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 االستشاریة At-Largeلجنة 
من الجیل التالي الستبدال  gTLDحول تقریر المشكالت األولي لخدمات دلیل تسجیل نطاقات  ALACبیان 

WHOIS 
 مقدمة

، بكتابة مسودة أولیة لبیان )LACRALO(اإلقلیمیة لمنطقة أمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي  At Largeقام كارلتون سامیولز، عضو منظمة 
ALAC . 

من الجیل  gTLDطاقات مساحة عمل تقریر المشكالت األولي لخدمات دلیل تسجیل ن، تم نشر المسودة األولى للبیان على 2015أغسطس  24في 
 . WHOISالتالي الستبدال 

إرسال دعوة لتقدیم  ALACلقطاع السیاسة في إطار دعم  ICANN، من فریق عمل ALACوفي ذات الیوم، طلب أالن غرینبیرغ، رئیس 
  .ALACالقائمة البریدیة إلعالنات عن طریق  Large-Atالتعلیقات على التوصیات المقدمة إلى كل أعضاء 

، تم نشر نسخة تضم التعلیقات الواردة وذلك على مساحة العمل السابق ذكرھا وطالب الرئیس بأن یقوم فریق العمل بفتح 2015سبتمبر  1وفي 
 . مقترحعلى البیان ال ALACتصویت إقرار من جانب 

صوت لصالحھ، وبدون أي  11للبیان بنتیجة  ALAC، أكد فریق العمل على أن التصویت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2015سبتمبر  6وفي 
: یمكنك استعراض النتائج بشكل مستقل على. صوت ضده، وبدون امتناع أي صوت عن التصویت

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5002hwiYIq6eGqJTBB3IdJzK.  

https://community.icann.org/x/1IJCAw
https://community.icann.org/x/1IJCAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-August/002666.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5002hwiYIq6eGqJTBB3IdJzK
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5002hwiYIq6eGqJTBB3IdJzK


 
 

من الجیل التالي الستبدال  gTLDحول تقریر المشكالت األولي لخدمات دلیل تسجیل نطاقات  ALACبیان 
WHOIS 

 
وقد تأثرنا كثیًرا وعلى وجھ الخصوص . مشكالت األوليبشدة األبحاث والتوصیات المقدمة في تقریر ال ALACتدعم 

بالملخص الواضح والمتسق ألنشطة وضع السیاسات األساسیة الواردة في التقریر باإلضافة إلى دراسات وجھود التنفیذ ذات 
 .WHOISالصلة بـ 

 
مشاركتنا في أنشطة وضع وقد كانت  ALACوال تزال ھي المشكلة ذات األولویة والتركیز بالنسبة للجنة  WHOISوتعد 

قبل : بوضع الموقف التالي وترغب في التأكید على أنھ ALACقامت . موسعة ومتعمقة طوال األعوام WHOISسیاسات 
 WHOISمن الجیل التالي الستبدال نظام ) RDS(إنشاء أي إطار عمل جدید للسیاسات ألي من خدمات دلیل التسجیل 

ویسر . وھریة فیما یخص أغراض واستخدامات وتجمیع وصیانة وتوفیر بیانات التسجیلالقدیم، یجب التعامل مع األسئلة الج
ALAC أن ترى بأن التقریر یتزامن مع موقفنا طویل األجل.  

 
مراحل والموصى بھ من  3المقترحة ككل، بما في ذلك األسلوب المكون من ) PDP(عملیة وضع السیاسات  ALACوتدعم 

" المسألة المقترحة والمطروحة من أجل النظر فیھا"على وجھ الخصوص، فإن . العمللتنظیم  ICANNقبل فریق عمل 
ھذه التي شكلھا مجلس اإلدارة  PDP، سوف توجھ مجموعة عمل WHOIS، والتي تتعلق باألسئلة الرئیسیة حول .)أ.2.2(

