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سنبدأ في غضون دقیقة واحدة. حسًنا، دعونا نبدأ على الفور. ھال اتخذتم أماكنكم من  سایرس نمازي:

 فضلكم. 

. أنا اسمي سایروس نمازي. وأنا عضو في RDAPأود أن أرحب بكم في جلسة تنفیذ  

. لقد انضممت ھنا مع فرانسیسكو آریاس (على ICANNقسم النطاقات العالمیة في 

عملیات قسم الخدمات الفنیة لدینا ثم دیفید كونراد (على  یمیني) الذي یتولى منصب رئیس

 . ICANNیمین فرانسیسكو) والذي یعمل في منصب مدیر الخدمات الفنیة في 

تتعلق جلسة الیوم بالفعل كما أتمنى بالقدرة على إجراء حوار صریح ومنفتح حول تنفیذ  

RDAP . ونود أن نشارك معكم رؤیتنا من وجھة نظر فریق العمل، وااللتزامات التي

تفرضھا علینا العقود القائمة مع الجھات المتعاقدة بجانب السیاسات المعتمدة بخصوص 

RDAP لھذا الغرض، سیقدم فرانسیسكو نظرة عامة موجزة على ما توصلنا إلیھ حتى .

د ذلك، اتمنى أن نتمكن من إجراء حوار مفتوح، اآلن، وأین نعتقد أننا یجب أن نتوجھ، بع

ھناك میكروفونات متوفرة لطرح األسئلة، وبعدھا من الخروج برؤیة أوضح حول تنفیذ 

RDAP . 

كما أود أن أطلب منكم رجاًء عدم طرح أسئلة حتى ینتھي فرانسیسكو من طرح النظرة  

ما شابھ. وإذا كانت والتي یجب أن تستغرق حوالي خمس دقائق أو  RDAPالعامة على 

 ھناك أسئلة، برجاء رفع األیدي. لدي اثنان من زمالئي ھنا یأخذون المیكروفون لكم، ثانیة

 واحدة من فضلك، روبینز، وقدم نفسك بالطبع ثم اطرح األسئلة. روبینز، ھل لدیك سؤال؟

 

 ال.  روبینز كول:
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دعوني أتقدم وأسلم الكلمة إلى فرانسیسكو حتى نبدأ. حسًنا، أنت تتمرن فحسب؟ حسًنا.  سایرس نمازي:

 شكًرا. 

 

 شكًرا لك، سایروس. مرحًبا بكم جمیًعا.  فرانسیسكو آریاس:

ھذا جدول األعمال لجلسة الیوم. وكما قال سایرس، فقد مقدمة صغیرة، طرحنا بالفعل  

لدینا في  والتي نصفھا، بعد ذلك سنتعمق في المشكالت الثالث الرئیسیة التي لم یتم حلھا

المناقشة. لقد عینت مؤقًتا أوقات للنقاش لكل من الموضوعات. ولدي فقط شریحة واحدة 

أو اثنیتن لكل منھا فقط لطرح المشكلة ثم فتح باب النقاش. وكما قال سایرس، فالمیكروفون 

صف، تفي المقدمة. كذلك، ال یوجد میكروفون ثابت بل متنقل، لذا، إذا تركتم مكاًنا في المن

 یمكن أن یكون ھناك طابور فیھ. 

 لذا، مقدمة مختصرة. لماذا نحن ھنا؟  

 43توصیة إلى مجلس اإلدارة لتقییم واعتماد بدیل للمنفذ  SSAC، قدمت 2011في  

WHOIS.وقد اعتمده مجلس اإلدارة . 

أدى ھذا إلى خارطة طریق لتنفیذ ھذه التوصیات وبعدھا بدأ العمل في المجتمع داخل 

. على أن ھذا العمل في فریق عمل ھندسة 2012فریق عمل ھندسة اإلنترنت في 

 اإلنترنت انتھى منذ حوالي سنة من اآلن. 

في العدید من نطاقات  ICANNفي نفس الوقت، تم اعتماد مخصصات المقاولین داخل  

gTLD  في اتفاقیةTLD  الجدیدة وفيRAA  لذا، لدى معظم األطراف 2015لسنة ،

 . RDAPأحكام تعاقدیة تتعلق باعتماد  gTLDالمتعاقدة في مجال 

 gTLD، رأینا الحاجة إلى وجود، ماذا نسمیھ، ملف بیانات RDAPاآلن، بھدف تنفیذ  

RDAP ولذا، وضعنا مسودة أولیة وشاركناھا مع المجتمع في سبتمبر الماضي. بعد ،

ھذا، قمنا بتحدیث [غیر مسموع] التعلیقات التي تلقیناھا ووضع نسخة ثانیة للتعلیق العام 

 مارس. لذا، ھذا ما وصلنا إلیھ حتى اآلن.  18ال تزال مطروحة للتعلیق العام حتى 
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تعني بروتوكول الوصول إلى  RDAPلمعرفة بھذا، فإن باختصار شدید، في حالة عدم ا 

وتوفیر المزایا التالیة،  43بیانات التسجیل. وھو بروتوكول یقصد منھ استبدال المنفذ 

بعضھا متوفر على الفور والبعض اآلخر یحتاج لتمكینھ بموجب سیاسة أو عقد حتى 

 یصبح متوفًرا. 

قیاسي ورد ورسائل الخطأ وتأمین الوصول  كذلك، فإن الثالثة الموجودة ھنا ھي استعالم 

إلى التاریخ وقابلیة التوسعة. وھذه ھي المتوفرة اآلن. تعتبر آلیة التعامل باستخدام الموارد 

الموجودة للعثور بسھولة على الخادم الذي یتضمن بیانات اسم النطاق الذي تحاول 

 االستعالم عنھ شیًئا متوفر مباشرة. 

وإعادة التوجیھ متوفرًة أیًضا مباشرة. وبالطبع، یأتي البروتوكول كما أن آلیة المراجع  

الشھیر، لذا، مھما یكن من ینفذ، یمكن أن یعتمد ذلك على الخبرة  HTTPعلى رأس 

 التي ربما تكون لدیھم بالفعل في اإلدارة الداخلیة لخدمات الویب. 

قود إلتاحتھما: دعم بیانات أخیًرا، توجد فائدتان قد تتطلبان بعض أعمال السیاسات أو الع 

 التسجیل الداخلیة وأحد الموضوعات الرئیسیة ھنا ھو الوصول الممیز. 

 gTLDاآلن، فقط لتوضیح ما ھو ملف البیانات بمزید من التفصیل، فإن ملف بیانات  

RDAP  ھو وثیقة موجودة، كما شرحت سابًقا، في مجال مثیر. وھي مختلطة بین الفني

ھا تتضمن ربًطا بین المتطلبات التعاقدیة والخاصة بالسیاسات الموجودة والقانوني. كما أن

RDAP . 

عالوة على ھذا، فھذه ھي الوثیقة التي لدینا في الوقت الراھن قید التعلیق العام والتي  

نخطط الستخدامھا بصورة ما لنقول لألطراف المتعاقدة "ھذا ما نعنیھ عندما نطلب منكم 

وكما قلت سابًقا، یخضع ھذا بالطبع إلى مساھمات المجتمع وقد كان ." RDAPتنفیذ 

 األمر كذلك لعدة شھور اآلن. 

بدون مزید من التأخیر، دعونا ننتقل إلى المشكالت لمحددة، ونحن اآلن في الوقت  

 المناسب فقط. الموضوع األول ھو الوصول الممیز. فما ھو الوصول الممیز؟ 
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مختلف المجموعات الفرعیة للبیانات حسب من یطلبھا. على إنھا الوظیفة التي تعرض  

، وثالثة منھا فقط تتضمن حالًیا ھذه المیزة في gTLDسبیل المثال، لدینا ثالثة نطاقات 

. واألمر المشترك بینھم على سبیل المثال ھو أنھا تقول catو ،tel.و name.عقودھا: 

ل، شخص لم تتم مصادقتھ، فأنت إذا ما كان شخص ما یطرح استعالًما، مستخدم مجھو

تقدم فقط مجموعة فرعیة من البیانات. كذلك، أعتقد أن أحد ھذه العقود على األقل ستكون 

 com.مقابلة لما نسمیھ البیانات الدقیقة، وما سنراه إذا كنتم ستستعلمون عن خادم 

WHOIS ن مور مللسجل. وبالتالي، سترون فقط اسم النطاق والحالة وتاریخ االنتھاء وأ

 ھذا القبیل، إال أنكم لن تروا بیانات االتصال. 

الثالثة ھذه تتضمن مستوى آخر من الوصول. وفي  TLDكما أن العقد الخاص بنطاقات  

، على سبیل المثال، ھناك أربعة مستویات مختلفة من الوصول. وھذا name.حالة 

ى یطة، بالوصول الكامل إلبالنسبة للمستخدمین المعتمدین، وھو ما یسمح، في الحالة البس

 بقیة البیانات. 

تتضمن التوفیر  gTLDماذا على أن أذكر أیًضا ھنا؟ لقد ذكرت أن ھناك ثالثة نطاقات  

التعاقدي للوصول الممیز، ونحن نرى أیًضأ أنھ ال توجد سیاسة حالیة تغطي الوصول 

 43لى المنفذ ، وھو المصطلح المستخدم في اتفاقیة السجل لإلشارة إRDDSالممیز في 

بمجرد طلب  RDAPالمستند إلى الویب، وبالتالین سیتضمن  WHOISحالًیا وكذلك 

 تنفیذه. 

وخالل التعلیق العام، تلقیت تعقیبات. ھذه لیست سوى بعض األمثلة على ما تلقیتھ. وقد  

تضمن تعلیقان على سبیل المثال ذلك. فأحدھا یتقدم بوضوح ویتطلب من الجمیع الوصول 

 .الممیز

تنفیذ  gTLD، لالستمرار وقول "على كافة IABأما اآلخر فھو أكثر حذًرا بقلیل. من 

ذلك، ولكن مع عدم تمكینھ على الفور حتى تكون ھناك سیاسة أو حكم آخر سیتیح لھا 

 تمكین ذلك." 
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یقول، "من المقترح حالًیا عدم طلب الوصول  IPCوفي نفس الوقت، لدینا تعلیق من  

 الممیز للجمیع حیث توجد عملیة وضع سیاسات لدیھا نفس النقطة الدقیقة ضمن نطاقھا." 

فیما یتعلق بعملیة وضع السیاسات، ھذه ھي عملیة وضع السیاسات لدلیل التسجیل في  

GNSOمن الجیل القادم.  . كما أنھا تنظر فیما إذا كانوا یطلبون خدمات دلیل التسجیل

وأحد الموضوعات الرئیسیة أیًضا، كما ذكرت سابًقا، ھي تحدید من یحصل على أي 

 بیانات، على سبیل المثال، تصادق علیھا. 

