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شكًرا جزیالً لكم وأرحب بكم جمیًعا في ھذه الجلسة المخصصة بشكل رئیسي لالستماع  حسًنا. أدییل أكبلوغان: 

وھذه ھي  .ICANNالمنظمات من النظام البیئي لتنسیق  --من المنظمة الداعمة لنا باإلضافة 

 الفائت. ICANNالمرة الثانیة التي نعقد فیھا جلسة مخصصة مثل ھذه منذ اجتماع 

في أن تكون لنا القدرة أیًضا على عرض وبیان جمیع األنشطة ویتمثل الھدف في الرئیسي 

بما یتجاوز حوكمة اإلنترنت وعملیة النقل التي  ICANNالرئیسي والجوھریة التي تقوم بھا 

ولكن خالًفا لذلك، فإن لدى  تستھلك الكثیر من وقتنا في ھذه اآلونة، وھذا أمر طبیعي.

ICANN مصلحة المختلفین والمجتمعات المشاركة في أیًضا دور تنسیق فیما بین أصحاب ال

 IETF، وسوف نستمع باألساس من فریق عمل ھندسة اإلنترنت DNSنظام أسماء النطاقات 

، من منظمة مصادر األرقام DNSالمسئول عن وضع معیار ومواصفات تؤثر على نظام 

NRO والمكونة من خمسة سجالت ،RIR ضافة أیًضا المسئولة عن إدارة موارد األرقام، باإل

 الفاعل األھم في ھذا النظام البیئي. GNSOومنظمة  ccNSOإلى منظمة 

وھذه الجلسة مھمة للغایة لیس فقط ألنھا سوف تسمح ألصحاب المصلحة بإطالعنا على آخر 

المستجدات حول ما یجري بالنسبة ألنشطتھم الیومیة، لكنھا تعطینا أیًضا الفرصة على التفاعل 

اعل معھم وفھم طریقة مشاركتھم فیما یقومون بھ على التوالي، ألن بعض كما أن التف معھم.

ھنا، ولكن من المھم بنفس الدرجة  ICANNاألنشطة التي یقومون بھا ال تتم خالل اجتماع 

بالنسبة لنا معرفة ما یجري باإلضافة إلى المشاركة ألننا جمیًعا ملتزمون بموجب مبدأ مھم 

 مفتوحة وتشاركیة.للغایة، وھو عملیة متكاملة و

تشاركیة في الواقع بما یتجاوز  --إذن كیف لنا أن نتأكد من أن ھذه العملیات المتكاملة تشاركیة 

 ؟ICANNما یحدث خالل أسبوع اجتماع 

 ال تترددوا في التفاعل معھم. لذلك فإنني أود في حقیقة األمر أن أشھد جلسة تفاعلیة للغایة.

العروض المختلفة، باإلضافة إلى المسائل التي یمكننا وسوف نحاول الحصول منھم على 

 مناقشتھا سریًعا.

 

مكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص ی
كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف 

 .كسجل رسمي
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دقائق إلطالعنا على ما لدیھ  10إذن أمامنا ساعة واحدة، وسوف یحظى كل متحدث بحوالي 

 من مستجدات.

إذن سوف أبدأ من خالل یاري، أو یاري آركو، الذي یرأس فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

IETF  ًا موجًزا.لكي یقدم لنا تقریر 

 یاري؟

 

وفي الواقع، أود أن أستعرض معكم إلى حد ما األشیاء التي نعمل علیھا في  شكًرا لك، أدییل.  یاري آركو:

، ولذلك إذا لم تكونوا من األشخاص الذین یحضرون IETFفریق عمل ھندسة اإلنترنت 

ا ھنا نتحدث حول ومن المشاركین في األعمال الخاصة بنا، فربما رأیتمون IETFاجتماع فریق 

من الجیل التالي باإلضافة إلى القلیل من الموضوعات  WHOISأو بروتوكول  IANAنقل 

األخرى من ھذا القبیل، لكننا في حقیقة األمر نقوم بالكثیر من األشیاء األخرى، وكذلك غالبیة 

 األعمال التي نقوم بھا في أي مكان آخر.

عامل مع العدید والعدید من الموضوعات الفنیة التي ، بل إننا نتIANAونحن ال نتعامل فقط مع 

 تعمل على التقنیات األساسیة لما وراء اإلنترنت.

مجموعة عمل، ومن بین ھذا العدد مجموعة واحدة تتناول مسألة  128ولدینا في الوقت الحالي 

من  WHOISالنقل، على سبیل المثال، باإلضافة إلى المجموعة التي تعمل على بروتوكول 

 لجیل التالي.ا

لقد أردت أن أستعرض معكم بضعة موضوعات ھامة للغایة بالنسبة لنا، وأنا أعني بشكل 

مجموعة عمل، لكن یمكنني أن أوضح لكم  128واضح أنھ ال یمكننا أن أستعرض معكم 

مجموعة من االتجاھات التي الحظناھا في السنوات القلیلة الماضیة والتي نتناولھا بطریقة أو 

وغالبیة ھذه األشیاء تؤثر في حقیقة األمر على العدید من مجموعات العمل، أو في بأخرى، 

أو على إجمال العمل الفني الذي  IETFبعض الحاالت على كل فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

 نقوم بھ.

إذن فإنني سوف أتحدث حول التطور السریع في تقنیة الویب، والتي تسیر، كما تعلمون، بوتیرة 

 ي السنوات القلیلة الماضیة ویبدو أنھا تتسارع في المستقبل أیًضا.متسارعة ف
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وسوف أتحدث حول األمن والخصوصیة وبعض التحدیات التي تحیط بذلك، وبعد ذلك سوف 

 نعود مرة أخرى إلى موضوع تنمیة الموارد المفتوحة الذي بین أیدینا.

أعني  ت المستندة إلى الویب.وأول شيء أرید أن أتحدث عنھ ھو التطور السریع في االتصاال

أن من الواضح أن الجمیع یعلم بأن كل شيء یجري على الویب لكن من المدھش أن ھناك 

أرید فقط أن أعطیكم مجموعة من  العدید من األشیاء الجدیدة التي أضیفت إلى ذلك أیًضا.

ما الذي قمنا األمثلة، وسوف أستعرض معكم بشكل أو بآخر ما یعنیھ ذلك بالنسبة للمستخدمین و

 .IETFبھ حیال ذلك من منظور فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

إذن فإن األمر األول ھو تلك األنواع اإلضافیة لالستخدامات التي یجري إضافتھا إلى منصة 

ومن ثم أحد األشیاء التي نعمل علیھا باإلضافة إلى الجمعیة العالمیة لشبكة  --الویب، بحیث 

ونحن نطلق على ذلك اسم  الوقت الفعلي في برامج التصفح. ھو االتصال في W3Cالویب 

RTCWEB  أوWEBRTC.  إذن من الناحیة األساسیة، فإنھا تتیح لك إمكانیة الحصول

على ما یشبھ االتصال الصوتي أو اتصال الفیدیو، على سبیل المثال، بشكل مباشر في المتصفح 

تطبیقات، وھذا من شأنھ أن یفتح المجال الخاص بك دون الحاجة إلى برامج ملحقة، وبدون أیة 

بشكل أساسي أمام العدید من األطراف للحصول على خدمات مماثلة كتلك الخدمات التي تقدم 

 .Skypeالیوم على كیانات مثل 

یمكنك أن تكون أحد الموفرین  --ومن الناحیة األساسیة، إذا كان لدیك خادم ویب، فیمكنك 

 للخدمات كتلك.

لنا كثیًرا على ذلك وسوف نبذل الكثیر من الجھد في ذلك مع برامج الترمیز التي كما أننا قد عم

 تحیط بذلك، للتأكد من أننا ننقل تلك الوسائط في حقیقة األمر عبر اإلنترنت بشكل سلسل.

باإلضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى تنفیذ مرحلة كبیرة إلى حد ما في فبرایر الماضي عندما 

، HTTPمن  2من الجیل التالي، واإلصدار  HTTPالجدیدة لبروتوكول أطلقنا المواصفات 

كما تعلمون، من منظور المستخدم، یبدو نفس ھذا األمر إلى حد ما، وھو أیًضا  --وھو أیًضا 

كما أنھ یتیح لك  نفس الشيء من المنظور البرمجي، لكنھ مختلف تماًما على المستوى الداخلي.

من الجلسات بدون أي اتصال وھو بروتوكول فعال ألبعد الحدود إمكانیة دعم المزید والمزید 

 من ھذا المنطلق.
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وكما تعلمون، فإن إحدى قصص النجاح، في اعتقادي بالنسبة لفریق عمل ھندسة اإلنترنت 

IETF من  %5، على األقل في سیاق االستخدام الكثیر لھا، في تاریخ اعتمادھا، كانت تمثل

ا تعلمون، ربما یعود ذلك في معظمھ إلى كبار الالعبین المكرسین وكم مرور بیانات اإلنترنت.

 واآلن ھناك المزید بالطبع. العتماد ذلك، لكنھ ضخم إلى ما رغم ذلك.

لكن تقنیة الویب لیست مخصصة لنا نحن البشر فحسب، لكي أبحث أنا وأنت عن الشاشات 

اس للعدید من التطبیقات فھو األس بل إنھ مخصص أیًضا ألشیاء أخرى. ومشاھدة شيء جید.

واالستخدامات التي تستخدم العدید من األنواع المختلفة للبیئات الیوم في الشركات أو في أماكن 

وفي رأیي، أحد االستخدامات محل االھتمام تتمثل في أن ھناك العدید من تقنیات الویب  أخرى.

 وأنتم على علم بھذا. .IOTفي إنترنت األشیاء 

األجھزة الموجودة حولنا في بیئتنا سوف تحظى ببعض من اإلنترنت واالتصاالت فلیس جمیع 

 وتقنیة المعلومات من أجل الحفاظ على الطاقة والتواصل بشكل أفضل وتقدیم خدمات أفضل لنا.

