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 ICANNعبر 

 قضاٌا مفتوحة حالٌاً للتعلٌق العام

ccNSO 

ccNSO  باألعضاء الثالثة الجددترحب 

GNSO 

 بقوةإلى األمام تحرك ت GNSOتحسٌنات  

 والمثٌرة للجدل، التً تبدأ فًالتكمٌلٌة تعلٌقات ال تراجع )الجزء ب( IRTPمجموعة عمل 
 التقرٌر النهابً

 التقرٌر والبحث ومدخل االمتثالترغب فً الحصول على  GNSO؛ RAPإقرار توصٌات 

التقرٌر النهابً حول استعادة اسم النطاق بعد االنتهاء من أجل توحٌد إسهامات مجتمع مجلس 
 الشركة

 التنفٌذمرحلة انتقال توصٌات التتبع السرٌع إلى 

ASO 

 RIRsالعالمً وخطة التخصٌص إلى األمام مع  IPv4تحرك مجموعة استصالح عنوان 

 ASOقضاٌا أخرى نشطة فً  

 الجهود المشتركة

 هابًإدخاالت المجتمع للتقرٌر النتنظر فً مجموعة عمل استعراض المناطق الجغرافٌة 

 مٌثاق جدٌد إلبالغ المسجلٌن لمسؤولٌاتهم وحقوقهم ذات الصلة بالنطاق

http://www.icann.org/topics/policy/
http://www.icann.org/topics/policy/


 2 

 قضاٌا أخرى نشطة كجهود مشتركة

At-Large 

ALAC  الدابمة وضع السٌاساتحول تقارٌر الالعدٌد من تقدم 

 استكمال مشروع التحسٌنات الشهر القادمتقرر  Large-Atفرق عمل 

 SSAC  

SSAC  ٌّن  جدد ربٌس ونابب ربٌستع
 

 تصفح بلغتك المفضلة

 موقععلى ٌتم نشر تحدٌث السٌاسة و. بجمٌع اللغات الرسمٌة الست لألمم المتحدةتحدٌث السٌاسة  رٌتوف
NNAII خاص بك على البرٌد اإللكترونً الالتحدٌث لتلقً و. وٌتاح من خالل االشتراك عبر اإلنترنت

تحدٌث "إدخال عنوان البرٌد اإللكترونً، وتحدٌد  ٌرجى، ICANN صفحة اشتراكاتشهرٌا، ٌمكنك زٌارة 
  .وهذه الخدمة مجانٌة .لالشتراك" السٌاسة

 ICANNسياسة خاص بتحديث بيان الغرض ال
 

 .staff@icann.org-policyأرسل أسبلتك وتعلٌقاتك ومقترحاتك إلى: 

 سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية

 ASO منظمة دعم العناوٌن

 ccNSO ولمنظمة دعم أسماء رموز الد

 GNSO منظمة دعم األسماء العامة

 At-Large ALACاللجنة االستشارٌة 

 GAC اللجنة االستشارٌة الحكومٌة

 RSSAC اللجنة االستشارٌة لنظام خادم الجذر

 SSAC اللجنة االستشارٌة لألمان واالستقرار

 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-en.htm
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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  ICANNعبر 

 للتعليق العامقضايا مفتوحة حاليا 

در اآلن بانتهاز الفرصة اب. ICANNحول المشكالت التً تهم مجتمع الجمهور تم فتح فترات كثٌرة إلبداء تعلٌقات 
 المشاركة بوجهات نظرك حول مواضٌع مثل:و

 ة لالعتراف بالدوابر االنتخابٌة الجدٌدة العملٌة المقترحGNSO . وضوح للتعامل مع االهتمامات حول
تطوٌر استبدال "عملٌة التعرف على دوابر  CNNوتوقٌت إجراء التماس الدوابر الجدٌدة األصلٌة، أكلمت 

GNSO ."الجدٌدة  تقوم العملٌة المقترحة بتعدٌل اإلجراء األصلً. تنتهً فترة التعلٌق للعملٌة الجدٌدة
 .2011مارس  4المقترحة فً 