ولألسف، ھذا العمل یبدأ لتوه. فقد تم تجمیع مجموعة العمل فحسب، ومع مراعاة تعقیدات  

 األعمال التي تنفیذھا، فقد یستغرق ھذا سنوات. 

فقد لتقدیم نقطة بیانات، أتذكر رؤیة إحصائیات من زمالئي في إدارة السیاسات داخل  

ICANN وكانت اإلحصائیات تتحدث عن متوسط الوقت المستغرق عادًة في عملیة .

وضع السیاسات العادیة، وقد كان ذلك حوالي سنتین من البدایة إلى النھایة. وھذا فقط 

علیكم إضافة وقت التنفیذ. وربما سیكون ھذا أكثر وقت عملیة وضع السیاسات، وبعدھا 

 تعقیًدا. 

، تشانك جومیز، كان رئیس عملیة وضع السیاسات ھذه یقدم لنا GNSOأمس، في  

 100، إذا خدمتني الذاكرة، بجانب 130إحصائیات حول عدد المشاركین. وقد كان ھناك 

أخذ بعض الوقت مراقب آخرین أو شيء من ھذا القبیل. فھي مجموعة كبیرة، وست

 للوصول إلى اتفاق حول ما یجب القیام بھ. 

كما أنھ من العادل أیًضا أن نقول أن السجالت لدیھا حالًیا خیار بطلب تغییر على خدمة  

RDDS  .إلدراج الوصول الممیز وفًقا للسیاسات واإلجراءات الساریة على كل حالة 

الشریحة األخیرة حول الموضوع، وبعدھا سنفتح باب التعلیق. لذا، فمع غیاب األحكام  

، وما نقترح القیام RDDSالتعاقدیة والخاصة بالسیاسات فیما یتعلق بالوصول الممیز في 

بدون أن یتطلب ذلك الوصول الممیز كمتطلب لكافة  RDAPبھ ھو التقدم مع تنفیذ 

 .gTLDنطاقات 
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، لدینا في المقترح بدالً لمن لدیھم مخصصات تبادلیة في العقود لتوفیر كملحوظة جانبیة

الوصول الممیز أو عند وجود سیاسة للسماح بھذا. لذا، فھذا بالتأكید لیس متطلًبا للجمیع، 

 إال أنھ لیس لھ نص في العقود. ویمكن إجراء ذلك. 

م إلى منتصف القاعة، فسیقووبھذا، أود فتح الباب لتلقي األسئلة. وربما في حالة التقدم  

 جوستافو...

 

روبنز كول، من مجموعة أصحاب مصالح السجالت. أود التعلیق على ھذا، بالرغم من  روبینز كول:

على أنھ مطلوب بموجب العقد، فإن العقد یتطلب تنفیذ المعاییر  RDAPأنكم ذكرتم تنفیذ 

ت تنفیذ ما تسمیھ . وال یتطلب العقد من السجالIETFوكذلك  RDAPالمقترحة في 

ICANN  ملف بیاناتRDAP . 

مع ملف البیانات  IETFاتخذت قرارھا بعدم اتباع العملیة القیاسیة في  ICANNحیث إن  

 IETFعقب  RDAPھذا، فال یوجد التزام في العقود باتباع ذلك. وعلیكم فقط تنفیذ 

RFC  .وھذا ھو األمر 

ومھما یكن، أعتقد، فسیتم التفویض أو االلتزام بذلك من خالل العقد غیر المتوفر. لذا،  

فإذا لم تخططوا لتعدیل العقد بإدراج ملف البیانات ھذا، فما یتعین على السجالت القیام بھ 

 وھذا فحسب. كما سأحذر من الدعوة بالنشر اإللزامي المفوض.  RDAPھو فقط تنفیذ 

 

 را لك، روبینز. ھل یود أي منكم الرد على ھذه النقطة؟ شك سایرس نمازي:

 

 شكرا لك، روبینز. ھذه مالحظة جیدة للغایة.  فرانسیسكو آریاس:

فالطریقة التي سأتعامل بھا مع ھذا ھي أن نقول أن ما نفعلھ بملف البیانات ھو ببساطة  

ة توضیح ا یتعلق بكیفیربط المتطلبات الحالیة التي لدیكم. كما یمكنكم النظر في األمر فیم

 مع مراعاة ما ینص علیھ العقد.  RDAPما یقصد من 
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بناًء علیھ، فإذا نص العقد على سبیل المثال أنھ یجب أن یكون لدیكم مجاالت محددة، فھذا  

ما نقولھ في ملف البیانات أو أنكم ال یمكن أن یكون لدیكم وصول ممیز، على أننا نوضح 

 ھذا في ملف البیانات. 

لطریقة األخرى لقول ھذا ھي أن تأخذوا المسار الذي كنتم تتحدثون عنھ، وأود أن وا 

تتوصلوا إلى نفس النتیجة التي سنتوصل إلیھا في ملف البیانات. في ھذا الصدد، یربط 

 . RDAPملف البیانات ببساطة ما یقولھ العقد بما ھي خصائص 

 

ا مشترًكا لكال الطرفین. وقد ال تالحظوا أننا ال تسمى ھذا توضیًحا؟ یتطلب التوضیح فھمً  روبینز كول:

 نتفق مع تفسیركم. 

إنھ لیس وثیقة مكتوبة. وال یمكننا االتفاق مع التقییم، لذا ال یمكنكم التعامل مع ھذا. وإن  

 كنا سنصدر توضیًحا، فسیكون علیكم أیًضأ االتفاق، لذا، فھذا یفید في كال الطریقین. 

 

شكرا لك، روبینز. اسمحوا لي أن أطرح علیكم سؤاالً. ھل تتوقعون أن یتابع فریق عمل  سایرس نمازي:

وبعد ذلك یبدأ  RDAPھندسة اإلنترنت طرح بروتوكوالت إضافیة تتعلق ببروتوكول 

تنفیذ أحكام العقد؟ ھذا غیر واضح، بالنسبة لي، ألن الفریق قد نشر بالفعل أحد 

 ریق عمل ھندسة اإلنترنت علیھ إنجازه أیًضا؟ البروتوكوالت. فماذا تعتقدون أن ف

 

 gTLDلقد نشر فریق عمل ھندسة اإلنترنت بروتوكوالً ال یتوافق بالتحدید مع متطلبات  روبینز كول:

ألنھم ال یمكنھم اقتراح بروتوكول تعتمد سجالت عنوان بروتوكول اإلنترنت، وسجالت 

ccTLD  بجانب سجالتgTLD .لذا، إذا كانت  كھیكل سري علیھا جمیًعاICANN 

تخطط لتنفیذ الوارد في العقد، والذي سیكون متطلًبا مقترًحا في فریق عمل ھندسة 

 gTLDفي نطاقات  RDAPالقتراح معیار آخر یستخدم  ICANNاإلنترنت، فستحتاج 

 إذا كنتم ستستخدمون ما ھو وارد في العقد لقابلیة التنفیذ. 

 ولكن یمكنكم أیًضا إضافة العقود للتعدیالت. [أنتم] ترحبون بذلك.  
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 شكرا لك، روبینز. جوردین؟ سایرس نمازي:

 

مرحًبا. أنا جوردین بوكانان من جوجل. فرانسیسكو، لقد أشرت في الشرائح، وأعتقد أنك  جوردین بوكانان:

ھل ترى أن ھناك سیاسة توصلت إلى نتیجة ھنا بعدم وجود سیاسة حول الوصول الممیز. 

 تتطلب وصوالً غیر ممیز؟ 

 

ھناك متطلبات [مقابلة] تقول أن علیك عرض كافة المجاالت، وھو ما یعني أنك ال یمكنك  فرانسیسكو آریاس:

توفیر الوصول الممیز، مع توضیح ذلك أكثر، فسأقول، من اتفاقیات السجل لنطاقات 

gTLD  عقودھا. الثالثة ألن ذلك بوصوح وصول ممیز في 

 

 WHOIS، 43ھذا صحیح. أتفق معك في أن ھناك متطلبات تعاقدیة تملي سلوك المنفذ  جوردین بوكانان:

اآلن. ولكني أسألك ھل تعتقد أن ھناك أساس للسیاسة یحدد ھذه العقود، أو ھل ھو مجرد 

 مسألة تتعلق بالممارسة التعاقدیة حتى ھذا الوقت؟ 

 

 قد. إنھ حكم بالع فرانسیسكو آریاس:

 

العقد بدون تغییر السیاسة في ھذه الحالة من الوصول  ICANNحسًنا، لذا، یمكن أن تغیر  جوردین بوكانان:

 الممیز. فھل ھذا ھو فھمك للموقف؟ 

لیست ھناك حاجة للمرور بعملیة سیاسة الموافقة باإلجماع لتحقیق نتائج الوصول الممیز  

 . ICANNالعاملین في ألن ھذه مجرد مسألة تعاقدیة بین السجالت و



 AR تنفیذ بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل –مراكش 

 

 36من  9صفحة 

 

ألنھ  name.بھذه العملیة. وال أعرف  cat.بصورة شخصیة، [غیر مسموع]، مرت  فرانسیسكو آریاس:

كانوا ھنا خالل  cat.كان موجوًدا قبل وجودي، ولكني أعرف، على سبیل المثال، أن 

وقد قدموا وتحدثوا معنا وقالوا "نرغب في الحصول على وصول . ICANNتواجدي في 

 ممیز." وقد اتبعنا العملیة وتوصلنا إلى تعدیل على العقد، واآلن، لدیھم الوصول الممیز. 

 

ھذا صحیح. لذا، ھل ھناك سبب ألنكم ترون أنكم ال یمكنكم استخدام عملیة استشاریة  جوردین بوكانان:

ي على الممارسات؟ یبدوا ذلك غیر فعال للغایة لكافة السجالت مماثلة لتنفیذ تغییر عالم

 التي تظھر لكم مرة وتقول "نرغب في القیام بھذا. نرغب في القیام بھذا." 