الكثیر من تلك األشیاء تم بناؤھا بالفعل وبھا تنقیة  --بل إن األمر یتمثل في أن العدید من ذلك 

ثم سوف تكون ھناك بعض وسائل االتصال، والواضحة بجالء في تقنیة االتصال الویب، ومن 

تعمل من وراء ذلك، لكن التطبیقات یجب بناؤھا  IAPالالسلكي، على سبیل المثال، فـ 

باستخدام تقنیة الویب ومن السھل بشكل خاص توصیل عنصر وشيء ما في السحابة، وتطبیق 

 ء من السھل توصیلھا من خالل استخدام ھذه التقنیة.وأي من الوسائط، والعدید من األشیا

من  --وأرى أنھ كما أننا قد حصلنا على بعض األشیاء التي تجري في الوقت الحالي، لكننا 

وھناك بعض األفكار االبتكاریة في  الواضح أن ھناك العدید من األشیاء التي سوف تتدفق.

تحیط بالویب، ومن ثم فإننا نمر في الوقت إعادة التنظیم األكبر لكومة البروتوكوالت التي 

بشكل مباشر، كمثال على ذلك، وال أستبعد إمكانیة أن  TCPالحالي بفكرة إضافة األمن إلى 

مثل نوع  --أو أن تكون ھناك بعض المناقشات حول إعادة تنظیم الخطوط فیما بین  --نرى 

TCP وTLS وHTTP رأیي. من حدود البروتوكوالت، وھذا األمر مثیر في 

والسبب في حدوث ھذا التطور السریع یرجع بالطبع في جزء منھ إلى أن الناس یریدون الحصول 

على ھذه التطبیقات الجدیدة، أو أن الشركات ترغب في عمل أشیاء جدیدة، لكن السبب یرجع أیًضا 

أن ھناك والكل یعمل كیفیة استخدامھا كما  إلى أن الویب ما ھو إلى منصب یسھل البناء علیھا.

أدوات مجانیة متاحة الستخدامھا وھي تتخلل كل شبكة ألن الكل بحاجة إلى استخدام الویب على أیة 

 جدران الحمایة ال تحجب بشكل عام ھذا المرور للبیانات، كمثال على ذلك. --حالة، إذن لیس 
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ر بیانات أو مرو --وبالطبع ال یجب أن ننسى أن ھناك أیًضا حقیقة أن اإلنترنت في جانب ما 

اإلنترنت، وتطبیقات اإلنترنت، قامت بتجمیع القلیل من ذلك وبذلك ھناك بعض الالعبین الكبار 

كما  --إلى حد ما وبعض ھؤالء الالعبین لدیھم القدرة الفعلیة على تغییر كل من العمیل وأیًضا 

، وبعد ذلك ھو الحال بالنسبة لبعض العالمات التجاریة للھواتف أو أجھزة الكمبیوتر اللوحي

المحتوى على الخوادم الخاصة بھم، وھذا یجعل من السھل إلى حد ما تغییر بعض من ھذه 

التقنیات إذا كان من شانھ تحقیق بعض المزایا، وھو ما تقوم بھ ھذه األشیاء التي كنت أتحدث 

 حولھا، من القدرة السریعة على توفیر نتائج إلى المستخدم.

فمن الواضح أن األمن بالنسبة لإلنترنت  الحدیث حولھ فھو األمن.أما األمر اآلخر الذي أردت 

 من الموضوعات الكبیرة ومن المشكالت الصعبة أیًضا.

ملتزمون بالفعل بالتعامل مع جانب األمن من  IETFفنحن في فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

 حیث االتصاالت.

رنت أو بالنسبة لألشیاء أكبر في حقیقة بالنسبة لإلنت --وأنا أرید أن أذكر الجمیع بأن ھذا األمن 

  األمر من مجرد القسم الخاص باالتصاالت.

وكمثال على ذلك، إذا كنتم قلقین حیال ذلك، ال أدرى، أو المجرمون أو األنشطة الخاصة 

بالمراقبة أو أشیاء من ھذا القبیل، فلیس ثمة داع للقلق حیال جانب االتصاالت فحسب من ذلك، 

لخاصة بي آمنة أثناء االنتقال عبر اإلنترنت، فأنت بحاجة أیًضا إلى القلق حیال ھل االتصاالت ا

ما إذا كان األشخاص اآلخرین على الجانب اآلخر من االتصال جدیرین بالثقة أم ال، أو أجھزة 

 الكمبیوتر الخاصة بھم أو اإلدارة الخاصة بھم.

اص بنا في ذلك، ونحن نتلقى رسالة وعلى أیة حال، فإننا ملتزمون للغایة بتحسین الجانب الخ

أعني، كان ذلك من األحداث الكبیرة بالنسبة لنا أن نستمع حول  --كبیرة إلى حد ما في ذلك أو 

 IETFفضائح سنودن وقد بدأنا بالفعل في تنفیذ بعض األعمال في فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

عامین اآلن على ذلك كما كان  في ذلك أو قمنا بتسریع وتیرة العمل الحالي، وقد مضى حوالي

لدینا بعض المشروعات التي تم االنتھاء منھا أو ال تزال جاریة، باإلضافة إلى مراجعات الثنین 

 ، التي تحتوي بالفعل على أمن فني.TLSو HTTPمن المشروعات الكبیرة، باإلضافة إلى 

في جلسة  -- ، فإن القدرة على وضع العدید من االتصاالت في واحدةHTTPومن منظور 

HTTP  وال نقوم بتلك  --واحدة تسمح لك باستخدام األمن بمزید من الفاعلیة وال تستغرق

 إذن فإن ھذه إضافة كبیرة. الخطوة الكبیرة من خالل إضافة األمن.
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 DPRIVEونحن نعمل في الوقت الحالي على مشروع  لكن لدینا كذلك أشیاء أخرى.

الخاصة بك عن الشبكة  DNSن إخفاء استعالمات التكنولوجي الذي سوف یجعل من الممك

. لكن التغییر كبیر DNSالمحلیة التي تھتم أنت بالتعامل معھا بصفتك المتعامل مع نظام 

ومن ثم  IETFوملحوظ إلى حد ما في حقیقة األمر بالنسبة لنا في فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

بعض األشیاء مثل المراقبة بمثابة تھدید ھل یجب أن نعتبر  فقد أجرینا مناقشة كبیرة حیال ذلك.

وقد قررنا بالفعل بأن المراقبة ما ھي إال تھدید آخر لألمن من بین جمیع األنواع  لإلنترنت.

فیمكن لجمیع األطراف أن تقوم بالھجوم على االتصاالت الخاصة  األخرى للتھدیدات الفنیة.

لنا الحصول على وصول إلى أحد  ونحن نھتم بجمیع تلك األشیاء، ومن الصعب بالنسبة بك.

كما تعلمون، إذا أتحت الفرصة أمام وكاالت المراقبة للقیام  --األطراف دون ذلك الوصول إلى 

بشيء ما بالنسبة لالتصاالت الخاصة بك، فسوف یعلم المجرمون في الغد ما یجب علیھم فعلھ 

طفال في الحي الذي تسكن فیھ بالنسبة لنفس فجوات األمن، وفي الیوم الذي یلیھ، سوف یعلم األ

 ما یجب فعلھ.

إذن ھناك طریقة واحدة یمكننا التعامل من خاللھا مع ذلك، وھي محاولة جعل اإلنترنت أكثر 

 أماًنا قدر اإلمكان.

وبالطبع فإن ھذه لیست بالمسألة الھینة، ومن ثم من بین األشیاء التي نتصارع معھا في الوقت 

لھذا األمر، وھذا ال یتعلق فحسب بفریق عمل ھندسة اإلنترنت  مع مراقبتنا --الحالي ھي أن 

IETF ھذا فقط مثل العالم الذي یقرر بأنھم بحاجة إلى المزید من األمن وأنھم بدأوا یلجأون ،

لیس فقط لما قام بھ سنودن ولكن  إلى األمن في اتصاالتھم بقدر كبیر في السنوات األخیرة.

-وكما تعلمون، األسباب الخاصة باألعمال وھدف حمایة  سباب.العدید والعدید من األ --للعدید 

 مستخدمیھم. --حمایة  -

لذلك فإن التقسیم األكبر واألكبر لمرور اإلنترنت یتم تشفیره وھذا یؤثر بالفعل على مجموعة 

  من األشیاء.

د وإحدى المشكالت تتمثل في أنھ في حالة الحصول على قدر من إدارة الشبكات لمحاول تحدی

أولویة مرور البیانات أو الحصول، كما تعلمون، على أشیاء بسیطة مثل الحفظ في الذاكرة، فإن 

ذلك إما أن یكون مستحیالً أو صعًبا في حالة االنتقال إلى عالم یكون فیھ غالبیة مرور البیانات 

 الخاص بك مشفًرا.
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فري خدمات اإلنترنت الذین ھذه مشكلة حقیقیة بالنسبة للعدید من المشغلین ومو --وھذا أیًضا 

یتعاملون مع ھذا النوع من مرور البیانات، السیما في المساحة المنقولة، ومن ثم فإننا نتعامل 

  مع ذلك، ونحاول فھم ما یمكننا القیام بھ، وما نوع األدوات التي سوف نحتاجھا في الغد.

وھیئة  GSMAة وسوف نعقد ورشة عمل لرابطة مجموعة مشغلي الھواتف النقالة الخاص

والدعوة المقدمة للحصول  حول ھذا الموضوع في شھر سبتمبر. IABإنشاء وتطویر االنترنت 

 على تقاریر مفتوحة في الوقت الحالي، وإذا كنتم ترغبون في ذلك، برجاء المشاركة.

