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مساء الخير للجميع. هذا اجتماع مغلق لمجموعة عمل السالمة العامة للجنة االستشارية  أليس مونيوا: 

الحكومية. مرحباً بكم. نود البدء بأخذ جولة من التعريفات لمعرفة بعضنا البعض. سأبدأ 

 بنفسي.

اسمي أليس مونيوا، رئيسة بالمشاركة في مفوضية االتحاد اإلفريقي لمجموعة عمل  

  السالمة العامة.

 

ومن ثم كذلك رئيس بالمشاركة في ]يتعذر  GACواناويت أكيوبترا. أنا نائب رئيس  واناويت أكيوبيوترا:

 سماع الصوت[ مجموعة العمل.

 

أنا جون فالهيرتي، وكالة الجريمة الوطنية، وحدة الجرائم اإللكترونية في المملكة  جون فالهيرتي:

 المتحدة. 

 

 [ في المملكة المتحدة.GAC] نيك شوري، جزء من فريق نيك شوري:

 

 [.BKاسمي إيفا. جئت من ألمانيا من ] إيفا بيش:

 

 .GAC لـنعم، عذًرا. إنه اجتماع مغلق لمجموعة عمل السالمة العامة   أليس مونيوا:
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 كيمو ألكونيمي من اإلنتربول، المجمع العالمي لالبتكار. كيمو ألكونيمي:

 

اإلنتربول، ولكن استناداً على السكرتارية العامة في ]ليون[ جو ]غير مسموع[. أيضاً من  ]جو[:

 وفرنسا.

 

 األسترالي.  GACانا أناليز ويليامز، ممثل  أناليز ويليامز:

 

 تايالند. GACمرحباً، أنا بيتينان كوارمورنباتانا من فريق  بيتينان كوارمورنباتانا:

 

 ]غير مسموع[، تايالند. شخص غير محدد: 

 

 بوبي فليم، المكتب الفدرالي للتحقيقات. بوبي فليم:

 

 لورين كابين، لجنة التجارة الفدرالية للواليات المتحدة.  لورين كابين:

 

 ايرانغا كانغاما، المكتب الفدرالي للتحقيقات. ايرانغا كانغاما:

 

 في المملكة المتحدة. MHRAستيف تروك من  ستيفن تروك:
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 رة مكافحة المخدرات. توماس ]والدين[، إدا ]توماس والدين[:

 

 جيم إميرسون، الرابطة الدولية لرؤوساء الشرطة. جيم إميرسون:

 

 مايك فريمان، إدارة مكافحة المخدرات األمريكية.  مايك فريمان:

 

 كارمن ألفاريز، إدارة مكافحة المخدرات.  كارمن ألفاريز:

 

 .GACكارين برست، طاقم عمل دعم  كارين بيريست:

 

 طاب مساؤكم. راسل ريتشاردسون، من هيئة تكنولوجيا المعلومات في جزر كايمن. ريتشاردسون:راسل 

 

 أليكساندر ]يتعذر سماع الصوت[، منظمة األمن والتنسيق في أوروبا. ]أليكساندر[:

 

 . GAC]يتعذر سماع الصوت[، رئيس وممثل  شخص غير محدد: 

 

 من اليوروبول.طاب مساؤكم. جريجوري مونييه  جريجوري مونييه:
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 أدريان كوستر من وحدة حماية البنية التحتية للمعلومات الحساسة في الحكومة السويسرية.  أدريان كوستر:

 

 الهندي.  GAC]غير مسموع[. أنا مستشار لممثل  شخص غير محدد: 

 

 الهندي.  GAC]غير مسموع[. أنا مستشار لممثل  شخص غير محدد: 

 

 ا ]غير مسموع[ من شرطة مقاطعة كيبيك.مرحًبا، أن شخص غير محدد: 

 

 بولست، المفوضية األوروبية. -كاثرين باور بولست:-كاثرين باور

 

. أدعم مبادرة إطار عمل انعدام األمن ICANNأنا فابيان بيتريمو من طاقم عمل  فابيان بيتريمو: 

 المتضاربة.

 

 . أجل، من فضلك، عّرف عن نفسك.شكًرا جزيالً. آمل بأن عّرف الجميع عن أنفسهم  أليس مونيوا:

 

أنا الدكتور. ]يتعذر سماع الصوت[. أنا منسق إلكتروني في ]يتعذر سماع الصوت[ في  شخص غير محدد: 

 الهند. 
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لقد جئنا للتو من جلسة عامة مثيرة للغاية هل هذا الجميع؟ حسًنا. شكًرا جزيالً لكم جميًعا.   أليس مونيوا:

وأود شكر جميع من تقدموا هنا. ظهرت أسئلة مثيرة للغاية ونتعهد بأن نجيب عليهم عبر 

 اإلنترنت. وبالتالي سنضع ذلك كجزء من جدول أعمالنا لمناقشة كيف سنتناول ذلك.

نا، ويسعى إلى ولكن بسرعة، ينظر جدول األعمال الجتماع اليوم بدايًة إلى خطة عمل 

إكمال ذلك بأي طريقة بوسعنا بين اآلن وربما على المدى القصير والمتوسط. ومن ثم 

، وباألخص PDPربما نناقش المشاركة في بعض من ]أقسام[ عملية وضع السياسة 

GNSO ومن الجيد وجود واحد أو إثنان من طاقم عمل .ICANN  هنا حتى يتمكنوا

ارين مساعدتنا على التفكير ملياً في كيف يمكننا القيام من مساعدتنا، ربما. وبإمكان ك

، بدالً من التفاعل معها باعتبارها جزء ICANNبذلك وبالتالي نتعاون معاً مع عمليات 

 من التعليق العام. 

ومن ثم تأكيد االلتزامات والبحث بوجه التحديد في حماية المستهلك والمنافسة والمسائل  

  ة اليوم.البارزة من الجلسة العام

لذا أود أن أسمع منكم بأن جدول األعمال هذا مقبول، وفيما لو كان هناك أي شيء يلزمنا  

إضافته، أية تعليقات على جدول األعمال. بوبي؟ ال، حسناً. إذن يجب علينا قبول جدول 

 األعمال كما هو؟ حسًنا، شكًرا جزيالً. سأسلم الجلسة األولى إلى تايالند لترأسها.

 

 ]مورين[، هل لديكم خطة العمل إلظهارها؟ ت أكيوبيوترا:واناوي

 

 خطة العمل، أجل.   أليس مونيوا:

 

]غير مسموع[ انضممت للتو. أظن مجموعة عمل السالمة العامة، لدينا إثنان أو ثالثة  واناويت أكيوبيوترا:

 ذلك الجزء 11]غير مسموع[ أو المهام التي كانت ]غير مسموع[ كذلك مع المواصفة 

من بكين. ولدينا كذلك  GACمن القضايا الحساسة للغاية لنا باإلضافة إلى مشورة 
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الوكيل، الخصوصية. جوانب عديدة. فقد قدمنا عروض توضيحية التي  -الخصوصية 

تؤديها دوائر انتخابية عدة. تحتوي دراسات عدة ]غير مسموع[ مخاوف كبيرة حول كيف 

ا العمل وننظر إلى نهج شمولي أكثر من النظر إلى نقدم قضايا السالمة العامة إلى كل هذ

)اسم النطاق المدّول(،  IDNالقطع واألجزاء، ألنهم يتحدثون عن قضايا عدة، مثل 

الترجمة، الترجمة الصوتية، ]غير مسموع[ فقط بعض من نطاقات المستوى األعلى العام 

gTLDs  ولديهمwHOIS ( المفّصلthick WHOIS ولديهم مراجعات )WHOIS . 

. وضعناه في البيان في لوس أنجلوس حول، في الواقع، ما هو الذي يلزمنا GACوكذلك  

الذي نتحدث  WHOISالعمل عليه، وذلك ألنه بالنسبة لنا، واحترنا كذلك بالفعل عما هو 

التي تبين لكم، أظن بأننا نعمل على إطار  GACعنه. لذا أظن بأن نموذج خطة عمل 

بالفعل.  GACء االختصاصات فعلياً وكنا قد حصلنا على موافقة العمل. وقد تم إجرا

 WHOISأليست كذلك في البيان؟ ال، ليست في البيان بعد. إذن مراجعات مواصفات 

. ]غير مسموع[ 2015]غير مسموع[ وهيئة السالمة العامة ]غير مسموع[ أغسطس 

]غير  GNSOفي والتعليق على التقرير األولى لخدمة اعتماد الوكيل والخصوصية 

التي وضعتها مجموعة عمل  PDPمسموع[ مجموعات عمل عملية وضع السياسة 

، وأرسلتها إلى ]األجهزة الرقابية[ عملية GACالسالمة العامة الذي اعتمدتها، أقرتها 

 بالفعل.  PDPمجموعة عمل عملية وضع السياسة  GNSOوضع سياسة 

التسجيل يجب أن يكون في الطريق. توجد  وبالتالي لدينا الجيل التالي من خدمات دليل 

حالياً في الجيل  GACبعض النقاط التي تم تقديمها من ]غير مسموع[ والذي تعمل عليه 

 التالي.

يوجد لدينا اجتماع ثاني وجهاً لوجه. هل هو ذلك االجتماع في واشنطن العاصمة؟ أجل،  

نا ]غير مسموع[ اجتماع [ من سبتمبر. لدينا مشاركة ]غير مسموع[. لدي10لدينا في ]

 لنصف يوم هناك في الواليات المتحدة. 

من أجل التعليقات،  GAC[ في PSWGكما ونرسل ]مجموعة عمل السالمة العامة  

 GACالموافقة. تم اعتماد ]الرسالة[ من رسالة منظمة مصادر األرقام و]إعالنها[ من 
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سله إلى [غير مسموع[. يجب ]غير مسموع[. ليس بعد؟ حسناً، إال أنه موافق عليه وسنر

 أن تكون في طريقها.

أظن بأنه إنجاز مهم للغاية ألن بروتوكول اإلنترنت مهم جداً كذلك، وللحصول على  

]غير مسموع[ في عنوان بروتوكول  WHOISالموافقة حيث نسعى إلرسال رسالة في 

 [. PSWG]مجموعة عمل السالمة العامة  لـاإلنترنت هام بالنسبة 

أظن بأنه يمكننا االنتقال إلى دراسة الحالة لجوانب عدة بما فيها ]غير مسموع[ واآلن  

استثمارات، االحتياالت. إننا بحاجة لوجود تفاصيل، وهو ما ينبغي أن تكون النتائج. 

 ستترأس ]أليسا[ بالفعل دراسة الحالة تلك. هل توجد لدينا األسماء بالفعل؟ ال، ليس بعد.

ليهم موضوع ]غير مسموع[ التعاون الوثيق بين دعم المنظمين ]غير مسموع[ من أمين  

السجل، السجل، إلى عناوين من بعض مخاوف السالمة العامة. إنها مستمر وطويل 

األجل، وأظن أننا بحاجة لمعرفة التفاصيل بخصوص اإلجراء الذي يجب القيام به. هل 

 ذلك صحيح؟

. هيئة السالمة GAC[ UCOASاء في الدول النامية ]ومن ثم التواصل مع األعض 

العامة في المناطق المتقدمة. أظن بأنه جزء من العمل الهام الذي نحدده كذلك ألن أغلب 

يتمثل ]الهدف[ في البلدان النامية، مثل  -المشاكل التي نواجهها كذلك وتصدر كذلك من 

في إطار عمل أمن  11واصفة تايالند تعتبر كذلك أحد األهداف التي تواجدت في الم

الجديد. يجلس فابيان هنا، وبالتالي سوف ]غير مسموع[. هذه هي  gTLDبرنامج 

 الصفحة األولى. لذا ينبغي أن تكون...

