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لمن هم في آخر القاعة هل من  ج المقبل.السيدات والسادة هل من الممكن أن تتفضلوا بأخذ أماكنكم حتى تتمكنوا من المشاركة في البرنام

كم  هل من الممكن أن يبدأ األطفال والشباب خلف الجمهور في الجلوس؟ مرحًبا. الممكن أن تأخذوا أماكنكم حتى تكون أكثر هدوًءا؟

 شكًرا. سيكون هذا لطيًفا من جانبكم.

الجيل التالي من  فنحن مستعدون لبدء البرنامج. حسًنا، شكًرا. ج.نود أن نبدأ البرنام للمرة الثانية أرجو من حضراتكم التفضل بالجلوس. 

 .gTLDخدمات دليل برنامج مجاالت المستوى األعلى العامة 

 

صباح الخير وأخص بالترحيب الحار كل الحضور في جلسة الجيل التالي من دليل  لنبدأ.  جان فرانسوا باريل:

فرانسوا باريل ولكم يسرني بل ويشرفني أن  اسمي جان البيانات والتي نقوم بتناولها اليوم.

وهناك هدفين أساسين لهذه  أكون القائم على عملية شرح المادة العلمية لهذا الفريق من الخبراء.

أما الهدف  على التطور الذي أحرزناه كفريق عمل. ICANNالجلسة واحد منهم هو اطالع 

كاركم عن الموضوعات المهمة التي نعمل الثاني والذي أعتبره أكثر أهمية هو تجميع أرائكم وأف

أوًال، مقدمة سريعة وأساسية عن المنشأ  وعليه تم وضع األجندة الخاصة بهذه الجلسة. عليها.

ثم نختتم الجلسة لنضع سوًيا  يليه حوار منظم مع المجتمع. والغرض من فريق العمل هذا.

 الخطوات المقبلة.

لو نتذكر فقد أعلن فادي شحاتة في  يوم كفريق عمل؟ودعونا نسأل أوًال لماذا اجتمعنا هنا ال

 ICANNأكتوبر الماضي خطة طموحة جًدا لمعالجة واحدة من القضايا األكثر إثارة للجدل في 

وعلى الرغم من مضي  .WHOISولكنها في الوقت ذاته إستراتيجية للغاية وهي سياسة 

لوم) ويدفعني بهذا استعراض تقرير سنوات عديدة من النقاش المتميز أو دعونا نقول (غير المع

WHOIS  فقد اتضح لي أنه من الصعب تطبيق سياسةWHOIS.  وبدًال من ذلك أوضح

فادي أن اتباع نهج الئحة جديدة ونظيفة سيكون أكثر كفاءة وفعالية، خصوًصا ونحن نتطلع إلى 

قد أعلن و وإنترنت المستقبل. gTLDفي سياق مجاالت المستوى األعلى العامة  -الجديد 

في ديسمبر الماضي إنشاء هذا الفريق من الخبراء العامل على هذا  ICANNمجلس إدارة 
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التوجه االستراتيجي للمساعدة في إعادة تعريف الغرض وإمكانية إتاحة بيانات تسجيل مجاالت 

إذا تناولنا األمر بوضوح وشفافية وموضوعية فمن المتوقع  .gTLDالمستوى األعلى العامة 

بل إننا نؤمن أن هذا  المدخالت/المخرجات بطريقة أكثر جدية. GNSOاول مجلس أن يتن

في وضع سياسة عالمية جديدة  GNSOالمخطط سيكون األساس الذي سيستعين به مجلس 

 .gTLDلخدمات دليل مجاالت المستوى األعلى العامة 

فنحن  ذه المرحلة.إننا مدعومين للغاية في ه –فريق عمل الخبراء  –واآلن أود أن أوضح لكم 

عضًوا بما في ذلك ستيفن كروكر وكريس ديسبين، والذين  15قوامنا  اآلن نبدو فعًال كفريق.

من أفضل موظفي  5يعملون كحلقة وصل لمجلس اإلدارة والزال أمامنا فرصة أن ينضم إلينا 

ICANN.  فكما ترون نحن فريق عمل متنوع للغاية ذو خلفيات تجارية وغير تجارية من

مس دول مختلفة وذوي خبرة مهنية متميزة تغطي كافة القطاعات المتعلقة بقضايا مختلفة مثل خ

بروتوكول اإلنترنت، والعالمات التجارية، وحماية البيانات والخصوصية، وتطبيق القانون 

ولكن قبل كل شيء ودون إخجال تواضعهم فما يجمعهم حًقا هو  وبالطبع المسجلين والسجالت.

 ادة القوية. مهارات القي

لدينا نمط محدد من العمليات، فنعمل اآلن على مدار ستة أسابيع ونتعاون من خالل عقد 

المؤتمرات الهاتفية األسبوعية وثالثة اجتماعات وجًها لوجه، في لوس أنجلوس، لندن، وتعقد 

ليل لقد أجرينا استعراًضا شامًال للقضايا المحيطة بمتطلبات خدمات د هذه األيام في بكين.

ووجدنا أنه ينبغي لنا أيًضا  .gTLDبيانات التسجيل لبرنامج مجاالت المستوى األعلى العامة 

أن نفهم حاالت االستخدام المختلفة وفي الوقت نفسه نقف أمام التدفق المنطقي الحالي حول هذه 

أين، وكيف، ودائًما ما نضع في اعتبارنا األسئلة االستراتيجية لماذا، ومن، و العمليات المختلفة.

 .ICANNفكل هذا لصالح المصلحة العامة لمجتمع  ومتى.

ومع ذلك، علينا أن نكون متواضعين جًدا ونعترف أنه على الرغم من العمل المكثف والجهد، ال 

ولكن في الوقت نفسه، أرى جيًدا أننا على  نزال في طور االستكشاف واالستعراض الصعب.

 د والقوي.الطريق الصحيح للفهم المشترك الجي

حيث إن بكين تمثل فرصة فريدة من نوعها لفريق عمل الخبراء إليجاد قوة العقل والقلب التي 

وحتى في  ، نود اآلن أن ندعو كل واحد منكم إلى حوار مفتوح.ICANNتوجد داخل مجتمع 

هذه المرحلة ستكون المساهمة المباشرة أكثر فائدة، وكما نعتقد، فهي أكثر من مجرد طرح 

 لقد تطوع ستة من أعضائنا إلدارة ستة من القضايا ذات الصلة التي ندرسها حالًيا. ئلة.لألس
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سيتحدث كل من الحاضرين باسم فريق عمل الخبراء  لذلك دعوني أوكد اآلن على شيء.

وعند بدء أي من الموضوعات  وأعتقد أن هذا مهم أيًضا كي نفهم. بصورة عامة وليس باسمه.

وإضافة إلى ذلك، خصصنا  ن كمقدمة وثماني دقائق لجمع المشاركات.الستة، نستغرق دقيقتي

 عشر دقائق لكل منكم للتعبير عن األفكار الخاصة والتي ال يمكن أن يتضمنها المحتوى السابق.

 وفي حالة لم يجد ذلك نفًعا، أعددنا أيًضا عنوان البريد اإللكتروني إلضافة المشاركة واألسئلة.

س تقريًبا على األرض، وقد قبل التحدي الصعب ليدير الجلسة لكنني اآلن، كريس هنا، ويجل

 .كريس واآلن أترك لك المجال أعلم تمام العلم أنه حًقا يتمتع بذلك.

 

بسرعة قبل أن نبدأ أريد أن أقوم ببعض  صباح الخير لكم جميًعا. شكراً، جان فرانسوا. شكًرا. كريس ديسبين: 

أن المتحدث األول سيكون رود، نعم أظن ذلك، وسيكون هناك فلنتفق على  األعمال اللوجستية.

لدينا اثنين من مكبرات الصوت، وال نملك إال القليل  سيتحدث رود لدقيقتين. بعض المتطلبات.

أتمنى أن يكون هناك الكثير من الناس  لدينا وقت محدود. تفضل إلى مكبر الصوت. من الوقت.

إن استطعت أن تجعل تعليقاتك مختصرة فسنعتبرها سؤاًال الذين يريدون أن يقولوا شيًئا، ولكن 

ثم ننتقل إلى الحديث اآلخر، والذي يليه،  محدًدا، وسنجيب عنها بعد انتهاء رود من حديثه.

 ليس لدينا مؤقت يتوقف بعد عشر دقائق، ولكننا نود أن نحاول االلتزام بعشر دقائق. والذي يليه.

 رود.ولهذا أقول يمكنك البدء  لنهاية للمناقشة.وال تنسوا أن هناك عشر دقائق في ا

 

وكما قال جان فرانسوا منذ  إنني سعيد لتواجدي هنا. وطاب صباحكم جميًعا. شكًرا لك كريس. رود راسموسن: 

قليل؛ إن من الوسائل التي نواجه بها هذه القضية الكبيرة أن ننظر إلى المسألة نظرة كلية من 

كل شخص له عالقة بها، أن نحاول ونبحث عن السبب  جميع زواياها، ومن وجهة نظر

والمكان والزمان والكيفية وما إلى ذلك. يحتاج الناس إلى الدخول إلى نطاق البيانات المسجلة 

متوازن إلى حد ما. والبد من تقسيم العمل  --عنها، ومعرفة الغرض منها، وفهمها من منظور 

واستخدام محركات األقراص تلك ألنها بعد  ستخدام.عمليات اختبار حاالت اال --إلى العديد من 

ذلك ستقدم لنا ما نحتاج إلى تطويره من منظور منهجي، وستمدنا أيًضا بتوصيات مفيدة 

  لسياستنا وبأسئلة حول هذه السياسة.

لذا، فإن األمر بحق يتطلب منا أن ننظر إليه من زوايا مختلفة، ونبحث عن االستخدامات، 

لمون، نوع من المجاالت يعمل الناس فيه األشياء اليوم ومن المحتمل أن كما تع --وتحديد 
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ونحتاج أيًضا إلى تصنيف العديد من  نحتاج نحن إلى أن نكون قادرين على أخذها في الغد.

الناس والعمليات واألنظمة وغيرهم ممن يستخدمون هذا النوع من البيانات، ومعرفة الغرض 

ولدينا سؤال تدور حوله المناقشة وهو  مقدمة مختصرة لما نفعله.فهذه  الذي يستخدمونها ألجله.

هل هذا ضروري،  عن المنظور الكلي حول جمع هذه البيانات وتخزينها وتزويد اآلخرين بها.

ومن منظورك في االستخدام، يكون السؤال عن االستخدامات التي  ولماذا هو ضروري؟

 و غرضك من استخدامها.ستستفيد فيها بهذا النوع من المعلومات وما ه

 

 ألم يكن من األسهل أن نترك األمر برمته؟ إن هذا األمر يجري منذ عشر سنوات. رود.شكًرا  كريس ديسبين: 

من الواضح أن اإلجابة:  ، هل نحتاج لجمع المعلومات وتخزينها؟WHOISهل حقًّا نحتاج إلى 

في الواقع، لماذا ال  اوز هذه القضية.فلو أن األمر ينتهي عند هذا الحد لكان بإمكاننا أن نتج ال

 ستيفن هيا تقدم. راي.البد أنك تعرف ذلك  نلغي هذا األمر.

 

أريد وقبل كل شيء أن أشكر  أنا ستيفن ميتاليز عضو في دائرة الملكية الفكرية. شكًرا.  ستيف ميتاليتز:

يشكل مساهمة مجموعة الخبراء على ما بذلوه من وقت وجهد في هذا األمر، والذي أظن أنه 

  بالغة األهمية في إيجاد حل لهذه المشكالت التي طال وجودها.

إنني فقط أريد أن أقول بشأن تلك القضية؛ لماذا يعد جمع المعلومات وتخزينها وإمداد اآلخرين 

بها أمر ضروري؟ إنني واثق أنكم سمعتم شيًئا من أي من أعضائكم عن كيفية استخدام هذه 

في األغراض التجارية، وكيف أنها أصبحت ُتستخدم في تطبيق قانون  البيانات والمعلومات

الملكية الفكرية، وكيف أن البيانات ُتستخدم أيًضا ألغراض تنفيذ القانون، ولألغراض الفنية. 

ولكنني أرجو أن تضعوا في اعتباركم أحد الجوانب المهمة للدخول إلى تلك البيانات، وأن 

أصبحت مبتذلة على اإلنترنت، ولكني أظن أنكم ستكتشفون أن  تستخدموا هذه المصطلحات التي

، إنها WHOISهذه المصطلحات ربما ُتستخدم ألول مرة في هذا السياق فيما يتعلق بنظام 

إن األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت من مستهلكين وعائالت وآباء  المساءلة والشفافية.

إنهم في حاجة إلى  لون على شبكة اإلنترنت.وأمهات، يحتاجون إلى أن يعرفوا مع من يتعام

ذلك ألجل تعامالتهم التجارية واالقتصادية، وليكون عندهم فكرة عن كيفية استخدام أطفالهم 

لذا فمن المهم أن نضع في اعتبارنا هؤالء األفراد المستهلكين، وأيًضا االستخدامات  لإلنترنت.
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غل أذهانكم اآلن هو؛ ما هي الفئات التي ال ولعل السؤال الذي يش التجارية والفنية وغيرها.

 ؟WHOISينبغي أن ُيتاح لها الدخول إلى البيانات والمعلومات المسجلة على نظام 

 

واآلن راي  إننا نشكرك. ستيف.في إحدى شرائح العرض شكًرا لك  إنه موجود --سنتحدث عن  كريس ديسبين: 

 ومن بعده أماديو.