 التقرٌر المؤقت لمجموعة عمل بٌانات التسجٌل المدولة. 
المناقشات السابقة، وٌقدم التوصٌات األولٌة، وتسعى لمساهمات من  IRD-WGٌلخص التقرٌر المؤقت 

 .2011مارس  14ابل المتصلة ببٌانات التسجٌل المدولة. تم تمدٌد التعلٌق إلى المجتمع بشأن المس

للتعرف على قابمة كاملة من المشكالت المفتوحة والمعروضة إضافة إلى منتدٌات التعلٌق المسجلة المغلقة حدٌثاً، 
 .لعامةالتعلٌق اتفضل بزٌارة صفحة 

ccNSO 

ccNSO  باألعضاء الثالثة الجددترحب 

 نبذة 

، وتمثل أذربٌجان وبلغارٌا ccNSO منظمة دعم أسماء رمز البلدان جدٌدة إلى ccTLDs ة نطاقاتثالثانضمت 
 . ومولدوفا

  التطورات األخيرة

. ccNSOخرا إلى مؤ -)مولدوفا(  MD.)بلغارٌا( و  BG.)أذربٌجان(، و AZ. -جدٌدة  ccTLDsانضمت ثالثة 
 .2009عضو فً نهاٌة عام  100عضو، من كونهم  111اآلن  ccNSOوتتضمن 

 الخلفية

عن وضع السٌاسات العالمٌة المتعلقة بنطاقات المستوى األعلى  مسبولةهٌبة ك 2003فً عام  ccNSOتأسست 
منتدى لمدٌري نطاق  ccNSOمنذ تأسٌسها، قدمت . ICANNلرمز الدولة وتقدٌم توصٌات بهذا الشأن إلى مجلس 

 من منظور عالمً. ccTLDsلاللتقاء ومناقشة قضاٌا موضوعٌة تهم  (ccTLD)المستوى األعلى لرمز الدول 

http://www.icann.org/en/public-comment/#newco-process-recognition
http://www.icann.org/en/public-comment/#ird
http://www.icann.org/en/public-comment/#ird
http://www.icann.org/en/public-comment/
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وتسهل تطوٌر أفضل  ccTLDsمنبرا لتعزٌز التوافق والتعاون التقنً وبناء المهارات بٌن  ccNSOوتقدم 
عن إدارة  المسبولٌن ccTLDلجمٌع مدٌري  ccNSO. تتاح العضوٌة فً ccTLDالممارسات الطوعٌة لمدٌري 

 .ISO 3166نطاق المستوى األعلى لرمز الدول 

  مزيد من المعلومات

 .ccNSOألعضاءالكاملة انظر القابمة 

 جهات االتصال بالعاملين 

 ccNSOاألمٌن العام لـ  ،غابرٌٌال شٌتٌك

 

GNSO 

 إلى األمام بخفةحرك تت GNSOتحسينات 

طلب المساهمة في التعرف على الدوائر االنتخابية الجديدة؛ والتعليقات اإليجابية لعدم الربحية، وطلب األدوات 
 المستحقة 

 نبذة 

على تنفٌذ سلسلة شاملة من التغٌٌرات الهٌكلٌة الرامٌة  (GNSO) ٌعمل أعضاء مجتمع منظمة دعم األسماء العامة
 . إلى تحسٌن كفاءة وفعالٌة وسهولة الوصول للمنظمة

  التطورات األخيرة

 االنتخابية الجديدة  GNSOإلى المساهمات بشأن االعتراف بدوائر  CNNتسعى 

فبراٌر وحتى  2ٌوما، من  30ام لمدة منتدى للتعلٌق الع ICANN (SIC)افتتحت لجنة التحسٌنات اإلنشابٌة بمجلس 
، PDFإصدار " )الجدٌدة GNSOلعملٌة التعرف على الدوابر االنتخابٌة حول المقترح الجدٌد " 2011مارس  4