 

سبتمبر، أظن بأن هذه  10شكًرا لك، واناويت. أود اقتراح لغاية االجتماع وجهاً لوجه   أليس مونيوا:

ذن بالمضي قدماً، األمور التالية التي يلزمنا مناقشتها هي األنشطة التي حدثت بالفعل. إ

التي تم تعميمها في القائمة، وربما هل أن  NROالرسالة إلى منظمة مصادر األرقام 

أسأل بوبي من مكتب التحقيقات الفدرالية أن يقدم لنا بسرعة تحديث سريع، وخاصة على 

يمكننا حينها إعادة إرسالها  --ا األساس المنطقي، وبالتالي بإمكان هذه المجموعة حينه
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في الوقت الذي ننهي به هذا  GACإلى القائمة العتمادها. ألنني أود إرسال الرسالة إلى 

 االجتماع. إذن بوبي، تفضل؟

 

بالتأكيد. أحد األسباب المنطقية للقيام بهذا هو أنه كان لدينا اتفاقية اعتماد أمين السجل.  بوبي فليم:

، والذي بالنسبة لمنظمات WHOISالت حالياً في اسم النطاق حيث نتعاون مع السج

السالمة العامة، يعتبر في غاية األهمية. إال أن ما هو في الواقع أكثر أهمية هو دقة عنوان 

IP والذي ال نناقشه هنا بالضرورة في ،ICANN وهذا ما تمت مناقشته فعالً في مزودي .

برر المنطقي هو أن مزودو امتداد اإلنترنت امتداد اإلنترنت اإلقليميين. إال أن الم

، ومركز معلومات ARIN، والسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت RIPEاإلقليميون مثل 

، ومركز معلومات الشبكة اإلفريقية APNICشبكات آسيا والمحيط الهادئ 

AFRINIC ونشاط سجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي ،LACNIC 

بموجب ما يسمونه منظمة دعم العناوين. ويتعاونون معهم... إنها نفس  تتجمع هنا

 المنظمات. إنها منظمة مصادر األرقام. 

وبالتالي ما تقوم به هذه المجموعات سوياً بما أنهم يمثلون كافة مزودي امتداد اإلنترنت  

اإلقليميين الخمسة بأنهم حيث يعملون على السياسات العالمية، وذلك ألنه تتمثل طريقة 

عمل مزودو امتداد اإلنترنت اإلقليميون بأن لديهم عقد حيث يوقعون مع منظمات تطلب 

، RIPEون عليها أسماء مختلفة وسجالت إقليمية فردية. أعرف في . ويطلقIPعناوين 

، ومركز معلومات LACNICوسجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي 

(. أظن بأنها اتفاقية RSA، يسمونها اتفاقية خدمات السجل )AFRINICالشبكة اإلفريقية 

نه في مركز معلومات شبكات . والمعذرة ال يمكنني تذكر ما يسموRIPEالعضوية في 

 .APNICآسيا والمحيط الهادئ 

إال أنه هذ هي العقود األساسية حيث يوقعون مع أي منظمة مثل مزود خدمة اإلنترنت،  

 في جميع أرجاء مناطقهم المعنية. IPسجل األنترنت المحلي، والتي تخصص عناوين 

وهو أمر أساسي للغاية  -أو العقود من  RSAsإال أن ما تكمله اتفاقيات خدمات السجل  

إلى السياسات التي تعمل عليها  ICANNهي السياسات. نوع ما مثل كيف تتوصل  -
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GNSO  أوccNSO  هنا، يوجد لدى مزودو امتداد اإلنترنت اإلقليميون سياسات

 .IPبروتوكول اإلنترنت 

. WHOISتشجيع دقة  RIPEلذا أعلم في منطقتنا وكذلك حاولت هيئات السالمة العامة  

إلى  IPv4أصبح هذا أكثر أهمية بينما ننتقل من االصدار الرابع من بروتوكول االنترنت 

، واألكثر أهمية من ذلك إنترنت األشياء. IPv6االصدار السادس من بروتوكول االنترنت 

. ليس بالضرورة IPكل شيء من هاتفك إلى تلفازك، أنت تسميه، سيحصل على عنوان 

وهو جزء مهم من المعلومات  IPي على اسم نطاق، إال أنها ستحصل على عنوان أن تحتو

 بقدر من اإلسناد والشفافية في اإلنترنت. 

وبعض من األمور األخرى التي تجري في ذلك النوع من التوافق مع هذا هو قيام فريق  

، RDAPويدعى  WHOISفعلياً بصياغة بروتوكول  IETFعمل هندسة اإلنترنت 

أي بروتوكول الوصول الى بيانات التسجيل. وقد أجروا بالفعل اجتماعات هنا في 

ICANN  حول كيف سيتم تنفيذ ذلك على مستوى السياسة من جانب النطاق. إال أن ما

يحدث فعلياً من جانب مزود امتداد اإلنترنت اإلقليمي، والذي تم نشرها بالفعل، بروتوكول 

 .RDAPالوصول الى بيانات التسجيل 

وما تؤدي  WHOISوهو أمر أساسي ألنه عبارة عن قاعدة بيانات متمركزة لمعلومات  

من جانب النطاق أو مزودو امتداد اإلنترنت  ICANNإليه يعتمد على سياسات إما 

 .IPاإلقليميون من جانب بروتوكول اإلنترنت 

ويعتبر  WHOIS وبالتالي، ما نحاول القيام به هو وجود أكثر من نهج شامل ومركز في 

أمر في غاية األهمية. لذا ما أردنا القيام به كمجموعة عمل السالمة العامة  IPعنونة 

تقديم رسالة إلى منظمة مصادر األرقام، والتي تتضمن خمسة مزودات إنترنت إقليمية 

السم النطاق، ممارسات طوعية،  WHOISمتطلبات دقة  ICANNتنص بأنه لدينا في 

لهيئات السالمة العامة إذا كان من الممكن عكس ذلك على جانب عنونة  وسيكون مفيد جداً 

IP. 

لذا فإن الرسالة التي تلقيتها وكذلك المعلومات األساسية، والتي قمِت بتوزيعها بنفسك،  

أليس، في األسبوع الماضي نوع من التوضحيات لما نحن بحاجة إليها والطلب البسيط 
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سقة والعالمية وبالتالي عندما تنظر هيئات السالمة المت WHOIS IPجداً لوضع سياسات 

 ، وسنتمكن من إيجاده.IPالعامة إلى ذلك اإلسناد في عنوان 

. وفي WHOISبعض القضايا ولما نقوم بذلك حيث ال يوجد لديكم بالوقت الحالي دقة  

ودي إلى مز IPالكثير من األوقات عندما يقدم مزودو امتداد اإلنترنت اإلقليميون عناوين 

خدمة اإلنترنت أو سجالت اإلنترنت المحلية، وتقوم هذه المنظمات بتوكيل أو تخصيص 

في المستقبل. وبمجرد القيام بذلك، فإنكم تبتعدون أكثر وأكثر عن دقة  IPعناوين 

WHOIS  وذلك ألنه ليس بالضرورة اإلبالغ عن الكثير من ذلك. وبالتالي هذا هو

 المبرر المنطقي.

ذا األمور. إنها عملية معقدة بعض الشيء، إال أن األمر في غاية األهمية آمل أن يوضح ه 

، إال أن ما هو أكثر أهمية WHOISنركز على اسم نطاق  ICANNألننا هنا في 

، والذي ال يعتبر شيء من ضروري معالجته في WHOISبروتوكول اإلنترنت 

ICANNن حوكمة اإلنترنت ، ولكن تعتبر مزودات امتداد اإلنترنت اإلقليمية جزء م

 واالنتقال، سيكون هذا أكثر أهمية كذلك.  IANAبأكمله، إذا شئتم. واآلن مع 

آمل بأنه كان ذلك وصفاً جيداً بما يكفي، وإذا كان لدى أي شخص أية أسئلة، فيسعدني  

 الرد عليها. 

 

 ثل الهند؟شكراً جزيالً لك بوبي. هل ثمة أسئلة أو تعليقات؟ نعم، تفضل، مم  أليس مونيوا:

 

تعليق سريع جداً. ليس سؤال أيضاً، بل باألحرى مجرد إضافة على ما قلِته. أمر واحد  شخص غير محدد: 

وأظن بأنه كان هناك تعليقات على هذا تؤثر على منتدى آخر تم تقديمها.  -الحظناه 

 ، وذلك ألنIPv4وعندما يتعلق األمر بأعداد االصدار الرابع من بروتوكول االنترنت 

تقريباً كافة مزودات امتداد اإلنترنت اإلقليمية، باستثناء لمزود امتداد اإلنترنت اإلقليمي 

RIR  اإلفريقي، والذي استنفذ أعداد االصدار الرابع من بروتوكول االنترنتIPv4 . 
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يوجد حالياً سوق ثانوي في غاية القوة في أعداد االصدار الرابع من بروتوكول االنترنت  

IPv4  والذي زاد من تدهو جودة جداول االصدار الرابع من بروتوكول االنترنتIPv4 

WHOIS  عبر كافة مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميينRIRs وهو أمر بحاجة لتناوله .

وبحاجة لتناوله عبر سياسات عالمية، والتي ربما تنظم نقل عناوين االصدار الرابع من 

وق الثانوي، والتي تعتبرمهمة شاقة إال أنه بالتأكيد على الس IPv4بروتوكول االنترنت 

 أمر مهم. 

 

نعم. أظن بأنه سيكون الطلب األولي لمزودات امتداد اإلنترنت اإلقليمية بمثابة عملية  بوبي فليم:

طويلة األمد، ربما لبضعة سنوات. األمر اآلخر الذي فشلُت بذكره هو أن الفرق بين 

واالصدار السادس من بروتوكول  IPv4النترنت االصدار الرابع من بروتوكول ا

، ستكون IPv6هو حقيقة أن االصدار السادس من بروتوكول االنترنت  IPv6االنترنت 

أكبر بكثير. وبذلك، سيكون التخصيص أكبر وبالتالي سيكون هناك  IPدعامات عناوين 

ن م مستويات فرعية أكثر من التخصيصات والتعيينات التي ستهبط وتهبط وسيكون

الصعب إبقاء ذلك متوازناً وإبقاء ذلك دقيقاً. لذا فإننا نحاول الخوض مباشرة في ذلك وأن 

 .IPv6نكون استباقيين قليالً بينما يتم نشر االصدار السادس من بروتوكول االنترنت 

 

 هل ثمة أسئلة أو تعليقات؟ نعم، تفضل؟  أليس مونيوا:

 

ن ناحية إعادة تعيين مجال االصدار السادس من بروتوكول أجل. واحد فقط، بوبي. م شخص غير محدد: 

واالسناد والتتبع الذي نبحث عنه، فقد أجرينا الكثير من األبحاث المكثفة  IPv6االنترنت 

. ال أعلم إذا كان هذا جزء من الرسالة للتأثير، إال أن هناك إعادة RIPE WHOISفي 

عي الصادر من استضافة مزودي جيد للغاية في مستوى التفويض الفر WHOISتعيين 

، حيث أنه تم إعادة تعيين بضعة slash-29الخدمة. وبالتالي إذا كنت تنظرون إلى 

هو أنكم لستم مضطرين إلظهار  RIPE. أظن بأن سياسة IPsبروتوكوالت إنترنت 
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سجل التفويض الفرعي، إال أن معظم استضافة مزودي الخدمات هذه والتي تحتوي على 

هذا والتي نبحث عنها، حيث يبدو هذا السجل المفّوض  WHOIS معلومات موزع

]غير دقيقة[. إال أنها البداية والدليل مثل  WHOISمزدحم بشكل مفّصل تماماً وتفاصيل 

 ألننا سنحصل على رسائل بريدية إلكترونية هناك.  WHOISنطاق 

وبنى تحتية مستضيفة  IPsالتسجيل وعدد الدعامات الصغيرة من بروتوكوالت اإلنترنت  

درعية متنوعة، على سبيل المثال، موجودة. يوجد فقط إلى اآلن ]غير مسموع[ شركة 

 بإمكانها الذهاب لمعرفة عميلك عبر شخص ما من ]جنوب روسيا[. 

أظن بأنه من الجيد ربما أن نبّين لهم ما نقوم به كذلك، ونرغب بالمزيد من ذلك في  

ألنهم يحاولون القيام بذلك في  IPv6روتوكول االنترنت ]مجال[ االصدار السادس من ب

 . IPv4االصدار الرابع من بروتوكول االنترنت 

نعم، بالتأكيد. توجد بعض السياسات الحالية فعلياً ضمن بعض مزودي امتداد اإلنترنت  

 اإلقليميون. وأظن، بالنسبة لنقطتك، ما نحاول القيام به هو تسليط الضوء على ما إذا كانت

 هذه ممارسات جيدة ومجدية وللتأكد من أنها عالمية.

