
 AR (GDD)تحديث جلسات شعبة النطاق العالمي  -سنغافورة

 

االلتزام بمعيار الدقة عند التفريغ إلى حد كبير، إال أن النص يمكن أن مالحظة: ما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى وثيقة نصية/وورد. فرغم 

 يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحات النحوية. وينشر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنه ينبغي أال يؤخذ
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ICANN – سنغافورة، سنغافورة 

 

 أعتقد أنه حان الوقت لكي نبدأ. أكرم عطا هللا:

لدينا الكثير من المواد للتغطية وآمل أن نترك  .GDDشكًرا جزيالً لحضوركم جلسة تحديث 

بعض الوقت لألسئلة واألجوبة أيًضا لذا سوف أحاول أن أكون مختصًرا ولن أقرأ كل شيء 

 على الشرائح، ولكن كما قلت، هناك الكثير من المواد.

محاولة أن أظهر لكم ما فعلناه منذ االجتماع  وبالتالي فإن الطريقة قمت بتنظيم التحديث بها هي

األخير، وذلك بين لوس أنجلوس وسنغافورة. ما نهدف إلى تحقيقه في سنغافورة. ثم ما نخطط 

للقيام به بين سنغافورة وبوينس آيرس، بحيث يكون لديكم فكرة عنما يمكن توقعه منا في الفترة 

 المقبلة.

فئات وهي ليست بالضرورة الطريقة التي نظمنا بها،  وقد قسمت الشرائح إلى -سأبدأ مع بعض 

ولكن أكثر، ونأمل، الطريقة التي ترونا نقدم بها أعمالنا بحيث تكون أكثر وضوحا بالنسبة لكم 

 منا.

عرض ودورات تدريبية عبر  25في ساحة األمن واالستقرار والمرونة والتقنية، أجرينا 

لحصول على المساعدة في قضايا معرف طلًبا ل 01لقد سلمنا  الخمس. ICANNمناطق 

SSR وصدر تقرير نشاط ،SSR  نصف السنوي ويحتوي على الكثير من المعلومات فيه لذا 

 Google.فهو متاح على موقعنا ويعج بكثير من المواد. يرجى مراجعته على اإلنترنت 

لك لذلك بدأنا أيضا البحث عن تمرير الجذر الرئيسي والتوقيع الرئيسي، وأضفنا أعضاًء لذ

 الفريق وسوف يجتمع هذا الفريق هنا وسوف نواصل العمل.

 ICANNونقوم بتطوير خطة الجتماع  SSRقيمنا تنفيذ توصيات فريق مراجعة التنفيذ لدى 

 ، لذا سوف نطلعكم على التحديثات هنا في هذه الجلسة.25رقم 

وأنا  .IANAالبرمجيات التي تم جمعها وتحليلها ومتطلبات العملية ألجل انتقال اإلشراف على 

أعلم أن الجميع يعمل على المساءلة وجميع األشياء، كما تعلمون، اللطيفة يمكن القيام بها في 

 المستقبل، ولكن في الواقع، هناك شيء واحد هو ما يهم حقا. وهو، كيف يمكننا القيام بوظائف

IANA .واليوم هناك ثالثة  --االعتماد على  --وهذا يحتاج إلى وكيف نقوم بتحديث جذورها
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خارج الصورة،  NTIAعندما تصبح  .NTIAو Verisignنحن، و أجزاء مشاركة في هذا:

لذلك فنحن ننظر إل جميع هذه األساليب المختلفة التي تجعلنا نحتاج إلى  كيف سنقوم بذلك؟

 في ذلك أيًضا. VeriSignولدينا بعض الخطط في ذلك، ونحن نعمل مع  تحديث برنامجنا.

لذلك فمن المهم جدا التركيز على هذا واالستعداد لذلك، واالستمرار في توفير االستقرار الذي 

و  VeriSignاعتاد عليه الجميع وأصبح أمرا مفروغا منه، ألنني أعتقد أننا قمنا بعمل جيد مع 

NTIA لذا فهذا جيد، ولكننا بحاجة للمواصلة بعد االنتقال. ليه أحد.في هذا وال ينظر إ 

في  NANOG، وIETFقمة مستقبل اإلنترنت في الصين، و نحن نتحدث في المحافل الفنية.

 لذلك هناك الكثير من األنشطة المشاركة والكثير من العمل هناك. الواليات المتحدة كذلك.

قمنا بتسليم  ير التي يتوقعها الجميع منا.، نحن نواصل أداء المعايIANAبشأن وظائف 

كان لدينا معدل استجابة  استقصاء رضا العمالء لديناوتحديثه على موقعنا على شبكة االنترنت.

من المستطلعين يشعرون بالرضا العام، وهي نسبة أعلى من  %91لطيف جدا، وكان لدينا 

إما أن االستبيان يصبح أفضل أو النتائج  -لذلك هذا  المرة السابقة التي أجرينا فيها االستبيان.

 تتحسن، ولكن بطريقة أو بأخرى، نحن نتحسن فعال.

وأنا أعلم أننا نتخذ هذا  كما أننا نشرنا أيًضا تقاريرنا الشهرية لجميع تغييرات منطقة الجذر.

، IANAنحن ال نعرف ما هي كل التفاصيل المختلفة التي يقدمها فريق  كأمر مفروغ منه.

ن المهم الذهاب إلى موقعهم ومشاهدة العمل الجيد الذي يقومون به، وأنا أحييهم على ولكن م

 فهم يقومون بالعمل بدون الكثير من التقدير في الواقع. فهو يوم بعد يوم. ذلك.

هذا الرقم يعتمد على عند بدئك للعد،  من نطاق المستوى األعلى. 62لذا هناك، أعتقد وفود 

 من ذلك، على األرجح، في الثلث.لذلك هناك أكثر قليال 

من طلبات تغيير  501من طلبات معلمات البروتوكول وأكثر من  0111كما أننا عالجنا أيًضا 

وأجرينا احتفاالت رئيسية، موراسم توقيع رئيسية في نوفمبر في لوس انجلوس  الجذر أيًضا.

 ويناير في كلببر، والية فرجينيا.

 ل يجري تنفيذه من الفريق.لذلك هناك قدًرا كبيًرا من العم

على جانب المشاركة الصناعية، قمنا بتنفيذ عملية التصعيد للسجالت لدينا بحيث إذا كان هناك 

 أي مشاكل حيث ال يحصلون على الخدمة، يمكن بالفعل الوصول إإنها يليهم، والصعود بالمنظمة.
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قمنا به، أعتقد في طوكيو  لقد استضفنا الجولة الترويجية للتسجيل في اسطنبول التي تتبع ما

 لذا كان هذا هو الجزء الثالث من الجولة الترويجية التي أقامها فريق التسجيل. ولوس انجلوس.

وبكونكم شاركتم في أحداث أمين السجل في العديد من األماكن، وحضرتم جلسات التوعية التي 

 أجريت؛ وقدمتم في األحداث، كما تعلمون، في جميع أنحاء العالم.

لقد قمنا بفحص السجالت لتحديد كيفية  حن نعمل مع األطراف المتعاقدة لدينا في أمور مختلفة.ن

نريد المزيد من  والزلنا نحصل على أسئلة حول هذه األمور. تحديد أولويات ترجمة الوثائق.

الوثائق المترجمة، ولكن عندما ننظر على بقعة الضوء على مكان القراءة في الوثيقة التي قمنا 

لذا نريد أن نحدد ما هي  بترجمتها ونضعها على شبكة اإلنترنت، نجد مكان القراءة صغير جدا.

لذا أرجو  األولوية حتى ال نقضي الكثير من الوقت في ترجمة الوثائق التي ال يريد أحد قراءتها.

 أن يساعدنا هذا في تركيز جهودنا في الحصول على ما نحتاج إلى ترجمته وليس ما نعتقد أنه

 ينبغي علينا ترجمته.

واألوراق بشأن بدائل تأمين اتفاقية اعتماد  --لقد أجرينا ندوات عبر اإلنترنت، ونشرنا الصحف

 فترة التعليق العام مفتوحة اآلن. أمين السجل.

اتفاقية سجل إضافية، لذا لدينا تقريًبا  521الجديد، نفذنا  gTLDبالطبع في برنامج 

 اتفاقية سجل موقعة. 111

وفرق التسجيل والعمليات التي  IANAوفد، لذلك نقدم التهنئة الى كل من  211لقد مر علينا 

بالضبط مما لدينا  %21هي، كما تعلمون، ليست  211 تعمل بجد لتحقيق ذلك، وهذا معلم جيد.

 الجديدة، ولكنها عالمة كبيرة وينبغي لنا االحتفال بذلك. gTLDفي حقول 

من  %61أكثر من  ا الكثير من التقدم في الثلث األخير.مجموعات الخالف، لقد حققن

قامت األطراف بحل هذه المشكالت  معظمها تم حلها بالفعل بشكل مستقل. المجموعات تم حلها.

ولكننا أيًضا أجرينا بعض المزادات وقمنا بحل عدد قليل من مجموعات  من تلقاء نفسها.

 .ICANNالتنافس هذه من خالل عملية مزاد 

 -في الواقع، لمعالجة الحساسة  ALACو GACبعض الطلبات من المجتمع، من كل من  لدينا

، NGPC، أو المجموعات الفرعية من NGPCقمنا بمساعدة  ما يسمى السالسل الحساسة.

