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قبل أن نستھل الجلسة، لقد حجزنا بعض المقاعد األمامیة حتى نتیح  حسٌن. ھل نبدأ الجلسة؟  مارجي میالم:

 الفرصة ألي من أعضاء اللجنة االستشاریة للحكومات الذین یودون التحدث.

ذه الجلسة إلتاحة الفرصة ألعضاء اللجنة االستشاریة للحكومات لقد خصصنا جزًءا من ھ

" ومن ثّم تم حجز ھذین WHOISلیتحدثوا عن المشاكل التي واجھوھا فیما یتعلق ببرنامج "

 الصفین األمامیین ألعضاء اللجنة االستشاریة للحكومات.

مناقشة جمیع المسائل طاب مساءكم وأھًال ومرحًبا بكم في جلسة  إّني أُدعى مارجي میالم.

 ."WHOIS" المتعلقة ببرنامج

لقد تقرر عقد ھذه الجلسة بناًء على طلب من اللجنة االستشاریة للحكومات في بیانھا الصادر في 

 .لندن

" حتى یتسنى WHOISإننا نقدم لكم الیوم نظرة عامة عن األنشطة المختلفة المتعلقة ببرنامج "

ن والتعرف على مدى ترابط ھذه األنشطة وكیف یمكنكم لكم كافة الوقوف على الوضع الراھ

 المشاركة فیھا.

كما سُنجري حواًرا مع أعضاء اللجنة االستشاریة للحكومات حتى تصغون إلى المخاوف التي 

 ".WHOISتراودھم فیما یتعلق بمشاكل برنامج "

اسة " وال سیما الخطوات المقبلة لدرWHOISكما سنتحدث أیًضا عن مستقبل برنامج "

توصیات فریق عمل الخبراء الذي وضع بعض التوصیات عن إمكانیة استبدال برنامج 

"WHOIS.بنظام جدید " 

وأخیًرا، سنختتم الجلسة بإتاحة الفرصة للجمیع للتوجھ إلى المیكروفون إلحاطتنا بأیة معلومات 

 ".WHOISأو للتطرق إلى الحدیث عن أیة مخاوف تراودكم فیما یتعلق ببرنامج "

كما ترون، یرد فیھا الكثیر من  إًذا ترّون في ھذه الشریحة الموضوعات التي سنتناولھا.

وسُنرجئ طرح األسئلة في الختام رغم أنني قد تطرقت في منتصف الجلسة إلى  المعلومات.

 

ورغم أن عملیة النسخ دقیقة بدرجة كبیرة، إال . wordمالحظة: فیما یلي المخرجات الناتجة عن التدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف 
أنھا في بعض األحیان غیر كاملة أو غیر دقیقة بسبب وجود مقاطع غیر مسموعة وتصحیحات نحویة. یتم نشر ذلك كوسیلة مساعدة لملف الصوت 

 األصلي، ولكن ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي.
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الحدیث عن أننا سنتیح الفرصة ألعضاء اللجنة االستشاریة للحكومات للتحدث عن مشاكل 

 دقیقة المقبلة. 90ي جمیع ھذه الجوانب خالل محددة ونأمل أن نغط

لذا قبل أن نستھَل، أود أن أقدم لكم نظرة عامة بسیطة عما أنجزناه في مبادرة برنامج 

"WHOIS." 

بشكل أساسي نھًجا ذو توجھین للتعامل مع  2012" في عام ICANNلقد اتبعت منظمة "

"، وأطلق WHOISة برنامج"" إثر النظر في توصیات فریق متابعWHOISمشاكل برنامج "

"وھذا ما WHOISھذا النھج مجموعة من األنشطة وعمل على تطویر النظام الحالي لبرنامج"

 سنتحدث عنھ الیوم مع جمیع المتحدثین الحاضرین ھنا.

" WHOISولكن أطلق ھذا النھج فیما بعد أیًضا برنامًجا منفصًال للنظر في مشاكل برنامج "

ولمعرفة ما إذا كان ھناك سبیل إلمكانیة إعادة تحدید الغرض من  بعیًدا عن النظام الحالي

" وتوفیرھا ومعرفة ما إذا كانت ھناك طریقة جدیدة محتملة لتوفیر ھذا النوع gTLDبیانات "

وھذا مناط عمل فریق عمل الخبراء الذي تم تشكیلھ لتقییم الحاجة إلى أي نظام  من البیانات.

 ".WHOISحدید بدیل محتمل لنظام "جدید، إذا ما رغبتم في ذلك وت

وستتحدث سوزان كواغوتشي التي تجلس في نھایة ھذه الطاولة في نھایة ھذه الجلسة 

 وستطلعكم على الحالة الراھنة لمسار ھذا العمل.

لكم ُیشرفني أن أقدمھ  وھكذا فإننا سنستھل ھذه الجلسة بعرض تقدیمي ُیقدمھ لكم ستیفن بیدلو.

" في جامعة شیكاغو ولقد نشر NORCالمجلس القومي الستطالع الرأي "إنھ یعمل في  إلیكم.

" وسُیقدم لكم ستیفن WHOISھذا المجلس النتائج األولیة المتعلقة بمدى دقة بیانات برنامج "

 نظرة عامة عن ھذه المبادرة.

 

  طاب مساءكم.  ستیف بیدلو:

نصبح جزًءا دائًما من ھذا  إنني وزمالئي في المجلس القومي الستطالع الرأي متحمسون ألن

" فیما ICANNالعمل وذلك ألننا نتوق بشدة إلى تحقیق نتائج إحصائیة مجدیة لمجتمع منظمة "

 " وكمالھا.WHOISیتعلق بمدى دقة بیانات "
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" ARS" أو نظام "WHOISومن ثّم تتمثل أھداف نظام اإلبالغ عن مدى دقة بیانات برنامج "

 فیما یلي:

" غیر الدقیقة واستكشاف مدى دقة البیانات باستخدام WHOISلسجالت "التحدید االستباقي 

أدوات آلیة وإحالة السجالت التي من المرجح أن تكون غیر الدقیقة إلى المسجلین التخاذ 

 اإلجراءات بشأنھا ویمكننا إبالغ العامة باإلجراءات الناتجة منھا.

لقد بدأت ھذه  وبعض النتائج األولیة. التجریبیةإننا نوافیكم الیوم بأخر المعلومات عن الدراسة 

 ، ومن ثّم لقد تم إعداده بسرعة كبیرة.2014في أواخر شھر أغسطس، عام  الدراسة التجریبیة

لكننا مازلنا نعمل على تحلیل البیانات الجدیدة التي وردت  إننا نعتذر لعدم توفیر المواد مسبًقا.

 ماضي.في یومي الخمیس والجمعة من األسبوع ال

لقد تم إعداد ھذه الدراسة األولي بالتعاون فیما بین العدید من الشركات المختلفة لفحص مدى 

دقة قواعد صیاغة البیانات ومدى دقة البیانات التشغیلیة لعناوین البرید اإللكتروني وأرقام 

 الھواتف والعناوین البریدیة.

ھل یبدو  واعد الصیاغة صحیحة أم ال.یقّیم التحقق من قواعد صیاغة البیانات ما إذا كانت ق

 ھل یبدو كعنوان بریدي أو رقم ھاتف صحیح؟ كعنوان برید إلكتروني صحیح؟

یقّیم التحقق من البیانات التشغیلیة ما إذا كان البرید اإللكتروني أو العنوان البریدي أو رقم 

 الھاتف صحیح أم ال.

أال وھي التحقق من الھویة ویتم في ھذه  جریبیةولم یتم تجربة الخطوة الثالثة في ھذه الدراسة الت

الخطوة تقییم ما إذا كان یعود البرید إلكتروني أو العنوان البریدي أو رقم الھاتف الصحیح 

 للشخص المسجل باسمھ.

سأریكم في بضعة شرائح مقارنات لمدى الدقة بین المسجلین بموجب اتفاقیة اعتماد المسجلین 

)RAA وبین نطاقات  2013ن بموجب اتفاقیة اعتماد المسجلین لعام والمسجلی 2009) لعام

"gTLD" الجدیدة ونطاقات "gTLD.القدیمة وبین المناطق الجغرافیة الخمسة " 

لقد تحملت شركتي والمجلس القومي الستطالع الرأي المسئولیة عن تصمیم العینات ولقد 

" الجدیدة في عینة gTLD"نطاق وجمعنا القلیل من العینات من نطاقات  100،000اخترنا 

  واحدة.
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٪ من جمیع النطاقات اعتباًرا من أغسطس ولكننا 1.4" الجدیدة حوالي gTLDتشمل نطاقات"

 ٪ من ھذه المنطقة المتنامیة.25اخترنا نحو 

نطاق  318" الجدیدة البالغ عددھا gTLDنطاق من نطاقات " 25،000لقد اخترنا إجمالي 

 وھذه جمیع النطاقات. نطاقات.والتي لم یكن فیھا أیة 

" ھذه وإذا كان یوجد ھناك أقل gTLDنطاقات كحد أقصى من جمیع نطاقات " 10لقد اخترنا 

 نطاقات، عندئٍذ سنختار جمیع النطاقات لُنوردھا في الدراسة التجریبیة . 10من 

" gTLDنطاق " 20نطاق من بین  75،000" القدیمة، لقد اخترنا gTLDبالنسبة لنطاقات "

نطاق ویتم اختیار جمیع النطاقات بالطبع إذا كان یوجد ھناك أقل  30لقد كان الحد األدنى  قدیم.

 نطاق. 30من 

مما یعني أننا أخذنا القائمة وحددنا  " عینة نظامیة منفصلة.gTLDُیعتبر كل نطاق من نطاقات "

ل سجل یحمل الرقم ومن ثّم اختارنا ك –فلنفرض جدًال بأنھا السجل الثالث  –نقطة البدایة 

 "معین.gTLDوھلم جرا لنطاق " 17و 10و 3عندئٍذ فلقد اخترنا السجالت رقم  سبعة.

فھذا -وھذا أمر ال نعرفھ في حقیقة األمر -إذا لم یتم تصنیف الملف بأي شكل من األشكال 

 یضمن ظھور العینة الممثلة األكثر ترجیًحا.

ھا فھذا ُیعد رقًما كبیًرا جًدا، بل ھو أكبر سجل جمیع 100،000ال تحلْل الشركات بالضرورة 

 " والمجلس الوطني الستطالع الرأي، لذلكICANNبكثیر من العمل المماثل الذي تشارك فیھ منظمة "

 1،000أنشئنا عینتین فرعیتین لعشرة آالف سجل مما سھل على بعض الشركات عملیة تحلیل 

 سجل.

ة حسب المنطقة في عینة واحدة بحیث یتوافر لدینا ویوضح ھذا الجدول أننا جمعنا العینات بعنای

 أحجام كافیة من العینات للمقارنة بین المناطق الخمسة المختلفة.

عینة وجمعنا أیًضا عینات منطقة  10،000لقد حفِظنا جمیع النطاق في منطقة أفریقیا في 

 أمریكا الالتینیة / الكاریبي في عینة واحدة.

 المنطقتین في عینة واحدة عند اختیار عینتنا لأللف سجل.وجمعنا أیًضا عینات لھاتین 
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یمكنكم أن ترّوا ھنا حیث یوضح عمود "اختیار السعر" عملیة أخذ العینات المختلفة حسب 

 المنطقة.

عند اختیار العینات الفرعیة، لقد كّنا ملمیَن بالملف ھذه المرة لذلك صنفّنا الملف وفًقا لنطاقات 

"gTLDبالنطاقات القدیمة ووفًقا لعام اتفاقیة اعتماد المسجلین ونطاق  " الجدیدة مقارنة

"gTLD.والمسجل والدولة وأخیًرا المكان الذي یندرج تحتھ ملف المنطقة " 

 ونعاود القول بأننا إنما نفعل ھذا حتى نحقق أفضل تمثیل إحصائي في عینتنا.

 تلخص ھذه الشریحة نطاق الدراسة التجریبیة .

" ICANNولقد بحثت منظمة " سجل. 100،000س الوطني الستطالع الرأي لقد اختار المجل

 " لھا تحلیًال (لفظًیا).WISBعن ھذه السجالت وأجریت "

 سجل من أجل التحقق من البرید اإللكتروني. StrikeIron "100،000لقد فحصت "

وتحققت سجل  10،000" من قواعد صیاغة بیانات أرقام الھواتف في DigiCertلقد تحققت"

 سجل. 1،000من البیانات التشغیلیة ألرقام الھواتف في 

وبالمثل، تحقَق االتحاد البریدي العالمي من قواعد صیاغة بیانات العناوین البریدیة في 

 عینة فرعیة 1،000عینة فرعیة وتحقَق من البیانات التشغیلیة للعناوین البریدیة في  10،000

 نسبة لإلبالغ في نظام اإلبالغ عن مدى دقة البیانات.وتوضح ھذه الشریحة األولویات بال

" الجدیدة مقابل النطاقات القدیمة والمسجلین بموجب اتفاقیة اعتماد المسجلین gTLDنطاقات "

ومعدالت االمتثال  2009مقابل المسجلین بموجب اتفاقیة اعتماد المسجلین لعام  2013لعام 

قارنات اإلقلیمیة والمسجل وتصنیفات نطاقات المحددة في اتفاقیة اعتماد المسجلین والم

"gTLD.وتحلیالت االتجاھات " 

ولم نركز  لن یسعنا أن ُنجري أیة تحلیالت لالتجاھات، من الواضح، لھذه الدراسة التجریبیة

 على معدالت االمتثال في ھذه الدراسة ولكن سیتناول ھذا الحوار مجاالت أخرى.