وبالتالي ربما سنذهب إلى بعض منهم، وأنها مثل "حسناً، إنه أمر رائع للغاية، إال أنا لدينا  

ذلك بالفعل." وسيكون هذا رائًعا. وقد يكون ذلك فعلياً نقطة البداية لما نحاول تحقيقه، 

دو مشابهة لكافة مزودي امتداد اإلنترنت والذي يعتبر سياسات منسقة عالمياً ستب

 اإلقليميين.

 

 شكًرا. هل من تعليقات أخرى؟ نعم، تفضل؟ ممثل المملكة المتحدة.  أليس مونيوا:

 

فقط دون الرغبة بأن نصبح أكبر من حيث تأملنا الوهمي، أظن بأنها شكًرا لك، أليس.  شخص غير محدد: 

كانت نقطة مثيرة للغاية قدمتها يا بوبي، هناك بخصوص الترابط بين هذه المنظمات 
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المختلفة أو هيئات المنظمات فيما يتعلق بالتحقيق بالجرائم اإللكترونية، على سبيل المثال. 

 بما تتوفر في منظور أوسع. األنواع المختلفة من الحلول والتي ر

إذن فقط لمصلحة أولئك الذين لم يتواجدوا في الجلسة العامة منذ فترة قصيرة، في المملكة  

المتحدة، أعددنا مجموعة فرعية في المملكة المتحدة، وبالتالي أحضرنا طيف أوسع من 

لندن مرة  هيئات السالمة اعالمة ممن لديهم اهتمام في هذا الجانب ونجري اجتماعات في

  في الشهر ونناقش القضايا التي تخرج من هذه المجموعة.

ولكن باعتبارها نتيجة حتمية لحماس جميع أولئك األفراد، تتجه مواضيه المناقشة الحتمية  

نوعاً ما إلى"حسناً، توجد هذه المعايير التي وضعها طلب الحصول على المالحظات 

إذا تم تنفيذها على نطاق أوسع، من الممكن أن تساعدنا  -والتي من الممكن أن تساعدنا 

لكترونية من أن يتم تزويرها باالحتيال عند إرسال بريد غير في تأمين الرسائل اإل

 مرغوب فيه. 

وكما قلتم، ثمة أمور يمكننا القيام بها مع مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين من أجل  

ثمة عمل بأفضل الممارسات يجري ضمن منتدى حوكمة  الخاصة بهم. WHOISتحسين 

م من أحد األمور التي حاولُت القيام بها مرة أخرى االنترنت. ال أود أن أطيل كثيراً، ولك

في المملكة المتحدة هو القيام بشيء من جزء التنسيق ألن هنالك نوع آخر من األقسام 

الحكومية أو المجاالت ضمن قسمي الذي يتمتع بمزيد من التركيز في فريق عمل هندسة 

 ا الجانب.. ويحظى المكتب الرئيسي بمصلحة واضحة في هذIETFاإلنترنت 

لذا حاولت القيام بشيء من التنسيق ومعرفة من يقوم بهذا ومن اهتم بهذا المجال في مكان  

آخر، وكيف نتمكن من تقديم ذلك في أمر أوسع. لم يكن األمر سهالً. يبدو األمر أحياناً 

 كنوع من حفر جحر األرنب.

حول أن نظام اسم النطاق وهذا بالتأكيد التعليقات التي تم التوصل إليها في مجموعتنا  

DNS  هو عنصر واحد، إال أن هناك مسألة أوسع وربما يتعلق األمر كله بتتبع المشاكل

العامة بالجرائم اإللكترونية. يمكنكم القيام بأمر واحد، إال أنه يجب أن تقوموا بأمر 

ع[ موجماعي. قد يكون شيء إلعادة النظر ربما فيما لو تحدث األفراد في الغرفة ]غير مس

 عن ذلك.
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 شكًرا. بوبي، هل لديك أية تعليقات أخرى؟ نعم، تفضل.   أليس مونيوا:

 

أظن بأن دقة معلومات السجل في غاية األهمية وأفكر في قرار الجلسة السابقة، حيث  شخص غير محدد: 

كان هناك سؤال بخصوص التوصية. كيف نتحقق من المعلومات؟ أنا جديد في مجموعة 

ذا لست متأكداً فيما لو تم إدراج هذا في الكتيب في منظمة مصادر األرقام العمل هذه، ل

NRO وإذا لم يكن كذلك، كيف يمكننا حينها تقديمها مع التوصية على المستوى .

السياسي، أم هل نوصيهم للقيام به في مجموعة عملهم الخاصة للتوصل إلى طريقة لتوحيد 

  .WHOISطريقة التحقق بخصوص دقة معلومات 

 

أظن بأن األمر متعلق بمزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين المنفردة حول كيف سيعملون  بوبي فليم:

في شمال  ARINعلى التحقق من المعلومات. أعلم بأن السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت 

أمريكا يرسل فعلياً بريد إلكتروني للتحقق من نقطة االتصال. وبالتالي يرسلونها مرة في 

 نة. إال أن األمر أن الكثير من األشخاص ال يجيبون على ذلك بالفعل. الس

ومن إحدى التحديات التي سنواجهها، طالما أننا نخوض بهذا مع االنتباه التام بأن الحقيقة،  

. هناك ICANNوهو أمر محبط قليالً بالنسبة لنا، ولكن ليس فقط  - ICANNنوعاً كما 

نت هو أن ال يوجد بالفعل آليات تنفيذ. إذن بإمكانهم أن الكثير من منظمات حوكمة اإلنتر

يسألوا وبإمكانهم أن يسألوا بلطف وبإمكانهم أن يسألوا بلطف مرتين وثالثة، ولكن ليس 

 بالضرورة أن تحصلوا على المعلومات أو التحقق من المصادقة التي تسألون عنها.

تطلبون منهم محاولة التوصل إليها ولكن، يجب علينا البدء في مكان ما وهي الفكرة التي  

. وربما نطلب 11مثلما يحاول جون التوصل إلى ممارسات التطوعية في المواصفة  -

منهم اعتماد السياسات التطوعية وآليات التنفيذ وربما تسليط الضوء على هذا والذي 

طة النقسنتمكن بالفعل من القيام بذلك. وهو من أحد األسباب هنا. نأمل الوصول إلى تلك 

 تدريجياً.
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شكراً جزيالً لك بوبي. نود إنهاء هذا اآلن. أظن بأن لدينا موافقة عموماً بخصوص إرسال   أليس مونيوا:

الرسالة. وبالتالي سنمنح زمالئنا الغير متواجدين في هذا االجتماع بضعة أيام أخرى ألي 

 قدمناه. تعليقات تراودهم في كل من رسالة المسودة والمبرر المنطقي الذي

إلقرار الموافقة،  GACومن ثم عند نهاية األسبوع أو بداية األسبوع المقبل، سنرسل إلى  

. وبالتالي فإننا نتفق مع ذلك؟ NROوسيتم إرسال الرسالة إلى منظمة مصادر األرقام 

 أجل. إذن نمنح أنفسنا بضعة أيام أخرى ألي تعليقات وسيتم إرسال الرسالة. حسًنا، شكًرا. 

صوص خطة العمل، المسألة التالية هنا هي دراسات الحالة في جوانب عدة. تم تحديد وبخ 

سبتمبر. أظن بأنني أود دعوة لورين  10هذه المسألة خالل اجتماعنا وجهاً لوجه في 

وبوبي مجدداً ألخذنا سريعاً على بعض الجوانب التي تم تحديدخا حيث أننا بحاجة 

 لذا مجدداً، إما لورين أو بوبي.كمجموعة إلى إجراء دراسات حالة. 

 

ما زلنا في منتصف اكتشاف أفضل طريقة للمضي قدماً بهذا. ولكن باألساس، بالنسبة  لورين كابين:

ألولئك في الغرفة الذين كانوا في الجلسة األخيرة، والتي أظن بأنها جيدة بالنسبة للعديد 

، لما هو مهم للغاية، وكافة منا، فقد واجهنا مرات عدة تساؤالت، الجوهر الذي، حسناً 

هذه؟ هل أنقذ هذا حياة أي شخص من قبل؟ هل منع هذا أي جرائم من  WHOISأمور 

 قبل؟

بالطبع، مثل أولئك منا ممن هم على الخطوط األمامية في أعمال التحقيق، نعلم بأن، كما  

نا من ه -جزء من اللغز الذي نستخدمخ لمعرفة من ورائه  WHOISأشار غريغ، تعتبر 

وراء األنشطة المستخلصة. ويمكننا إلى حد ما أن نستنتج من  -جاء االسم "من هو" 

خبراتنا وأولئك من زمالئنا الموجودين في الخطوط األمامية من التحقيقات في مسائل 

حماية المستهلك، في المسائل الجنائية، في مسائل استغالل الطفل ومشاركة هذه القصص. 

ان هناك بيانات لمشاركتها، كم عدد الحاالت التي يعمل بها المحققون وطالما أن لدينا، إذا ك

كجزء أساسي من تحقيقاتهم. وهذه هي المعلومات  WHOISعلى المسائل؟ إننا ننظر إلى 
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المفيدة للخروج ومشاركتها مع، باألحرى، األعضاء األكثر تشككاً من مجتمع أصحاب 

 المصلحة المتعددة. 

ه كفكرة، كخطة، في اجتماعنا في العاشر من سبتمبر. كما تسمعون وهذا بالفعل ما ناقشنا 

من األسئلة في الغرفة، فمن غير المقنع إخبار الناس "هذا موقفنا. نعلم ما نتحدث عنه." 

يرغب األفراد بمعرفة لما. يرغب األفراد سماع األمثلة الفعلية. كذلك، يستمتع األفراد 

القصة من شخص سيء حاول سرقة  بسماع القصص. حيث يرغبون بسماع "هذه

وعكس  WHOISالعمالء"، وكيف قام المحققون في لجنة التجارة الفدرالية بأبحاث 

وتجميع البيانات إليجاد القواسم المشتركة التي أشار إليها الشخص  WHOISأبحاث 

الوحيد وراء عنوان البريد اإللكتروني ومن ثم تمكن من وقف خدع رسوم القروض 

 ي استهدفت أفراد كانوا في ضائقة مالية.المسبقة الت

وهذا أكثر إقناعاً بكثير من "يجب أن تكون هذه المعلومات دقيقة ألننا نعتمد عليها في  

 تحقيقاتنا." وهذا هو المضمون. إذا أردت أن تضيف أي شي بوبي؟

 

ثلة اليوروبول. ال. سأكرر ما قالته لورين. لقد قام غريغ اليوم بعمل رائع في تقديم أم بوبي فليم:

ولهذا السبب نحن بحاجة حقاً ألمثلة دولية، ألنني أظن بأن األفراد يعتقدون بأنه مخصص 

فقط لمنطقة معينة. واألمر الرائع بشأن كوننا هيئة سالمة عامة هو أننا نتفق جميعاً إلى 

حد كبير، وباألخص في إنفاذ القانون، والذي يعنى بإيجاد الشخص السيء. ويرغب 

 اد بسماع القصص.األفر

"لماذا؟ أثبتوا ذلك. من فضلكم أثبتوا  بـعندما خرجنا بتوصيات إنفاذ القانون، األمر أشبه  

 الحاجة."

قصص  -وبالتالي هذه هي البذرة التي نود غرسها في رؤوس األفراد، بأن هذه األمثلة  

ضرورة الحرب هذه، إذا شئتم، مطلوبة. ال يجب أن تكون كبيرة. ال يجب عليكم بال

التوصل إلى إحصائيات تفّصل كل حالة. إال أنه من شأن بعض القصص أن تقطع شوطاً 

الروبوتات، استغالل األطفال، االختطاف، القتل،  -طويالً في قضايا مختلفة عدة 
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السرقات، حيل االستهالك، قضايا الصحة العامة حيث نتحدث عن غير الشرعية أو 

 ، أدوية يتم بيعها تشكل ضرراً أو تقتل الناس كذلك.التزييف، واألهم من ذلك، التزييف

لذا هذه هي األمثلة المثيرة للغاية حيث أنها تسلط الضوء على الحاجة إلى ما نقوم به.  

