
 AR 
  AL-ALAC-ST-1115-01-00-AR 

 English :األصلي
 التاریخ: 28 نوفمبر 2015 

 الوضع: نھائي 

 االستشاریة At-Largeلجنة 
االستشاریة حول التنفیذ المخطط لبروتوكول توثیق الوصول إلى البیانات  At-Largeالبیان الصادر عن لجنة 

 )RDAPالجدید (
 مقدمة

 ALAC) وعضو فریق قیادة APRALOاإلقلیمیة في آسیا وأسترالیا وجزر المحیط الھادئ ( At-Largeقام كل من ھولي رایتش، عضو في منظمة 
، بصیاغة مسودة أولیة للبیان الصادر  )LACRALOاإلقلیمیة في أمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي ( At-Large، وكارلتون سامیولز، عضو منظمة 

. ALACاالستشاریة  At-Largeعن لجنة 

االستشاریة حول التنفیذ المخطط لبروتوكول توثیق  Large-Atمساحة عمل لجنة تم نشر المسودة األولى للبیان في  ،2015نوفمبر  06في 
 . )RDAPالوصول إلى البیانات الجدید (

 ICANNاالستشاریة في منظمة  At-Large، من فریق العمل المعنّي بسیاسة دعم لجنة ALAC، طلب آالن غرینبیرغ، رئیس 2015نوفمبر  9في 
  .ALACالقائمة البریدیة إلعالنات لكتابة التعلیقات عن البیان الصادر عن طریق  Large-Atبإرسال دعوة إلى جمیع أعضاء لجنة 

 ALACاله وطلب الرئیس بأن یتم فتح مجال للتصویت في ، تم نشر نسخة بالتعلیقات المستلمة على مساحة العمل المذكورة أع2015نوفمبر  23في 
 على قرار المصادقة على البیان المقترح. 

أصوات مؤیدة  10على البیان مع وجود  ALAC، أكدَّ فریق العمل على أن التصویت عبر اإلنترنت أدى إلى مصادقة لجنة 2015نوفمبر  28وفي 
وبدون أي أصوات معارضة أو أي امتناع عن التصویت. یمكنك استعراض النتائج بشكل مستقل على: 

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5243kVbgtgUpdTfNyx7KcQXZ . 

https://community.icann.org/x/o7hYAw
https://community.icann.org/x/o7hYAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-November/002813.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5243kVbgtgUpdTfNyx7KcQXZ


 
االستشاریة حول التنفیذ المخطط لبروتوكول توثیق الوصول إلى البیانات  At-Largeالبیان الصادر عن لجنة 

 )RDAPالجدید (
) قد ال تتمكن من دعم أوجھ الحمایة RDAPقلقة جًدا من أن عملیة التنفیذ المخططة لبروتوكول توثیق الوصول إلى البیانات الجدید ( ALACلجنة 

 .gTLD) حول دلیل خدمات EWGتم تعزیزھا والتي اقترحھا فریق عمل الخبراء (المخصصة التي 

،  ICANNاقترح فرانسیسكو آریاس، مسؤول الخدمات التقنیة في منظمة  ،RDAPحول عملیة تطبیق بروتوكول  ICANN 54جلسة في منظمة  خالل
، فإنھ سیعتر "أمًرا اختیارًیا" لألحزاب المتعاقدة أن یقوموا بإدراج المیزات اإلضافیة  RDAPأنھ عندما یتم تطبیق بروتوكول توثیق الوصول إلى البیانات الجدید 

  ى البیانات المسجلة.في البروتوكول والتي تسمح بالوصول المتنوع إل

علًما بأن عملیة الوصول لم تعد  -المسجلة gTLDالحالي لكل مستخدم نفس إمكانیة الوصول المجھولة االسم إلى بیانات  Whoisیتیح بروتوكول 
بین حقوق الخصوصیة توازًنا أفضل  )EWGتقدم التوصیات التي اقترحھا فریق عمل الخبراء ( تتماشى مع قانون حمایة الخصوصیة المعترف بھ.

  مسجلةلالخاصة بالمسجلین واالحتیاجات القانونیة الالزمة للوصول إلى ھذه المعلومات في الطریقة التي یتم فیھا جمع وتخزین وإتاحة البیانات ا

تسمح بالوصول  الذي یمتلك میزات RDAP ) بروتوكولIETF، طّور فریق عمل ھندسة اإلنترنت (EWGاتباًعا لتوصیات فریق عمل الخبراء 
 المتنوع إلى البیانات المسجلة اعتماًدا على عملیات المصادقة واالعتماد الصادرة من الطالبین.

الحالیة. على أیة حال، فإن البروتوكول لن یسمح بالوصول المتنوع إلى  Whoisتتفق مع متطلبات سیاسة  RDAPالمیزات األساسیة لبروتوكول 
 .RDAPالتي تسمح بالوصول المتنوع إلى البیانات المسجلة كجزء إلزامي من  RDAPتبّني المیزات اإلضافیة لبروتوكول  البیانات المسجلة إّال إذا تم

فإن  WHOISالستبدال  gTLDعلى التقریر النھائي الصادر بخصوص دلیل خدمات تسجیل الجیل التالي لـ 2015بینما تمت الموافقة في أوكتوبر 
)RDSیاستھا عّما قریب، علًما بأن سیاسة العمل ھذه ستتّبع توصیات ) ستبدأ عملیة تطویر سEWG  حیث أن جزًءا من ھذا العمل یتعلّق بكیفیة جمع

  .RDAPوتخزین وكشف البیانات وكیفیة عرض عناصر ھذه البیانات في 

بینما تعد ھذه  ع إلى البیانات المسجلة.والتي تسمح بالوصول المتنو RDAPتعارض بشدة التبنّي "االختیاري" لمّیزات بروتوكول  ALACلجنة 
الجدیدة المّتفق علیھا  RDSالحالیة، فإنھا على األغلب ستصبح مطلوبة بموجب سیاسات  WHOISالمیزات غیر مطلوبة اآلن بموجب سیاسات 

 .EWGباالجماع كما اقترح فریق عمل الخبراء 

یجب أن یحتوي على مجموعة المیزات التي  RDAPتصّر على أن ملف التنفیذ الخاص ببروتوكول  ALACاعتماًدا على ھذه الحقائق، فإن لجنة 
تتم صیاغة السیاسات المستقبلیة الخاصة بالوصول المتنوع إلى البیانات بشكل نھائي، والتي  ستدعم عملیة الوصول المتنوع. ھذا سیضمن أنھ عندما

، فإن البروتوكوالت ستكون في المكان المناسب للتأكد من أن ھذه السیاسات سیتم تشغیلھا EWGراء تتبع التوصیات التي اقترحھا فریق عمل الخب
 وتنفیذھا بسھولة.

 

 
 

https://meetings.icann.org/en/dublin54/schedule/wed-rdap-implementation



