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 فنحن على وشك بدء جلستنا اآلن. ھال تفضلتم بالجلوس في مقاعدكم. مرحًبا بكم جمیًعا.  ماریكا كونینغز:

 إذا كنتم تریدون مواصلة الحدیث، برجاء جعل ذلك خارج القاعة.

ھذه ھي جلسة المجتمعات المتعددة  إذن أشكركم جمیًعا على تشریفكم لنا بالحضور الیوم.

سوف أحیل الكلمة سریًعا إلى رئیس  ت دلیل التسجیل من الجیل التالي.حول خدما

، لكنني سوف أقدم بعض اإلعالنات اإلداریة PDPمجموعة عمل عملیة وضع السیاسات 

برجاء مالحظة أن المیكروفونات على المكاتب غیر  أو اإلعالنات اإلداریة الداخلیة.

لة للمشاركة، إذن ھناك عدد من الزمالء في إننا نرید أن نوفر للجمیع فرصة عاد نشطة.

القاعة، وأنتم ترونھم واقفین ھناك، من لدیھم میكروفونات وأرقام معھم، لذلك عندما نبدأ 

المناقشة بفتح المجال، كل ما علیكم ھو رفع أیدیكم وسوف یأتون إلیكم ویدرجونكم في 

 ترتیب إلقاء الكلمة والتعلیق.

لھذه  Adobe Connectجیل الدخول إلى قاعة برنامج ونود تشجیعكم جمیًعا على تس

الجلسة حیث ستكون لكم القدرة على مشاھدة الشرائح، ولكن األھم من ذلك أیًضا، ھناك 

علق بكل األمر یت سؤالین استطالعیین ھناك ونود منكم التكریم بإعطائنا تعقیباتكم علیھما.

لماھیة مستوى المعرفة بالمشاركین  من فریق القیادة ھنا حول الطاولة أن یحصل على فھم

في القاعة وذلك فیما یخص ھذا الموضوع، ولكن أیًضا بالنسبة لنا لكي تكون لنا القدرة 

على رؤیة ومعرفة من ھو الجمھور الذي شارك بحیث یمكننا أیًضا إجراء  -بعد الجلسة-

 في المستقبل.تقییم للطریقة التي یمكننا من خاللھا عقد ھذه األنواع من االجتماعات 

أن  كما وبالمثل، برجاء تنزیل تطبیق االجتماعات إذا لم تكونوا قد قمتم بذلك إلى اآلن.

وأیًضا مالحظة أنھ في  ھناك إمكانیة متوفرة لتزویدكم بالتعقیبات واآلراء حول الجلسات.
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ند ع حالة امتالء القاعة عن بكرة أبیھا بالحضور، فال تزال ھناك مقاعد ألولئك الواقفین

لكن إذا لم تعد ھناك  المدخل وفي كل مكان، لذا أرجو التكرم بالجلوس في تلك المقاعد.

، في قاعة ھیلسنكي، حیث 2مساحة شاغرة، فسوف یكون ھناك فائض، أعتقد بسالب 

یمكنكم المشاركة من ھناك عن بعد، كما سوف تتوفر القدرة ھناك كذلك للمشاركین على 

 طرح األسئلة.

 ھذا كل ما لدّي بخصوص قواعد التنظیم الداخلي.أعتقد أن 

نعم، ومن الواضح أن ھذا یجري تسجیلھ وتدوین نصھ، وأنا على یقین أن ھذا األمر قد 

 ھل نقوم بعملیة التسجیل؟ بالنظر إلى الخلف في القاعة. بدأ بالفعل.

 الجلسة.إذن أعتقد أننا جمیًعا مستعدون لعقد  أرى إیماءات وأیاٍد مرفوعة. نعم.

 إلیك الكلمة، تشاك.

 

مجموعة عمل عملیة  --وأنا رئیس السجل  أنا اسمي تشاك غومیز. مرحًبا بكم جمیًعا.  تشاك غومیز:

وأرید مرة أخرى الترحیب بكم جمیًعا في ھذه  وضع السیاسات لخدمات دلیل التسجیل.

لنموذج الجدید، لذا من إننا بصدد عقد أول جلسة للمجتمعات المتعددة في ھذا ا الجلسة.

أنا أعرف أن الكثیر من األشخاص یتساءلون حول ھذا النموذج  المثیر التطلع إلى ھنا.

وأنا واحد من األشخاص المتفائلین حًقا بھذا النموذج  الجدید وأسلوب االجتماعات الجدید.

كما  ھو وضع السیاسات. ICANNوالتنسیق الجدید ألن األمر األساسي الذي تقوم بھ 

أن ما یولى من تركز حول ذلك خالل األسبوع الحالي وتوفیر الفرصة أمام المشاركین 

الذین ال یشاركون في العادة في مجموعة العمل الخاصة بنا یشاركوننا الیوم في ھذه 

الجلسة باإلضافة إلى من بإمكانھم المشاركة معنا في جلسة مجموعة العمل في الغد، لھو 

رر لھذه الجلسة أن یتم تصمیمھا بأكبر قدر ممكن من أجل الحصول ومن المق أمر رائع.

 لذلك برجاء االنضمام إلینا في ذلك. على تفاعل.

لى یساري ع وقد عّرفتكم بنفسي بالفعل. إنني أرید أن أعّرفكم باألعضاء في فریق القیادة.

ن ي، واحدة موعلى یمیني سوزان كواغوش ھنا دیفید كیك، أحد نواب الرئیس في فریقنا.
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وھناك أخر من نواب الرئیس لم تتوفر لھ القدرة على الحضور  نواب الرئیس في فریقنا.

وكلھم قادمون من كل مجموعة  معنا بسبب تضارب االجتماعات، أال وھو میشیل نیلون.

من مجموعات أصحاب المصلحة الثالثة األخرى في منظمة دعم األسماء العامة 

GNSO. أصحاب المصلحة في السجالت، وكل واحد منھم من كل  فأنا من مجموعة

مجموعة من المجموعات الثالثة األخرى، ومن ثم فإن لدینا فریق قیادة بتمثیل على أكمل 

 وجھ.

واآلن من المھم للغایة تعریفكم باثنین آخرین من أعضاء فریق القیادة، ألنھما رائعین، 

، وكالھما یجلس ICANNیق عمل وھما شخصان من فر وبدونھما سوف نكون ضائعین.

لیزا فایفر في النھایة وماریكا كوننغز،  ال أرى لیزا ھناك. حسًنا. إلى یمیني، ألیس كذلك؟

ل ولیزا بالطبع قد شاركت في أعما وأعتقد أن الناس یعرفونھما منذ فترة لیست بالقصیرة.

  التي تمت في السابق. EWGفریق عمل الخبراء 

بھ سریًعا، فقط من خالل رفع األیدي، لن یطلب من أحد التحدث، لكن  إن ما أود القیام

من خالل أعضاء في مجموعة العمل ولیس من ھم مراقبون في مجموعة العمل، وسوف 

أعطي الفرصة للمراقبین بعد قلیل، لكن من ھم أعضاء في مجموعة العمل، برجاء رفع 

 كًرا.ش ركین االلتفات والتحقق منكم.مع إبقائھا كذلك قلیالً بحیث یمكن للمشا أیدیكم.

 حسًنا، شكًرا جزیالً. واسمحوا لي أن أخبركم بأن ھؤالء األشخاص یعملون بجھد حقیقي.

ونأمل أن تكون أعمال المراقبة التي تقومون  شكًرا. وماذا عن مراقبین مجموعة العمل؟

تحول إلى أعضاء في ولكن في أي وقت، في أي وقت تریدون ال بھا تسیر على ما یرام.

لكن اسمحوا لفریق القیادة أن  ال تنسوا ذلك فقط. مجموعة العمل، یمكنكم ذلك، اتفقنا؟

 یعرف ما إذا كان ھناك أي شيء ال یسیر على ما یرام.

ھال تفضلتم  واآلن واألھم من ذلك، كم عدد من منكم ال یزال زائًرا في ھذه الجلسة الیوم؟

 !ھذا رائع برفع أیادیكم.

 ال بأس بھذا. نعم. حسًنا.

 [ تصفیق ]
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إذن بھذا القول، سوف نحاول إعطاؤكم تعریًفا سریًعا، وسوف أحیل الكلمة إلى دیفید من 

 ھذه عملیة سوف أوجز في كالمي. أجل التعریف بعملیة وضع السیاسات التي نقوم بھا.

ا في طرح األسئلة لكن ال تترددو شاملة للغایة لوضع السیاسات، وسوف تكون موجزة.

 علینا الحًقا في ھذا األسبوع وخاللھ، إذا كانت لدیكم أسئلة أخرى.

 دیفید، الكلمة لك.

 

وكما ذكر لك  أنا أحد نواب الرئیس في ھذه المجموعة. إذن أنا اسمي دیفید كیك. مرحًبا.  دیفید كیك:

المصلحة في تشاك، لدینا نائب واحد للرئیس من كل مجموعة من مجموعات أصحاب 

وأنا من مجموعة أصحاب المصلحة غیر التجاریین  .GNSOمنظمة دعم األسماء العامة 

 .Electronic Frontiers Australiaوأمثل منظمة 

ومن ثم فسوف أعطیكم تعریًفا سریًعا باألعمال التي تقوم بھا المجموعة وما الذي نقوم 

 DNSا ھو المقصود بنظام أن ال أضطر إلى شرح م ICANNوأتمنى ونحن في  بھ.

نظًرا ألنھ اختصار  RDS، لكنكم قد تتساءلون ما ھو المقصود بنظام WHOISأو نظام 

 فھو اختصار لمصطلح خدمة دلیل التسجیل. لم نستخدمھ كثیًرا قبل تأسیس ھذه المجموعة.

 یعد مثاالً على خدمات دلیل التسجیل. WHOISأو نظام  WHOISكما أن 

ي، لكنھ نوع من الخدمات الوحیدة، ولكنھا خدمة ُعھدت إلینا مھمة النظر وفي الوقت الحال

فیما إذا كان من الواجب استبدالھا بخدمة أخرى أم ال، أي خدمة دلیل التسجیل من الجیل 

 التالي.

، فھناك بعض األشیاء التي ال نقصدھا على وجھ IDSومن ثم عندما نتحدث حول نظام 

 SAC51طلحات التي أعتقد أنھا تنتمي لبروتوكول حیث ھناك بعض المص الخصوص.

بالنظر و إذا كنتم متھمون حًقا، لكن جوھر المسألة یتمثل في أننا ال نعني البروتوكول نفسھ.

إلى البروتوكول، فإن إنشاء بروتوكول جدید كان مھمة فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

IETF.ق علیھ اسم فقد قاموا بإنشاء بروتوكول یطل ، وقد قاموا بذلكRDAP  وھو ما

 .WHOISیتم اآلن إتاحتھ لكي یحل محل بروتوكول 
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ال نستخدمھا، ومن  RDAPھناك العدید من المیزات في بروتوكول  --لكن ال یعني ذلك 

 بین أسباب ذلك أنھا سوف تنطوي على تغییر في خدمة الدلیل األساسیة.

، فإننا ال نعني أیًضا البیانات الموجودة RDSواآلن، عندما نقول خدمة دلیل التسجیل 

فالبیانات الموجودة ھناك، ونحن نتحدث حول البیانات الموجودة في  بالفعل ھناك.