 .GACومعالجة بعض القضايا التي كانت لديهم، التي لدى  GACلالجتماع مع 
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ن الطريقة التي تم تنفيذ المهام بها بناء على لذا لم يكونوا راضين ع ولم ننته بعد من ذلك.

التي نعتقد أنها ليست  -نصائحهم، ونحن نواصل العمل معهم لشرح بعض القضايا التي ليست 

واضحة لهم، ولكن أيًضا هناك قضا ليس واضحا لهم، ولكن أيضا هناك قضايا هم ليسوا 

 راضين عنها، ونحن نبحث كيف يمكننا حل هذه القضايا لغلقها.

إنه أمر صعب ألننا بالفعل وقعنا الكثير من هذه العقود، ومع ذلك يريدون منا ضبط األمور، 

ونحن نشعر أنه أمر ال يمكننا فعله. لذلك هناك بعض التوتر في هذه القضايا، ولكننا سنجري 

 اجتماعات أخرى بينما نكون هنا في محاولة لحل هذا وإغالقه.

 .PICDRPناك بعض التوضيحات التي قدمناها على كان ه .ALACنفس األمر ينطبق على 

قد ال تكون قابلة للتنفيذ  PICيبدو أن الكثير من الناس يظنون أن  أريد توضيح شيء هنا.

 PICلذلك سواء كانت  .ICANNفكل ما في العقد قابل للتنفيذ بواسطة  .ICANNبواسطة 

ع، فهم جزء من العقد، وضعناها في العقد للجمي PICتطوع بها السجل بنفسه أو كانت 

 لذلك فهذا أحد األشياء التي ال تبدو واضحة تماًما للجميع. وبالتالي، فهي قابلة للتنفيذ.

حسًنا إنها  ولم يتم اختبارها. --، سمعنا عن أشياء تستغرق وقًتا طويالً، ليستPICDRPوفي 

ت على هذه العمليات، لذلك قبل أن نبدأ إجراء تغييرا بالطبع لم يتم اختبارها. عملية جديدة.

فنحن بحاجة إلى أن نراها في العمل، ونرى كيف يقومون بذلك قبل المشاركة في البدائل أو 

 التعديالت على هذه العمليات.

 لذا آمل أن يوضح هذا بعض األشياء التي سمعت الكثير من النقاش حولها.

ثالثة أشخاص في اللجنة،  --لدينا، أعتقد سبعة .PICDRPلقد بدأنا وضع لجنة قياسية، لجنة 

نحن ندعو الناس للتقديم للجنة، ولدينا  --افتتحنا --فنحن نبحث عن ونحن نقوم بتوسيع اللجنة.

 القليل من المرشحين ونحن نعمل على توسيع ذلك.

أضفنا القليل من صفحات الويب على برنامج مراجعة  --وضعنا أيًضا موقًعا عل الويب أو 

gTLD .م ستكونون قادرين على الذهاب لرؤية الكثير من المعلومات عن أعتقد أنك الجديد

االستعراض على موقع الويب اآلن، بما في ذلك الجداول الزمنية والخطط وما هو التقدم في 

ذلك، وأين نحن من األشياء المختلفة ألن هناك الكثير من القطع المختلفة لالستعراض في 

بع كل شيء، لذا أعتقد أن موقع الويب هذا حيوي من الصعب جًدا تت الجديد. gTLDبرنامج 

 جًدا لألشخاص الذين يتابعون ما نقوم به.
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كما نشرنا أيًضا ورقة مراجعة مشروع حماية الحقوق وبدأنا استبيان العمالء إلبالغ 

وكما تعلمون، هذا شيء  الجديد. gTLDاالستعراض بشأن اختبار المناقسة والثقة في برنامج 

نتقدم فيه لخط األساس، وبعد عام آخر سنقوم في الواقع بإجراء اختبار آخر لنرى كيف يؤدي 

 الجديد في الطرح. gTLDاختيار المنافسة والثقة للتغيير مع استمرار برنامج 

 القليلة هنا.سأحاول التقاط بعض األشياء  لذا هناك قائمة كبيرة باألشياء األخرى التي قمنا بها.

كنا  بالطبع للقد تجاوزنا مستوى الخدمة لدينا. فهذا المزيد في جانب العمليات ودعم العمالء.

 نعمل بجد شديد في ذلك لتلبية توقعاتكم، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد في ذلك.

 والسريع، والذي ربما نساه الناس والذي الزلنا نقوم به. DIT   NDIقمنا ببعض العمل في 

والمسار السريع والزلنا  NDI DIT  ا فالزال هناك بعض الدول التي الزالت قدم لطلبات لذ

 نعالج هذه األشياء.

قمنا بالعديد من أعمال المشاركة المختلفة ودعم العمالء، وسوف أتحدث عن مستقبل ذلك، 

ونحن نقوم  منطقة دعم العمالء، في القسم التالي، ولكن لدينا الكثير من األمور الواعدة هناك.

ونحن نعلم أن الكثير  .COIبتطوير عملية لموائمة كمية  --أيًضا، وبدأنا GDDبتحديث مدخل 

الجديدة لها توقعات أعلى بكثير بشأن عدد التسجيالت التي كانوا يتوقعونها  gTLDمن طلبات 

لمال ، ولم يروا تلك التسجيالت تصل إلى تلك المستويات، ولكنهم وضعوا الكثير من ا TLDلـ

لذا إذا كانوا يريدون النزول بذلك إلى مستويات التسجيل، فنحن نضع عملية  لعملية االستمرار.

قد  إنه المال القابع على الهامش لهم وال يفعل شيًئا. لذلك، مع السماح لهم بالحد من تعرضهم.

لك، نحن نريد أن نساعدهم في ذ .TLDيمكن استخدامه بشكل أفضل لتسويق نطاقاتهم العليا 

 لذلك نضع هذه العملية في هذا الموضع.

الجديدة التي  gTLDولكنها أيضا تعمل على العكس من ذلك، وهو ما يعني أنه بالنسبة لحقول 

، مما يوفر COIمنخفضة جدا، واآلن تجاوزوا أرقام التسجيل التي وضعوا لها  COIوضعت 

نى، الحد األدنى الذي يجب أن تكون تلبية الحد األد -لهم الفرصة في االمتثال لالتفاق وتلبية 

COI .لذا فهي تعمل على كال الجانبين. عنده 

 وينبغي أن يقدم هذا خالل األشهر الثالثة القادمة.

لذلك نحن أيضا أنشأنا فترة تسجيل حصرية للنطاقات العليا التي تقوم بالمسار البديل للتخفيف 

 لحظر وأغلقوها.من حدة االصطدام، وهو ما يعني أنهم أخذوا قائمة ا
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 هذه السالسل التي تم حظرها من قبل. --لقد طورنا في الواقع طريقة لهم إنشاء حماية لفتح هذه 

لهذه األسماء، هذه السالسل التي تم توفيرها ألي اسم  RPMهذه الطريقة تقوم بتوفير نفس 

 .TLDآخر خالل إطالق نطاقات 

في المستوى الثاني، وبدأنا عملية  -لـ من حرفين ASCIIلألسف، أطلقنا عملية طلب تسمية 

ألن لديهم بعض المخاوف حول  GACالسماح للنطاقات العليا للقيام بذلك، وتم إيقافنا من قبل 

 الطريقة التي تم التعامل بها مع العملية.

لدينا هذا في جدول عمل المجلس في  نتمنى معالجة هذه المشكلة أثناء وجودنا هنا في سنغافورة.

 يوم األربعاء، ونأمل أن نبدأ في إطالقه مرة أخرى هع خروجنا من سنغافورة.اجتماع 

أو نقاط االختبار التي  -وقد زدنا، في الواقع، حاالت  معزز. SLAوقد أصدرنا نظام مراقبة 

، ونبحث في طرق، في الواقع، لتحسين االتصاالت والسماح للسجالت SLAلدينا في نظام 

ى البيانات من نظام التسويق مثلما نرى ذلك حتى يتمكنوا من لتكون قادرة على الحصول عل

 تحقيق القضايا ولهم رؤية للنظام أيضا.

 لذلك هناك قدًرا كبيًرا من التقدم على الجانب التشغيلي.

 -كنا، بالطبع، نعمل على  المبادرات القليلة التي عملنا عليها على مدى األشهر الثالثة الماضية.

المتنوع، وقمنا بزيادة عدد اللغات التي لدينا لها لجان في  IDNعمل  - على لجان مختلفة لـ

 لذلك أضفنا األرمينية، السيريلية، واليابانية، وميانمار، وكتابات النيو براهمي. الوقت الحالي.

هذا في األساس الكثير من العمل التطوعي، الذي يحدث في هذه الساحة، ألنه، كما تعلمون، 

، ونحن نأمل في IDNك، لذلك، نأمل، أن يكون واعًدا جدا ألسماء نطاقات تكون الفائدة هنا

وسرمد هنا يقوم بعمل  تحقيق الكثير من التقدم، والحصول على جميع توصيات هذه اللجان.

 .IDNرائع بالفعل في التوصل لتوقعات 

على الكثير من  WHOISتحتوي مبادرات  .WHOISكما أننا أيًضا أوصلنا خريطة طريق 

القطع المختلفة لها حيث طلبت منا جهات كثيرة مختلفة تقديم بعض الوضوح حول ما هي كل 

لذلك وضعنا خارطة طريق تشمل جميع القطع  هذه األجزاء المختلفة التي تتحرك هناك.

التي كانت  GACلقد شاركنا ذلك مع  فهو متاح على موقعنا ويمكنكم مطالعته هناك. المختلفة.