األمر الثالث الذي أردت ذكره فھو أن تطویر التكنولوجیا یعتمد بشكل  --أما األمر النھائي 

 الدور الذي تلعبھ المصادر المفتوحة كبیر. --زاید على األكواد كما أنھ مفتوح مت

واآلن لم یعد الوضع متمثالُ في إمكانیة الحصول على موافقة وبعد ذلك یقوم أي شخص بتطویر 

فكل ھذه األشیاء تحدث في واقع األمر في نفس  كود ثم یتم نشر واستخدام ذلك في السوق.

، بالطبع، IETFكما أن فریق عمل ھندسة اإلنترنت  بدرجة أو بأخرى. الوقت وبشكل متوازي

قد خاض عملیة اإلجماع باآلراء السائدة والحس العام للجماعة، ومن ثم فإن ھذا األمر لیس 

وھو بمثابة تغییر كبیر بالنسبة للمؤسسات  بالجدید بالنسبة لنا، لكنھ ال یزال یمثل تغییًرا كبیًرا.

وھو تغییر كبیر حتى بالنسبة لنا، ألن مقدار  أو منظمات المعاییر األخرى. األخرى في العالم،

  وحجم نوع األعمال الذي یتم بھذه الطریق یتغیر باستمرار.

ومن ثم فإننا نحاول إتاحة مساحة ال نرید أن نتواجد فیھا كمؤسسة لتحدید المعاییر فحسب ولكن 

 ا كان علیھ الحال في الماضي.أن یكون ھناك توافق أكثر مم --نرید أن نتواصل 

ومن بین األشیاء التي نقوم بعملھا ھي إقامة ھذه الفعالیات التي تتضافر فیھا جھود جمیع 

، ال نقوم فقط IETFالمعنیین، ومن ثم عندما نلتقي في اجتماع فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

أجل االجتماع سویًا بمناقشة المواصفات، بل نجلس للتشاور واالتفاق أیًضا، لعدة أیام من 

واألمر التالي یتعلق باالجتماع التالي  وتضافر الجھود حول مجموعة مختلفة من الموضوعات.

الذي سوف نعقده وھو أمر شائع إلى حد كبیر، ومن ثم إذا كنتم معنیین بالمجيء والتعاون معنا 

 في جزء من التقنیة، فبرجاء االنضمام إلینا.

ویمكنكم المشاركة عن  في العمل الذي نقوم بھ. --بالجمیع  والنھایة، أردت فقط أن أرحب

ویمكننا أیًضا الحضور  والكثیر من العمل یسیر في ھذا االتجاه. طریق اإلنترنت، بشكل واضح.

واالجتماع التالي في براغ في نھایة الشھر التالي،  في االجتماع المادیة ثالث مرات في السنة.
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وقد سعدت في حقیقة األمر بالحضور ھنا  ھنا في بوینس آیرس.وفي العام القادم سوف نجتمع 

 خالل ھذا األسبوع لالطالع على كیفیة سیر األمور.

 شكًرا لكم وسوف أتیح المجال للمتحدث التالي. ومن ثم أعتقد أن ھذا كل ما لدي.

 [ تصفیق ]

 

شكًرا جزیالً لك، یاري، وشكًرا لك على إطالعنا على مستجدات ھذا الجانب من أعمال فریق   أدییل أكبلوغان:

، وأنا سعید للغایة بمقدار العمل الذي یجري في ھذه اآلونة حول IETFعمل ھندسة اإلنترنت 

مسألة الخصوصیة واألمن ومراجعة البروتوكوالت في المجموعة، وأتمنى أن نحصل على 

على ما نقوم بھ  IETFیمكن أن تسمح لنا معرفة كیفیة تأثیر أعمال فریق  بعض األسئلة التي

 شكًرا جزیال لك، یاري. ھنا.

، ومن ثم سوف NROالمتحدث التالي ھو آكسل باولیك، الذي یرأس منظمة مصادر األرقام 

وسوف نحصل على كلمة من كل من  یكون معنا ھنا كلمتان تعریفیتان من مجتمع األرقام.

، وھي المنظمة ASOوبعد ذلك من منظمة دعم العناوین  NROادر األرقام منظمة مص

أكثر، لكنني متأكد من أن آكسل سوف تفسر الفارق بشكل  ICANNنتعقد أنھا من  الداعمة.

 شكًرا. في ھذه الكلمة التوضیحیة. ASOو NROأفضل فیما بین 

 

لقد كانت  التي أنھى بھا یاري العرض الذي قدمھ. لقد أعجبتني كثیًرا الشریحة شكًرا لك، أدییل.  آكسل باولیك:

وعلى الجانب اآلخر، برجاء طرح األسئلة  وأتمنى أن ال یكون ھذا ھو الوضع. مبھمة للغایة.

  فیما بعد.

 Réseaux IP Européensأنا العضو المنتدب في مركز تنسیق شبكات  فأنا ھنا اآلن.

بل ھي  األرقام، وھي باألساس لیست منظمة.وھذا العام أعمل أیًضا رئیًسا لمنظمة مصادر 

 التي تعمل مًعا من أجل التنسیق. RIRإحدى سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة 

 ولماذا نقوم بھذا األمر على قسمین؟
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تقوم سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة بشكل أساسي بإدارة أمانة السر من أجل عملیة وضع 

 یاء المتنوعة بین سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة.السیاسات، باإلضافة إلى القیام بعدد من األش

 واألخرى تقوم بمزید من أعمال التدریب والتنسیق. فالبعض منھا قوي في مسألة التوعیة.

 والبعض یقوم بمزید من أعمال القیاسات.

 بل سأتحدث حول األشیاء المشتركة فیما بیننا. ولن أتحدث حول جمیع أشكال التنوع ھنا.

 قلیالً حول األشیاء من منظور السیاسة.وسوف یتحدث لووي 

وفي الوقت الحالي، ربما تكونوا  .IPv4وربما تكونوا قد استمعتم إلى أننا قد استنفدنا عناوین 

 قد نسیتم ما ھي بأیة حال.

في بعض األوقات أحصل على أسئلة عما إذا كانت لنا القدرة  --وعلى الرغم من ذلك فإنني 

  وبعد ذلك نقوم، "حسنًا، لیس تماًما". نھا.المزید م --على تقدیم بعض 

إذن فإن حالة ذلك فیما بین سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة تتمثل في أن مركز معلومات الشبكة 

 كما أن ھناك أرقاًما ضخمة. ال تزال لدیھ بعض العناوین المتبقیة. AfriNICاإلفریقیة 

APNIC.ویقوم السجل األمریكي ألرقام اإلنترنت  ، البعضARIN  إلى حد ما باالختیار من

كما أن مركز تنسیق شبكات  .LACNICوكذلك الحال بالنسبة لـ  بین األسوأ في الوقت الحالي.

Réseaux IP Européens  (یتعذر تمییز الصوت) ال یزال بھ بعض العناوین الباقیة

بالنسبة لنا من سیاسة اإلرساء الدقیق التي تتطلع إلى المستقبل وترغب في الحفاظ على المقادیر 

 الصغیرة من األشیاء متاحة بالنسبة للوافدین الجدید على النظام البیئي.

، فإنھ یجب علینا بالطبع تطویر خدمات IPv4وبالنظر إلى أننا بدأنا في استنفاد جمیع عناوین 

الخاصة بنا وتمھیدھا، ولكن بالطبع فإن ما نراه أیًضا ھو وجود بعض االھتمام  IPv6مساحة 

أو عملیة نقل العناوین المستندة إلى السیاسات فیما بین أعضاء سجالت اإلنترنت  --بعملیة 

یًضا عبر مناطق الخدمة إلى مناطق داخل مناطق الخدمة الخاصة بنا ولكن أ RIRاإلقلیمیة 

 األخرى. RIRخدمات 

 -- RIPE NCC، وARIN، وAPNIC --إذن لدینا مجموعة من سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة 

 أحكام خاصة بالسیاسات فیما بین المناطق المتفق علیھا. --التي لدیھا سیاسات في الوقت الحالي 

 بتنفیذ ذلك. Réseaux IP Européensویقوم حساب مركز تنسیق شبكات 
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وأعتقد أیًضا  LACNICولدینا مقترح حول الطریقة التي یجري بنھا مناقشة ذلك في منطقة 

 تقوم بمناقشتھا، لكن ال یوجد أي شيء ثابت یأتي من ذلك حتى اآلن. AfriNICأن 

ن األمر األكثر أھمیة ھو القول بأ إذن (یتعذر تمییز الصوت) المصدر بحاجة إلى أن یتم نقلھ.

االھتمام الذي تحظى بھ سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة في ذلك یتمثل في الحفاظ على تحدیث 

ونحن غیر مھتمین بأي من االتفاقیات التجاریة  وھذا ھو الجزء األكثر أھمیة. وترقیة السجالت.

 فیما بین أطراف عملیات النقل ھناك.

، على الرغم من أننا IANAى أعتذر عن ذلك، سوف أتحدث قلیالً حول نقل دور اإلشراف عل

  وسوف أتجاوز عن واحدة من الشرائح ھنا. قد استمعنا قلیالً حول ذلك.

لكن من الناحیة األساسیة، فقد عملت مجتمعات سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة بجھد جھید جًدا من 

وفي نھایة العام الماضي، بعد استعراض جمیع  أجل تنفیذ ھذا األمر في الوقت المحدد لھ.

اجتماعات المجتمعات، قمنا بتشكیل فریق، وھو فریق مقترحات إشراف سجل اإلنترنت 

ونطلق علیھم اسم فریق  .CRISP، أو فریق NRO/منظمة مصادر األرقام RIRاإلقلیمي 

CRISP. م، بصرف النظر وقد عملوا بجھد كبیر على مدار العام الماضي، بدایة من ھذا العا

وقد عملوا بجھد من أجل تجمیع المقترح الذي یستند إلى  عن أیة عطالت أو تغییرات في العام.

في ینایر،  ICGوقد تم تقدیم المقترح إلى مجموعة  التعقیبات المقدمة من المجتمعات األوسع.