 

نعم تحتاجون إلى جمع المعلومات ولكن  كل الشكر والتقدير للحاضرين.و شكًرا لك كريس. راي بلزاك: 

تحتاجون لجمعها من البداية، أي: التعرف على المتقدمين الناجحين واألشخاص الذين سترغبون 

في القيام بأعمال تجارية معهم وذلك للحفاظ على إعمال برنامج مجاالت المستوى األعلى 

رة بعد قليل عن تخزين المعلومات واالستفادة منها، وسوف تتلقون محاض .gTLDالعامة 

ولكني أريد أن أغير االتجاه قليًال وأسأل: ما هو الناتج المتوقع من هذا النظام؟ إنها سلسلة من 

وبذلك يمكن القول أن ما تتطلعون إليه هو كيف ستقومون  التقارير مأخوذة من قواعد البيانات.

وفي النهاية فإن كل البيانات التي  بعض ما تحدث عنه ستيفن.ويبدأ األمر باإلشارة إلى  بذلك.

تجمعونها ربما ال تكون متاحة للجميع، وربما تكون متاحة في صورة أشياء مجزأة. وكل ذلك 

وستقومون بذلك بعد قليل،  يعتمد على طبيعة الشخص الذي يحتاج إلى الدخول إلى المعلومات.

 اآلن.ولكني أردت أن أتحدث عن هذه الجزئية 

 

 شكًرا.   كريس ديسبين: 

 

والسؤال الحقيقي هو: ما الذي  إًذا فلماذا أعتقد دائًما أن هذه المعلومات واضحة من تلقاء نفسها، راي بلزاك: 

وهل هذه األشياء، التي ستضعها بعد ذلك في تقرير، يمكن الوصول إليها باستخدام  ستجمعه؟

 الحوسبة أو الجمع بين المعلومات. 

 

 أمادو. شكًرا.   ديسبين: كريس 
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 ال ال ال ال. حاول مرة أخرى. انتظر. هل يعمل؟ حسًنا.   أمادو أبريل آي أبريل:

 

 أحسنت.   كريس ديسبين: 

 

ال،  حسًنا لم يمكن زيادة هذا الملف عن ذلك قليًال، يا لسوء الحظ. لقد كان هذا هو تعليقي.  أمادو أبريل آي أبريل:

ي أرى أن إعادة جمع المعلومات المخزنة أو عدم إعادة جمعها هو السؤال هو أنه من منظور

ويمكننا أن نناقش ما إذا كانت الوقائع في القرن الواحد والعشرين ذات  األمر الذي يثير الجدل.

ولكن لو لم يكن لها قيمة، لم كانت مثاًرا للخالف، إنها ليست شيًئا سنربيه (غير  قيمة أم ال.

فق على أن تسجيل المعلومات العالي الجودة، والتسجيل المطّور ال بد أن أظن أننا سنت معلوم).

وأظن أنكم ستتفقون معي  يجري جمعه من على السجل. فمن الضروري أن نقوم بتخزينها.

لذا أعتقد أن  على أن هذه المعلومات البد أن تكون متاحة على األقل لبعض األطراف المعتمدة.

ا ما كان ينبغي علينا أن نجعل الدخول إلى تلك المعلومات متاًحا التحدي الحقيقي يكمن فيما إذ

لبعض المجموعات والفئات، أم أنه ينبغي أن نجعل الدخول إليها متاًحا للجميع في كل أنحاء 

وبصراحة أود أن أنصح المجموعة بعدم بذل الكثير من الجهد في  العالم عن طريق نشرها.

بعض األمور الفنية التي ينبغي تطويرها، ولكن هذه  جمع المعلومات وتخزينها، ألن هناك

 ليست المشكلة هنا. 

 

ي لهذا السؤال هناك بعض األسئلة عن التخزين من حيث كيفية التخزين، وسنأت شكًرا. حسًنا. كريس ديسبين: 

 سيدة كليمان.بعد قليل. تفضلي 

 

وأظن أننا ينبغي  أنا كاثي كليمان، رفكم بنفسي.عفًوا، هذا ُمزعج لم أع إنني ال أتفق مع أمادو. كاثرين كليمان: 

لقد ذهبت إلى أحد  أن نتحدث عن جمع المعلومات وتخزينها. ما الذي سنجمعه، وكيف سنجمعه.

التقنيين القدامى منذ أعوام مضت وقلت لهم: لماذا نحتاج هذه العناصر بعينها من البيانات وما 

فرمقوني بعيونهم، إن األمر يعود إلى أيام شبكة  هي البيانات الموجودة في مثل هذه األشياء.

وظيفة خادم االسم على ما يبدو، فقد كانت ُتمثل المعلومات التجارية، وتكنولوجيا المعلومات 
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لقد كان ذلك في مكتبه  اإلدارية وتقنية المعلومات. أعتقد أنني كنت أتحدث مع سكوت برادفورد.

لذا أرجو أن تبحثوا عن عناصر البيانات وتجميع  لة.التجاري، وكان يمثل الدعم الفني ألي مشك

 أظن أن كل هذه المسائل مفتوحة أمامكم، لماذا نجمعها وألي غرض. البيانات وسبب تجميعها.

 وأود أن أسمع الكثير عن أفكاركم حول هذا األمر. وأنا سعيدة أنكم تنظرون فيها.

 

 هذا األمر. أود أن أسمع الكثير عن أفكاركم حول   كريس ديسبين: 

 

وذلك ألنني أفكر بشبكة اإلنترنت،  إنني مهتمة بالمساءلة والشفافية كمعايير لتسجيل البيانات. كاثرين كليمان: 

، عندما لم تكن هناك أحاديث تجارية على 1982والطريقة التي كنت أستخدمه بها في عام 

وال زلت أقدم بعض  سية.لم تكن هناك أحاديث تجارية وال أحاديث شخصية وال سيا اإلنترنت.

والذي أراه اليوم أن المساءلة  الكالم غير التجاري كما يفعل المستخدمون غير التجاريون.

في الواقع، نجد أن الكثير من الدول تحمي  والشفافية ليستا من معايير الحديث على اإلنترنت.

شياء دون أن يكتبوا بل وحقوق األمهات واآلباء في أن يقولوا أ حقوق األقليات والمعارضين،

 شكًرا. عنوان بريدهم اإللكتروني على ما قالوه.

 

راي، رأيتك تريد أن تجيب على شيء مما قالته كاثي، وبعد ذلك سيأتي دور  أشكرك كاثي. كريس ديسبين: 

 السيد الفاضل الجالس هناك.

 

لمعلومات في حد ذاته أم هل سيكون لدينا محاضرة عن موضوع تجميع ا أوًال: أنا لدي سؤال: راي بلزاك: 

 --أن هذا 

 

 سيكون لدينا محاضرة عن هذا الموضوع ... أكمل.   كريس ديسبين: 
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إن جزًءا من اإلجابة على سؤال تجميع المعلومات موجود بالفعل في السؤال الذي  حسًنا. راي بلزاك: 

مناقشة، والتي منها ستجيب عنه تقاريرك، وهذا أيًضا يعود بنا إلى المتطلبات التي تناولتها ال

على سبيل المثال تطبيق القانون والقدرة على الوصول إلى بعض أنواع البيانات، فإن كنت 

وأيًضا ممارسة وتشغيل برنامج مجاالت المستوى األعلى  تقصدين شيًئا آخر فلتقومي بتجميعه.

 ا النظام.فهذه هي المتطلبات الناجمة عن أشياء أخرى في هذ ونقطة االتصال. gTLDالعامة 

 ولذلك فإن مجرد تسجيل هذه األشياء ال يعد بالضرورة تجميًعا لها.

 

 حسًنا.   كريس ديسبين: 

 

 لهذا ينبغي اإلجابة عن هذين األمرين مًعا.   راي بلزاك: 

 

 سيدي، من فضلك عرفنا بنفسك. فهمت ما ترمي إليه.   كريس ديسبين: 

 

هناك بعض المستويات  أن يضعه فريق العمل في اعتباره.لدي اقتراح يمكن  روبنز كول.  روبينز كول:

لتوفير البيانات المسجلة يمكن أن تكون مفيدة للمستخدمين، ويمكن توفير البيانات عبر نظام 

 .(تحذير صوتي) ---ومن األمثلة على ذلك أيًضا  أيًضا. DNSأسماء النطاق 

 

 أكمل. سيدي.أكمل    كريس ديسبين: 

 

مثلة على ذلك المستخدم الذي ال يرغب في التعامل مع النطاقات المخفية على بوابة من األ  روبينز كول:

بروكسي أو تحت بوابة بروكسي أو بيانات تسجيل دخول بوابات بروكسي التي يمكن أن ُينشر 

منها مثل هذه العالمة على أسماء النطاقات، وبهذا يمكن اختيار متصفح المستخدم، أدركوا، هذا 

لذلك أقول إن هناك بعض  تحت بوابة بروكسي، وهذا الرجل ليس مختفًيا. الرجل مختفٍ 
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ا. ولذا ينبغي علينا أال نركز على نظام  مستخدمي البيانات المسجلة التي يمكن استخدامها لحظّيً

WHOIS .كشيء ننظر إليه قبل وبعد الواقعة ولكن كشيء ننظر إليه أثناء تصفح اإلنترنت 

 في اعتباركم.هذا ما أريدكم أن تضعوه 

 

 من الذي سيتحدث اآلن؟ واآلن سننتقل إلى التالي، شكًرا. شكًرا جزيالً. كريس ديسبين: 

 

لقد كان التصنيف  أود أن أقول أننا أيًضا ننظر إلى متطلبات البيانات. أنا اسمي سوزان. سوزان كواغوتشي: 

ما إذا كان هذا يغير ما نحن ننظر إلى استخدامات أسماء النطاق، و المسجل موضوًعا ساخًنا.

فقد يتمسك البعض  للناس من حقوق في الوصول إلى البيانات الموجودة على اسم النطاق.

ونحن كما  بالخصوصية والبعض قد ال يتمسك بها، وهذا يعتمد على كيفية استخدام اسم النطاق.

خص أن أظن أن من حق أي ش تعلمون نضع في اعتبارنا االستخدام التجاري السم النطاق.

يعرف مع من يتعامل على اإلنترنت، ولهذا فهو مكان طبيعي تذهب إليه كنقطة من نقاط 

 التفتيش. 

 وقد نظرنا في الكثير من حاالت االستخدام. إننا أيًضا ننظر إلى تحديد عناصر المعلومات،

وُتثار  ودائًما ما تدور المجادالت الحادة حول عناصر المعلومات المجّمعة حالًيا والمستخدمة،

هل نحتاج إلى مدير تسجيل وتواصل  التساؤالت، كما تعلم، هل البد من جمع كل هذه العناصر؟

ونحن ننظر أيًضا إلى عناصر  وفي الكثير من الحاالت نجد أن هذه البيانات مكررة، تقني؟

 وهل ينبغي نشر ذلك األمر وتوسيع نطاقه؟ المعلومات وليس إلى المعلومات المعروضة حالًيا.

أنا أعرف أن هذه األمور مثار خالف وجدل، ولكننا نحتاج إلى النظر إلى الصورة كاملة 

 لنتوصل إلى اتفاق وتصميم جديد للخدمة التوجيهية. 

وفي نظرنا إلى عناصر هذه المعلومات ننظر إلى ما ينبغي أن يكون مطلوًبا؟ وما الذي ينبغي 

ا كما ترون فهناك العديد من االستخدامات وهكذ فقد نحصل على إجابتين مختلفتين هنا. عرضه؟

فإذا كانت هناك مسألة تقنية، فينبغي االتصال بشخص ما وال بد أن يجري ذلك على  للمعلومات.

ا. وإذا كانت المسألة تتعلق ببرامج ضارة أو دعاية أو حماية عميل، أو تنفيذ  نحو سريع جّدً

وكل استخدام  ن نحاول أن نأخذ كل عنصر.قانون أو إلقاء خطاب حر، أو الملكية الفكرية. ونح

 بعين االعتبار. 



 gTLD ARخدمات دليل برنامج مجاالت المستوى األعلى العامة  -الجيل التالي  -بكين 

 

 47من  10صفحة 

 

ولهذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل ينبغي أن تختلف شروط البيانات باختالف 

 أسماء النطاقات وما إذا كانت ُتستخدم ألغراض تجارية أم أغراض غير تجارية؟ 

 

 بر الصوت؟ على غير العادة؟ إليوت. هل تقف عند مك شكراً سوزان، كريس ديسبين: 

 

 كما هي ويندي.    إليوت نوس:

 

هل يمكن أن أحصل على اسم لنطاق شخصي ومخصص لي، وحساب فيس بوك، إذ من  وندي. كريس ديسبين: 

 الواضح أن النطاق سيكون له اسم دون أن يكون عليه معلومات، فلنستمع إلى ويندي أوًال.

 

سلتزر، من الشركاء غير التجاريين، وأريد أن أقول أن ذلك ربما يبدو كأنه  أنا ويندي شكًرا. ويندي سيلتزر: 

تمييز مزعوم، وليس ما ينبغي على هيئة اإلنترنت أن تفعله. فهذا األمر غامض، وربما كان 

وهناك أمور قانونية ربما تفرض  وسيلة لتنفيذ تجميع البيانات وتوفير التسجيل العام للبيانات.

قع التجارية، هذه الشروط يمكن استيفاؤها بطرق أخرى بخالف نظام شروًطا على الموا

WHOIS ولكن، لكي تعرف ما إذا كان هناك تمييز في حق األفراد أم ال عليك أن تسأل ،

سؤاًال هو: هل استخدام كلمات إعالن على الموقع اإللكتروني الشخصي تحوله إلى موقع 

لكتاب الذي ألفته" يجعل من الموقع موقًعا هل عرض رابط للموقع يقول: "اشتروا ا تجاري؟

ا؟ وهل االرتباط بالمواقع التي ُتعطي التابعين لها تكاليف إلرسال الرسائل إليك كي  تجارّيً

رغم أن هذه االستخدامات متعلقة  تشتري أو تتابع خبًرا يجعل استخدام الموقع استخداًما تجارّيًا؟

ت تمول قدًرا كبيًرا من األنشطة غير الهادفة للربح بالتجارة، ولكني أظن أنها أيًضا استخداما

وبناًء على ذلك فإن محاولة إيجاد هذه التمييزات سوف تجرنا إلى  وغير التجارية لألفراد.