 طلب ذلك بالفعل، ونأمل أن توفر الوضوح الالزم لعملنا هناك.ت

 والنظام التجريبي. WHOISكما أننا نشرنا التقرير النهائي حول اإلبالغ بدقة 
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هذه هي النسخة التجريبية  من فضلك أرسل تعليقاتك هناك. وهو متاح أيًضا للتعليق العام اآلن.

الجديد  gTLDكما هو موقع في برنامج  WHOISالتي نأمل أن تستخدم فعال للنظر في دقة 

سجالت نطاق المستوى األعلى  -الجديدة  gTLD -الجديدة  gTLDمن قبل جميع نطاقات 

التي وضعناها في  GACالجديدة، وسوف نقوم بذلك كل ستة أشهر بناء على طلب مشورة 

 .WHOISالعقود، وسوف نستخدم هذا لمراقبة التحسينات لسجالت 

سوف نتحدث  .TLDجموعة عمل مجتمع لزيادة الجهود للقبول العالمي لنطاقات وقد أنشأنا م

 أكثر عن ذلك أيًضا.

 لذا ما الذي نحاول تحقيقه في سنغافورة؟

لدينا العديد من الجلسات المختلفة، ولجسات المفتوحة، ثم لدينا بعض الجلسات المغلقة 

مرة أخرى، ال أريد أن أقرأ جميع ولكن  لمجموعات العمل ولتحقيق التقدم في بعض المناطق.

أحد الجلسات المبرزة هنا  من المهم النظر في الجلسات المختلفة التي لدينا. النقاط التي هناك.

 أعتقد أن هذا مهم جًدا أن يحضره المشغلين. .gTLDهي دروس العمليات الفنية لنطاقات 

ى نفس الصفحة وللتعلم مما فعلناه للتأكد من أننا عل --هناك الكثير من األشياء لمناقشتها ولنا

 وكيف فعلناه والتأكد من حصولنا على مشورتكم في هذه القضايا.

نحاول تثقيف الكثير من الحضور في اجتماعات  ، نحن نوفر من، وماذا ولماذا.IANAفي وظائف 

ICANN  على ما هي وظائفIANA  فعلنا ذلك في اجتماع  -وما نقوم به. وأعتقد أن هذا

ICANN كان ناجحا جدا، لذلك نفعل ذلك مرة أخرى هذا االجتماع أيضا. -ونحن  لماضي.ا 

كما تعلمون، نحن ندفع جميع أعمالنا مع األطراف  -في قسم الصناعة، وبطبيعة الحال، نحن 

لدينا اجتماع لكي، نأمل، سد الفجوة بين بعض  السميك. WHOISولكن األهم تنفيذ  المتعاقدة.

ولكن هناك أيًضا جوانب  السميك. WHOISحول طريقة تنفيذ  -منالتفاهمات المختلفة 

لذا نرجو  األخرى أيًضا في هذا االجتماع. WHOISيمكننا أيًضا معالجة جوانب  --أخرى

 الحضور والمشاركة.

وسوف نتحدث حول كل من البرنامج  الجديدة، سيكون لدينا تحديث حالة. gTLDفي برنامج 

سيكون هناك قسًما كبيًرا في االستعراضات والجولة التالية وأين ولكن  نفسه وتقدم التطبيق.

 نحن وما يجب القيام به للوصول إلى هناك.
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ويحتوي الموقع على  فكما ذكرت، كارين ينتز وفريقها قاموا بعمل ال مثيل له في هذا المجال.

 الكثير من المعلومات اآلن بشأن تقدم االستعراضات.

إنه مكان  .GDD، كالعادة، كشك معلومات قسم النطاقات العالمية في منطقة العمليات، لدينا

لذلك، أساًسا الخبراء  لكي تذهب وتجدول االجتماعات مع فريقنا التشغيلي، وفريق مشاركتنا.

لذا إذا كان لديكم أي أسئلة حول أي طلبات تتعاملون بها مع قسم  المعنيين بمادة البحث.

سوف نلتقي بكم، ونمر على  ضي قدًما، وتحديد الوقت.، يرجى المGDDالنطاقات العالمية 

القضايا، وفهم وجهة نظركم والتأكد من أننا نحرز تقدًما في أي من التذاكر التي لدينا في 

  النظام.

هي في الواقع منصة قمنا بتطويرها بناء على طلب  SORA. SORAلدينا أيًضا جلسة حول 

الجميع، لدينا الكثير من المسجلين أكثر من أمناء ولمعلومات  من أمناء السجالت والمسجلين.

هناك سيكون هناك المزيد من أمناء السجالت أكثر من المسجلين أو  gTLDبرنامج  السجالت.

لذلك، إذا كان السجل الخاص بكم  -الفريق المعاكس  -وللتأكد من اهتمامكم بـ  تقريًبا نفس العدد.

بيع النطاقات الخاصة بكم أو العكس، إذا كنت مسجل وأنتم بحاجة للتعاقد مع بعض المسجلين ل

ويفترض أن هذا  وتريد تمثيل بعض السجالت، فإنه يصبح أكثر صعوبة التواصل معا والعمل.

المنبر في نهاية المطاف لمساعدة كال الطرفين للحصول على عقودهم مع بعضهم البعض 

 موقعة وموثقة بطريقة سهلة إلى حد ما وبطريقة مستدامة.

لذا يرجى االنضمام وتقديم مالحظاتك حتى نتمكن من تحسين  ذلك فنحن نجري جلسة في ذلك.ل

 األداة وجعلها ما يتوقع الجميع أن يكون.

حيث تخبرونا بالتحسينات على  GDDأيضا، لدينا ورشة عمل مجموعة مستخدمين بوابة 

و، أيضا، تحديد  تاج إليه.البوابة التي ترغبون في مشاهدتها وكيف تعمل المميزات لكم أو ما نح

 لذا نرجو الحضور والمشاركة. األولويات، ونأمل، ما يجب أن يكون التالي وكل هذا.

 أعتقد حدثت بالفعل. WHOISكل أنشطة  -وهذا هو  -مع المجتمع  WHOISخارطة طريق 

هناك الكثير من األعمال في  لذا يرجى الحضور. إًذا سيكون التالي. ال؟ أنا غير متأكد من هذا.

WHOIS.  ولكننا  وتقريبصا رأسي سوف تقطع لذلك. كما تعلمون، ذكرت ذلك.--وأعتقد أنه

التي يتعين علينا القيام  WHOISأعرف أن هناك الكثير من األشياء لدى  -نريد أن نتأكد من 

يل بعض و، قبل أن نصل إلى تفع بها. ولكن أيضا، ليس من الذكاء فعل بعض األشياء.

لذلك نحن بحاجة لصف  الميزات، لدينا الميزات الجديدة التي يجب أن تضاف أو تستبدل.
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لذا، إذا كنا سنطلب منهم  األشياء بطريقة منطقية لوضع موارد المجتمع أو األطراف المتعاقدة.

سميكة ثم أن  WHOISسميكة، ال ينبغي لنا أن نطلب منهم إنشاء  WHOISالقيام بإنشاء 

لذلك علينا أن نوازي  سميكة بشهر، نأتي ونطلب منهم أن يفعلوا شيئا مختلفا. WHOISيطلقوا 

لذلك نحن بحاجة  ذلك، ونحصل على فوائد مما يفعلونه. ال يوجد عمل آخر يعمل في فراغ.

 للتأكد من أخذ جميع المدخالت وصف األشياء بالطريقة الصحيحة.

اعتقد أننا سنقوم بتوضيح المتطلبات حول ما تريدون  شيء نبينه. --هذا :WHOISتوضيحات 

وأعتقد أننا وصلنا إلى اثنين من العناصر المختلفة التي نحن  .WHOISمشاهدته في عرض 

نأمل، أن يمكننا أن نفعل هذا في هذا االجتماع واالنتقال إلى تنفيذ  بحاجة إلى سد الفجوة بينها.

 ذلك.

هناك جلسة حول ذلك  د الكثير من المشاركة من المجتمع.ثم القبول العالمي، أعتقد أننا نشه

ويبدو أن الحماس مرتفع  حيث سوف نقوم بتحديث المجتمع حول التقدم الذي أحرزناه هناك.

لذلك أود أن أشجعكم على المشاركة في ذلك والتأكد من أن علينا أن نحافظ على تداول  للغاية.

 يد على إتمام هذه األمور.الكرة وعلينا أن نحافظ على الحماس المتزا

، وكما ذكرت في وقت سابق، هذه هو جلسة جيدة لمعرفة أين نحن في IDNتحديث برنامج 

هي أيضا جيدة، وأود أن أقول، ورشة عمل فنية  LGRثم أن ورشة عمل منطقة الجذر  ذلك.

 لألشخاص الذين يرغبون في المزيد من التفاصيل في المشاركة فيها.

من كل هذا  -و، ونأمل، أن نرى ثمار هذا  .IDNر من التقدم من جانب ولكن تم قدرر كبي

 العمل الفريق الذي يوضع في وقت قريب جدا.

اآلن، من المهم جدا التسجيل، كما تعلمون، حول ما نعد به، وما سنقوم بتسليمه، والفحص في 

 مقابل هذا السجل في المرة القادمة التي نكون فيها معا.

 -هنا هو أنني أحاول وضع عدد قليل من النواتج التي نحن بصدد العمل بها  فما أحاول تحقيقه

 ولكنها بعض األشياء التي نعمل بها والتي نريدكم أن تروها. إنها ليست كل شيء نعمل فيه.