ترنت ونحن في الوقت الحالي في مرحلة الحصول على مسودة مقترح فیما بین سجالت اإلن

 ونحن نطلق علیھا اتفاقیة مستوى الخدمة. .IANAحول خدمات  ICANNاإلقلیمیة و

  وقد تم إعداد المسودة األولى وتمت مناقشتھا.

 CRISPوبشكل أساسي، بطبیعة الحال، فإن العملیة تتمثل في أن الجمیع یشاركون في فریق 

 ولن أتحدث حول ھذه المسألة. لقد رأینا ذلك. --وبعد ذلك 

والفكرة من حیث المبدأ تتمثل في أن سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة تتولى بالتعاون فیما بینھا 

فیا یخص  NTIAمسئولیة اإلشراف من اإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات 

 وھذا األمر مباشر ومستقیم في حقیقة األمر. جانب األرقام ھنا.

وقد رأینا فرق مراجعة مشابھة في مقترحات  فریق للمراجعة.ومن األشیاء التي تم فتحھا ھنا ھي 

والفكرة تتمثل في مساعدة سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة على تقییم إمكانیة  المجتمعات األخرى أیًضا.

 ، وما إذا كانت تفي بالمتطلبات أم ال.IANAإمكانیة وكیفیة توفیر خدمات  --وكیفیة 
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وقد تم نشرھا  میثاق جاھزة لھذه اللجنة الخاصة بالمراجعة.ومن ثم في ھذا الوقت، لدینا مسودة 

وتجري فترة التعلیق حتى السادس من یولیو، ومن ثم برجاء إلقاء  في وقت مبكر ھذا الیوم.

 نظرة والتعلیق على ذلك.

وسوف تتم عملیة االختیار بالنسبة للجنة المراجعة عن طریق قیام كل سجل من سجالت 

 وقد حصلنا على بعض الخبرات والتجارب في ذلك من قبل. االختیار.اإلنترنت اإلقلیمیة ب

 وسوف یتم االنتھاء من ذلك بنھایة ھذا العام.

الموجود بالفعل في  NTIAنفسھا، العقد یستند باألساس إلى عقد  IANAفاتفاقیة مستوى خدمة 

ستقرار وبعد ذلك فقط للتأكد من أننا نحقق التغییر بأقل قدر ممكن من حیث اال الوقت الحالي.

 یجب أن تكون ھناك حركة سریعة لألمام.

على الطاولة بعد  CRISPویأتي ھذا بما یتفق مع المبادئ التي یطرحھا المقترح المقدم من 

الحصول على تعقیبات المجتمع فیھا باإلضافة إلى غیرھا، بالطبع، األحكام الھامة بشكل حیوي 

 القانوني أنھ ال یمكن السیر بدونھا.ویخبرھا فریقنا  من الناحیة القانونیة.

من  IANAومن ثم من الناحیة األساسیة، فإن االلتزامات الواردة في المسودة تتعلق بخدمات 

ICANN مشعل ،IANA إلى سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة وبعد ذلك كیفیة التعامل مع بعضنا ،

 العدید من األعوام بالفعل.وھذا یوضح بجالء ما نقوم بھ في الوقت الحالي على مدار  البعض.

لجنة المراجعة التي  وبالطبع ھناك أشیاء ملفتة أیًضا. إذن ھذا األمر مباشر ومستقیم للغایة.

ذكرتھا من قبل، والعالمات التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة، وأسماء النطاقات، وأشیاء من ھذا 

األشیاء التي یجب أن نتحدث  ، ھذه منIANAالنطاقات العامة، وحالة سجالت أرقام  القبیل.

 وسوف نتعامل مع ذلك. حولھا خارج ھذا العقد الخاص.

وقد حصلنا  وقد انتھت فترة التعلیقات مؤخًرا. تعقیبات المجتمع، خرجت المسودة األولى للعقد.

على جمیع أنواع التعقیبات من عدد ال بأس بھ من األشخاص من المجتمع واألفراد، ولكن أیًضا 

ومن مجلس إدارة  APNICنفسھ، ومن المجلس التنفیذي لمركز  CRISPمن فریق 

ICANN --  وكما قلت، العدید من األفراد. --وشكًرا جزیالً لكم جمیًعا على ذلك 

وأتمنى  أما المسودة الثانیة، فإن فریقنا القانوني یعمل علیھا في الوقت الحالي، بشكل أو بآخر.

وال یمكننا أن نلتزم بشكل تام حیال  نھایة ھذا األسبوع.أن نحصل على المسودة الثانیة بحلول 

 ذلك حتى اآلن ألننا نرید إلقاء نظرة على ذلك؛ لكن ھذا ھو الھدف، على األقل بنھایة األسبوع.

 وسوف یتم نشرھا بعد ذلك، وسوف تكون ھناك بعض التعقیبات من المجتمع حول ذلك أیًضا.
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ھذه ھي المسألة  ویمكننا االنطالق. استعداد بشكل أساسي.وبعد ذلك، نعتقد جمیًعا أننا على 

 أین نحن اآلن؟ --أعتقد أنھ بنھایة  الوسطى، وھي وضع اتفاقیة مستوى الخدمة، على الشریحة.

بنھایة شھر یولیو، سوف یتم استیعاب الجولة الثانیة من التعلیقات فیما نعتقد أنھ المسودة  یونیو؟

دام ھذا األمر باعتباره التعقیب واإلسھام بالنسبة للمفاوضات مع ویجب أن یتم استخ النھائیة.

ICANN.  ومن ثم ال یجب أن یكون ھناك الكثیر للنقاش حولھ ألننا نعتقد أن ذلك یعكس

إذن ربما في شھر یولیو/أغسطس،  الحقیقة والواقع بالنسبة لمجموعة السنوات األخیرة بالفعل.

 لجزء األرقام. سوف نكون على استعداد فعلي بالنسبة

إذن بحلول  أما لجنة المراجعة التي ذكرتھا، والتي یجب تشكیلھا خالل الفترة المتبقیة من العام.

  دعونا نرى إذن كیف ستسیر األمور. نھایة ھذا العام، سوف یكون ھذا األمر قائًما.

د أننا سوف وكما قلت، نعتق على متیقن من أننا ملتزمون للغایة بنجاح عملیة النقل بالكامل.

 یمكننا االنتقال. --نكون على استعداد في غضون أسبوعین وبعد ذلك یمكننا 

وكما قلت من قبل، فإن أي عقد نقوم بمناقشتھ في الوقت الحالي ال یجب اعتباره بدیالً عن 

أما عقدنا الساري في الوقت  .NTIAاإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات 

یجب أن نجعل من الممكن تثبیتھ بالتوازي مع ذلك بشكل أساسي ومن ثم  --ن الحالي، فیجب أ

 ، یكون لدینا بدیالً یعمل بالفعل.NTIAعندما تنتھي 

علًما بأن الشفافیة من األشیاء  االستقرار، واالستمراریة بشكل واضح. إذن األولویات بالنسبة لنا:

وما نقوم بھ في الوقت الحالي واضح تماَمً◌ا،  الھامة للغایة بالنسبة لنا، وإلى جمیع المجتمعات.

والسبب في القیام بذلك، وأنھ مستند إلى التعقیبات المقدمة من المجتمع وسوف یكون المجتمع مشاركاً 

 .CRISPوبالطبع، احترام المبادئ التي وردت إلى المجتمعات ھناك في مقترح  في ذلك.

باإلضافة إلى رؤیة أن  ICANNمساءلة  لقد تم سؤالنا في اآلونة األخیرة عدة مرات عن

سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة ترغب في أن تدیر أو أن تكون المشرف على جانب األرقام في 

وبالطبع، األمر برمتھ  ؟RIRوماذا عن مساءلة سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة  .IANAعملیة 

 األمر واضح ونزیھ. وھذا ونحن مسئولون أمام أعضائنا. فنحن روابط لألعضاء. سھل للغایة.

إذن فقد عملنا على مدار العام الماضي أو نحو ذلك  ولكن لیس الجمیع یرون ذلك أو یعلموه.

 NROعلى إطار عمل للمساءلة، أو مصفوفة حوكمة قمنا بنشرھا في الوقت الحالي على موقع 

یة على الویب للجمیع من أجل النظر في مقارنة نماذج حوكمة سجالت اإلنترنت اإلقلیم

 والطریقة التي تعمل بھا وكیفیة التعریف بھا بشكل أساسي.
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إذن فإننا نقوم  وقد ال یكون ھذا األمر كافیًا، بالطبع، فیمكن ألي شخص أو أي شيء أن یتحسن.

اآلن بتنفیذ عملیة إلعداد مراجعة خارجیة من جھة خارجیة ومستقلة للمساءلة بالنسبة لجمیع 

ثم نتعرف في نھایة المطاف على أماكن وجود الخلل ویمكننا  سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة ومن

 تحسین وتطویر تلك األشیاء.

 وأسمع أن األسئلة سوف یتم طرحھا في نھایة الجلسة. وھذا ھو العرض الذي أقدمھ باألساس.

 التالي؟ شكًرا جزیالً.

 [ تصفیق ]

 

 لووي یتابع الكالم. وأعتقد أننا سوف نترك شكًرا جزیالً لك، آكسل. أدییل أكبلوغان: 

 

  شكًرا لكما، آكسل وأدییل.    لووي لي:

المھمة الرئیسیة  .ASOأنا رئیس مجلس العناوین في منظمة دعم العناوین  أنا لووي لي.

لمجلس العناوین ترتكز على سیاسات األرقام وعلى وجھ الخصوص السیاسات العالمیة وھي 

وسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة مع بعضھا  IANA السیاسات التي تؤثر على كیفیة تفاعل كل من

 .ASNوأسماء  IPالبعض إلى حد عملیات تخصیص األرقام، مثل عناوین 

وعلى الرغم من ذلك،  ولیس لدینا في الوقت الحالي سیاسة عامة في األعمال التي نقوم بھا.