، لكننا نتحدث بشكل عام عن قاعدة البیانات الكبیرة، ولیس ھیكل WHOISبروتوكول 

من الذي یمكنھ قاعدة البیانات؛ أي األنظمة التي یتم من خاللھا دخول وخروج البیانات، 

النظام الخاص بكیفیة  إذن ھذا ما نتحدث حولھ. الوصول إلى ذلك، وكل تلك األمور.

دخول البیانات ھناك، وما ھي البیانات التي یتم جمعھا، ومن الذي یستخدمھا، وفیم 

استخدامھا، وما مدة االحتفاظ بھا، وكافة ھذه األمور، كل یقع في نطاق نظام خدمة دلیل 

 .RDSالتسجیل 

، أي EWGوللعمل الذي تقوم بھ مجموعة العمل الخاصة ھذه تاریخ، فقد ذكر تشاك 

اختصاًرا، ھي مجموعة عمل الخبراء  --فریق عمل الخبراء، والذي كان في حقیقة األمر 

واآلن، كانت ھذه  حول خدمة دلیل تسجیل جدیدة، أعتقد أن ھذا كان اسمھا بالكامل.

 --فلم تكن مجموعة عمل  لتي ربما سمع بھا غالبیتكم.مجموعة من مجموعات العمل ا

ومن ثم لم تكن مجموعة تم  لم تكن مجموعة عمل. حسًنا، بل كانت مجموعة خبراء.

بنفس الطریقة التي یتم بھا تشكیل  ICANNمباشرة من مجتمع  --تشكیلھا من خالل 

كانت مجموعة بل  وما إلى ذلك. GNSOغالبیة مجموعات عمل عملیات وضع سیاسات 

من أجل النظر  ICANNتم تشكیلھا بمعرفة مجلس اإلدارة مع خبراء من داخل وخارج 

إذا  --كیف یمكننا  الحالي. WHOISفیما یمكننا الحصول علیھا عوًضا عن بروتوكول 

حیث یعود ربما إلى فترة  تاریخ طویل للغایة. WHOISكان لبروتوكول  --كان لنا 

 ماذا یفترض بنا القیام بھ إذا كان من المفترض بنا إنشاؤه اآلن؟ .سبعینیات القرن الماضي

 أو أي مثال یمكن طرحھ على كھذا أمر؟

وقد احتوى ھذا التقریر الكبیر على عمل شاق فیھ قام بھ  فقد قدموا تقریًرا كبیًرا للغایة.

اھا بعض األشخاص البارعین للغایة، لكن كانت ھناك بعض األشیاء حول ذلك كان معن

ولم یكن من العملیات المستمدة من المجتمع  أننا لن نحصل على ذلك ونستخدمھ كما ھو.

بل احتوى على بعض األشخاص  والقائمة على نظام تصاعدي من األدنى لألعلى.
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لكنھ أثبت في حقیقة األمر أنھ من الممكن أن یحل محل  المعارضین لبعض األجزاء فیھ.

WHOIS من المحتمل أن تكون ھناك بعض  --ون ھناك بعض نظرًیا، وأنھ سوف تك

 المزایا الكبیرة، أو المزایا المحتملة عند القیام بذلك.

من أجل فحص ذلك  --ومن ثم فقد تم تشكیل مجموعة العمل ھذه من أجل النظر في 

فھذا ھو میثاقنا الذي یجب علینا النظر فیھ  --التقریر على وجھ الخصوص كجزء من 

أي العمل الذي كان في ذلك التقریر، ولكن أیًضا، كل شيء آخر یتعلق بخدمات دلیل 

، وأي من SSACوفي تقاریر  WHOIS التسجیل، والذي كان أغلبھ في مراجعات

إذن فقد قمنا بقدر ھائل من العمل على جمع البیانات إلى  األعمال األخرى ذات الصلة.

والعمل الذي قمنا بھ أیًضا  --ونحن اآلن  فقد كانت مھمة ھائلة. قدر ھائل بالطبع. اآلن.

بشكل ما  GNSOھائل لدرجة أننا اضطررنا لتشكیل مجلس خاص، أو مجموعة عمل 

التوصل إلى الطریقة التي سوف نتعامل من خاللھا مع ھذه  --من أجل التوصل إلى حجم 

فھذه من المھام الكبیرة والضخمة من حیث إسنادھا إلى مجموعة عمل  المھمة الھائلة.

على  ICANNلعملیة وضع السیاسات تفوق من الناحیة العملیة أي شيء تعاملت معھ 

، وما IANAأعني أننا قد انتھینا للتو من عملیة نقل  --ھام الھائلة فھي من الم اإلطالق.

إلى ذلك، وھي مھمة أكبر من ذلك، لكن ال تزال ھذه مھمة ضخمة إلى حد كبیر، ومن 

أجرینا عملیة خاصة من  --ثم كان علینا الجلوس والتوصل إلى الطریقة التي من خاللھا 

وقد قالوا، سوف نقوم  بھا مع ھذه المھمة.أجل التوصل إلى الطریقة التي سوف نتعامل 

 إذن سوف یقدم لكم تشاك المزید من التفاصیل. بتقسیم العمل إلى مراحل.

 

 إنھا ھناك.  تشاك غومیز:

 

والغرض من ھذه المرحلة  لكن األمر المھم ھو أننا في الوقت الحالي في المرحلة األولى.  دیفید كیك:

تمثل في تقریر ما إذا كنا بحاجة إلى خدمة دلیل التسجیل األولى، من حیث الجوھر، ی

RDS .جدیدة على اإلطالق 
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لقد أثبت فریق عمل الخبراء أن من الممكن تصمیم واحدة من ھذه تبدو وكأنھا تحتوي 

، وسوف تكون بالتأكد WHOISعلى بعض المیزات والعیوب ذات الصلة ببروتوكول 

تكن سیاسة مستمدة من المجتمع، أو عملیة سیاسة لكنھا لم تحدد بأنھ لم  حدیثة أكثر.

إذن ھذه ھي المرحلة  تصاعدیة من األدنى لألعلى تقول بأننا بحاجة إلى واحدة من ھذه.

 ھل نحن بحاجة إلى واحدة؟ األولى من عملنا.

إذن فنحن اآلن بصدد تجمیع المتطلبات بحرص، والنظر في ماھیة المتطلبات التي سوف 

إذا ما قمنا بتصمیم واحدة اآلن، والتوصل إلى ما  RDSة دلیل التسجیل تكون لنظام خدم

یمكن طیھ وتعدیلھ ھنا  -في شكل من أشكال النظام الحالي- WHOISإذا كان نظام 

وھناك، ولكن من الناحیة األساسیة یتناسب مع كافة تلك المتطلبات الحالیة، أم نقول، ال، 

 ICANNم عمل حدیث یلبي جمیع احتیاجات إذا كان من المقدر لكم الحصول على نظا

التي سوف تكون في المستقبل، فھل سنكون بحاجة إلى وضع ذلك في تقنیة ما وافتراضات 

 أساسیة مختلفة.

ومن  والبعض منھا واضح إلى حد ما. والبعض منھا قد یكون أشیاء لم نناقشھا إلى اآلن.

لت إلى حد ما نوع من النقاش في التي شك --بین األشیاء األكثر وضوًحا في اعتقادي 

وبدالً  یتیح إمكانیة الوصول التفاضلي. RDAPأجزاء من المجتمع ھو أن بروتوكول 

من إتاحة جمیع البیانات أمام الجمھور، فقد تجعل البعض منھا قابالً للوصول إلیھ من 

ھل  خالل بوابات والبعض منھا یمكن الوصول إلیھا من خالل بعض األشخاص فقط.

إذا كانت ھذه میزة  --ھل ھذا األمر ضروري  نقوم بعمل نظام یستخدم تلك المیزة؟س

أساسیة، فقد یتعین علینا تغییر الكثیر من األشیاء حول الطریقة التي نتابع بھا في خدمة 

 وربما نقرر أنھا لیست میزة أساسیة ویمكننا المتابعة بشكل مختلف. .RDSدلیل التسجیل 

نتیجة القیام بجمع البیانات فقد أصبح لدینا  --إننا  ونحن اآلن بصدد القیام بھذه العملیة.

 وھي إلى حد ما ضخمة إلى حد عدم القدرة على إدارتھا. قائمة ھائلة من المتطلبات.

 --والتي لم نقم بتجمیعھا من  ولكنھا ضخمة بالتأكید. --ونأمل أال تكون إلى كبیر، لكنھا 

لقد قمنا بالتجمیع من خالل النظر في العدد الھائل للمستندات التي  --ط من خالل لیس فق

الكثیر  .AWG، وخدمات دلیل التسجیل الجدید حسب ما قدم مجموعة WHOISتناقش 

عدد ھائل من  بعض المستندات الخارجیة حول أشیاء مثل قانون حمایة البیانات. --من 
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ت من مجموعات الدعم واللجان االستشاریة والدوائر وما باإلضافة إلى التعقیبا األشیاء.

وھذا یعطیكم خلفیة ونبذة ما حول  وھذا ما وصلنا إلیھ اآلن بشكل أو بآخر. إلى ذلك.

ما ھي األشیاء التي تقع في  الطریقة التي وصلنا بھا إلى ھنا وھذا الحجم بالنسبة للمھمة.

 شيء قد نسیتھ؟ ھل ھناك أي النطاق وما ھي األشیاء خارجھ.

 

 حول المرحلة الثانیة والثالثة.  تشاك غومیز:

 

ما إذا كنا بحاجة إلى خدمة دلیل  --إذن المرحلة األولى ھي التوصل إلى كیفیة  صحیح. دیفید كیك: 

على أمل أن  --وسوف نقدم تقریًرا بنھایة العام من شأنھ  جدیدة أم ال. RDSتسجیل 

سوف و ك تقریر مشكالت یتم توزیعھ على المجتمع بالكامل.سوف یكون ھنا --ینتقل إلى 

الخاصة بمنظمة  PDPبالطریقة العادیة لعملیة  GNSOیتم عرضھ على مجلس 

GNSO بمجرد  --سوف یكون ھناك قدر من النقاش حول  --، ونتوقع أن یكون ذلك

ذا ھو لكن ھ أن نقدم ھذا التقریر سوف یكون ھناك بعض النقاش داخل ذلك المجتمع.

جدیدة  RDSفي النھایة القرار األولي لذلك ھو ھل نحن بحاجة لخدمة  --القرار الوحید 

سوف یقوم جزء من ھذا التقریر بعرض المتطلبات التي ندركھا بالنسبة  --إننا  أم ال.

 RDSجدیدة تمثل تفسیرنا لسبب الحاجة للحصول على خدمة دلیل تسجیل  RDSلخدمة 

إذن سوف نعي بوضوح ما  أم ال. --إذا كان ھناك  --اك بالتأكید وسوف یكون ھن جدیدة.

ھي المتطلبات الخاصة التي تلزمنا بالتغییر أو أن نقوم بالمناقشة ثم االنتقال إلى المرحلة 

 الثانیة.

المرحلة الثانیة بدأنا بالتحدث حولھا بالفعل بشكل جید، حسًنا، إذا كان بحاجة إلى خدمة 

وما الشكل الذي یفترض أن تكون  فما الذي سنقوم بھ حیال ذلك؟دلیل تسجیل جدیدة، 

لدینا مخطط تبدو أنھ معقد ومزعج  --وسوف نقوم بأعمال التصمیم على ذلك، أي  علیھ؟

حیث یتوجب  إلى حد كبیر حول مقدار العمل الذي یجب علینا القیام بھ في ھذه المھمة.

ب علینا النظر كما تعلمون في كافة ویج علینا النظر في عدد ھائل من المشكالت.