أردنا تسليط الضوء على ذلك وفهم عملية التفكير، أو على األقل األفكار المغروسة في 

األفراد، المتقدمة التي سنحاول تقديمها بينما نتقدم ونسأل عن هذه األمور، مثل مواصفة 

WHOIS  أو الوكيل أو نظام اسم النطاقDNS  ودقة بروتوكول اإلنترنتIP وما ،

 مرتبط به. ثمة سبب لما نطلب ما نطلبه.إلى ذلك، ألن ذلك 

 

ربما يكننا كذلك ... يعتريني الفضول. مجرد استطالع غير رسمي. من موجود في الغرفة  لورين كابين:

 فيما يتعلق بتحقيقاتها؟ إذن، معظمنا. WHOISيمّثل هيئة ما حيث تعتمد على معلومات 

عاً لمشاركة األشياء الجيدة معنا. إذا كانت هذا هو الحال، فإننا نطلب حينها منكم جمي 

جزء من قائمتكم المرجعية التحقيقية،  WHOISشاركوا قصصكم الجيدة. إذا كانت 

أبلغونا بذلك. نعلم جميعاً بما يجري في هيئاتنا الخاصة بنا، إال أنه من الجيد مشاركة هذه 

قلت، مع أعضاء المعلومات وبالتالي يوجد لدينا بعض الروايات المقنعة لمشاركتها، كما 

 أكثر تشككاً في المجتمع.

 

هل تريدون معلومات بخصوص كيف يشارك الوكيل والخصوصية ويتم استخدامها من  شخص غير محدد: 

 الجماعات اإلجرامية كذلك؟

 

ألنه بمثابة قناع  WHOIS بـنعم. وشكراً للتأكيد على ذلك، ألنه بالطبع يتم ربط ذلك  لورين كابين:

. نعلم بأن بعض مزودي خدمات الوكيل والخصوصية، بأن WHOISعلى معلومات 

 بعضها أكثر تجاوباً لطلبات إنفاذ القانون من غيرها.
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وقد قمنا بذلك. أقصد، قمُت بذلك في مكتب التحقيقات الفدرالي حيث سيوكزني الناس في  بوبي فليم:

بلها." صدري. "ال يستخدم المجرمون خدمات الخصوصية ألنهم سيضطرون للدفع مقا

لقد كنت كما "أجل، إال أنهم يقومون بذلك". ولهذا السبب أنتم قادرون على مواجهة ذلك 

 وفعالً نعرف على وجه التحديد. 

 

أود قول ... إنني أتعامل من الجانب الطبي لألمر. وبالنسبة للحاالت الجديدة التي أحقق  شخص غير محدد: 

ونيف منهم يستخدمون حالياً خدمة الوكيل  بالمئة 90فيها، أود قول أن األمر يعود إلى 

. في الواقع، عندما WHOISوالخصوصية. فمن النادر جداً أن أرى في الواقع سجل 

أراه، أحرص على معرفة أنها كذبة على الفور. ولكن على األقل ليست ]خصوصية[ 

 ]غير مسموع[.

 

 -قولنه. أظن بأن خدمات النطاق اآلن مجرد نقطة واقعية صغيرة إلضافتها إلى ما كنتم ت شخص غير محدد: 

تقدم خدمات الوكيل وحماية الخصوصية مجاناً. لذا ال  -تتبادر نطاقات غوغل إلى الذهن 

يوجد لديكم كذلك قضية جنائية تضطرون إلى الدفع مقابلها. وهو جزء من المجموعة 

 األساسية. 

 

نب التي ينبغي أن نعمل عليها. ما نحن بصدد حسًنا. شكًرا. إذن نتفق بأن هذا أحد الجوا  أليس مونيوا:

القيام به ]غير مسموع[ هو إكمال هذه الوثيقة. وسنعود إليكم جميعاً ونسأل من لديه 

 دراسات الحالة حيث يمكننا مشاركتها والتي من شأنها بناء الحالة.

 

لنشاط المحدد، ألنه أليس، سيكون من المفيد جداً ألحدهم بالتطوع لترأس وتنظيم هذا ا لورين كابين: 

بينما نتولى المزيد من العمل، سنضطر إلى أن نفرق نسد. وإلى حد يمكننا به االستفادة 

من المواهب في الغرفة، وبالتالي يتحمل األفراد مسؤولية مشاريع مختلفة، وسيساعدنا 
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 صهذا جميعاً بأن نصبح أكثر فعالية. إذن ما من شأنه أن يكون مفيد للغاية بالنسبة لشخ

 ما هو التطوع ألخذ زمام المبادرة في هذا الجهد.

 

 شكًرا لك، لورين. هل يوجد لدينا متطوع من شأنه أن ... أوه، رائع. شكًرا.  أليس مونيوا:

 

 بالنسبة للسجل، فقد قام غريغ بالتطوع ونحن ممتنون جداً.   سيدة غير معروفة: 

 

 نبقيه محكماً إلى حد ما؟ ما هو الجدول الزمني للطلبات؟ هل شخص غير محدد: 

 

موجودة لدينا على نحو مستمر، ولكن أظن بأنه سيعتمد األمر على ما نعمله... ما نركز   أليس مونيوا:

عليه وحيثما سنحتاج إلى دراسات حالة لتقديم الدليل. أعتقد بأنها مستمرة. وبينما نحدد 

 الجوانب التي سنعمل عليها، سوف نأتي حينها إليكم.

 غريغ، تفضل؟أجل،  

 

أظن يمكننا توفير الوثيقة إلى الجميع تقريباً حيث نساهم بقصص يمكننا االستفادة منها.  غريغوري مونييه:

أقصد، لقد تلقيت وستكون بمثابة قاعدة بيانات حيث من شأننا االستفادة منه وحسب. 

حالتين أو ثالث حاالت ألنني أنهيت العمل األسبوع الماضي، إال أنني سمعت الكثير من 

 القصص األخرى. والوكالء كذلك.

أعتقد بأنه أمر رائع. وتساعد الجميع كذلك في وضع قصة ما حيث نتمكن من استخدامها  

غير خبير بالنظر إلى هذه مع أصحاب المصلحة حينما نلتقي بهم. وعلى األقل باعتباري 
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الحاالت والجلوس مع زمالئي، أشعر حينها بمزيد من الثقة أيضاً للمجادلة بنقاطنا األربع، 

 بشكل أساسي.

لكن أجل، يسرني البدء بالوثيقة. يمكنكم حينها إرسال القصص إلّي ويمكنني حينها  

 المساهمة. 

 

كل اجتماع؟ هل هذا أكثر من الالزم؟ ففي كل غريغ، هل من الممكن وجود تحديث في  شخص غير محدد: 

 نتوصل إلى إصدارات محدثة. ICANN لـاجتماع 

 

 نعم، بالطبع. إذا كان هذا ما نحتاجه، أجل، كما أعتقد. غريغوري مونييه:

 

وال أعلم كيف ستسير األمور.  -من إحدى األمور التي قمنا بها في اجتماع لوس أنجلوس  

كتاب عن اإلنفاذ القانوني، إال أنه  101كاثرين. وكان لدينا  فقد كنت أتحدث عن هذا إلى

 اآلن مجموعة عمل السالمة العامة. أجل، من فضلكم، المستند أ. 

وقد يكون هذا أحد التبويبات التي يمكننا الحصول على نسخة مطبوعة وكذلك نسخة  

ية يدة وأرشيفإلكترونية حيث نتمكن من تحديثه بشكل دوري من أجل ضمان أنها وثيقة جد

 كذلك وبالتالي إذا قابل المرء وفاة مفاجئة حيث سنحصل على المعلومات هنا. 

 

 نتوقع أن تعيش مدة طويلة، كما أعتقد، غريغ. سيدة غير معروفة: 

 

لكن ال، كانت هذه مجرد فكرة واحدة قادتني للتو. لذا أعتقد ما قاله واناويت جيد للغاية  غريغوري مونييه:

ننا االحتفاظ به لكل اجتماع. وكذلك، بينما تظهر األمور لطلبات محددة معينة بقدر ما يمك
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يوجد لدينا مثال  IPربما بالنسبة للوكيل يوجد لدينا مثال واحد. ربما بالنسبة لعنونة  -

 ، مثال آخر، وما إلى ذلك. WHOISآخر. ربما بالنسبة لمواصفة 

 

فقط أقول أنني سأنقلها لكي يتمكن الجميع من النظر إليها. أجدها مفيدة جداً. شكراً مرة  سيدة غير معروفة: 

 أخرى للبوبي ولورين، والذي أتوقع بأنهم جمعوها. 

 

 حسناً، المجلس األوروبي؟  أليس مونيوا:

 

ة افسأتساءل وحسب كيف يمكننا المساعدة، باعتبارنا المجلس األوروبي، وباألخص من شخص غير محدد: 

بودابست عن الجرائم اإللكترونية فقد تكون مفيدة، وذلك ألنها تحتوي على عدة دول 

ما ورب -تلتقي باعتبارها لجنة من األطراف للتنافس. إال أنه أيضاً ستعرفون زمالئي 

 شارك البعض منكم بالفعل.

بوط ر أخطولكن يوجد كذلك الكثير من أنشطة التوعية في الدول النامية. ويوجد كذلك مؤتم 

 حول الجرائم اإللكترونية التي تحدث.

أتساءل فيما لو... لم أتحدث إلى زمالئي، ولكن أتساءل فيما لو كان بوسعنا توعية هؤالء  

 المجموعات للحث على أفضل ممارسة أو دراسات الحالة التي تشيرون إليها؟

هذه المجاالت إلى اآلن  لست متأكداً فيما لو قام الزمالء بمعالجة هذه المسائل بالفعل في 

 مباشرة، وأود أن أرضخ لكم لرؤية فيما لو كان بوسعنا مناقشة ذلك أكثر. شكًرا. 

 

كنت سأمضي بالطريقة ذاتها. طرح أحد األفراد في الجلسة السابقة سؤال على مجموعة  شخص غير محدد: 

 العمل حول ما إذا كان هناك تعاون مع مجتمع األمن. 



 GAC ARمجموعة عمل السالمة العامة لـ  -دبلن 

 

 43من  22صفحة 

 

هو أن الجرائم اإللكترونية أصبحت بشكل متزايد وظيفة التنسيق وما كنت سأقترحه  

بعض حاالت الدراسة حيث  NCFDAالخاص والعام. لذا فقد تستخلص منظمة ما مثل 

إذا لم يكن أكثر من ذلك. ]غير مسموع[  -أن األفراد في جانب األمن في الطاولة متساوية 

فيما يخص عملهم أيضاً. وبالتالي  WHOISيعتمد األفراد يوماً بعد يوم على معلومات 

 جنباً إلى جنب، قد يكونوا أكثر إلحاحاً.

 

شكًرا. وأظن غريغ، من يترأس هذا، إذا تمكنتم وحسب من إيصالهم إلى غريغ وسيتمكن   أليس مونيوا:

 من تدبير كل ذلك. شكًرا. رجاًء؟

 

مجرد تعليق سريع ]غير مسموع[ اجتماعات مجموعة العمل اإلقليمية بالنسبة للجرائم  شخص غير محدد: 

اإللكترونية ]غير مسموع[. سيكون االجتماع التالي في أفريقيا خالل أسبوعين. وهذا بال 

شك الرسالة التي أردنا نقلها إلى الدول ونطلب خبرتهم من أفريقيا. وسيكون االجتماع 

بر من أجل الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إنها فرصة جيدة للغاية التالي في بداية ديسم

 لجمع الخبرة وبعض األمثلة. 