مر ألن ویجب علیك االھتمام بھذا األ ھناك العدید من سیاسات األرقام داخل كل منطقة.

سیاسات األرقام داخل المنطقة تؤثر على المنطقة التي تقطن فیھا وعلى المكان الذي تزاول فیھ 

 أعمالك.

ومن ثم قد ترغب أنت في وضع مالحظة حول بعض من ھذه السیاسات التي أرید أن ألخصھا 

الذي تقوم بھ  ICANNكما سأتناول موضوع اختیار مجلس إدارة  سریًعا ھنا من أجلكم.

 .ASOمنظمة دعم العناوین 
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 ال بأس. ال، لن تتمكنوا من ذلك. --ومن ثم إذا أردتم النظر إلى ھذه المسألة عن قرب بالفعل 

ھذه مجرد لمحة سریعة حول ما  لكن ھذه قائمة بسیاسات األرقام. سوف ألخص لكم ھذا األمر.

 یجري في الوقت الحالي داخل المناطق.

مقترًحا في دول مختلفة في مناطق اإلنترنت  30حوالي  إذن لتلخیص ھذه المسألة، ھناك

وتمت المصادقة على ثمانیة  قید المناقشة وواحدة في االجتماع األخیر. 17اإلقلیمیة الخمسة مع 

 كما كان ھناك أربعة تم غض الطرف عنھا. منھا لكنھا سرعان ما سیتم تنفیذھا.

تنوعة التي تغطیھا ھذه السیاسات واآلن من بین ھذه السیاسات، ھذه ھي الموضوعات الم

اثنتین منھا تتعلقان بأرقام النظام المستقل، وواحدة بنظام  والمقترحات الخاصة بالسیاسات:

DNS  العكسي، والمعروفة أیًضا باسمin-addr.arpa.  والسیاسات األكثر أھمیة بالنسبة لكم

عفًوا،  --السیاسات  وعملیات نقل IPv4ربما الیوم ھي السیاسات التي تغطي بروتوكول 

 عملیات نقل مصادر األرقام فیما بین المناطق.

، من المقرر أن یتم في القریب تنفیذ RIPEبعض النقاط التي یجب التركیز علیھا، في منطقة 

وسوف یتبع ذلك السیاسات  سیاسة نقل من اإلصدار الرابع فیما بین سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة.

وھو ما یتیح عملیات النقل فیما  APNICو ARINوقت الحالي في المعمول بھا بالفعل في ال

 .APNICو ARINبین أرقام 

، عندما تكون ھذه السیاسة قید العمل والتنفیذ، یمكن تحویل RIPEإذن من خالل سیاسة 

 الموارد فیما بین المناطق الثالثة.

ي المكان سوف تغط ARINوسجل  AfriNICمقترحات "منطقة االستخدام" في كل من مركز 

والكیفیة التي یمكن تبرر طلبك للعنوان، سواء كنت تستخدمھا في الغالب داخل منطقتك، أو 

ھذه ھي  --وھذا  جزئًیا في المنطقة، وخارج المنطقة بشكل غالب، أو خارج المنطقة تماًما.

ھا األسئلة التي تحاول المجتمعات الرد علیھا لنفسھا كیفیة الرغبة في السیطرة على استخدام

 للعناوین.

والبنیة التحتیة الحیویة، وھي  Anycastوبالنسبة للمقترحات من اإلصدار الرابع بالنسبة لكل من 

وسوف یتم اختصار البنیة التحتیة الحیویة إلى  .IXPعلى وجھ التحدید نقطة تبادل شبكات اإلنترنت 

C.I.  ومن المقرر أن تتیح الوصول األسھل إلى أرقامIPv4  بعد االستنفاد ومن ثم ربما ترغبون في

دعم بعض من البنیة التحتیة الالزمة من أجل التغلب على المرحلة الحرجة، السیما بالنسبة ألشیاء 

 مثل نطاق التبادل حیث سوف تساعد أي موفر خدمة إنترنت في البدایة على االتصال.
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مرفقة، وأعتقد أن ھذه الشرائح ویمكنكم الرجوع إلى ھذه المقترحات الكاملة في الروابط ال

سوف یتم نشرھا على اإلنترنت في وقت قریب بحیث یمكنك النقر فقط على ھذه الروابط من 

 أجل الوصول إلى ھذه المقترحات.

وبالمتابعة، إذا أردتم المشاركة في أي من ھذه المناقشات أو الحصول على أي نوع من 

تعقد في جمیع أنحاء العالم،  14فھناك  العامة. التعقیبات علیھا، فیمكنكم حصول االجتماعات

 باإلضافة إلى إمكانیة المشاركة من خالل قائمة عناوین البرید اإللكتروني.

المعاییر الالزمة للمشاركة منخفضة للغایة من حیث عدم االضطرار للسكنى في المنطقة التي 

فھذه  لھا في المنطقة المعنیة.یجب مناقشة السیاسة فیھا. وال یجب أن تكون أعمالھا التي تزاو

مسألة یكون لكم فیھا رأي ویمكن االستماع إلى ذلك على القائمة البریدیة وأیًضا في 

 االجتماعات في الموقع.

، اختار مجلس العناوین التابع لمنظمة دعم العناوین ICANNتحدیث حول اختیار مجلس إدارة 

ASO  ارة في مجلس إد 9رون دا سیلفا للعمل في المقعدICANN.  وقد تم إعداد وإصدار ھذا

  اإلعالن الشھر الماضي.

التالي في  ICANNوسوف یحل رون محل راي بلزاك الذي تنتھي مدتھ في نھایة اجتماع 

 لذلك فإننا معنیون بمواصلة العمل مع رون دا سیلفا في صالحیتھ الجدیدة. دبلن، ھذا كل شيء.

 ة خمس سنین على اآلن، حسبما أعتقد.لقد كان رون یعمل في مجلس العناوین لمد

التي  ASOوأرید ھنا أن أقدم دعوة سریًعا جًدا لحضور ورشة عمل  إذن ھل لدیكم أیة أسئلة؟

في ورشة العمل، سوف تكون ھناك بعض العروض  وسوف تكون صباح یوم األربعاء. نعقدھا،

 شكًرا. .CRISPات حول أحدث األنشطة بخصوص مقترح --حول ما  CRISPالتقدیمیة من فریق 

 [ تصفیق ]

 

ونشاط  NROشكًرا جزیالً لكما، لووي وآكسل على تقدیم تلك التوضیحات حول نشاط   أدییل أكبلوغان:

ASO. .وسوف نتناول األسئلة في نھایة جمیع المقترحات 

إذن سوف ننتقل اآلن إلى العرض التالي المقدمة من بایرون ھوالند من منظمة دعم أسماء 

 ألیس كذلك؟ أعتقد أنك تقوم بھذا األمر من مقعدك؟ .ccNSOرموز البلدان 
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 سوف أقوم بمزجھا جمیًعا وأظل في مقعدي.    بایرون ھوالند:

 أفضل ما یوضع من خطط. ھل كل شيء على ما یرام؟

 ھل یمكنكم سماعي اآلن؟ ا.حسنً      

 أنا اسمي بایرون ھوالند. وكما قلت لكم، سوف أظل في مكان من أجل مزج المسألة إلى حد ما.

، وأنا أیًضا الرئیس والمدیر التنفیذي في ccNSOأنا رئیس منظمة دعم أسماء رموز البلدان 

وأنا أتحدث  .CAوھي مشغل السجل الكندي لنطاق  CIRAالھیئة الكندیة لتسجیل اإلنترنت 

 .ccNSOھنا بالطبع بالنیابة عن منظمة دعم أسماء رمز البلد 

جدیر بالذكر، فقط من أجل توفیر القلیل من معلومات الخلفیة والسیاق، بأن منظمة دعم أسماء 

الذین اختاروا طوعیة أن یكون  ccTLDتمثل مشغلي نطاقات  ccNSOرموز البلدان 

وھذا التمییز مھم بالنسبة لمنظمتنا ألنھ  .ccNSOأعضاء في منظمة دعم أسماء رموز البلدان 

كود دولة في العالم، تمثل منظمة دعم أسماء رموز  250في حین أن ھناك ما یزید قلیالً عن 

 من %70یمثلون حوالي  ccNSOداخل منظمة  ccTLDمشغلي نطاقات  -- ccNSOالبلدان 

وبھذا القول، أیًضا عندما نقوم بتقسیم ذلك بطریقة  في العالم. ccTLDنطاقات العدد اإلجمالي ل

 .ccTLDمن النطاقات اإلجمالیة تحت إدارة جمیع نطاقات  %70مختلفة، تمثل حوالي 

عبارة عن ھیئة تطوعیة  ccNSOوأنا أشیر إلى ھذه النقطة ألن من المھم اإلشارة إلى أن 

ختیار المشاركة فیھا، ومن ثم أیًضا داخل النظام البیئي لـ با ccTLDیقوم بھا مدیرو نطاقات 

ICANN .أیًضا 

تحتل نتیجة لذلك شیئًا  ccNSOأو منظمة دعم أسماء رموز البلدان  ccTLDواآلن نطاقات 

أو غالبیتھا، مما  ccTLDالعدید من نطاقات  البیئي. ICANNما من مساحة مختلفة في نظام 

، كانوا موجودین قبل ccNSOدعم أسماء رموز البلدان یشتمل على جمیع أعضاء منظمة 

كما أن لدینا مجموعة من ھیاكل الحوكمة المتنوعة بشكل كبیر، وھو ما  .ICANNإنشاء 

، ألن بعض أكواد البلدان تدار بمعرفة ICANNیرتبط مرة أخرى بتفاعلنا وعالقتنا بـ 

والبعض ال یزال یدار من خالل  والبعض اآلخر یدار كھیئات غیر ربحیة. الحكومات الوطنیة.

 وھناك بضعة قلیل للغایة تأخذ شكل نموذج شركات األعمال الربحیة. الجامعات.