ت والخطوات واألشكال واألدوات ومعاٌٌر التقٌٌم التً ٌجب استخدامها عندما كٌلو باٌت[ بما فً ذلك اإلجراءا 206
  جدٌدة. GNSOمجموعة ما بطلب لكً تكون دابرة  تتقدم

وتقوم العملٌة المقترحة بتعدٌل كبٌر فً  لوضوح والتوقٌت.ل SICأعد الفرٌق عملٌة استبدال لمعالجة شواغل 
 اإلجراء األصلً وتهدف إلى تحقٌق أربعة أهداف:

 GNSOوصف سلسلة من الخطوات وتبسٌط معاٌٌر تقٌٌم موضوعٌة ونزٌهة وشفافة القتراح دابرة  .1
 الجدٌدة، مع العدٌد من الفرص لمساهمات المجتمع.

فً تقٌٌم مقترحات الدابرة  GNSOوعة من أصحاب المصلحة لكل مجم الصالحٌةتفوٌض مزٌد من  .2
 الجدٌدة مع الحفاظ على دور مراقبة المجلس.

 إدارة العملٌة برمتها لفترة زمنٌة مرنة، ولكن محددة ومحدودة. .3

http://www.ccnso.icann.org/about/members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-process-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-process-10jan11-en.pdf
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 .GNSOتوفٌر مجموعة جزبٌة من المعاٌٌر الستخدامها خالل االستعراض الدوري لـ  .4

 الخلفية

جدٌدة موافق علٌها، والتً تم إقرارها من قبل  GNSOقدٌم التماس لكً تصبح دابرة تتضمن العملٌة األصلٌة لت
، وٌتبعها (NOIF)جدٌد"  GNSO( "إعالن عن نواٌا لتشكٌل دابرة 1، إقرار رقم )2008المجلس فً أكتوبر 

 ( عرٌضة/مٌثاق رسمً. 2)

وفقا للعملٌة، إال أن المجلس لم  الرسمٌة الجدٌدة GNSOوقد قدمت حتى اآلن خمس مجموعات محتملٌن لدابرة 
 ٌوافق بعد على أي من تلك الطلبات.

 . مناقشة أوسع للخلفٌة المؤدٌة إلى المنتدى العام وكذلك لمحة موجزة عن العملٌة المقترحةإعالن المنتدى العام وٌقدم 

 المزيد من المعلومات 

  عملٌة التعرف على الدوابر االنتخابٌةGNSO  إصدار ] (3الجدٌدة )بما فً ذلك المالحقPDF ،
  ]كٌلو باٌت 206

 ًعملٌة تخطٌط انسٌاب [ إصدارPDF ،146 ]كٌلو باٌت 

 ( طلب ترشٌحAFC باعتباره دابرة )GNSO جدٌدة [ إصدارPDF ،165 ]كٌلو باٌت  

 ( طلب ترشٌحRFR باعتباره دابرة )GNSO جدٌدة [ إصدارPDF ،261 ]كٌلو باٌت  

 1155فبراير  51المطلوبة في  GNSOقوائم طلب خدمات 

 GNSOمنظمات  لمساعدةعلى مجموعة من توصٌات المجتمع )قابمة خدمات "األدوات(  GNSOوافق مجلس 
 GNSOالمؤهلة مع العملٌات ووضع السٌاسات. تم تعمٌم قابمة مرجعٌة لقادة الدوابر ومجموعة من موظفً 

)التً تنتهً فً  2011ٌرغبون فً استخدامها فً السنة المالٌة ومطالبتهم بتوضٌح خدمات األدوات المحددة الذٌن 
(. وترجع تلك القوابم إلى األمانة العامة 2011ٌولٌو  1)التً تبدأ فً  12( والسنة المالٌة 2011ٌونٌو  30

GNSO  وسٌتم استخدامها من قبل الموظفٌن فً تخطٌط الموارد وجهود تنمٌة مٌزانٌة  2011فبراٌر  15بحول
 .12المالٌة السنة 

لتقدٌم خدمات محددة، بما فً ذلك المواصفات العامة واآلثار المترتبة فً المٌزانٌة وتوفر  خطة التنفٌذانظر 
راءات طلب وتعدٌل وتقٌٌم خدمات األدوات معلومات عن كل خدمات قابمة األدوات والخطوط العرٌضة لإلج

 المختلفة. 