 مستنقع سيء يقضي على ما ينبغي علينا االعتراف به كحرية التعبير المعترف بها قانوًنا.

 

 ناسبة الكتاب الذي ألفته.أشكرك وأهنئك بم شكراً ويندي كريس ديسبين: 
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 نظرًيا فقط لسوء الحظ.   ويندي سيلتزر: 

 

 إليوت.    كريس ديسبين:

 

لقد سمعت للتو ما يمكن وصفه بثالث  شكًرا لك كريس. إليوت نوس أعمل لدى توكوس. إليوت نوس: 

 نشرات أولية للمشروع وذلك في تلك اللحظات القصيرة منذ بدأنا هذا األمر الذي يتمثل في

لذا فإني أرى  احتياج المستهلك إلى معرفة هوية من يتعامل، وذلك فيما يخص حماية المستهلك.

  أن هذه تعتبر نشرة أولية للمشروع من جانبين أو أكثر.

أوًال، إن المكان الذي سوف يكتشف فيه المستهلك غالًبا هوية األشخاص الذين يتعامل معهم من 

فعند عقد صفقات عبر اإلنترنت يقدم الموقع شهادات  فح.الناحية التجارية سيكون شريط التص

وفي وقتنا الحالي يتم إظهار تلك الشهادات في كافة شرائط التصفح شائعة  االتصال اآلمن.

وإننا في الواقع قدمنا مؤخًرا شهادات التحقق اآلمنة الممتدة التي تحول شريط  االستخدام.

شخص غير قادر على تحديد هوية من يتعامل معهم فإذا كان هناك  التصفح إلى اللون األخضر.

فسوف يعد ذلك نوًعا من المغالطة، ومن درب الخيال أن يتمكن المستخدم من البحث في 

لذا فإننا نمتلك نموذًجا قوًيا  البيانات المتاحة بمجاالت المستوى األدنى من تحديد هوية هؤالء.

 بالفعل وهو شهادات االتصال اآلمن.

بحاجة ماسة لمعرفة أن عناصر المعامالت على اإلنترنت ال تمثل سوى نسبة ضئيلة ثانًيا، نحن 

% من مواقع الويب تتيح التعامالت التجارية عبر 5لذا فإن أقل من  جًدا من مكونات الويب.

ونحن لدينا حالًيا ما يكفي من  أما الغالبية العظمى منها فإنها مواقع معلوماتية. اإلنترنت.

وبذلك فأنت تتحدث عن مستويين هنا  لقة بمصدر البيانات التي يجدها األشخاص.المشاكل المتع

أوًال مستوى المعامالت التجارية والذي يتسم بأنه شديد الضآلة وربما تكون الطبقة العليا 

ولكن لدى جميع  الصغيرة من هذا المستوى أيًضا تتسم بالمعلوماتية من الناحية المهنية.

في كال المستويين حافًزا قوًيا للمنافسة على تسويق بياناته وتمكين  األشخاص الذين يعملون

لذلك فإن ما لدينا حالًيا، وهو شبكة اإلنترنت، عبارة عن  المستهلك من الوصول إليها بسهولة.

لذا فإن  مجموعة من األشخاص الذين يتواصلون ويتشاركون البيانات مع بعضهم البعض.

ة الماسة وذلك الحافز القوي الذي يدفعنا للوصول إلى تلك حماية المستهلك؛ هي تلك الحاج
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لذا فإني أعتقد حًقا أن ما نحاول القيام به  البيانات بهدف حماية مستخدمي اإلنترنت حماية تامة.

هو أخذ ذلك الشيء الدقيق وتكبيره حتى يمكننا الكشف عن تحديد هوية الخادم الذي نتعامل 

 شكًرا. معه.

 

  د أن أوجه اليك بعض األسئلة التي تجيب عنها بنعم أو ال.أو كريس ديسبين: 

تتعامل توكوس مع العديد من العمالء فهل صادفك ذات مرة أنه لم يكن بإمكانك التفرقة بين من 

 ؟WHOISهو العميل ومن هي الشركة أثناء استخدام 

 

 نعم.   إليوت نوس: 

 

 راي. شكًرا.   كريس ديسبين: 

 

 ".WHOISنحن ال نتحدث هنا عن " ح فقط.للتوضي   راي بلزاك: 

 

 " القائمة بالفعل.WHOISولكنني كنت أتحدث بالفعل عن " أعتذر راي،   كريس ديسبين: 

 

حيث  ".WHOISنحن ال نتحدث هنا عن " " في سياق آخر.WHOISلقد أتينا على ذكر " راي بلزاك: 

فأنتم تعلمون أننا في النهاية  رهم.إنني أعاني من مشكلة في التفرقة بين العمالء التجاريين وغي

نتحدث هنا بالفعل عن األنشطة الناتجة عن عملية ما سواء تمت تلك المعاملة في مؤسسة لديها 

مجال من المستوى الرئيسي تصدر أو ربما تعرف مجاًال من المستوى الثاني، نحن ال نتحدث 

البيانات التي يتم جمعها  الشأن.لذلك يجب أن نكون واضحين بهذا  هنا عن التسجيل في المواقع.

بالتأكيد في بعض الحاالت، ومن منظور واحد، يقوم مشغل المجال  تكون متعلقة بالصفقات فقط.

وربما يكون األمر  باإلبالغ عن المستخدم وذلك عندما يكون األمر متعلًقا بتسجيل المواقع.
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وبذلك  لى المعامالت التجارية.لذا فنحن نرغب أن يقتصر األمر ع مختلف تماًما. بشيءمتعلًقا 

فإن السؤال عن الحاجة إلى جمع المعلومات ال يقتصر فقط على المعلومات التي يتم جمعها 

وهنا يكمن االختالف  ولكن يجب أن يشمل أيضا ماهية تلك المعلومات ومتى يتم اإلبالغ عنها.

 الذي يجب وضعه في الحسبان.

 

وقد بدأ الوقت ينفد لذا فإنني  ل إلى دون ألنه لم يتحدث حتى هذه اللحظة،واآلن ننتق شكًرا راي. كريس ديسبين: 

 سوف أمنحك وقًتا قصيًرا جًدا في النهاية كاثي. واآلن نستمع إلى دون.

 

وي أساًسا التحدث عن الفارق بين المعامالت كنت أن أهتم بمجال المصلحة العامة. أقدر ذلك.  دون بلومينثال:

إنها فكرة  ية ولكنني أعتقد أن ويندي قد غطى هذه النقطة بصورة وافية.التجارية وغير التجار

 ممتعة ولكنها غير قابلة للتنفيذ.

لقد اعتدت تطبيق القانون ونصح  في الواقع أرغب في الرد على فكرة اقترحها إليوت هنا.

ربما تكون لديك  والعدد في ازدياد. --وبشكل خاص في  ".WHOISالعمالء بفحص سجالت "

علومات عامة عن هوية من تتعامل معه ولكن هناك عدد كبير من المواقع ال تحتوي على م

إذا  بيانات أساسية مثل العناوين وأرقام الهواتف أو أية وسيلة للتواصل عدا البريد اإللكتروني.

فال تعلم أين  لتقديم بياناتك كان األمر كذلك، فسيكون لدينا ... حوار .. (تحذير صوتي)...

ولكن الحقيقة أن  وسوف تتساءل عن مدى فائدة البيانات التي تتلقاها من هذا المجال. .تذهب

وذلك على الرغم من نصحهم بتطبيق القوانين ومن  المستهلكين يستخدمون تلك المعلومات.

 .WHOISواقع خبرتي يمكن القول إنهم يقومون بفحص سجالت 

 

 بسرعة كاثي. شكًرا.   كريس ديسبين: 

 

ولكن هذا السؤال ال يمكن اإلجابة عنه سريًعا. فهذا السؤال  أعود إليكم مرة أخرى. بالتأكيد. ليمان: كاثرين ك

عادة ما كان يتم طرحه خالل العشر سنوات األخيرة وقد تبدو التفرقة بين المعامالت التجارية 

غير الهادفة فالمؤسسات  وغير التجارية أمًرا سهًال، ولكن ما تعريف المعامالت غير التجارية.
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فهل ستصبح معامالتها تجارية  وكذلك تفعل المؤسسات الخيرية. للربح تقوم بجمع األموال.

فموقع  بلى، لكنها ستظل غير تجارية. فجأة ألنها فقط تقوم بجمع المال؟

Kathykleiman.com .يحتوي على معامالت تجارية وغير تجارية 

 

 وت.واآلن حان دورك إلي شكًرا.   كريس ديسبين: 

 

 WHOISباختصار شديد ورًدا على تعليق دون. أعتقد أنه صحيح تماًما وأن التعرف على  إليوت نوس: 

ألنني إذا أردت إعطاء شخص ما نقودي ولكني ال أمتلك البيانات التي تمكنني من  آلية رائعة.

 االتصال به فسوف أحجم عن إعطائهم نقودي بالطبع.

 

والمتعلق بمتطلبات الخصوصية.  لننتقل إلى األمر التالي. شكًرا لك إليوت. ال تعطهم نقودك. كريس ديسبين: 

 أعتقد أن ستيفاني ستحدثنا عن ذلك.

 

حيث إن مجموعتنا تركز بشدة على مسألة الخصوصية فإنني في وقت ما قمت  شكًرا جزيالً. ستيفاني بيرين: 

نه عندما يتعلق األمر بحماية بجمع معلومات عن قضية رئيسية تتعلق بذلك. إننا ندرك تماًما أ

البيانات فإننا هنا نتعامل مع المجتمع العالمي حيث توجد العديد من القوانين والتشريعات، ولذلك 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المتطلبات جميعها تهدف إلى  قد تختلف متطلبات الحماية قليًال.

ك السبب وراء جمع هذه المعلومات لذا فإنه من الجدير باألهمية أن ندر تحقيق الهدف ذاته.

وأيًضا مدى تأثير جمع تلك المعلومات أثناء التسجيل في  وسبب استخدامها واإلفصاح عنها.

  المواقع.

وتكمن الوظيفة الرئيسية  وبذلك يتضح تماًما أن جمع هذه البيانات ذو فائدة كبيرة ألسباب عديدة.

لذلك  حقيق الهدف المرجو بأقصى درجة ممكنة.في تحديد البيانات المالئمة والتي تتمكن من ت

 فإن تحديد سبب جمع تلك البيانات يعد أمًرا حيوًيا في هذا السياق.
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ثم قمنا بدراسة ما  بالفعل قمنا بتسجيل بعض االستثناءات على القانون المحلي وتنفيذها بالفعل.

لذا فإننا بال  التواصل.إذا كانت هذه االستثناءات مجدية بالفعل ومدى تأثيرها على مجتمعات 

 هل ترى صندوًقا أزرق صغيًرا باألعلى؟ شك سوف نقوم بالمزيد من الدراسات في هذا الشأن.

اآلن لوضع سياسة  ICANNلقد تم طرح السؤال وبدأ النقاش حول ما إذا حان الوقت لـ 

الخصوصية الخاصة بها وكيف ستبدو هذه السياسة. هل ستقدم مجموعة من القوانين 

  تشريعات المختلفة التي تنظم المسائل التي ال يحكمها قانون ما.وال

يدور السؤال األول حول كيفية التعامل مع التسجيالت  واآلن سأنتقل إلى األسئلة المطروحة.

إذا توخينا الدقة الشديدة، فإن الخصوصية التي تعتمد على المجهول واإلبهام تكون  المجهولة.

ائل التكنولوجية التي توفر تسجيالت مجهولة. ولكن هنا يكمن هناك بعض الوس أكثر صعوبة.

  كيف يمكننا إدارة خدمات وكيل التسجيالت؟ –السؤال 

ويتعلق السؤال الثاني بوسائل الحماية المتاحة للحد من اإلساءة إلى خصوصية المسجلين 

الخاصة بهذه  هناك أنواع كثيرة من اإلساءة لذا نرغب منكم إرسال كافة التفاصيل وحمايتها.

 اإلساءات في تعليقاتكم التي ترد إلينا.

 

 شكًرا لك ستيفاني.   كريس ديسبين: 

التسجيالت المجهولة وحماية الخصوصية. ما نوع الخصوصية التي من المحتمل أن توفرها 

 لنترك ذلك جانبا اآلن. وليتقدم برتراند للتحدث اآلن. تلك التسجيالت المجهولة.

 

في النقاشات السابقة حول هذه المسائل أشعر أن  برتراند دي ال شابيل عضو مجلس اإلدارة.  بيل:برتراند دي ال شا

بين األسباب اإلجبارية والقانونية التي تحدد األشياء التي  -بطريقة ما  -هناك اختالف واضح 

لذي يجب حمايتها وبشكل خاص لألفراد وذلك وفًقا للتشريعات المختلفة. أما السؤال الثاني وا

أعتقد هناك  يدور حول مسألة اختيارية وهي حماية رؤية المسجل من خالل خوادم بروكسي.

أوًال في بعض الحاالت يجب أن تكون متطلبات الخصوصية شديدة القوة. فمثًال  شيئين مختلفين؛

أوروبا لديها العديد من الممارسات تطبق على مجاالت المستوى األعلى بأشكالها المتعددة 

األمر الثاني المتعلق بذلك الجانب الثاني  يمكن بالطبع اتخاذها كأساس يمكن البناء عليه.والتي 

 ألن هذه األمور موجودة بالفعل. أن الشيء الرئيسي ال يكمن في القدرة على تسجيل بروكسي.
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ولكن األمر المهم ما الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى عدم إغالق الحساب ومن المسئول عن 

 ذلك.