إذن بصفتنا أحد المجتمعات، فإننا متنوعون إلى حد كبیر وھذا التنوع من حیث الجوھر ھو ما 

 بمرور الوقت. ICANNشكل عالقتنا مع 
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نسبة لمشغلي أكواد البلدان یعني أنھ ال یوجد تقریبًا وجزء من ذلك التنوع في نماذج الحوكمة بال

نطاًقا من  160عدد یقارب  -- 100وفي حین أن ھناك  .ICANNاتفاقیات تعاقدیة مع 

، لیس لدي أي منھا أي عالقة ccNSOفي منظمة دعم أسماء رموز البلدان  ccTLDنطاقات 

ت تفاھم أو ترتیبات غیر رسمیة قام عدد منا بتبادل الخطابات أو مذكرا .ICANNتعاقدیة مع 

بطریقة  ICANNلكن من المھم مالحظة أننا نشارك بشكل عام في النظام البیئي لـ  أكثر.

 تطوعیة بشكل عام أیًضا.

واحدة من العالقة التي بنیت في حقیقة األمر  ICANNوأعتقد أنھ عالقتنا في حقیقة األمر مع 

وبالتأكید ھذا ھو التاریخ الفرید الذي  معي واألسبقیة.على فھم طبیعة العالقة وإدراك للتاریخ الج

الیوم، السیما في بعض من المشكالت الكبیرة األساسیة  ICANNأعتقد أنھ یتخلل العالقة مع 

 التي نتعامل معھا حول النقل والمساءلة.

إذن بمعنى آخر،  بشكل عام، نقوم جمیًعا بوضع سیاسة اإلنترنت في بیئاتنا المحلیة. --وغالبیتنا 

 --على سبیل المثال، في كندا  لكن داخل البلدان الخاصة بكل منا. ICANNفإننا جمیًعا مثل 

ونقوم بوضع سیاسة باإلضافة  تتم مشاركة ذلك مع العدید من زمالئنا من مشغلي رموز البلدان.

أو بالنسبة  إلى القواعد واإلجراءات التي یقوم أمناء السجالت من خاللھا بالعمل في كمدا،

 .CA لمساحة

وكما تعلمون، فإننا نقوم بشكل عام بوضع القواعد المرتبطة بأي شيء یتعلق برموز البلدان 

إلى  ICANNإذن بمعنى آخر، فإننا نعمل مثل  الخاصة بنا وعالقتنا مع مجتمع اإلنترنت.

 داخل البلدان الخاصة بنا. --درجة كبیرة داخل 

 تؤثر بالفعل علینا، على من أننا قد ال نكون جزًءا منھا. ICANNوبھذا القول، فإن سیاسة 

وعلى الرغم  الجدیدة، ال تؤثر بشكل واضح علینا بشكل مباشر. gTLDومشكالت مثل نطاقات 

وغني عن  من ذلك، فإن التغییرات في السیاسات تؤثر بكل تأكید على مشغلي رموز البلدان.

الخدمات الجدد أو مئات من السجالت الجدیدة في القول، عندما نقوم بإضافة مئات من موفري 

وھذا السوق المتغیر للنطاقات  أي سوق محددة، فإن ذلك یؤثر على مشغلي رموز البلدان.

كما تعلمون، وكما یمكن أن نرى بأنھا أثرت بشكل كبیر على  --العالمیة في حقیقة األمر 

في  ccTLDث العدید من نطاقات ونتیجة لذلك، تبح .ccTLDمعدالت النمو بالنسبة لنطاقات 

نماذج األعمال الحالیة الخاصة بھا، ومیزانیاتھا الحالیة، باإلضافة إلى خططھا وإستراتیجیاتھا 

 التشغیلیة الحالیة لفترة أطول.
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على اإلجمال،  ICANNوقد طرحت ھذه المسألة لإلشارة إلى أننا نشارك في صناعة سیاسات 

سیاسات قد تؤثر بالتأكید علینا ومن ثم العدید منا یختارون في الجزء الغالب من ذلك، لكن ال

 .ICANNالمشاركة بشكل تطوعي في النظام البیئي لـ 

، السیما المشكالت ICANNلكن ھناك مشكالت أخرى تؤثر بشكل مباشر علینا من مساحة 

سوف  ccTLDومشكالت مثل إلغاء وتفویض وإعادة تفویض نطاقات  .IANAالتي تحیط ـب 

 أمثلة واضحة بطبیعة الحال سوف تكون بشكل كبیر بالقرب من قلوبنا جمیًعَ◌ا. تكون

، IANAوبصفتنا مشغلین للسجالت أو مدیرین للسجالت، فإن لنا عالقة مباشرة أیًضا مع 

 األسماء واألرقام. والتي تعد بشكل أساسي الموفر الرئیسي لغالبیة الموارد الھامة.

إذن من حیث المشكالت الھامة بالنسبة لرموز البلدان في الوقت الحالي، ال توجد مشكلة في 

ما یحدث فیما یخص نقل اإلشراف والمساءلة، لكن نقل اإلشراف  --حقیقة األمر أكثر أھمة من 

في األعمال المستقبلیة بالتأكید من األشیاء التي نھتم بھا اھتماًما  IANAوالشكل الذي تتخذه 

ولیس فقط أننا نولي اھتماًما كبیًرا بذلك، فقد كانت منظمة دعم أسماء رموز البلدان  دیًدا.ش

ccNSO  واحدة من المنظمات المؤسسة لكل من مجموعة عمل المجتمعات ومجموعة عمل

ولدینا خمسة أعضاء في مجموعة عمل المجتمعات، وأربعة في مجموعة  المجتمعات المتعددة.

والرؤساء المشاركون في كل من ھاتین المجموعتین ھم رؤساء  عددة.عمل المجتمعات المت

 .ccNSOمشاركون من تعیین منظمة دعم أسماء رمز البلد 

ومن ثم فإننا مشاركون بشكل كبیر ومتعمق في ھاتین المسألتین والتي نعتقد أنھا األكثر أھمیة 

 بالنسبة لمجتمع رموز البلدان.

اإلشارة إلى أن كل من مجموعتي العمل ما ھما إلى مثالین  وكما تعلمون، أعتقد أن من المھم

جیدین على عملیة أصحاب المصلحة المتعددین، وبالتأكید من حین إلى آخر تتعرض للنقد بأنھا 

ملتزمة بشكل مفرط بنظام من أعلى مستوى المفاھیم إلى أقل التفاصیل، لكنني أزعم بأنني 

على الكیفیة التي تعمل بھا أي مؤسسة  --ا كشخص قریب منھما فإنھما مثال جید على م

كما تعلمون، ألفت النظر إلى نقطة محددة، أال وھي المقترح  --وأنا فقط  متكاملة بشكل فعال.

 األول لمجموعة عمل المجتمعات الذي طرح في دیسمبر.

ة وقد تم إجراء الكثیر من األعمال في ذلك، بالطبع، لكن المجتمع قدم تعقیبات رائعة ومفید

 وتفصیلیة ومتعمقة، وما نراه اآلن ھو المسودة الثانیة للمقترحة وھي مختلفة إلى حد كبیر.
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وحیث قامت مجموعة عمل المجتمعات من األعلى بتجمیع التعقیبات وحتى مع العمل الذي 

 --فأنا على یقین من أنھم أملوا في ذلك الوقت أن یكون قد اقتربوا من االنتھاء  --فكروا فیھ 

ن الضروري النظر في جمیع التعقیبات والمساھمات وإدراك أنھا الزمة من أجل إجراء كان م

 --والمقترح المطروح أمام المجتمع في الوقت الحالي، أقترح أنھ  تغییر كبیر، وھو ما قاموا بھ.

ھو المقترح الذي استمع إلى درجة كبیرة للغایة إلى جمیع تلك التعقیبات  --رأي شخصي 

 عكست ذلك على المجتمع بطریقة أرى أنھم مقبولة قبوالً عاًما.والمساھمات و

إذن وكما تعلمون، یمكن أن یعمل نموذج أصحاب المصلحة المتعددین، ویمكننا أن نرى ذلك 

یحدث مباشرة أمامنا في مجموعتي العمل تلك، وكلتاھما تقعان من األھمیة بمكان بالنسبة 

وجھ الخصوص مع أھم مورد وبالنسبة ألن ما یحدث لمجتمع رموز البلدان ألنھا تتعامل على 

 مھم، أو مھم للغایة بالنسبة لنا. ICANNفي النظام البیئي لـ 

وھناك أمر ذي صلة بذلك أو ربما أقل فھًما أال وھو العمل الخاص بمجموعة عمل إطار عمل 

 ا منھا وماالتفسیر، والذي كان عبارة عن مجموعة عمل مشتركة وكان مجتمع رموز البلدان جزءً 

 حاولت القیام بھ في حقیقة األمر ونجحت فیھ ھو توفیر إرشادات نوعیة حول تفسیر جمیع السیاسات

واإلرشادات الحالیة والمعمول بھا حول عملیات التفویض وإعادة التفویض واإللغاء والتحویل 

وكیف  ccTLD، وھذا یعق في صمیم ولب ما سیكون علیھ أي نطاق ccTLDلنطاقات 

 .رج للحیاة، وكیفیة إلغاؤه، وربما الكیفیة التي سیتم بھا تحویلھ من مدیر واحد إلى مدیر آخرسیخ

 أو ھو النتیجة المحتملة ألربعة أعوام جدیرة بالعمل.--وقد كان ذلك نتیجة 

في بدایة ھذا  ICANNوقد تم توفیر ھذا العمل وتلك التوصیات إلى مجلس إدارة  --وبھذا 

 ھذه المسألة في اجتماع مجلس اإلدارة في نھایة ھذا األسبوع.العام، وسوف تتولى 

وھذا بدون شك، أحد المشكالت األكثر أھمیة، المشكالت ذات الصلة برموز البلدان، والتي قمنا 

 بطرحھا على مجلس اإلدارة.