 NPOCتعليقات دعم ميثاق وعريضة 

ٌوما حول المٌثاق والعرٌضة الرسمٌة لدوابر المنظمات التً ال تهدف  60دام لمدة اختتم منتدى التعلٌق العام الذي 
عن الدعم غٌر المشروط  15تقدٌم للمجتمع للتعلٌق العام، أعرب  16. ومن بٌن 2011ٌناٌر  30للربح فً 
جدٌدة ضمن مجموعة أصحاب المصلحة غٌر التجارٌٌن  GNSOلكً تصبح دابرة  NPOCلعرٌضة 

(NCSG). 

رد نسخ من المٌثاق ذي الصلة للتعلٌقات المقدمة للمنتدى. تلتعرف على ملخص ل ملخص/تحلٌل الموظفٌنانظر 
، والتً ترتبط بصفحة الجدٌدة عملٌة الدوابر االنتخابٌةصفحة وغٌرها من وثابق حدٌثة التً تصف االقتراح على 

 .GNSOمعلومات تحسٌنات 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-02feb11-en.htm
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-process-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-flowchart-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-flowchart-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-afc-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-rfr-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/tool-kit-services-recommendations-for-gnso-05nov09-en.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/toolkit-implementation-report-15nov10-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/npoc-petition-charter/msg00017.html
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
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 الدائم  CSGالعام لميثاق عدم تقديم تعليقات إلى المنتدى 

 بشأن (وصف المنتدى )انظر ٌوما 53امتد لم ٌقدم أي تعلٌق من أي مجتمع خالل إجراء منتدى التعلٌق العام الذي 
 .2011ٌناٌر  23. تم إغالق فترة التعلٌق فً GNSOالمٌثاق الدابم لمجموعة أصحاب المصلحة التجارٌٌن 

 المرحلة التالية GNSOيدخل تحسين موقع الويب 

 GNSOجدٌد، بناءا على التحسٌنات التً وافق علٌها مجلس  GNSOعلى موقع وٌب  ICANNٌعمل موظفو 
ه، والتحقق من أنه كود وتصمٌم الموقع الجدٌد من المتعاقد مع ICANNفً العام الماضً. وقد تلقى فرٌق وٌب 

ٌعمل على أكمل وجه. وٌعمل الموظفون اآلن على التحرك وخلق المحتوى للموقع الجدٌد، وذلك باستخدام تصامٌم 
 ،الوٌبألول مرة فً كارتاخٌنا )انظر نسخة من العرض التقدٌمً، بما فً ذلك لقطات من صفحات تصمٌم إطار 

الجدد وٌكون مفٌدا لهم أكثر من الموقع السابق.  GNSO(. وسوف ٌساعد هذا الموقع الذي أعٌد تصمٌمه زوار هنا
)باستخدام  وسوف ٌبدأ استعراض محتوى الموقع الجدٌد قرٌبا. وفً الوقت نفسه، سوف ٌتاح نسخة تجرٌبٌة للموقع

 العام بسٌلٌكون فالً فً سان فرانسٌسكو شهر مارس من هذا العام. ICANNمحتوى تجرٌبً( خالل منتدى 

 الخلفية

  لفهم منظمة وبنٌةGNSO  صفحة وٌب لمعلومات تحسٌن الجدٌدة، راجع مناقشة ورسومOICG  

 صفحة الخلفٌةأسباب وتارٌخ الحث على عملٌات التحسٌن، انظر لتعرف على ل . 