لب ذلك كیف سیتط --یتوجب علینا النظر في كیفیة  المشكالت الفنیة والتطبیق العملي.



 AR جلسة المجتمعات المتعددة: خدمات دلیل تسجیل الجیل التالي -ھیلسنكي 

 

 35من  9صفحة 

 

ویجب علینا  ویجب علینا النظر في التنفیذ الفني. .ICANNالتغییر في عملیات أعمال 

 صلة بعملیة التصمیم.وجمیع المھام من ذلك النوع التي لھا  القیام بأعمال تقییم المخاطر.

ھذه و وبعد ذلك، المرحلة الثالثة، یجب علینا النظر في كیفیة تحقیق ذلك في واقع األمر.

 --طریق طویلة یجب علینا أن نسلكھا لكن 

 

إذن أنا تشاك أتحدث مرة أخرى لمن قد یكونوا مشاركین عن طریق  شكًرا لك، دیفید. تشاك غومیز: 

 برجاء العودة إلى الشریحة رقم خمسة سریًعا جًدا. القاعة.الصوت فقط ولیسوا معنا في 

فنحن في المرحلة  وأنا أرید التأكد من أنكم ترون المراحل التي كان یتحدث حولھا للتو.

جدید، إذا ما قررنا أننا بحاجة  RDSاألولى، تعریف وتحدید المتطلبات المتحدة لنظام 

تحلوا بالصبر معنا،  د یبدو سخیًفا للبعض منكم.وأنا أعرف أن ھذا السؤال ق لنظام كھذا.

أما المرحلة الثانیة فھي األعمال  فقد تم وضع ھذا المیثاق بالكامل بعنایة بالغة. اتفقنا؟

، كما أن المرحلة الثالثة، كما ذكر دیفید الفعلیة لوضع السیاسات من أجل تنفیذ المتطلبات.

وقد تتم المرحلة الثانیة والثالثة بالتزامن  حالي.ال WHOISفھي التنفیذ والتعایش مع نظام 

لننتقل سریًعا  ھذا ما وصلنا إلیھ حتى اآلن. مع بعضھما البعض، على األقل إلى درجة ما.

 إلى الشریحة السادسة، وھذا كلھ من المیثاق الخاص بنا ومن األعمال التي تم إعدادھا.

ناحیة قد تكون لھا  11إال أن ھناك  لن نستعرض ھذا األمر بالتفصیل. --وأنا أنوي 

متطلبات محتملة وھو ما سوف نحدده وبعد ذلك یمكنكم مشاھدة نفس النواحي تنطبق على 

وباالنطالق إلى الشریحة السابعة، سریًعا جًدا، وھي تلك  عملیة تنفیذ وضع السیاسات.

مجموعة العمل وسوف نحاول التوصل إلى إجماع في  التي كانت موجودة ھناك منذ قلیل.

على الشریحة  --التي شاھدتموھا في  11عند تداول كل واحدة من تلك النواحي الـ 

 إذن فإن ما نقوم بھ في الوقت الحالي ھو العمل على ھذه المتطلبات األساسیة. السابقة.

ن ومن بی وكما قال دیفید، فقد قمنا بإنشاء قائمة ضخمة من المتطلبات المحتملة. حسناً؟

شیاء التي سوف نطلب منكم القیام بھا الیوم ھو اقتراح متطلبات تعتقدون أنھ یجب األ

سوف  واآلن ربما تكون لدینا ھذه األشیاء بالفعل، وربما ال. علینا إدراجھا في ذلك.

لكن أن نطلب منكم أو نتوقع أن تكون لكم القدرة  نتوصل إلى تسویة لھذه المسألة الحًقا.
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بالقائمة التي تفكرون بھا لن یكون معقوالً ألن القائمة التي توصلنا  على مقارنة القائمة

 وال زلنا نعمل على طرق التعامل مع تلك القائمة. إلیھا ضخمة للغایة.

لقد قام دیفید بتغطیة ھذه األسئلة المتقاطعة، وھي المتطلبات األساسیة التي یجب علینا 

لكن  ولن أقرأ ذلك علیكم. ا ذلك أمامكم ھناك.ولكم أن ترو القیام بھا في المرحلة األولى.

وسوف یكون معنا بعض األشخاص الذي  --ما أود القیام بھ في الوقت الحالي ھو  --

یشاركون بعض األمثلة على المتطلبات المحتملة وبعد ذلك سوف نعطي لكم الفرصة من 

 أجل القیام بذلك فیما بعد.

نطلق إلى البند الثاني في جدول األعمال، إذا كان ولكن في البدایة قبل أن نقوم بذلك، لن

 وبرجاء االنطالق والتمریر أكثر. بإمكانكم التمریر في الشرائح.

 

 لدینا قائمة ضخمة من المتطلبات. --ال یمكننا، كما تعلمون  --وقد قال تشاك أنھ ال یمكننا  دیفید كیك: 

لكن األمر اآلخر الذي یمكنكم القیام بھ ھو أن ترسلوا إلینا  وال یمكننا مقارنة كل شيء.

المستندات التي ترون أننا قد ال نكون نظرنا فیھا لكي نتمكن من النظر ومحاولة استخراج 

 ولقد قمنا بالكثیر من ذلك. المتطلبات منھا.

 

سوزان، ھذا  ي قدًما.وربما أصبح ذلك أكثر وضوحاً قلیالً ونحن نمض شكًرا لك، دیفید. تشاك غومیز: 

 دورك في الحدیث حول خطة العمل والفرص المتاحة في األجل القریب.

 

إذن لكم أن تروا من خالل الشریحة أن خطة عمل عملیة وضع  شكًرا لك، تشاك. سوزان كواغوشي: 

شاملة إلى حد كبیر ویجب علّي القول بأن تشاك ولیزا وماریكا قد بذلوا  PDPالسیاسات 

وق نقلنا مسار عملنا إلى القول بأننا اآلن نعكف  ن الجھد في العمل على ذلك.الكثیر م

إذن ھذه ھي التوعیة غیر الرسمیة، واالنتھاء من المتطلبات األولیة  .11-9على حل 

بعد ذلك  المحتملة والتوصل إلى قرار حول كیفیة الوصول إلى إجماع خالل المداوالت.
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في حقیقة األمر التداول في جمیع ھذه المتطلبات وھي  12سوف نتطرق إلى الخطوة 

ومن  حول ما یجب أن یكون مطلوًبا. --أو عدم اتفاق  --المحتملة والتوصل إلى اتفاق 

 حول --بعد ذلك یمكنكم أن تروا أننا قد مھدنا الطریق أمام بقیة العام حول ما نرید  --ثم 

 أنا لست متأكد مما إذا لتالیة، من فضلك.ھال انتقلنا إلى الشریحة ا ما ینطوي علیھ عملنا.

 شكًرا. حسًنا. كان بإمكاننا التحكم في الشرائح.

إذن فقد أجرینا بالفعل واحدة من مراحل التوعیة الرسمیة المبكرة، وتواصلنا مع المجتمع 

 ومن ثم تقوم مجموعة العمل بمراجعتھا باإلضافة إلى جمیع األعمال وحصلنا على الردود.

 28 ونحن في الوقت الحالي في فترة توعیة غیر رسمیة تنتھي في الغد فحسب؟ ى.األخر

ومن ثم إذا كان لدیكم أیة تعقیبات، فسوف یكون  لقد ضل عني تاریخ ھذا األسبوع. یونیو.

أجل تواصل إننا نخطط من  --وبعد ذلك سوف  من األفضل الحصول على ذلك، أیًضا.

  عامة بمجرد صیاغة التقریر األولي للمرحلة األولى. إضافي وبعد ذلك فترة تعلیقات

ونحن  إن أكبر شيء یجب أن نعرفھ ھو أننا في المرحلة األولى، وسوف نلتزم بذلك.

 بحاجة للحصول على تعقیبات الجمیع لبناء ھذا النظام أو التخاذ قرارات بشأن ھذا النظام.

 

أرید التعلیق على المواعید النھائیة أو على التواریخ  تشاك مرة أخرى. شكًرا لك، سوزان. تشاك غومیز: 

أتمنى أن الجمیع في مجموعة  --أعتقد أن الجمیع  المستھدفة في خطة العمل الخاصة بنا.

العمل وحتى المراقبین یفھمون ذلك، ولكننا عندما نقوم بوضع التواریخ النھائیة، فإننا 

تھدف فلدینا موعد مس یست مواعید نھائیة ثابتة في حقیقة األمر.مدركین تماًما لحقیقة أنھا ل

في الغد لالنتھاء من ھذه القائمة الخاصة بالمتطلبات المحتملة للحصول على نظام خدمة 

لكننا على وعي تام بحقیقة أننا سوف نكتشف المزید من المتطلبات  .RDSدلیل التسجیل 

أن تكون ھذه عملیة دینامیكیة للغایة ألننا سوف  ومن المقرر ال بأس. بعد ذلك التاریخ.

لذلك أرید منكم جمیًعا أن تفھموا بأن  نتعلم أثناء سیر العمل ومع بدء األشیاء في التجمع.

ھذه المواعید النھائیة ھامة ألنھا تساعدنا على إدارة عملنا وإجراء العملیات، لكنھا لیست 

تغییرات أثناء سیر العمل إذا ما رأینا أن ذلك صارمة للغایة لدرجة أنھ ال یمكننا إجراء 

ي والتطرق إلى البند الثالث ف --إذن بھذا القول، لننتقل إلى الشریحة التالیة ومرة  مناسًبا.

 جدول األعمال وھو ما نرید أن نمضي فیھ غالبیة وقتنا الیوم.
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حول ذلك،  وقد تحدثت سوزان --ویمكنكم رؤیة النقطة األولى والتي من المفترض بنا 

من المفترض أن نقوم بإنشاء، إن تمكننا من ذلك، التوصل إلى إجماع، حول جمیع ھذه 

إذن النقطة الثانیة تشیر إلى منطقة وصلنا  حسناً؟ المتطلبات التي سوف نتوصل إلیھا.

 كنا نقوم على تجمیعھا على مدار عدة أسابیع. --نقوم بتجمیعھا في الوقت الحالي  --إلیھا 

تواصل أعضاء مجموعة العمل الخاصة بنا مع المجموعات التي یمثلونھا وطلبوا وقد 

الحصول على متطلبات إضافیة، ونتمنى أن تصل ھذه المتطلبات في موعد أقصاه الیوم، 

لكننا سوف نطلب منكم مساعدتا في القیام بذلك  من أي من المجموعات التي لدیھا ذلك.

لبات المحتملة للحصول على نظام خدمة دلیل التسجیل الیوم، وننوي فتح ذلك أمام المتط

RDS. .لننتقل إلى الشریحة التالیة ألن ذلك سوف یساعدكم،  ومن ثم سوف نقوم بذلك

وأنا أرید منكم التركیز على ھذه الشریحة حیث إن ھذه النواحي الخمسة وأول خمس 

ع واألشھر القلیلة مناطق سوف نركز علیھا، وفي حقیقة األمر سوف نبدأ في األسابی

ألن من  --القادمة في النظر إلى ھذه النواحي الثالثة مًعا إلى حد ما ألن من الصعب 

ومن ثم فإننا ننوي أن ننظر  فھي مترابطة للغایة. الصعب تحدید أیھا یجب أن یكون أوالً.

على وجھ الخصوص في المستخدمین واألغراض، وفي الخصوصیة، والوصول المحدد 

إذن فالبنود الثالثة  عفًوا، ھذه ذلة لسان، أقصد عناصر البیانات. --بوابات  عن طریق

ولن تكون بأي  ھناك في األعلى ھي البنود الثالثة التي سوف نبدأ التداول فیھا أوالً.