 

حسًنا، شكًرا. يتمثل البند التالي بتشجيع التعاون بين المنظمين لطلب الدعم من أمناء   أليس مونيوا:

ة السجالت والسجالت لتناول مخاوف السالمة العامة. ال أعلم كيف سنمضي بهذا. أي

 أفكار من أي من أعضاء مجموعة العمل؟

وكان هذا اقتراح من منظمة الدول األمريكية، وأظن بأنها تتعلق أكثر بالتوعية. وأعتقد  

بأنه أمر يمكننا التفكير به من حيث كيف سنشارك بالتوعية، وأظن من أحدها، على سبيل 

م في مراكش، ربما للتأكد المثال، إجراء اإلنتربول فعالية في المنطقة اإلفريقية. ومن ث

من أن االتحاد اإلفريقي سنحاول كسب أكبر قدر ممكن من هيئات اإلنفاذ القانوني من 

 المنطقة اإلفريقية. لذا بطريقة ما، فإننا نجشع التعاون وبناء القدرات والتوعية كذلك. 
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 نعم، تفضل؟ 

 

بخصوص  190 لـلقد شاركنا المعلومات لكافة الدول األعضاء امجرد تعليق مجدداً.  شخص غير محدد: 

 في مراكش، وكذلك احتمالية تقديم منح الزمالة. ICANNاجتماع 

 

أجل. إذن ستكون بمثابة فرصة جيدة لمواصلة هذا النقاش، وربما تأتي بصورة ملموسة   أليس مونيوا:

يد فيما لو كنا بحاجة لتحد GACمع األنشطة. وذلك ألنه سيتم فرض خطة العمل من 

إلى أي موارد لكل فعالية لكل نشاط نحدده هنا. إال أنه يمكننا مواصلة هذه المناقشات، ما 

 لم يكن لدى أحدهم أية تعليقات بخصوص هذا. أليس كذلك؟

 

أود اقتراح شيء ملموس. هل من الممكن أنه في كل اجتماع والذي يكون عادًة في دولة  شخص غير محدد: 

تجربة أصحاب المصلحة التي ]غير مسموع[ حيث قد تختلف الدولة من واحد مضيفة و

إلى آخر. هل يمكننا إجراء جلسة ]غير مسموع] للعمل مع تلك الدولة المضيفة ونرى 

الهياكل، كيف بوسعهم العمل وحل المشاكل؟ هل هذا ممكن؟ إذن حينها يوجد لدينا جدول 

ن ثم نشارك الخبرة ونسألهم لما نقوم بذلك أعمال واضح ندعو أصحاب المصلحة إليه، وم

ويمكننا معرفة أن هذه الدولة تقوم بهذا، ومن ثم ننتقل إلى دولة أخرى. إذن يمكننا حينها 

الحصول على وثيقة ما. حسناً، لقد تحدثنا إلى المضيف المحلي. هل هذا ممكن؟ وإال، ال 

مضيفة واحد تلو اآلخر. ومن نعلم ماذا سيكون الهدف، ]غير مسموع[ التمسك بالدولة ال

ثم ]غير مسموع[ تدعو أصحاب المصلحة إلى أن ]غير مسموع[ إلى تلك الدولة، ندعوهم 

 ونجري جلسة خاصة في الدولة المضيفة سوياً مع ]غير مسموع[.

 

 أعتذر على أخذ الكلمة مجدداً، إال أننا ال نتحدث فقط عن إنفاذ القانون. إننا نتحدث عن شخص غير محدد: 

جهات أخرى، أيضاً، أليس كذلك؟ على سبيل المثال، لدّي زمالء يتعاملون مع الصيدليات، 
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والرعاية الصيدالنية عبر اإلنترنت وأمور من هذا القبيل. لقد حصلت على معلومات 

بخصوص المؤسسات التي من الممكن الوصول إليها. يعتمد األمر فعالً إلى أي مدى 

طاق. وكذلك، هل ترغبون دعوة مجموعات معينة للمجيء؟ ترغبون االستمرار، ما هو الن

 دعوتهم بشكل صريح، على سبيل المثال. 

 

 آه أجل، تفضل.  أليس مونيوا:

 

لقد أمضيت حياتي كلها محاوالً إنشاء عالقات مع أمناء السجالت والسجالت في سائر  شخص غير محدد: 

. وأظن بأن NomiNetلكة المتحدة، أرجاء العالم. لدينا عالقة قوية للغاية مع سجل المم

ليست عالقة سيئة مع عدد من أمناء السجالت من حول العالم. ونسعى  -لدينا عالقة جيدة 

 دوماً إلى دفع الحدود، إال أن األمر كله بيد الثقة. ويستغرق األمر وقتاً لبناء تلك الثقة.

لومات حيث نرغب بشيء إحدى المشاكل هي أننا جميعاً نقدم لهم أنواع مختلفة من المع 

ما. لذا إذا أردنا قول، تعليق، قد تختلف الطريقة التي أنتقل بها حول تعليق اسم النطاق 

 عن الدول األخرى. أظن أننا بحاجة لبدء العمل على توحيد الطلبات.

من إحدى األمور التي أعرفها عودة أمناء السجالت إلّي هو، حسناً، فقد أنجزنا للتو بعض  

العمل مع األمريكين أو أنجزنا للتو العمل مع الروس أو أياً كان، وتطلبون جميعاً مستوى 

مختلف من المعلومات أو تطلبون طلب مختلف. أظن بأنه ينبغي علينا النظر إلى محاولة 

ه بالضبط من منظمات مختلفة. قد تكون هناك حاجة لمسلك، فيما لو كانت توحيد ما نريد

من خالل اإلنتربول أو اليوروبول أو شيء من هذا القبيل، إال أن أمر أظن أننا بحاجة 

فقط للعودة إلى الخلف أحياناً والنظر إلى كيف نقوم بذلك. كيف نقوم به في نموذج قالب 

أو فيما لو كان تعليق  WHOISإما أنه طلب  -لمعياري  حيث يمكننا جميعاً الموافقة عليه

النطاق. وينبغي علينا محاولة القيام به بنفس طريقة المتفق عليها. وهذه هي الطريقة التي 

 أود المضي بها. 
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إنني أنظر إلى هذا األمر واختار نقطة المجلس األوروبي المقدمة هناك. أجل، ليس فقط  واناويت أكيوبيوترا:

إنفاذ القانون ضمن مجموعتنا الفرعية. وحصلنا كذلك على أفراد الملكية الفكرية هيئات 

 وحصلنا على أفراد حماية البيانات كذلك.

وكان عدد كبير من التعليقات واألسئلة التي عادت في الجلسة السابقة عن مخاوف قاعدة  

يدة في عامة. الس WHOISالعامة. حيث يقولون بأن قاعدة بيانات  WHOISبيانات 

الطرف التي قدمت نقطة صحيحة تماماً حيث قدموا بعض التعليقات العامة لعملية وضع 

لست متأكداً من أنني  -الوكيل والخصوصية. ومن ثم رداً بالمثل، أفهم أن  PDPالسياسة 

سمعته بشكل صحيح، ولكن أفهم بأنهم قدموا بعض التعليقات العامة عن مسألة الوكيل 

عبر اإلنترنت  WHOISبالمثل، وجدوا حينها أنه تم نشر بيانات والخصوصية. ورداً 

 من أشخاص رداً بالمثل. 

ربما ينبغي أن يكون هذا التصور...  -يبدو أنه تتعلق الكثير من المخاوف بهذه المسألة  

 العامة.  WHOISبأنه ستختص مجموعة العمل هذه فقط بمحاولة الحصول على 

]غير مسموع[ بالتأكيد من المملكة المتحدة. أظن بأن ما  ال أعتقد بأنها حالة ضرورية، 

، أنه دقيق، أنه قابل للتنفيذ. WHOISتحاول القيام به هذه المجموعة التأكد، فيما يخص 

 WHOISالمالحظة التي تلقيتها من أفرادي هي أنهم ال يمانعون بالضرورة وجود 

ديم طلب، يمكنهم الحصول خاصة في بعض الحاالت، طالما أنه حينما يحتاجون إلى تق

 على معلومات دقيقة وقابلة للتنفيذ في وقت سريع. 

سأتابع فقط نقطتك التي بالتأكيد سألقي نظرة أوسع على هذا وأظن بأنه قد يكون هناك  

 مشاركة في ذلك للمساعدة في تقديم الحالة.

 

فيما لو كان من الممكن النظر إليه مثلما بدأت المملكة أحاول تعريف هذا ]غير مسموع[.  شخص غير محدد: 

في البالد ومن ثم  PSWGالمتحدة بالفعل إجراء تناسق مجموعة عمل السالمة العامة 

ستحاول تايالند متابعة ذلك. حيث أننا نحاول العمل عليه. فقد ذكر مارك بأن األمر ممكن 

نا نحاول التثقيف، المساعدة في هذا ]غير بالنسبة لنا. هل من الممكن النظر إليه، كما لو أن
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مسموع[ في تلك الدولة بدالً من ]غير مسموع[ توثيق التعاون، مثل محاولة مشاركة قصة 

وإحضار أصحاب المصلحة الذين سينضمون  PSWGمجموعة عمل السالمة العامة 

 ألقل]غير مسموع[ في مراكش، ومن ثم سنشارك جميعاً التجربة ويمكننا أن نقول على ا

أننا نعلم بأنه هذا هي طريقة دور ]غير مسموع[ في تلك الدولة وننتقل من اجتماع إلى 

آخر. ربما في النهاية يمكننا تشكيل ]غير مسموع[ أو عمل التنسيق بين الدول من كل 

. هل هذا ممكن؟ وهل يمكنكم ]غير مسموع[؟ إذا كان بمقدوركم ICANNاجتماع في 

 المساعدة.

 

]غير مسموع[. من إحدى األمور، في االجتماع األخير لفريق المملكة المتحدة الذي   شخص غير محدد:

حصلت عليه، فقد ذكروا بأنه من الرائع حقاً أن نجري اجتماع لمدة ساعة أو ما شابه ذلك 

 . إنه ليس باألمر الجيد.9:00في صباح يوم اإلثنين عند تمام الساعة 

قاً تمضية يوم كامل بهذا ونود إشراك المنظمين من إحدى األمور التي ذكروها، نود ح 

ونود إشراك مجتمعات أمناء السجل ونجري ورشات عمل وما إلى ذلك. وبالتالي فقد 

تحدثنا بالفعل عن األمر في المملكة المتحدة. أنا متأكد في المرة القادمة سنقضي وقتاً في 

كننا مشاركتها مع المملكة المتحدة...حيث نعتزم مواصلة طرح هذه األفكار ويم

 المجموعة.

 

 أجل. حيث سيكون من المفيد للغاية لو تمكّنا من طرح األفكار ]غير مسموع[.   أليس مونيوا:

 

هل يمكنني وضع تايالند أيضاً؟ إذن تايالند والمملكة المتحدة، هل بمقدور كليكما المساعدة  شخص غير محدد: 

 في هذا الجانب من هذا البند؟
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حسناً، إذن سيترأس تايالند والمملكة المتحدة هذا الجانب. حسًنا، شكًرا. بوبي، هل لديك   أليس مونيوا:

 تعليق؟

 

أوه. ال، األمر الوحيد الذي كنت سأذكره هو أننا قمنا به في الماضي، وتحدث واناويت  بوبي فليم:

ة. وقد قمنا به في عن مكان الدولة التي نذهب إليها، ونحاول المشاركة من تلك الدول

حسناً، تم التركيز على إنفاذ القانوني في  -بوينس آيريس حيث كان لدينا كل ما يختلف 

 GAC -ذلك الوقت، ولكن كان لدينا كافة هيئات إنفاذ القانون من األرجنتين ووجاءت 

 األرجنتينية والهيئات التنظيمية والسياسية المختصة.

 كش كما أظن على أنها منتدانا األولي في القيام بذلك.أجل، من الرائع لو استخدمنا مرا 

 

حسناً، شكراً لكم جميعاً. إذن لدينا المملكة المتحدة وتايالند لترأس هذا ]غير مسموع[   أليس مونيوا:

يقدمون لنا طريقة للمضي بهذا البند. حسًنا. يتمثل األمر اآلخر بالوصول إلى الدول 

مر مشابه نوعاً ما لنشاط آخر، لذا قد نرغب ربما بدمج األعضاء من الدول النامية. واأل

هذين اإلثنين. ألن هذا يتخطى التعاون وحسب. إنها بمثابة توعية. لذا ربما نرغب برؤية 

مساعدتما كذلك جزء من أنشطة التوعية األوسع لديهم. لذا لدينا  ICANNكيف بإمكان 

 . ممثل المملكة المتحدة، تفضل؟هنا، لذا قد ترغبون التحدث في هذا ICANNطاقم عمل 

 

لمصلحة أعضاء  -أجل. أود الحديث عن نقطتين. لقد ذهُب إلى ]غير مسموع[ للحصول  شخص غير محدد: 

GAC  هنا. إنني ]غير مسموع[ للحصول على قائمة هيئات إنفاذ القانون من وجهة نظر

 من انضموا وشاركوا في قضايا حوكمة اإلنترنت هذه سابقاً. 

ن في كل عام في لندن مؤتمر الجريمة اإللكترونية إلنفاذ القانون هذا والذي يعقدو 

يحضروه المسؤولين. حيث يجرون جلسة حوكمة اإلنترنت. توجد قائمة بهؤالء 

الحاضرين ممن شاركوا في ذلك. لقد حصلت عليه األسبوع الماضي، لذا سأوّزع ذلك 
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أفراد إنفاذ القانون لديكم، على سبيل . إذا لم تتمكنوا من إجراء عقد مع GACمع أعضاء 

المثال، توجد قائمة بأسماء األفراد الذين شاركوا في حوكمة اإلنترنت هذا كذلك ألنهم 

 شاركوا في أمور.