أال یمكننا المرور بنفس المجموعة ونفس التغییر في الدفعات من خالل عملیة غیر  

 ؟ ICANNتمع السیاسة، ولكن، مع ذلك، بنوع من العملیة االستشاریة في مج

 

 ھل سؤالك متعلق بالتحدید بجزء الوصول الممیز من الموضوع؟  سایرس نمازي:

 

ھذا صحیح. یوجد بیان بأنھ ال توجد سیاسة تنص على الوصول الممیز، ولكن لیست  جوردین بوكانان:

ھناك سیاسة تقول أنك ال یمكنك أن تحصل على الوصول الممیز. لذا، یبدو أن ھذه مسألة 

ة فحسب، ولذلك، إذا أردنا تعدیلھ، فسنقوم بذلك من خالل الطرق التي نفكر فیھا تعاقدی

لتغییر العقد، وفي ھذه الحالة، لیس حتى العقد بالفعل، وملف بیانات العملیات وما إذا كان 

علینھا اعتمادھا كضرورة مقابلة للتفكیر بالضرورة في ھذا كموضوع تكون فیھ السیاسات 

 التغییرات. مطلوبة بھدف تنفیذ 

 

 إذا لم تمانع، فھذه وجھة نظر مثیرة. وربما نعود إلیھ ونفكر فیھ. فأنا لم أفكر في ذلك من قبل.  سایرس نمازي:

كان موقفنا أن ھناك حاجة لوجود سیاسة حول تحدید الوصول الممیز، ولكن دعونا  

 نتطرق إلى ھذا كاقتراح. 
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حسًنا، ألن األمر یبدو كما لو كنتم تفترضون أن الوضع الراھن ھو السیاسة، وأنھ قرار  جوردین بوكانان:

السیاسة نفسھا. فأنتم تقولون في الواقع أن ھناك سیاسة توضح أنھ ال یجب أن یوجد 

 وصول ممیز، ولكن ھذه السیاسة غیر موجودة على حد علمي. 

 

 بات، ولكنھا وجھة نظر مثیرة. شكًرا لك جوردن. وقد یصبح ھذا حالتي نفي ویصعب اإلث سایرس نمازي:

 

 [ماكسیمو زوبر] [غیر مسموع]. موضوعان.  شخص غیر محدد:

أوالً، فقط للتوضیح. على حد علمي، فإن التوضیح خارج نطاق العقد. وبھذا، ال یمكن أن  

 یتنفذ حسب االمتثال، وبھذا، فالموضوع لیس إلزامًیا. إنھ حقاً لیس كذلك. 

 RSEPموضوع الثاني فھو بقدر ما أفھم، فأنتم تقترحون أن تمر السجالت بعملیة أما ال 

 . ھل أنا محق؟ RDAPمع تنفیذ الوصول المییز إلى 

 

 . RSEPلم أقل  فرانسیسكو آریاس:

 

 شكًرا.  شخص غیر محدد:

 

د فحسب . وقد أردت فقط متابعة النقاش مع روبینز للتأكVerisignأنا جو والدرون من  جو والدرون:

یمثل بالضرورة وثیقة  RDAPمن أني أفھم الموضوع. فأنت تقول أن ملف بیانات 

 توضیح لما ھو مطلوب في العقد؟ 
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لقد كنت أقدم ذلك على سبیل القیاس. كما أن ملف البیانات یربط المتطلبات الموضوعة  فرانسیسكو آریاس:

على سبیل المثال، بالنسبة لھذه العقود . RDAPبخصائص  RDDSفي العقد بخصوص 

 التي ال تنص على أي شيء حول الوصول الممیز، فنحن نقول أنكم ال یمكنك القیام بذلك. 

، لذا فنحن نقول أنھ في ملف البیانات، وأنا أعید RDAPكما أن لدیكم ھذه الخاصیة في  

 یمكنكم الحصول علیھ الصیاغة بالطبع ھنا، إذا لم یكن لدینا وصول ممیز في العقد، فال

 . RDAPفي 

 

أعتقد أن مخاوفي ھي أنھ بوجود استشارة توضح اعتماد ملف بیانات لم یمر بعملیة  جو والدرون:

معاییر وال بأي نوع من عملیة المجتمع لالتفاق على ماھیة ھذه المتطلبات ووضعنا في 

بیانات التي ونوع ال EPPموقف یكون لدینا فیھ مجموعة واحدة من المتطلبات في 

تجمعھا السجالت، وبعضھا غیر محدد اآلن، باإلضافة إلى وثیقة ملف بیانات توضح 

وتخصص تنسیًقا محدًدا لدیھ تداعیات أوسع بكثیر عند البدء في المتابعة عبر عملیة 

 السجل إلى أمناء السجل من حیث البیانات التي نجمعھا. 

الممفصل ألنھ أیًضا أحد  WHOIS IRT سأقدم لكم مثاالً محدًدا تحدثنا عنھ أمس في 

المفصل كجزء من سیاسة الموافقة  WHOIS IRTاالعتبارات التي لدینا. ویتضمن 

. وإذا أخذت فقط ھذا المثال الذي تحدثنا RDAPباإلجماع التي تفوض بتنفیذ ملف بیانات 

تلف ، فھذا مجال مخEPPعنھ أمس مع أمین السجل وتواریخ انتھاء السجل، فھذا تغییر 

جدیدة یتم وضعھا.  EPPتماًما یتم تجمیعھ من قبل السجالت الیوم التي ستتطلب مھلة 

 وسیتطلب ھذا بیانات إضافیة تجمعھا السجالت من أمناء السجل. 

 WHOISال أفھم حتى لماذا أو متى ناقشنا في المجتمع الحاجة للعرض في رد مستقل من  

المختلفة، والتي أعتقد أنھا تتضمن احتمالیة  ، اثنین من تواریخ االنتھاءRDAPأو في رد 

وجود لبس. وھذا فقط مثال واحد على نوع التخصص المعروض في ملف بیانات 

RDAP وھذه مجرد إرشادات لكیفیة تنفیذ .RDAP  بما یتفق مع المتطلبات الحالیة

 للعقد، وھذا أحد األمور. فھذا ملحق بالعقد، وأعتقد أنھ سیصبح سؤال للتفسیر. 



 AR تنفیذ بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل –مراكش 

 

 36من  12صفحة 

 

شكًرا لك، جو. لذا، فقط للتوضیح بشأن موضوع انتھاء صالحیة أمین السجل، فقط مثل  فرانسیسكو آریاس:

المجاالت الثالثة األخرى، مخالفة السجل وھاتف جھة االتصال، والبرید اإللكتروني، 

. فھذه متطلبات من مسودة نص سیاسة RDAPوالبائع، وھذه لیس متطلبات في 

WHOIS  .المفّصل 

 

المفّصل الذي یتم  WHOISال، أنا أقدر ذلك. وأعتقد أن ھذا سبب صعوبة فصل عمل  والدرون:جو 

المفّصل ستؤثر على كافة  WHOISتنفیذه بسبب أن سیاسة الموافقة باإلجماع في 

 للشبكة العامة، لذا، أعتقد أن ھذا أمر نود نظره.  Verisignالسجالت، ولیس فقط 

 

 RDAPستنشر ملف بیانات العملیات  ICANNر للتقدم. فإذا كانت وأود اقتراح مسا روبینز كول:

لمتابعتھا، كما یمكن أن تنشر  RDAPوھو أمر غیر ملزم للسجالت التي ترید أن تنشر 

ICANN  أنظمة مراقبةSLA  لھذا الملف. وسیكون ھذا برنامًجا تجریبًیا سنتابعھ مًعا

 ونحن اآلن متفقون في ھذه األمور."ونقول "حسًنا. نحن نرى نفس األمور التي ترونھا. 

بعد ذلك، یمكننا االتفاق على اإلدارة التعاقدیة التي ستتضمن كافھ ھذه الجھود المشتركة. 

كما یمكن أن یصبح ھذا مقبوالً اكثر بكثیر من [غیر مسموع] الذي یحدد التغییرات الفنیة 

ویمكن أن یترتب على ھذا نقل األمور بدون مناقشتنا لما إذا كان ھذا وارًدا في في العقد. 

 العقد أم ال. ھذا مجرد اقتراح. 

 

 شكرا لك، روبینز.  سایرس نمازي:

 

. وأعتقد أني أرید أن أقول أمرین بعد اإلصغاء إلى Afiliasمرحًبا. أنا جیم جالفین من  جیمس غالفین:

 بعض الحوار القائم ھنا. 
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سأقول أوالً أني أرید تأیید ما اقترحتم ھنا بالنسبة لمسار التقدم. وقد كنت أفكر في ذلك  

وأستمع إلى بعض المناقشات الجاریة، كما أعتقد أن قولي أننا نؤید ھذا، یعتبر غیر مالئم 

بصورة ما كقولكم أنكم تریدون التقدم بدون ذلك، ألني جزء من المشكالت التي لدینا في 

ھي أن ھناك الكثیر من األنشطة والكثیر  WHOISككل ومناقشة  WHOISمناقشة 

 من األجزاء والعالقات المتغیرة ھنا التي نفقد عادة الرؤیة لھا وال نتتبعھا دائًما. 

یمكنكم تقدیم بیان مماثل، وبعدھا سأؤید ما یقولھ جو ھنا. وقد ظھر وقال "حسًنا، ولكن  

 والتي تمضي مع ھذا."  EPPجانب بالمناسبة، لدیھم تداعیات أخرى من 

أعتقد أن ھذا اإلجراء الذي اتخذتھ والتعلیق على األمر. وحیث أني كنت أحد الذین وقفوا  

في دبلن عندما كان لدیكم عرض، وأنا متأكد من أن فرانسیسكو یتذكر ھذا، حیث قلت 

یتعین واألمور التي س RDAPحینھا، عندما كنتم تقترحون ألول مرة ملف بیانات في 

، ونعرف أنھ قادم. RDAPوجودھا ھناك، وما شعرت أني افتقدتھ كان ما إذا كنا سننشر 

فال توجد طریقة فحسب لحدوث ھذا. ویتعلق األمر بمتى وما ھي كافة القواعد والعملیات 

التي ستتعلق بالموضوع، حیث یبدو األمر كما لو أنكم تریدون نشر شيء ما واالستفادة 

 لى الطاولة، وأحد ھذه األمور ھي الوصول الممیز. ع RDAPمما یطرحھ 

عند ھذه النقطة، في دبلن، كنا نناقش ونقول "حسًنا، علینا اإلسراع. وأنتم تقترحون شیًئا  

 ھنا، كما أنكم تتجاھلون تماًما الوصول الممیز." 

المناسب  راءاآلن، لقد أتیتم ھنا، وقلتم "حسًنا، لقد نظرنا بالفعل في الموقف ونعتقد أن اإلج 

في الوقت الراھن ھو عدم القیام بأي شيء،" وأنتم تؤیدون سبب عدم القیام بأي شيء. 