 

وربما من خلف  شكًرا برتراند ولكن كارول لديها تعليق ترسله إلينا من مكان ما في العالم.  يس ديسبين:كر

 الباب التالي في الغرفة المجاورة. وعادة ما يحدث ذلك في الواقع.

 

  وردنا التعليق التالي من كرين مكارثي وهو تعليق أكثر أو اقتراح أكثر منه سؤال. أهالً.  كارول كورنيل:

إن واحدة من المشكالت الكبرى الخاصة ببيانات التسجيل في المجال هي التأكد من دقة تلك 

ربما يكون من الجدير استخدام  المعلومات وخصوصا حال وجود العديد من المجاالت األخرى.

الماليين من مستخدمي اإلنترنت كوسيلة لإلبالغ عن المشاكل التي يواجهونها من خالل آلية 

اقترح روبن بأنه يمكن إظهار  المتصفح وهي وضع عالمة أمام المشكلة. بسيطة في

"WHOIS.ربما  وقد حدد إليوت األنواع المختلفة لمالكي مواقع الويب. " على المتصفح

يمكنك القيام بما يقوم به المرشح بالمملكة المتحدة واختيار ما إذا كان سيتم استخدام الموقع في 

بالنسبة للمواقع التجارية يتعين إظهار البيانات الخاصة  رية.األعمال الشخصية أو التجا

لذا إذا واجه  أما المواقع الشخصية يمكن عدم إظهار تلك البيانات. بالمسجل في المتصفح.

 مستخدم اإلنترنت شيئا يبدو غير منطقي بالنسبة له يمكنه اإلبالغ عنه بمجرد ضغطة بسيطة.

كون من المفيد التفكير في ما إذا كنت تعرف كيفية القيام ولكن قد ي بالتأكيد هذه مجرد فكرة.

 بذلك.

 

أعرف أنكما لستما بأحسن حال اآلن لذا من الجيد أنه ال يزال  شكًرا كرين. شكًرا لك كارول.  كريس ديسبين:

 أمادو. بوسعكما القدرة على التفكير.

 

ود أن أطرح سؤالين. ذكرت ستيفاني أنك تقومين أ لتنطق اسمي، أبدو وكأني مجهول االسم.  أمادو أبريل آي أبريل:

ولكن هل تساءلت عن اإلحصائيات الخاصة بطلب  بدراسة النماذج الموجودة باألعلى هناك.

المشاركين للوصول أو التواصل مع هؤالء المسجلين الذين يوفرون نوًعا ما من الخصوصية 
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 dot CAو dot FRعلى مثل أو في مجاالت المستوى األ .dot tellو dot carلألفراد مثل 

وذلك ألنه إذا حاولنا التفكير في  أعتقد أن األمر قد يكون مفيًدا. بطرق مختلفة؟ dot UKو

األشياء بصورتها المجردة وتحدثنا عن الحد األقصى من حرية التعبير أو حماية الخصوصية 

حد هذه المحددات أو تطبيق القانون بينما ال نعرف ماذا يحدث بالفعل عندما نقوم بتغيير أ

نعم  حسًنا؟ نظرًيا قد يبدو كل شيء صعب. وندرك تأثيرها الفعلي فإنه سيفوتنا شيء ما بالتأكيد.

ولكنك عندما ترى شيًئا عظيًما فربما تتعلم كيفية  فكل شيء قد يبدو بسيًطا ولكنه يكون صعًبا.

  التعامل معه.

ليس من  داعي لتلك التسجيالت أساًسا؟بالنسبة للتسجيالت المجهولة وكل هذه األشياء، ما ال

السهولة وجود تسجيالت حقيقية تستند على بيانات حقيقية ال يتم إظهارها علًنا واإلفصاح عنها 

ألسباب قانونية، ولكن أليس ذلك أفضل من وجود بيانات مجهولة وغير دقيقة يتم اإلعالن 

يمكنه الحصول على  يمكن أي مستخدم من الوصول إليه حيث WHOISأعتقد أن  عنها؟

معلومات صحيحة مملوكة لطرف ثالث يعمل كوكيل للخادم، وقد يتصرف الوكيل بطريقة 

 وهذا ما نواجهه بالفعل اآلن. مسؤولة، وهذا هو أسوأ موقف يمكننا مواجهته.

 

 ولكننا سوف نذهب وسوف نجيب عن أسئلتك التي لم نرد عليها حتى اآلن. شكًرا لك أمادو.  كريس ديسبين:

  للحصول على المعلومات من األماكن التي يمكنها التفرقة بين التجارية وغير التجارية.

برجاء جعل تعليقاتكم  راي وويندي والسيدة خلف ويندي هم من سيقومون بذلك، على ما أعتقد.

 مختصرة ألقصى درجة ممكنة. لننتقل إلى راي؟

 

فتخزين المعلومات وتوفيرها ليس  صية مع أمرين.بالفعل يجب أن تتعامل مسألة الخصو نعم.  راي بلزاك:

أما الشروط  ولكننا بحاجة إلى جمع المعلومات حتى نتمكن من التسجيل. له عالقة بجمعها.

المتعلقة بتحديد ما يجب اإلبالغ عنه وكيفية اإلبالغ من خالل تخصيص األشياء التي يتعين 

التخزين يعني ...  مجهولة وما إلى ذلك.توفير الخصوصية لها مع الحذر من كافة التسجيالت ال

  حماية كافة البيانات.

وبذلك يكون هذا السؤال متعلًقا بالفعل باألشياء التي يجب اتخاذها في منطقتي التخزين وتوفير 

 شكًرا. البيانات.
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 شكراً ويندي    كريس ديسبين:

 

ن هذا الجهد الذي يقدم نظرة شاملة عن أود فعًال أن أشكركم ع أُدعى ويندي سيلتزر. شكًرا.  ويندي سيلتزر:

الخصوصية والتسجيالت المجهولة والذي يفوق نطاق تلك المناقشات المعتادة عن تحديد 

WHOIS.  

لذلك، وباختصار شديد يتم توفير الحماية لألحاديث المجهولة في الواليات المتحدة وذلك 

 الحرة بموجب التعديل ذاته.يتم توفير الحماية لحقوق المؤسسات  بموجب التعديل األول.

يتمتع بنفس حقوق الحماية لألحاديث  –يشبه حقوق اإلنسان في أي مكان بالعالم  –والنطاق 

 لذلك فإن اسم النطاق يمكن استخدامه كموقع مستقر لـ ... والتواصل دون اشتراط ذكر االسم.

 

ماية حقوقك في الحديث دون ذكر ولكن ويندي أنت لست بحاجة للحصول على اسم المجال لح  كريس ديسبين:

 فهناك العديد من الفرص المتاحة للتحدث دون تقديم بيانات خاصة بك. اسمك. أليس كذلك؟

 

فإذا أردت إرسال األشخاص إلى مواقع يمكنهم التحدث فيها  نعم، أنت تحتاج لذلك في الواقع.  ويندي سيلتزر:

أو إخفاء اسمك دون تلك الضغوط دون ذكر بياناتهم واالعتماد على طرف ثالث إلظهار 

القانونية التي قد يخضع لها الطرف الثالث. فالطريقة المثلى لضمان ذلك أنه عندما تعطي 

شخص ما مؤشر ما فإنه يكون قادًرا على اتباع ذلك المؤشر للبحث عن الحديث الخاص بك 

  ويتمثل ذلك المؤشر في تسجيل اسم المجال الخاص بك.

ولكن لماذا نوجه المتحدث الستخدام  ن مثالًيا أيًضا ويلجأ إليه العديد منا.هناك حل آخر قد يكو

  طريقة أخرى إذا كان يتمتع بالفعل بتلك التكنولوجيا الرائعة للتحدث؟

أرغب بشدة في االشتراك بمناقشات حول كيفية توفير الحماية من اإلساءة للمستخدمين 

ت أخرى لذا أرى أنه يمكننا استخدام إجراء في الواقع تناولت ذلك في منتديا المجهولين.

أو يمكن أن يكون لدينا آليات أخرى للتأمين تضمن لنا أنه في حالة اإلساءة  التسجيل السريع.

ولكني أعتقد أنه من المهم أن نتعرف على  إلى المستخدمين المجهولين فإنه سوف يتم إغالقها.

... 
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ديم كافة االحترام لحديثك عن المستخدمين ومع تق أشكرك ويندي وأعتذر لقطع حديثك. >> 

 المجهولين. فهل تتحدث عن ... هل ترغب في إخفاء تام لمصادر البيانات أم حماية للهوية؟

 

  --أعتقد إذا ما كان المسّجل يريد أن يقدم     ويندي سيلتزر:

 [همهمة] 

 

 في كلمة مختصرة، ماذا تريد؟     >> 

 

 إجماع كامل.    ويندي سيلتزر:

 

 شكًرا. إننا نقّدر ذلك. نريد أن ننتقل إلى المتحدث األخير سيد/ ويندي.  كريس ديسبين:

 

 (يذكر االسم) أهالً.    >> 

لذا أود فقط  .WHOISأنا بالفعل من سجل عناوين بروتوكول اإلنترنت، ونحن ندير خدمة 

  إطالعكم على إحدى العمليات لالستفادة بها كمرجع.

لحماية الخصوصية في اليابان ينص على ضرورة حماية خصوصية بيانات لدينا بالفعل قانون 

  ولكننا نشعر أيًضا أن دقة المسجلين مهمة للغاية أيًضا. المستخدمين المنزليين.

لذا فإننا نطالب كل المسجلين بتسجيل  لذا فإن ما فعلناه هو أننا حاولنا أن نقوم باألمرين مًعا.

ولكننا ال نجعل كل بيانات  البريدي وأرقام هواتفهم وما إلى ذلك.بياناتهم بما في ذلك عنوانهم 

 لذلك، بالنسبة إلى المستخدمين المنزليين، ال نقوم بالكشف عن بياناتهم. التسجيل متاحة للجميع.

وعندما نتلقى طلبات من السلطات المنوط بها تنفيذ القوانين، وإذا كان ذلك منصوَصا عليه في 
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ف عن هذه البيانات إذا كانت ضرورية لرسائل البريد اإللكتروني العشوائية القانون، نقوم بالكش

 وهذا الستخدامه كمرجع لكم عند الحاجة. أو التصيد االحتيالي أو مثل هذه المواقف.

 

  إن هذا مفيد للغاية. شكًرا جزيالً. ممتاز.    كريس ديسبين:

 حدث.تكنك الفابريشيو، يم من المسؤول عن ذلك؟ التالي.

 

كنا نناقش الشروط وأي شروط يمكنها ضمان دقة البيانات وكيف يمكن أن تؤدي تلك  شكًرا.  فابريشيو فايرا:

  الشروط إلى بيانات أكثر موثوقية بمعنى رفع مستوى جودة البيانات.

ويجب أن أعبر عن مدى سعادتي ألمادو لتعبيره عن تلك النقطة ثالث مرات في الجلسة، مما 

وسأقول شيًئا يرتبط بالتعليقات  ضوع دقة البيانات سيستمر طرحه.يشير إلى أن مو

والموضوعات السابقة التي تناولها الزمالء والموضوعات األخرى التي سُتثار حول دقة 

  البيانات.

ولكي أعطيكم مثاالً على بعض األشياء التي تحدثنا عنها والتي تعتمد على التعليقات السابقة، 

لقة بدقة المعلومات، قمنا بمناقشة نتائج اآللية التي يمكن من خاللها حماية والسابقة فقط، والمتع

لذلك، أود أن أحيطكم  خصوصية المستخدمين وكيف يمكنها زيادة موثوقية البيانات وجودتها.

  أيها الزمالء علًما ببعض األشياء التي نفكر بها.

كيفية التعامل مع األشخاص الذين  واآلن، وبطبيعة األمور، يتحول الموضوع دائًما إلى مناقشة

 يدلون ببيانات غير صحيحة.

هل ينبغي تغيير هذه  لذلك كانت لدينا الكثير من المناقشات التي تمحورت حول ما يحدث اليوم.

هل يمكن زيادة مستوى اعتماد العمليات على ما جرى  وهل هناك مساحة للتغيير؟ العمليات؟

  مناقشته في عمليات اليوم؟

لسؤال الذي ُيطرح اليوم هو ما إذا كان ينبغي تغيير الوسائل التي تهدف إلى عالج البيانات لذا فا

 واألمثلة التي نتناولها تتراوح بين السلوكيات االحتيالية واإلجرامية والضارة. غير الصحيحة؟
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واألمر ال يقتصر على ذلك، نود الحصول على اقتراحات إذا ما كان هناك اختالف حول طريقة 

 لتعامل مع البيانات غير الصحيحة. ا

 

بالطبع، إذا قمت باإلدالء ببيانات  يعد هذا اتجاه محدد لبعض رموز الدول. شكًرا لك فابريشيو.  كريس ديسبين:

 وفي تسجيل األعداد يا راي. --وفي بعض رموز الدول  غير صحيحة، ينبغي فرض عقوبة ما.

ائل اإللكترونية االسم منك، وبعضها سيصر وستتخذ بعض النسخ طبق األصل من الرس شكًرا.

  على أن تقوم بتصحيح البيانات وما إلى ذلك.