بأن عملیة  ICANNبشدة مع توصیة فریق عمل  ALACوعالوة على ذلك، تتفق . في االتجاه الصحیح للبدء في أعمالھا
حول ) EWG(وضع السیاسات یجب أال تتواصل إال بعد النظر بعنایة في التوصیات المقدمة من مجموعة عمل الخبراء 

المترابطة، ویجب  WHOISالنھائي العدید من مخاوف سیاسة  EWGویسرد تقریر . gTLDخدمات دلیل تسجیل نطاقات 
إلى األمام من خالل تحلیل العناصر األساسیة واألغراض والمتطلبات الخاصة  EWGالسیاسات عملیة  أن تنقل عملیة وضع

أم ال  WHOISمن الجیل التالي مطلوبة الستبدال  RDSمن أجل تحدید ما إذا كانت خدمة  gTLDببیانات تسجیل نطاقات 
ھذه من األھمیة بمكان بالنسبة لحل كم كبیر من  PDPكما أننا نصادق على فكرة أن النتیجة الناجحة لعملیة . وكیفیة ذلك

 .القدیم WHOISالمشكالت المحددة في نظام 
 

وتثق بأن التدابیر  ALACوتأمل . ALACبأوسع اھتمام بالنسبة لـ  PDPوسوف یحظى تنفیذ إطار عمل العملیة المقترحة لـ 
، PDPع أصحاب المصلحة في عملیة وضع السیاسات الكافیة سوف تتخذ من أجل ضمان المشاركة العادلة والنموذجیة لجمی

 .حیث ینظر األعضاء في جمیع وجھات النظر ولدیھم الرغبة في التوصل إلى إجماع
 

بأن  ALACوتؤمن . من االھتمامات الرئیسیة PDPكما أن مشاركة مجتمع المستخدمین النھائیین في عملیة وضع السیاسات 
ات واسعة من المجتمع ویتطلب تدابیر غیر عادیة من أجل ضمان مستوى عاٍل من ھذا الموضوع الحیوي بحاجة إلى تعقیب

ففي حین أن مسودة المیثاق تشیر إلى أن مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات سوف . مشاركة أصحاب المصلحة المتعددین
لیس فقط  -ھذه تتطلب  PDP ، فإن االلتزام الزمني طویل األجل بأن عملیة"المعنیة] األطراف[منفتحة أمام جمیع "تكون 

مراحل  3اإلجمالیة ولكن أیًضا في سلسلة من المجموعات الفرعیة التي تؤدي العملیة المكونة من  PDPداخل مجموعة عمل 
قلقة من أن المتطوعین من مجتمع المستخدمین النھائیین، حیث  ALACعلًما بأن . قد تعیق المشاركة العادلة -إلى إنشائھا 

ومن . ة محتملة فقط من خالل االقتطاع من وقع العمل والتزامات الحیاة، سوف یواجھون تحدیات غیر عادیةتكون المشارك
واقع خبرتي، فإن المشكالت المعقدة في عملیة وضع السیاسات ھذه سوف تتطلب بالتأكید وبشكل تقریبي اجتماعات وجًھا 

لمستقبلیة، وسوف یفرض ذلك قیوًدا مالیة على مشاركة باإلضافة إلى المجموعات الفرعیة ا PDPلوجھ من مجموعة عمل 
للتضییق والتشویش من ونتیجة لذلك، فإن صوت المستخدمین النھائیین قد یتعرض . المتطوعین من المستخدمین النھائیین

كجزء من الوظائف الخاصة بھا دعًما  PDPخالل أصوات األطراف المعنیة التي تشارك في عملیة وضع السیاسات 
 .الحتیاجات األعمال الخاصة بھا والحصول على المساعدة من المنظمات الخاصة بھا

 
یقظة وحریصة على ضمان وضع التدابیر المستخدمة في تمكین المشاركة األوسع في مجموعة عمل  ALACوسوف تكون 

PDP باإلضافة إلى المجموعات الفرعیة في االعتبار باإلضافة إلى تنفیذھا. 

 
 