وذلك، ألن ھناك العدید من األمور األخرى الجاریة، والتي تریدون االنتظار لالنتھاء 

 منھا. وھذا ھو سبب قولي أني أؤید ھذا. 

أتوقع منكم الرد علیھ ھنا، حیث  مع ذلك، ما سأقترحھ، ولن یقوم أي شخص بھذا ھنا، وال 

ر للقیام بھذا في مكان ما عب ICANNیحتاج شخص ما التخاذ خطوة للخلف، وربما تحتاج 

 الطریق. كذلك، سیكون علیكم إلقاء نظرة على كافة األمور المختلفة الجاریة. وعلیكم وضع

 مًعا وتحت مظلة واحدة.  WHOISطریقة لجمع كافة ھذه األنشطة ذات الصلة بنظام 



 AR تنفیذ بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل –مراكش 

 

 36من  14صفحة 

 

اآلن، على أن أعترف أني أشعر بصراحة أنھا لیست كذلك، وأنھا جزء من المخاوف  

التي لدي في ھذا الصدد. كما أن ھناك العدید من األنشطة الجاریة. إضافة إلى ھذا، یعتبر 

ھو األكبر وسیتضمن بوضوح جھوًدا لعدة سنوات  RDSھذا الجیل القادم من مجموعة 

سیكون ھناك الكثیر من النقاش حولھ والكثیر من األمور التي ستظھر مع مرور  كما

الوقت. كذلك، نحتاج للعثور على طریقة لوضع كل شيء تحت مظلة فریدة ومنسقة. 

 وأتمنى أن یكون تعلیقي مفیًدا. 

 

 شكراً لك جیم على تعلیقاتك المدروسة. وبالفعل إنھا مدروسة، ومفیدة.  سایرس نمازي:

دت فقط توضیًحا منك. ھل خالصة ما تطرحھ ھو مشكلة عدم وجود وصول ممیز في أر 

 ؟ وھل كانت ھذه أحد مخاوفك؟ RDAPالطرح األولى لبروتوكول 

 

 ھذا افتراض من جانبي عند النظر في بیان مماثل، وأعتقد أنھ األمر المثیر ھنا.  جیمس غالفین:

ھو دبلن، فقد بدا األمر كما لو أنكم تتقدمون فالفرق بین ما أقولھ في دبلن وما أقولھ ھنا  

بمقترح ولكنكم لم تراعوا على اإلطالق األمور األخرى ذات الصلة مثل الوصول الممیز 

ولیس لدي شيء ألقولھ في ھذا الصدد. وأنا أؤید بھذا المعنى البیان ألنكم اتخذتم قراًرا 

ع إدراك أن ھناك أجزاء أخرى على األقل. وما أعنیھ أنكم نظرتم في الموقف واخترتم، م

 من المجتمع واألنشطة األخرى التي ستقول شیًئا ما عن الوصول الممیز. 

لذا، یبدو كما لو أننا نقول دعونا نترك ھذا اآلن ونتقدم بدونھ ونترك بقیة المجتمع یكتشف  

تیار خما یریده بالفعل. وبالنسبة لي، ھذا بالفعل شيء ما. ولكنھا لیست رؤیة اآلن. فھو ا

عن وعي، وھذا سبب قولي أني أؤیده، بالرغم حتى من أني ال أزال أفضل ما قلتھ في 

 بدلن وھو أن علینا بالفعل القیام بشء ما فیما یتعلق بالوصول الممیز. 

مع ذلك، علیكم ترك الفرصة للمجتمع لیتحدث. وھناك مكان مناسب لحدوث ھذا. ولكنھ  

 لیس ھنا. 
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شكًرا لكم، ونحن بالفعل نكافح في ھذه المسألة الخاصة بالوصول الممیز، الذي یمثل أمًرا  سایرس نمازي:

یرید المجتمع، المشغلون مثلكم، وجوده وكیفیة التعامل معھ. كذلك، فنحن سنعود إلى ھذا، 

وأتمنى ربما العودة بطریقة مقترحة للتقدم التي أتمنى، وأنا متفائل، أنھ ستتعامل مع بعض 

 شكالت. ھذه الم

مع ذلك، فللحدیث بصورة جماعیة، كما قال فادي صباح الیوم، لالبتعاد عن الجبل حتى  

، ICANNیمكننا رؤیة األمر برمتھ، والقمة كما أرید أن أذكركم جمیًعا بصالحیات 

المنظمة، التي لدینا في جانب العاملین والصالحیات التي لیست لدینا. وقد قلت ھذا إلى 

 أیًضا. أمس،  GNSOمجلس 

نحن غیر مفوضین بالفعل بتغییر األمور، ووضع القواعد والسیاسات. وال تریدون منا  

القیام بذلك، ونحن ال نرى أننا في ھذا الموقف. لذا، فإلى الحد الذي توجد بھ بنود في 

العقد تحملنا مھمة تنفیذ المراقبة أو اإلنفاذ أو السیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، 

 نا اختصاص متابعتھا. ولدی

اآلن، نحاول وضع أقصى قدر ممكن من المنطق وربما السالمة في ذلك، ولكن إذا كنا  

نحتاج إلجراء تغییرات إلى ما تم اعتماده على أنھ سیاسة الموافقة باإلجماع أو ما ھو 

مكتوب في العقد المبرم، وطریقة التغییر التي تمر عبر عملیة شاملة، وعبر آلیة صنع 

ى مجلس اإلدارة، یتم اعتماد ذلك، وبعدھا، نحصل على السیاسات. وباالنتقال إل

 التوجیھات الخاصة بتغییر األمور. 

أنا غیر مفوض بتغییر األمور الموجودة بالفعل في العقد أو التي اعتمدھا مجلس اإلدارة  

على أنھا سیاسة الموافقة باإلجماع لتنفیذھا. وھذا ھو مغزى الضیف مما تفوض 

ICANN ید الحفاظ على األمر بھذه الطریقة. وتریدون منا الحفاظ على بالقیام بھ، ونر

 األمر بھذه الطریقة. شكًرا. 

 

شكًرا. أنا ستیف میتالیتز من دائرة الملكیة الفكریة. وقد قدمنا تعلیقاتنا حول ھذا، وشكًرا  ستیف میتالیتز:

 لكم على اإلشارة إلیھا. وأعتقد أنكم تذكرونھا بدقة. 
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أما بالنسبة لنقطة الوصول الممیز، فنحن نؤید ما ھو مطروح على أنھ المسار الذي نتخذه.  

أن ھناك  RDAPوالسبب الرئیسي ھو أني أعتقد أنھ من الواضح للغایة من بدایة نشاط 

 فارق، وأعتقد أن ھذا یتسق مع ما قالھ سایروس، بین الجانب الفني وجانب السیاسات. 

ـ في ھذا الصدد، كان ت  دائًما ھو أنھ شيء سیتیح الوصول الممیز الفني،  RDAPصورنا ل

ولكن بعد ذلك، كان محایًدا أو لم یحاول وضع السیاسة بشأن الوصول الممیز. وھذا ما 

 . RDSیجري نظره اآلن في العملیة الشاملة في الجیل القادم من أنشطة 

د. وربما سیطرح سؤاالً وأعرف أن جوردین لدیھ سؤال حول ما إذا كانت سیاسة أم عق 

 آخر ھنا، وھذه مشكلة معقدة للغایة. 

المفّصل أنھ یبدو أن ھناك سیاسة وبعدھا  WHOISكما أتذكر من اجتماعنا أمس حول  

یكون ھناك سیاسة أو سیاسة موافقة باإلجماع وبعدھا توجد سیاسة الموافقة باإلجماع 

 ویعني ھذا أمرین مختلفین. 

 لدیھا سیاسة حول الوصول الممیز. ICANNثم السیاسة والسیاسة ألن اآلن، لدینا السیاسة  

وھذه سیاسة بأن القاعدة ھي عدم وجود وصول ممیز. وھذه ھي السیاسة التي التزمت 

 . وھذه ھي السیاسة التي أكدھا مجلس2009وأكدتھا إلى وزارة التجارة في  ICANNبھا 

 منذ بضعة سنوات.  WHOISة نظام اإلدارة وقال أنھم ینفذوھا كرد على فریق مراجع

للنظر في وضع  RDSفي نفس الوقت، لقد بدأوا ما یمثل اآلن الجیل القادم من عملیة  

سیاسة مختلفة حول الوصول الممیز. وكما ذكر في عدة مرات، ھناك أیًضا وكان سارًیا 

 اتباعلحوالي عشر سنوات للسجالت وأمناء السجل الذین یمكنھم إظھار عدم قدرتھم على 

سیاسة عدم الوصول الممیز بسبب االلتزامات القانونیة الساریة علیھم، فیمكنھم الحصول 

سنة مضت، وھذا  15على استثناء. وھذا ھو الوضع الراھن الذي كان یجري عبر 

 . RDSبالضبط ما تجري دراستھ في مجموعة عمل الجیل القادم من 

كذلك، أعتقد أن ھذا سیصبح مشروًعا طویل األجل، وال أعرف أین سیصل. وأعتقد أن  

الموضع الذي نحن فیھ اآلن بشأن نقطة الوصول الممیز أو ما تضعونھ في ملف البیانات 

 ھو موضع ستدعمھ دائرة الملكیة الفكریة. 
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، فإن مخاوفنا RDAPبالنسبة للمشكالت األخرى المطروحة ھنا فیما یتعلق بملف بیانات  

الرئیسیة، كما تعرفون من مناقشاتنا السابقة، ھي أننا ال نرید أن نرى أي تأخیر إضافي 

فیما یبدوا بالفعل أنھ عملیة ألربع سنوات لتنفیذ سیاسة الموافقة باإلجماع التي اعتمدھا 

المفّصل. لذا، فإن المبدأ  WHOISبشأن  2014فبرایر  7مجلس اإلدارة باإلجماع في 

ا باألساس ھو دعم مھما یكن ما یتیح تنفیذ ھذا على الفور. شكًرا. وأقد الفرصة ھن

الممنوحة لمشاركة وجھات نظرنا مرة أخرى، ونتطلع أیًضا للردود على بعض األسئلة 

 . RDAPالتي طرحناھا في التعلیقات العامة حول المشكالت األخرى في ملف بیانات 

 

 دین؟شكًرا لك، ستیف. جور سایرس نمازي:

 

مرحًبا. لم أصل بالفعل ھنا للحدیث عن الوصول الممیز في حد ذاتھ، ولكني أشعر  جوردین بوكانان:

بااللتزام على األقل باإلشارة إلى أني أختلف بشدة مع ستیف في أن ھناك أي سیاسة حول 

، فقد وصلوا إلى نفس WHOISھذا الموضوع. وأعتقد إذا كنتم تنظرون في مراجعة 

نھا لم تكن السیاسة في حد ذاتھا، بل كان ھناك فقط مشكالت تعاقدیة. وسأتحدى النتیجة بأ

أي شخص یمكنھم اإلشارة إلى أي نص محدد یتعلق بالوصول الممیز بطریقة أو أخرى 

 . ICANNحتى تاریخھ في أي سیاسة تم اعتمادھا من قبل 

على الرغم من ذلك، فاألمر الذي أود اقتراحھ ھو البناء على آخر مداخلة من روبینز.  