ولكّني لن أتحدث عن ھذه النتائج من حیث األرقام، لذلك  .تلخص ھذه الشریحة النتائج األولیة

 لن أتوقف عند ھذه الشریحة.
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 قبل أن أنشرع في توضیح النتائج، سنحاول لتقییم دقة البیانات في كل نطاق في الفئات الخمسة.

إننا الیوم سُندرج عدم وجود أي خطأ ووجود خطأ بسیط وخطأ محدود تحت طائلة دقة البیانات 

 ج أي خطأ جسیم وخطأ كامل.... أشكرك.وسُندر

 تحت طائلة عدم دقة البیانات.

 وھذه التعریفات التي تطرقنا إلیھا موضع النقاش.

 ھذه ھي الشریحة األولى للنتائج.

 2009توضح ھذه الشریحة المقارنات بین المسجلین بموجب اتفاقیات اعتماد المسجلین لعامي 

 الجدیدة والقدیمة. "gTLDوالمقارنات بین نطاقات " 2013و

 یعرض العمود الذي ُیوجد في أقصى الیمین األرقام اإلجمالیة والتقدیرات الشاملة لمدى الدقة.

" الجدیدة والقدیمة" سنجد أنھ gTLDإذا ما ركزنا على العمودین في أقصى الیمین "نطاقات "

قة من ناحیة قواعد یوضح ھذا الجدول أنھ دائًما ما تكون عناوین البرید اإللكتروني شبھ دقی

 صیاغة البیانات.

" gTLDوتوضح فروق كبیرة بلون غامق ولكن لم تتجاوز أي من تلك الفروق بین نطاقات "

 ٪.3الجدیدة والقدیمة نسبة 

نرى ھنا أنھ حقق  وھذه الفروق الكبیرة أكبر من تلك الفروق الموضحة باللون األحمر.

دقة أكبر من ناحیة قواعد صیاغة  2009ام المسجلین بموجب اتفاقیة اعتماد المسجلین لع

ولكن حقق المسجلین  .2013البیانات من المسجلین بموجب اتفاقیة اعتماد المسجلین لعام 

دقة أكبر في دقة البیانات التشغیلیة لعناوین البرید  2013بموجب اتفاقیة اعتماد المسجلین لعام 

 اإللكتروني.

ولسوء الحظ  ھ یوضح خط "الھاتف" فروق كبیرة.یمكنك أن ترْوا أسفل عنصر "تشغیلي" أن

عدد صغیر  1،000ھذه الفروق غیر مھمة من الناحیة اإلحصائیة مما یدلل على أنھ ُیعد العدد 

 جًدا في حجم عینة العمل الفّعال.

 " الخمسة.ICANNھذه ھي الشریحة الثانیة للنتائج وتوضح مقارنات بین مناطق منظمة "
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اللون األخضر  حققت المنطقة دقة أقل بكثیر من جمیع المناطق األخرى. اللون األحمر یعني أنھ

 یعني أنھ حققت المنطقة دقة أعلى بكثیر من جمیع المناطق األخرى.

حققت أمریكا الشمالیة أعلى معدل وحققت أفریقیا أدنى معدل في دقة قواعد صیاغة بیانات 

 أرقام الھواتف.

كاریبي أعلى معدل وحققت أفریقیا أدنى معدل في دقة قواعد حققت أوروبا وأمریكا الالتینیة / ال

 صیاغة بیانات عناوین البرید.

 كان التشابھ بینھما محض مصادفة. " صحیحین.67.4وأود أن أشیر إلى أن كالل الرقمین "

 فھذا لیس بخطأ مطبعي أو خطأ.

ت التشغیلیة لعناوین حققت منطقة آسیا / استرالیا / المحیط الھادئ أدنى معدل في دقة البیانا

ال تتیح العینات ذات األحجام الصغیرة لنا الفرصة في االستفاضة في  البرید اإللكتروني.

ولكن یمكنني أن أخبركم بأنھ  الحدیث عن مقارنات دقة البیانات التشغیلیة ألرقام الھواتف.

  أمریكا الشمالیة. حققت منطقة أفریقیا/آسیا / استرالیا / المحیط الھادئ معدًال أقل بكثیر من

ولھذا لم أحدد  ولكن ال تختلف منطقة أوروبا وأمریكا الالتینیة / الكاریبي كثیًرا عن أي منھم.

 ھذا بلون قاتم.

وحققت منطقة أوروبا وأمریكا الالتینیة / الكاریبي أعلى معدل دقة في البیانات التشغیلیة 

 المجموعات الثالث األخرى.وال توجد ھناك فروق كبیرة بین  للعناوین البریدیة.

 10"، تتضمن ھذه الشریحة عدد...وأحجام العینات من أكبر gTLDسأنتقل مقارنة نطاق "

  "في استطالع الرأي الذي ُنجریھ.gTLDنطاقات من نطاقات "

"XYZ" لیست في الحقیقة أكبر من "BIZ." "ولكن أدى تجمیعنا لعینات نطاقاتgTLD "

 ".XYZ"في عینتنا عن نطاقات "XYZمن نطاقات "الجدیدة إلى وجود عدد أكبر 

 " صغیرة جًدا باستثناء أكبر نطاقات1،000یمكنكم أن ترْوا أن أحجام العینات في عمود"

"gTLD." 

لن نصرح عن ھذه التصنیفات في  كما ھو مبین أعاله، یمكن تصنیف النطاقات في المسجلین.

 ھذا العرض التقدیمي النتائج المحتملة. إنما نود أن نبین وحسب خالل الدراسة التجریبیة .
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" من حیث دقة البرید اإللكتروني ولكننا أخفینا gTLDنطاقات " 10لقد صنفّنا ھنا أفضل 

 ھویات ذویھا.

 لقد حددناھا على الیسار بالنطاقات (أ) و(ب) و(ج) وھلم جرا.

روني التشغیلیة، ولكن عندما نصنفھا من حیث دقة البیانات التشغیلیة لرسائل البرید اإللكت

 یمكنكم أن ترْوا أنھ لم ترتیب التصنیف.

 " (أ) في المركز الرابع ولیس المركز األول.gTLDیتعین أن یكون نطاق " ثّمة خطأ ھنا.

 دقیق. 91.62

 " (أ) و(ب) ھما األعلى في كلتا القائمتین.gTLDنطاق "

حة ألرقام الھواتف أو نظًرا ألنھ ھناك مخاوف تتعلق بحجم العینات، ال نكرر ھذه الشری

 العناوین البریدیة دقة.

مسجلي نطاقات.... وعددھم  10سأنتقل إلى الحدیث عن مسجلین النطاقات، ھؤالء أفضل 

سأمنحكم  وعدد النطاقات التي نمتلكھا في كل عینة من العینات والعینات الفرعیة الخاصة بنا.

 بعض الوقت للنظر إلیھا.

أعداد صغیرة بالنسبة للمسجل األكبر الثامن والتاسع  " مرة أخرى1،000ویوضح عمود "

 والعاشر.

مسجلي نطاقات للتأكد من دقة رسائل البرید اإللكتروني  10وتبین ھذه الشریحة ترتیب أفضل 

من حیث قواعد صیاغة البیانات على الیسار ودقة البیانات التشغیلیة لرسائل البرید اإللكتروني 

 على الیمین.

 ا المسجل (ج) في الجزء السفلي من كلتا القائمتین.یمكنكم أن تروْ 

لقد تعلمنا بعض األمور خالل ھذه الدراسة  ھذه ھي النتائج التي سنحیطكم بھا علًما الیوم.

 وھناك الكثیر من األعمال لننجزھا. التجریبیة

 مختلفة.حیث یمكن أن تؤدي تعاریف بدیلة إلى تقدیرات  وبالطبع ھذه التعاریف بالغة األھمیة.

إننا نعد تقاریر ھنا عن التبلیغ تعریف دقة قواعد صیاغة بیانات رسائل البرید اإللكتروني وفًقا 

 لمتطلبات وثائق التوصیات القیاسیة والمقترحات ولكن علینا أن ندرك مغزى النقاش.
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ي كما نود أن نجمع درجات عناوین البرید اإللكتروني وأرقام الھواتف والعناوین البریدیة ف

لم یتسنى لنا فعل ھذا في ھذه الدراسة التجریبیة نظًرا الختالف حجم العینات  درجة واحدة.

 وقصر المدة الزمنیة.

الزال یتوجب  فھذا أمٌر معقد ومكلف. كما لم ُنجرب أیًضا التحقق من الھویات في ھذه الدراسة.

 العمل على تفاصیل ھذه العملیة في نظام اإلبالغ عن دقة البیانات.

 1،000أن عدد  لقد بّینت الدراسة التجریبیة أخیًرا، تعتبر أحجام العینات أمًرا بالغ األھمیة.و

تعتبر التكلفة مصدر  عینة كافي؟ 2،000فھل  عینة غیر كافي للتحقق من البیانات التشغیلیة.

 لیة؟ما اآلثار المترتبة على تكالیف التحقق من البیانات التشغی قلق كبیر للتحقق من الھویات.

 فھذه ھي األمور التي سنعمل علیھا مستقبًال.

 واآلن بالنسبة للصورة الكبیر، فأنا عازم على استرجعھا.

 

 أشكرك، ستیفن.  مارجي میالم:

سأعطیكم خلفیة عما سنفعلھ بھذا التحلیل، ستبین لكم ھذه الشریحة المراحل األساسیة والجداول 

ومن الواضح أننا قد نشرنا  ".WHOISدقة برنامج "الزمنیة المستقبلیة لنظام اإلبالغ عن مدى 

  النتائج األولیة في جلسة لوس أنجلوس أو بفترة قلبھ انعقادھا مباشرًة.

وسُیعد العاملین في المجلس القومي  سننشر بعد جلسة لوس أنجلوس تقریًرا أولًیا كامًال.

وسیحدث  قیبات العامة علیھ.الستطالع الرأي، ستیف وفریقھ، تقریًرا كامًال سیتم نشره لبحث تع

سیتم تجمیع ھذه المعلومات وسنستخدمھا في تحدیث  ھذا تقریًبا في تشرین األول/أكتوبر.

 المنھجیة والُنُھج التي تم تحدیدھا في الدراسة التجریبیة.

ولكم حریة االختیار في المشاركة في التعقیبات العامة لنعرف ما إذا كنتم ترون أنھ كانت 

 والُنھج مناسبة وما إذا كانت ھناك أمور البد أن یتم تعدیلھا بینما ننشئ النظام.المنھجیة 

إذا ما  ومن ثم سیعمل ھذا على یبدأ تشغیل النظام على مراحل تبًعا لمستوى التحقق من البیانات.

نظرنا إلى المرحلة األولى التي أجري لھا تحلیًال مفصًال للتحقق من عناصر قواعد صیاغة 

 ستكون ھذه المرحلة في شباط/فبرایر من العام القادم. .البیانات
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ستدرس المرحلة الثانیة العناصر التشغیلیة التي ُتعتبر أكثر تعقیًدا، كما أسلف ستیفن الذكر، 

  وأكثر تكلفًة وتستغرق وقًتا أطول.

و ھل ومن ثم، أخیًرا، السؤال الموجھ للمجتمع وإلیكم كافة، بینما نضي قدًما ونبني النظام، ھ

  سیصبح التحقق من الھویة جزًءا من ھذا النظام؟

والبد أن  وكما تعلمنا سابًقا في الردود حول طلبات تقدیم العروض، أنھا مكلفة وموجزة جًدا.

نناقش تلك المسألة مع المجتمع المحلي إذا كنا سنحاول تجربة ھذا النوع من التحقق في نظام 

 اإلبالغ مستقبًال.

وسنستطلع تعقیبات العامة  ا أسلفت الذكر، سننشر تقریًرا كامًال عن الدراسة.وھكذا، أخیًرا، كم

 ونود أن نعرف تعقیباتكم على المنھجیة والنھج والتصمیم. حتى نھایة ھذه السنة.

واألمر األخر الذي نتطلع إلیھ ھو إیجاد متطوعون من المجتمع المحلي، السیما مجموعة 

ا من النظام وكما أسلف ستیفن الذكر بأنھ سیكون ھناك نظام المسجلین وذلك ألنھم یشكلون جزءً 

وسیؤثر ھذا األمر بشكل واضٍح  لإلحالة سُیحیل السجالت غیر الدقیقة إلى المسجلین لمتابعتھا.

لذا فأننا نبحث عن متطوعین لفریق العمل ھذا لتحدید  على مجموعة المسجلین وأفراد أخرین.

 أفضل العملیات للقیام بذلك.

ستكون أول  " األخرى.WHOISا سأنتقل اآلن إلى تسلط الضوء على أنشطة برنامج "وھكذ

وھناك ملف بصیغة  ھذه األنشطة المشاكل المتعلقة بخدمات اعتماد الخصوصیة والوكیل.

"PDF."  وسُیطلعكم دون بلومینثال قائد ھذا الفریق على أخر المعلومات عما یحدث في

 ي"."بروكس خدمات الخصوصیة والوكالة

 

 ولكن ال أُجید استخدام المیكروفونات. إّني ملُم بالحاسوب.  دون بلومینثال:

 أعلُم إّنھ...أننا نتناول عدد من الموضوعات المثیرة لالھتمام حًقا. إنني ممتن لحضوركم كافة.