وأنا أرحب بأي مساهمة سواء في بعض األشياء التي نعمل بها حيث ربما ينبغي أن تكون هناك 

شياء التي ينبغي علينا أن نعمل بها، والتي ال ترونها في تلك الشرائح، أولويات أقل، وبعض األ

 أو تلك األمور التي تحتاج أن تكون لها أولوية أعلى مما نتوقع لها.
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أعتقد أن هذا حرج للغاية عن وجود عالقة جيدة حيث نعمل على األشياء التي تحتاجون منا 

 نعمل عليه.العمل عليها وليس ما نعتقد أننا يجب علينا أن 

 وسوف أفتحه لألسئلة واألجوبة بعد ذلك. لذا سأمر على القليل من ذلك.

لدينا كل سنتين قبل أن  SSRوالمنطقة الفنية، سوف نقوم بنشر تقرير نشاط  SSRلذلك في 

لذلك نحن في طريقنا لعمل إطار عمل خطر  أنتم ترون القائمة. نصل إلى بوينس آيرس.

DNS. ونحن ننظر للتسهيالت التي سوف نضعها في ذلك. طويره بالفعل.لدينا إطار عمل تم ت 

سوف نبدأ  لذا سنقدم المزيد من المعلومات في ذلك. ونحن نعمل مع المجتمع في هذا الشأن.

لدينا الكثير من النصائح، وليس لدينا مستودع لتتبع التقدم  تطوير نظام سجل المشورة المنقحة.

على ذلك، ونأمل بدء تطوير أداة سوف نكون قادرين على  لذلك نحن نعمل المحرز على ذلك.

 تتبع األشياء من خاللها والعودة إلى المجتمع على التقدم الذي أحرزناه هناك.

ويجب أن نكون قادرين على  لتعزيز نظام خادم ملف الجذر. RSSACنحن نعمل مع قيادة 

نا بعض المبادرات في هذا المجال ولدي إظهار، كما تعلمون، الكثير من التقدم قبل بيونس آيرس.

 أيًضا.

ونحن نعمل معهم على إضفاء الطابع الرسمي على دورهم وما  لدينا مجموعة الخبراء الفنية.

 هو متوقع منهم.

واألشياء التي ينبغي علينا أن نعمل لها لألمن  DNSوهم سوف يتابعون في الغالب مستقبل 

 نا.واالستقرار وكذلك المجاالت التقنية في دور

 NTIAأو التخطيط للتعديالت في سيناريوهات غياب  RZMوسوف نستمر في تنفيذ تعديالت 

 عن تلك العملية.

اآلن، ليس لدينا أي توصيات من جميع مجموعات العمل المختلفة التي تعمل في المرحلة 

 ناك.ولكننا نعتقد أنه في األشهر الثالثة القادمة، يجب أن نرى بعض التوصيات ه االنتقالية.

وبناء على ذلك، سنقوم ببعض التطوير على سيناريوهات مختلفة للتأكد من أننا مستعدون 

 لالنتقال.

نحن نعمل مع شركائنا  وسوف نقدم مسودة للخطة من أجل تغيير مفتاح الدخول الرئيسي للجذر.

 ونأمل، أن نكون قادرين على توصيل الخطة هناك. في ذلك.
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لذلك، فإن  واصل تقديم الخدمات التي يتوقعها الجميع منا.، بالطبع، سنIANAبشأن وظائف 

ومع  اتفاقيات مستوى الخدمة لدينا سوف تنعش أجهزة مفتاح التشفير لمراسم التوقيع الرئيسية.

وأنا أعلم أنني طلبت بالفعل  هذا التأخر، ونحن بحاجة ألن يتم ذلك خالل األشهر الثالثة القادمة.

HFMs لذلك وقعت على ،CPO.  لذلك في األشهر الثالثة القادمة، فيما أرجو، سنقوم بتحديث

وسوف تعلن عن خطة اللتماس  .SysTrust 5104سوف نقوم بنشر تقرير المراجعة  ذلك.

نحن  كما أن لدينا اثنين من االستقاالت. الحتفاالت التوقيع الرئيسية.  TCRsالمرشحين لـ

لتغيير طريقة التعامل مع هؤالء  -ن وهناك بعض الطلبات بشأ .TCRsبحاجة إلى تجديد 

لذلك سوف  المتطوعين والمشاركة ربما في تقليص بعض تكاليف السفر لديهم وما شابه ذلك.

 نتوصل إلى خطة ونضعها معا ونسلمها في األشهر الثالثة القادمة.

ارك لذا، وكما ترون، كما تعلمون، هناك الكثير من األشياء التي تحدث في الخلفية التي ال يش

هذا الفريق الذي ترونه  -فيها الجميع، كما تعلمون. ولكن من المهم أن نعرف أن كل هذا العمل 

 يقوم بالكثير من العمل أكثر مما ترونه في الواقع بأنفسكم.

على جانب مشاركة الصناعة، ذكرت لبعض أمناء السجالت والمسجلين أننا نخطط لوضع 

، لذلك ستكون هناك ثالثة جلسات بينية  ICANNـدورات بين الدورات بين كل اجتماعين ل

ونحن نعلم أن  نحن نأمل أن نجعل جلسات العمل البينية هذه مع األطراف المتعاقدة. سنويا.

لديها الكثير من االنحرافات من التحوالت، ووضع السياسات، والقضايا  ICANNاجتماعات 

ثم هذا العمل مهم جدا أنه عندما يريد  التجارية، كما تعلمون، كل أنواع العمل التي تحدث معا.

، فإنه ينصرف عن المشاركة والتطوع في ICANNأن يقوم شخص ما بعمله في اجتماعات 

 األعمال التي نحن بحاجة لمشاركتهم فيها على المدى الطويل وتحسين سياساتنا وإجراءاتنا.

واجتماع  ز على األعمال.لذلك سنقوم بتوفير هذه الفرصة بمثابة جلسة بينية لمزيد من التركي

 ويقدمون العروض. ICANNيأتي موظفي  --األعمل ال يأتي فقط

سواء كان  سوف نعمل معكم على تطوير هذه الجلسات البينية حتى تحصلون على ما تريدون.

ذلك في التعامل مع التشغيليين، سواء كان ذلك في العروض منا، سواء كان ذلك في العروض 

م، سواء كان لقاؤكم مع بعضكم البعض، فنحن في طريقنا لتسهيل ذلك إذا منكم بشأن احتياجاتك

لذلك، فالفكرة هي لجعلها تركز حقا على األطراف المتعاقدة للمشاركة والعمل معا  كان مطلوًبا.

 ICANNوحل الكثير من القضايا هناك حتى يكون لدينا المزيد من المعارضة في اجتماعات 

التي  - ICANNوتطوير السياسات وغيرها من القضايا التي  PDPلسياسة تطوير العروض 

وآمل أن، في الواقع، نحن سوف نصعب هذه  هي مركزها. ICANNتعتبر اجتماعات 
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االجتماعات وسوف تصبح االجتماعات األساسية حيث نقوم بإنجاز الكثير من األعمال وسوف 

للحصول على أقصى استفادة  لذلك أريد منكم المشاركة في تعريف االجتماعات تقدرون ذلك.

 منها

أعتقد أننا أنجزنا الكثير من  بشأن إطار عمل التأمين. 00لقد أكملنا المواصفة  --نرجو ذلك

 لذلك، نأمل، أن نكون قادرين على االنتهاء من ذلك. لدينا اجتماعات هنا بشأن ذلك. التقدم.

تدريب أمين السجل على سوف نطلق برنامج  في الثلث التالي. AROSاإلطالق الكامل لـ 

learn.icann.org. 

لذا لدينا بعض العمل لنقوم به في  (.RAAكما أننا سنعالج تأمين اتفاقية اعتماد أمين السجل )

لذلك نعمل معكم على  يبدو أن برنامج التأمين ومتطلباته لم يكن هو المفروض منه. ذلك.

 تحسين ذلك وحل هذه المشكلة.

كان لدينا الكثير من طلبات  التعليمية ألمناء السجل الحاليين والمتوقعين.سوف ننجز المستندات 

أمناء السجل في األشهر الستة الماضية، وأعتقد أننا بحاجة لتحديث هذه األشياء والعمل مع 

 كل شيء يحتاجون إليه ليكون مسجل مثالي جيد. -الداخلين الجدد للتأكد من أن لديهم جميعا 

 حسًنا. التفاقية مستوى الخدمة للوصول إلى البيانات في المدى القريب. APIنحن نطلق أيضا 

 الجديد، ركزنا في بعض المراحل على التعاقد وكذلك على التفاوض. gTLDفي برنامج 

 والسبب في ذلك هو أن نقدم للجميع القدرة لتحقيق المواعيد النهائية بنجاح.

لكن نحن نقدم لكم القالب الذي يخبركم إذا لذلك نحن ال نحاول دفعكم من خالل هذه األمور و

انتهيتم من هذا في هذا الوقت، ثم لديكم هذا الكم من الوقت للقيام بالخطوة التالية، والخطوة 

التالية بحيث يمكن توقيع العقد في الوقت المحدد، وكذلك الحصول على التفويض في الوقت 

ي المبادئ التوجيهية والوظائف التي تبين لنا هذه المراحل االنتقالية ه -لذلك فإن هذه  المحدد.

أنك تعمل بنوايا حسنة لتحقيق هذه األمور وأننا نمسك بيدك إذا كنت بحاجة للمضي قدًما من 

 خالل العملية بنجاح وفي الوقت المحدد.