، WHOIS 43وأعتقد فرانسیسكو، أنكم وضحتم لنا في الماضي أنكم ال ترون المنفذ 

بالظھور في أي وقت قریًبا، لذا، فنحن بالفعل لدینا فرصة فریدة اآلن حیث توجد كافة 

. كما أعتقد أن WHOIS 43التعاقدي وستبقى في المنفذ  الممارسات الحالیة والتقصیر

 RDAPھذا یقدم لنا بالفعل فرصة فریدة للتجربة والحصول على الخبرة العملیة حول 

قبل اإلعاقة بمجموعة من الممارسات التي ورثناھا من العالم الذي لیس لدینا فیھ أمور 

 مثل الوصول الممیز. 
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، واكتشاف ملف البیانات، RDAPالت، علیكم تجربة لذا، إذا كنا سنقول ببساطة للسج 

والقیام بمھما یكن، ورؤیة كیفیة جریان األمور، فیمكننا أن نتعلم الكثیر من األمور. لذا، 

فقد تقوم بعض السجالت بعملیة وصول ممیز وبعضھا ال. وسنرى كیف سینجح ھذا. 

ة العمل مع السجالت سنرى ما ھي الممارسات الناجحة. كذلك، قد یختار البعض محاول

وإعداد عملیات اإلحالة. وقد ال یقوم البعض بذلك. كما یمكننا أن نتعلم مجموعة كاملة من 

 RDDSاألمور مع التأكد في نفس الوقت من استمرا توقعات المجتمع حول كیفیة عمل 

 لفترة ما.  WHOISفي الشكل الحالي لنظام 

 شھًرا. كما یمكنكم تنقیح 12شھور أو  6كون وال یحتاج ھذا لفترة طویلة. حیث یمكن أن ت 

حاولة مملف البیانات التشغیلي طویل األجل استناًدا إلى الخبرة العملیة الفعلیة بدالً من 

 رفع اإلصبع اآلن وقول "أعتقد ربما أن ھذه ھي الطریقة التي نرید القیام باألمور بھا." 

ت وتجعل الحیاة أسھل، لذا لیس من ناحیة أخرى، یمكن أن تجتمع بعض أعمال السیاسا 

الذي یتعین على الجمیع القیام بھ عدم مرات حتى نعتمد  RDAPعلینا تغییر تنفیذ 

 السیاسات اإلضافیة. 

بصورة شخصیة، وأعتقد أن ھذه وجھة نظر جوجل أیًضا، فقد عبرنا عن ھذا في التعلیقات  

 WHOISعمال سیاسة العامة على موضوع السریة والوكیل، فال أعتقد أني أي من أ

ما یزید عن عقد من  ICANNستصل بنا إلى أي مكان. فھذا لم یحدث سابًقا. وقد قضت 

ولم تحقق بالفعل  WHOISالزمان في محاولة وضع سیاسات موضوعیة بشأن نظام 

 أي نجاح. كما أن المجتمع منقسم حول ھذا األمر. 

یتمثل جزء من المشكلة في أننا لیست لدینا خبرة في محاولة القیام بأي شيء بخالف ما  

نقوم بھ في الوضع الراھن، لذا، أعتقد أنكم ستستفیدون بالفعل من المجتمع بصورة كبیرة 

في  43ألننا ال یزال لدینا المنفذ  RDAPمن خالل طرح فرضیات أقل من حیث طرح 

 في الوقت الراھن. شكًرا.  لالعتماد علیھ WHOISنظام 

 

 شكًرا لك جوردن.  سایرس نمازي:
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استناًدا إلى تعلیق جوردین، فأحد األمور التي ال تعجبني بالفعل في ملف البیانات كما  روبینز كول:

ھو، أنھ یحظر حالًیا استخدام التدویل. وإذا كان ھناك األحد األمور المقصود منھا أن 

ى خدمات دلیل التسجیل. لذا، فاألمر الذي یعتبر قاسًیا ، فھو التدویل علRDAPیطرح 

بالفعل ضد مطوري البروتوكول الذي قضوا العدید من السنوات في تجمیع بروتوكول 

یمكنھ التعامل مع الحروف الدولیة، مثل اسم عائلتي، ومثل االسم األول للمدیر التنفیذي 

ًما. وأحد األمور المترتبة على ، فنحن ال نستفید من ذلك إذا كان أمًرا ملزICANNفي 

التنفیذ غیر الملزم ھي أنكم سترون أن السجالت یمكن أن تقدم في النھایة على األقل 

 . WHOISالتدویل على 

 

روبینز، ال أتذكر أي شيء مثل ذلك في ملف البیانات، ولكن إذا كنت سترسل لي النقطة،  سایرس نمازي:

 وسأقدر ذلك ألني ال أتذكر أي شيء مماثل. 

 

قد ظھرت، فأعتقد أني یجب أن أشارك مع الجمیع  RDS PDPحیث أن مجموعة عمل  تشاك غومیز:

وقد أخبرتھم أننا  في مجلس اإلدارة ھذا الصباح. RDSما شاركتھ مع مجموعة عمل 

 سننتھي من عملیة وضع السیاسات خالل ثالثة شھور. وأراھم یضحكون أیًضا. 

 

 بدًءا من متى؟  سایرس نمازي:

 

 بالنسبة لمن ال یعرف، فأنا أمزح وكنت أمزح معھم.  تشاك غومیز:

أردت فقط توضیح أمر واحد قالھ ستیف، ولكنھ أكد ھذا، أیًضا. كما أنھ ال توجد سیاسة  

باإلجماع ضد الوصول الممیز أو الوصول على مستویات، مھما یكن المصطلح 

 المستخدم، ولكن فقط للتمییز ألن ھذا فرق مھم. 
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شكًرا جزیالً، تشانك، لذا، سنراكم خالل ثالث شھور. وھذا تعلیق أو سؤال عبر اإلنترنت.  سایرس نمازي:

 أنتونیتا. 

 

 . Verisignمن المشارك عن بعد سكوت ھولنبیك من نعم، ھناك سؤال  أنتونیتا مانغیاتشوتي:

لتتضمن  RDDSخیار طلب إجراء تغییر على خدمة  gTLD"إذا كان لدى سجالت  

ھذه الخاصیة وفًقا للسیاسات واإلجراءات الحالیة، فھل سیتارح للسجالت تأجیل التنفیذ 

حتى معالجة طلب التغییر، أو ستلتزم بتنفیذھا حسب ملف البیانات قبل إجراء التغییرات 

 بعد معالجة طلب التغییر؟"

 

 عامل معھ دون اتصال. أعتقد أنھ سؤال جید جدا. وأعتقد أننا نحتاج للت فرانسیسكو آریاس:

  

 وسأرد علیك یا سكوت، بدون اتصال.  سایرس نمازي:

 

شكًرا جزیال. أنا ستیفاني بیرین. كنت في فریق عمل الخبراء وأنا اآلن في مجموعة  ستیفاني بیرین:

 خدمات دلیل التسجیل، ولدي سؤال. 

یر ھؤالء منا غأقدر بالفعل توضیحكم أنكم ال ترغبون في صنع السیاسات، وبالنسبة ل 

باحتمالیة  RDAPالفنیین وال المنغمسین في األعمال، فسؤال ھو: إذا لم یكن ملزًما تنفیذ 

الوصول الممیز، فھل لن تكون بطریقة اتخاذ قرار في سیاسة المنع خالل ثالثة شھور 

 التي یترأسھا تشانك؟ ھذا أول سؤال.  RDSبالطبع، في مجموعة 
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المفّصل، وطرح  WHOISكذلك، كشخص یحاول أیًضا الكفاح واكتشاف توقیت طرح  

WHOIS  وكذلك السیاسة الجدیدة، فأنا أفتقد بعضھا، وسأؤید ما قالھ السید كالفین حول

 محاولة تجمیعھا مًعا. 

وقد رأیت الشرائح. كما أني أفھم أنھ عندما نكون في مكان ما، نسیت أین، منذ بضعة  

. وقد رأینا خارطة WHOISخارطة طریقة لكافة أمور  GACطلبت  اجتماعات،

 الطریق. إال أنھا لم تساعدني. وال اعرف ما إذا كانت قد ساعدت أي شخص آخر. 

مع ذلك، فإن التبعیات الخاصة بكافة ھذه األمور تربكنا. ومن خالل عدم السماح  

 ا. في ذلك، فسیكون ھذا رائعً بالتبعیات، فھي تضع السیاسة، ومن ثم، إن أمكنكم مساعدتي 

 

شكًرا لك ستیفاني. بالنسبة للسؤال األول، فإن كنت أفھم ما تسألھ، فقط لتوضیح ما یقولھ  فرانسیسكو آریاس:

ملف البیانات فیما یتعلق بالوصول الممیز. ویمكنك القیام بذلك، إذا كانت ھناك سیاسة أو 

أنھ سیضر بسیاسة الوصول الممیز المحتملة كان لدیكم حكم بالعقد یتیح ذلك، لذا ال أعتقد 

 في المستقبل إذا كانت ھناك واحدة. 

 

ولكن إذا لم تقوموا بذلك، وبعدھا تم وضع السیاسة، فسیكلفكم ھذا ثروة، ألیس كذلك؟  ستیفاني بیرین:

 وسیكون علیكم القیام بكثیر من التغییرات الكبیرة؟ 

 

 لن أسمي ھذه...  فرانسیسكو آریاس:

 

 لیست ثروة.  ستیفاني بیرین:
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 لیست ثروة. ال یمكنني توضیح كیف. فرانسیسكو آریاس:

 

وبسبب التكالیف المتكبدة، وبقدر ما أھتم، فھذه أحد اعتبارات السیاسة، ولیست متعلقة  ستیفاني بیرین:

 بالتنفیذ فحسب.

 

كذلك، أتمنى أن یراعي األشخاص الذین یضعون السیاسات ھذا. فھناك عنصر تنفیذ  سایرس نمازي:

 للسیاسة والذي أتمنى أن ینال االھتمام عند الدفع بھ واتخاذ القرار ثم االعتماد في النھایة. 