ومن ثم، سريعاً، من حيث عنصر التوعية، الجلسة التي نظمتموها في وشنطن، أعتقد  

على هذا. أشرُت إلى أنه قد شاركت بأنه كان حقاً، جيد ومفيد حقاً. لذا، شكراً جزيالً 

 منظمة الدول األمريكية كذلك وكان األمر رائع حقاً. 

هناك الكثير من العمل الهائل هنا، وأعتقد ربما أنها جلسة ما بين الدورات أخرى بين  

]غير مسموع[  لـاآلن ومراكش ألن هناك فجوة كبيرة، ربما ستكون جيدة أعتقد ربما 

 الشأن.بعض نقطة ما بهذا 

ال أعرف. يسرني أن، كجزء من مسألة المشاركة هذه، ربما للتقدم بذلك، لرؤية فيما لو  

لتماشي األفراد، إذا كان هذا  -فقط يوم االجتماع  -كان بإمكاننا استضافة اجتماع ما 

يساعدهم. أو إذا كان هناك أمر ما حيث يمكننا إنجازه من خالل اليوروبول أو المفوضية 

أو المجلس األوروبي ربما، ألن لديهم الكثير من الروابط في هذه الدول. وفي  األوروبية

حال لم يتمكن األشخاص من المشاركة بفعالية، يمكنهم التواصل والمشاركة ]غير 

 مسموع[ ربما يكون شيء آخر نود النظر إليه.

 

بين الدورات قبل  شكراً لك ممثل المملكة المتحدة على عرض استضافة اجتماع ما  أليس مونيوا:

وسوف أتحدث هنا إلى زميلي وربما  -مراكش. وبالنسبة لمفوضية اإلتحاد اإلفريقي 

وقد أجرينا بالفعل اتفاقية االتحاد اإلفريقي عن الجرائم اإللكترونية  -يضيف شيء ما 

وحماية البيانات الشخصية. وبالقيام بذلك، فقد اضطررنا فعلياً إلى العمل مع الكثير من 

 ات اإلنفاذ القانون الخاصة بنا على مستوى اإلتحاد اإلفريقي.هيئ

لذا أجرينا ]غير مسموع[ اجتماع حيث كان هناك اتفاقية سنوصلها إلى كافة هيئات اإلنفاذ  

والعمل على تحقيق... إحضارهم إلى االجتماعات فضالً عن بناء  -القانوني لدينا ونحاول 

مع المملكة المتحدة كذلك من حيث كيف نواصل القدرات. ولذلك فهو أمر نود تنسيقه 
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ذلك. وكذلك قبل اجتماع ما بين الدورات للتأكد من أننا وصلنا بالفعل إلى أعضائنا 

 اإلفريقيين. ]غير مسموع[، هل يوجد لدي أي شيء إلضافته؟ نعم، حسًنا.

 نعم، تفضل؟ 

 

لست متأكداً ما هو ]غير مسموع[ تعريف منظمة السالمة العامة. هل يتضمن منظمات  شخص غير محدد: 

؟ لذا عندما نتحدث عن المشاركة، ربما حيثما يكون من [CERTإنفاذ غير قانونية مثل ]

 المالئم أن نستخدم منظمات السالمة العامة التي من شأنها توسيع المجتمعات؟

 

 ى؟هل من تعليقات أخر  أليس مونيوا:

 

هناك اجتماع الجرائم اإللكترونية في اتفاقية بودابست في نهاية العام والذي سيجمع هذه  شخص غير محدد: 

الدول المختلفة. ال أعلم إذا كان هناك شيء ما من الممكن التفكير حول ما وراء ذلك. إذا 

ال  كان هناك الكثير من الناس يتجمعون معاً على أي حال، فقد يكون األمر متعاقب.

أعرف. إنني أتبادل األفكار معكم في حال كان ممكناً. سأعود إلى زميلي وأسأل فيما لو 

 كان من الممكن القيام بأي توعية في سياق ذلك االجتماع بالتحديد، إذا كان هذا ما تأملونه.

 

م سيعودون ما سنفعله هو ترك األمر للملكة المتحدة وتايالند الذين ينسقون هذا، ومن ث  أليس مونيوا:

إلينا وقد نقدم كافة هذه األفكار لكي يتمكنوا من تنسيقنا بشكل أفضل. هل هذا مناسب، 

 ممثل المملكة المتحدة وتايالند؟

 

يشارك قسمي في أمور المجلس األوروبي، لذا يمكننا بال شك التواصل معهم ورؤية فيما  شخص غير محدد: 

 لو كان بمقدورهم التسهيل أو المساعدة. 
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 . 11الجديد من ]غير مسموع[ المواصفة  gTLDاألمر التالي هو برنامج   أليس مونيوا:

 

فقط للتوضيح، من حيث توعيتنا، أظن بأنه يمكننا الوصول إلى جهات غير حكومية. وهو  سيدة غير معروفة: 

[ وأولئك الذين شاركوا في مكافحة السلوك CERTSأمر غني بالمعلومات، باألخص ]

فعلياً  PSWGكن من حيث من هم أعضاء مجموعة عمل السالمة العامة الضار. ول

 وهي مجموعة حكومية. لذا أود فقط التأكد من أن هناك توضيح حول تلك النقطة. 

 

شكًرا لك على هذا. هل من تعليقات أخرى؟ حسناً، يمكننا االنتقال إلى النقطة التالية،   أليس مونيوا:

 . جون فالهيرتي؟11المواصفة 

 

. كان هناك مجموعة 11شكًرا جزيال. مجرد معلومات أساسية موجزة في المواصفة  جون فالهيرتي:

تم حيث تناولت جزء محدد من  2015إطار عمل أمان السجل تشكلت في أغسطس 

الجديدة. تتحدث  gTLDs، لتلك السجالت التي أحضرت برامج ICANNاتفاقية سجل 

مارسة للسجالت رداً على التهديدات األمنية المواصفة ضمن العقد عن متطلب أفضل م

]غير  11كجزء من االتفاقية وحماية تهديدات أمن عالمتهم التجارية ضمن المواصفة 

مسموع[ المحددة باعتبارها أمور مألوفة نواجه فيها البرمجيات الضارة والروبوتات 

جديد إلى ال gTLDوالتصّيد. ومتطلب إلزامي لإلبالغ عن بيان مخاطر سجل برنامج 

ICANN  .بشكل دوري 

وما بعدها. واآلن إننا كما  2013وتم توقيع اتفاقيات التسجيل دون وجود إطار عمل في  

جديد. وتهدف مجموعة العمل هذه إلى تقديم  gTLDبرنامج  1500-1400أظن قرابة 

أي، إطار عمل أمان لتصميم وتحديد وتناول بالتحديد كيف يتجاوب السجل مع  -نتيجة 

 ه التهديدات. هذ
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من شهر أغسطس إلى اليوم، كانت العملية بطيئة للغاية، ألكون صادقاً. ونأمل بأن تؤدي  

هذه البداية البطيئة في نهاية متسارعة إلى موعد نهائي لوثيقة المسودة النهائية في نهاية 

 . 2016يناير 

عمل  ومجموعة PSWGوفي الوقت الحالي، تقدمت مجموعة عمل السالمة العامة  

GAC  مقدم طلب ]غير مسموع[ المعلومات أو  -بمحتوى ما وكان بمثابة نظرتنا للطلب

مشاركة المعلومات أو طلب إجراء تنسيق من السجل بأنواع من الطلبات التي نطرحها. 

وقد وضعنا ورقة خيارات حول األسئلة المتكررة الشائعة في السجالت. وال يعتبر هذا 

العمل عبارة عن كيف يتجاوب السجل مع هكذا طلبات ويدير  إطار عمل بحد ذاته. إطار

عالمتهم التجارية في الوقت الحالي. وهذه هي العقبة إلى اآلن حيث لم نتلقى رد السجل. 

لم نتلقى أي شيء خطي. فقد راودتنا الكثير من المخاوف من السجل وأمين سجل 

ما هو إطار العمل، وما الرؤوساء بالمشاركة لهذه المجموعة من حيث المخاوف حول 

ليس كذلك، وما هي حدوده، وما هو نطاقه، وكيف ال ينبغي أن يكون ذريعة بالنسبة 

إلطار العمل لتجاوز أي التزامات قانونية وبعض المخاوف المتعلقة بمخاطر السمعة في 

 كذلك.  ICANNتلك العالمة التجارية. وإبالغ 

. في األسبوع الماضي وهذا 11المواصفة فقد كانت هناك أسئلة أكثر من األجوبة عن  

األسبوع ساهمت زيادة التركيز في المناقشة وجهاً لوجه كما أعتقد من جدول أعمال ما 

، حيث من المحتمل أن 11قبل التحديد للجلسة العامة يوم األربعاء بخصوص المواصفة 

لسجل نضع أوراقنا على الطاولة، على الترتيب، وسنتحدث عن كل جانب من أمين ا

ما ينبغي أن يحققه إطار العمل، وما  PSWGوالسجل ومجموعة عمل السالمة العامة 

 نتوقع من كل طرف تحقيقه في جهد وما نتوقع تحقيقه من هذا الجهد.

وعندما تباشرون التحدث إلى مجتمع السجل حول عملية التطوع وردود أفضل ممارسة،  

ستتلقون مزيداً من القوة ومزيداً من التنسيق. وبالتالي ربما المشاركة والتنسيق وإطار 

عمل عام سائب للغاية مع مزيد من التدقيق الرسمي بخصوص الطلبات يوماً بعد يوم، 

عمل مرن جداً غير إلزامي حول تحليل تقني معقد بأنه  حيث ربما نخوض بها في إطار

 ربما تكون هذه السجالت في طريقها للتقدم. 
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وبالتالي ينبغي أن يبرز جدول األعمال يوم األربعاء كل ذلك التعلم، كل التعاون الذي  

بمقدورنا فعله. إننا ننظر في الخارج إلى هذه العملية بشكل أساسي. نحن مقدمو الطلبات، 

 سنا المستجيبين، لهذا وال نتظاهر بمعرفة مهنة السجل. ول

ولكن في الوقت ذاته، نعلم بأنه تتنّوع السجالت ولديهم نماذج تجارية اآلن حول األمن  

اإللكتروني. حيث أنهم ال يبيعون وحسب، البيع بالجملة، أسماء النطاق كسجل. وقد 

ديد هذا في إطار عمل أوسع حصلوا على نموذج العمل الخاص بهم، وبالتالي كان تح

 مبعث قلق في المقام األول.

وتنظر السجالت إلى ملف اسم النطاق والنظام البيئي لذلك وتصميم مخطط لتحديد إطار  

عمل عن موعد إشراكهم، وما يمكنهم فعله، وبعض المنتجات ودراسات الحالة التي 

 نوا في غاية التأثير فيسيحضرونها إلى الطاولة. سنخبركم، على سبيل المثال، كيف كا

يوم  PSWGتحقيقات الروبوتات. وستتم تلبية ذلك من مجموعة عمل السالمة العامة 

األربعاء للتحدث عن دراسات الحلة وأفضل الممارسات عن متى استخدمنا السجالت 

ومحاولة تعزيز عالقة مثمرة للغاية لما بعد إطار العمل كذلك، والذي ]غير مسموع[ 

أظن بأنه كان العرض التوضيحي لغريغ وإليوت من توكووس التي أرادت  -الكثير من 

. وبالتالي فإن إجراء عملية WHOISللمعرفة بشأن أمناء السجالت وباإلضافة إلى بحث 

ذا اتجاهين واتخاذ أفضل ممارسة أظن بأنها طريقة للمضي أكثر من نهج رسمي توجيهي 

 مفّصل إلى إطار عمل.

محاولة االلتزام  -فقط تحملوني ثانية واحد  -ث المواعيد النهائية وبالتالي نأمل، من حي 

النهائية المتفق عليها. إذن إننا نتطلع يوم األربعاء كذلك إلى إنهاء...  ICANNبمواعيد 

 المعذرة، لم نحصل عليهم، فابين، هل حصلنا عليهم؟ األيام.