أو هل يبدو من الواضح أنه يجب أن تكون هناك  هل يراعي أحد منا اآلخر؟ فما هو رأينا؟

 ماثيو. عقوبات تشير إلى التساؤل حول حجم أدوات فرض العقوبات الموجود في مركز القرية؟

 

وأنا أشغل منصب المدير التنفيذي للجمعية الفرنسية لمسميات  أُدعى ماثيو ويل. أرحب بالجميع.  ماثيو ويل:

وأعتقد أننا بذلنا  . وقد تم ذكر عدد من سياسات النسخ.dot FRومسجل  AFNICاإلنترنت 

 في السنوات القليلة السابقة. WHOISجهوًدا كبيرة في مجال حماية الخصوصية والدقة لخدمة 

ما الذي نفعله  في الواقع من خالل السياسات الخاصة بنا. dot catو dot CAوقد تم اكتشاف 

أعتقد أن الشهادة التي يمكنني اإلدالء بها تتعلق بما نفعله عندما يكون لدينا بيانات غير  --

وهو موجود في القانون الفرنسي، لذا فنحن  . إن هذا األمر بسيط للغاية.dot FRصحيحة في 

لذلك فإننا نقوم بذلك  فاإلدالء ببيانات غير صحيحة يستدعي إلغاء اسم الحقل. زمون بهذا.ملت

. ولكن القانون يذكر أيًضا بوضوح أن هذا اإللغاء ال يمكن أن dot FRبمعدل منتظم وفًقا لـ 

أي السلوكيات  --يحدث إال بعد أن يجبر السجل المسجل بتصحيح البيانات، أيا كان الموقف 

فالسياسة تنص على أننا ال يجب أن نفرق بين  --وهذا ليس  الية واإلجرامية والضارة.االحتي

ولذلك، يجب أن نخصص قدًرا معقوالً من الوقت للمسجل لتصحيح البيانات قبل  هذه الخيارات.

 أن نقوم باإللغاء.

 

 ك دقيقة واحدة إليوت.لذلك، لدي سأعطي كل مندوب دقيقة واحدة. --لدينا  شكًرا لك ماثيو.  كريس ديسبين:

 ثانية. 50ويندي، إنها اآلن 
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أعتقد أننا سنتمكن من اإلجابة عن هذا السؤال بشكل أفضل إذا توفرت  أُدعى ويندي سيلتزر.  ويندي سيلتزر:

لذلك أرجح  لدينا اإلمكانيات الكفيلة بحماية الخصوصية بدالً من توفير بيانات غير صحيحة.

 ل.تأجيل اإلجابة عن هذا السؤا

 

 لنفترض أن لديكم خيار يمكنكم من عدم عرض البيانات. لنكون محددين هنا. حسًنا، فلننتظر.  كريس ديسبين:

لذا، إذا افترضنا أن لديكم  هل يجب عليكم أن تقدموا بيانات صحيحة إلى المسجل الخاص بكم؟

 خيار يمكنكم من عدم عرض البيانات، فهل هناك شروط تكفل الدقة؟ 

 

  --كان تعليقي األول أنكم يجب أن تكونوا قادرين على عدم توفير أي بيانات ألن   زر:ويندي سيلت

 

 أدرك ذلك.    كريس ديسبين:

 

سأقول أنني أعتقد أنه من  --أعتقد  --ال أعتقد  --ألنكم كنتم يجب أن يكون مصرًحا لكم  -- ويندي سيلتزر: 

مزيد من المعلومات عن خيارات األفضل اإلجابة عن هذا السؤال عندما يكون لدينا ال

  الخصوصية.

 

 إليوت. هذا يكفي. حسًنا.    كريس ديسبين:

 

سمعنا من زوج من رموز الدول أن الرموز  --أوالً، في هذه الحالة  هناك خياران سريعان.  إليوت نوس:

ا التي تتمتع بسياسات أكثر صرامة حول العنوان والدقة تميل إلى أن تكون أسوأ وأسوأ كثيرً 

  .gTLDsوأقرب بشكل تنافسي إلى مجاالت المستوى األعلى العامة 
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  --ولكن إذا قمت بتسوية الـ     كريس ديسبين:

 

 إذا كنت تتحدث، فلي الحق في الحصول على الدقيقة الخاصة بي كاملة، صحيح؟   إليوت نوس: 

 

  --على قدم المساواة  ولكن إذا قمت بتسوية الملعب بحيث يكون الكل هذا صحيح.  كريس ديسبين:

 

  --فرض  --بـ  ICANNلذا فإنك تود أن تقوم منظمة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة     إليوت نوس:

 

  أنا أسأل فقط. أنا ال أرغب في أي شيء، أنا أتساءل فحسب.    كريس ديسبين:

 

 على تسجيل ذلك؟ هل تمكنا من حملكم ؟dot AUلـ  WHOISما هي شروط خدمة  --  إليوت نوس:

 

إليوت، مع التعبير عن كامل احترامي، أنا أعني ما هي أكبر خمسة مجاالت للمستوى األعلى  >>

 ؟ ccTLDsلرموز البالد 

 

 ال توجه إهانة ألي أحد بقولك "مع كامل احترامي" ولكن نعم.    إليوت نوس:

 

في هذه اللحظة يا  ccTLDsما هي أكبر خمسة مجاالت للمستوى األعلى لرموز البالد  >> 

 إليوت؟
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 أعتقد أنه سيكون الدنمارك والمملكة المتحدة. أنا ال أعتقد أن هذا اختبار.    إليوت نوس:

 

 --أنا أسأل فقط عن  لذلك فالمملكة المتحدة لديها بعض االختالفات هنا. حسًنا. --ال، ولكن  >> 

 

  --النقطة الثانية هي  نفسها حول مكان اإلقامة. هناك اختالفات، ولكنهما ليس لديهما القيود  إليوت نوس:

 

 نعم، إليوت.    كريس ديسبين:

 

من المستحيل أن نتحدث عن شروط الدقة بشكل مجرد حول من لديه حق الوصول إلى  --  إليوت نوس:

 WHOISألنني أعتقد أن بهذه الطريقة ُيساء استغالل خدمة  البيانات وكيفية الوصول إليها.

األطراف ممن يعتقدون أنه ينبغي أن يكون لديهم حق الوصول الذي يؤدي إلى  من قبل بعض

لذا أعتقد أن هذين العاملين وحدهما ال يمكن إيجاد  الكثير من حاالت استخدام أسماء مستعارة.

 تفسير لهما.

 

 حسًنا.    كريس ديسبين:

 

  يها بشكل كلي.نحن نعمل عل وستكون تلك النقطة هي محور عمل مجموعة العمل هذه. >> 

 

ا بأي حال.  كريس ديسبين: برتراند، لك الحق في الكلمة  سأكون بحاجة إلى إغالق الخط. إنه يمثل تساؤالً مبدئّيً

 واآلن نستمع إلى دون. ولكن عليك أن تكون مختصًرا وسريًعا قدر اإلمكان. األخيرة.
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العقوبات المختلفة إلساءة االستخدام، أعتقد أنكم  حسًنا. بالتركيز فقط على السؤال المحدود حول  دون بلومينثال:

 --فالدول  فإما تنفذون الخطة كلها أو تتركوها ببرمتها. أدخلتم أنفسكم في ورطة التعريفات.

ما هو االحتيال وإالم يشير  --ومن حيث التعريفات الفردية  والقوانين التي تطبقها تتفاوت بشدة.

وم اإلنترنت وتنفيذ القانون؛ فهذه المصطلحات تتفاوت بشدة مفهوم إساءة االستعمال وما هو مفه

 لتحديد ماهيتها وبتلك الدقة وهذا المستوى من التفصيل.

 

 راي. شكًرا لك دون. حسًنا.    كريس ديسبين:

 

األول يتعلق بموضوع  هناك شيئان هنا. إن اختيار كلمة "عالج" في هذا الموقف مفيد للغاية.  راي بلزاك:

ل؟ التجميع. ل أن يعالج به المسجَّ وكيف يمكنكم  ما هو المستوى الذي يمكن للسجل أو المسجِّ

لين؟  وما هي أنواع الفحوصات التي يقومون بإجرائها؟ التعرف على ماهية هؤالء المسجَّ

لين المحتملين لتحديد ما إذا كانوا  تستغرق عمليات تسجيل العنوان وقًتا كبيًرا في عالج المسجَّ

لذلك هناك الكثير من اإلجراءات العملية الصحيحة  بريد العشوائي وما إلى ذلك.من مرسلي ال

 التي يمكن القيام بها في أثناء مرحلة التجميع لضمان ذلك.

والشيء الثاني يتمثل في أن الناس تقوم بتغيير أرقام هواتفها مثلما يحدث عادة إضافة إلى 

لذلك فإن  حديث البيانات إذا ما أردتم.لذلك يجب أن تكون هناك خطة لت األشياء األخرى.

  التحديث الدوري للبيانات حيث يكون هناك نشاط إلعادة التسجيل هو أكثر األشياء أهمية.

فإذا تناولنا فكرة العقوبات، سأترك األمر للمحامين لبيان القدر الالزم للعقوبة أو المدى الالزم 

 لتلك العقوبات.

 

  شكًرا راي.    كريس ديسبين:

 ذلك، لديك دقيقة واحدة يا أمادو.ل
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وقد يؤدي هذا إلى إثارة مشكلة حقيقية من  هناك شيء واحد بخصوص إخفاء الهوية الكامل.  أمادو أبريل آي أبريل:

لين.  فهو قد يوافقون على أن اسمي هو ميكي ماوس. وجهة النظر المقابلة للسجالت والمسجِّ

ولن أعطيكم  شخص يقول أنني لن أعطيكم اسمي.ولكنهم ال يستطيعون التوقيع على عقد مع 

 ولن أعطيكم عنوان البريد اإللكتروني الخاص بي عندما يجب تحديث االسم. عنواني أيًضا.

  ولكن هذه نقطة جانبية.

ولكن الدقة  والسؤال اآلخر يتعلق بالدقة، من فضلكم أنا أثق بمايكل لكي يتعامل مع تلك النقطة.

فأنا أدير أسماء المجاالت للعديد من أصدقائي ممن ال يريدون  لبيانات.تختلف تماًما عن جودة ا

ولكن بعض تلك البيانات ليست دقيقة ألنها  وما إلى ذلك. WHOISأن يعرفوا شيًئا عن خدمة 

ا على المستوى المادي.  فالعنوان المادي ال يزال هناك. --وهذا كل ما في األمر  تغيرت فعلّيً

 ت االفتراضية؛ كالبريد اإللكتروني في مقابل عالم الهواتف الثابتة.ولكن هناك بعض البيانا

فالبيانات كافية للحصول على وسائل اتصال مفيدة، أليس هذا  وهذه هي النقطة المهمة للغاية.

 صحيًحا؟

 

فنحن نعتقد أن البيانات الموثوقة ربما  وهو ما يوضح سبب استخدام كلمة "الموثوقية" هناك.  كريس ديسبين:

 تكون أكثر أهمية من البيانات الدقيقة. ستيف، هل تريد التعليق؟

 

ستكون إجابتي عن هذا السؤال بالنفي، إذا كنتم تتحدثون عن وسائل  أدعى ستيف ميتاليتز:  ستيف ميتاليتز:

ل. ولكن مثلما ذكر الزمالء أن القانون الوطني لديه تأثير  العالج في داخل عالم السجل والمسجِّ

التي تستخدمون بها  --وتطبق بعض الدول عقوبات أقوى الرتكاب جرائم باستخدام  .هنا أيًضا

 --وفي النهاية، أود أن أذكر أن دقة البيانات وجودتها تعد أيًضا  بيانات غير صحيحة.

 (تسجيل مفقود).

 

 ستيف. وهم يعملون عليها اآلن. رائع. أمادو، أعتقد أننا فقدنا النسخ. حسًنا.  كريس ديسبين:
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إذا كنت أود اإلجابة في كلمة واحدة، أعتقد أنها ستكون بالنفي. وربما  أدعى ستيف ميتاليتز:  ستيف ميتاليتز:

وهذا يعود بي إلى حقيقة إلى  يرجع ذلك في المقام األول إلى األسباب التي ذكرها بيل سميث.

ن كل شخص ممن مخاوفي األولية والتي كانت، إذا كان هناك وصول متطابق، يجب أن نتأكد أ

قد يكون لديه اهتمام قانوني بهذا األمر، وأي مستخدم آخر لإلنترنت، يكون في وضع التطابق 

لذا ال نريد حالً يعمل على تنفيذ القانون أو يعمل لصالح مالك العالمات التجارية  في مكان ما.

 كل.المشهورة أو يعمل لصالح جهات أخرى ولكنه ال يعمل لصالح عامة المستخدمين ك

 

وقد أكون مخطًئا، وهناك بالتأكيد فرضية من ناحيتي تشير إلى أن  --أعتقد أن هناك افتراض   كريس ديسبين:

ويعد نوع البيانات الواردة موضوًعا مختلًفا  الوصول المتطابق يبدأ عند مستوى مفتوح للكل.

 فأنا أستوعب النقطة التي تثيرونها. للغاية.

 

 --أعتقد أن  مستوى يمكن أن نطلق عليه المستوى صفر.وهذا ال    ستيف ميتاليتز:

 

 أدرك ذلك.    كريس ديسبين:

 

والوضع الراهن لما نحن عليه هو أن لدينا وصول باسم مجهول إلى هذه البيانات. وأنا على ثقة   ستيف ميتاليتز:

فظ أن ويندي سيتفق معي في أن هناك بعض المزايا المهمة التي ستتحقق والتي يجب أن نحا

 عليها.

 

 برتراند. حسًنا. حسًنا.    كريس ديسبين:

 

وسيكون هناك مستوى  فمصطلح "الوصول المتطابق" يشير ضمًنا إلى وجود ترتيب تسلسلي.  برتراند دي ال شابيل:

ا أفضل التعبير الذي استخدمته  أدنى ومستوى أوسط ومستوى أعلى وما إلى ذلك. فأنا شخصّيً



 gTLD ARخدمات دليل برنامج مجاالت المستوى األعلى العامة  -الجيل التالي  -بكين 

 

 47من  28صفحة 

 

نية المميزة للوصول" ألنه يسمح بشيء ما ليس تسلسليَّا ولكنه يمكن أن سابًقا وهو "الشكليات الف

ويمكنني أن أعطيكم مثاالً قد يكون مثيًرا أال وهو الدراسات األكاديمية  يكون محدًدا وقطرًيا.