 

 ھذا ھو موضوع تعیین السیاسة لدى التبعیة. وفي حالة تقدم ھذا وزیادة التكالیف عندما ستیفاني بیرین:

ال یكون علینا تعیین السیاسة، فسیكون ھذا لمدة ثالثة شھور فقط، بالطبع، وأعتقد أن ھذا 

 ھو موضع تنفیذ السیاسة بالفعل من خالل تعیین جدول زمني. 

 

شكًرا. أعتقد أن األمر لیس واضًحا بالنسبة لي، ستیفاني، ما ھو سؤالك ھنا. وأفھم إلى  سایرس نمازي:

ن األجزاء المتغیرة، كما كان السید جالفین یوضح ھنا. على حد ما أن ھناك العدید م

الجانب اآلخر، توجد التزامات تعاقدیة. كما أن ھناك سیاسات معتمدة یتم توجیھنا نحن 

 كعاملین بتنفیذھا.

اآن، كیف تمیل إلى أن تكون معتمدة كل منھا على األخرى، إذا كانت ھناك اعتبارات لتكلفة 

تعلق یما ھو في المستقبل، فھذه ھي كافة األمور التي لدینا فیما تنفیذ شيء ما ال نعرف 

 بالتحكم بحیث ال تصبح سیاسة حظر ال یمكن تجاوزھا عملًیا ومن ثم ال یمكن ألحد تنفیذھا. 

 ولست متأكًدا مما إذا كنت أجیب على سؤالك، ولكن ھذا أفضل ما أعتقد أني یمكنني فعلھ.  
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حسًنا، ال أعرف اإلجابة. وربما إن لم تنفذوا الوصول على مستویات، أو الوصول الممیز  ستیفاني بیرین:

 في ھذا الوقت، فستكون التكالیف صغیرة. فلن تصبح ھذه مشكلة سیاسة. ھذا سؤالي. 

إذا كان عدم التنفیذ بالفعل في ھذا الوقت تقریًبا یمنع من الناحیة االقتصادیة من التنفیذ في  

محددة بالفعل  RDSتكون أحد عناصر السیاسات الرئیسیة في مجموعة وقت آخر، فس

 قبل البدء. وھذا ما أتحدث عنھ. 

 

 شكًرا. أتفھم ذلك.  سایرس نمازي:

 

أشارك مرة أخرى رؤیتي بأنھ من خالل عدم الدعوة إلى استخدام الوصول الممیز، فنحن  ویندي سیلتزر:

نضع سیاسة من خالل التنفیذ ھنا تجعل من األصعب تنفیذ تغییرات السیاسة التي یدافع 

الجاریة. وأتفق على أنھ لم یتم اتخاذ قرار بعد  WHOISعنھا الكثیر في مناقشات نظام 

  في وجود طریقة أو أخرى.

مع ذلك، اھتمت الخطوات المتخذة من جانب فریق عمل ھندسة اإلنترنت بترك فرص  

متاحة للوصول الممیز أو الوصول الموحد، والتنفیذ الذي یدعوا كاتبي التعلیمات البرمجیة 

لتنفیذ جزء واحد فقط مما یؤخر النقطة التي یمكن عندھا العودة والحصول على نتائج 

 صدر عنھا بعد أحد مجموعات عمل السیاسات ھذه. السیاسة التي یمكن أن ی

 

 شكراً ویندي.  سایرس نمازي:

 

أصغي إلى ما یحدث مراًرا وتكراًرا ولكن لدي توضیح سریع ھنا. ھل ھناك أي حظر  رود راسموسن:

 على السجل فیما یتعلق بتنفیذ الوصول الممیز بمعامل صفري؟ 
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بمعني آخر، یمكنني تفعیل البروتوكول، وباألساس، یحصل أي شخص یقدم طلب، أي  

شخص، على نفس اإلجابات. لذا، فھذا غیر ممیز من الناحیة العملیة، ولكني بالفعل 

 أدرجتھ في نظامي. ھل ھذه مشكلة؟

 

أعتقد أن المتطلب الذي أتذكره [غیر مسموع] الصور التي علیكم تقدیمھا في كافة  فرانسیسكو آریاس:

المجاالت، لذا، ربما ال، ولكن علینا مراعاة أننا ال نعرف ما إذا كانت ھناك سیاسة بشأن 

الوصول الممیز، فماذا ستقول. فربما تنص على أن علیكم تعیین عشرة مستویات للوصول 

 أو ربما فقط اثنان. 

 

 لكني یمكنني إتاحة ھذا في أحد األنظمة، ألیس كذلك؟  ود راسموسن:ر

 

 صحیح. فرانسیسكو آریاس:و

 

صحیح. حسًنا، لذا، مع تصمیم وإنشاء األنظمة في الماضي، حیث أعرف أن ھناك تغییر  رود راسموسن:

في المعاییر أو بعض أمور السیاسات من المحتمل أن تحدث، فسأتخیل أن معظم السجالت 

د ھذه النقطة لن یترتب علیھا ببساطة إنشاء برنامج یتجاھل الوصول الممیز. وأتمنى عن

عدم حدوث ذلك ألني أعتقد أنھ ربما یكون قراًرا یتسم بالحماقة من الناحیة التجاریة 

 لنتخذه في الوقت الراھن مع وجود زخم حول ھذا. 

األفراد سیقومون بخیار  لذا، طالما ال یتم منعھ بصورة خاصة بموجب ھذا، فأعتقد أن 

تجاري اآلن فیما یتعلق بما إذا كانوا یریدون التنفیذ إذا لم یكن مطلوًبا للتقدم. وربما 

توضیح أنھ، "مرحًبا. یمكنكم التقدم وتنفیذ ما تریدون، فقط مع عدم التمییز في الوصول 

 ن. شكًرا. حتى یكون لدیكم بالفعل سیاسات لتدعم ذلك." وھذه ھي وجھة نظري بھذا الشأ
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شكًرا. ھل ھناك أي أسئلة أو تعلیقات أخرى قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر؟ وعلینا  سایرس نمازي:

. حسًنا، أعتذر، 2:45مراعاة الوقت. وقد تبقى لنا أقل من عشر دقائق. كان ھذا الساعة 

 یمكنني دقیقة إًذا. وعلي المغادرة خالل دقیقتین. أعتذر لكم جمیًعا على شيء ال 20لدینا 

تغییره، ولكن دیفید وفرانسیسكو سیتابعون بالتأكید إدارة ھذه الجلسة، لذا، رجاًءا، 

 فرانسیسكو، ربما یمكنك االنتقال إلى الموضوع التالي. 

 

شكًرا لك، سایروس. الموضوع التالي ھو شيء یمس التداخل بین مسودة تنفیذ سیاسة  فرانسیسكو آریاس:

WHOIS  المفّصل وبروتوكولRDAP وھذا یتعلق بالنقطة التي ذكرناھا من قبل .

بشأن محاولة العثور على طرق لتبسیط عملیة التنفیذ. كما أن ھذا ما نحاول القیام بھ من 

مًعا، حیث إن لدیھم نفس  RDAPالمفّصل وتنفیذ  WHOISخالل تجمیع تنفیذ سیاسة 

 األطراف المتعاقدة. اإلطار الزمني، ومن ثم، یمكن محاولة توفیر جھود التنفیذ من 

المفّصل،  WHOISھذا ھو الموضوع الذي نناقشھ. فمن جانب، بالنسبة لتنفیذ سیاسة  

لدینا أربعة مجاالت ھنا یتم عرضھا فقط في الوقت الراھن من جانب أمناء السجل. وقد 

 تم بیانھا ھنا، على أنھا لمخ یتم تمریرھا في الوقت الراھن إلى السجالت. ومن أجل القیام

المفّصل على أنھ على األقل بالنسبة  WHOISبھذا، تنص المسودة الحالیة لتنفیذ سیاسة 

بھدف تمریر ھذه المعلومات من  EPPالثنین منھا، ستكون ھناك حاجة لوجود المتداد 

 أمین السجل إلى السجل. 

للسجل، ومن الجانب اآلخر، في  RDDSلذا، فمن جانب، نحن نتحدث عن تعدیل نتائج  

 RDAP، یتضمن ملف البیانات متطلب ألمناء السجل بتنفیذ خدمة RDAP سیاق

المفّصل، تقول  WHOISللتسجیالت الدقیقة. وتظھر المشكلة ھنا في أنھ من جانب 

بعض السجالت "رجاء عدم طلب إضافة مزید من المجاالت إلى نتائجي، أو األكثر 

 ." إلضافة ھذه المجاالت EPPأھمیة، عدم طلب تنفیذ ملحقات 

، فلدینا أمناء السجل یقولون "ال تجعلونا RDAPأما على جانب أمین السجل، وفي سیاق  

 المفّصل فقط."  WHOISحیث أننا ننتقل إلى عالم  RDAPننفذ خدمات 
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تتمثل المشكلة ھنا بالطبع في أننا كان علینا متابعة كلیھما، ومن ثم، سیكونھ علیكم القیام  

لبھ أمناء السجل والسجالت. وسننتھي بالحصول على قدر بكلیھما على النحو الذي یط

ألنھ ھذه المجاالت األربعة على األقل لن  WHOISأقل من المعلومات المعروضة في 

 السجل، ومن ثم، لن یوجد أي منھا.  RDAPتعرض في السجل وال في 

لذا، من أجل متابعة السماح بالوصول إلى ھذه المجاالت األربعة، فنحن نرى خیارین ھنا  

، أما اآلخر RDAPونود أن نسمع مساھماتكم. األول، ھو عرض أمناء السجل لخدمة 

فسیكون أن تعرض السجالت ھذه المجاالت األربعة اإلضافیة. وھذان ھما الخیاران اللذان 

 نراھما حتى اآلن. 

 أود أن أفتح المجال للحدیث.  بھذا، 

 

 WHOISأود التعلیق بأن ھذان لیسا الخیارین الوحیدین. فقد اقترحت مجموعة عمل  روبینز كول:

المركزي ھو اإلجابة  WHOISمركزي. وربما یكون نظام  WHOISللخبراء نظام 

 . RDSعلى كافة األسئلة. فنحن ال نعرف بعد ماذا على وشك الحدوث في وضع سیاسات 

على سبیل المثال، یمكن قول أنھ نظًرا إلى المعوقات القانونیة الخاصة بنقل جھة اتصال  

أمین السجل من أمناء السجل إلى السجل، فعلینا نقل كافة بیانات التسجیل في كافة نطاقات 

gTLD  إلى نموذج یبدو أقرب إلى النموذج الدقیق منھ إلى النموذج المفصل. ولدینا

 ر التي ال نعرفھا بعد، لذا، ال یمكننا اقتراض أن ھذا سیكون ضرورًیا. الكثیر من األمو

المفّصل فقط بعرض المجاالت، ولیس بتجمیع البیانات، لذا، فال  WHOISتتعلق سیاسة  

وإذا لم تتضمن السجالت أي بیانات، یمكن أن تفوض السیاسة السجالت بتجمیع البیانات. 