ننتطلع إلى منتصف ديسمبر لوثيقة مسودة أولى، بداية شهر يناير لوثيقة مسودة نهائية،  

بعد التعليقات. ونعتمد تماماً على  2016ووثيقة نهائية للتعليق العام في الربع األول من 

السجالت بالتصرف جيداً ألوامرهم بعد جلسة هذا األسبوع. وبالتالي ثالثة أو أربعة 

هذا األسبوع، ينبغي أن نحصل على ]غير مسموع[ إطار عمل حيث  أسابيع بعد جلسة

 نتمكن من المساهمة واالستكمال لتقودنا إلى يوم منتصف ديسمبر. 
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ونصف إلى  11لذا أود تشجيعكم وحسب، إن أمكنكم، المجيء يوم األربعاء الساعة  

فة في الواحدة والربع. حيث يحضرون ردهم غداً وسيكون حضور السجل مزدحمة بكثا

 50الغرفة. سيكون هناك حضور كبير. حيث أن لديهم حساسية حول هذا. لذا فقد يكون 

 ضد ثالثة أشخاص. إذا تمكنتم من المجيء، فهذا رائع.

 

لدّي سؤالين. األول كان تاريخ المسودة األولى ومن الواضح مراعاة تاريخ المسودة الثاني  شخص غير محدد: 

وال يعطي هذا الكثير من األشخاص الوقت الكثير للعودة  عطل عيد الميالد ورأس السنة.

 باقتراحات أو مسودات.

 واعتبره أهي وثيقة منتهية سيتم إصدارها قبل اجتماع مراكش أم بعدها؟ 

 

أعتقد بأنه سيعتمد األمر لدعم هذه المبادرة.  ICANNهذا فابيان بيتريمو من طاقم عمل  فابيان بيتريمو: 

على مدى سرعة دوائر المراجعة المضي بين األطراف المختلفة المشاركة، وبالتالي 

السجالت وأمناء السجالت وأنفسكم. ولكن بالنظر إلى حقيقة أننا نود تشغيل الوثيقةمن 

 أجل التعليقات العامة قبل أن تصبح نهائية، ال أتوقع أن لدينا متسع من الوقت للمرور

على دوائر المراجعة بين األطراف باإلضافة إلى التعليقات العامة قبل اجتماع مراكش. 

إذن نأمل في اجتماع مراكش، ربما نحصل على مسودة في التعليقات العامة. وهذا هو 

 الهدف في الوقت الحالي، كما أعتقد.

 

راً لك ممثل المملكة المتحدة حسًنا، شكًرا. هل من تعليقات أخرى؟ حسًنا، شكًرا. وشك  أليس مونيوا:

 على ترأس ذلك. 

. أظن أننا تعاملنا مع ذلك، ما ICANNأما القضية األخرى هي برنامج الزمالة لمؤسسة  

 لم يكن هناك أي تعليقات. أجل، بوبي، تفضل؟
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ق طالتعليق الوحيد الذي أود أن ...لقد انتهيت، إال أن وسيلة أخرى للتوعية، باألخص للمنا بوبي فليم:

المهمشة. يعنى برنامج الزمالة نوعاً ما بالمناطق المهمشة، العالم النامي. وقد ظهروا... 

واحدة من مراكش والتي تم إغالقها بالفعل. فقد أغلقوا األسبوع الماضي. لذا فإنهم يفعلونها 

عادة قبل بضعة أشهر من الموعد، إال أنه أمر أظن يمكننا التأكد دوماً بأننا أرسلنا ذلك 

االرتباط التشعبي لتشجيع األفراد من الدول النامية التي ال تأتي بالعادة لكي تأتي. لذا 

بوسعنا القيام بذلك بشكل دوري لكل اجتماع، ألنني أظن بأنها ستكون وسيلة رائعة 

 للحصول على المزيد من المشاركة كذلك. لذا أردت وحسب اإلشارة إلى ذلك.

 

البند التالي أو النشاط هو اإلضافة من أجل تقرير المسودة الغير قانوني شكًرا. حسًنا.   أليس مونيوا:

 والمزّيف. بوبي، مجدداً، تفضل.

 

حسناً، في الواقع... صدرت من إدارة الغذاء والدواء الفدرالية. إال أنهم قاموا بذلك  بوبي فليم:

من ذلك،  بالتزامن مع عدد قليل من الدول األخرى. أعلم بأن ستيف تروك كان جزءاً 

وكذلك كان ممثل إيطاليا جزءاً من ذلك أيضاً. وبالتالي فإنه أمر يفكرون به. ويذهب األمر 

وهو إنفاذ اإلنتهاكات. ستيف، ال أدري  3.18إلى قسم اتفاقية اعتماد أمين السجل يدعى 

 فيما لو كنت أردت إضافة أي شيء إلى ذلك.

 

صوص ]غير مسموع[ الذي نود دعمه. أي شيء يجب أن أتحدث إلى، بالطبع، نيك بخ ستيف تروك:

يضع مزيداً من الضغط على أمناء السجالت في بعض الجوانب التخاذ قرار التصرف 

والذي أعتقد بأنه أمر مناسب، وباألخص عندما يعود األمر إلى الجانب الطبي منه، ألنه 

ويمكنني من الوقت، وهو ليس أمر يصعب إظهاره لألفراد.  %99.9واضح جداً وبنسبة 

مرة من بعض  1,000إعطائكم الموقع اإللكتروني ذاته، النموذج ذاته، الذي تم استخدامه 

من هذه العصابات المجرمة. وعندما نشير بذلك إلى أمين السجل، لن يتخذوا إجراًء في 

 بعض األحيان.
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أحياناً ، ال زلنا ICANNأظن بأن األمر المحبط بالنسبة لي عندما نتجه فعلياً إلى امتثال  

نتلقى معلومات تذكر بأنهم لن يستمروا به أكثر من ذلك وقد قام أمين السجل بالتحقيق. 

 .ICANNما زال الموقع يعمل. إال أن هناك معلومات حالياً تتدفق من امتثال 

واآلن، فقد اتخذناه في االجتماع الماضي وأعتقد بأن األمور على وشك التغّير  

 هناك.

بهذه اإلضافة، أود دعمها بالفعل، أجل. وأعلم بأن ممثلي إيطاليا  إال أنه فيما يتعلق 

 يدعمونها كذلك.

 

لذا أعتقد بأن ما يجري هو أظن أننا ربما ننتظر إكماله، ومن أعتقد بأنه سيتم تقديمه إلى  فابيان بيتريمو: 

 بشكل خطي رسمياً.  PSWGمجموعة عمل السالمة العامة 

 

خذ زمام المبادرة في ذلك؟ هل هو ممثل إيطاليا أم ممثل الواليات المتحدة؟ حسًنا. من يت  أليس مونيوا:

 ال أتذكر.

 

 أجل. ربما يكون دان بوركي من إدارة الغذاء والدواء. فابيان بيتريمو:

 

 حسًنا.  أليس مونيوا:

 

فقط لنذكر أن لدينا اتفاقية بشأن ]غير مسموع[ الجريمة التي تتعامل مع هذه المسائل عبر  لي هيبارد:

اإلنترنت خارج اإلنترنت. لذا أعلم بأن هناك مشاريع بناء قدرات تجري كما أظن على 

هذا النوع من المسائل. ويوجد لدينا أيضاً هذه الهيئة التي تتعامل مع مسائل الرعاية 

 ائل الصحية.الصيدالنية والمس



 GAC ARمجموعة عمل السالمة العامة لـ  -دبلن 

 

 43من  36صفحة 

 

وليس وحسب من مسألة إنفاذ القانون، بل كذلك إذكاء الوعي فيما يتعلق بالحصول على  

األدوية. سيكون هناك دوماً أدوية غير قانونية على اإلنترنت. وإن اغلقتموه في مكان 

واحد، سيعاود الفتح في مكان آخر. ولذا فإن مسألة المعلومات وإذكاء الوعي وكيفية 

 و موثوق عن ما ليس موثوقاً أمر مهم للغاية كذلك.تحديد ما ه

وما أحاول قوله هو بأنه ثمة زمالء يعملون على هذه المسائل في المجلس األوروبي ]غير  

مسموع[ ويوجد لديهم شبكات. إذن مرة أخرى، ال أعلم فيما لو كان هذا جزءاً من التوعية 

 التي تتمنون وجودها.

قاً، ثمة مؤسسات خاصة تجمع صناعة الدواء والجمعيات وأالحظ كذلك، كما ذكرُت ساب 

الصيدلية وغوغل وغيرها من الجهات الفاعلة. ويوجد كذلك االتحاد األوروبي لخدمة 

بريد الصيدليات. ولذلك ثمة الكثير من الشبكات المختلفة هناك، والتي من الممكن 

 استغاللها إذا لزم األمر.

 

 شكًرا.   أليس مونيوا:

 

يشكل الهدف العام ]غير مسموع[ معنى منطقي وأظن بأنه يتفق الجميع مع ذلك. أمر،  محدد:  شخص غير

ربما تكون مسألة ثانوية، والتي ينبغي اإلشارة إليها حيث ينبغي أن توضع في االعتبار 

وهو عندما نتحدث عن األدوية غير القانونية والمزيفة وفيما لو كان هناك أية تعريفات 

مستخدمة هنا، حيث يلزمنا فقط التأكد من أنه لم يتم تناول األدوية الجنيسة  تم إنشاؤها أو

 األصلية بشكل ظالم في أي من هذه التعريفات.

 وذلك ألن، أظن باألخص من آسيا ومن المنظور األفريقي، بأنه أمر مهم للغاية.  
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إنها الوثيقة التي سيتم تقديمها، ف حسًنا، شكًرا. أعتقد تم توضيح النقطة. وبينما ننظر إلى  أليس مونيوا:

وإذا كان هناك أية تعليقات، بالتأكيد،  PSWGستعود إلى مجموعة عمل السالمة العامة 

 .GACيمكنهم تقديمها قبل إرسالها إلى 

وإذا لم يكن هناك تعليقات أخرى على هذا، البند األخير الذي لدّي كان بأن هناك عدد  

البارحة. وكان  - GNSOمع  GACاجتماع  -اجتماعنا كبير من المناقشات اآلتية من 

لدينا بعض التعليقات اليوم من الجلسة العامة بخصوص مدى أهمية األمر بالنسبة لهذه 

أو بعض  PDPsالمجموعة بالمشاركة مبكراً خالل بعض عمليات وضع السياسات 

 عمليات السياسة. 

ا. وما سأقوم به هو تشجيع لذلك قمت بطرحها على أنها أحد البنود في خطة عملن 

الداعمة والرائعة والمذهلة للغاية لدينا لمساعدتنا بهذا من أجل تحديد  GACسكرتارية 

 GACومساعدتنا على التتبع وتحديد أي من عمليات السياسة أو أية مسائل تتطلب من 

 ن حينهاالرد عليها وبحاجة للقدوم إلى مجموعة عمل السالمة العامة مبكراً، وبالتالي نتمك

من تحديد القادة، واألفراد القادرين على استغالل الوقت والمهارات والموارد للمساهمة 

 كقائد بالنيابة عن بعض من مجموعات العمل هذه.

إذن إذا كان ال بأس بذلك، سنضعه في جدول األعمال أيضاً وسنطلب من سكرتارية  

GAC عدة مجموعة عمل السالمة مساعدتنا بذلك. لدينا كارين والتي ستعمل على مسا

 العامة بالتحديد في المضي بعملنا قدماً. وبالتالي إذا كان األمر مقبوالً...نعم؟

 

أظن بأنها فكرة ممتازة وكنا بالفعل... عندما كنا شكًرا. لدي نقطة صغيرة جداً على ذلك.  سيدة غير معروفة: 

ننظر إلى خطة العمل هذه، كنت أفكر كثيراً بأن هذا أمر مخصص ألننا ال نعلم ما سيطرأ 

وبأن خطة العمل واقعية للغاية ووجود كافة هذه العمليات التي ندركها بالفعل. ولكن قد 

 يكون األمر مختلف تماماً بالفعل خالل شهرين. 