 الجدول صفحة و الحالةصفحة تتصل مراجعة سرٌعة ألنشطة التنفٌذ، انظر صفحة "اللوحة": لتعرف على ل
 .GIIبصفحة الوٌب  الزمنً

 المزيد من المعلومات 

  فرٌق عملPDP ًوٌك 

 ًفرٌق عمل مجموعة العمل وٌك 

 ًفرٌق عمل عملٌات الدوابر وٌك 

 جهات االتصال بالعاملين 

 مدٌر أول السٌاسات ،روبرت هوجارث

)الجزء ب( تراجع التعليقات التكميلية والمثيرة  IRTPمجموعة عمل 
 للجدل، التي تبدأ في التقرير النهائي

 نبذة 

إلى توفٌر إجراء مباشر لحاملً اسم النطاق لنقل أسمابهم  (IRTP)تهدف سٌاسة نقل التسجٌل الداخلً المعروفة بـ 
سلسلة من خمس مجموعات عمل )األجزاء  GNSOالمعتمد إلى مسجل آخر. وأنشأ مجلس  ICANNمن مسجل 

 من أ إلى هـ( الستعراض والنظر فً التعدٌالت المختلفة لهذه السٌاسة. 

  التطورات األخيرة

فإن مجموعة العمل  كٌلو باٌت[، PDF ،764إصدار ] التقرٌر األولًبعد استعراض التعلٌقات العامة الواردة فً 
 تعمل اآلن على االنتهاء من توصٌاتها والتقرٌر للنشر.  IRTPمن الجزء ب 

http://www.icann.org/en/public-comment/#csg-permanent-charter
http://cartagena39.icann.org/meetings/cartagena2010/presentation-gnso-refresh-05dec10-en.pdf
http://cartagena39.icann.org/meetings/cartagena2010/presentation-gnso-refresh-05dec10-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/background-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/status-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/timeline-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/timeline-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/timeline-en.htm
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
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 الخطوات المقبلة

العام بسٌلٌكون فالً فً  ICANN تتوقع مجموعة العمل نشر التقرٌر النهابً المقترح فً الوقت المناسب خالل اجتماع
. وكانت التوصٌات GNSOسان فرانسٌسكو فً مارس، وسوف ٌنشر بعد ذلك للتعلٌق العام قبل تقدٌمه إلى مجلس 

المقترحة فً التقرٌر األولً تتغٌر كثٌرا بعد مراجعة التعلٌقات العامة ومداوالت مستمرة. وتخطط مجموعة العمل أٌضا 
وأنها ستقدم توصٌات مقترحة، وتسمح بطرح أسبلة ومناقشة  ICANNلً خالل اجتماع لتنظٌم دورة سٌلٌكون فا

 .IRTPمساحة عمل مجموعة عمل الجزء ب المجتمع. لمزٌد من المعلومات، ٌرجى الرجوع إلى 

 الخلفية

تقرٌرها األولً فً العام الماضً، الذي ٌقدم االستنتاجات األولٌة  IRTPجزء ب ال PDPنشرت مجموعة العمل 
 ETRP. وتعتبر (ETRP)وتوصٌات عدٌدة إلدخال المجتمع، بما فً ذلك سٌاسة عكس النقل السهل المقترح 

ه لتصحٌح بمثابة عملٌة "نقل عكسٌة" إلرجاع اسم نطاق قد تم بٌعه مؤخرا إلى مالكه األصلً عند الخطف، وتصمٌم
 الخاصة بالنطاق والتحكم فً النطاق أو استخدامه. تحوٌالت احتٌالٌة أو خاطبة. وهً ال تحدد أو تحل النزاعات

الخمسة المحددٌن لتحدٌد نقاط التحسٌنات لسٌاسة  PDPsالثانً فً سلسلة نقاط  IRTPالجزء ب من  PDPتعتبر 
ام تتعلق بقرصنة النطاق والعودة اإلجبارٌة إلى االسم نقل التسجٌل الداخلٌة. وتتناول مجموعة العمل خمس مه