أو  WHOISفالشيء الوحید الذي یمكننا القیام بھ ھو إما حذف اإلجابات من نتائج نظام 

 عرضھا بخانة فارغة. 

لذا، ال توجد في الوقت الراھن سیاسة یمكنھا أن تنقل البیانات من أمناء السجل إلى  

لراھن ضد سیاسة الموافقة باإلجماع، السجالت. كما أن مسودة التنفیذ تمضي في الوقت ا
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لذا، فمن المحتملة أن یتم تعدیلھا قریًبا، وعند تعدیلھا، لن یكون ھناك خیار بنقل البیانات 

 إلى السجالت، لذا، فنحن بالفعل لیس لدینا مشكلة فیما تذكرون، ألنھ لیس ھناك خیار. 

ملیة وضع السیاسات خالل كذلك، ربما نأتي إلى ھذا السؤال عند انتھاء مجموعة عمل ع 

ثالثة شھور كما سمعت. ولكن عندما یحدث ھذا، فربما نحل المشكالت ونصل إلى 

 اإلجابات. أما بالنسبة لآلن، فھذا مجرد تصور. 

 

فقط للتوضیح، نحن نتحدث عن ذلك ضمن حدود التنفیذ، لذا فنحن شكرا لك، روبینز.  فرانسیسكو آریاس:

. إال أننا ال RDAPالمفّصل وكذلك تنفیذ  WHOISنتحدث عما یمكننا القیام بھ في 

. فھذا أمر مختلف، وال یتعلق RDS PDPنتحدث عما یمكننا التوصل إلیھ الحًقا من 

 بما نتحدث عنھ بالتأكید. 

 WHOISحالیة التي لدینا في العقود ومسودة النص بشأن سیاسة لذا، في سیاق المتطلبات ال 

 ، فھذه الخیارات التي نراھا. ولم نعثر على أي خیار آخر. RDAPالمفّصل وتنفیذ 

، یتعین على RDDSكذلك، حتى یتم الحفاظ على ھذه المعلومات المعروضة حالًیا في  

 السجل. أحد الطرفین على األقل عرضھا، سواء السجالت أو أمناء 

 

یمكن ھذا إذا كان لدى السجالت ھذه المعلومات ولكنھا ال تھتم بما إذا كان الملحق المقترح  روبینز كول:

في فریق عمل ھندسة اإلنترنت لذلك. كذلك، ال توجد سیاسة في الوقت الراھن تتیح أو 

وم نقتطلب ذلك، لذا، فما ھو موجود حالًیا في مسودة التنفیذ ضد السیاسة ببساطة. وس

 قریًبا بإصالح األمر، وبعدھا لن یكون لدینا أي أسئلة. 

 

 أعتقد أننا نختلف حول التفسیر.  فرانسیسكو آریاس:
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 حسًنا. ویمكننا اتخاذ قرار وتوضیحھ أكثر. شكًرا.  روبینز كول:

 

 ھل توجد سیاسة تتطلب عرض ھذه المجاالت األربعة؟ شكًرا. سوف أعد لكم كمیًنا آخر.  جوردین بوكانان:

 

 إنھا موجودة في العقد، ولیس في السیاسة على حد علمي.  فرانسیسكو آریاس:

 

 . ھل ھذا صحیح؟ 2013لسنة  RAAصحیح، وعلى وجھ التحدید، فھي في  جوردین بوكانان:

 

 رة. ھذا صحیح. ھل تریدین قول شيء یا كریستا؟ المعذ فرانسیسكو آریاس:

 

 [غیر مسموع] كریستا باباك:

 

 المفّصل بالطبع.  WHOISحسًنا، مسودة نص سیاسة  فرانسیسكو آریاس:

 

 حسًنا، أفھم.  جوردین بوكانان:

 

 ھل تفھم اإلجابة على ذلك؟  كریستا باباك:
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المفّصل، أود أن  WHOISحسًنا، لذا، استناًدا إلى كیفیة تفسیرنا لمسودة نص سیاسة  جوردین بوكانان:

أقترح، كما قال روبینز، ھناك خیار "ج"، وأود أن أقترح ربما أن یكون ھناك خیار "د"، 

. RDAPوالذي یتمثل في أنكم ال تحتاجون بالضرورة لعرض كافة ھذه المجاالت في 

وبالتحدید، أعتقد أن جو ذكر األمر سابًقا، یبدو أن تاریخ انتھاء مدة أمین السجل مقارنة 

ریخ انتھاء السجل، تضمن كثیر من اللبس. ومن غیر الواضح أن المجتمع مھتم بعرض بتا

 ھذا. 

أشعر أن معلومات جھة االتصال، سأتحدث عن سجل جوجل، یبدو أنھ لن یكون من  

الصعب شرحھ. ویمكن االنتھاء من ھذا على أساس كل أمین سجل على حدة. ولن یكون 

 ل عملیة تسجیل. علینا إرسال المعلومات مرة أخرى لك

بعد ذلك، معلومات البائع، لیس واضًحا لي مقدار استخدام ھذا أو ما إذا كان المجتمع  

یستخدم الكثیر من ھذا. ویبدو أن بإمكانكم إجراء مناقشة حول ما إذا كنتم تحتاجون لھذا 

بالفعل أم ال. وقد یكون ذلك مجرد أن ھناك طریقة سھلة نسبًیا للحفاظ على معلومات 

لمخالفة، وھو ما یبدو مفیًدا وبسیًطا نسبًیا حتى تعرضھ السجالت، على األقل بالنسبة ا

 لسجلي. 

كذلك، ربما یكون ھنا حل وسط حیث یمكننا الحفاظ على جزء من كل خیار، على أال  

، 2013لسنة  RAA. وھو موجود فقط ألنھ تم وضعھ في RDAPیبقى بعد االنتقال إلى 

 مع بالضرورة لقرار بحاجتھ لذلك. ولیس بسبب اتخاذ المجت

 

أتفق بشأن حقول االتصال لسوء استخدام أمین السجل. كذلك، ربما یكون األمران أسھل  فرانسیسكو آریاس:

 في التنفیذ من اآلخرین. 

أفھم أن وفیما یتعلق بتاریخ انتھاء فترة أمین السجل، ھذا بالفعل موضوع ثالث لدینا ھنا.  

 ذلك یتضمن مشكلة مختلفة فیما یتعلق بالنقاش حول احتمالیة اللبس للمستخدم النھائي. 
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مع ذلك، ال یتعرض حقل البائع مثالً لھذه المشكلة. والمشكلة التي نراھا ھي أن ھناك  

نص تعاقدي في الوقت الراھن یبین أنھ سیتم عرض ذلك، وإذا كان علینا استبعاد ھذا 

لكل من السجل وأمین السجل، فال نعتقد أننا لدینا صالحیة اتخاذ  RDDSائج الحقل من نت

[غیر مسموع]. وال أعرف، لكن  RDSھذه القرارات. وربما في سیاق، مثالً، لنقل 

 كجزء من التنفیذ، ال نشعر بالتمكین من إزالة حقل. 

 

 في المقام األول؟  RAAأعتقد، كیف تم تمكیننا من إضافة ھذا الحقل إلى  جوردین بوكانان:

 

[غیر مسموع] فقط حتى نكون  gTLDألن ھذا ھو تفسیرنا للسیاسات عند قول أن نتائج  فرانسیسكو آریاس:

 . 2013لسنة  RAAمتسقین مع 

 

المفّصل مرة أخرى. دعونا ال نتعرض  WHOISحسًنا، لذا، فھذا ھو تفسیركم لسیاسة  جوردین بوكانان:

 سًنا، شكًرا لك. لھذا النقاش مرة أخرى اآلن. ح

 

 كان لدینا بالفعل ھذا النقاش. سیدة غیر معروفة: 

 

 نعم. جوردین بوكانان:

 

. لدي سؤال. ھل توجد أي جھود لقیاس االختالف بین ھذه FAITIDأنا مكسیم ألزوبا،  مكسیم ألزوبا:

التواریخ؟ ألن ما أراه ھو أنھ في المستقبل، ستواجھ كل من السجالت وأمناء السجل 

عمالئھم السابقین في المحاكم التي یقاضیھم فیھا عمالؤھم على خسارة نطاقات سریة 

 للغایة بسبب االختالف في األیام وتكالیف اللبس وما إلى ذلك.
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. فھل ھناك أي جھود لتحلیل WHOISحسبما أفھم، لقد أدرجتم الكثیر ن بیانات نظام  

غایة من ھذه النطاقات حیث یتم ھذا االختالف فحسب؟ وربما یكون ھناك عدد قلیل لل

 قیاس االختالف باألیام. وربما یمكنكم القیام بشيء ما في ھذا الصدد. شكًرا. 

 

 شكرا لك، ماكسیم. ھذا اقتراح رائع.  فرانسیسكو آریاس:

لم ننتھي من دراسة متعمقة لالختالف بین تواریخ االنتھاء ھذه. وما عثرنا علیھ في  

 عام إلى حد ما.  المعاینة السریعة ھو أمر

حیث أوضح بعض  gTLDكانت ھناك مناقشات أیًضا في سلسلة المراسالت الفنیة في  

أمناء السجل كیفیة القیام بھذا، على األقل في الحاالت المحددة، وقد ترتب على ھذا بعض 

وأتذكر أن أحد التفسیرات كان متعلًقا بالتجدید التلقائي وفترة السماح، شيء االختالف. 

من ھذا القبیل. وال أتذكر ماذا كان التفسیر اآلخر، ولكن ھناك حاالت محددة ألمناء السجل 

 یشرحون فیھا كیفیة استخدام ھذا الحقل لیعني شیًئا مختلًفا لما یعنیھ تاریخ انتھاء السجل. 

 

لدي توضیح قصیر فحسب. تنشأ المشكلة عندما تنتھي مدة العمیل أو المستخدم النھائي  :مكسیم ألزوبا

أو حسابھ وال یوجد تجدید تلقائي. ألنھ في حالة تجدید النطاق كل سنة، فأنتم ال تھتمون 

فحسب. ولكن في حالة االنتھاء لسبب ما، ربما كان الدعم الفني یتسم بالحماقة أو ما شابھ، 

ن النطاق قد یتم حذفھ في نھایة الموضوع. بعد ذلك، سنرى المحكمة من یعرف، فإ

 والقضاة، واألفضل تجنب كل ذلك. 