أعتقد أن معظم المزادات  من مجموعة التنافس. %12لحل  -نحن نخطط أيًضا لالحتفاظ

بعض مجموعات التنافس التي  -هناك بعض  ي األشهر الثالثة القادمة.المقررة سوف تحل ف

تقام مرة أخرى بسبب آليات المساءلة أو غيرها من القضايا، لذلك ربما ال نكون قادرين على 
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تحقيق ذلك في األشهر الثالثة المقبلة لكن يجب أن نكون قادرين على إنهاء جميع المزادات 

 المقررة بحلول ذلك الوقت.

 gTLDالمتبقية حول نطاقات  GACلمعالجة مشورة  NGPCوسوف نواصل العمل مع 

وأنا أعلم يا رفاق أنكم ال  نريد أن ننتهي من ذلك في أسرع وقت ممكن. الجديدة.

مشاهدة إتمام ذلك، ولكننا نريد أن نكون حذرين ونفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، لذلك  - تريدون

وأعتقد أننا اقتربنا من ذلك،  قبل أن نصل إلى بوينس آيرس.هدفنا هو معالجة هذه القضايا 

 ولكن من المهم تحديد الهدف والتأكد من قيامنا بذلك.

كما ذكرنا سابقا، هناك الكثير من التقدم  سوف ننشر تقارير مراجعة تنفيذ البرنامج للتعليقات.

 هناك، وهكذا نريد أن ننشر التقرير حتى تتمكن من التعليق على ذلك.

سنطلق مراجعة مستقلة لمقاصة العالمة التجارية، ومراجعة استقالل الجذر فضال عن دراسة 

لذلك سوف يبدأ الكثير من العمل على المراجعات في األشهر الثالثة القادمة، ونحن  اقتصادية.

لذا فسنقوم بكل ذلك  نريد استكمال تقرير مراجعة حماية الحقوق، بما في فترة التعليق العامة.

 األشهر الثالثة القادمة. في

مع الموظفين  -على الجانب التشغيلي، سنطلق إمكانية خدمة العمالء العالمية ضمن الموظفين 

وسنكون قادرين في الواقع  إنه شيء جديد نقوم به. هذا أمر هام جًدا. في سنغافورة واسطنبول.

و الحال اليوم من من خالل خطوط الهاتف، تماما كما ه ICANNالوصول إلى عمليات  -على

ستكون قادرا على التقاط الهاتف واالتصال بمندوب خدمة  خالل عملية التذاكر عبر اإلنترنت.

إذا لم يستطيعوا، سوف يقدموا لك المكان المناسب  -وإذا  العمالء الذي سوف يقدم لك األجوبة.

لخمس أيام ساعة  54وهذا سوف يعمل  .ICANNلتذهب إليه إلجابة سؤالك وإتمام عملك مع 

وأنا  في األسبوع، مما يعني متابعة نموذج الشمس في خمسة أيام عمل في جميع أنحاء العالم.

كما تعلمون، في  -بعض الناس سوف يشعر أن السبت واألحد هي أيام عمل  -أعلم أن بعض 

بعض المناطق السبت واألحد هي أيام عمل، ولكن لن نستطيع تغطية هذا في هذه الفترة 

 ية األولى.التمهيد

وسوف نقوم بإجراء  سوف، بالطبع، نلتقي أو نتجاوز مستويات الخدمة المستهدفة لدينا.

 مسوحات رضا العمالء، ونوفر لك فرصة لتعطينا بعض ردود الفعل على قيامنا بهذا األمر.

لتحسين تقديم  CRMنحن نقوم بتنفيذ الكثير من التحسينات إلدارة القضايا، وننشر تعزيزات 

لذلك هناك الكثير من العمل من جانب تكنولوجيا المعلومات لألنظمة واألدوات التي  مات.الخد
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نأمل، ونحن نحاول ترسيخ الكثير من األدوات المختلفة، وسوف ترون  يستخدمها العاملون.

بعض المنجزات في األشهر الثالثة القادمة، وآمل أن نستمر في تعزيز هذه األمور ونوصلك 

 ان الذي تتوقعون منا الوصول إليه في أسرع وقت ممكن.إلى المك -إلى 

بما يتماشى مع  COIومرة أخرى كما ذكرت، سنطلق عملية لمشغلي التسجيل لضبط كميات 

 مستويات التسجيل.

سوف  على جانب المبادرة، فإننا سوف نضع لجان الجيل الجديد للمجتمعات النصية اإلضافية.

مفتوحة  LGRأدوات قواعد إنشاء العالمات  ة الجذر.نطلق قواعد إنشاء العالمات لمنطق

هذا  المساعدة في التحقق من صحة االسم وتحديد االختالفات. سوف نبدأ تطوير ذلك. المصدر.

 أمر حرج للغاية لكثير من المتقدمين الذين يريدون مشاهدة قواعد المتغيرات يجري تنفيذها.

ذلك، في التحدث عن نقوم بالمتغيرات وما هو سوف نبدأ، آمل  --وبمجرد أن نفعل ذلك، سوف

مسموح وما هو غير مسموح به مع المجتمع، وسوف نشارك الجميع حول كيفية جعل ذلك 

 ولكن هذه قطع أساسية مهمة جدا للغز الذي نحن بحاجة إليه قبل أن نصل إلى هناك. يحدث.

أحد  دقيقة للمسجلين.غير ال WHOISأيضا أطلقنا تنفيذ مجموعة استشارية إلحالة تقارير 

أننا سوف نقوم بعمل فحص لسجالت  GACاألشياء التي سجلنا لها في نصيحة 

WHOIS -  مسح إحصائي لسجالتWHOIS .ونحن أيضا، في  على أساس دوري

ATRT2.لذلك قلنا  ، من المهم بالنسبة للجميع أن يعرف، أنهم كانوا يطلبون فعل نفس الشيء

 فين، دعونا نجمع بين األمرين ونحصل عليهم معا.بدال من القيام بشيئين مختل

 .WHOISأعتقد أننا أجرينا حوالي مائة ألف سجل مختلف من  لذلك لدينا تجربة نجريها.

 أخذنا هذه، وقمنا بتحليلهم، وهذا هو التقرير الذي ترونه اآلن، وهو مفتوح للتعليقات العامة.

 WHOISنين من العينات اإلحصائية من وسوف تخطط للقيام بذلك مرتين في السنة، نجري اث

لذلك بمجرد القيام بهذه العينات،  مع مرور الوقت. WHOISوننشيء اتجاه للنظر في دقة 

عندما نجد سجالت غير دقيقة، نريد أن نتأكد من إعدادنا ألمناء السجالت لدينا لتلقي السجالت 

سجالت حول الكيفية التي يريدون لذلك نريد أن نعمل مع أمناء ال غير الدقيقة والتعامل معها.

منا أن نقدم لهم تلك السجالت وكيف سيكون التعامل معها، ألنه إذا كنا سنقدم عينة، كما 

مرتين في السنة، يمكن أن نرسل لهم سجالت مع مرور الوقت بين العينتين،  -تعلمون، بين 

 نريد أن نطغى على مجرد أننا ال ولكننا بالتأكيد نريد أن نرسل لهم كل السجالت السيئة.
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لذلك سيكون ذلك شيئا نريد أن نعمله مع المجموعة  أنظمتها لكننا نريد تصحيح هذه السجالت.

 االستشارية بشأن تحديد كيفية القيام به، والتأكد من أن الجميع على استعداد لذلك.

من هذا تفكير يحظى بالكثير  .WHOISوسوف تختتم مسائل التنفيذ الجارية المتعلقة بـ 

 التمني، ولكننا نأمل ذلك.

هذا هو الموضوع  .ICANNسنقوم ببدء الحوار المجتمعي حول قضايا الخصوصية المتعلقة بـ 

لماذا  الكثير من الناس يقولون لماذا لم يتم ذلك؟ الذي أعتقد أنه أصبح مهم جدا بالنسبة لنا جميعا.

 كننا أن نقرر كيفية االنتقال من هناك؟ال تأتون ببعض المحامين ليقدموا لنا وصفا لما يحدث ثم يم

في كل مرة تنظرون إلى قوانين الخصوصية واألمور المتعلقة بها،  هذا مثل الرمال المتحركة.

بسبب جميع قضايا األمن السيبراني  -نحن في فترة اآلن حيث أصبح  تجدونها تتحول، تتغير.

 -لتو على بريدي اإللكتروني أن لدينا وكل ما نسمعه عنه، كما تعلمون، التسريبات، وأنا تلقيت ل

الماليين، كما تعلمون،  -مقدم الرعاية الصحية لدينا تم اختراقه في الواقع، وجميع من  ما هو؟

 معلومات المرضى والمشتركين في خطر.

وليس إنفاذ القانون، ولكن الكثير من الحكومات  -لذلك هذا مهم جدا للكثيرين إلنفاذ القانون 

ونحن بحاجة إلى البقاء على  يركزون على ذلك، ويأتون بقوانين لحماية المستهلكين.و والبلدان.

رأس ذلك ألنه يؤثر علينا، سواء أحببنا ذلك أم ال، ونريد أن نتأكد أال نقع خلف ذلك ثم نترك 

لذلك نحن بحاجة إلى العمل معهم  األمر للمسجلين وأمناء السجالت لدينا لتحمل العبء وحدهم.