 وربما نعود جیئة وذھاًبا نظًرا ألنھا مترابطة ومعتمدة على بعضھا اآلخر. ترتیب خاص.

سوف نتداول أیًضا في المتطلبات الخاصة بالوصول المحدد ببوابات وبعد ذلك  --ومن ثم 

والدقة، وبعد ذلك األسئلة الستة األخیرة، والتي تم تلخیصھا جمیًعا في المربع األزرق 

  الفاخر ھناك، األسئلة المتقاطعة.

وسوف نقوم بوضع ھذه النسخة االحتیاطیة لكم  --إذن وبما أنكم تفكرون في األسئلة  

لكننا سوف نظر سؤاالً عن بعض المتطلبات المحتملة حول  --بعد لالطالع علیھا  فیما

 الشریحة التالیة من فضلك. ھذه األشیاء.

ما ھي  لحمل أذھانكم على التفكیر، إلیكم بعض النقاط ھنا أتمنى أن تقوم بھذه المھمة. 

 gTLDات تسجیل المتطلبات المحتملة التي یجب على إطار عمل السیاسة الجدیدة لبیان

أین ھي أوجھ القصور في نظام  -- WHOISأین تقع  وخدمات الدلیل أن تتناولھا؟
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WHOIS إذن یمكنكم التفكیر في أي مطلب، حسًنا،  الیوم؟WHOIS  ال تقوم بذلك، بل

ما ھي المتطلبات التي یجب على سیاسة  یجب أن تكون كذلك، یجب أن یكون ذلك مطلًبا.

RDS كل ھذا من أجل حمل أذھانكم على التفكیر مسبًقا ھنا بحیث  ھا؟الجدیدة تحقیق

  یمكنكم التطوع ببعض منھا.

إننا نسعى في حقیقة األمر لتحقیق طیف واسع من األمثلة الحیاتیة، لذلك برجاء عدم  

وسوف نضطر ألن نطلب منكم االختصار الشدید والدقة فیما  التردد في القیام بذلك.

  نا العدید من األشخاص في القاعة كما أن أمامنا إطار زمني محدود.تشاركونھ ألن لدی

واآلن للبدء في ذلك، لدینا بعض األعضاء في مجموعة العمل باإلضافة إلى لیزا أیًضا،  

ومن ثم اسمحوا  في حقیقة األمر، وسوزان أیًضا، الذین سوف یشاركون بعض األمثلة.

زا سوف تقوم لی ة التالیة، وال نركز على ھذه اآلن.ننتقل إلى الشریح --لنا أن ننتقل إلى 

ك، ولدی --وسوف أعطي جیم غالفین الفرصة في الوقت الحالي وإذا  بتغطیة ذلك سریًعا.

جیم، مایكروفوًنا إلى الیمین ھناك، ویمكنك التقدم إلى ھنا في المقدمة بحیث یمكن 

مثاالً من واحدة من ھذه  وسوف یشارك معكم حسًنا. للمشاركین رؤیتك بشكل أفضل.

وفي حقیقة األمر، یجب التمریر إلى الشریحة التالیة بحیث یمكن التركیز على  النواحي.

 تفضل، جیم. الناحیة التي یتحدث حولھا ویمكنھ إحالتكم إلیھا.

 

كما أنني في نفس الوقت نائب رئیس  .Afiliasأنا جیم غالفین من  شكًرا لك، تشاك. جیم غالفین: 

لكنني أرید التركیز على ذلك البند في  .SSACللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ا

القمة ھناك، وھو تسجیل عناصر البیانات واقتراح أن یكون مطلًبا محتمالً لمجموعة عمل 

PDP .ومن قبیل  الخاصة ھذه في الرد على السؤال، ما ھو الغرض من بیانات التسجیل

عرض على المجموعة التفكیر في أنني أرید أضع فارًقا دقیًقا فیما النقاش، فإنني أرید أن أ

بین حقیقة أن البیانات یتم عرضھا الیوم وتوجد لیس بنفس اإلجابة عن السؤال السابق 

الخاصة بالسبب وراء احتیاجنا لتلك البیانات على اإلطالق وألي غرض، كما تعلمون، 

بیعة الحال ما ھي البیانات التي یجب فیما یخص من الذي سوف یستخدمھا وبعد ذلك بط

األمر المھم في ھذه المناقشة ھو أن مجموعة  علینا جمعھا من أجل تلبیة ھذا المطلب.
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عمل الخبراء التي لدینا ورأیتموھا في الشرائح السابقة، إذا ما قرأتم ذلك التقریر، عندما 

بعمل رائع في تصنیف  تحدث مدیر الخدمات في مجموعة عمل الخبراء من قبل، فقد قاموا

أو  WHOISأو جمیع األغراض وراء االستخدام الحالي لبیانات  --جمیع األسباب التي 

 البیانات المعروضة الیوم.

لكن الفارق الذي أرید طرحھ یتمثل في أن ھذا لیس ھو نفس الشيء كمثل السبب وراء 

ربما یكون من األسئلة  جمع ھذه البیانات في المقام األول، وأعتقد أن ھذا السؤال الخاص

ھل تم تجمیع بیانات أسماء النطاقات، ھل یجب جمعھا، ھل یجب أن  األكثر أھمیة.

 نواصل جمعھا، من أجل تلبیة جمیع تلك األغراض التي یجري استخدامھا الیوم لذلك.

وھذا یختلف عن العودة مرة أخرى وطرح السؤال العام، السؤال الخاص جًدا ببعض 

یجب على المجتمع الحصول علیھا وما ھو المجتمع الراغب في تأیید ھذا الطریق التي 

 المسلك.

أعتقد أن ھذا من األسئلة التأسیسیة للمتطلبات  إذن ما الغرض من بیانات التسجیل؟

وھذا یختلف عن  المحتملة التي یجب أن تتحدث عنھا نتیجة ھذه المجموعة بوضوح.

 ھذا تعلیقي. لخبراء.السؤال الذي أجابت عنھ مجموعة عمل ا

 

وكل من ینوي التطوع منكم ببعض المتطلبات المحتملة من غیر  شكًرا جزیالً لك، جیم.  تشاك غومیز:

 المتوقع تقدیم جمیع المعلومات األساسیة مثلما قدمُت أنا، لكن یجب إقرار المطلب؛ اتفقنا؟

 الصورة بالكامل. وقد أردنا منھ تقدیم بعًضا من ذلك فقط من أجل االطالع على

 ھذا ألننا لم نبدأ المداوالت إلى اآلن. واآلن، یجب مالحظة أننا نقول "متطلبات محتملة".

 ولم نبدأ في محاولة التوصل إلى إجماع حول المتطلبات.

أنا أعلم أن البعض منھا سوف یكون من الصعب  وأتمنى أن یكون البعض منھا سھالً.

سوف نستغرق الكثیر من الوقت  --سوف یتوجب علینا و التوصل إلى إجماع بخصوصھ.

للقیام بذلك، حیث یتوجب علینا دائًما القیام بذلك بحیث یمكننا في حقیقة األمر التوصل 

 إلى بعض المتطلبات المحتملة.
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 أین بیث؟ بعد ذلك سوف أستدعي بیث ألیغریتي.     

 سوف تقوم بمشاركة مطلب محتمل آخر. تفضل.     

 

 من --من بین المتطلبات األخرى بالنسبة لخدمة دلیل التسجیل ھي الوصول، من الذي   بیث ألیغریتي:

 الذي لدیھ إمكانیة الوصول إلى تلك البیانات وكیفیة ذلك.

وأقوم بإدارة  .Fox Entertainment Groupعلى سبیل المثال، أنا أعمل لدى 

من أجل التحقق  WHOISإلى بیانات  محفظة من النطاقات الدولیة، ویمكنني الوصول

ومن ثم فإنني أستخدم ذلك في جمیع األوقات من أجل  الفعلي من المعلومات الخاصة بنا.

وإذا ما حصلنا على وحدة أعمال جدیدة، فإنني  ضمان أن المعلومات األخرى صحیحة.

 WHOISوربما ال یعرفون ما ھي النطاقات التي یمتلكونھا، وسوف أستخدم  --سوف 

 من أجل سحب جمیع النطاقات مًعا وجلبھا في محفظة الشركة.

إذن من بین المتطلبات الممكنة ھي الوصول إلى تلك البیانات، وكیف یمكنك الحصول 

 علیھا، وفي حوزة من، ومتى یمكنك الحصول علیھا.

 

 بعد ذلك اسمحوا لنا أن نشارك مطلًبا واحًدا. شكًرا لك، بیث.  تشاك غومیز:

 

ھي الدقة، والدقة  Facebookمن بین متطلبات عملي في إدارة محفظة عالمیة لموقع  متحدث غیر معروف:

وأنا أصل إلى البیانات وأطلع علیھا من أجل التأكد من أن  ھي البیانات الخاصة بنا.

ذه ھ البیانات دقیقة، ولكن أیًضا للتأكد من أن أحًدا غیرنا ال یستخدم البیانات الخاصة بنا.

ھي بیاناتي، بیانات شركتنا ھي الوحیدة الدقیقة بالنسبة لتسجیالت أسماء النطاقات الخاصة 

ولیس لتسجیالت أسماء النطاقات الخاصة بشخص آخر، وھو ما یحدث أكثر مما  بنا.

 إذن الدقة مطلب من المطالب. تعتقدون.
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لیزا، لم ال  ء العودة بمقدار شریحة واحدة.بعد ذلك إذا انتقلنا، برجا شكًرا لك، سوزان.  تشاك غومیز:

 تتحدثین حول ھذه الشریحة.

 

 إذن، أنا لیزا فایفر، للسجل. شكًرا لك، تشاك.    لیزا فایفر:

 فقط من أجل تقدیم القلیل من األمثلة األخرى.

أعتقد أن جیم قد غطى بالفعل في حقیقة األمر العمل من أسفل الشریحة بأن ھناك اسًما 

ا لسیاسة ما تؤكد على الغرض من بیانات التسجیل، وقد جاء ذلك في حقیقة األمر حرجً 

وھذا مثال على أنواع الموضوعات التي قد یرغب الجمیع في  .SACمن خالل تقریر 

 أن تتناولھ مجموعة العمل ھذه كجزء من فحص المتطلبات المحتملة.

 ترغبون فیھا حول نظام وھناك أیًضا بعض األمثلة األخرى التي قد ترغبون أو ال

WHOIS .أنا أعلم أن الكثیر من الناس لدیھم مخاوف حول نظام  الیومWHOIS 

تفتقر  WHOISوفي حقیقة األمر، فإن المطلب المحتمل المقدم ھنا بأن  المعروض الیوم.

إلى بعض اآللیات من أجل وحدة التحكم في الوصول وسریة العدید منھا ُیفھم على أنھ 

الحالي وأن مطلًبا محتمالً قد یتمثل في التعامل مع  WHOISیب في نظام نقص أو ع

ویمكنكم النظر إلى ذلك على اعتبار أنھ مطلب للخصوصیة أو یمكنكم النظر  ھذه المسألة.

إلى ذلك على اعتباره مطلًبا لتوفیر مستوى ما من التحكم في الوصول یتجاوز النظام 

 عام.الحالي، وھو جمیًعا یخص الوصول ال

وھناك مثال آخر متوفر في المنتصف وھو التوقعات التي یمكن أن تكون لدینا بالنسبة 

إذا كنتم تنوون البدء في تصمیم نظام جدید الیوم، ولیس تقیید أنفسكم على ما  لنظام جدید.