وھناك العدید ممن لیسوا في مجتمع رموز البلدان قد ال یلتفتون إلى ھذه المسألة، لكن یمكنني 

خباركم بأن ذلك سوف یكون األمر رقم واحد الذي سنولیھ اھتمامنا في اجتماع مجلس اإلدارة إ

القادم، وألنھ وكما قلت لكم، مسألة حیاتیة بالنسبة لنا جمیع لكن لھا روابط محددة بالعمل الذي 

یقوم بھ المجتمع ككل الیوم حول مجموعة عمل المجتمعات والمساءلة، ذلك أن العمل الخاص 

طار عمل التفسیر یوفر في حقیقة األمر فھًما أساسًیا بجمیع السیاسات ذات الصلة كما قلت لكم بإ
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من منظور السیاسة حول تلك  IANAبالتفویض وإعادة التفویض والطریقة التي تعمل بھا 

 المشكالت باإلضافة إلى المنظور التشغیلي.

أنا ال أقول أبًدا كلمة  --تماًما إذن مجلس اإلدارة، وھو ما أفھم أنھ سوف یوافق على ذلك 

فھذه مسألة حیویة بالنسبة لنا والتي سوف ینبني علیھا  --مستحیل، لكنني أتوقع أن یتم ذلك 

 عمل مجموعة عمل المجتمعات، على وجھ الخصوص.

ومن ثم ھناك رابط مباشر للغایة فیما بین تلك المشكالت، ویمكننا مالحظة ذلك حتى في المیثاق 

بمجموعة عمل المجتمعات حیث یتم التخلص من تلك المشكالت الخاصة من میثاق الخاص  --

ً ألھمیتھا لكن العمل الحقیقي یتم تنفیذه بمعرفة إطار عمل  مجموعة عمل المجتمعات إدراكا

 التفسیر.

 لذلك یجب االھتمام بھذا األمر في اجتماع مجلس اإلدارة.

جح لعمل على مدار أربع سنوات في ذلك ونحن في مجتمع رموز البلدان نتطلع إلى حل نا

 یستمر على أساسھ عمل مجموعة عمل المجتمعات. --باإلضافة إلى وضع أساسي من أجل 

 شكًرا جزیالً. وبھذا، فإنني سوف أنھي كلمتي.

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا جزیالً لك بایرون، على ھذا التوضیح.    أدییل أكبلوغان:

  --بسبب الوقت، سوف أنتقل سریًعا إلى جوناثان لكي یعطینا  نحن ممتنون لھذا.

 

 (بعیًدا عن المیكروفون).   متحدث مجھول:

 

 المیكروفون لك. نعم. رائع. حسًنا.   أدییل أكبلوغان: 
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 جید. حسنًا. ھل تسمعونني. --اسمحوا لي فقط  حسًنا. --شكًرا     جوناثان روبنسون:

شكًرا لكم على إتاحة الفرصة للتحدث إلیكم بإیجاز حول العمل وإطالعكم  شكًرا لك، أدییل.

 .GNSOعلى آخر المستجدات حول األعمال التي تقوم بھا منظمة دعم األسماء العامة 

لدینا ھنا في بدایة األمر شریحة عن الھیكل تتحدث حول الطریقة التي سوف یتم بھا تنظیم 

GNSO التوجیھ وأیًضا تسلیط الضوء على بعض األشیاء التي ، وأعتقد أن من المھم إعطائكم

، في مقابل المنظمات األخرى التي GNSOقد تكون فریدة حیال منظمة دعم األسماء العامة 

تقوم بشكل فرید بوضع السیاسة داخل عملیة  GNSOسمعتم عنھا حتى اآلن، في أن منظمة 

ICANN. 

العامة من المستوى األعلى ونحن نعمل وحدنا  فنحن الھیئة المسئولة عن سیاسة أسماء النطاقات

 عند القیام بذلك. ICANNداخل ھیاكل 

في  GNSO، وGNSOتدار السیاسة من خالل استخدام مجلس  --علًما بأن إدارة السیاسة 

من قسم األطراف المتعاقدة، والتي تتألف  --ویتألف القسمین من  حد ذاتھا مقسمة إلى قسمین.

اقات وأمناء السجالت ویعمالن كالھما بموجب عقد مبرم مع من سجالت أسماء النط

ICANN وقسم األطراف غیر المتعاقدة، وھي مقسمة في حد ذاتھا إلى مجموعات ألصحاب ،

المصلحة والتي تتألف من االھتمامات التجاریة واالھتمامات غیر التجاریة، وبعد ذلك بشكل 

 رى.فھي مقسمة إلى دوائر مختلفة أخ --خاص الدوائر 

یقوم بتوفیر القدرات بالنسبة لمنسقي العالقات، ولدینا  GNSOویمكنكم رؤیة أن مجلس 

 .ccNSOومن منظمة دعم أسماء رموز البلدان  ALACمنسقي عالقات نشطین من كل من 

باإلضافة إلى ذلك، لدینا معینین تم تخصیصھم لكال الفریقین والجانب غیر المخصص لقاعة 

، ومن ثم یوفر ذلك درجة من ICANNخالل لجنة الترشیح التابعة لـ  محددة ویأتي إلینا من

 االستقاللیة بالنسبة للھیكل الكامل.

قبل  GNSOمن وجھة نظر ھیكلیة لكیفیة عمل  --ومن ثم أتمنى أن یؤدي ذلك إلى توجیھكم 

 أن أتحدث إلیكم حول بعض التفاصیل في التحدیث.

السیاسات وھو ما یتم داخل مجموعات العمل إذن فإن التركیز األساسي منصب على وضع 

 وغیرھم. ICANNمشاركي  وھو أمر متاح المشاركة فیھ أمام الجمیع.
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 ICANNكما أننا نعمل بطریقة ھیكلیة ونظامیة، وكل ذلك مشمول في الملحق "أ" من لوائح 

 الداخلیة وفي وثیقة نطلق علیھا اسم دلیل عملیة وضع السیاسات.

في حین أننا غیر مقتصرین على وضع سیاسات اإلجماع، فإن  --، فإننا واآلن، وبشكل أساسي

واآلن، فإن  الحجر الرئیسي في السیاسات التي نضعھا ھو ما یطلق علیھ اسم سیاسات اإلجماع.

سیاسة اإلجماع مع التركیز علیھا تعني أمًرا خاًصا ونوعًیا ھنا، وھي أن أمناء السجالت 

ملتزمون من الناحیة التعاقدیة على قبول وتأكید تلك  ICANNوالسجالت المعتمدین من 

 السیاسة.

-ھذا من األشیاء الخاصة إلى حد كبیر وتتمثل في أننا ملتزمون أمام  --ھذا  --ومن ثم فإن ھذا 

إلى مجلس اإلدارة واعتماد  GNSOبمجرد أن یتم التوصیة بالسیاسة من جانب  --إذا  -

طلًبا یكون ملزًما بالسیاسة ویقتضي إجراء عملیة لھا، فإن تصبح م ICANNمجلس إدارة 

 لوضع السیاسات.

ولكننا بالطبع لدینا أنشطة أخرى وقد سمعنا عدة مرات حول عملیة نقل اإلشراف على وجھ 

 --الخصوص، وھو من األعمال الخاصة بجمیع المجتمعات ذات المكانة العالیة، ولكن ھناك 

 ھناك أنشطة أخرى نشارك فیھا.

 --وجھ الخصوص في ھذا االجتماع، فإن بعض النواحي األساسیة التي ركزنا علیھا  إذن على

ھي تحدیًدا ما ذكرتھ منذ برھة، وھو عملینا في مجموعة  --ومن الجدیر التركیز على تلك 

 --الذي یرد  --جزء من العمل الذي  --ولقد  .IANAعمل المجتمعات المتعددة حول إشراف 

یوم األربعاء من المعالجة  GNSOھي البنود التي ترد إلى مجلس  ھذه --ھذه ھي  --یأتي 

الرسمیة باإلضافة إلى الموافقة النموذجیة، وھناك جزء من العمل على وجھ الخصوص من 

السیاسة األكثر أھمیة إذا جاز التعبیر، التي تم وضعھا  --األھمیة بمكان ألن ما حد ھو خالل 

والتي كانت من األشیاء التي  --الجدیدة، والتي  gTLDعلى اإلطالق ھي سیاسة نطاقات 

استغرقت سنوات وسنوات في تطویرھا وبعد ذلك في تنفیذھا، ولكن بما أن التنفیذ قد انتھى 

قد خرجت إلى السوق، أصبح من الواضح جًدا أن  gTLDوبما أن ھذه النطاقات الجدیدة من 

لم یتم تفسیرھا بالضرورة على األقل  أن السبب من ذلك كان في أن السیاسة --ما كان  --ما 

 في االتفاقیة الخاصة بالجمیع، في عملیة التنفیذ.
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إذن ھناك نطاق واضح ألي من التحسینات في الطریقة التي نؤكد بھا من  --ومن ثم كان ھناك 

ة خالل تنفیذ السیاسات و/أو الطرق الفعالیة لإلدارة العامة لتلك العالقة المتداخلة لتنفیذ السیاس

 اإلجمالیة باإلضافة إلى النصائح والمعلومات التكمیلیة التي قد ترد خالل دورة التنفیذ.

ومن ثم تم استھداف مجموعة عمل على وجھ الخصوص من أجل التعامل مع ذلك وقد تقدمت 

بثالث عملیات جدیدة وكبیرة في العملیات الحالیة وحولھا، وسوف یتم طرحھا جمیًعا أمام 

 المجلس ھنا.