 معرفة كيفية المضي قدما وتحقيق ذلك حيث يمكننا جميعا تصفحه ويمكن إدارته في الواقع.ومحاولة 

يقدم الكثير من التركيز من الجميع، ونحن بحاجة  -لذلك أعتقد أنه سوف ييكون هناك الكثير من 

 إلى العمل معا على ذلك ومحاولة الوصول جميًعا إلى المكان الذي نشعر فيه جميعا باالرتياح.

. أعتقد أن IRTP-Dونبدأ في التنفيذ على  IRTP-Cقوم أيضا بإجراء خطة التنفيذ على سن

IRTP  هي سياسات النقل بين أمناء السجالت، وهذه قواعد مختلفة يعتمدونها بالفعل، لكننا بدأنا

 تنفيذها اآلن، ونحن بحاجة إلتمام هذين األمرين.

أرجو أال أكون قد حملتكم الكثير من التفاصيل، وقد كانت مفيدة،  لذلك هذا هو تقريري.

يكون من فضلك، إذا كان لديكم مالحظات وتريدون مشاهدة هذا التغيير المحدث أو  -وسأحضر 

 لديكم قطًعا مختلفة في ذلك لم يتم تغطيتها أو تفاصيل أكثر أو أقل، من فضلكم ال تترددوا في إخباري.

 إذا كانت لديك أية استفسارات، الرجاء التقدم بها. ألسئلة.سنفتح اآلن المجال ل
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  .COREأنا أماديو أبريل أي أبريل من كور مساء الخير.  أماديو أبريل أي أبريل:

 وشكًرا لكم على هذا التقدم. كانت أكثر أو أقل مما توقعنا. شكًرا على ما قدمتموه من إحاطة.

الصغيرة،  دة صغيرة، والثانية ليست صغيرة جًدا.واح لدي فقط التماسين إلضافتين صغيرتين.

أن تنشر في صفحتها أين  IANAوأعتذر عن تكرار ذلك، لمدة سنة ونصف ونحن نطلب من 

التي هي،  TLDالنطاقات العليا  .TLDقاعدة بيانات منطقة الجذر مع جميع النطاقات العليا 

ثل النص العربي أو النص العبري، كما تعلمون، من البرامج النصية من اليمين إلى اليسار، م

. أو bazaarلذلك فهي ليست  تظهر بنقطة ).( في الجانب الخطأ. بالطريقة الصحيحة.

Shabaka أو .mezir لفظية( أو( .emulate. ولكن ،)لفظي( .emulate . وmezir 

إنه قبيح جدا، ولكن على رأس ذلك، من الصعب جدا أن تشرح  .bazaarو. Shabakaو.

توجد نطاقات عليا  ن هذا )غير مسموع(؛ وتبين لهم أن هذا ليس وهًما كما تعلمون.للناس أ

TLD .يذهبون إلى هناك، ويقول، يا، حتى الجهة التي تدير ذلك غير قادرة على  للخط العربي

 أليس هذا صحيًحا؟ ماذا عساي أفعل؟ استخدام هذا بشكل صحيح.

 ولكنه االتصاالت. أن هذا ال عالقة له بهم. IANAقالت لنا  أعتقد أن هذا األمر بسيط للغاية.

لذلك أنا ال أعرف ما  وبشكل واضح مع القسم المختلف، تنتهي األشياء وال يكون أحًدا مسؤوالً.

 IANAيجب القيام به. أنا ال أعتقد أن هذا لمحقق الشكاوى، ولكن لمدة سنة ونصف كنا نكتب 

  العام.ونكتب االتصاالت، نقول ذلك في المنتدى 

لذا  أعتقد أنكم تفهمون ما أعنيه، كما تعلمون، العرض غير الصحيح للنقطة في الجانب الخطأ.

 برجاء أن تقولوا لشخص لتصليحها لسنة ونصف.

 --وفيما يتعلق بالسؤال الثاني 

 

ألن هناك يرجى إرسال رابط الصفحة التي تتحدث عنها لي  هل يمكنني اإلجابة بسرعة شديدة؟  أكرم عطا هللا:

إذا كان من الممكن أن ترسل لي  الكثير من األماكن المختلفة التي توجد فيها هذه المعلومات.

 الرابط الذي توجد فيه هذه المعلومات غير الصحيحة، سوف أتأكد من تصحيحها.

 إليك؟  أماديو أبريل آي أبريل:
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 نعم، تفضل.  أكرم عطا هللا:

 

للنطاقات  WHOISوهو طلب قديم بخصوص ناتج  ؛ حسًنا؟WHOISثاني بشأن األمر ال  أماديو أبريل آي أبريل:

في االتحاد األوروبي لديها مشكلة ملموسة  TLDربما غيرها، ولكن نطاقات  العليا في أوروبا.

بشأن القوانين المحلية التي تقول لهم، بطريقة أو بأخرى، أن عرض البيانات الشخصية من 

 شطة تجارية مع أسماء النطاقات ال ينبغي أن يحدث.األفراد الذين ال يقومون بأن

أن يكون لها نهج مشترك لحل   ICANNل 5101اآلن، اقترحنا في يناير كانون الثاني عام 

نحن بحاجة إلى شيء  ذلك، سواء على كيفية إثبات أن هذا هو القانون واالتفاق على حل ممكن.

ان هناك اختالف واحد للبلدان، ولكن في في الواقع، ك مشابه ألمناء السجالت، في التنازل.

 محاولة للحصول على نوع من النهج المشترك لذلك.

اآلن، آخر شيء قيل لنا قبل أكثر من سنة واحدة هو، حسنا، هذا ليس مرتفع جًدا في جدول 

ولكننا ننصحكم أن يتم ذلك واحدا تلو اآلخر من  في يوم ما سيكون هناك عملية لذلك. األعمال.

 ، وإجراءات تقييم خدمات السجل.RSEPخالل 

اآلن، مشكلتنا هنا هي أنه، إذا تحقق، حدث هذا مرة أخرى لسنوات مع القط، والهاتف، واالسم، 

 وكانت الحلول الثالثة مختلفة تماما.

نواتج  -في أوروبا مع مختلف  TLDنطاق مختلف من  011ونحن نعتقد أن وجود حلول مختلفة ل 

لوضع هذا مرة أخرى على الطاولة وعلى  ICANNألفضل وال زال يشجع مختلفة تماما ليس هو ا

األوروبية مع طريقة إلثبات ما هو  TLDالجغرافية ومع نطاقات  TLDقبول التفاوض مع نطاقات 

 وضع القانون وكما تعلمون، لالتفاق على ما يجب أن يكون حال عمليا لعدم نشر هذه البيانات.

يتم دائًما، واآلن هناك الكثير  WHOIS مون، هناك إصالح لوبمجرد القول، حسنا، كما تعل

وأصبحت تشكل ضغط، وسلطات البيانات أصبحت أكثر اهتماًما بذلك، وكما  NGAمنهم 

تعلمون، سوف نحصل على خطابات يوم ما على الطاولة ونجبر على القيام بأشياء غريبة مع 

WHOIS.يكون أفضل.أعتقد أن العمل مًعا س ، ولكن بطريقة متباينة 

 شكًرا.
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ولكني آمل أن تقدروا مدى صعوبة هذه  ونحن نعمل في ذلك بجد. سننظر في ذلك. شكًرا. أكرم عطا هللا: 

ولكن سوف نركز عملنا مع الفريق  سوف نستمر في إحراز تقدم، آمل ذلك. --نحن المشكلة.

معكم على األقل  القانوني في محاولة لمعرفة الخطة التي سوف نكون قادرين على مشاركتها

ما يمكننا وما ال يمكننا القيام به وما هو إطار عملنا لتحقيق ما يمكننا  -في بوينس ايرس يوم ما 

 اتفقنا؟ القيام به.

 

  كان ذلك مفيدا للغاية. أنا بريت فاوسيت. شكًرا، أكرم.  بريت فاوسيت:

 نظرت في التقرير.في المشروع التجريبي،  .WHOISلدي في الواقع ثالث أسئلة حول دقة 

لذلك،  لذلك أشعر بالفضول، حقيقة، لمطالعة بياناتي. وال أعتقد أنهم نشروا البيانات الكامنة.

سأكون  بوضوح، ال بد أنهم حصلوا على بعض بيانات التسجيل األحادية على طول الطريق.

بح مسألة فضولًيا ألرى كيف نحقق نجاحا وربما أبدء عملي الخاص وراء الكواليس قبل أن تص

 امتثال حول كيفية القيام بذلك.

 

تريد أن تشاهد بياناتك بسرية، أنا أخذتها، ليس في  هل يمكنني طرح سؤال سريع حول ذلك؟  أكرم عطا هللا:

  العلن.

 

أثناء العرض، ذكرتم أنه سيكون هناك  وهذا في الواقع يقود إلى سؤالي الثاني. هذا صحيح.  بريت فاوسيت:

أنا غير متأكد أنني سمعت  كان يعمل وراء ذلك. 5102سوف يبدأ في يناير عام برنامج امتثال 

لذلك ربما  أنتم تنظرون إلى كما لو لم أحصل على ذلك بشكل صحيح. ذلك بشكل صحيح.

 .WHOISيمكنكم توضيح جزء االمتثال أنه سوف يكون تجربة وراء دراسة دقة 

 

نا للقيام به مع البيانات عندما نقوم بأخذ العينات اإلحصائية لذلك، أساسا، ما نحن في طريق  أكرم عطا هللا:

انهم  -ثم تلك التي تبين أن هناك  ، نحن نعمل للحصول على تلك السجالت.WHOISلسجالت 

غير دقيقون، ونحن في طريقنا إلرسالها إلى االمتثال تماما مثل أي طرف خارجي سوف 
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و، إذا رأوا أنها غير  متثال بفحص هذه السجالت.ثم سيقوم اال يرسلهم في الواقع إلى االمتثال.