لذا.... ال یسعني أن أقول أنھ  .1998" منذ عام WHOISلقد عملت في حل مشاكل برنامج "

 أمًرا مألوًفا لي ولكن تدور معظم ھذه المشاكل في دائرة مفرغة.بات ھذا 

وإّني أحاول أن أعرف المتواجدین ھنا بین الحضور ولكّني أظن أني قد أعقد اجتماًعا لفریق 

 العمل من الحاضرین بالخارجین والحاضرین ھنا على المنصة.
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 ال أجید استخدام جھاز التحكم عن بعد كذلَك.

جموعة اعتماد خدمات الوكالة /الخصوصیة بشكل أساسي كما یبدو، في یتمثل الھدف من م

  لقد تم توفیر تلك الخدمات لسنوات خلّت. وضع معاییر العتماد خدمات الوكالة /الخصوصیة.

" خدمة العتماد مقدمي خدمات الوكالة والخصوصیة اعتباًرا من ICANNولكن وضعت "

 .2013اتفاقیة اعتماد المسجلین لعام 

 حیكم عذًرا.أستم

ألني على األرجح  وإّني أعتذر. " قائمة طویلة من المشاكل لدراستھا.GNSOلقد قدمت لنا "

إني أحبذ أن  عندما كنت أعمل بالتدریس، لم أكن استخدمھا. لن ألتزم بما یرد في الشرائح البتة.

 توارد األفكار تلقائًیا.

لقد أخذنا على عاتقنا أمر تنظیم  ھا." قائمة طویلة من المشاكل لدراستGNSOلقد قدمت لنا "

فلن أتطرق إلى  وتمثل تلك المجموعات بشكل عام المشاكل الرئیسیة وحسب. ھذه المشاكل.

لقد أتیح لي عشر دقائق ألتحدث عن  الحدیث عن جمیع االستنتاجات األولیة التي توصلنا إلیھا.

  حوالي ثمانیة أشھر من العمل أو تسعة أشھر من العمل.

من أجل أعطیكم فكرة عن الكیفیة التي توصلنا من خاللھا إلى ھذه األسئلة، لقد درسنا ولكن 

یتمثل أحد ھذه القضایا الرئیسیة في مجموعة حل مشاكل اعتماد خدمات  القضایا الرئیسیة.

  الوكالة /الخصوصیة.

اه في ھذا لقد كان التعامل مع خدمات الوكالة والخصوصیة على أنھا أمر واحد بأول قرار اتخذن

وھناك في الحقیقة بعض المناطق التي  إننا لن نقترح قواعد مختلفة للخدمات المختلفة. الصدد.

وھناك في واقع األمر بعض المناطق في العالم ال یكون  تتعامل مع كال النوعین من الخدمات.

  فیھا مصطلح خدمات الخصوصیة معروًفا بل ُیشار إلیھ بخدمات الوكالة فقط.

درسنا صیانة النظم وتسجیل للخدمات وإدراج الخدمات في النظام والمشاكل المتعلقة لقد 

  باالتصال وكیفیة االتصال بمقدمي الخدمة.

ولكن  لقد قسمناھا إلى أقسام منفصلة. إننا نبحث حالًیا في مشكال تحویل البیانات والكشف عنھا.

فیھا الطالب توجیھ المعلومات بشكل في الواقع إن معالجة مشكلة تحویل البیانات، حیث یرغب 

إنھ ال یحتاج  مباشر إلى...... أمٌر صعٌب جًدا.... وإّني سأستخدم مصطلح المسجل المستفید.
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بالضرورة إلى معرفة ھویة المسجل لكنھ یرغب في الحصول على المعلومات وإرسال 

زامات خدمة ما الت ما اإلجراءات المتخذة في تلك العملیات؟ ما العملیات؟ استفسار.

  ھل یتعین علیھم إحالة الطلٍب؟ الخصوصیة/الوكالة؟

ألعطیكم فكرة، إننا نعمل جاھدین على لالتصاالت اإللكترونیة، وفًقا لعملیات تجاریة معقولة 

إذا تلقى مقدم خدمات الخصوصیة/الوكالة أو المسجل المستفید رسائل مزعجة  بالطبع.

قنا في ھذه المرحلة أن ُنوصي بأال ُیحال طلب إحالة الستفسارات متكررة، إننا.... لقد اتف

قد یتخذ مقدم خدمات الخصوصیة/الوكالة تدابیر معقولة  البیانات بالضرورة في كل مرة.

 وإذا فعلتم ھذا، فلن ترْوا أیة رسائل. لمكافحة رسائل البرید المزعجة.

 ذا ھو المصطلح التقلیدي.لقد أخذنا على عاتقنا.... وھ إننا نعمل أیًضا على كشف البیانات.

ھناك اإلفصاح عن  ولكن لقد أخذنا على عاتقنا أمر التفریق بین نوعین من الكشف عن البیانات.

أنا أرى  النظرات المحملقة ھنا حادة. ال یمكنني قراءة الشرائح أیًضا. البیانات.....أشكرك.

 انعكاسات.

ھناك یتم الكشف عن  نات وقسمنھا.لقد أخذنا على عاتقنا مصطلح الكشف التقلیدي عن البیا

كل ما یریده الطالب.... ھو المعلومات ولكن ال یتعین بالضرورة أن یتم نشرھا في  البیانات.

 لذا یكون ھناك كشف عن البیانات. " العام ونظام بیانات التسجیل.WHOISنظام بیانات "

لم  ي النظم المتاحة للعامة.المكان الذي تتدفق إلیھ المعلومات ف لقد تحدثنا أیًضا عن النشر.

 نتعامل بعد مع مسائل إنھاء نظام الخصوصیة.... مقدم الخدمة.

لقد حضر أعضاء من مجموعة المسجلین  لقد كانت مناقشاتنا... لعّل ھذا غیر منصف.

لقد حضر أعضاء من  " ومجموعة خدمات الخصوصیة.NCSGومجموعة الملكیة الفكریة و"

ا یتعلق األمر بشكل أساسي بالتسجیل، یكون لدینا عضو من ولكن عندم مجموعة التسجیل.

وأعتقد أن ھذا جزء من السبب وراء تولي قیادة الفریق وموافقتي على تولي  مجموعة التسجیل.

تراودنا بعض المخاوف ولكننا ال نتأثر بأیة قرارات ستتخذھا ھذه المجموعة  ھذا المنصب.

 ن عموًما.وذلك ألنھ ترتبط ھذه التسجیالت بالمسجلی

لقد كان یغلب  نتملك شریحة جیدة جًدا من الموظفین الذین یتولون خدمات الخصوصیة/الوكالة.

إننا نضع ألنفسنا خطة  لقد خضنا ھذه التجربة بوتیرة جیدة. على مناقشاتنا الطابع الودي.

لبیانات ولقد حققنا في الواقع تقدًما یسیًرا حتى قبل أن نصل إلى مرحلة إحالة ا طموحة جًدا.

لقد كان لدینا.... كنا موضع  فلم نتخلف كثیًرا عن الركب في الوقت الحالي. والكشف عنھا.
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ولقد تبین، على ما  تجارب لجلسة فریق العمل المنعقدة في الیوم الجمعة، مشروع تجریبي.

أظن، أن ھذه الجلسة مفیدة جًدا في المضي بنا قدًم نحو تحقیق توافق في اآلراء حول إحالة 

لذا إننا نأمل أن تسیر األمور، إن لم یتم وضع مسودة، على ما یرام فیما  البیانات والكشف عنھا.

 یتعلق بمسودة التقریر األولي لجلسة مراكش.

إنھا متوافرة على موقعنا على...ویكبیدیا،  ال أود أن أتطرق إلى جمیع النقاط التي توافقنا علیھا.

تنشر أي شيء باللقاءات الشخصیة حتى اآلن نظراً لعدم لم  الوثائق التوافقیة الخاصة بنا.

سأكتفي بھذا القدر  إننا بحاجة إلى أن نسیر األمور وفًقا لھا. حضور الكثیر من األشخاص.

وسیسعدني بالطبع أن أتلقى األسئلة حول أي من المسائل المحددة لدینا عندما نبلغ مرحلة 

 شكًرا. "األسئلة واألجوبة".

 

 واآلن جامي ھیدلوند سوف تعطیك تحدیًثا.  مارجي میالم:

 

 آمل أن یكون حدیثي مقتضًبا. حسًنا.  جامي ھیدلوند:

" بما WHOIS"..... یتوجب أن ُتجِمع السجالت والمسجلین معلومات "WHOISبرنامج "

في ذلك المعلومات التعریفیة الشخصیة مثل أسماء جھات االتصال وأرقام الھواتف وعناوین 

یطبق مفھوم السجالت والمسجلین على المستوى العالمي، ولكن ھناك  تروني.البرید اإللك

مع القانون الوطني الداخلي التعامل مع  WHOISوقد وضعت  قوانین محلیة للخصوصیة.

الحالة في الذي القانون الوطني أو تنظیم قد یتعارض مع سجل أو التزام تعاقدي للمسجل جمع، 

 خصیة.عرض، أو توزیع ھذه المعلومات ش

وتم  2006أظن أنھ اعتمدھا مجلس في عام  .2005" سیاسة في عام GNSOلذا وضعت "

 .2008تنفیذھا في عام 

" ویُبلغھا بقولھ "أنھ ICANNویتوجھ الطرف المتعاقد في إطار ھذا اإلجراء، إلى منظمة "

 طني ".والبد أن نتفاوض حول أي حكم یرد في العقد لئال نخالف القانون الو یواجھ مشكلًة.
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حسٌن، لقد  ؟2008إًذا لماذا ندرس ھذه العملیة في الوقت الحالي إذا كان یتم تطبیقھا منذ عام 

وكما تعلمون، لقد كانت قوانین  كان یتم تطبیقھا...ولكن لم ُتثار ھذه المسألة من ذي قبل.

التسجیل  كما أن ھناك إجراء أخر في اتفاقیة الخصوصیة في جمیع أنحاء العالم مختلفًة آنذاك.

التي تتناول أوجھ التعارض مع قوانین االحتفاظ  2013لعام  RAAالجدیدة.... عذًرا، 

  بالبیانات.

" وحصلوا على إعفاء ICANNووفًقا لھذا اإلجراء، نجح المسجلون في التوجھ إلى منظمة "

 من االلتزام باالحتفاظ ببیانات معینة للمدة التي یقتضیھا العقد.

أنشئنا منتدى للتعقیبات خالل فصل الصیف، وسألنا عما إذا كان یتعین تعدیل  لقد أنشئنا... لقد

اإلجراءات وكیفیة تعدیلھا مع مراعاة المخاوف التي تراود المسجلین والمخاوف المتعلقة 

بالسجالت والمعیار أو السبب وراء تعدیل التنازل عن االحتفاظ بالبیانات وطلب تعدیل العقد 

 ".WHOISلیناسب متطلبات "

لقد طرحنا سؤاًال محدًدا أال وھو ھل یجوز أن ُیطلب  ولقد طرحنا... طرحنا عدًدا من األسئلة.

ھذا التعدیل من أحد األطراف المتعاقدة الُمقامة ضده دعوى أو قضایا حكومیة بالفعل قبل أن 

علق " وما إذا كان یتوجب تعدیل ھذا السبب لیشبھ ما ھو متبع فیما یتWHOISیبدأ إجراءات "

 باالحتفاظ بالبیانات.

یتعین  لن تحتاج عند االحتفاظ بالبیانات لتثبت أن ھناك دعوى أو قضایا حكومیة ُمقامة ضدك.

علیك.... یتعین علیك أن تحصل على رأي من شركة للقانون الوطني أو ببیان حكومي یثبت أن 

 ھناك مشكلة.

تلك التعلیقات... على األرجح كان أبرز  لقد كانت تتعلق لقد تلقینا ثمانیة تعلیقات خالل الصیف.

وقال  وتم تقسیم التعلیقات بالتساوي إلى حد كبیر. المشاكل التي تم تناولھا ھي سبب التعدیل.

 البعض بأنھ یتوجب إجراء تعدیل وأنھ البد أن یماثل ھذا التعدیل التنازل عن االحتفاظ بالبیانات.

 قة أنھ ال یحتج بھ أنھ یسري للغرض المعد لھ.وقال أخرون أنھ یتوجب أال ُیغیر وتعني حقی

ستتخذ الخطوات التالیة في ھذه الجلسة أو بعد ذلك بفترة قصیرة وسنطلق  إًذا الخطوات التالیة.

دعوة للمتطوعین لتشكیل فریق استشاري للتنفیذ سیعمل على وضع التوصیات التي سیتم 

 أشكرك. یة تغییرات محتملة." والھیئة إلجراء أGNSOتوجیھھا فیما بعد إلى مجلس "
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سنتعرف في الجزء التالي من جدول األعمال على المخاوف التي تراود ممثلي  مارجي میالم:

"GAC" وأعضائھا حول المشاریع المختلفة قید التنفیذ المتعلقة ببرنامج "WHOIS."  ومع

ت ، الذین سوف أدلى ببعض المالحظاGACذلك، لقد حصلنا على ھیذر دیردان، رئیس 

 .WHOISودعوة بعض األعضاء حصة قلقھم بشأن مسألة 

 ھل یمكنك تشغیل المیكروفون؟

 

سأدلي ببعض المالحظات األولیة ألحاول أن أوضح لكم رؤیة  أشكركم وطاب مساءكم جمیًعا.  ھیذر دیردان

"GAC.وآمل أن یولي الزمالء األخرون من " " لبعض التحدیاتGAC بین الحضور أعلى "

االھتمام لھذه المجموعة من المشاكل وھا ھم متواجدون ھنا، وقادرة على طرح األسئلة درجات 

  وآثاره النقاط بصفتھم الفردیة للمساعدة في تكملة ما أنا ذاھب إلى القول.