أعلم أن هناك  التي ُتجرى من خالل مجموعة البيانات مجهولة االسم تماًما إن كان هذا ممكًنا.

كما أن  ن الحصول على خالصة الدراسات األكاديمية أمر مفيد للغاية.ولك حدود لذلك.

الحصول على طريقة الوصول إلى تنفيذ القانون لطبقة واحدة من المعلومات أمر ممكن حتى 

ويمكنك أن تتخيل النظم التي تتيح الطلبات التي  وإن كان ذلك عبر القدرة المؤتمتة للشاشة.

لذا فإن التفكير في كيفية تطبيق الطلب وليس مجرد  يق الحقة.يمكن الدخول إليها عمليات تدق

غرض مقدم الطلب بل أيًضا مدى السماح لمقدم الطلب بالوصول إلى البيانات وفق شروط 

إذ يمكنك مثالً الحصول على إمكانية الوصول إلى تنفيذ القانون مجاًنا وذلك إلى نوع  --محددة 

  ت وصول متفاوتة.معين من البيانات وبكل سهولة وبدرجا

ولكن الوصول إلى البيانات والقدرة على التدقيق يمثالن عنصًرا مهًما للغاية بعد ذلك ألنه يمثل 

 نوًعا من التأثير الشديد على إساءة االستخدام.

 

نا فلدي --هل يريد أي منكم اإلدالء برأيه  أليس كذلك؟ أعتقد أننا انتهينا من هذه النقطة. شكًرا.  كريس ديسبين:

 هل يريد أي من المتواجدين بالهيئة أن يدلي بأي شيء متعلق بالوصول المتطابق؟ دقيقة واحدة.

أردت فقط أن أعرف إذا ما كان أي منكم يريد أن  --أريد أن أتحدث عن  بسرعة شديدة، حسًنا.

 يدلي بأي شيء متعلق بالوصول المتطابق. 

 

ما كنا نحاول أن نفعله من خالل استخدام البيانات هو  ة.سأتحدث عن هذا األمر بسرعة شديد  ميشيل نيلون:

العودة إلى األسس القديمة المتعلقة بعناصر البيانات المطلوبة على مستوى فني ثم االنتقال من 

ا أن  هناك إلى مرحلة الحقة. لذلك، وبالعودة إلى النقطة التي أثارها ستيف، فمن المستحيل فنّيً

عبر اإلنترنت دون وجود بعض البيانات التي يمكن للعامة  يتمكن اسم نطاق من االنتشار

 وأنا متأكد أن بإمكانكم تنفيذ ذلك. الوصول إليها إال إذا تم ابتكار بعض البروتوكوالت الجديدة.

لذلك سيكون لديكم دائًما طريقة ما  ولكنكم تعرفون، على المستوى الفني أن ذلك لن يحدث.

  للوصول.
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 وكاثي أيًضا تريد التعليق. وسوف ننهي األمر عند هذه النقطة. ي، كنت تريدين التعليق.ستيفان  كريس ديسبين:

 

وبالتأكيد  وأوافق عليها كلية. أردت فقط أن أرد على التعليقات حول هذه الرؤية األكثر تفصيالً.  ستيفاني بيرين:

كمن في أن هذا والمشكلة بالطبع ت فأنتم ال تريدون أن تفقدوا البحث والتحليل اإلحصائي.

فإذا كان عليهم أن يتولوا تقييم كل  التوازن يتحقق مع عبء اإلجابة على المجتمع الذي يوفرها.

علينا أن  أعني أن هناك سبب لفتح هذه الموضوعات اآلن. طلب، فإن هذا أمر مرهق للغاية.

زيد من التعقيد ولكنني أعتقد أن المفارقة تكمن في أن الم نكتشف كيف يمكننا وضع معايير لهذا.

 أفضل من تقليل مستوى التعقيد.

 

 سنغلق الموضوع اآلن من خالل آخر متحدثْين؛ بيل وكاثي. شكًرا.  كريس ديسبين:

 

ففي أي شكل من أشكال الوصول التي تتطلب تعريف، يتمثل أحد األشياء  بيل سميث، بايبال.  بيل سميث:

فراد الذين يسجلون النطاقات ولكن أيًضا في التي ينبغي االهتمام بها ليس فقط في خصوصية األ

هو أحد المخاوف األكثر  --[همهمة]  --هذا في الواقع  --وهذا  خصوصية من يسألون عنها.

لذلك أعتقد أن هذا  خطورة ألنه يتعلق بمن يحافظ على تلك البيانات في السجالت وما إلى ذلك.

ه إذا ما كنتم ستعودون القتراح تطبيق أحد العناصر التي يجب على مجموعة العمل االهتمام ب

 أسلوب الوصول المتطابق أو أي طريقة وصول أخرى. 

 

 وأخيًرا كاثي، بسرعة من فضلك. شكًرا لك بيل.  كريس ديسبين:

 

وأعني بذلك الوصول المتطابق  كان ينبغي علينا إجراؤها منذ سنوات. تلك مناقشة رائعة.  كاثرين كليمان:

سماء النطاقات والوصول إلى تلك البيانات وخصوصية من يحاولون وخصوصية من يسجلون أ

 شكًرا. إنها حًقا مناقشة رائعة. الوصول إلى تلك البيانات وخصوصية تلك البيانات في حد ذاتها.
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 سأعطي ستيفاني الكلمة األخيرة في هذا الموضوع، ثم ننتقل إلى الموضوع التالي. حسًنا.  كريس ديسبين:

 

ولكن يجب أن يدرك  كنت مختصرة للغاية في المناقشة حول سياسة الخصوصية المقترحة.  ن:ستيفاني بيري

ستكون هناك و الجميع أن أي سياسة خصوصية مقترحة ستراعي كل األشخاص وكل البيانات.

فالموضوع ال يتعلق فقط بما  لذا فهذا موضوع معقد للغاية. قواعد مختلفة للمناطق المختلفة.

 .WHOISخدمة  يجري خارج نطاق

 

 نعم، عذًرا، النر. أعتقد. األخير. نعم، التالي. قطًعا.    كريس ديسبين:

 

أعتقد أننا نود الحصول على تعليق إذا ما كان من المنطقي أن نطلب معرفة تكاليف الوصول   النر أجاي:

ول إلى إلى بيانات التسجيل وهل ينبغي أن تكون هناك آلية تتيح للمستخدمين دفع أجر ما للوص

 --عدد معين من 

 

هناك  أوافق أننا يجب أن نحصل على بعض التعليقات على ذلك، ولكن ليس اآلن. ممتاز.  كريس ديسبين:

وأنا على يقين من أن البعض لديه  --عنوان بريد إلكتروني لكل شخص يمكنه من خالله إرسال 

  قطًعا. تعليقات على ذلك.

فيصل، الكلمة  يريد فيصل التعليق عليها على ما أعتقد.وهي متطلبات التخزين واألداء، التي 

 إليك.

 

فقد ناقشنا باختصار نموذجين  يتناول تعليقي كل شيء متعلق بالبيانات وخاصة كيفية تخزينها.  فيصل شاه:

مختلفين؛ النموذج الموزع المطبق حالًيا بالفعل والثاني الذي يمثل قاعدة بيانات مركزية تعد 

 تم فيه تجميع كافة البيانات.مكاًنا رئيًسا ي
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ففي ظل العديد من السجالت التي يجري إنشاؤها،  وهناك تحديات ومزايا في كال الطريقتين.

ع  ع تحديات أكبر لدى تلك النقطة. --ُيثار التساؤل حول النموذج الموزَّ  قد يثير النموذج الموزَّ

ع.  ولكن ربما يكون هناك مزايا مختلفة للنموذج الموزَّ

ف النظر عن النموذج الذي سيجري تطبيقه، قد يكون هناك مقاييس محددة ينبغي وبصر

وربما يكون هناك حاجة إلجراء تفتيش من وقت  وضعها في مكانها المناسب بهدف تقييم األداء.

 آلخر عالوة على المراجعات الدورية. 

ففي ظل  م نفسه.ينبغي أيًضا أن تكون هناك آليات لألمن والسالمة بحيث ُتطبق داخل النظا

قاعدة البيانات المركزية مثالً، يمكنك التحكم في الدخول من خالل طلب بيانات موثقة أو يمكنك 

وهذه هي الطريقة  التحكم في الوصول المتطابق ولكن مثلما يقول رود إنها شكليات فنية مميزة.

 التي تنفذون األمر بها.

 ل توفير منصة ضمان. وقد نحتاج إلى المزيد من تلك اإلجراءات من خال

ولكن في ظل قاعدة البيانات المركزية، يصبح السؤال عمن سيدير قاعدة البيانات هذه وما هي 

التكاليف اإلضافية المترتبة على ذلك وهل سنفرض تكاليف أخرى على الوصول مثلما اقترح 

 أحد منا؟

 األمور كل على حدة. لذلك لم ندخل إلى هذا الموضوع في حقيقة األمر، وسنقوم بمناقشة تلك

 وهذا هو سبب أهمية الحصول على تقارير حول الموضوع.

عة مقارنة بقاعدة البيانات  والسؤال اآلن هو ما هي التكاليف و/أو مزايا قاعدة البيانات الموزَّ

 المركزية.

 

 حسًنا.    كريس ديسبين:

 --هانة إلى إليوت دون توجيه أي إ --ينبغي أن يكون هناك مسجلين في الحجرة غير إليوت 

 ممن يكون لديهم فكرة عن قاعدة البيانات المركزية.

 ربما. ربما يكون لدينا بعض السجالت، تشاك.

 سأبدأ المناقشة مع راي.
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 ) المفرد. gTLDلذلك أفترض أنكم تتحدثون عن هذا وعالقته بنطاق المستوى األعلى (    راي بلزاك:

 

 نعم.    كريس ديسبين:

 

عة.    راي بلزاك:  فكل واحد قد يكون لديه إما قاعدة بيانات مركزية أو موزَّ

 

حسًنا، ال. فمن الممكن أن يكون لديكم قاعدة بيانات مركزية متكاملة لكل نطاقات المستوى   كريس ديسبين:

 .gTLDs األعلى العامة

 

لمجمعة من خالل كل فالبيانات ا --) gTLDلذا فأنتم تتحدثون عن كل نطاق للمستوى األعلى (  راي بلزاك:

  --) ستكون في مخزن رئيس gTLDنطاق للمستوى األعلى (

 

 كل هذه األشياء. نعم، هناك منظمة في جنيف لديها قاعدة بيانات.  كريس ديسبين:

 

 أنا ال أوافق تماًما على أن تكون البداية من خالل ذلك النموذج.    راي بلزاك:

 

 حسًنا.    كريس ديسبين:

 

)، كنت gTLDلذلك بالنسبة إلى اإلجابة عن هذا السؤال بالنسبة لكل نطاق المستوى األعلى (  راي بلزاك:

) لتتخذ قراًرا بشأنه، gTLDسأقترح عليكم أن تتركوا األمر برمته لنطاقات المستوى األعلى (

 ولكن العناصر التي ينبغي أن تتوفر هي القواعد والعمليات التي يجب اتباعها لتنفيذ ذلك.



 gTLD ARخدمات دليل برنامج مجاالت المستوى األعلى العامة  -الجيل التالي  -بكين 

 

 47من  33صفحة 

 

 ء األساسي الذي ينبغي أن ُينفذ هنا هو العملية ومراجعة العوامل التي ذكرتموها هناك.والشي

 وهذا ربما يكون أكثر أهمية من أي شيء آخر.

لذلك فإن إعداد سياسة أو مجموعة من القواعد أو اإلرشادات، أًيا كانت الطريقة التي 

ذلك يمكنهم اختيار ما إذا كانوا ) لgTLDستستخدمونها، بالنسبة لكل نطاقات المستوى األعلى (

 يهتمون بإنشاء قاعدة بيانات موزعة أو مركزة، وأنا أعتقد أن هذا سيكون حالً أفضل. 

 

ففي ظل عقود نطاقات  لنكون صريحين ولو لثانية واحدة. لنعرض األمر بمنتهى الوضوح.  كريس ديسبين:

ة، أو أيا كان المسمى متكامل WHOIS)، يكون لكل نطاق خدمة gTLDالمستوى األعلى (

 السجل. صحيح؟ الذي سنطلقه عليها، وهذا يعني أنها ستدار من موقع واحد.

 ) الجديدة. gTLDلذا لدينا بالفعل ذلك بالنسبة لكل نطاقات المستوى األعلى (

يتعلق أكثر بقاعدة البيانات المركزية عبر الفضاء الشاسع، وما  --لذلك فالسؤال الذي ُيثار هنا 

 --والذي لم توافقون عليه، ولكن  --ن هذا شيًئا إذا كا

 

حيث إن  -- 30,000) التي يبلغ عددها gTLDفأنا ال أوافق على نطاقات المستوى األعلى (  راي بلزاك:

ولكنني أعلن  وهذا ال يمكن تطويره. كل البيانات الخاصة بها تتجمع في قاعدة بيانات واحدة.

ما إذا كان ينبغي أن يكون لكل نطاقات المستوى األعلى  --أنكم يجب أن يكون لديكم خيار بين 

)gTLD.والشيء األكثر أهمية في  ) حق اختيار، وعليكم أن تتولوا إعداد القواعد الالزمة لذلك

 هذا اإلطار هو ما إذا كان يجب أن يكون لديكم إمكانيات لمراجعة قواعد تلك العملية.