كانت ھناك بعض  سوف أقوم بتسلیط الضوء على مجموعة من األشیاء األخرى. --وف وس

األعمال حول عملیة وضع السیاسات الكاملة للتعامل مع إمكانیة الترجمة الصوتیة والترجمة 

 .WHOISالعادیة لمعلومات جھات االتصال، والتي سوف یعرفھا العدید منكم بأنھا معلومات 

وقد قمنا بعمل تحلیل كبیر عبر بعض من األعمال التحضیریة بالنسبة لألعمال اإلضافیة لوضع 

وقد استغرقنا الكثیر من الوقت في  الجدیدة، كما قد تتوقعون. gTLDالسیاسات حول نطاقات 

مع منظمات الدعم واللجان االستشاریة األخرى  --المحاولة والعمل بمزید من الفاعلیة مع 

الخصوص أحد نواحي التركیز الرئیسي في أسفل الشریحة والتي ترونھا وھي  وعلى وجھ

، والعمل الخاص بنا بمزید من العمل الفعال بالتعاون مع اللجنة 5التعامل مع النقل رقم 

 وأحد العناصر في ذلك ھو استخدام منسق عالقات. ICANNاالستشاریة الحكومیة ھنا في 

الجدیدة وھناك  gTLDللتعامل مع عوائد مزادات نطاقات وھناك جلسة سوف تعقد آخر الیوم 

وتدعمھ منظمات الدعم واللجان االستشاریة األخرى للبدء في وضع  GNSOمقترح قدمتھ 

مجموعة عمل مجتمعات  --آلیات فیما یخص كیفیة التعامل مع تلك العوائد من خالل استخدام 

 متعددة أخرى.

إذن من  ملیون دوالر. 50تى اآلن إلى ما یزید وقد وصل ح فھذا قدر ھائل من األموال.

 الواضح وجوب التعامل مع ھذه المسألة بمسئولیة وبالعنایة الواجبة وبمزید من االھتمام.

ومع تطلعنا إلى األمام، كان ھناك تركیز على مدار األعوام القلیلة الماضیة وأتوقع أن یتواصل 

األساسیة مثل تحسین العملیات إلى المستوى  بالنسبة للتحسین المستمر، بما في ذلك المبادئ

وفًقا لما ذكرتھ لكم من قبل، وھنا نقطة  ICANNاألمثل، والتعاون المحسن عبر مجتمع 

توصف بأنھا التأكید على الدور المحوري، لكن من الواجب ضمان أن عملیة وضع السیاسات 

 معھا. وال تتسلل خارج الھیكل، المصمم خصیًصا للتعامل GNSOتتم داخل 
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لقد تعرضنا كما ھو الحال بالنسبة للعدید من المكونات األخرى في النظام البیئي لـ  --لقد 

ICANN لمراجعة محوریة وذلك التقریر األولي من جھة الفحص المستقلة الذي تم تعیینھ من ،

ال أجل تنفیذ تلك المراجعة التي تم نشرھا للتعلیق العام في وقت مبكر خالل الشھر الحالي و

 تزال فترة التعلیقات مفتوحة، مع تقریر نھائي من المتوقع صدوره في أغسطس.

ولدینا عدد من التطورات الھامة الواردة، بما في ذلك الغرض المستقبلي لبیانات تسجیل نطاقات 

gTLD.  وھناك عمل یجري في الوقت الحال داخل وحول بیاناتWHOIS.  من الواضح

وقد تصورت سیاسة برنامج  الجدیدة. gTLDلتالیة لنطاقات أعمال إضافیة حول الجوالت ا

gTLD  أن الجولة الحالیة سوف كون واحدة من جوالت عدیدة في  --الجدیدة أنھا سوف تكون

باإلضافة إلى مراجعة واردة  المستقبل، ومن ثم ھناك بعض األعمال التي یجب القیام حیال ذلك.

 الجدیدة. gTLDید أساًسا واضًحا للتكامل المستمر لنطاقات آللیات حمایة الحقوق والتي یعتبرھا العد

المختص  ICANNكانت ھناك معلومات تفصیلیة حول السیاسة من فریق عمل  --إذن یمكنكم 

فإذا كنتم  بالسیاسات والتي یمكنني إكمالھا بالتأكید وأنا متأكد من أن العدید منكم سوف یقدرونھا.

ا علیك ھو أن تنتقل إلى ذلك الرابط وھناك وصف بلیغ مھتمون بالعثور على المزید، كل م

ألعمال السیاسة الحالیة وإذا أردتم العثور على المزید والمشاركة بأي طریقة، برجاء االرتباط 

 على الویب ونرحب بآرائكم في ذلك. ICANNفي موقع  GNSOبجزء 

یعة فیما یخص الھیكل إذن أتمنى أن تكون ھذه الكلمة موجزة وأن تكون قد قدمت لكم نظرة سر

وإن لم یكن،  واألنشطة الحالیة، وإلى حد توافر الوقت، سوف أشارك الھیئة اآلن لتلقي األسئلة.

فمرحًبا بتعقیباتكم ومشاركتي في الرواق أو في أیة اجتماعات أخرى الحقة خالل األیام القلیلة 

 شكًرا جزیالً لكم على اھتمامكم. القادمة.

 [ تصفیق ]

 

وھذا ھو العرض األخیر من الھیئة وسوف نفتح اآلن المجال لألسئلة  شكراً جزیالً جوناثان.  أكبلوغان:أدییل 

أرید فقط، قبل القیام بذلك، أن أقول بأنھ سوف تكون ھناك جلسة  لجمیع أعضاء الھیئة الخمسة.

سوف تجرى في ھذه المنقطة صباح الغد في قاعة كاتالیناس في تمام  IETF 2016حول 

أو الحصول على  IETF، فإذا أردتم معرفة المزید حول استضافة اجتماع 8:30ساعة ال

المزید من المعلومات، یمكنك أیًضا المشاركة في تلك الجلسة والتي أؤكد لكم أن یاري وآخرون 

 سوف یشاركون فیھا.
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 وسوف یكون لذلك جلسة عمل یوم األربعاء. .ASOوینطبق نفس الشيء بالنسبة لمنظمة 

  نفس الشيء. .8:45

أنا أسلط الضوء على ورشتي العمل تلك ألن ھذین المجتمعین في الغالب لھما الكثیر من 

 -- ccTLDأكثر من ھنا، لكنني أعرف أن نطاقات  ICANNاألنشطة التي تتم خارج فعالیات 

 سوف تجریان أیًضا العدید من الجلسات خالل األسبوع. GNSOو ccNSOمنظمة 

 دقائق لألسئلة إلى أعضاء الھیئة. 10ال یزال أمامنا  فتوح.إذن باب األسئلة م

 لدي سؤال واحد لك، یاري.     

 باعتباره أحد المعاییر التي تم اعتمادھا في الوقت الحالي. HTTP2لقد ذكرت معلومات حول 

ھل یمكنك أن تعطي الجمھور المعني ھنا بعض التفاصیل النوعیة بإیجاز بالنسبة ألي مستخدم 

 بشكل عام في ھذا المعیار الجدید؟ للویب

 

من منظور مستخدم، ال یجب أن یتغیر أي شيء على األقل من منظور إمكانیة التشغیل  أجل.  یاري آركو:

كما أن المزایا األساسیة لھذه التقنیة الجدیدة تتمثل في أنھا أكثر كفاءة على المستوى  والوظائف.

ومن بین األشیاء التي تقوم بھا قدرتھا على مضاعفة العدید من المناقشات داخل  الداخلي.

یمكنكم التقاط أجزاء  --ومن ثم، یمكنكم الحصول على  .TCPالمسار الواحد للبیانات وفي 

وفي حالة تعثر أي جزء بأي شكل من  متعددة في الصفحة، إن أردتم، في نفس الوقت.

ومن ثم ال یؤدي ذلك إلى  البیانات بنفس سرعة اآلخرین.األشكال، فیمكنكم الحصول على 

حجب بقیة المعاملة وھو ما یعني أنھ یمكنكم استخدام جلسة واحدة استخداًما موثوًقا بالفعل أكثر 

  وھذه ھي المیزة األساسیة التي نحصل علیھا أیًضا. من جلسات متعددة.

 من النصي، ونحن نستخدم المقارنة لحقول وأود القول بأن ھذا بروتوكوالً أحادًیا باألساسي بدالً 

 كما أنھا تضیف إلى الكفاءة. العناوین بحیث یتعین علینا إرسال شيء واحد في المرة الواحدة.

 --لكنھ یضیف بشكل أو بآخر  وربما تعتقدون أن ھذا شيء ھین، وأنھ أكثر كفاءة إلى حد ما.

ان علیك استخدام جلسات متعددة، فسوف السیما كما ذكرت لكم، إذا حاولت استخدام األمن وك

ومن ثم فإن للبروتوكول القدرة على  یتعین علیك إعداد أوقات متعددة لألمن وھذا األمر سيء.

 استخدام ھذا الرابط وسوف یكون أكثر كفاءة.
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ومن الواضح أن ذلك یتوقف  ولیست لدي أرقام دقیقة للغایة من حیث عدد المزایا الفعلیة لذلك.

 لكنھ یمكن االستفادة من ذلك، إذا كانت ھناك حاجة. ة أیًضا.على الحال

 

إذن أعتقد أنھ إذا لم تكن ھناك أسئلة أخرى، فسوف نتوقف  فھذا یعد مفیًدا للغایة. شكًرا جزیالً.  أدییل أكبلوغان:

وأود كذلك الحصول على مزید  وأود توجیھ الشكر مرة أخرى إلى جمیع أعضاء الھیئة. ھنا.

ات من المشاركین في ھذا االجتماع حول كیفیة تحقیق مزید من االستفادة من ذلك من التعقیب

ونخطط  وھذه ھي المرة الثانیة التي نجري فیھا الجلسة. بالنسبة لكم خالل االجتماع القادم.

لمواصلة عقد تلك الجلسات في نفس الوقت من أجل تحسینھا والتعامل أو تناول الموضوعات 

اھتمام مشترك بالنسبة لجمیع المنظمات الداعمة وجمیع المنظمات التي سوف تكون محل 

 شكًرا. وھذا كل شيء. شكًرا جزیالً. األخرى أیًضا.

 [ تصفیق ]

 

 

 

 [نھایة النص المدون]
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