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في حالة وجد . www.atlarge.icann.org/correspondenceلنص اإلنجليزي، المتاح من خالل النسخة األصلية من هذه الوثيقة هو ا
    .اختالف في التفسير أو فهم الوثيقة باللغة المترجم إليها غير اللغة األصلية، ففي هذه الحالة يعمل بالنسخة األصلية

  3من  1صفحة

  
  مقدمة 

   ICANNإعداد موظفي 

لدراسة الدقة ببيانات  NORCمسودة تقرير والتقرير المبدئي آمجوعة عمل سياسات إساءة التسجيل تمت صياغة بيانات 
وغارث بروين من ) ALAC(، عضو اللجنة االستشارية ز، وذلك من جانب آارلتون صامويلWhoisعقد تسجيل 
   At-Large Whoisعمل  مجموعة

  
شاورات العامة المسؤول عن الم الموظف، مسودة بيان إلى ديفيد جيزا At-Large طاقم، أرسل 2010أبريل  16في 

في  ALAC تصديقعملية ل سوف تخضعالوثيقة أبريل وأخبره أن  15، والذي انتهى في NORCتقرير  مسودةبشأن 
  .وقت قريب

  
 ALACمن الموظفين بدء التصويت على اإلنترنت لمدة خمسة أيام حول بيان  ALACأبريل، طلب رئيس  19في 

  . األخيرة Whoisالخاص بتقارير 
  
يمكنك مراجعة  .وامتناع واحد عن التصويت 1-11للبيان من خالل  ALACعبر اإلنترنت إلى تأييد دى التصويت أ

 :النتيجة بشكل مستقل من خالل الرابط التالي
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=A5KYRPm8FdwEz4hQaZZm  

  
  . ICANN، أحيل البيان إلى مجلس إدارة 2010مايو  11في 

  
  ] دمةنهاية المق[

  

  

  

  

  

  

http://gnso.icann.org/issues/rap-wg-initial-report-12feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/compliance/reports/whois-accuracy-study-17jan10-en.pdf
http://www.icann.org/en/compliance/reports/whois-accuracy-study-17jan10-en.pdf


  األخيرة Whoisالخاص بتقارير  ALACبيان 

وتشكل هذه  .ويبقى األساس المنطقي لهذا الحكم تّواق إلى النقاش .للتسجيل" دقيق"باسم وعنوان بريدي  RAAتطالب 
دة إلى ذلك لتوفير حرية الوصول غير المقيدفع المسجلين إلى جمعها، والتي ت، و'whois' نظامالبيانات المطلوبة أساس 

تي تصفف اثنين من المصالح ال whoisوقد أدت هذه المتطلبات إلى توفير متطلبات واستخدام بيانات  .هذه البيانات
  . وتدور المناقشة حول آيفية توازن تلك المصالح، وأي مصالح قد تكون سابقة .الخصوصية واألمن؛ القويةّّّ

من شأنها تقويض أمن االستخدام واستمرار المحادثات  أن األنشطة التي تفسد تجربة المستخدم، ALACوتعتقد 
وعلى هذا النحو، فإننا نعتقد أن عدم . صالحة ودقيقة Whoisوالمعامالت االحتيالية وبها تبدأ اإلغاثة للوصول إلى بيانات 

مين وشد المعادية لمصالح المستخد Whoisالحالية في شكل عدم وجود أو عدم دقة بيانات  RAAالتوافق مع متطلبات 
  . اهتمامنا

غير ال والعرض نتج عن الوصولت والتي إلى حل يعالج شواغل الخصوصية فتقرن لطالما أنناصراحة بأن  ALAC وتقّر
 همتفاصيلاستعداد المسجلين األفراد لعرض التي تعتمد على مدى  Whois، دقة بيانات Whoisإلى بيانات  ينالمقيد

 السابق بول تومي الرئيس التنفيذي الذي يقوم به اق، فإننا على علم، ونرحب بالتزاموفي هذا السي .الخاصة بالعالم بأسره
  . خالل المنتدى العام في سيدني ICANN  لـ

القضائية، ولقد  سلطته، بطبيعة الحال، أي طرف على انتهاك القانون في ICANNال يمكن أن تجبر عقود " :مستخلص
لنطاقات  |هنحضر الذيالعقد  مسودةأعتقد أنه في  -- لا، والقوانين تضاربل dot telقمنا بالفعل، آما أشرت، بتسوية في 

gTLDs تم اإلقرار به وأعتقد أننا على األرجح في سبيلنا نحو إتباع طريقة  قدخوف الذي أثرته تالجديدة، الdot tel -- 
  "dot tel  بخاصة  وهي طريقة عامة

forum-public-http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/transcript-من خالل (
en.txt-25jun09(  

يراعي الوصية ويمثل حال معقوال  - ICANNوهو النموذج الذي تم االتفاق عليه من قبل  -  Whoisمن  telnicنموذج 
للفرد والشواغل المشروعة لتلك الكيانات التي تم تحديدها بوضوح أي أن لديهم حاجة حقيقية للوصول إلى بيانات 

Whois ويعتقد أن  .الكاملةALAC  من خالل تنفيذ نموذجWhois telnic  آبداية قياسية مع عقودgTLD  الجديدة
، Whoisالعتماد لهذه الكيانات التي تحتاج إلى الوصول الكامل إلى بيانات والتقدم نحو تلك الترآة بالتنسيق مع برنامج ا