 الیوم، وما یمكن أن تكون علیھ متطلباتكم حول نظام مثل ھذا. WHOISھو موجود في 

ن تقریر مجموعة عمل الخبراء ھو أنھ یحتمل أن تكون بیانات التسجیل مثال على ذلك م

التي یتم تقدیمھا من خالل خدمة دلیل سوف یتم تقدیمھا فقط من أجل مجموعة من 

األغراض التي یتم تعریفھا في حقیقة األمر من خالل سیاسة وأننا لن نقوم من خالل 

ھذا إذن ف ى جمیع الناس لكل األسباب.خدمة دلیل التسجیل بعد بإتاحة جمیع البیانات إل
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وسواء انتھى المطاف إلى مطلب یتم التوصیة بھ من جانب  مثال على مطلب محتمل.

 مجموعة العمل ھذه فھو بالطبع ال یزال من المقرر مناقشتھ، لكن ھذه مجرد بضعة أسئلة.

تي تعاملت وسوف تالحظون أن ھذه األمثل تأتي جمیعھا من وثیقة، وھذه ھي الطریقة ال

بھا مجموعة العمل ھذه مع قائمة المتطلبات المحتملة إلى اآلن، والتي تبدأ في حقیقة األمر 

من جمیع األعمال التي تم االنتھاء منھا في الماضي حول ھذا الموضوع، وجمیع المواقف 

التي تم إقرارھا من جانب المجموعات المختلفة حول ھذا الموضوع، باإلضافة إلى 

ستقاء من ذلك السجل لما ھي المتطلبات المحتملة المطروحة بالفعل على محاولة اال

 الطاولة، وبعد ذلك العمل من ھذا المنطلق.

 

 شكًرا جزیالً لك، لیزا.  تشاك غومیز:

وأنا أتحدث في حقیقة األمر إلى الضیوف الحاضرین معنا الیوم، أو قد  واآلن، فقد حان دورك.

 موعة العمل حیث إنھ لم یتسنى لكم المشاركة بشكل طبیعي أیًضا.یكون ذلك المراقبین في مج

وسوف أطلب من أعضاء مجموعة العمل االمتناع ألنھ سوف تتسنى لھم الكثیر من 

 الفرص، والغالبیة منھم شاركوا بالفعل بمتطلبات.

ونحن  --إقرار المطلب، ألننا  إذن مرة أخرى، سوف أطلب منكم التكرم باإلیجاز الشدید.

 نتحدث ببطء كاٍف ألننا سوف نحاول تدوین ذلك وعرضھ على الشاشة؛ اتفقنا؟

وبعد ذلك سوف یكون معنا میكروفون في كل مكان، ونوفر المیكروفون للجمیع مرة 

ھل  ھذه الناحیة ھناك. --واسمحوا لي أن أبدأ مرة أخرى في رقم أربعة  حسًنا. أخرى.

ھ لكي یكون جزًءا من ھذا النظام كمطلب لدینا شخص ما لدیھ مطلب تودون اقتراح

وسوف نعود إلى ھذه  ھنا، أمامك في المقدمة. أي شخص في المنطقة الرابعة؟ محتمل؟

 وسوف أقوم بتدویر المناطق مع سیر أعمالنا. المنطقة الحًقا.

ھال تفضلت بذكر اسمك والجھة التي تتبعھا، إن كانت ھناك جھة، وبعد ذلك  تفضل.

 طلب.إعالن الم
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 .GACأنا ممثلة أسبانیا في  أنا اسمي جیما كامبیلوس. طاب مساؤكم.  جیما كامبیلوس:

مطلبي یتمثل في (یتعذر تمییز الصوت) أو عرض موحد للبیانات عبر جمیع أمناء 

 --السجالت أو السجالت، والوصول إلى ھیئات إنفاذ القانون، بما في ذلك 

 

  ھل قدمت للتو مطلبین؟ عك.اسمحي لي أن أقاط تشاك غومیز: 

 

 مطلبین.  جیما كامبیلوس:

 

ال بأس بذلك، لكن بحیث یمكن التقاط  برجاء إخطاري إذا كنتم تقدمون أكثر من واحد. تشاك غومیز: 

 ذلك بشكل صحیح.

 

إلى وإن كان من الممكن، فالرجوع  المطلب الثاني ھو الوصول إلى ھیئات إنفاذ القانون. جیما كامبیلوس: 

 تاریخ تسجیل أسماء النطاقات.

 

 وھل ھذا مطلب ثالث؟  تشاك غومیز:

 

 حسًنا، نعم.  جیما كامبیلوس:

 

 أرید فقط أن نفھم األمر على نحو دقیق. حسًنا.  تشاك غومیز:

 إننا ممتنون لھذا. شكًرا.
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 الناحیة أو المنطقة من الجمھور. --وسوف نعود مرة أخرى إلى ھذه المنطقة  --لننطلق 

 ھل ھناك أي أحد؟ لنعد مرة أخرى إلى المنطقة الخامسة في الجزء الخلفي من ھذا القسم.

 تفضل. جید. حسًنا. --وأنتم أیھا السادة  فقط ارفع یدك، رجاًء.

 

وأنا ال أنوي التوصیة بذلك كمطلب، لكنني أود من  .LINXم ھوتي من مالكول شكًرا.  مالكولم ھوتي:

مجموعة العمل النظر فیما إذا كان ذلك جزًءا من المتطلبات للتأكد من أن أحًدا ال یمكنھ 

التسجیل واستخدام اسم النطاق دون أن یكون ھناك شخص متوفر ویمكن تعقبھ ویمكن 

 ص من أجلھ ذلك النطاق.تحمیلھ المسئولیة عن االستخدام الذي خص

أعتقد أن ذلك یتداخل مع بعض المتطلبات، لكنني آمل أن تنظر مجموعة العمل في السؤال 

بوضوح، وأن تعتبر أیًضا أنھ إذا كانت اإلجابة على ذلك بنعم، فھي بالتأكید جزء من 

القیام بھ من أجل السعي لتحقیق تلك  ICANNوجزء مما یجب على  ICANNغرض 

 النتیجة.

 كًرا.ش

 

 ھل حصلنا على كل ذلك؟ إننا ممتنون لھذا. شكًرا لك، مالكولم.  تشاك غومیز:

 جید جًدا. حسًنا. حسًنا.

 لننتقل اآلن إلى المنطقة الثالثة في الخلف ھناك في ھذا القسم.

 إذن المنطقة الثانیة ال یمكنني أن أرى في الواقع. ال یوجد أحد في ذلك القسم. ال، لألسف.

 رائع. ھا نحن حصلنا على ید مرفوعة. ھناك؟
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 .GACأنا توماس دي ھان من الحكومة الھولندیة وأمثل ھولندا في  شكًرا.  توماس دي ھان:

أتساءل عما إذا كان ذلك مطلب أو من المحتمل أیًضا أن یكون من المطالب المفروضة 

مة، إن جاز التعبیر، روح العدید من قوانین حمایة قانوًنا، لكنني أود القول بأن الترج

وأود القول بأن المطلب األساس یتمثل في أن المستخدمین الذین  البیانات حول العالم.

یقدمون البیانات إلى جھات أخرى أو أًیا كان یجب أن یعرفوا إلى سبب على وجھ التحدید 

ید ألي األغراض یتم توفیرھا في مقابل إعطاء ذلك یجب أن یعرفوا على وجھ التحد --

 وإلى من یجب توفیرھا.

 شكًرا.

 

وأنا أعتقد في حقیقة األمر أن ھذا من المتطلبات المحتملة والمعقولة  شكًرا جزیالً لكم.  تشاك غومیز:

 إذن نحن ممتنون للغایة لذلك. للغایة التي سوف یتوجب علینا التداول بشأنھا.

وأنا غیر متأكد من مدى اختالف ذلك عن  وبعد ذلك أعتقد أن معنا المنطقة األولى.

 اآلخرین، لكن معنا شخص ھنا، لذلك....

 

 سأتحدث باللغة اإلنجلیزیة ألن لدینا خدمات ترجمة فوریة. شكًرا.  سباستیان باتشولیھ:

 بالترجمة الفوریة.ومرة أخرى، سوف أتحدث بالفرنسیة ألن لدینا ھذا النظام الخاصة 

فتي في البدایة، بص أرید أن أقدم اقتراحین. اسمي سباستیان باتشولیھ. شكًرا جزیالً لكم.

أحد األفراد المستخدمین، فإنني أستخدم اسم نطاق من منظور شخصي، وأتمنى أال تكون 

ن والبیانات الخاصة بي متاحة لجمیع شركات التسویق في جمیع أنحاء العالم حیث سیقوم

یًئا وعندما أشتري ش بنشر بریدي اإللكتروني مع رسائل البرید اإللكتروني الخاصة بھم.

في صفحة ویب، أو أن تكون لي القدرة على الوصول إلى تلك المعلومات فیما یخص 

صفحة الویب التي یجري استخدامھا، واألشخاص المسئولین، إذا كان الشركة التي أبحث 

 ى شركة فعلیة في صفحة الویب تلك أم ال.عنھا، وسواء كنت أطلع عل

 شكًرا جزیالً لكم.
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وأرى أن لدینا ید أخرى مرفوعة في الخلف  ھذا محل تقدیر كبیر. شكًرا لك، سباستیان.  تشاك غومیز:

 في المنطقة الخامسة، وسوف أعود إلى ھنا مرة أخرى إلى المنطقة الرابعة سریًعا.

 

وھناك مطلب أود  .IPCوأنا عضو في دائرة الملكیة الفكریة  یفید ھوغز.أنا د مرحًبا.  دیفید ھوغز:

تناولھ وھو المطلب الذي تحدث عنھ شخص ما أال وھو الوصول من جانب إنفاذ القانون، 

لكن ھناك الكثیر من الجھات األخرى التي لھا أسباب شرعیة، السیما وإذا كانوا یرون 

وأعتقد أن ھذا من  ة إلى الوصول إلى تلك البیانات.أن حقوقھم ُتنتھك، وأنھم أیًضا بحاج

 األشیاء التي یجب إدراجھا على القائمة أیًضا، رجاًء.

 

جدیر بالذكر أنھ لجعل ھذا األمر أكثر متعة، حسًنا،  أنا أقدر لك ذلك. شكًرا جزیالً لكم.  تشاك غومیز:

دد الذین یؤیدون كل ھذه كم منكم، إذا كنتم في مجموعة العمل وكنتم تتداولون، كم ع

 برجاء رفع األیدي. المتطلبات؟

 وقد حصلنا على القلیل.

ھذه ھي كل  حسًنا. واآلن ترون األعمال التي یفترض بمجموعة العمل القیام بھا أمامھا.

األشیاء الشرعیة الحقیقیة التي یجب النظر فیھا، ولدینا، في مجموعة العمل وفي المجتمع 

ونحن كفریق  ن وجھات النظر المختلفة، ووجھات النظر المتعارضة.بالكامل، الكثیر م

قیادة، وأنا على وجھ الخصوص كرئیس، نحاول تقدیم المساعدة لنا من أجل الوصول 

 إلى إجماع.

 لننتقل إلى المنطقة الرابعة في الجزء التالي. لكن شكًرا.