 

 برتراند. هل أدركتم ما أقصده؟    كريس ديسبين:

 

 أنا لست متأكًدا مما إذا كانت هذه العملية منتهية تماًما أم ال. أُدعى برتراند دي ال شابيل.  برتراند دي ال شابيل:

ا بطبيعتها كما ذكر كريس ويكي ومن ثم فهو  فالحقيقة هي أن مجموعة البيانات ُتوزع ال مركزّيً

 نظام يعمل بأسلوب التعهيد الجماعي.
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هو إذا ما كانت هناك معايير أو بروتوكوالت واضحة وكافية، وهناك إمكانية والشيء الثاني 

لذلك، حتى وإن تم المحافظة على كل منها على حدة وذلك للسماح لألشخاص بتجميع البيانات 

 وقد يكون هناك عدة عوامل يمكنها تجميع هذا النوع من البيانات لعدة أنواع من المستخدمين.

وهو ما يتضح تماًما لكم، ما إذا كان هناك  --تعامل معه هو إذا ما كان والخيار الذي سيتم ال

يمثل النقطة المرجعية الوحيدة أو ما إذا كانت القواعد الموزعة هي النقاط المرجعية  شيء

 وهناك أنماط مختلفة من التجميع.

 تم توزيعها.وبهذا، إذا ما نظرتم إلى نموذج الخادم األساسي، فهو يمثل قاعدة بيانات فردية ي

ع مزود بـ  لذا فإنه ال يمثل خياًرا من اثنين.  --ويمكن أن يكون هذا نظام وصول موزَّ

 

 نعم.    كريس ديسبين:

 

 قاعدة بيانات فردية. --   برتراند دي ال شابيل:

 

 وجهة نظرك صحيحة. هذا صحيح تماًما.    كريس ديسبين:

 بالفعل في وقت ما.في الواقع، أعتقد أننا تحدثنا عن هذا الموضوع 

  تشاك.

 

 . VeriSignتشاك جوميز من  شكًرا لك كريس.    تشاك جوميز:

أعتقد أنه كانت اتفاقية حول  --فاألصل  أوالً، أود أن أقدم لكم بعض المعلومات التاريخية.

، ولكن في الواقع تطلب األمر منا أن نكون مستعدين VeriSignالحلول الشبكية، وقد تكون 

المركزية، التي كانت منتشرة عبر نطاقات المستوى األعلى  WHOISخدمة  رتين:لتقديم فك

TLDs وليس فقط نطاقات المستوى األعلى ،TLDs  التي قمنا بتشغيلها، وخدمةWHOIS 
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العالمية التي كانت ستشتمل على رموز الدول وقد اكتشفنا سريًعا أن رموز الدول قد ال تتعاون 

  فنحن لم نسلك هذا الطريق. أبًدا في هذا اإلطار ولذلك

ولن أكرر ما قلته يا كريس، ولكنني سأشير إلى النقطة نفسها بالنظر إلى الحقيقة التي تشير إلى 

 أن كل البيانات في السجالت المكثفة في الوقت الحالي يتم تغذيتها بأي طريقة. 

لم ال يمكن تطوير الحل  وأعتقد أن آخر ما أود اإلشارة إليه وأنا أوجه كالمي إلى راي تحديًدا؛

 المركزي. 

لذا  فنحن لدينا قاعدة بيانات هائلة لمجموعة صغيرة جًدا من األسماء تأتي من مئات المسجلين.

وأنا لست مؤهالً فنًيا ألقوم باإلجابة عن هذا السؤال، ولكنني أعتقد أنه قد  --فأنا لست متأكًدا 

 يكون قابالً للتطوير. 

 

 وكما تقول، يمكنك أن تتحدث عن ذلك الخط غير المتصل. .حسًنا    كريس ديسبين:

 روبنز.

 

  روبنز كول.    روبينز كول:

عة مع تصديق  استكماالً للنقطة التي بدأها برتراند، يمكن الحصول على قاعدة بيانات موزَّ

 مركزي وهدف للدخول.

 

 هذا صحيح، أليس كذلك؟    كريس ديسبين:

 

عدة البيانات هذه في كل مكان ولكنها يمكن أن تتعرف على الشهادات المركزية لذلك قد تكون قا  روبينز كول:

 المحدودة الخاصة بسلطات تنفيذ القانون والسلطات المعنية بحماية الخصوصية وما إلى ذلك. 
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ث أنا ال أتذكر من ذكرها في البداية، أعتقد أن أمادو تحد شكًرا لك، إن هذه نقطة رائعة جًدا.  كريس ديسبين:

 عن مدى صعوبة التعرف على درجات تنفيذ القوانين عبر الحدود وما إلى ذلك.

ويتمثل أحد المزايا المحتملة لهذا النوع من األشياء هو أنك يجب أن تمر بهذه التجربة المركزية 

ل فردي أن يفعل هذا بمفرده. لتنفيذ القانون.  إذ ال يجب على كل مسجِّ

 إننا نشكرك.

 ستيف.

 

 أعتقد أننا في إطار اتفاقية شرسة فهذا ليس سؤال اختياري. أدعى ستيف ميتاليتز:  تز:ستيف ميتالي

 

 قطًعا.    كريس ديسبين:

 

، والتي لم ُتذكر WHOISوالنقطة الوحيدة التي أردت أن أضيفها هو فريق مراجعة خدمة   ستيف ميتاليتز:

 --كثيًرا هذا الصباح 

 

 ًرا في أحاديث جانبية.لقد تحدثنا عنهم كثي    كريس ديسبين:

 

يجب  ICANNوكانت إحدى توصياتهم هي أن منظمة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة   ستيف ميتاليتز:

أن تؤسس بوابة مركزية لكل بيانات التسجيل الخاصة بمجاالت المستوى األعلى العامة 

gTLDs. ام المخصصة وكما أدركها، فقد وافقت هيئة منظمة اإلنترنت لألسماء واألرق

ICANN  .على هذه التوصيات 

لذا أعتقد أننا في إطار الوصول إلى هدف ما في هذا اإلطار على األقل فيما يتعلق بالبوابة 

 المركزية.
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 شكًرا لك ستيف.    كريس ديسبين:

 

ه أن يتضمن أوالً، ال يوجد سجل كامل متكامل يمكن سأحاول أن أتحدث باختصار شديد جًدا.  أمادو أبريل آي أبريل:

بيانات كل األشخاص ويمكنه تطبيق القواعد نفسها على كل شيء ألن إحدى المشكالت التي 

 لدينا هنا، وليست المشكلة كلها، تتعلق بالسجالت والمسجلين الذين يمتثلون للقانون المحلي.

 --كما تعلمون  إذ إن لديكم قاعدة واحدة لكل شخص

 

 حسًنا.    كريس ديسبين:

 

  --بين مطار داالس والبنتاجون، هناك في مكان ما   يل آي أبريل: أمادو أبر

 

 هل أدركتم ما أقصده؟    كريس ديسبين:

 

 لن يفيدنا ذلك. --   أمادو أبريل آي أبريل:

فما نحتاجه بالفعل  والسؤال الثاني إجابته باإليجاب بالنسبة لما قاله روبنز وأنا كنت سأقول ذلك.

الخاصة بمقدمي الطلبات واألوامر الخاصة بالسجل بأن هذا بالفعل  هو أن نمركز االعتمادات

  طلب قانوني.

وهذا أيًضا شيء كنا نناقشه مع مجموعة العمل المعنية بمكافحة االحتيال وذلك في سياق 

 مختلف تماًما.
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 هذا مفهوم. شكًرا.    كريس ديسبين:

 سيدي.

 

  ولكنني لم أتحدث إليهم بهذا الشأن. Dynلصالح شركة  أنا أعمل اسمي أندرو سوليفان.    أندرو سوليفان:

أوالً، إن تشبيه األمر بمنطقة الجذر هو أمر مزعج قليالً ألن منطقة الجذر بالغة  هناك نقطتان.

 الصغر ونحن نتحدث عن كل بيانات التسجيل هنا، لذلك أعتقد أنها فكرة سيئة.

في التعامل مع الفكرة التي تشير إلى أنكم  ثانًيا وهي النقطة األهم، نحن لدينا بالفعل خبرة

وألننا كان لدينا ما  سيكون لديكم أكثر من شخص واحد لديه البيانات نفسها، أليس هذا صحيح؟

الضعيفة التي يوجد بداخلها السجل والمسجلين ممن لديهم البيانات  WHOISُيطلق عليه خدمة 

انات ثم لدينا مشكلة تتعلق بتوصيل البيانات ثم إن لدينا العديد من المسجلين ممن كان لديهم بي

 وشحنها إلى عدة أماكن.

ويعد  لذا يبدو لي أن إضافة طبقة أخرى إلى نفس المجموعة من المشكالت تمثل فكرة سيئة.

عة. ع لذا ينبغي أن يكون لدينا قاعدة بيانات موزَّ  هذا نظام موزَّ

 

 شكًرا.    كريس ديسبين:

  خيرة في هذا الموضوع.سيدلي برتراند بالكلمة األ

يمكنكم التعليق على أي من جوانب هذا الموضوع الذي  وبعد ذلك سننتقل إلى جلستنا المفتوحة.

يمكنكم التحدث عن موضوع التكاليف الذي أثاره النر فيما يتعلق بإمكانية فرض  تناقشونه.

التالي التي يمكنكم التحدث عن أي شيء تفعلونه مع خدمات تسجيل الجيل  رسوم على هذا.

لذا إذا كان لديكم أي تعليقات أخرى تودون اإلدالء بها، يرجى االقتراب والتحدث  تفضلونها.

 عبر مكبرات الصوت.

 برتراند.
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أود التعليق على أنواع األسئلة التي  أود التعليق على نقطة واحدة. أُدعى برتراند دي ال شابيل.  برتراند دي ال شابيل:

 --، وتحديًدا فيما يتعلق بالوصول إلى طرق تنفيذ القانون WHOISة نواجهها في حالة خدم

وهو يشبه الموضوعات التي نواجهها مثالً في إطار العالقة بين عملية تنفيذ  --(همهمة) 

القانون والمنصات اإللكترونية الكبرى مثل الفيسبوك أو ما إلى ذلك ألنها تمتلك الكثير من 

وللقيام ببعض الدعاية  ي يقوم بها مستخدمو هذه المنصات.البيانات من خالل األنشطة الت

الذاتية، فالبرنامج الذي أقوم بتشغيله على اإلنترنت ونطاق السلطة في هذه اللحظة هو تماًما 

التعامل مع ما نطلق عليه الحدود المشتركة اإلجرائية بين المشغلين المختلفين وبين أسلوب تنفيذ 

أو منصات أخرى في فضاء  ISPsأو  DNSوا مشغلين القانون والشركات سواء أكان

اإلنترنت الشاسع، ولكن أيًضا مع جمعيات المجتمع المدني لكي يكون المثلث سلسلة من 

إجراءات التشغيل البينية التي تضمن القيام بالعمليات كما ينبغي عالوة على انسيابية التفاعالت 

  فحوصات والتوازنات.بأسلوب مؤتمت قدر اإلمكان بالقدر الممكن من ال

 لذلك هناك أوجه تشابه في مناطق أخرى.

 

 شكًرا لك برتراند.    كريس ديسبين:

فضالً، أرجو عرض  لذا فالتعليق األخير يمثل نقطة جديدة لم يتطرق إليها أحد من قبل.

 وهم يعملون عليها اآلن. الشريحة التالية. حسًنا.

هل  ًما على الوصول إلى هذه البيانات، أليس كذلك؟إذا ال يريد أحد منكم أن يفرض رسو حسًنا.

يمكننا فرض رسوم  ليس هناك مشكلة. فلنستبعد هذا االختيار. جيد. الكل راٍض عن تلك الفكرة؟

 (ضحك في الجلسة).

 

 عذًرا، فقد تمكنا في الوقت الحالي من حل كافة المشكالت.    ميشيل نيلون:

 

 بالضبط. لي من حل كافة المشكالت ألننا يمكننا فرض رسوم.تمكنا في الوقت الحا    كريس ديسبين:

 --الشريحة التالية 
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 إليوت سيلتقط مكبر الصوت. جيد جًدا.    ميشيل نيلون:

 

 ث.تحدنك الاكبالضبط. إليوت، بإم    كريس ديسبين:

 

 هل أنت تعيش في أجواء خيالية ميشيل؟    إليوت نوس:

 

  نعم.    ميشيل نيلون:

 

أعتقد أن برتراند قد أثار  أردت فقط أن أصل إلى هذه النقطة في النهاية. --أعتقد هذا يا برتراند   إليوت نوس:

وهو أننا نعتبر وكالء  WHOISنقطة رائعة والتي نحتاجها لكي ندرك ما الذي نفعله مع نظام 

د هناك عدد ال ُيحصى وال يعد من الموار .DNSلعامة المستخدمين ألحد الموارد؛ أال وهو 

الخاصة مثل الفيسبوك وجوجل وغيرها ممن ال يعتبرون فقط أكثر مالءمة للتعمق في البيانات 

حول تراخيص ممارسة الدخول إلى اإلنترنت، والذي يريد الكثيرون أن تتحول خدمة 

WHOIS  ونظم تعاقدية تتيح الدخول وتجعل هذا  --إليه، ولكنها أيًضا محكومة بنظم قانونية

 أكثر مالءمة.  النمط من الدخول

ويجب أن يكون هذا هو المورد الذي يتضمن أقصى  فنحن نعد هنا وكالء عن الموارد العامة.

 قدر من الحماية لألفراد.

يمكن لألفراد في هذا المورد، وهم العنصر األهم، الوصول واستخدام هذا المورد بالطريقة التي 

 تواصل عبر اإلنترنت.تتيح أقصى قدر من المشاركة ويمثل الطريقة األسهل لل

 وينبغي أال يكون هذا المقام المشترك األصغر ولكنه ينبغي أن يكون األكبر.