  . أو موقع التسجيل، الذي يعرض حل عملي للمضي قدما gTLDبغض النظر عن 

على إطالق محاولة إلدخال نظام المعلومات المتكامل، الذي من شأنه أن  ICANNهيئة اإلنترنت  At-Largeآما تحث 
  . WHOIS لمشكالت المذآورة أعاله، فضال عن معالجة الجوانب متعددة اللغات لـيساعد آثيرا في حل ا

" عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل مجموعةالتقرير األولي ل" :في WHOIS تتمثل أحدث الدراستان التي تتعلق بـ
وآشف التقرير عن معلومات يشتبه فيها  ".WHOISتقرير لدراسة دقة معلومات اتصال تسجيل  مسودة :NORC"و

على نطاق واسع، وأآدتها دراسات أخرى في وقت سابق، وأن عدم الدقة الكبيرة والمتعمدة يعاني منها نظام تسجيل 
، وأعمال المخالفات وإساءة االستخدام، فضال عن النشاط اإلجرامي WHOISالنطاق، وأن هناك عالقة مادية بين احتيال 

  . االستجابة لهذه الدراسات بهدف إجراء مزيد من الدراسات وآانت .الواضح

واستخدمت أيضا الحد األدنى من القاسم المشترك . ما تزال ضعيفة بشكل آبير، أثناء سير العملية NORCإال أن دراسة 
الوارد  NORCووفقا لتقرير  ."اتساع آبير بعمق قليل"يمكن للمرء أن يصف ذلك بأنه  .WHOIS  لدقة قياس االمتثال لـ

، وذلك باستخدام المقابالت من ذوي الخبرة في 2009أجريت جميع االتصاالت بين يونيو وأآتوبر " :14في صفحة 
ربما دون  .Whoisسجل  1,419وهكذا، وعلى مدى فترة خمسة أشهر فقد استعرضا  ."في شيكاغو NORCمكاتب 

 هو أنوهذا ما يثير القلق بصفة خاصة  .ق وقتا طويالتستغرورسالة مفادها أن الممارسة متعبة  قصد، وجهت األطراف
آما أن  .شرط التحقق من الصحة حجبالوقت والتكلفة من أجل التحقق آانت من بين الحجج التي استخدمت بنجاح ل

من  100,000إلى  70,000على ثقة من أن نظم التحقق القائمة حاليا يمكن أن تحقق من  At-Largeمتطوعي 
التي تم تحقيقها  WHOISمن بيانات  %50أن الدقة التي تقل عن  ALACوال تعتقد  .اليوم الواحدفي  Whoisسجالت 

  .تستحق الثناء أو مدعاة للبهجة" التمييع"من خالل معايير 
نحن نصر على أن هذا , .WHOISوتغفل تلك الدراسة توضيح أي المسجلين المرتبطين بالجزء األآبر من عدم دقة 

بالنفاذ، وليس  ICANNت قد يكون مفيدا ألنشطة إنفاذ مستهدفة ألنها مع أمناء السجالت التي تلزمهم النوع من المعلوما
  . المسجلين

 3من  2صفحة 

http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/transcript-public-forum-25jun09-en.txt


 3من  3صفحة 

العمل حول سياسات إساءة التسجيل بشكل ممتاز وشامل يفتح الباب أمام العمل الجيد ووضع  مجموعةآما جاء تقرير 
   .السياسات، ولكن ال يعالج مشكالت مجموعة السجل الحالي

في هذا  ALACوترى  .آامل للتحقق من صحته gTLD WHOISنطرح األسئلة لتأآيد أنه ال يمكن وضع سجل 
الخاصة بالتحقق، عن طريق " العديد من السجالت"وقد تم تقويض  .المسعى أنه يؤول إلى مسألة اإلرادة وليس االحتمال

  : النظم الموجودة حاليا

  مليون آتاب مفهرس؛  130 مكتبة الكونغرس بـ وتتابع وتحتفظ •
  مليون صفحة؛  19.5ولدى ويكيبيديا  •
  في آل يوم؛  صفقةمليون  549فيزا في المتوسط مع وتتعامل  •
  علماء الفلك مليارات النجوم؛  ويفهرسون ويحصي •
  قطعة نقدية في اليوم الواحد  864,000ويمكن لعملة البنك المشترك أن تسجل  •
  . الكلية يتم تصنيفه، بما يشمل الوسائل االلكترونية، في آل عام لدخول SATمليون اختبار  2وأن أآثر من  •

أسماء عدد  تضاعف، حتى وأن gTLDلمساحة  WHOISأساسا أنه من الممكن التحقق من صحة سجل  ALACوترى 
تشرف على وعلى ميزان األدلة من التفاعالت في حياتنا اليومية، لسنا مقتنعين بأن الهيئة التي  .في العام المقبل النطاق

وال  .gTLDال وتوضح مجموعة السجل األساسية من مساحة ال يمكن أن تتبع على نحو فّع gTLDمساحة اإلنترنت 
نعتقد بأن التحقق من التسجيل سيضيف تكاليف آبيرة على عمليات المسجل، وأن هناك حاالت آثيرة جدا من إجراءات 

وفي الواقع، تتولى أحد  .ذا التأآيد على موقف هادئ ودون منازعالتحقق المرتبطة باستمارات التسجيل اإللكترونية له
التحقق % 100حاليا االهتمام بمواهب خاصة في هذا المجال في مبادرة من شأنها أن تثبت جدوى  At-Largeهياآل 

، المزيد من النتائج وآذلك البت برأي في هذا الصدد، حسب االقتضاء ALACآما ستنتظر  .Whoisمن صحة بيانات 
  .في الوقت المناسب
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