 



 AR جلسة المجتمعات المتعددة: خدمات دلیل تسجیل الجیل التالي -ھیلسنكي 

 

 35من  22صفحة 

 

من بین المتطلبات ھو أنھ بما أننا ال  .GACالند في واناویت أكیوبیوترا ممثل تای نعم.  واناویت أكیوبیوترا:

، فالمشكلة تتمثل في الترجمة والترجمة الصوتیة ASCIIنستخدم قاعدة التینیة، أو لنقل 

حیث اعتدنا إجراء عملیة وضع  NGRESلعناصر البیانات التي قد یتطلبھا كل منھا في 

التصال، وأیًضا على سیاسات على الترجمة والترجمة الصوتیة وعلى معلومات ا

كلغة محلیة، ال تكون  ASCIIمعلومات العناوین التي عندما ال تستخدمونھا داخل نظام 

 ال تكون موجودة. --معاني المعلومات 

 

  ھذا مطلب ھام للغایة سوف یكون علینا النظر فیھ.  تشاك غومیز:

وذلك أن ھناك العدید من مجموعات العمل  وبالمناسبة، ھذا یجلب إلینا نقطة مھمة.

المتواصلة أو التي أكملت في اآلونة األخیرة على األقل أعمال  WHOISاألخرى حول 

السیاسات الخاصة بھا والتي سوف یتوجب علیھا التنسیق معھا عن قرب، بما في ذلك 

ن التعاوومن ثم سوف نعمل ب واحدة حول الترجمة والترجمة الصوتیة لبیانات التسجیل.

 مع مجموعات العمل األخرى تلك.

 حسًنا. ثالثة؟ التالي.

 

وھذا یتعلق  .IPCسكالیز من دائرة الملكیة الفكریة -معكم آن آیكمان مرحًبا، تشاك.  سكالیز:-آن آیكمان

بإشعارات دار مقاصة العالمات التجاریة ونوع من عملیات التصفیة والتصنیف التي 

أي إشعار بمطالبات الملكیة الفكریة فیما یخص  --نستعرضھا عندما نحصل على إشعار 

  ونحن نتلقى ذلك اإلشعار بالنیابة عن عمالئنا. عالمة تجاریة مسجلة.

قوم بإجرائھا ھي أننا ننطلق من أجل التعرف على من ھو ومن بین أجزاء التحلیل التي ن

وفي العدید من الحاالت، فإن ذلك یزیل تماًما أي مشكلة وأي حاجة التخاذ مزید  المسجل.

من اإلجراءات حیث یمكننا االطالع على مكان ذلك المسجل، وما ھو العمل الذي یزاولھ، 

 ست ناحیة اھتمام. ومن ثم یمكننا توجیھ النصح للعمالء بأن ھذه لی
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ویجب علینا إخباركم أن في الغالبیة العظمى من إشعارات دعاوى الملكیة الفكریة التي 

من أي مشكالت أخرى  %70، أو 60نتلقاھا، أنني سوف أقول في حالتنا أن نسبة ربما 

ومن ثم إذا لم أتمكن من العثور على تلك المعلومات  أو تحریات یتم التخلص منھا.

عندئذ یجب علینا اتخاذ موقف عكسي للمخاطر في العثور على طریقة أخرى  للعمالء،

 للتحري أكثر للتأكد من عدم وجود خطر انتھاك للعمالء.

ما لم أتمكن من الحصول على وصول استناًدا إلى إشعار دعاوى دار  --ومن ثم إذا 

الكثیر من للمعلومات ذات الصلة، فربما تتسبب في  TMCHمقاصة العالمات التجاریة 

 شكًرا. التدابیر غیر الضروریة.

 

 إننا ممتنون لھذا كثیًرا. شكًرا لك، آن.  تشاك غومیز:

 .2ورقم 

 

 ونعمل أنا اسمي نایجل كاسیمیري من االتحاد الكاریبي لالتصاالت. طاب یومك، تشاك.  نایجل كاسیمیري:

یجب أن تكون ھناك جھة أعتقد أنھ بالنسبة ألي نطاق مسجل،  .GACبصفة مراقب في 

ا واعتبارً  --اتصال إداریة، وجھة اتصال فنیة ومعلومات یجب أن تكون قابلة للوصول مع 

ھذه ھي جھة االتصال الفنیة اعتباًرا من ھذا التاریخ الخاص، وھذه ھي جھة  من التاریخ.

  االتصال اإلداریة اعتباًرا من ھذا التاریخ الخاص.

تي ذكرھا المشاركون حول البحث في الماضي وما إلى ذلك أما المتطلبات األخرى ال

لكنني أعتقد أنھ بالنسبة لكل موقع حالي على الویب، یجب  فیمكن أن تكون أیًضا صالحة.

مدیر فني، یمكن للجمھور الوصول إلیھ اعتباًرا من تاریخ  أن یكون ذلك ھو الحد األدنى.

 شكًرا. خاص لكل واحد.

 

 ا جزیالً لكم.شكرً   تشاك غومیز:

 ھناك إلى واحد.
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وأود أو أقدم  أنا ستیفانیا میالن من مجموعة أصحاب المصلحة غیر التجاریین. شكًرا.  ستیفانیا میالن:

  لكم وجھة نظر مختلفة إلى حد ما.

إذن یجب العمل بمبدأ الحد من  بدالً من اإلضافة إلى القائمة، أود اقتراح حذف شيء ما.

وكمساھمة، أود اقتراح إزالة بعض البیانات  لدینا في قاعدة البیانات ھذه. البیانات التي

الموجودة على وجھ الخصوص، وباألخص العنوان المرتبط بالمسجلین الفردیین حیث 

إن ذلك ربما یكون ضاًرا للمخالفین في الرأي والمدونین والصحفیین باإلضافة إلى العدید 

تعرضھم لمخاطر إضافیة وغیر ضروریة بشكل من منظمات المجتمع المدني والتي 

 ومن ثم أود من مجموعة العمل النظر أیًضا في ھذه الجوانب. فعلي.

 [ تصفیق ]

 

أنا أقّدر ما قمت بھ للتو ما قمت  اآلن، اسمحوا لي أن أضیف تحذیر ھنا، اتفقنا؟ شكًرا. تشاك غومیز: 

الدخول إلى مرحلة المداوالت، اتفقنا، لكن في حقیقة األمر فإن ما نقوم بھ ھو  بمشاركتھ.

  وربما نقوم بإزالة بعض من المتطلبات المحتملة. --عندما سنقوم بتحدید ما إذا 

 إذن وإذا ما سمحت لآلخرین بالقیام بذلك، فسوف تضیع فحوى ھذا االجتماع، اتفقنا؟

ًرا بالفعل ذلك كثیبالمناسبة، لقد اضطررت للقیام ب لتعقیبك ورأیك حل االحترام والتقدیر.

وسوف نتداول كافة ھذه  أیھا السادة، أنتم تتخطون مسار العمل. في مجموعة العمل:

والبعض منھا سوف یكون صعًبا، وسوف تكون ھناك بعض الخالفات، وسوف  األمور.

یتوجب علینا محاولة التوصل إلى حل یمكن لغالبیتنا تأییده أو سنضطر للقول بأنھ ال 

 تأیید ذلك المطلب.یمكننا دعم و

أرجوا منكم عدم المضي في ذلك االتجاه، رجاًء، حتى اآلن ألننا سوف نكون بحاجة  --لذا 

 حسًنا، سوف تكون مجموعة العمل بحاجة إلى شھور من أجل القیام بتلك المداوالت. --

إذن ترون لماذا  لم یتبق لنا في ھذا االجتماع سوى نصف ساعة أخرى. --لكم أن تتخیلوا 

 لكن شكًرا، اتفقنا؟ أقوم بذلك.

 ، اتفقنا.2رقم 
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إذن في نفس ھذا السیاق، سوف  .Googleأنا غوردین بوكانان من  مرحًبا، تشاك.  غوردین بوكانان:

لكنني أعتقد أنني لم أعد راغًبا في النظر في  أتناول ھذا األمر بطریقة مختلفة قلیالً.

إذن أعتقد أن الحصول على القلیل من  مجموعة المتطلبات التي قمتم بجمعھا بالفعل.

  المتطلبات للعمل علیھا قد یكون مفیًدا في الحصول في نھایة األمر على نتیجة.

یة متطلبات متى ما قد تكون إحدى طرق القیام بذلك أن نقول أنھ ال یجب علیكم تضمین أ

اة إذن ھذا قد یكون فقط مصف كانت ھناك آلیة بدیلة لتحقیق نفس النتیجة بطریقة أفضل.

 مفیدة یمكنكم تطبیقھا من أجل اختصار مجموعة المتطلبات في مقابل اإلضافة إلیھا.

 

ذلك ألن من بین  تحملوني قلیالً فأنا أقدم تعلیًقا موجًزا حول جزیل الشكر لك، غوردین.  تشاك غومیز:

وفي حقیقة األمر لیزا وسوزان ھما من قاما باألعمال الشاقة في ذلك حتى  --األشیاء 

 --وھو أننا نتناول ھذه القائمة الضخمة من المتطلبات المحتملة التي لدینا ونحن  --اآلن 

الستخدام مصطلح من جانب أحد أعضاء مجموعة العمل الخاصة بنا، غریغ آرون، فنحن 

عونا إذن د إننا نحاول القیام بما اقترحناه للتو واستخدام أشیاء كھذه. على تصنیفھا. نقوم

لك،  جزیل الشكر نتناول ذلك طریقة محتملة لتعریف القائمة بحیث تصبح قابلة لإلدارة.

 غوردین.

 

لمتطلبات، لیس ما أنوي اقتراحھ ضمن ا جاك سوبرینات.-معكم جون مرحًبا، تشاك.  جاك سوبرینات:-جون

لكنني أود أن أطلب منكم االھتمام قلیالً بما سأذكره ألنھ یحمل القلیل من المتطلبات 

 المستقبلیة لكم.

 وأنا أشیر إلى خطة تتمثل في الحصول على اتفاق عابر للقارات حول حمایة البیانات.

ویجري التفاوض على ذلك في الوقت الحالي فیما بین كل من الجھات المعنیة في 

أو درع  --وھو ما یطلق علیھ اسم الخصوصیة  لمفوضیة األوروبیة والوالیات المتحدة.ا

 الخصوصیة.
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واآلن أعتقد أن ھذا الجمھور یجب أن یكون على علم باألسباب الكامنة وراء فشل المالذ 

لكن الثاني، ربما  أحدھا كان نقص الشفافیة. وقد كانت ھناك العدید من األسباب. اآلمن.

واالتفاق من حیث المبدأ الذي تم  ب األكثر أھمیة، ھو أنھ كان ذو جانب واحد للغایة.السب

التفاوض علیھ بین الحكومة األمریكیة والمفوضیة األوروبیة منذ عدة أعوام تم إبطالھ، 

أو ألغتھ محكمة العدل األوروبیة منذ بضعة شھور على أساس أنھ كان ذو جانب واحد 

 مصلحة شركات األعمال األمریكیة.بشكل صارخ بما یصب في 

إذن اقتراحي ھنا، تشاك، یتمثل في أنھ دون جعل ذلك مطلًبا في مجموعة العمل الخاصة 

بكم، یمكنني القول أنھ سیكون من األفضل لو قمتم وفریقكم بتتبع ما یحدث في ھذه 

یكیة من المفاوضات ألنھ وكما تعلمون، فإن االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة األمر

الجھات الفاعلة الرئیسیة في العالم بالنسبة لجمیع أعمال التجارة العامة ولكن أیًضا في 

  ناحیة حمایة البیانات.

 لذلك أعتقد أن واحًدا من فریق عملك أو العدید من األعضاء یجب أن یتعقب ھذا األمر.