 

شكًرا، فرانسسكو. أرید فقط تكررا التعلیق الذي طرحتھ في الماضي فیما یتعلق باألمور  جیمس غالفین:

 عندما یتعلق األمر بأمناء السجل.  WHOISوكذلك نظام  RDAPالخاصة بكل من 

وبصورة عامة، أعتق أن التغییرات حول السجالت یجب تجنبھا ببساطة ویجب تركھا  

، وربما ال. RDAPوحدھا. لذلك، فھذه الفكرة بأنھ یجب أن یعرض أمناء السجل خدمة 

 وال أتخیل وجود سبب ملح لذلك. 
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، RDAPیتمثل المقصد ھنا في الخدمات المفصلة بشأن السجالت وھنا ستعرض خدمة  

ومن ثم، فإن اقتراح أمناء السجل یجب أن یترتب علیھ أي شيء یبدو خطوة خاطئة 

بالنسبة لي. وستكون خطوة انتقالیة، وسبب أننا نحملھم شیًئا سیقومون بإیقافھ في النھایة 

 إذا لم یكن ھناك سبب ملح للقیام بھ، وال أرى وجوده. 

 

رین یتضمن تغییرات ألمناء السجل. وأحد الخیارات سأطرح فقط النقطة بأن كال الخیا جوردین بوكانان:

جدیدة لنقل  EPP. أما الخیار اِآلخر فھو أن علیھم تنفیذ آلیة RDAPھو أن علیھم تنفیذ 

ھذه البیانات إلى السجالت التي ال ینقلون إلیھا في الوقت الراھن. لذا، لیست ھناك طریقة 

 خیارین. حتى ال یقوم أمناء السجل بأي شيء بموجب ھذین ال

 

ھذا منصف. شكًرا على ذلك، لذا، أنا أتحدث بالفعل عما إذا كان یجب أن یكون لدیھم  جیمس غالفین:

، ویجب أال یتعین علیھم ھذا. وأعني بوضوح، ھناك بعض أمور نقل RDAPخدمة 

 البیانات التي یجب حدوثھا، ولكن ھذا أمر مختلف تماًما. واآلن، لدینا روجر. 

 

فق مع الكثیر من العبارات ھنا، وأعتقد أن ھناك خیارات أخرى. أ) ال یجب إنجازه. أت روجر كارني:

وبالطبع سأقول ھذا. ویتضمن ھذا عمالً كثیًرا للغایة في ھذا الصدد، ألننا سنتوقف عن 

 استخدامھ، ألیس كذلك؟ 

 

ط استبعاد الحقول ولذلك، فأنا لست على یقین مما تتحدثون عنھ. الحقول األربعة؟ فق فرانسیسكو آریاس:

 األربعة؟ 

 

 أوید الخیار أ. النقطة أ.  روجر كارني:
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 . RDAPحسًنا، ال یتطلب أمناء السجل بتنفیذ خدمة  فرانسیسكو آریاس:

 

 ھذا حل مؤقت. وأعتقد أن معظم األشخاص یرون ذلك كحل مؤقت حتى یتوفر التفصیل.  روجر كارني:

 

المفّصل. وكما تعرفون، تم  WHOISإذا لم یطرح شيء آخر، فربما من جانب تنفیذ  فرانسیسكو آریاس:

ذكر ھذا كأحد الحلول المحتملة للمشكالت القانونیة المستقبلیة من الناحیة النظریة بشأن 

 البیانات التي لست خبیًرا للحدیث فیھا. 

 

السھلین، سنتفق مع حقول إساءة لمتابعة ذلك واالختالف مع جوردین. بالنسبة للحقلین  روجر كارني:

 االستخدام. وسنعثر على طریقة للقیام بذلك. 

أما بالنسبة للحقلین اآلخرین، فأنا لست متأكًدا من أنھا یجب عرضھا. وأعتقد أن المجتمع  

یوضح أن تاریخ انتھاء فترة أمین السجل والسجل جیب عدم عرضھما مًعا. فھناك الكثیر 

 ھذا.  من التعلیقات التي تقترح

أما حقل البائع، فھو اختیاري في العقود، لذا، یمكنكم عرضھ أم ال. وفي حالة اختیار عدم  

 عرضھ، فلیس ھناك عمل علیكم القیام بھ. 

 

وسیبدو أننا ھذا صحیح. ھذا حقل اختیاري، ومع ذلك، ال تزال ھناك آلیات لنقل ھذه البیانات.  فرانسیسكو آریاس:

 في الواقع نستبعد ھذا الحقل من التوفر في كافة الحاالت. ھذا ھو التفكیر بشأن ھذا الحقل. 

 

 أعتقد أن األشخاص ال ینتظرون إنشاء ذلك الیوم، لذا، فإذا كان اختیارًیا، فلن یعرضوه.  روجر كارني:
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 سیعرضھ البعض. ھذا ما كنت أقولھ.  فرانسیسكو آریاس:

 

لدیھم. ولكن مرة  WHOISیعرضھ في كافة مخرجات نظام  GoDaddyحسًنا، و :روجر كارني

 أخرى، ال تعرضھ السجالت. ال تعرضھ العدید من السجالت. 

 

 حسًنا، صحیح. ولیس لدى السجالت ذلك في اتفاقیتھا. وھذا ھو سبب عدم شرحھ ھناك.  فرانسیسكو آریاس:

بسرعة شدیدة فقط، كان الموضوع األخیر بالتحدید ھو تاریخ انتھاء لقد بدأ الوقت یداھمنا.  

 فترة أمین السجل/السجل. وأعتقد أن معظمنا تناول ھذا. 

فھذه حالة خاصة ضمن الحقول األربعة ألن الحجة المطروحة ھنا ھي أنھ یمكن أن  

لى فیما یتعلق باالطالع ع RDDSیتضمن لبًسا للمستخدمین النھائیین، ولمستخدمي 

تواریخ االنتھاء. على الرغم من ذلك، قال اآلخرون في المجتمع أنھ ربما یكون من 

 األفضل عرض المعلومات من عدم عرضھا. 

 WHOISوھذه ھي كیفیة النظر في األمر. كما أن ھذا مأخوذ من مسودة نص سیاسة  

 المفّصل. 

لمراسالت الفنیة في ما نراه من خیارات حتى اآلن، وھذا شيء كان مقترًحا في سلسلة ا 

gTLD أننا ربما نعرض تاریخي االنتھاء، ولكن أیًضا مع إدراج رابط مماثل لما تم ،

والذي یوضح معنى كال تاریخي االنتھاء، لذا، ربما یساعد  AWIPإنجازه في سیاسة 

 ھذا في تالفي اللبس المحتمل بین ھذین الحقلین في حالة عرضھما في نفس الوقت. 

لخدمة سواء للدقیقة  RDAPآلخر فھو عرض أمناء السجالت لبروتوكول أما الخیار ا 

أو المفصلة. ولذا، سیعرض السجل تاریخ انتھاء السجل، في حین سیعرض أمین السجل 

تاریخ انتھاء فترة أمین السجل. وبالطبع، إذا كانت ھناك أي فكرة أخرى، فسیسعدني 

 للغایة سماعھا. 
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فقط ألجل االنتھاء، ھذا الصباح، ولم یكن لدي وقت لوضعھ في الشرائح، فقد كان ھناك  

 اجتماع اقترح فیھ أحد األشخاص بحل واحد محتمل لھذا وھو أنھ في أي حالة محددة یكون لدینا

 فیھا سیاسة للوصول الممیز أو نًصا في العقد بھذا المعنى، فیمكن أن یتعلق الحقل المعروض

 السؤال. وأردت فقط استبعاد ھذا ألن شخص ما اقترح ذلك كحل محتمل. بمن یطرح 

ولكن، حیث أن ھذا یعتمد على األعمال المستقبلیة غیر المحددة، فربما ال یكون حالً  

 فورًیا. شكًرا. جوردین؟

 

 أو یمكنك أن تترك الناس تحاول ھذا.  جوردین بوكانان:

خ الذي یعرضھ السجل یعكس العالقة بین السجل كما أفھم، فإن المشكلة ھنا ھي أن التاری 

یوًما  45وأمین السجل وھذا على أساس التجدید التلقائي، ولذا، ھناك ربما مھلة قدرھا 

یرى فیھما السجل تجدید اسم النطاق، ولكن أمین السجل لم یجدد بالضرورة مع أمین 

سم ویسترد األموال، یوًما، یمكن أن یحذف أمین السجل اال 45السجل. كذلك، خالل فترة 

 ولذا، ربما یستخدمون ھذه الفترة بھدف محاولة ضمان التجدید. 

لذا، یبدو أن ھذا سبب أنكم تریدون عرض ذلك، إذا كان ھناك أساس لھ، بسبب أنكم  

بھدف فھم ما إذا كان النطاق  WHOISترون أن أمین السجل سیمضي وینظر في نظام 

في أن العدید من أمناء السجل یستخدمون نظام قد انتھت مدتھ أم ال. ولدي شكوك 

WHOIS  لتحدید ما إذا انتھت صالحیة النطاق أم ال. وفي حالة عدم القیام بھذا، فإن

 ھذا التعارض غیر مھم بصورة كبیرة. 

لذا، ما أود اقتراحھ، إذا كنتم تریدون اعتماد أسلوب معتمد على البیانات، ھو أن علیكم  

اء السجل وسؤالھم عن كیفیة المعرفة بانتھاء صالحیة النطاق، بدء استبیان لبعض أمن

، أننا نحتاج لمعرفة ھذه المشكلة WHOISوإذا أخبركم مجموعة منھم باستخدام نظام 

سأسجل الدخول في لوحة أمین السجل أو أنظر في رسائل بالفعل. وإذا قال الجمیع "حسًنا. 

البرید اإللكتروني التي تلقیتھا،" أو شيء من ھذا القبیل، فلیس علیكم القلق حول ھذا، 

 وعلیكم فقط عرض أحد التواریخ. 
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ي شكًرا لك على ھذا االقتراح، جوردین. لقد بدأ الوقت یداھمنا. ھل لدي تعلیق أخیر، أ فرانسیسكو آریاس:

 أحد؟ ال أحد على اإلنترنت؟ أعتقد ال. 

 حسًنا، بھذا، فإننا نختتم الجلسة. شكًرا لكم جمیًعا لالقتراحات وسنعود إلیكم.  

 

 

 

 [نھایة النص المدون] 