عن العمل الذي يمكننا فعله والخدمة التي  GACإطار إذكاء التوعية أيضاً ضمن  وفي 

يمكننا تقديمها، كنت أفكر... أدرك بأن هناك نموذج واحد لهذا حيث ال ينبغي علينا 
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االنحراف عنه، ولكن فيما لو كان سيبدو من المنطقي في البداية التاكيد على جوانب 

كذلك بأنه  GACبالتالي يمكننا زيادة الوعي ضمن ، وTORمصالحنا كما هو محدد في 

ربما يفكرون بنا عندما تطوى هذه العمليات ويرسل لنا شخص ما بريد أو شيء ما. ولكن 

فقط من أجل االستمرار بالتثقيف الناس ألنني أفكر بأمر آخر تم عرضه في الجلسة العامة 

ور الذي لدينا، وما الغاية التي اليوم وهو بأنه ما زال هناك لبس في المجتمع حول ما الد

نخدمها، وأظن بأن خطة العمل هذه ما هي إال فرصة أخرى فقط لتثقيف الجميع من حولنا 

 بشأن ما يمكننا القيام به وما ال يمكننا. 

 

أوافق. هل من تعليقات أخرى؟ حسناً، إذن سيدخل هذا في خطة العمل باعتباره جزء من   أليس مونيوا:

كذلك يوم  GAC، وتحديد الجوانب التي نحتاجها... وسوف نقدمه إلى النشاط الجاري

يوم الثالثاء للحصول على  GACالثالثاء، فقط لكي... سيتم تقديم خطة العمل ذاتها إلى 

 معلوماتهم وتأييدهم بالطبع. شكًرا. 

 سأسلم الكلمة إلى واناويت اآلن. 

 

د االلتزامات في ]غير مسموع[ ثقة المستهلك ومراجعة ثقة كارين، لديك مسائل بشأن تأكي واناويت أكيوبيوترا:

 المستهلك. هل ذلك صحيح؟ هل يمكنك أن تكشفي لنا تلك المسألة؟

 

إذن باألساس، كانت هناك دعوة في األول من أكتوبر وضعت للمتطوعين بخصوص  ]كارين بيريست[:

امات وذلك إللقاء منافسة ثقة المستهلك ومراجعة خيار المستهلك بموجب تأكيد االلتز

الجديد وتقييم بالفعل كيفية عملها من خالل منظور مسائل  gTLDنظرة على برنامج 

 منافسة وحماية المستهلك هذه.

في تلك  PSWGإنه أملنا حيث سنحضر شخص ما من مجموعة عمل السالمة العامة  

ود ال أننا نالمجموعة. وأعتزم تقديم الطلب بنفسي. وال يعتبر هذا استبعاد ألي شخص. إ
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التأكد من أن تحظى مجموعتنا بدور يعمل على تنفيذ عملية المراجعة. وسيكون هذا مثال 

حيث نود وجود شخص ما في تلك المجموعة مبركاً وبالتالي ال نصبح بورطة، إذن 

للتحدث، والتفاعل وحسب عندما ترسخت واتخذت المراكز بالفعل بشكل وهيكل راسخ 

 من تلقاء نفسها. 

وبالفعل، ما نريد القيام به هو أن نكون في مركز للمساعدة في التأثير على العملية من  

 البداية وبالتالي نحرص على أن تتم مراعاة وجهات نظرنا. 

 

]لورين[، ستقومين بتعميم األمر. وذلك لوجود بريد إلكتروني وارد ]حسب علمي[، كأنما  واناويت أكيوبيوترا:

[ يعممون هذه الدعوة ليصبحوا متطوعين وتوجد صفحة . فهم ]غير مسموعAPمن 

إلكترونية في الدعوة للمتطوعين الذين هم بحاجة للمرور على المراجعة، التعميم. ]غير 

 مسموع[ 

 

أجل. إنه ليسرني تعميم الرابط. إنها عملية طلب رسمية. وهم يبحثون عن األفراد لتقديم  ]لورين كابين[:

شخص. وثمة عملية معينة يجب اتباعها.  15سيتم اختيار الطلب. وما أفهمه هو أنه 

 يمكنني تعميم ذلك الرابط. 

 

حسًنا. شكًرا جزيالً. أجل، سنقدم الدعم بالتأكد من وجود عضو في مجموعة عمل السالمة   أليس مونيوا:

أولوف، ربما يمكنك أن تصحح لي إذا كنت  -العامة لتلك المراجعة. ال أعلم فيما لو 

في حال أن عملية تحديد األعضاء لفريق المراجعة وبأن تأكيد االلتزامات قد  -مخطئاً 

ورئيس مجلس اإلدارة من يحدد القائمة  GACتغّير، ألنه أظن فيما سابقاً سيكون رئيس 

 النهائية. أولوف، ربما لو كان بوسعك المساعدة بالوضوح حول ذلك. شكًرا.
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، للسجل. حسناً، بالنسبة ICANN. أولوف نوردلينغ، من طاقم عمل أشكرَك، أيَّها الرئيس أولوف نوردلينغ:

لمراجعات تأكيد االلتزامات، إنه أمر نموذجي وبالتالي يتم اتخاذ الخيار النهائي من 

المحددين الذين، بالنسبة لتأكيد االلتزامات، مراجعة فريق مراجعة المسؤولية والشفافية 

ATRT إنه رئيس مجلس اإلدارة ورئيس .GAC وبالنسبة للمراجعات األخرى، فهو .

. ولذلك سيؤهلنا هذا إلى ]غير مسموع[ مراجعات أخرى، GACالرئيس التنفيذي ورئيس 

 إذا كنت أذكرها بشكل صحيح.

من  30تعتبر العملية، كذلك، ترشيح ذاتي لألفراد. ويكون الموعد النهائي لذلك في  

في الواقع إلى المنظمة الداعمة واللجنة ويعود األمر  -أكتوبر. ومن ثم في حاالت معينة 

االستشارية فيما لو كانوا يرغبون إجراء جلسة تأهيلية، وتقديم دعم المنظمة الداعمة/اللجنة 

بذلك في الماضي حسب معرفتي، إال  GNSOاالستشارية لمرشحين معينين. وقد قامت 

 ح للقيام بذلك. تلك الفرصة. فهو متا GAC. ولم تنتهز GACأن هذا يسبق وصولي إلى 

وتكمن الطريقة السريعة باألساس في من مهتم باألمر، حيث يقومون بترشيح أنفسهم  

وتعبئة النموذج. ومن ثم هناك اختيار من محددين اثنين. وعلى أي حال، إنه رئيس 

GAC  أحد المحددين. هل األمر واضح بما يكفي، على الرغم من أن الوقت متأخر في

 اليوم؟

 

نعم، شكًرا. إذا أسعفتني ذاكرتي، أجل. كنا أجرينا مراجعات أخرى سابقاً وقام رئيس   ا:أليس مونيو

GAC اقترحت ...GAC  اسماً للمراجعات األخرى. أذكر بأنWHOIS -  ،األمان

االستقرار... أظن بأنه كانت استراليا ومن ثم كينيا بشأن األمان واالستقرار. لذا في حال 

أظن بأنه يمكننا ربما تقديم هذا العرض التوضيحي غداً وذكر أن  ما زالت العملية ذاتها،

مجموعة عمل السالمة العامة تظن وتعتقد أننا بحاجة إلى عضو من مجموعة العمل هذه 

ليكون في فريق المراجعة ويرى كيف يمكننا أن نحرص على وجود عضو من هذا الفريق 

 في فريق المراجعة. شكًرا لك على هذا التوضيح.

ل من تعليقات أخرى، باألخص في خطة العمل؟ إذا كان هناك شيء أغفلناه أو أي نشاط ه 

 آخر تظنون أننا بحاجة إلى إدراج أنه ربما قد أغفلنا األمر. المجلس األوروبي؟
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هل هناك ]غير مسموع[ لمناقشة أي تنسيق/تعاون مع مجموعة عمل أخرى في حقوق  شخص غير محدد: 

 على اإلطالق[؟اإلنسان و]غير مسموع 

 

 ؟GACهل تقصد ضمن   أليس مونيوا:

 

 ما بين المجموعتين. ألن هناك قضايا قد تكون مألوفة لكليهما والتي يجب مناقشتها.  شخص غير محدد: 

 

 أعتذر، لم أفهم سؤالك. أي من مجموعات العمل؟  أليس مونيوا:

 

 الدولي.في حقوق اإلنسان والقانون  GACمجموعة عمل  شخص غير محدد: 

 

آه، حسًنا. لقد أجرينا االجتماع األول البارحة. جزيل الشكر لك، كاثرين. فقد حددت   أليس مونيوا:

وأجرينا  GACالفجوات والجوانب المحتملة من التضارب. لقد طرحت األمر مع رئيس 

اجتماعاً مع كافة رؤوساء مجموعة العمل البارحة، وقد اتفقنا على أن هذا هو الجانب 

 ي يلزمنا إجراء تنسيق مستمر فيما بين رؤوساء مجموعة العمل.الذ

لم تناقش إلى اآلن االختصاصات لمجموعة عمل حقوق  GACإال أننا الحظنا كذلك بأن  

اإلنسان. لذا ال يزال أمامنا مناقشة ذلك. لذا متى ما نوقش هذا، حينها ستناقش مجموعتّي 

أو حيث تحتاج مجموعة عمل تناول مسألة العمل أي الجوانب حيث يلزمنا العمل سوياً 

 ما أو غيرها. شكًرا. 
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هل يمكنني قول أنه، أجل، بإمكان المرء تناول فكرة األمان في اتجاه واحد، إال أن هناك  شخص غير محدد: 

التوازن فيما بين هذه المسائل، والتي حاجة كذلك للنظر في مسائل حقوق اإلنسان هناك. 

 تم ذكرها من المفوضية، فعلياً، من المهم للغاية التطرق إليها. 

على سبيل المثال، من أحدث أعمال منافسة بودابست في الجرائم اإللكترونية هي المادة  

بدء لمن الضمانات في حقوق اإلنسان فيما يتعلق بإنفاذ القانون. لذا من المهم للغاية ا 15

 ]غير مسموع[ لضمان األمن، ولكن بنهج متوازن. شكًرا. 

 

لكي تقرره. وما زلنا سنجري مناقشة اختصاصات  GAC لـأجل. وأظن بأن هذا عائد   أليس مونيوا:

مجموعة عمل حقوق اإلنسان، مجموعة عمل السالمة العامة. وقد تمت الموافقة وقبول 

سيجري ذلك النقاش. أظن بأنه سيجري يوم االختصاصات بالفعل. لذا دعونا نرى كيف 

 األربعاء. 

أي من الزمالء هنا يحدد بأنه قد يكون  -إذا كان هناك أية جوانب أخرى حيث أي منكم  

لدينا تداخل. ليس وحسب مجموعة حقوق اإلنسان، بل مجموعات عمل أخرى. سأكون 

مل سيلتقون كل ثالثة ممتناً فيما لو استرعيتم انتباهنا وذلك ألن رؤوساء مجموعة الع

 أشهر لمناقشة بعض من هذه المسائل. شكًرا. 

أظن بأنه حان الوقت. إذا كان هناك أي مسألة أخرى؟ ال مسائل أخرى، حسناً. أود توجيه  

الشكر لكم جميعاً. أظن بأن هذا اجتماعنا الثالث وجهاً لوجه. وكان رائعاً بكل العمل الذي 

اً إلى االجتماع التالي ما بين الدورات الذي ستقوم المملكة تم إنجاظه والتنسيق وأتطلع شوق

المتحدة باستضافته والعمل على تحقيق ذلك. ويوم الثالثاء، غداً، سأقدم خطة عملنا والعمل 

ستوافق على خطة  GAC. لست متأكداً فيما لو كانت GAC لـالذي أنجزناه إلى اآلن 

ل على بعض الجوانب حيث تلزمنا الموارد العمل الحالي ألنني أظن ما زال يلزمنا العم

مساعدتنا لتحديد فيما لو كنا سنحصل على بعض الموارد  GACوسيتعين على قيادة 

لبعض األنشطة. فقد تكون مقبولة من حيث المبدأ، ومن ثم االضطرار إلى العمل على 

 التفاصيل.
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 شكراً جزيالً لكم جميعاً وطاب مساؤكم. أراكم غًدا. 

 

 شكراً لكما أليس وواناويت على دعمكم جميعاً. سيدة غير معروفة: 

 

أعتذر، هل يمكنني تقديم تعليق شخصي؟ شخص ما لديه ]الكتاب المقدس[ لبوبي وهو لي  سيدة غير معروفة: 

 وأريد استرجاعه حقاً. 

 

 هل هذا مصطلح رسمي ]الكتاب المقدس لبوبي[؟ شخص غير محدد: 

 

 

 

 []نهاية النص المدون

 

 