 ًرا.شك وأنا أطرح اآلن في مربع الدردشة الرابط الخاص بتلك الوثیقة.

 

  جاك.-شكًرا جزیالً لك، جون  تشاك غومیز:

لكننا  وأؤكد لكم أن لدینا العدید من أعضاء مجموعة العمل یقومون بذلك اآلن بالفعل.

معنا في ج --ومن ثم فقد  استوعبنا النقطة التي أثرتھا جیًدا، وسوف نعید التأكید علیھا.

ا فقد تم تحدید مجموعة كاملة من المستندات للتعقیبات المحتملة على األعمال التي نقوم بھ

إذن فقد  وسوف نتأكد من أن ھذا األمر تم تضمینھ في ذلك. ذات الصلة بما نتحدث حولھ.

ومن ثم فھو جید  كان ذلك في حقیقة األمر ھو عملیة التواصل األولى التي تحدثنا حولھا.

 كامل التقدیر لك. للغایة.

 .3نعود إلى النقطة 
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أرید أن ألفت انتباھكم إلى مشكلة فنیة  أنا ماثیو (یذكر اسًما ما) للسجل. طاب مساؤكم. غیر معروف:متحدث 

التقلیدي،  WHOISوذلك قبل ھذا، قبل نظام  .RDSتتعلق بنظام خدمة دلیل التسجیل 

كانت ھناك واجھة واضحة ومفیدة للصول إلى البیانات بالنسبة لتطبیقات الجھات 

 یل المثال.األخرى، على سب

ومن ثم أعتقد أن من الضروري تحدید واجھة جیدة من أجل الوصول إلى المعلومات 

 --على سبیل المثال، مثل أي  .RDSلھذا النظام الجدید الخاص بخدمة دلیل التسجیل 

 APIالعدید من الخدمات األخرى، فإننا بحاجة للحصول على واجھات معاملة التطبیقات 

 ھذا بسھولة. RDSمریحة للسماح للتطبیقات األخرى الوصول إلى معلومات نظام 

 شكًرا.

 

 إننا ممتنون لھذا. شكًرا.  تشاك غومیز:

 حسًنا. ؟5ھل رأیت رقم 

 

، مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت، ومجلس .BRروبینز كول من نطاق   روبینز كول:

GNSO .من المتطلبات التي أود  لكنني ال أتحدث بالنیابة عن أي من ھذه المؤسسات

اقتراح النظر فیھا ھو الحصول على آلیة بحث سریعة من أجل معرفة ما إذا كان أي 

وأنا أعني بكلمة "سریعة" أن تكون سریعة  نطاق یستخدم خدمة خصوصیة أو بروكسي.

اق لنقل، أنتم، أنا أبحث عن النط --من معرفة  في الوقت الفعلي لكي یتمكن متصفح الویب

  لكن النطاق قید حمایة الخصوصیة.

بعض  لكن فقد یعمل ذلك على حل المشكالت المتعلقة بالنطاقات التي یتم حذف معلوماتھا.

 الناس یودون معرفة ما إذا كانت ھذه ھي الحالة أم ال.
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یمكنھا القیام  RDAPعض قال بأن والب للقیام بذلك. DNSوقد اقترح بعض الناس نظام 

والمطلب یتمثل في الحصول على وصول في الوقت  وھذا تفصیل یتعلق بالتنفیذ. بذلك.

 الفعلي للمعلومات حول ما إذا كان ھناك نطاق قید حمایة الخصوصیة أم ال.

 

 مجموعة عمل،وكما یعلم روبینز، والكثیر یعرفون، فقد كانت ھناك  شكرا لك، روبینز.  تشاك غومیز:

ال أدري إن كانت لدي االختصارات  .PPSIمجموعة  ما ھي؟ --الخصوص والبروكسي 

وفي حقیقة األمر، تم اعتماد  والتي قامت بالكثیر من األعمال. --الصحیحة أم ال 

ومن ثم أتمنى أن  وتم إرسالھا إلى مجلس اإلدارة. GNSOالتوصیات بمعرفة مجلس 

وربما یكون ذلك من واقع التعلیقات العامة من جانبھم  ظر فیھا.یقوم مجلس اإلدارة بالن

ومرة أخرى،  وربما یتناول ذلك بعًضا من المخاوف التي لدیكم. في المستقبل القریب.

 سوف یتوجب علینا التنسیق مع تلك الجھود أیًضا.

 --دو أننا قد یب أنا أنظر حول القاعة لحاملي األرقام؟ ھل لدینا أیة أیاٍد أخرى مرفوعة؟

ولسنا ممتنون  كما تعلمون، ھذه مشاركة رائعة. --أرید أن أتوجھ بالشكر في حقیقة األمر 

فقط للتعقیبات ألننا سوف نعود اآلن مرة أخرى وسوف نتحقق ونتأكد مما إذا كنا لم 

 نضّمن بالفعل ذلك المطلب، بل سنضیف ذلك للتداول من جانب مجموعة العمل، اتفقنا؟

وم بتصنیف جمیع ھذه األشیاء والتوصل إلى بعض الطرق الطیعة من أجل وسوف نق

وسوف نتداول كل ذلك ونحاول  استعراض ھذه القائمة الضخمة للمتطلبات المحتملة.

 التوصل إلى إجماع حول كل واحدة، والمزایا أو العیوب وربما بعض التعدیل علیھا.

 فلدینا واحدة فقط الوحیدة للتعقیبات. واآلن أرید أن أعّرفكم بأن ھذه لیست ھي الفرصة

ولن یكون من المالئم في  مرة في العام. --من ھذه المنتدیات الخاصة بالسیاسات كل 

 ICANNحقیقة األمر االضطرار لالنتظار إلى منتدى السیاسات التالي أو حتى اجتماع 

 التالي من أجل القیام بذلك.

بشكل نموذجي في مجموعات العمل، بالنسبة  واآلن لكننا سوف نقوم بعملیة التواصل.

، فھناك تقریر واحد أولي في نھایة جمیع األعمال GNSOلمن لیسوا على إلمام كبیر بـ 
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لقد قررنا في مجموعة العمل ھذه القیام  التي تخرج ونطلب الحصول على تعقیبات علیھا.

أكثر واقعیة من أجل لقد قررنا التواصل كثیًرا مع طلب أصغر و بذلك بطریقة مختلفة.

  رد المجموعات المختلفة علیھ.

وبالتأكید فإننا نخطط، بعد الطلبات  لذلك سوف تشاھدون الكثیر من الطلبات من أجل ذلك.

ربما نتواصل  --أو مناطق األسئلة، الثالثة في أعلى الشاشة ھناك، أو  --الثالثة األولى 

  بعد ذلك.

إذن  فما رأیكم؟" ما توصلت إلیھ مجموعة العمل.ومن ثم سوف نتشارك معكم، "إلیكم 

وسوف نحاول جعلھا صغیرة إلى حد ما بحیث ال  ترقبوا ھذه العملیات الخاصة بالتوعیة.

تكون مھام كبیرة، لكننا سوف نرغب في الحصول على التعقیبات في سائر عملیة 

  مجموعة العمل، والتي سوف تستمر إلى فترة طویلة.

یكن ھناك أي شيء آخر الیوم، أن نكون أدركنا بأن لدینا مھمة ضخمة  وأتمنى، إن لم

 أمامنا من أجل التوصل إلى إجماع ألن ھناك وجھات نظر متباینة.

 ویمكنكم التفكیر في المتطلبات على جمیع التعقیبات. --لذا شكًرا جزیالً لكم على جمیع 

مجموعة العمل وفي منطقتكم،  إذا كان بإمكانكم إرسالھا من خالل شخص ما في األخرى.

ریق إلینا في ف --وإن لم تتمكنوا، فبادروا بإرسالھا في القیادة  برجاء عدم التردد في ذلك.

 القیادة وسوف نضیفھا إلى العمل الخاص بنا.

أعتذر منكم  --من جدول األعمال وأیًضا  4لنتابع العمل اآلن وننتقل إلى البند  حسًنا.

 ع قواي ھنا.قلیالً إلى أن أستجم

 8:00فھو طوال الصباح من الساعة  إذن سوف نعقد اجتماًعا لمجموعة العمل في الغد.

 دعونا نقتحم علیھم المكان. إلى الظھیرة.

 [ ضحك ]
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وھو اجتماع مباشر وجًھا  ھذا االجتماع الخاص بمجموعة العمل مفتوح أمام الجمیع.  تشاك غومیز:

 لوجھ، ومن ثم یمكن فقط في العادة ألعضاء مجموعة العمل المشاركة بنشاط في أعمالنا، لكن

 إذن ھذه ھي فرصتنا. في االجتماعات المباشرة وجًھا لوجھ سوف نسمح للجمیع بالمشاركة.

 فمن غیر واآلن، فإننا نرغب دائًما في الحصول على تعقیبات من الجمیع في المجتمع.

إذا كانت لدینا مجموعة بھذا الحجم الكبیر تحاول دائًما  --أنھ  --الواقعي في حقیقة األمر 

 التوصل إلى إجماع، فسوف یكون ذلك أكثر صعوبة.

ولكن في الغد، فإن األمر مفتوح، ومن ثم إذا لم یكن لدیكم أي تضارب وتودون مشاھدة 

وسوف  مجموعة العمل أثناء عملھا، فإن اجتماع الغد اجتماع فعلیة لمجموعة العمل.

 نحاول تحقیق بعض التقدم في العدید من النواحي في الغد، اتفقنا؟

 --بالتأكید كل  إذا كنتم متاحین. --ا كنتم إذن مرحًبا بكم للمشاركة معنا صباح الغد إذ

 جمیع اجتماعاتنا یتم تسجیلھا وتدوین نصوصھا، ویمكنكم متابعتھا بھذه الطریقة أیًضا.

 إذن أعتقد أننا قمنا بتغطیة ھذه الشریحة بما فیھ الكفایة.     

 فلننتقل إلى الشریحة التالیة.     

 مرة أخرى.

 سوف نترك ذلك ھناك لبعض الوقت لكي تلقوا نظرة علیھ. إلیكم بعض الموارد. حسًنا.

ھذا  --وكنا نأمل أن تكون لمیشیل القدرة على المشاركة معنا في النھایة ھنا، لكنھ 

 االجتماع أطول من المتوقع بشكل واضح ومن ثم سوف نقوم بتغطیة تلك النواحي.

الشركة ھناك في حالة الرغبة اسمحوا لي اآلن بما أن لدینا بضع دقائق وأثناء تركنا لھذه 

في تدوین أي من تلك البیانات أو النقر فوقھا، أًیا كان، ھذه ھي الجلسة األولى التي تعقدھا 

وأنا أقّدر في حقیقة األمر ذلك، وال أدري إن كنتم كذلك أم ال أو إذا  مجموعة العمل ھذه.

ة في األشھر الخمسة الماضی حتى فلم نحصل على المزید من الوقت. كانت لدیكم أیة أسئلة.

 التي كنا نعمل خاللھا كمجموعة عمل، فقد قمنا بالفعل بتغطیة ذلك بقدر من التفصیل.

  البعض یرید تغطیة ذلك. --لیس كما ھو الحال بالنسبة لنا جمیًعا 
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لكن ھل لدى أي أحد أیة أسئلة، ھل ھناك شيء لم تفھموه الیوم أو إن كانت لدیكم أیة 

لنستغرق القلیل من الدقائق ولدینا مرة أخرى حاملي  تریدون مشاركتھا؟استفسارات 

 األرقام حول القاعة بمیكروفونات إذا كان لدى أي شخص أي سؤال.