 .الجماعةالمحول غٌر المناسب وحالة الغلق. لمزٌد من التفاصٌل، ٌرجى الرجوع إلى مٌثاق 

 المزيد من المعلومات 

  ًالتقرٌر األولIRTP  الجزء بPDP [ إصدارPDF ،764 ]كٌلو باٌت 

 سٌاسة نقل التسجٌل الداخلً صفحة وٌب  

  جقرير الحالة لمجموعة صفحةIRTP الجزء ب عن الحقدم المسحمر  

  تقرٌرIRTP إصدار  الجزء ب[PDF  256بمساحة ]كٌلو باٌت  

 توصٌات PDP  إصدار[PDF  124بمساحة ]كٌلو باٌت  

 ملخص وتحلٌل التعلٌقات العامة الواردة 

 ICANN التفسٌر الصوتً للجزء ب من : تبدأ البثIRTP  إصدار[MP3  18بمساحة ]مٌجا باٌت  

 جهات اتصال العاملين

 األول ، مدٌر السٌاسةمارٌكا كونٌنجز

على التقرير  ترغب في الحصول GNSO؛ RAPإقرار توصيات 
 االمتثال تعليقات وآراء حولوالبحث و

 نبذة 

ٌعوز السجالت والمسجلٌن التوحٌد عند التعامل مع تسجٌل إساءة اسم نطاق، واألسبلة التً ال تزال قابمة حول 
مجموعة عمل سٌاسات إساءة التسجٌل  GNSOاألنشطة التً تشكل "إساءة استخدام التسجٌل." أطلق مجلس 

(RAF) سٌاسات االعتداء على التسجٌل. وبعد استعراض منهج مجموعة عمل  لدراسةRAP  ًالمقترحة، ٌمض
 .العدٌدة RAPقدما فً توصٌات  GNSOمجلس 

 

https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://forum.icann.org/lists/irtp-b-initial-report/msg00017.html
http://forum.icann.org/lists/irtp-b-initial-report/msg00017.html
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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 التطورات األخيرة والخطوات التالية

لفرٌق  التقرٌر النهابًمصفوفة تصنف توصٌات  (RAP)تنفٌذ سٌاسات إساءة التسجٌل  (DT)وضع فرٌق صٌاغة 
مٌغاباٌت[ الواردة فً ترتٌب األولوٌات، والتعقد المتوقع والموارد المطلوبة. فً نوفمبر  PDF ،1.7إصدار العمل ]
توجز النهج الموصى به  GNSOكٌلو باٌت[ إلى مجلس  PDF ،184إصدار ] رسالة، قدمت المجموعة 2010

فً  ثم قرر فً دورته العاملة فً كارتاخٌناوناقش النهج المقترح  GNSOللنظر فٌه. وقد استعرض مجلس 
 ، والتً تشمل.PAPللمضً قدما مع عدد من توصٌات  2011فبراٌر  3اجتماعه ٌوم 

  الموحد طلب تقرٌر اإلصدار عن الحالة الراهنة لسٌاسة تسوٌة منازعات اسم النطاق(UDRP).  

  طلب ورقة مناقشة بشأن اإلنشاء غٌر الملزم ألفضل الممارسات لمساعدة المسجلٌن والسجالت لمعالجة
 التعسفً ألسماء النطاقات. التسجٌل

 المضً قدما تجاه توصٌتٌن تتطلب مدخالت منICANN  : 

o الوصول توصٌة تتطلب Whois  إدارة امتثال  2رقمICANN  لنشر المزٌد من البٌانات حول
، سنوٌا على األقل. وٌجب أن تتضمن هذه البٌانات أ( عدد المسجلٌن الذٌن Whoisإمكانٌة 

وب( نتابج مراجعة  43رقم  Whoisقٌد غٌر المناسب لخوادم ٌظهرون نموذج الوصول الم
 التعاقدٌة.  Whoisالتوافق السنوي لكل التزامات وصول 

o توصً بأن 1 رقم التجدٌد إشعارات توصٌة ،OICG  ترجع هذه المسألة إلى إدارةICANN 
 .siohWات التعاقدٌة إلجراءات اإلنفاذ الممكنة، بما فً ذلك التحقٌق فً إساءة استخدام بٌان