كما أشرتم، إنھا ُعقدت ھذه  ولكن، بادئ ذي بدء أتوجھ إلیكم بالشكر الجزیل لعقد ھذه الجلسة.

رح اللجنة االستشاریة للحكومات بغیة التوصل إلى حل لجمیع المشاكل الجلسة بناًء على اقت

وُتعد ھذه اللجنة في حقیقة  ".WHOISمختلفة المتعلقة بھذا الموضوع أن ُنطلق علیھ برنامج "

األمر ممثًال للحكومات التي تسعى إلى تقییم جمیع التوجھات المختلفة للعمل وتقییم بنفس القدر 

 تباطھا ببعضھا بعًضا.من األھمیة كیفیة ار

ونظًرا لحجم األنشطة، كما نرى، وضرورة معرفة المواطن التي یتعین علینا أن نجعلھا محط 

" الخوض في صلب الموضوع GACتركیز وقتنا وجھدنا، مما یتعارض مع أو یصعب على "

  واإلسھام في مجاالت مختلفة من العمل.

للوحة بال ریب عندما نخوض في كل عرض ستساعدنا ھذه ا لذا لم نبلغ تلك المرحلة بعد.

 تقدیمي على أن نعرف المزید من المعلومات عن كل موضوع.

ولكن أظن أنھ البد أن تسعى الحكومات أوًال إلى المشاركة في أي عملیة لوضع السیاسات 

علًما بأنھ سیصدر تقریر عن فریق عمل الخبراء سیؤدي إلى  ".WHOISالمتعلقة ببرنامج "

 ة أخرى لوضع السیاسات وھناك في الوقت عینھ توجھات حالیة ألعمال قید التنفیذ.إجراء عملی

 یمكنكم أن ترْوا كیف یشكل ھذا األمر تحدًیا من وجھة نظرنا.
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أنھ ال تزال مبادئھا الصادرة  "GAC"لقد تطرقت إلى الحدیث عن كل ھذا مسبًقا، حیث ترى 

ل بذل الجھود في اإلبالغ واإلرشادات مجدیة ونأمل أن یؤدي ھذا إلى مواص 2007في عام 

 جھود في ھذا المجال.

ولكن ما نبحث عنھ في واقع األمر ھو خارطة الطریق في الوقت الحالي حیث أننا وضعنا 

نظرة عامة عن المجاالت المختلفة للنشاط ولكن البد من توافر شيء یساعدنا في تحدید التوقیت 

 ى نحو أفضل.ویجعلنا نعي توقیت األنشطة المختلفة عل

" منشغلة في تصنیف العملیات GACوإلى أن یتم تناول ھذه المسألة، أقصد أنھ ستظل "

  المختلفة وستغفل عن التعقیب على الجوھر.

ولكن كما قلت، لدینا عمل لننجزه وننصح باألمور التي قدمناھا سلًفا، بما في ذلك مبادئ لعام 

 دیة في الوقت الراھن.، وإننا نرى أنھ التزال تلك المبادئ مج2007

سأكتفي بھذا القدر ولعل في الختام إذا سنح الوقت لطرح األسئلة والتعلیقات، عندئٍذ سیساعدني 

 في إثارة بعض النقاط الخاصة فیما یتعلق بكل موضوع. "GACأعضاء "

 أشكرك.

 

دث عن مخاوفھم، " للتحGACإًذا سنتیح الفرصة في نھایة الجلسة ألي من أعضاء " أشكرك.  مارجي میالم:

 ھل ما تقرحینھ أفضل طریقة لنتابع الحدیث؟ ھیذر؟

 رائع. حسًنا.

سأنتقل اآلن إلى الحدیث عن جزء من جدول األعمال.... أشكركم شكًرا جزیًال على تلك 

أعتقد أننا الموظفون سنرى كیف یمكننا وضع جدول وخارطة طریق بحیث یتسنى  التعلیقات.

جمیع ھذه المبادرات بشكل أكبر وُتعد ھذه بالتأكید توصیة قویة  لنا توضیح مدى الترابط بین

 سنعاود الحدیث في ھذا. جًدا.

سیقدم لكم ھذا الجزء من الجلسة اآلن معلومات موجزة عن بعض المبادرات األخرى المتعلقة 

" الوافر وسیتحدث إلینا فرانسیسكو WHOIS" بدًءا بمبادرة نظام "WHOISببرنامج "

 .آریاس عن ھذا
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  أشكرِك، مارجي.  فرانسیسكو آریاس:

 إني فرانسیسكو آریاس مدیر الخدمات التقنیة في قسم النطاقات العالمیة. أھًال بكم جمیًعا.

 ".Thick WHOISدعونا نبدأ بعرض موجز عن تنفیذ سیاسة "

لقد اعتمد المجلس توصیة سیاسة  "..... عذًرا..GNSOھذه ھي السیاسة التي اتبعتھا "

"GNSO" .في وقت سابق من ھذا العام ولقد تضمنت بضعة بنود 

" الثالثة التي یتم فیھا TLD" إلى نطاقات "Thick WHOISأوالً، إنھا توصي بالتحول من "

یعتبر النموذج الرفیع مجموعة فرعیة من بیانات التسجیل التي  استخدام النموذج الرفیع فقط.

جموعة الفرعیة مؤشرات تقنیة وھناك " من التسجیل وتعتبر ھذه المWHOISیستعیدھا "

 عناصر أخرى لكن ال تشمل جھات االتصال المتعلقة باسم النطاق.

" لجمیع نطاقات WHOISیتمثل الجزء األخر من التوصیة في التصنیف الدائم لمخرجات "

"gTLD.وھذا ینطوي على إجراء التعدیالت على مخرجات " " وعرضھاWHOIS  جمیع "

یمة والجدیدة لمراعاة الصیغة الجدید التي تختلف قلیًال عن صیغة " القدgTLDنطاقات "

ولكن ال  RAA 2013" وأیًضا إدراج نطاقین إضافیین التي یتم إدخالھما في gTLDنطاقات "

 ".WHOIS" في "gTLDیمتثال لمواصفات نطاقات "

یذ الذي یقوم ویعمل الموظفون مع فریق مراجعة التنف یوجد عمل قید التنفیذ في الوقت الحالي.

یتمثل  یتم تطویر خطة تنفیذ مع توفیر فرصة لتلقي التعلیقات العامة. أفراد المجتمع بتشكیلھ.

" في PDPعنصر آخر مھم من توصیات السیاسة أو توصیات منظمة دعم األسماء العامة "

الضئیل إلى نظام  WHOISوجود مراجعة قانونیة للقضایا المرتبطة بھذا االنتقال من نظام 

WHOIS  الوافر، ومن المتوقع أن یتم االنتھاء من المراجعة القانونیة بنھایة شھر نوفمبر من

 ھذا العام.

ولذلك تكون الخطوات التالیة في أعمال التنفیذ معنیة باستكمال خطة التوعیة المجتمعیة 

ومعرفة وستتمثل الفكرة ھنا في السماح بتوعیة المسجلین وتوعیة كل أفراد المجتمع  وتوزیعھا.

ما ھو آت بعد ذلك وبالطبع مناقشة تفاصیل التنفیذ مع األطراف المتضررة وأصحاب السجالت 

 والمسجلین الذین یتعین علیھم إجراء التغییرات على أنظمتھم.
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ویجب أن یكون كل أصحاب السجالت والمسجلین  ویعتبر ھذا أمًرا ھاًما لمشاركة المجتمع.

وعلى المسجلین الذین  VeriSignا أن ھذا لن یؤثر على على علم بھذا، حیث كما قلت مسبقً 

الثالثة فحسب ولكن یؤثر على كل صاحب سجل أو  TLDsلنطاقات  VeriSignیعملون بـ 

 مسجل منفرد أیًضا.

ولذلك یمكن لألطراف المعنیة المشاركة في فریق مراجعة التنفیذ ولدینا جلسة مخصصة لھذا 

  .8:30ویمكن االطالع على ذلك ھذا الخمیس في تمام الساعة  الموضوع محدد عقدھا ھذا الخمیس.

وسنعقد، بعد ھذه الجلسة، جلسة عن الموضوع التالي وسأشرع في إعطائك نبذة مختصرة عن 

 .ذلك

 .RDAPوھذا ھو بروتوكول 

ویوفر ھذا  .WHOISھذا ھو استبدال بروتوكول  RDAPوالھدف من بروتوكول 

المزایا التي ال یوفرھا بروتوكول  IETFالبروتوكول الجدید في مراحل تطویره النھائیة في 

WHOIS وPort 43 .كما یسمیھ الكثیر من األشخاص 

ومن بینھا توفره لنا بشكل دولي، وھذا یعني أنھ بإمكانك من خالل ھذا البروتوكول الجدید 

 Port 43إذا كنت ترغب في القیام بذلك في  ده.عرض بیانات التسجیل بأي لغة أو نص تری

 وستحصل في أحسن األحوال على نتائج غیر متوقعة.

كما یوفر رسائل موحدة لالستعالم واالستجابات واألخطاء، مما یسمح للعمالء بإجراء تنفیذ 

  بسیط.

سیكون من السھل على األشخاص الوصول إلى المعلومات التي یریدونھا باستخدام ھذا 

 البروتوكول الجدید.

كما یسمح بالتوسعة وھذا یعني أنھ یسمح ألصحاب السجالت والمسجلین بإضافة مجاالت جدیدة 

ولذلك یتوفر البروتوكول بمجموعة من الحقول المحددة مسبًقا، ولكنھ یسمح  إذا رغبوا في ذلك.

 بإضافة أي حقل آخر تتطلبھ السیاسة.

حیث یسمح  روتوكول عبارة عن سیاسة غیر محددة.وفي ھذا السیاق، یمكن أن نقول أن الب

لصاحب السجل أو المسجل أو صانِع السیاسة بتحدید ما سیتم إدراجھ في ذلك البروتوكول وال 

 یفرض البروتوكول ما یأتي في داخلھ وما یتم تقدیمھ للمستخدم.
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لدیك  وأنھ یسمح، من بین أمور أخرى، بالحصول على مصادر متنوعة، وھذا یعني إذا كان

سجل ضئیل، على سبیل المثال، تكون فیھ المعلومات عبارة عن مجموعة فرعیة للمعلومات 

الواردة في السجل ولكن جمیع المعلومات الواردة في المسجل، یمكنك تقدیم إعادة توجیھ لھا في 

 البروتوكول.

المسموح بھ،  كما یسمح أیًضا بالوصول الُممیز، وھذا یعني أنھ لدیك ....یمكنك تقدیم الوصول

على سبیل المثال، لبعض المستخدمین وتقدیم مستوى آخر من الوصول للمستخدمین غیر 

المسموح لھم ویمكنك تقدیم نتائج مختلفة تبعا لذلك.... وثائق االعتماد التي یقوم المستخدم 

 بتقدیمھا.

 ن.كما یسمح أیًضا بالبحث الذي یعد واحًدا من األشیاء التي ینفذھا بعض المسجلی

 .WHOISمقدار ضئیل من التاریخ عند استبدال 

 .2011" بھذا مرة أخرى في عام SSACوأوصت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار "

وكان  .WHOISكان ھناك استشاري یدعو إلى وضع خارطة طریق لتقدیم بدیالً لبروتوكول 

ن لعمل خارطة طریق في قد صدر قرار من مجلس اإلدارة بعد اعتماد القرار وتوجیھ الموظفی

 .2012ھذا الصدد، وھذا ما قمنا بھ مع مدخالت المجتمع وتم نشره في یونیو 

ھذه  .2012وتم إنشاء مجموعة العمل في عام  IETFوبالتوازي مع ذلك، فقد تم بذل جھًدا في 

ومن المتوقع االنتھاء من  RDAPھي مجموعة العمل التي تعمل على تطویر بروتوكول 

 في األشھر القلیلة المقبلة. العمل فیھ

وقد شرعنا أیًضا في إجراء محادثات مع أصحاب السجالت وبعض النصوص المعتمدة الخاصة 

 ،com،org ، biz، info وھي معظم األشیاء الكبیرة: في عقودھم. TLDsإرث  بنطاقات

name. جل ولقد تم إدراج ذلك أیًضا ..... یتم إضافة ھذا النص أیًضا في اتفاقیة السTLD 

 .2013" لسنة RAAالجدیدة واتفاقیة اعتماد أمین السجل "

وأخیًرا بشأن ھذا الموضوع، فنحن نبحث حالًیا مع المجتمع حیث ال یوجد أي مجال للتزامن 

الوافر، حیث أن األطر  WHOISولتنفیذ سیاسة نظام  RDAPالمحتمل لتنفیذ بروتوكول 

 أشكرك. وثیق. الزمنیة لكل األشیاء تبدو أنھا منظمة بشكل
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 شكًرا، فرانسسكو.  مارجي میالم:

وقبل أن ننتقل إلى أنشطة االمتثال، یوجد معنا اثنین من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة 

"GAC.حیث أن وقتھم ضیق، ولألسف ال یستطیعون البقاء حتى النھایة  " یرغبوا في التحدث

  أشكرك. وسنقوم بإعطائھم الكلمة.

 المیكروفون المتنقل، من فضلك؟ تشغیل المیكروفون، من فضلك؟ھل یمكنك 

 المیكروفون، من فضلك.

 

سوزان رادیل من الوالیات المتحدة  مساء الخیر علیكم جمیًعا. شكًرا جزیًال. ھیا لنبدأ. سوزان رادیل: 

 األمریكیة.

اإلدارة من  أعني أنني حقا في رھبة مما قدمتھ في أرید أن أشكر الفریق وبشكل خاص مارجي.