 دقيقة وفق االتفاق، فسوف يحيلونها إلى المسجلين.

البيانات التي نحصل عليها عملًيا ثم  -فنحن فقط سوف نستخدم فنحن ال نبدأ مبادرات االمتثال.

 نقوم بما يفعله أي شخص آخر مع سجل غير دقيق بتقديمه إلى االمتثال.

 

 هل بدأ هذا بالفعل؟ --وهذه هي البداية  :بريت فاوسيت

 

ال، من المفترض أن تلتقي المجموعة لتحدد كيف نفعل ذلك حتى يتسنى لنا أال تطغى على   أكرم عطا هللا:

 أو ال أدري. عندما نقوم بذلك مرتين في السنة، ربما يمكننا نشر ذلك في الخارج. األنظمة.

 على تحديد كيفية القيام بذلك.ولكن يجب أن تكون مجموعة العمل قادرة 

 

، من الواضح، WHOISحيث أنني قد سألت بالفعل سؤالين عن  -حسًنا. ثم السؤال الثالث لدي   بريت فاوسيت:

كيف يمكننا دفع شخص ما للمشاركة في هذا  أنني مهتم بمجموعة التنفيذ االستشارية في ذلك.

أعتقد أنه كان في واحدة من  -ك لذل .WHOISمجموعة التنفيذ االستشارية في  الفريق؟

 الشرائح األخيرة النهاية التي قلتم أنها على وشك أن تبدأ هنا في فترة زمنية قصيرة.

 

وأنا ال أرى ما  ولكن ينبغي أن تكونوا قادرين على االنضمام للفريق. لذلك هناك جلسة في ذلك.  أكرم عطا هللا:

 هي المشكلة.

 

هناك في  .ICANNأنا سايروس نمازي في اجتماعات  بريت، مرحبا. هل لي بالحديث؟  سايروس نمازي:

ولكن، إن رأيتني غير متصل، يسرني أن أجعلك  التقوا مرتين. الواقع، فريق تم تشكيله بالفعل.

 WHOISهناك أيضا جلسة مخصصة لجميع أشياء  على اتصال مع األشخاص المناسبين.

نعم بعد هذه الجلسة،  قت المخصص لذلك؟كارين، ما مقدار الو حيث ستعرض تفاصيل هذا.

 إنه اليوم. تم! .15:11 أجل. .1:11 أعتقد.
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هناك الكثير من األمور لمعالجتها في هذا العرض، لذا  أنا جيم برندرجاست. مرحبا، أكرم.  جيم برينديرغاست:

 ؟NGPCسأسأل حول قضية الحرفين، لماذا قدمت للجنة كاملة وليس إلى  أشكرك على ذلك.

 –قضية الحرفين قدمت إلى في 

 

، ويتم NGPCلذا فمنذ لحظة أن تصبح مسجال، ال تصبح أي قضية يصدرها السجل على   أكرم عطا هللا:

 وجميع ذلك. RSEP، لمجرد أنك متعاقد، وبالتالي، فإنه طلب NGPCالتعامل معها بواسطة 

 .NGPCانب إذا كان قبل أن تصبح طرًفا متعاقًدا، سيتم تناول هذه القضايا من ج

 

لدي سؤال أيضا حول  كاثي كليمان، فليتشر، هيلد وهيلدريث. كاثي كليمان، هل أنا متصلة؟  كاثي كليمان:

WHOIS.عندما تنظرون لدقة  ، ومتابعة مع بريتWHOIS ما هو المعيار الذي تقومون ،

هل تنظرون في دقة جميع الحقول في  لذلك هناك طريقتين للنظر في ذلك. بالدراسة به؟

WHOISلذا فالمعيار هو هل الجميع دقيق أم إمكانية  ، أم تنظرون في دقة بعض الحقول؟

كانت إمكانية  وإمكانية االتصال تعني إمكانية الوصول إلى المسجل إلى حد ما. االتصال؟

مكانية االتصال كانت إ .5101لعام   RAAاالتصال هي المعيار في اتفاقية اعتماد المسجل

ذلك، أنه طالما أن المسجل يمكن  WHOISأيضا هي المعيار الذي اعتمده فريق مراجعة 

قد سمعنا هذا بالفعل  االتصال به، هناك أسباب مشروعة لماذا ال ينشر المسجل، عنواًنا مثال.

 شكًرا. ما هو المعيار الذي تستخدمونه في هذه الدراسات؟ من أماديو.

 

ولديهم بعض  .WHOISلذلك أعتقد أن التجربة كانت تعالج توصيات فريق مراجعة نظام   أكرم عطا هللا:

لذا، إذا نظرتم لهم، سترون  وهم في الوثيقة. تم تحديدها. --المستويات المختلفة من الدقة التي

لذلك لم نرغب في أخذ هذه السجالت التي تعتبر غير دقيقة من خالل الدراسة وإرسالها  ذلك.

كنا نريد أن نأخذها ونرسلها إلى فريق االمتثال وذلك ألن فريق االمتثال  سجلين مباشرة.إلى الم

ثم سوف يرسلون السجالت غير  سوف يفحص ما إذا كانت هذه السجالت متوافقة أم ال.

وما يمكننا القيام به  RAAلذلك من المهم التمييز بين متطلبات  المتوافقة ألمناء السجالت.

 عندما نتحقق.
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وقت التسجيل، يمكنك اختبار إمكانية االتصال بشكل مختلف عما يمكنك القيام به في مرحلة  في

 ما بعد التسجيل.

إذا كنت تريد تسجيل  ألنه، إذا كنت تحاول تسجيل نطاق، ترسل رسالة بالبريد اإللكتروني.

 أو ال. لذلك سوف تحصل على تمثيل دقيق إذا عمل البريد اإللكتروني نطاق، يجب عليك الرد.

لذا هل هذا يحدد بالفعل  ربما ال أرد عليه. عندما تقوم بفحص آخر، ربما أظن أنه بريد مزعج.

 ال أدري. السيئة؟ WHOISسجالت 

وبعًضا من هذه  ونحن نعمل من خالل هذه التفاصيل. أعتقد أن هذا صعب بعض الشيء.

و، ونأمل، أن نتمكن  ذلك. القضايا سيتم السخرية منها من خالل مجموعة العمل التي تعمل في

نحن نحاول أن نصف  من الوصول إلى نقطة حيث أننا نمثل المعلومات المربكة للغاية فقط.

مع االلتزامات التعاقدية بحيث نحدد األمور في  -جميع المتطلبات مع ما هو متعاقد عليه 

م الطبقة التالية هي ث أنهم يوفون بالتزاماتهم التعاقدية أو ال. -طبقات، وهو ما يعني أن هذا 

والمسألة الثالثة هي، كما  ما تغطيه االلتزامات التعاقدية. -مستوى أعلى من ما هو عليه تعاقديا 

ولكننا نحاول أن نجعلها في طبقات وأن نحصل على  ال أدري. تعلمون، أننا نطرق األبواب.

يا التي ليس لها طريقة ذات التزامات العقد وما نقوم بدراسته ليتم محاذاته بحيث ال نعالج القضا

 شكًرا. اتفقنا؟ معنى ليتم معالجتها من خالل العقد.

 

أكرم، فقط فيما  دونا أوستن، من أجل السجالت. هل تريد ثالث تخمينات حول هذا الموضوع؟  دونا أوستن:

قلت أنك تأمل أن يكون لديك قرار من اجتماع المجلس هذا  -يتعلق بالتسميات ذات الحرفين 

قد تساعدنا، كما تعلمون، في فهم أفضل  هل يمكنك أن تعطينا نبذة عن هذه العملية؟ -األسبوع 

أو، كما تعلمون، ربما تجربة أخرى  GACلكيفية إدارة هذه األمور عندما تتلقى رسالة من 

لذا، إذا كان بوسعك أن تقدم لنا رؤية،  ألنه ليس لدينا المزيد من الوضوح حول العملية. أيضا.

 يكون ذلك أمًرا عظيًما.س

 

ولكن أعتقد أن القرار كان يوجه الموظفين للعمل لتطوير  أنا ال أتذكر قرار المجلس بالضبط.  أكرم عطا هللا:

أو شيء من هذا على  GACعملية لموائمة األسماء ذات الحرفين بما يتماشى مع نصيحة 

 GACا نمتثل بالفعل مع مشورة كنا نظن أنن وبالتالي وضعنا هذه العملية. طول هذه الخطوط.
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ولكننا أخذنا العملية بناء على الخطابات التي تلقيناها من  .GACأو عدم وجود نصيحة 

GAC. وضعنا العملية مًعا ممتثلين لذلك. - -وأجرينا 

يقول انتظروا دقيقة، ليس هذا  GACثم تلقينا خطاًبا من  وبدأنا معالجة بعض الطلبات. --عندما

  وكان لديهم قائمة بالمهام. يس هذا ما نريده.ما نعنيه أو ل

لذلك بالنسبة لألشياء هناك توضيحات أو رؤية ما لما يحدث ومتى واألمور، وقد بدأنا العمل في 

ولكن عندما قالوا ذلك، أساًسا، ليس هذا ما أرادوه، شعرنا أننا نريد أن نتوقف،  ذلك بالفعل.