 GNSOإلى قابمة مشروع  RAP"بإضافة ما تبقى من توصٌات  ICANNفرٌق سٌاسة  GNSOكلف مجلس 
 تتبع ما تبقى من التوصٌات ومعالجتها حسب االقتضاء." GNSOبحٌث ٌمكن لمجلس 

 الخلفية

 OICGمٌغاباٌت(، والتوصٌات إلى مجلس  PDF ،1.7إصدار ] تقرٌرها النهابً RAPقدمت مجموعة العمل 
( تنفٌذ سٌاسات إساءة DDمجموعة من المتطوعٌن، وفرٌق صٌاغة ) OICG. ثم شكل مجلس 2010فً ٌونٌو 
على  PAP-DDر. ٌمكن أن ٌشتمل ، لصٌاغة النهج المقترح لتنفٌذ التوصٌات الواردة فً التقرٌ(RAP)التسجٌل 

تشكٌل مجموعات للنظر فً التوصٌات الواردة فً التقرٌر والنظر فً كٌفٌة التعامل مع التوصٌات التً لم تحقق 
 .لمزٌد من المعلوماتإجماع. راجع موقع الوٌب 

 .NNAIIموقع وٌب  عبر PAPتاح نبذة قصٌرة عن مجموعة عمل ت

 المزيد من المعلومات 

 عمل سٌاسات إساءة استخدام التسجٌل التقرٌر النهابً لمجموعة [ إصدارPDF ،1.7 ]مٌغاباٌت 

 ،2008أكحوبر  29 جقرير قضايا سياسات إساءة الحسجيل [ إصدارPDF ،400 كيلو باي ]وترجمةث 
 الموجز

 مٌثاق مجموعة عمل سٌاسات إساءة استخدام التسجٌل 

 وٌكً( مساحة عمل مجموعة عمل سٌاسات إساءة استخدام التسجٌل( 

 وٌكً( ة للتسجٌلمساحة عمل فرٌق العمل على إعداد مسودة تنفٌذ سٌاسات اإلساء(  

 رسالة فرٌق صٌاغة تنفٌذRAP   إلى مجلسGNSO [ إصدارPDF ،184 ]كٌلو باٌت  

 جهات اتصال العاملين 

 سة ، نابب أول السٌاومٌالم مارجً أول السٌاسات مدٌر ،جزمارٌكا كونٌن

http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
http://cartagena39.icann.org/node/15329
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg09388.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-policy/
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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من أجل توحيد استعادة اسم النطاق بعد االنتهاء حول التقرير النهائي 
 إسهامات مجتمع مجلس الشركة

 نبذة 

اصة بهم بعد أن تنتهً؟ ٌدور الخالف حول ما إذا هل ٌنبغً أن ٌكون المسجلون بوسعهم استعادة أسماء النطاقات الخ
  كانت السٌاسات الحالٌة للمسجل بشأن تجدٌد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتهٌة الصالحٌة كافٌة أم ال.

  التطورات األخيرة

 OICGأسماء النطاقات بعد االنتهاء بعد االنتهاء من استعراض تعلٌقات المجتمع حول تقرٌر استعادة 
(PEDNR) [ إصدارPDF ،1 إصدار ٌت[، والمسح الذي ٌصاحبه ]مٌغاباPDF ،948  ،]فإن فرٌق كٌلو باٌت

وقد قدمت تعلٌقات المجتمع التسعة من تسعة أفراد، بما  ٌعمل على استكمال التقرٌر ووضع توصٌات محددة. العمل
وقد ورد أكثر من  ودوابر المستخدمٌن التجارٌٌن. ALACفً ذلك التعلٌقات من ممثلً مجموعات المسجلٌن و

 .(الموجز والتحلٌلانظر رد على االستبٌان ) 400

تناقش مجموعة العمل العدٌد من المقترحات لتغٌٌر الممارسات ذات الصلة وستنشر التوصٌات المقترحة والتقرٌر 
خالل شهر مارس. وعقب النشر، سوف ٌسمح بسٌلٌكون فالً فً سان فرانسٌسكو  ICANNالنهابً لالجتماع العام 