 أنھا كمیة ھائلة من المعلومات التي تتشارك بھا معنا. أجل النجاح.

" من GACولكن في ھذا الصدد، أود أن أردد ما قام بھ رئیس اللجنة االستشاریة الحكومیة "

 تقدیم اقتراح نحاول فیھ بصراحة معرفة خارطة الطریق.

 WHOISلكنھ یمثل بالنسبة لي لغز نظام وأفكر في ذلك ... وھذا ال یعني أنھ قلیل األھمیة، و

وأنھ یشكل، بصراحة مطلقة، جزًءا صغیر من التحدي لمحاولة  الكبیر وكل ھذه نقاط مختلفة.

فھم كیف تتوافق جمیع النقاط مع بعضھا البعض وكیف أنھ من المفترض علینا معرفتھا، ألن 

 ھدفنا في نھایة الیوم ھو المساھمة بما في وسعنا تقدیمھ.

" یتحملوا مسئولیاتھم بأقصى درجات GACقد أن أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة "أعت

 الجدیة لیكونوا قادرین على المساھمة في عملیات وضع السیاسات وأن ھذه مسألة من الواضح أن

أعتقد أنھ من المفھوم جیًدا یعتبر ذو فائدة مرتفعة للغایة لنا  WHOISأي شيء متعلق بنظام 

 .جمیًعا

ھذا أردت فقط تعزیز ما نحتاج إلیھ فعالً ببعض أنواع المساعدة، باإلضافة إلى المعلومات ول

المفصلة التي مشكوًرا شاركت بھا ونحن بحاجة إلى فھم األطر الزمنیة والعالقات المتبادلة، 
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وأعتقد في ھذه اللحظة، أننا متحیرون بعض  حتى نتمكن من جذب اھتمامنا بشكل أكثر إنتاجیة.

 ء، إذا صح التعبیر.الشي

مع عرض قانون  WHOISلكن أرغب في العودة، إذا كنت تتحمل ذلك، إلى صراعات 

 شكًرا على ذلك. الخصوصیة الوطنیة.

كنت أرغب في تعزیز ذلك على الرغم من حقیقة أنھ قد تم تقدیم ثمانیة تعلیقات فقط ... ونحن 

ى تقدیم تعلیقاتھم، حیث أنھا من نوع للغایة لزمالئنا من لجنة االتحاد األوروبي عل شاكرین

" ..... وال ینبغي فھم GACواحد.... ألكثر من منظور لعضو اللجنة االستشاریة الحكومیة "

ویرجع ھذا حرفًیا، ربما لعدم وجود وقت، كما تعلم، لتكون قادًرا  ذلك على أنھ عدم اھتمام.

 على المساھمة .

  خطوات المقبلة ھناك.ونحن نرغب بالتأكید في المشاركة في كل ال

لذلك سوف أبذل مجھودات كبیرة ھناك، من أجل مصلحة الكشف الكامل، وقمت بإثارة ھذه 

تم  GAC/GNSOوھناك مجموعة تشاور  GAC/GNSOالمسألة أمس خالل تبادل 

" GACمن أجل تسھیل مشاركة اللجنة االستشاریة الحكومیة " ATRTإنشائھا لتنفیذ توصیة 

" وقمت بتقدیم اقتراح أظھرت فیھ رغبتي في ترك ھذا PDPالسیاسات " في عملیة تطویرات

 المكان ألنھ سیكون مفیًدا للحصول على ردود أفعال األشخاص فیما بعد.

" تتمثل في GNSOوذلك عندما ُتطرح، في الواقع، مشكلة أمام منظمة دعم األسماء العام "

 ن النظر إلیھا على أنھا جزء من ُمسببمع القانون الوطني"، التي یمكن أ WHOISنزاعات نظام 

سنرغب جمیًعا في أن التعاون فیھ بشكل تلقائي من البدایة من أجل تحدید القضایا ووضع تقریر 

 المشاكل.

أعتقد أنني ربما  ".GACلذا ھو مجرد اقتراح قدمھ احد أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة "

" وأن ھذا واحًدا من GACتشاریة الحكومیة "أقوم ببعض أعمال الدعم في مجال اللجنة االس

 أشكرك. نتمنى أن تشارك. ویعتبر واضًحا. أھدفنا .... یمكن أن أقولھ لكم فقط من العنوان.

 

ودعیني أذكر شیًئا واحًدا سریًعا وھو أننا حین أطلقنا ھذا للتعلیق من قِبل  شكًرا لك یا سوزان.  جامي ھیدلوند:

أننا سنتجھ إلى تقدیم التوصیات إلى مجلس المنظمة الداعمة لألسماء الجماھیر، اتفقنا على إما 

) أو .. فریق التنفیذ االستشاري، وذلك حسب التعلیقات التي ستصلنا، ونظًرا GNSOالعامة (
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إلى اھتمام المجتمع الذي لم ینعكس في عدد التعلیقات، قررنا سلك طریق فریق التنفیذ 

لكبیرة من اللجنة االستشاریة الحكومیة في فریق التنفیذ االستشاري ونرحب بشدة المشاركة ا

 االستشاري.

 

بیتر نیتلفولد من الحكومة االسترالیة، وأقوم بتردید تعلیقات من الوالیات المتحدة ورئیس  شكًرا. بیتر نتلفولد: 

  اللجنة االستشاریة الحكومیة.

وأتناقش حولھ في بعض  من وجھة نظري، أرى أن شیًئا واحًدا یثیر اھتمامي أن أشاھده

األحیان وھو، كما قالت سوزان، كیفیة تجمیع ھذه األمور مًعا، أي ما االستراتیجیة التي تعمل 

 على توجیھ ھذا العمل بأكملھ.

لذا، بالنسبة لمن لدیھم ذاكرة قویة، فقد شاركت كمندوب لرئیس اللجنة االستشاریة الحكومیة في 

، وربما كانت ھذه أخرى مرة تتضمن 11/'2010لعام  WHOISفریق مراجعة نظام 

مراجعة موضوعیة وتوجیًھا على نطاق واسع، وقد استجاب مجلس اإلدارة بإیجابیة للعدید من 

 التوصیات من ھذه المراجعة.

 لذا فما زالت ھذه القناة التي أرى ھذه االستراتیجیة أو قدًرا كبیًرا منھا من خاللھا.

كنا حریصین جًدا على االطالع  لدقة، فھي مرحب بھا تماًما.وعندما استمع إلى تحدیثات حول ا

 على ھذا األمر.

ومن األشیاء التي كنا نكافح بشأنھا في ھذا الوقت ھي وجود وصف واحد قصیر فقط للدقة، 

أما اآلن فھناك دراسة تمھیدیة  والذي كان مضّمًنا في دراسة المركز الوطني ألبحاث الرأي.

ویظھر من خالل ھاتین الدراستین، أننا لن تمكن من الحصول  قلیالً.تستخدم تعریفات مختلفة 

 على تحلیل متسلسل زمني أو نكتب تحلیالً ما إذا كانت تتطور أم ال.

لذا فمن األمور التي أفھمھا ھي أنكم ستبحثون عن احتمالیة تغییر ھذه التعریفات أو المضي 

 قدًما في ھذه الدراسة التمھیدیة للمتابعة.

ثق في أمر تضعونھ في الحسبان بالطبع وھو استقرار التعریفات، حتى تتوفر إمكانیة وأنا أ

مقارنة ھذه النتائج مع مرور الوقت وبالتالي نتمكن من تحدید ما إذا كانت المبادرات التي تم 

 اتباعھا لدیھا بعض التأثیر أم ال، وما إلى ذلك.
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حسب األنواع المختلفة التفاقیة اعتماد أمین  ولكن من النافع جًدا، االّطالع على تصنیف التحلیل

ولكن أرى أن ھناك أمر واجھنا (فریق مراجعة  أعتقد أن ھذه نقلة جیدة. السجل وما إلى ذلك.

فأنتم  ) خالل المراجعة وھو عدم وصول دراسة تعریفیة إلى الدرجة المثالیة.WHOISنظام 

ما كان تعریفك، ولكن ھناك بعض ... تعرفون أن الناس ستنتقد طریقتك أًیا كانت بشدة، ومھ

طالما كان لدیك توجھ جید نحوھا مع االلتزام بھا، وبالتالي تتمّكن من المقارنة بمرور الوقت، 

 ولذلك سأبدأ بھذه التفاصیل. وھو ما أراه ھدًفا ثمیًنا.

ولكن لتقدیم مزید من التفاصیل حول .... الصورة الكبیرة بداخلي، مع وضع مراجعة عام 

في الحسبان، ومنذ ذلك الحین كان ھناك فریق عمل الخبراء والذي قام بشكل  11/'2010

واضح بتعلیق العمل اإلضافي، ولم یكن من الواضح ... أعتقد أن لدي سؤاالً حول جمیع 

عملیات سیر العمل المختلفة ھذه وإلى أي مدى تكون مشروطة بنتاج عمل فریق عمل الخبراء 

 لحسبان أم ال.وما إذا كان كل ذلك في ا

وقد قدم فریق عمل الخبراء توصیات بوكالة الخصوصیة وھناك سیر عمل وكالة الخصوصیة 

فمن الرائع أن نرى ھذا التقدم اإلیجابي الذي یتم  مرة أخرى، ھذا أمر ُمرحب بھ جداً. یتم اآلن.

 ھنا.

توصیات فریق ولكن كیف یمكن تجمیع ... فأنا أفترض أن مجموعة العمل تضع في االعتبار 

عمل الخبراء الذي ما زال یعلق مناقشات مجلس اإلدارة، ولكن یبدو األمر وكأن الجمیع یرید 

تجاھل المشكلة الواضحة التي قد تتسبب في توقف العمل ولكن، من وجھة النظر ھذه أود فقط 

 ... ما الذي أرحب بھ بشدة ھو كیفیة تجمیع ھذه األمور مًعا.

الستشاریة الحكومیة، وكما قالت سوزان، ما نبحث عنھ ھو وجود أي ومن وجھة نظر اللجنة ا

فھل ھناك  نقاط رئیسیة أو نقاط اتصال بحیث تستھدف اللجنة االستشاریة الحكومیة مواردھا.

  نقطة تتالقى من الناحیة االستراتیجیة مع ما تقوم اللجنة االستشاریة الحكومیة بالتركیز علیھ.

وشاركنا بفعالیة في مراجعة  .2007نا، لقد قدمنا بعض المبادئ في وكما قال الرئیس الخاص ب

ھل تعرف األمر الكبیر التالي الذي یجب أن نركز علیھ من وجھة نظر اللجنة  .11/'2010

 إنھ نوع التجلیل الذي أعتقد أنھ سیكون مفیًدا للغایة. االستشاریة الحكومیة؟
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عاًما في نظام  15وقضیت  ICANNعضو بمجلس إدارة  .أنا بروس تونكین مرحباً بیتر. بروس تونكین: 

WHOIS .ویمكنني تجمیع ھذه النقاط مًعا 

ویمكنني رؤیة المشكلة التي تواجھك بوضوح، ولكن أرى أن ما تواجھھ ھو عبارة عن خلیط 

من تنفیذ السیاسات التي تم اعتمادھا بالفعل وبعض القیاسات الخاصة بنتائج ھذه السیاسات 

 ات عمل تطویر السیاسات الجدید.وبعض مناقش

 إذن نحن لدینا ثالثة أمور مختلفة.

إذا عدنا للخلف ... في اعتقادي ما تبحث عنھ ھو نقطة ارتكاز ... وأرى أن نقطة االرتكاز ... 

 .WHOISوأسھل ما یمكنك استخدامھ خالل ھذا الوقت ھو فریق مراجعة نظام 

من التوصیات وقد نتج بعض من ھذه لدیھ مجموعة  WHOISإذن ففریق مراجعة نظام 

 المبادرات من ھذه التوصیات.

فعلى سبیل المثال، أحد األشیاء التي تحدث عنھا مجلس اإلدارة أنھ عند النظر إلى الدقة، فنحن 

... یمكننا القیام ببعض عینات قیاس الدقة، ویمكننا اإلشارة بنتائج قیاسات الدقة المحددة إلى 

 المسجلین لتصحیحھا.

، وھذا التقریر خاص WHOISا كان ھذا أحد األمور التي وضعناھا في ردنا على تقریر لذ

 بھذا العمل.

 وبالتالي فھذا ھو إعداد تقریر حول العمل الذي تم في ھذا الجانب.

، WHOISتم البدء في عمل فریق عمل الخبراء فعلًیا بعیًدا عن تقریر فریق مراجعة نظام 

بمراجعة السیاسات  WHOIS"نعم، قام فریق مراجعة نظام  نظًرا ألن مجلس اإلدارة قال

لذا قمنا بتفویض فریق  إال أننا نعتقد أن النظام الحالي غیر كاٍف". الحالیة والنظام الحالي.

 الخبراء لتقدیم اقتراح بنظام جدید.

وحتى یتحول المقترح إلى سیاسة، یجب أن ینتقل إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

)GNSO.(  وتحتاج حینھا اللجنة االستشاریة الحكومیة للمشاركة في عملیة تطویر السیاسات

 ھذه لتحویلھا إلى سیاسة جدیدة.
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ولذا قام مجلس اإلدارة بإعداد مجموعة عمل صغیرة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة لمقابلة 

لتحویل  ) الكتشاف الطریقة األفضلGNSOبعض أعضاء المنظمة الداعمة لألسماء العامة (

  فریق عمل الخبراء ھذا إلى عملیة تطویر للسیاسات.