 ھل ھناك أیة أسئلة قد تكون لنا القدرة على إیضاحھا؟     

 إنھا قادمة إلیك بالمایكروفون. كافوس؟ سؤال ھناك في المقدمة.     

 

  شكًرا لك، تشاك. أجل.  ستیھ:كافوس أرا

ما الذي  لقد قلت أن ھذا ھو أول اجتماع وجًھا لوجھ وأنھ ُیجرى مرة واحدة في العام.

ھل  ؟ICANNیمنعكم من عقد اجتماع مباشر آخر، حتى وإن كان الحًقا بعد اجتماع 

 شكًرا. ھناك أیة صعوبة في الحصول على ذلك؟

 

 --یكون إجزافیار معنا في القاعة، لكن  حسًنا، قد ال  تشاك غومیز:

 [ ضحك ]

 

، ھناك فرصة GNSOولكن داخل  لكن أحد ھذه األسباب قد تكون الدوالرات، اتفقنا؟ --  تشاك غومیز:

وھي تنطوي على صعوبة  لمجموعة العمل بطلب اجتماعات مباشرة وجًھا لوجھ، اتفقنا؟

لكنك تطرح  --اتفقنا؟  --حیث یجب على المشاركین السداد من أجل الوصول إلى تلك 

ومن الواضح أن األمر یتعلق بمشكالت في  ھذا أمر محتمل. --ھناك  سؤاالً وجیًھا.

وقد كنت مخطًئا إلى  المیزانیة، وحقیقة المشاركین القادرین على المشاركة وما إلى ذلك.

فقد عقدنا واحًدا في  د ما فیما قلتھ ألنھ في حقیقة األمر ھو اجتماعنا المباشر الثاني.ح

 اجتماع مراكش.

 [ ضحك ]
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فلم یكن منفتًحا مثل ھذا ولم أحصل على ھذا النوع من المشاركة  لكنھ لیس مثل ھذا. حسناً؟

 في المقدمة.سؤال آخر  ألن المشاركین كانت لدیھم الكثیر من التضاربات، اتفقنا؟

 

ھناك اجتماع مباشر  --لقد قمنا بذلك بالفعل  عفًوا، لقد أردت التوسع بإیجاز في ذلك. دیفید كیك:

ونحن نطلب إلى حد ما أن نشارك  لمجموعة العمل یشبھ إلى حد ما البرنامج التجریبي.

 د".یكل الجدیوبدالً من ذلك فقد قالوا، "حسًنا، االجتماع "ب"، سوف نقوم بطیھ في الھ فیھ.

لكننا قد نطلب أیًضا مرة أخرى وفي المستقبل قد یقولون أیًضا، "حسًنا، لدیكم یوم إضافي 

إننا نفھم  سوف ننظر في ھذا األمر. أیھا السادة في القیام باألعمال المباشرة وجًھا لوجھ".

كنة من مم --أن لدینا الكثیر من العمل الذي یجب إنجازه ومن ثم سوف ننتھز كل فرصة 

 أجل إنجاز المزید من ذلك.

 

لیس ھذا سؤاالً في حقیقة  أنا أكرر اسمي، جیما كامبیلوس من حكومة إسبانیا. شكًرا. جیما كامبیلوس:

 --األمر ألنني ال أعرف اإلجابة، ولكن على أیة حال، أرید أن أقولھ بصوت عاٍل بحیث 

 لكي تتم مالحظتھ.

 فإنھ یتناول أسماء النطاقات، ألیس كذلك؟ --ومن ثم  األمر یتعلق بنطاق مجموعة العمل.

وسوف یكون من الرائع إذا كان من الممكن تنفیذ واحدة من ھذه  .IPوال یتناول عناوین 

ألن اإلنترنت ال ینتھي بأسماء النطاقات، فھناك المزید  IPالممارسات فیما یخص عناوین 

عریف التطبیقات الخاصة بأجھزة یجري استخدامھا من أجل ت IPوالمزید من عناوین 

 المحمول وما إلى ذلك.

، وال یوجد اتساق في البیانات، ولیست IPولیست ھناك مجموعة قواعد واحدة لعناوین 

أنا أقول ذلك بصوت عاٍل لكي یھتم  تلك. IPھناك إجراءات فردیة للوصول إلى عناوین 

 شكًرا. الجمیع بھ.
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داخل  ASOسجالت العناوین ومنظمة  وبالطبع أنا متأكد أنك تعرف ذلك. شكًرا.  تشاك غومیز:

ICANN  تتعامل مع أرقامIP.  واآلن من الواضح أن أرقامIP  أصبحت طرًفا في اللعب

 مع األسماء، أیًضا.

 -- GNSOوھذه مجموعة عمل لعملیة وضع سیاسات في  -- GNSOواآلن، فإن 

 المستوى األعلى العامة، اتفقنا؟ مھمتھا وضع السیاسات ألسماء نطاقات

وبالمناسبة، یتم استخدام خدمات الدلیل بمعرفة  --إذن فإن ما قد ترغبون في القیام بھ 

وفي حقیقة األمر، فإن غالبیتھم، في  سجالت العناوین أیًضا، كما أعتقد أن غالبیتكم یعلمون.

 م یسبقوننا في ھذا المضمار.ومن ثم فإنھ ، اتفقنا؟RDAPاعتقادي، ربما یستخدمون بالفعل 

أقدر  لكن شكًرا لك على ذلك. .ASOومن ثم ھذا علیق جید أیًضا یجب الرجوع بھ إلى 

 دیفید، تفضل. لك ذلك.

 

جدید على  gTLDنحن نطاق  --في حقیقة األمر، أعتقد أننا  مجرد تعلیق على النطاق.  دیفید كیك:

لذا بما أننا من مشروعات  ، اتفقنا؟ولسنا جمیع أسماء النطاقات وجھ الخصوص.

GNSO منظمة دعم أسماء رموز البلدان  --، فال یمكنناccNSO  كما تعلمون، نتمنى

كما تعلمون، فإن  --أن تنظر في األعمال والنظر فیما یمكن القیام بھ وما إلى ذلك، لكننا 

ارجھا لكننا نتمنى وبالتأكید فإن العناوین خ --نطاقنا محدود في الوقت الحالي، ومن ثم 

أننا بمجرد االنتھاء من عملنا، من یدري، أن تكون بعض األجزاء فیھ قابلة لالستخدام 

 --بالنسبة لبعض األشخاص اآلخر، بالنظر إلى 

 

وبعد ذلك لدینا سؤال ھناك وسوف نختم ھذا االجتماع  18ھل یمكنك االنتقال إلى الشریحة   تشاك غومیز:

  سریًعا.

 تفضل، كافوس. كافوس لدیھ سؤال. ي الصف الثاني ھنا.ھناك سؤال ف
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 العمل معقد بما لدق أجبنا بالفعل على أسئلة جیما لكنني أرید إضافة عنصر آخر. نعم.  كافوس أراستیھ:

وما  IPیكفي ومن ثم اسمحوا لنا أال نضیف تعقیًدا آخر إلى ذلك باالنتقال إلى عناوین 

واآلن باالنتقال إلى االجتماع وإجزافیار والمیزانیة،  في غایة التعقید. إلى ذلك وھلم جًرا.

فإن لدي صعوبة في الموافقة على ذلك ألنھ من األعمال الھامة للغایة، وھو أمر مھم 

في المستقل، وأعتقد أنھ یجب علینا بذل كل الجھود من  gTLDللغایة بالنسبة لنطاقات 

وجًھا لوجھ وإثراء االجتماع ولیس بسبب االجتماع أجل توفیر أیة إمكانیة ألي تواصل 

وأنا أوصیكم بالمتابعة في ذلك واالتصال وإذا  ھنا وھم یقولون أنھ لیس أمامنا اجتماع.

للحصول على  GACكان ذلك ممكًنا، فسوف نطرح المشركة في اجتماع مجلس اإلدارة/

 شكًرا. النسبة لنا.حیث یمثل الفریق أھمیة كبیرة ب مساحة من أجل تلك المشكلة.

 

  كل التقدیر من جانبي لما تقترحھ، ومن ثم ال أعتقد أنك سوف تلقى أي معارضة من ھنا.  تشاك غومیز:

عندما یكون لدیك اجتماع مباشر وجًھا لوجھ، یجب التأكد  --والحل رغم ذلك یتمثل في 

م د، لكنني أقّدر الدعمن أنك في نقطة یمكنك االستفادة منھا تماًما في ذلك وفي توقیت جی

  والتأیید وال أعتقد أننا سوف نجادلكم في ذلك.

 PDPومن ثم سوف تنظر مجموعة عمل  ومن ثم أرید منكم النظر في ھذه الشریحة.

في األسئلة األساسیة وتتداول جمیع ھذه المتطلبات المحتملة التي أوكلت إلیھا وبعد ذلك 

ھل ھناك حاجة لخدمات دلیل التسجیل من  سوف یتوجب علیھا الرد على ھذا السؤال:

 ومتطلبات خدمات الدلیل؟ gTLDالجیل التالي من أجل دعم بیانات تسجیل 

 استناًدا إلى المتطلبات، ما رأیكم؟

ھذا من األسئلة األساسیة التي سوف یتوجب  --تلك  --أي  ویمكنكم التفكیر في ذلك قلیالً.

 علینا الرد علیھا.

ال تنسوا أننا ال نصوت في مجموعات  وسوف أقوم بعقد اقتراع سریع. --واآلن كم منكم 

 إذا كانت مفیدة. --لكننا نجري عملیات اقتراع، إذا كنا  العمل، اتفقنا؟
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  كم منكم یعتقد بالفعل أنھ یجب علینا الرد على ذلك السؤال؟

  ال أحد. حسًنا.

 حسناً؟ ھ في التوصل إلى نتیجة نھائیة حول ذلك.إذن ربما یساعد العمل الذي نقوم ب

  الحالي غیر مناسب؟ WHOISكم عدد من یعتقدون أن نظام  --ویجب 

  حسًنا. لدي بعض األشخاص.

ار اختص --فقد حصلنا على الكثیر من  --إذن  حسًنا. حسًنا. كم منكم یعتقد أنھ غیر ذلك؟

 الكثیر من األعمال بالنسبة لنا.

 ھل فاتني أي شيء أیھا الفریق؟ --وأعتقد أننا  --قال لألمام، في الشرائح وباالنت

حسًنا، نحن بالفعل في الوقت المناسب الذي  --ولم نقم  --حسًنا، اسمحوا لي  حسًنا.

یفترض بنا االنتھاء عنده ومن ثم یمكننا السماح لجلسة المجتمعات المتعددة األخرى 

 باالنعقاد.

لجمیع على الجلوس ھنا والتحلي بالصبر لكل من شارك معنا، وأرید توجیھ الشكر ل

 وأتمنى أن تواصلوا تزویدنا بالتعقیبات خالل تنفیذنا للعمل.

ففي نموذج أصحاب المصلحة المتعددین المتكامل  ورغم ذلك أطلب منكم التحلي بالصبر.

ر منا األموالتصاعدي، وفي المشكالت المعقدة بنفس قدر ما نتعامل معھ، سوف یستغرق 

وسوف نحاول ونواصل التقدم، لكن ذلك سوف  وقًتا، ومن ثم یجب أن تتحملوا معنا.

 یستغرق منا وقًتا للتداول في جمیع ھذه األشیاء.

شكًرا جزیالً لكم على ھذا االجتماع وسوف أنھي االجتماع اآلن ویمكن للتسجیل أن 

  یتوقف.

 

 [نھایة النص المدون]