ولذلك أجد أنه من المفارقات الغريبة عندما تكون هناك مطالب بأن يكون هذا المورد هو األكثر 

 صرامة من ناحية الخصوصية وحقوق األفراد. 
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 هذا مفهوم.    كريس ديسبين:

سأنتقل  أعتقد أن هذا الرجل ال يفعل شيًئا سوى إحصاء من هم في القاعة. يا بيتر. سأنتقل إليك

 إلى بيتر يليه جيم ثم كارول.

 

 بيتر دينجيت ثراش أتحدث بصفتي الشخصية.    بيتر دينجيت ثراش:

كريس، أردت أن أجيب في هذه الجلسة المفتوحة عن كالمك الذي يشير إلى أنه كان يمثل 

لك بالنسبة إلّي كان يطرح أحد األسئلة المحورية التي يجب أن ننظر إليها وآمل ترخيًصا ألن ذ

أن تنظر الهيئة بعين االعتبار إلى ذلك ألنكم تعرفون أن ذلك يمثل ترخيًصا في بعض الواليات 

القضائية، ولكنه ال يعد ترخيًصا في البعض اآلخر. وهناك من يعتبرون أن ذلك من حقوق 

 وأن هناك أمثلة أخرى وهياكل قانونية أخرى قد تستخدمونها هنا. اإلنسان األساسية 

 

  نعم.    كريس ديسبين:

 

  على سبيل المثال، الهدية أو الثقة أو المسؤولية.    بيتر دينجيت ثراش:

على سبيل المثال، قد يعتقد البعض أن أي مرتاد للسينما يتمتع بحق ال مراء فيه بالتمتع بوسيلة 

الة نشوب حريق في دار السينما دون االضطرار إلى تسجيل اسمه لكي خروج آمنة في ح

ويتمتع ذوي االحتياجات الخاصة ممن ينتقلون  يتمكن من الخروج من السينما في تلك الحالة.

بكراسي مدولبة في بعض الدول بحق الدخول والخروج من وإلى المباني من خالل ساللم ُتعد 

مضطًرا لتسجيل الكرسي المدولب الذي تجلس عليه  فأنت لست لهم خصيًصا أو ما شابه.

 للدخول إلى هذه المنشأة، أليس هذا صحيًحا؟

  --لذا فأنا أعتقد أن هذه النقطة مهمة للغاية 

 

 نقطة جيدة للغاية.    كريس ديسبين:
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 مبدأ القانوني لها.ويجب أن تتناول المناقشة الجيدة لهذا الموضوع طبيعة هذه األشياء، أي ال --  بيتر دينجيت ثراش:

ألنكم إذا بدأتم الموضوع بافتراض أنها رخصة، فأنتم تفرضون موقًفا تكون فيه الجهة المانحة 

، قادرة على فرض شروط كاملة على المستخدمين وأشك تماًما في ICANNللترخيص، مثل 

 منطقية هذه الفرضية. 

 لذا يجب التفكير في طبيعة وماهية تلك القوانين.

 

 شكًرا لك بيتر.    بين:كريس ديس

 جيم.

 

قد أتوجه بحديثي إلى لب الموضوع  جيم برندرجاست من مجموعة استراتيجية جالواي. أهالً.  جيم برندرجاست:

 --قد تكون هناك شريحة أخرى، لست متأكًدا، ولكن  مباشرة.

 

 ال، ليس هناك شريحة أخرى.    كريس ديسبين:

 

أعلم في األساس التوقيت المذكور في خطة  ذا اإلطار بموضوع التوقيت.يتعلق السؤال في ه  جيم برندرجاست:

العمل لتوصيل المنَتج في أبريل أو مايو، ولكنني أشعر من خالل مناقشة اليوم أننا قد ابتعدنا 

هل لديكم أي تقدير حول التوقيت الذي قد تتوفر به وثيقة وأيًضا ما هي  عن لب الموضوع.

وهل سيكون  وهل ستصدر باإلجماع؟ تستخدمونها إلصدار هذه الوثيقة؟العملية الداخلية التي س

 إذا كنتم قد حددتم مالمحها بعد. وكيف سيكون وضع العملية برمتها؟ هناك خالف بشأنها؟

 

 جان فرانسوا، هل تريد التعليق باختصار على هذا الموضوع؟    كريس ديسبين:
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في الواقع ألنني أعتقد أن هذا موضوع كبير للغاية، ألنه يمكنكم  يصعب تحديد اإلطار الزمني  جان فرانسوا باريل:

استيعاب األمر من خالل وجهات النظر والرؤى المختلفة التي عكستها األسئلة المطروحة 

ولكنني أعتقد أنه إذا كانت لدينا إمكانية الحصول على مخطط قبل ديربان، فأعتقد أن هذا  اليوم.

 لفريق.سيكون إنجاًزا رائًعا لهذا ا

 

 وأعتقد أنه سيكون رائًعا لو حصل إجماع.    كريس ديسبين:

 

 قطًعا.    جان فرانسوا باريل:

 

 لذا أعتقد أننا نحتاج ما ال يقل عن عشر سنوات لنقول ما نريده يا جيم.     كريس ديسبين:

 كارول.

 

أعتقد أنها كانت  ي مكافي.مرحًبا، هذا الكالم صادر عن أحد المشاركين من على بعد، جول  كارول كورنيل:

وما يهمنا في هذا المقام أن نعرف أن الفرد يمكن أن يتواصل مع  نقطة جيدة حول المصداقية.

لين عندما يعرف شخصيته.  بثقة مع أحد المسجِّ

 

 شكًرا لك كارول.    كريس ديسبين:

 ستيف.
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 لتي طرحها إليوت.أريد فقط أن أختلف مع الفكرة ا أدعى ستيف ميتاليتز:  ستيف ميتاليتز:

أو يمكنني القول قاعدة بيانات تسجيل مجاالت المستوى األعلى العامة  WHOISإن خدمة 

gTLD .وهذا المورد يعد في منتهى األهمية  التي يمكن تسجيلها ككل هي عبارة عن مورد عام

 للمسؤولية والشفافية على اإلنترنت.

بمثابة الوكيل لذلك المورد  ICANNصصة فقد كانت منظمة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخ

ومن وجهة نظري، لم تؤد منظمة اإلنترنت لألسماء واألرقام  سنة السابقة. 15على مدار الـ 

فقد كانت هناك العديد من التحديات ولكنني  عملها على ما ينبغي كوكيل. ICANNالمخصصة 

 أقل دقة اليوم مما كانت عليه.أعتقد أن البيانات أقل إمكانية في الوصول إليها وربما تكون 

لذا أعتقد أن ما تفعله هذه المجموعة، فمن األهمية بمكان أن نحاول تحسين أسلوب اإلدارة 

 والوكالة لهذا المورد العام المهم للغاية.

 

 ولماذا؟ من الذي حدد أنه مورد عام؟ --ولكن     كريس ديسبين:

 د عام؟فهل سنجعلها مور --أعني، إذا لم تكن مورد عام 

 

نعم، أعتقد أننا إذا لم يكن لدينا شيء ما مثل هذا، ينبغي علينا ابتكاره ألن الناس أو مستخدمي   ستيف ميتاليتز:

 اإلنترنت يجب أن يكونوا قادرين على اكتشاف من الذين يتعاملون معهم عبر اإلنترنت.

 

 أعتقد أنه يمثل داللة جيدة.أعتقد أن ويندي يداعب مكبر الصوت، وهو ما  حسًنا.    كريس ديسبين:

 شكًرا. برتراند، هل يمكنك السماح لكارول باإلدالء بكلمتها قبلك؟

 

 وهذه من كيرين مكارثي. شكًرا.    كارول كورنيل:
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 مرة أخرى.    كريس ديسبين:

 

أكد من وحيث إننا نتحدث عن الجيل التالي من الخدمات، أعتقد أن مجموعة العمل ينبغي أن تت  كارول كورنيل:

وقد يكون  أنكم تربطون بين شركات التصفح مثل جوجل وميكروسوفت وموزيال وما إلى ذلك.

 لديهم بالفعل بعض األفكار الجيدة.

 

 بالفعل. شكًرا.    كريس ديسبين:

 برتراند.

 

 أُدعى برتراند دي ال شابيل.   برتراند دي ال شابيل:

 ولكنني أرشحه ليكون خدمة عامة بدالً من ذلك. في الواقع، لست متأكًدا تماًما من أنه مورد عام

أو أي خدمة  WHOISوتعد خدمة  وهناك بديل يتمثل في وظيفة تسجيل األراضي هنا.

 وهذا يقترن " أو سجل األراضي.cadastreتوجيهية أخرى، بديالً لما نسميه بالفرنسية "

نت لألسماء واألرقام بالوصف العام لطبيعة النشاط والمسؤوليات األساسية لمنظمة اإلنتر

تضطلع  ICANNفمنظمة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة  .ICANNالمخصصة 

فالجانب  واألصل هنا يتمثل في وظيفة كاتب العدل. بمسؤولية أساسية من ناحية التوثيق.

 اإلشرافي للخدمات التوجيهية واألسس الخاصة بقاعدة سجالت األراضي تعد وظيفة توثيقية.

بل إنها تعد وكيالً للعملية التي تتولى  اإلطار، فهي ليست الوكيل الخاص بالمورد. وفي هذا

 إدارة هذه الخدمة العامة.

فأنا سعيد للغاية بقرار مجلس اإلدارة قد اتخذ قراًرا  النقطة الثانية هي الموضوع المنهجي.

أن طبيعة مجموعة  ومن ناحية العملية ذاتها، أدرك بإطالق هذه العملية وافتتاح المناقشات.

 العمل هذه في المقام األول تتمثل في وضع إطار إلجراء مزيد من المناقشات. 

 فهل يمكنكم شرح الفوارق بين ما تفعلونه وموضع التوقف والخطوات التالية؟
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 نعم ولكن الوقت ليس مناسب اآلن.    كريس ديسبين:

 ربما في وقت الحق.

 وندي.

 

 عى ويندي سيلتزر.أُد شكًرا.    ويندي سيلتزر:

ويعد اإلنترنت منصة هائلة  إجماالً لما قلنا، أردت أن أطرح بعض الرؤى المختلفة لما نفعله.

إنه يعد منصة هائلة للتواصل بين األشخاص ويجب أن نكون حذرين  تتيح التعبير بكل حرية.

 للغاية بحيث ال نضع قواعد تعيق فرص التواصل هذه.

تجاري وبطريقة االتصال المنتدب، ولكن دعونا نفكر أيًضا عن ونحن نميل للتفكير بأسلوب 

حرية التعبير والفرص الهائلة التي تتيحها لالتصال بين األشخاص من مختلف الدوائر القضائية 

 دعونا نفكر ونحن نضع نصب أعيننا هذه الحريات. ومختلف الخلفيات الثقافية.

 

 شكراً ويندي    كريس ديسبين:

 م عرض الشريحة األخيرة.فضالً، هل يمكنك

 برتراند، سأعود إليك في غضون ثانية واحدة. 

كما قال جان فرانسوا، فنحن لدينا عنوان بريد إلكتروني مثل  --لذا فنحن لدينا 

input-to-ewg@icann.org.  وهذا العنوان متاح ألي شخص يريد أن يدلي ببياناته، لذا

م الذي تحرزه موسوعة الويكيبيديا، وكما قال لدينا يمكنكم تتبع التقد ال تترددوا في فعل ذلك.

 مسودة خطة من خالل اجتماع ديربان والتي تعد هي هدفنا بكل تأكيد.

 سأعطي الكلمة لجان فرانسوا مرة أخرى في خالل ثانية واحدة. 

برتراند، هناك كلمة محددة للغاية تتناول النتائج التي حققتها مجموعة العمل المكونة من خبراء 

وأنا ال أريد أن أستولي على هذه الكلمة، لذا عندما نحصل عليها،  .GNSOإلى مجلس 

 سأعطيها إليكم.

 عودة إليك جان فرانسوا. وأود أن أعبر عن شكري الجزيل لكل من شارك في هذه الجلسة.
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لة التوفيق بين كل وأعتقد أن محاو أشكرك لك كريس، لعملك كوسيط متميز للغاية لهذه الجلسة.  جان فرانسوا باريل:

ولكن مثلما قلنا، لقد جئنا إلى هنا  هذه األفكار ومن كل هذه الزوايا هي مهمة غاية في الصعوبة.

وأعتقد أن استجابتكم كانت على المستوى الالئق بل  ونحن نريد تحقيق أقصى استفادة.

ت الصحيحة بل وربما فاقت هذه االستجابة مستوى توقعاتنا من ناحية كم المدخال والمسؤول.

التي قمنا بتجميعها في كل النطاقات الستة التي كنا نبحث عنها لالستفادة من رؤاكم وأفكاركم 

 اإلبداعية.

 لذلك أود بالفعل أن أشكر جميع الحضور في الجلسة.

وأعتقد أن أليس  وكما قلت، سنبقي على هذا الخط مفتوًحا بالصورة التي يمكننا الرد بها.

ى العملية بالصورة التي تمكننا من البقاء منظمين للرد، لذلك فإن الرحلة ستحاول المحافظة عل

إنها مجرد ضربة البداية الحقيقية لدعوة المجتمع لمساعدتنا في رعاية هذه  قد بدأت اليوم فقط.

العملية التي تعد، على ما أعتقد، فرصة رائعة لتفعيل هذا الجيل الجديد من الخدمات التوجيهية 

وأنا على يقين من أن الناس سيستمتعون بهذه العملية  .gTLDستوى األعلى العامة لمجاالت الم

تبطئ من  ICANNولن يشتكون ثانية من أن منظمة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 

 وتيرة سير العمليات والبحث.

لوافر إليكم وأتقدم بالشكر مرة أخرى لإلنصات لما أثرناه في هذه المناقشة، ولكن أتقدم بالشكر ا

 لألفكار الرائعة والرؤى العميقة التي أبديتموها والتي سنأخذها في االعتبار بالتأكيد.

 شكًرا.

 [ تصفيق ]

 

 

 [نهاية الجلسة]