وبمجرد وضوح األمر، سنذھب إلى اللجنة االستشاریة الحكومیة ونوضح لھم أن "ھذه ھي 

 وھنا یجب أن یكون دوركم في االشتراك في ھذه السیاسات الجدیدة". عملیة تطویر السیاسات.

اإلشارة إلى ما یشبھ بطاقة نتائج لفریق مراجعة  لذا برأیي ما یمكننا فعلھ، مارجي، ھو ربما

وھذا ھو ... ویأتي  وأن نقول "تنبثق ھذه المبادرة من التوصیة رقم كذا". WHOISنظام 

فریق عمل الخبراء من ھذا النشاط الذي یدیره مجلس اإلدارة كنتیجة لھذه التوصیة الخاصة في 

ھذا ھو نشاط السیاسة ونرغب في وبعد ذلك نضیف " ".WHOISتقریر فریق مراجعة نظام 

  أن یكون إدخال اللجنة االستشاریة الحكومیة ھنا".

وبالتأكید یجب أن نكون واضحین أمام اللجنة االستشاریة الحكومیة حتى نتمكن من القول بأن 

ونرغب أن یكون إدخالكم ھنا، ولكن مجموعة كبیرة من األشیاء ھنا  "إلیكم عمل السیاسة.

 لذا، یمكنكم على األقل فھم نتائج ما تم تنفیذه حتى اآلن".لمعلوماتكم، 

أعرف أن األمر یحتاج إلى إطار عمل ولكن یجب فھم أن  أرجو أن یساعد ذلك بعض الشيء.

ھناك مجموعة من األشیاء التي بدأتھا وأنت عضو بھذا الفریق، فھم یقومون باألمر ویوضحون 

ھنا، وھم یقولون "یحتاج ھذا األمر إلى عمل  لك ما قاموا بھ، وھناك مجموعة من األشیاء

 وھذا نشاط سیاسة نشط". وأعتقد أن وكالة الخصوصیة مثال على ذلك. تطویر للسیاسات.

 وبالتأكید ینبثق عمل فریق عمل الخبراء إلى نشاط السیاسة ھذا في ھذا الموضوع المحدد.

م المساعدة في عملیة تطویر لذا إذا كنتم تودون المساعدة في خصوصیة الوكالة، فیجب علیك

وھذه ھي نقطة اإلدراج من اللجنة االستشاریة الحكومیة ألن ھذا سیصبح سیاسة  السیاسة ھذه.

 خصوصیة الوكالة أو أًیا كان اسمھا؟ للخصوصیة ... ما ھذا؟

 

 شكًرا لك، دیفید.  بروس تونكین:

 حتى تحولھ إلى اسم مختصر.ال یمكنني المتابعة  یحتاج ھذا األمر إلى استخدام اسم مختصر.

 أشكرك.
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 نحتاج إلى إطار عمل. أرجو أن یساعد ذلك بعض الشيء، ولكنني أتفق معك.

 

وجود شخص یعرف كل اإلجابات وھذا  ھذا ھو الرائع في مثل ھذه الجلسات. شكًرا بروس. بیتر نتلفولد: 

وھو ھل ھناك فریق  لدي سؤال واحد وأعتذر عن عدم معرفتي لھ من قبل. مرحب بھ تماًما.أمر 

آخر قادم وھل یضع مجلس اإلدارة ھذا األمر في اعتباره أثناء عمل فریق  WHOISنظام  مراجعة

أننا كنا  WHOISألن أحد األمور التي كنا نحاول حلھا في فریق مراجعة نظام  ؟عمل الخبراء

الیة السیاسات مقیدین بمراجعة ... ال أتذكر الكلمة التي أریدھا بالضبط ولكنھا كانت عن فع

 الحالیة أو الموجودة.

لذا فھناك قدر كبیر من التغییر المحتمل للسیاسات من فریق عمل الخبراء وأنا أتساءل ما إذا 

الثاني  WHOISكان مجلس اإلدارة یفّكر في كیفیة التعامل مع البدء في فریق مراجعة نظام 

 مع استمرار وجود أمور متعلقة بفریق عمل الخبراء.

 

بعملھ  WHOISحسًنا، برأیي أن ھناك سیاسات جدیدة موجودة منذ أن قام فریق مراجعة نظام   تونكین:بروس 

الوافرة، لذا برأیي خالل أي وقت، كان میثاق عمل ھذا الفریق ھو  WHOISمن بینھا سیاسة 

أعتقد فقد تغیرت السیاسات كما أن تنفیذھا قد تغّیر، وبالتالي  مراجعة فعالیة السیاسات الحالیة.

أنھ بإمكانك مراجعتھا، والتعرف على، ... حیث تحدث عملیات تطویر السیاسات بصورة 

ولكن یحتاج فریق المراجعة بكل وضوح إلى وضع ھذا في  نعم. مستقلة عن فرق المراجعة.

 نعم، فھو یساعد على التمكین. ویبدو ھذا األمر منطقي. االعتبار.

 

 ر.مع خالص الشك حسًنا. بیتر نتلفولد: 

 

  شكًرا جزیًال.  مارجي میالم:

 أعتقد أن ستیف شنغ یرید إضافة شيء وكذلك "دون".
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 أشكرِك، مارجي.   ستیف شنغ:

، اقترحت اللجنة االستشاریة SAC051في تقریر اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، باسم 

غالًبا ما تكون " WHOIS، نظًرا ألن الكلمة "WHOISلألمن واالستقرار تصنیًفا للنظر في 

لذا فإن المصطلح الذي اقترحتھ اللجنة االستشاریة لألمن  بمثابة مصطلح محمالً حمالً زائًدا.

أحدھا ھو بیانات تسجیل اسم النطاق وھي البیانات التي یتم  واالستقرار ھو فصل ثالثة جوانب.

  إرسالھا وعرضھا.

والجانب الثاني ھو النظر في بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل، التي تعرف حالًیا باسم 

  .WHOISبروتوكول 

والجانب الثالث عبارة عن خدمة الدلیل التي تطبق استخدامات سیاسات معینة تستخدم 

 البروتوكول لعرض المعلومات.

وھناك مبادرة في كل من ھذه  .ولكل ھذه المجاالت، قد تكون ھناك سیاسات مطبقة ومخاوف

 لذا فإحدى الطرق ھي تصنیف المبادرة في ھذه المجاالت للحصول على فھم واضح. المجاالت.

 .شكًرا

 

التي تمثل لنا ... حیث اقترح  WHOISولكن  فقط للرد على ما ذكره بیتر، فاألمر بمثابة لغز.  دون بلومینثال:

  كانت حیاتھ". WHOISحة العامة أن ُیكتب على قبري "بریان كیوت، المدیر التنفیذي لسجل المصل

 ونحن على علم بالجھود األخرى. ھناك مجموعة صغیرة بیننا تعمل من ھذا المنطلق باستمرار.

ولكننا على علم بما یجري مع المجھودات األخرى قبل األمر وبصورة  وقد یكون األمر محیًرا.

  متزامنة.

، لدینا مجموعة من أعضاء فریق عمل WHOISة فیما یتعلق بمسائل وكالة وخصوصی

الخبراء في ... في مجموعة العمل الخاصة بنا والذین یذكروننا، إذا نظرت إلى تقریر فریق 

عمل الخبراء، فقد انتھى من ... حیث یقوم الملحق الذي یتعامل مع الوكالة/الخصوصیة... أنھ 

ق المجموعة التي تطلبھا اتفاقیة اعتماد یتعامل مع مشاكل عالیة المستوى یجب إكمالھا عن طری

لذا قد یبدو أن ھناك مجموعات مختلفة تسیر في اتجاھات مختلفة ولكن حقیقة  أمین السجل.

األمر أننا على علم بما یقوم جمیعنا بتنفیذه ونتواصل ونضع في االعتبار عمل المجھودات 

 األخرى.
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 ھل تتفضل بالحدیث یا أوین؟ قل إلى تحدیث االمتثال.واآلن سننت شكراً جزیالً على ھذا.  مارجي میالم:

 

فیما یتعلق  WHOISأود أن أقدم لكم تحدیًثا حول النشاطات المتعلقة بنظام  شكًرا مارجي.  أوین سمجلیسكي:

والشكاوى المتعلقة  WHOISتمثل عدم دقة نظام  باالمتثال التعاقدي خالل العام الماضي.

% من الشكاوى ... الشكاوى غیر 70حوالي ... في أي شھر حوالي  WHOISبنظام 

 ھذا قدر من حجم الشكاوى ال بأس بھ. الرسمیة التي یتلقاھا االمتثال التعاقدي.

 WHOISمنذ ... خالل العام الماضي، ھناك تغییرات متعلقة بشكاوى عدم الدقة الخاصة بـ 

مع متطلبات التحقق من الصحة والھویة  2013وتضم أغلبھا اتفاقیة اعتماد أمین السجل لعام 

إضافة إلى مصطلحات اتفاقیة مستوى الخدمة لنظام  WHOISكما یوجد تنسیق  المضّمنة.

WHOIS  من اتفاقیة اعتماد أمین السجل. 2009والتي لم تكن موجودة في نسخة 

 وإلقاء نظرة علیھا وتعدیلھا إلعداد تقریر WHOISیذ اصطالحات إقفال وعمل االمتثال أیًضا على تنف

 .ICANNویعمل االمتثال حالًیا على إعداد تقاریر حول ھذا الصدد في اجتماعات  مجتمعي.

أو عملیة مراجعة الجودة، وذلك للتحقق من  WHOIS QRوقمنا ھذا العام بإطالق مبادرة 

ل تسجیالت النطاقات الموقوفة مؤقًتا لمعالجة شكوى االمتثال المستمر بصورة دوریة من خال

 وما زال ھناك المزید الحًقا. WHOISعدم الدقة الخاصة بـ 

عالوة على ما سبق، فقد كان ھناك متطلب بضرورة تأكید مرسل الشكوى عبر البرید 

ھذا  اإللكتروني تسجیل شكوتھ بالفعل ... أو یقوم بتسجیلھا، ولذلك عمل االمتثال على إزالة

تمت  .WHOISالمتطلب بالنسبة لمن قام من حضراتك بإرسال شكوى عدم الدقة الخاصة بـ 

إزالة ھذا المتطلب مما ساعد على زیادة وقت المعالجة بمقدار ... عذًرا، تمت إزالة خمسة أیام 

 عمل رسمیة من وقت المعالجة.

شھرًیا، ویتوفر عنوان كما یعمل االمتثال اآلن على نشر لوحة معلومات خاصة باالمتثال 

URL .وتتضمن تفاصیل إضافیة، بما في ذلك مستوى الشكوى. ھنا 

وشكاوى تنسیق  WHOISفیما یلي ... أھم خمسة أسباب لإلقفال بسبب عدم دقة نظام 

WHOIS  ولیس جمع الشكاوى وإال  نستعرض أھم خمسة أسباب فقط. .2014منذ یونیو
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یمكنك االّطالع على عدد كبیر جًدا من شكاوى عدم  سنجد أنفسنا أمام مخطط مزدحم للغایة.

% منھا عن طریق أمین السجل الذي یقوم بإیقاف 42، تتم معالجة WHOISالدقة الخاصة بـ 

كما یتم حل العدد األكبر من شكاوى تنسیق  النطاق مؤقًتا أو إلغائھ وإزالتھ من الجذور.

WHOIS ق عندما یظھر وجود مشكلة عن طریق أمین السجل الذي یقوم بتصحیح التنسی

 حقیقیة.

وھذا أمر قد بدأ االمتثال تنفیذه العام الماضي، كما أنھا تعود للوراء ... وھذه ھي البیانات من 

 WHOISوتنظر إلى جمیع شكاوى عدم الدقة الخاصة بـ  .2014حتى یونیو  2014ینایر 

االمتثال للوراء إللقاء نظرة والتي تم إغالقھا بسبب إیقاف النطاق مؤقًتا أو إلغائھ، ویعود 

ومعرفة ما إذا كانت ھذه النطاقات ما زالت موقوفة مؤقًتا أم ال، والتي كما ترون تصل إلى 

أما النطاقات األخرى فإما تم نقلھا أو لم یتم  % أخرى.10وتم حذف  % من ھذه النطاقات.81

  أو تم تغییر البیانات. WHOISتغییر بیانات 

 نطاقات، یظھر جمیع أمناء السجالت امتثاالً مستمًرا بشأنھا.وفیما یتعلق بھذه ال

ویمكنكم أیًضا  لطاقم االمتثال. WHOISویوضح ذلك ... اإلبالغ قلیالً عن وقت استجابة 

االّطالع، فھذا ھو متوسط وقت االستجابة عندما یتم فتح تذكرة وأیًضا متوسط وقت االستجابة 

  إغالقھا.باللون األصفر منذ فتح الشكوى وحتى 

یمكنكم مالحظة وجود بعض التباینات في أوقات االستجابة ھذه، وھو ما یعكس الطبیعة 

فتجد زیادة في بعض األشھر؛ بینما تجد نقصان في بعض  الدوریة للشكاوى الموجودة لدینا.

 ویتم ضبط وقت المعالجة المخصص للعاملین. األشھر.