عندما  .GACحقيقة العمل بما يتماشى مع مشورة ألن القرار كان في ال نتواصل مع المجلس.

مرة أخرى وقالت ليس هذا ما توقعناه أو نحن بحاجة إلى المزيد من المعلومات  GACعادت 

كان من الحكمة ان نفعل ذلك.  نحن بحاجة لوقف ذلك. --أو شيء من هذا القبيل، شعرنا أنه

ينظرون في  --ننتظر حتى يقدموا لنا ووافق المجلس على أنه يجب علينا أن التقينا مع المجلس.

 المسألة ويتناقشون ويقررون ما هي الخطوة التالية.

 نحن نقدم له الورق بكافة التفاصيل. إنه في جدول األعمال ليوم األربعاء. ال أعتقد. -إنها --أعتقد أننا

دة إطالق وأعتقد أنه بمجرد أن يجتمعوا، نأمل، سوف نكون قادرين على، كما تعلمون، ربما إعا

 ولكن ال أستطيع أن أعطيك جوابا حتى يلتقوا ويدرسوا األمر. -البرنامج مع بعض التعديالت و

 

 لذا فهذا توقعك أن العملية سوف تتغير؟ دونا أوستن: 

توقعاتي، إذا كان لدي كرة كرستالية، سأقول أن هناك البعض من الثمار المعلقة في طلبات   أكرم عطا هللا:

GAC. أي نطاقات  --ن يكون لهم رؤية حول األحرفأرادوا أTLD تغير ماذا أو شيء من

ما فعلناه هو، جعل األشياء  -لذلك بعض األشياء البسيطة ألننا  ليس لدي التفاصيل. هذا القبيل.

وكان  تتحرك بسرعة جدا، وحن جمعنا الكثير من الطلبات ووضعناها معا، ونقلناها إلى األمام.

 ، أعتقد، لتحليل الخروج ومعرفة ما يجري.هذا شديد الصعوبة لهم

لذلك ربما نكون قادرين على القيام بذلك بشكل أكثر تعمًدا، كما تعلمون، أكثر وضوًحا، حيث 

لذلك أعتقد أن هذا أمر يمكننا فعله. يمكننا التحسين  ستكون أكثر شفافية لهم. --يكون من شأنهم

  واالنتقال بسرعة.
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 --األخرى التي يطلبونها حيث نحن بحاجة إلى أن نقدم للمجلس بعضولكن هناك بعض القضايا 

 تزويدنا بالتوجيهات. -المناقشة وتقديم هذه المشورة 

 

لذلك ربما سأترك هذا حتى نحصل على قرار المجلس، ولكن آمل أال نغير العملية وأن هناك   دونا أوستن:

 مرت فترة طويلة من الوقت اآلن.أي شيء غير العمل بأثر رجعي لمشغلي السجل نظرا ألنه 

 شكًرا.

 

 شكًرا. أوافقك الرأي.  أكرم عطا هللا:

 

أعتقدت أن لدي سؤال آخر، ولكن مداخلتك  Googleأنا جوردين بوكانان من  مرحبا، أكرم.  جوردين باكانان:

 كنت محًقا --وبالفعل مع دونا دفعتني للعودة وإلقاء نظرة على قرار المجلس من لوس أنجلوس.

 GACولكنها أيضا تقول، مع األخذ في االعتبار تحديًدا نصيحة  .GACأنها تشير إلى مشورة 

في بيان لوس انجلوس، والتي تلقيتوها والتي أدرك أنكم طورتم اإلجراءات التي وضعتوها وأن 

 الكثير منا حاول متابعة ذلك.

يانات األخرى بخالف لوس لذا أعتقد أن لدي فضول فقط لمعرفة لماذا كنت تعتقد أن مشورة الب

أنجلوس يجب أن تؤخذ بعين االعتبار بينما أنت قد قمت بالفعل بعمل ما طلبه منك المجلس 

والذي كان لتطوير اإلجراء مع األخذ بعين االعتبار مشورة لوس أنجلوس والتي توقع كل 

 شخص في المجتمع، فيما أعتقد أنه اإلجراء الذي سوف نتبعه من اآلن فصاعًدا.

 

 عندما قمنا بوضع العملية. GACأنا أتفق معك أننا ظننا أننا لبينا متطلبات بيان   كرم عطا هللا:أ

 المشكلة أنهم عادوا وقالوا، حسًنا، ليس هذا ما كنا نعنيه. لذلك فهذه ليست قضية قابلة للنقاش.
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 خطًئا. لذلك، في األساس، هذا يطرح السؤال ما إذا كان تفسيرنا لما قالوه كان صحيًحا أم

 ولذلك، نحن بحاجة ألن يقدم لنا المجلس توضيًحا حول ذلك.

 ال بأس في ذلك

 

الحظت أن أحد األشياء التي كان من المتوقع أن تحدث في  سأطرح سؤالي اآلخر. حسنا.  جوردين بوكانان:

، يبدو أنها فكرة رائعة وستكون AROSوأعتقد أن، انعكاس  .AROSالمستقبل هي إطالق 

هل تقومون يا رفاق  -هل ولكن أعتقد أني أتساءل: شهًرا مضت، ربما. 01فعل منذ مفيدة بال

لفهم ما إذا كان ال يزال مفيًدا مع   AROSبالتشاور المستمر مع المستخدمين المنظورين لـ

  تقديم الخط الزمني المتأخر الذي يجري بموجبه نشره؟

شف الناس بالفعل كيفية الصعود بدون اكت في رأيي، ربما ليس في هذه المرحلة. -وأعتقد أنني

AROS.  وأعتقد أنني فقط أتساءل كيف يا رفاق تعلمون ما إذا كان هذا ال يزال المجتمع

 أن تكون مورد استثمار في هذه المرحلة؟ ICANNبحاجة إليه وما إذا كان من المنطقي بالنسبة لـ 

 

التي تم تشكيلها من قبل مجتمعات  AROSلذلك أعتقد أن هناك مجموعة عمل حول   أكرم عطا هللا:

  وقابليته لالستخدام. -المستخدمين التي تحدد ما تريد أن تراه، وكيف، وكما تعرفون 

ألن هناك دائًما  يمكن استخدامه لألبد. --ولكن وجهة نظري، أنه إذا تم بشكل جيد، سيكون

هناك  ناء سجالت جدد.وهناك دائًما أم تغييرات تقومون بها بين عقود السجل وأمناء السجل.

 دائًما سجالت جديدة.

إذا كان بوسعنا الحصول على شيء مفيد، ال أعرف  --لذلك ال أعتقد أنه ينبغي علينا أتعلمون؟

سجل  211لقد قدمنا  إذا كنت أقرأ لكم، تعتقدون أن الوقت مر. ما إذا كان بالفعل لن يستخدم.

ناك المزيد من الوقت لألشخاص الستخدام لذلك ه آخرين عبر اإلنترنت. 111لذلك هناك  فقط.

طلب ألمناء  211وكما قلت، في األشهر الستة الماضية، كان لدينا، فيما أعتقد، أكثر من  ذلك.

 --أتفق معكم أن الذروة ربما تكون كما تعلمون. -لذا لن يكون ذلك السجالت والسجالت الجدد.

ما بعد، ربما ال تكون مفيدة كما لو تم وإذا كانت ستكون في كما تعلمون، نحن في ذروة اآلن.

 ولكني أعتقد أنه ما زال يمكن استخدامها. وضعها في وقت سابق.
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ربما سأعبر عن سؤالي بشكل عام، والذي هو ما هي العملية التي نحن، المجتمع، نتشاور   جوردين بوكانان:

تعلمون، أعتقد أنه ألنه كما  من أجل الفهم والمساعدة في تقييم أولوياتك؟ GDDبشأنها مع 

السؤال هل هناك تكلفة لهذه  ستكون مفيدة لشخص أو أكثر. AROSبالتأكيد من الممكن أن 

ويبدو  هل هذا هو المكان المناسب لكم لتنفقونها؟ أنتم يا رفاق لديكم موارد محدودة. الفرصة.

 إلى تحتاجون ربما رفاقتماما أننا ربما نحتاج إلى فهم أفضل لما تعتقدون يا رفاق أنه مهم، ويا 

مال في وال الثمين الوقت يقضون الجميع أن من التأكد أجل من مهم أنه نعتقد لما أفضل فهم

 المكان الصحيح.

 

أوصي كرستين، التي تقوم بتطوير  -أود أن أوصي أعتقد أن هذا توضيح مفيد. أوافقك الرأي.  أكرم عطا هللا:

لكنها مسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن  األساس. النظم التشغيلية مع تكنولوجيا المعلومات في

لقيادة المناقشة مع السجالت  -األولويات وخارطة الطريق للمنتجات التي نقوم بها لقيادة 

 والمسجلين لنرى ما هي األولويات التي تريدون منا أن نقدم األشياء معها.

بمجرد  غة النهائية لهذا.أعتقد أن لدينا خريطة الطريق في القيام بالعمل اآلن وسوف نضع الصي

إتاحة هذا، ربما مع فريق المشاركة، كرستين وفريقها، وأنتم يا رفاق، يمكننا بالفعل الجلوس 

  والتأكد أن األولويات تتماشى مع احتياجاتكم.

 حسن جًدا. إًذا، هل هناك أي أسئلة أخرى؟

 حسناً. --هل هذا  أوه. وأراكم خالل األسبوع. شكًرا جزيالً.

 إلى اللقاء.  جزيالً.شكًرا 
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