ولكننا  .2013اتفاقیة اعتماد أمین السجل لعام  ونضع أیًضا التاریخ الذي استمر خاللھ سریان

 .WHOISلم نتمكن من مالحظة أي تأثیر ظاھر من تاریخ التنفیذ ھذا على مستوى شكاوى 

یحاول المخطط النھائي ھنا إجراء مقارنة بین أمناء سجالت اتفاقیة اعتماد أمین السجل ألعوام 

من الصعب الوصول إلى  ومستوى الشكاوى المخصصة لھم. 2013و  2009و  2001

أمام  2013استنتاج بوجود زیادة في عدد الشكاوى على سبیل المثال، عند مقارنة أمناء سجل 

ولكن ... ال یعني توقیع أمین السجل التفاقیة  .2009ولكن یوجد نسبة أعلى لعام  .2009

ال یوجد ... ربما لم یتم  .WHOISالتخلص من جمیع بیانات  2013اعتماد أمین السجل لعام 

لذا تجد بعض التأخیر  استدعاء ھذه المشغالت الخاصة بالتحقق من الھویة والصحة حتى اآلن.
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التي ارتفعت  WHOISفي ذلك، ویمكنك أیًضا مالحظة وجود الكثیر من شكاوى تنسیق 

 أیًضا.

 ستیف؟

 

وھي  .IRDّولة والتي نطلق علیھا سأقدم تحدیًثا سریًعا حول بیانات التسجیل المد أشكرك.  ستیف شنغ:

 .US-ASCIIعبارة عن بیانات تسجیل بلغة غیر اإلنجلیزیة ویتم ترمیزھا بصیغة غیر 

، ولم RFC-3912الحالي في  WHOISواآلن ذكر زمیلي فرانسیسكو ذلك في بروتوكول 

وبالتالي ولدعم بیانات التسجیل المدّولة، یحتاج البروتوكول إلى  یتم تدویل البروتوكول نفسھ.

 في ھذه المنطقة. IETF... یحتاج البروتوكول األساسي إلى تحدیث، ویتم أیًضا العمل في 

فما زالت ھناك مناطق تحتاج إلى تحدید  ومع ذلك، فھناك حالة ضروریة ولكنھا لیست كافیة.

  ففي ھذه المنطقة، یوجد ثالثة نشاطات لمعالجة ھذه المشكلة. ًحا؟العناصر الالزم تدویلھا، ألیس صحی

حول الترجمة وكتابة اللغة بحروف لغة أخرى لمعلومات  GNSO PDPالنشاط األول ھو 

إذن فجمیع بیانات التسجیل الحالة ... معظم بیانات التسجیل بصیغة  جھات االتصال.

US-ASCII.  ًبصورة أكبر، یظھر سؤال وھو ما إذا كان وحیث إننا ننتقل إلى تنسیق مدّوال

المفضل ھو ترجمة أو كتابة ھذه المعلومات بحروف لغة أخرى إلى لغة شائعة واحدة أو 

وبالتالي فھذه  وإذا كان ذلك مرغوًبا، فمن سیتحمل عبء القیام بذلك؟ برنامج نصي شائع واحد.

 .GNSO PDPھي أھم المسائل التي تعالجھا 

في أسئلة متعلقة مثل ما ھي ممیزات التحویل،  PDPفقد فّكر فریق عمل عالوة على ما سبق، 

ھل ینبغي  وھي الترجمة أو كتابة لغة بحروف لغة أخرى، وذلك في ضوء التكالیف المحتملة؟

ھل ینبغي أن یكون التحویل إلزامًیا لجمیع  ؟gTLDsأن یكون التحویل إلزاًما لجمیع نطاقات 

وبالتالي فھذه ھي أھم المسائل التي یعالجھا فریق  دول معینة؟ المسجلین أم فقط للمقیمین في

 إنھا مشكلة صعبة للغایة. .PDPعمل 

لمالحظات من منظمات الدعم واللجان االستشاریة  PDPویكمن التطویر في تلقي فریق عمل 

ومجموعات المساھمین وخاصة من اللجنة االستشاریة الحكومیة ... بعض أعضاء اللجنة 

 ة الحكومیة الذین كانوا موجودین أیًضا في مجموعة العمل وقاموا بتقدیم مالحظات.االستشاری
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بوقت قلیل مع نشر التقریر  ICANN 51وتھدف مجموعة العمل إلى نشر التقریر األولي بعد 

 .ICANN 52النھائي لـ 

وفریق عمل  WHOISھو فریق مراجعة نظام  IRDلذا فإن المجال اآلخر للنشاط المتعلق بـ 

، الذي تم اعتماده لتطویر متطلبات بیانات التسجیل المدّولة وإنتاج نموذج بیانات IRDخبراء 

 یطابق المتطلب.

 GNSO PDPحیث تركز  ،GNSO PDPلذا فإن ھذا المجھود یعد أوسع من اختصاص 

روف لغة تحدیًدا على معلومات جھات االتصال وما إذا كان األفضل الترجمة أم كتابة اللغة بح

 أخرى.

، ھناك بعض البیانات االنتقالیة والتقنیة في ... كجزء من WHOISاآلن وفیما یتعلق ببیانات 

وھذا ھو  بیانات التسجیل، كما یجب وضع المتطلبات المدّولة في االعتبار في ھذه المجاالت.

 عمل مجموعة العمل ھذه.

 ICANN 51دار التقریر النھائي بعد وستقوم بإص نشرت مجموعة العمل بالفعل التقریر المؤقت.

 بوقت قلیل، خالل شھر نوفمبر.

لدیھا جزء من الطلبات من فریق مراجعة نظام  ICANNلإلعالن عن المجھودین، فإن 

WHOIS  إلجراء دراسة لتوثیق الممارسات الحالیة وإمكانات التحویل لبیانات التسجیل

 والدلیل القوي.وھذا في محاولة لتقدیم بعض البیانات  المدّولة.

یمكنكم االّطالع على ممارسات معالجة بیانات التسجیل المدّولة لیس فقط من قِبل السجالت 

وأمناء السجالت ولكن أیًضا االّطالع على الخدمات عبر اإلنترنت والتجار اإللكترونیین 

 والصناعات األخرى، حیث إن ھذه المشكلة لیست جدیدة.

 ة أدوات التحویل المتنوعة لبیانات التسجیل المدّولة.وأیًضا إجراء تجربة لتقییم دق

 وسیتم نشر التقریر النھائي لھذه الدراسة الحًقا ھذا الشھر في اإلطار الزمني أكتوبر/نوفمبر.

وتظھر النتائج الرئیسیة عدم قیام أي من أمناء السجالت والسجالت التي قمنا بإجراء استطالع 

  علیھا بتحویل بیانات المسجلین.

  تفتقد بروتوكوالت االستعالم والتوفیر الدعم أو النشر لبیانات التسجیل المدّولة.
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وأخیًرا، ال توفر أي من األدوات التي تم اختبارھا مستویات مرتفعة من الدقة والتناسق فیما 

وسیتم نشر الدراسة نفسھا  لذا فھذه ھي نتائج الدراسة. یتعلق بتحویل بیانات التسجیل المدّولة.

 لذا شكراً لكم. وقت الحق من ھذا الشھر.في 

 

  یمكننا تخطي ھذه الشرائح.  مارجي میالم:

وسیتم نشر المواد خالل الجلسة،  سنمنح الفرصة لسوزان للحدیث حول فریق عمل الخبراء.

  ولكن الوقت اقترب من النفاد قلیالً وأود التأكد من تغطیة معلومات فریق عمل الخبراء.

 إلى سوزان كواغوتشي. لذا سننقل الكلمة

 

تم تشكیل فریق عمل الخبراء ... تم عقد أول اجتماع  إذن فالحدیث ھنا عن فریق عمل الخبراء.  سوزان كواغوتشي:

وكان الفریق عبارة عن مجموعة متنوعة تضم الكثیر من الخبرات  2013في فبرایر 

 .WHOISوالمتخصصین المختلفین واشتركوا جمیًعا في 

 مشاكل بصراحة وشاركنا بصورة فردیة وبحثنا عن الوصول إلى صیغة تفاھم.لقد ناقشنا ال

اعتقدنا في البدایة إمكانیة قیامنا بتقدیم توصیات على  وأجرینا نقاشات قویة كثیرة حول ذلك.

وفي النھایة  لقد طرحت ھذه المسألة في بوینس آیرس. أعلى مستوى في ثالثة إلى أربعة أشھر.

  لندن.قدمنا التقریر في 

ھل یوجد بدیل لنظام  :ICANNلذا فقد عملنا مًعا على إیجاد إجابة لسؤال مجلس إدارة 

WHOIS وأعتقد أننا وجدنا إجابة لذلك. الحالي لتقدیم خدمة أفضل لمجتمع اإلنترنت العالمي؟ 

 التقریر النھائي ...

 

 تحدثي في المیكروفون. >> 

 

 ھل ذلك أفضل؟ بإمكاني تقریبھ قلیالً. أحاول معرفة ما إذا كان  سوزان كواغوتشي:
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في التقریر النھائي، أعتقد أننا تمكّنا من تحقیق التوازن بین الدقة والوصول والخصوصیة 

كان من الصعب ترجیح مجال عن آخر، ولكنني أعتقد بعد الكثیر من المناقشات  واالعتمادیة.

  القویة تمكننا من القیام بذلك.

التحقق من صحتھا والكشف عنھا ألغراض مسموح بھا فقط ویتم و gTLDیتم تجمیع بیانات 

 حمایتھا من خالل نموذج جدید لوصول عبر بوابة لغرض معین.

واآلن قدمنا ھذا التقریر من اجتماع لندن إلى مجلس اإلدارة، وعلیھم التفكیر في كیفیة المضي 

  .PDPقدًما وكیفیة تطویر عملیة 

وسیكون االجتماع  PDPیفیة توفیر أفضل بنیة ھیكلیة لـ وتجمعت مجموعة تعاون الستكشاف ك

ومجلس  GNSOوتتكون المجموعة من أعضاء مجلس  لھذه المجموعة یوم األربعاء. األول

 اإلدارة.

 توصیة. 180وھناك  ولكننا ما زلنا بحاجة إلى نصیحة ومساعدة كل فرد ونحتاج إلى أفكاركم.

بصورة صحیحة ولكن، أنا متأكدة من إمكانیة إجراء  أعتقد أننا تمّكنا من تقدیم الكثیر منھم

 وألن األشیاء تتطور، یجب أن نقوم بھذه التغییرات. تعدیالت نھائیة علیھم.

  .PDPلذا فھناك عنوان برید إلكتروني ھنا ... ونرحب بأي أفكار حول بنیة 

نا نشجع أي فرد لذا فإن ھذه والعمل علیھا أثناء انطالقھا. PDPویمكنكم تقدیم مالحظات حول 

 على المشاركة.

بعدما  2012وكما ترون، فقد بدأ مجلس اإلدارة التفكیر في نوفمبر  وھذا ھو اإلطار الزمني.

  للتقریر، حیث بدأوا في التفكیر في الخطوة التالیة. WHOISقّدم فریق مراجعة نظام 

أھمیة  GNSOوسیمثل مجلس  واستغرق مّنا األمر اجتیاز جمیع المراحل وصوالً إلى اآلن.

 في اتخاذ القرارات التالیة حول كیفیة المضي قدًما.

ویمكنكم أن تجدوا  لذا إذا كانت لدیكم ... ترغبون في مزید من المعلومات، إلیكم موارد مختلفة.

 وأعتقد أنني قد انتھت. .ICANNمجموعة الشرائح ھذه على الموقع اإللكتروني لمنظمة 

 

  شكراً جزیالً سوزان. ع.رائ  مارجي میالم:

 

   39من  33الصفحة 

 



 AR في الوقت الراھن والمستقبل- "WHOISببرنامج "جمیع المسائل المتعلقة  –لوس أنجلوس 

ھل یمكنك تشغیل  واآلن سنتیح الفرصة لطرح األسئلة واالستماع إلى التعلیقات من الجمیع.

 أشكرك. المیكروفون، من فضلك؟

 الجالس في المقعد األوسط، ناحیة الممر تفضل.

أنا ضمن مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة وكنت أعمل أیًضا  أنا اسمي كاثي كلیمان.  كاثي كلیمان:

  .WHOISفي فریق مراجعة نظام 

والسؤال  ولذا سأطرح سؤاالً على الحضور نظًرا الستماعكم الكثیر من األمور الشیقة الجاریة.

  فقد كان تقریر فریق عمل الخبراء بمثابة تحول كبیر. ھو سؤال خاص.

، حیث یضم مقداًرا WHOISالجاري من توصیات فریق مراجعة نظام ھناك الكثیر من العمل 

كبیًرا من العمل حول التحقق من الصحة والھویة كما استمعتم واستضافة الخصوصیة/الوكالة 

والتي تم توزیعھا على مستوى  COM. الوافر، وبالتالي فإن جمیع بیانات  WHOISونظام 

  بیر من الوقت والمجھود.مقدار ك أمناء السجل اآلن تأتي من السجل.

 ھل تفضل البقاء مع شخص تحبھ أو شخص تكرھھ أو تذھب إلى شخص جدید؟ لذا السؤال ھو:

الوصول وقواعد البیانات المركزیة،  ویجمع فریق عمل الخبراء عدًدا كبیًرا من أسئلتھ الخاصة:

ار الھویة قبل أن ھل یتعین علینا إظھ كیف یمكننا القیام بكل ذلك التحقق المسبق من الصحة.

ھل یتعین علیك الذھاب إلى مكتب البرید المحلي  نتمكن من تسجیل اسم نطاق ألول مرة؟

الكثیر من المسائل الخاصة بالتعبیر عن الرأي والخطاب وحقوق اإلنسان  إلظھار ھویتك؟

  والتي لم یتم اكتشافھا كاملة حتى اآلن.

وعند نقطة معینة، سیتعین علینا تحدید  ازیین.أشارك معكم ھذا، یبدو أننا أمامنا مسارین متو

 أشكرك. المسار الذي نرغب في سلكھ.

 [ تصفیق ]

 

أود في توجیھ  .Tucowsإلیوت نوس من  یبدو أننا جمیًعا سنحتاج إلى مسك المیكروفون.  إلیوت نوس:

أحد أھم المخاوف الموجودة لدینا في  معظم حدیثي إلى أوین وجھود االمتثال الجاریة.

Tucows وجئنا لمشاھدة التعامل مع تقاریر ،WHOIS .غیر الدقیقة  
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إذا طرحت سؤاالً على األشخاص المسؤولین عن االمتثال ...  وھناك بالفعل عمل شاق یجري.

وقد قمت بذلك مقدًما وقبل قدومي إلى ھنا ...، ما الجزء الخاص بعملكم المتعلق بدقة 

WHOIS  ًا، وبكلمة أخرى العمل الذي یتجھ نحو إغالق والذي یمكنني اعتباره عمالً منتج

النطاقات التي تواجھ مشكلة، فسیصفونھا كجزء صغیر للغایة من العمل الخاص بعدم الدقة 

  لدیھم.

وأعتقد أن ھذا أمر أساسي ألننا رأینا في البیانات التي تم توضیحھا وجود تركیز على المقدار 

عمالء تحاول إیجاد عدد المكالمات التي یقومون وكأننا نتحدث عن منظمة خدمة  واالستجابة.

 بمعالجتھا مقارنة بجودة وتأثیر التعامل مع ھذه المشاكل الخاصة بخدمة العمالء.

وبالتالي ما نحصل علیھ ... وھذه لیست المرة األولى التي أتحدث فیھا حول ھذا األمر، لذا فما 

وھذا  ن ما سنفقده ھو الجودة الممیزة.نحصل علیھ ربما یكون االستجابة والمقدار الجید، ولك

لیس األمر، فكلما زادت عملیات عدم الدقة التي نقوم بتنظیفھا نتمّكن تلقائًیا من االستفادة وراء 

وھذا العدد من  ھذا، ألن في أوقات كثیرة نجد عدًدا كبیًرا من النطاقات الموقوفة مؤقًتا.

  بشأن العملیة. النطاقات بكل بساطة بسبب األشخاص غیر المثقفین

ونحن نشاھد استغراق وقت واستجابة بعد تنظیف الُمسجل للبیانات، وھو خطأ غیر مقصود، 

  حیث یقومون بالعودة وتنظیف عنوان فاكس أو رقم فاكس، وھي أمور تافھة.

% من الشكاوى كانت عن شخص یشتكي 32وحتى في المقدار الذي تمّكنا من رؤیتھ ھنا، فإن 

لذا  الخاص بھ ... أنا ال أعرف حتى ما معنى ھذا ... أو مشكلة متكررة.حول اسم النطاق 

 فھناك نزاعات بشأن ھذه العملیة.

ولذلك فأنا أتناول ھذا األمر في ھذه الغرفة نظًرا ألن ما لدینا تقریًبا المجموعة األوسع التي 

  بشأن المھتمین بھذا الموضوع. ICANNربما تصادفھا في 

 نشاد بشدة المضي قدًما تجاه أمرین. واألمر الثاني أننا

األمر األول ھو توفیر رؤیة أوضح في العملیة للمسجلین الذین یقومون بمحاولة حل ھذه 

  المشاكل وبشكل كبیر فھناك مجھود كبیر وأمانة عند الحل.

، فیجب أن WHOISوأعنى بذلك ... إذا رغب الناس في تقدیم شكاوى عدم الدقة الخاصة بـ 

ویجب أیًضا أن نتمكن من معرفة واالّطالع على من یقوم بھذا،  شفافیة بھذا الشأن. تكون ھناك

 لمعرفة كیف یتم استخدام النظام.
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واألمر الثاني ھو توحید المعاییر أو االنتقال تجاه مجموعة شائعة من المعاییر، على مستوى 

 المسجلین بخصوص الطریقة التي نتعامل فیھا مع ھذه الشكاوى.

كثیر من العمل الجاري في بعض أعمال برتراند دي ال شابیل حول االختصاص ھناك ال

القضائي عبر اإلنترنت، حیث یتم تطویر إطارات عمل شیقة، برأیي أنھا قابلة للتطبیق ھنا 

 وبتأثیر رائع.

وأرغب في إعالن ھذا للجمھور وأناشد بشدة تغییر قدرتنا كمسجلین للوصول إلى مصدر ھذه 

ود ھدف بتقلیل المشاكل البسیطة وحل المشاكل وسبب الحل، لنتیح فرصة الشكاوى مع وج

 أشكرك. لقضاء مزید من العمل والوقت والجھد في األشیاء التي تسبب مشاكل حقیقیة.

 [ تصفیق ]

 

  سأتحدث في نقطة بسیطة وأقل كثیًرا مما جاء في كالم كاثي. ھولي رایتش.  ھولي رایتش:

شيء تناولھ بیتر ... عندما كان لدینا ... إذا انتھینا من  بخصوص اإلحصائیات ... وھو

مجموعة عمل وكالة الخصوصیة والتي أرى قدرتنا على تحقیق ذلك، ستمكننا من حل 

  مشكلتین.

بخصوص الدقة، ولكن المشكلة الثانیة أن  2013المشكلة األولى ھي أنھا مرتبطة بمتطلبات 

فاء مع عدم قدرتھم على ذلك وعدم معرفتھم بالعملیة إحدى مشاكل الدقة ھي محاولة الناس اإلخ

والسعر والبنود والشروط، وكل ھذه العناصر تمثل المواصفات التي كانت جزًءا من اتفاقیة 

اآلن ویجب أن تكون ضمن المواصفات حیث تم تطویرھا  2013اعتماد أمین السجل لعام 

 بصورة نھائیة.

لى الناس الراغبین في الوصول إلى خدمة وكالة لذا أرى أنھا ستؤثر على الدقة وستؤثر ع

خصوصیة، حیث یمكنھم اآلن القیام بذلك براحة أكبر، وبالتالي ستصل إلى مقارنة شیقة بما 

وبرأیي فإن ھذا سیساھم في تكوین سؤال صعب وشیق عندما  تعنیھ اإلحصائیات المختلفة.

ك أم ال، وذلك بخصوص ما تحاول تقییم فریق عمل الخبراء ووكالة الخصوصیة، ھل تتحر

  تعنیھ اإلحصائیات.

 أشكرك.
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شكًرا على ھذا العرض التقدیمي الوافر  .MarkMonitorكیران ماالنشاروفیل من  مرحًبا. كیران ماالنشاروفیل: 

 بالمعلومات.

أود أن أسأل، حیث عندما ننظر في المشاكل الخاصة بحقوق المسجلین والتي تمثل أھمیة 

  ص أیًضا المشاكل الخاصة بمسؤولیات المسجلین.كبیرة، فإننا نفح

وبالنسبة لعمالئنا، على سبیل المثال، أحد المشاكل المتعلقة  MarkMonitorبالنسبة لنا في 

بمسؤولیات المسجلین ھي عندما تقوم باالستخدام التجاري لموقع إلكتروني، ما إذا كان من 

 .المعاییر والقوانین الوطنیة والدولیة أم الالمناسب االستفادة من خدمات وكالة الخصوصیة ضمن 

لذا عندما ... نبدو كما لو كنا في بدایة فحص كثیر من ھذه المشاكل القانونیة المتعلقة بمجموعة 

عمل مشاكل اعتماد خدمات وكالة الخصوصیة، والتي أشارك فیھا ومع مجموعة مجلس اإلدارة 

 لفحص تقریر فریق عمل الخبراء.

ل بصورة عامة عندما نفحص ھذه المشاكل القانونیة، فإننا ال ننظر فقط إلى لذا أود أن أسأ

الجزء الھام جًدا حول خصوصیة المسجلین والبیانات، ولكن ننظر أیًضا حول المسؤولیة التي 

 أشكرك. تقع على عاتق المسجلین بموجب القوانین التي تحمي االھتمامات التجاریة أیًضا.

 

بندیكت أدیس، اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، عضو سابق بفریق تنفیذ القانون  مرحًبا. بندیكت أدیس: 

 .2013الذي تباحث حول مجموعة من الطلبات بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل لعام 

أعتقد أن أول شيء یجب ذكره ھو الترحیب الكبیر بعمل ستیفین وعمل المركز الوطني ألبحاث 

أعتقد ... ال أعتقد أن أحد سبقني  لذا شكراً لكم. عة األكادیمیة الشاملة.الرأي ضمن ھذه المراج

 إلى ھذا الشكر حتى اآلن، وبالتالي أحسنتم.

ولكن ھناك شيء واحد بسیط نرغب في ذكره وكنا نناقشھ بین الحضور، وھو أن نطلب منك 

الھواتف منفصلة، إذا االحتفاظ بمقاییس عنوان البرید اإللكتروني والعنوان البریدي وأرقام 

  أمكن.
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أعتقد أنك ذكرت أنك كنت تفكر في دمجھا وبرأیي نرى أنھا منفصلة تماًما، وسیكون من الجید 

 أن نحتفظ بفصل قیاس ھذه المجموعة المنفصلة.

 

  شكراً. --حالًیا نعم. نعم.  ستیف بیدلو:

قة حساب تدمجھا لنطاق ھذه المقاییس منفصلة تماًما، وكما ذكرت فإن لدینا ھدًفا بعمل طری

 وھذا األمر سنعمل علیھ مستقبالً وإذا كانت لدیك أفكار حول ھذه العملیة نود االستماع إلیھا.

 

كنت ضمن فریق عمل الخبراء كما یعرف بعضكم،  .Blacknightمیشیل نیلون من  شكًرا.  میشیل نیلون:

 لشخصیة.وأنا حالًیا رئیس المسجلین ولكنني أتحدث بصورة أكبر بصفتي ا

أحد األمور التي أراھا بكثیر من ... وأعتقد أن كاثي لمست ھذه النقطة ولكن من زاویة مختلفة 

والتي  WHOISھناك الكثیر من الجھود المختلفة حول  قلیالً ... یبدو أن ھناك تكرار كثیر.

ر بحاجة إلى التوقف للتفكی ICANNیبدو فیھا أننا نجري مباشرة تجاه بعضنا، وأعتقد أن 

والتقاط األنفس ومحاولة اكتشاف األمور التي یجب منحھا أولویة، حیث ما السبب المنطقي 

في جمیع األحوال، إذا كانت ھناك احتمالیة لتنفیذ  netو  comالذي یدفع شخًصا ما لنقل 

بعض توصیات من فریق عمل الخبراء في المستقبل، ربما یكون المستقبل المقصود ھو عاًما 

ال أقول اآلن أن توصیات فریق عمل الخبراء سُتنفذ، ولكن إذا كانت  ثالثة أعوام؟أو عامین أو 

والمسجلون وكل شخص إلى القیام بذلك ولكن  VeriSignمطروحة على المائدة فما الذي یدفع 

  أعني، أن ھذا األمر غیر متوقع تماًما. ستتم إعادة العمل مرة أخرى؟

تقوم  ICANNوالتي یبدو أن  WHOISأعني بعض األمور حول ... حول التحقق من صحة 

بھا من جانب واحد، ومع ذلك فال یبدو أنھا حتى اآلن تتمكن من إدخال بعض الطلبات 

الموجودة لدى األطراف المتعاقدة ویعاني عمالؤنا من االزدواج مرة أخرى في بعض 

 شكًرا. لتركیز.المستویات أو ربما، ال أعرف، فقد ا

 [ تصفیق ]
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أنا أسمي ستیفاني بیرین، وكنت أیًضا ضمن فریق عمل الخبراء وأود فقط التحدث  مرحًبا.  ستیفاني بیرین:

 بمزید من التفاصیل عن نقطة أثارھا دون بلومینثال،

لفترة طویلة ... وأشعر  WHOISحیث قال ... في الحقیقة، إن األعضاء الذین اشتركوا في 

ولذلك فإنني أرغب  كبیر معك "دون" ... فأنا اتفھم جمیع األجزاء التي تم العمل فیھا. بتعاطف

استغرق مني األمر ستة أشھر الكتشاف أساسیات جمیع  فقط في إلقاء كلمة للمشاركین الجدد.

الوافر وما كان یجري ھنا وجمیع  WHOISالعناصر المختلفة، مثل ما كان یجري في نظام 

وربما یقول بعض األفراد في المجموعة أنھم لم یكتشفوا  ن الھویة القدیمة.تقاریر التحقق م

  األمر مطلًقا.

في  ICANNولكن النقطة التي أود توصیلھا ھي أنني، أعتقد أن المسؤولیة تقع على عاتق 

رسم الخریطة التي طلبتھا الوالیات المتحدة حتى یتمكن األشخاص الجدد وجمیع األشخاص 

م على مستوى العالم من اكتشاف ھذا األمر في وقت مناسب وبالتالي تتاح لھم الذین نصل إلیھ

 وھذه ھي مناشدتي لكم. فرصة القیام بمساعدة ذكیة.

 

 شكًرا لك ستیفاني.  مارجي میالم:

وأتوجھ بشكر خاص  .WHOISوشكًرا للجمیع على المشاركة في ھذه الجلسة الخاصة بنظام 

وأعتقد أن الجلسة كانت وافرة  ة على اقتراح ھذا الموضوع.إلى اللجنة االستشاریة الحكومی

بالمعلومات وأود أن أعبر عن تقدیري لجمیع المقدمین لدینا على تقدیم المعلومات وأتطلع 

 أشكرك. للحوار المستمر معكم حول ھذه المسائل في المستقبل.

 [ تصفیق ]

  
  

 [ نھایة النص ]
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