 للنظر فٌه.  GNSOمنتدى التعلٌق العام بإدخاالت المجتمع قبل تقدٌمه إلى مجلس 

 الخلفية

للمجتمع  منتدى التعلٌق العام راجع - 2010ماٌو  31فً  تقرٌرها األولً PEDNR PDPنشرت مجموعة العمل 
  . وباإلضافة إلى ذلك، طالب مسح بعدة أسبلة محددة حول ممارسات التجدٌد وانتهاء الصالحٌة.ذي الصلة

ذات الصلة بنظام استعادة اسم النطاق بعد انتهاء  ICANNللتعرف على تارٌخ أنشطة تطوٌر سٌاسة مجتمع 
 .PEDNR لـ صفحة الخلفٌةٌته، ٌرجى الرجوع إلى صالح

 المزيد من المعلومات 

 ًالتقرٌر األولPEDNR PDP [ إصدارPDF ،1 ]مٌغاباٌت 

  ات العامة لـ حول جلسة المشاورمزٌد من التفاصٌلPNDIP فً بروكسل 

  تقرٌر مشكالتGNSO إصدار  حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحٌته[PDF  416بمساحة 
 كٌلو باٌت[

  تقرٌر قضاٌا ترجمةOICG حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتهاء الصالحٌة 

 العرض التقدٌمً الخاص بفرٌق العمل: النتابج النهابٌة لمسح المسجل [ إصدارPDF ،948 ]كٌلو باٌت 

 جهات االتصال بالعاملين 

 مدٌر السٌاسة األول  ،مارٌكا كونٌنجز

https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
http://forum.icann.org/lists/pednr-initial-report/msg00009.html
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201008-en.htm#pednr-initial-report
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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 التتبع السريع إلى التنفيذانتقال توصيات 

  ةنبذ

، لكنها لم تقدم أٌة توصٌات 2009نشرت مجموعة عمل استضافة التتبع السرٌع تقرٌرها النهابً فً أغسطس 
لسٌاسة التوافق الجدٌدة فً اآلراء، وال التغٌٌرات التً طرأت على السٌاسة الحالٌة، ولكنها قدمت عددا من 

جمٌع التوصٌات التً قدمتها مجموعة عمل استضافة التتبع  GNSOمجلس  اعتمد. التوصٌات للخطوات التالٌة
 . ٌناٌر 13السرٌع فً تقرٌره النهابً خالل االجتماع فً 

 التطورات األخيرة 

ٌناٌر  13وناقش توصٌات التقرٌر النهابً الستضافة التتبع السرٌع فً جلسته المنعقدة فً  GNSOراجع مجلس 
 ت الواردة فً التقرٌر النهابً. التوصٌات والطلبات الخاصة بهم المقترحة هً:واعتماد جمٌع التوصٌات الس

  لتشجٌع المناقشات الجارٌة داخل المجتمع فٌما ٌتعلق بتطوٌر أفضل الممارسات و/أو 1التوصٌة رقم :
 حلول صناعة االنترنت لتحدٌد والتخفٌف من استخدامات التتبع السرٌع.

o أوصت مجموعة عمل إساءة 1ٌا لتوصٌات أسماء النطاق رقم تم التنفٌذ: عند االستخدام الس ،
 بإنشاء غٌر ملزم ألفضل الممارسات التً تساعد المسجلٌن. (RAP WG)استخدام التسجٌل 

 باإلضافة إلى ذلك، تتناول التسجٌالت بالفعل االستخدام غٌر المشروع ألسماء النطاقات.

  ة تسجٌل : ٌنبغً على فرٌق عمل سٌاسة إساء2التوصٌة رقم(RAP WG)  أن ٌدرس ما إذا كانت
السٌاسة الحالٌة قد تمكن السجالت والمسجلٌن، بما فً ذلك النظر عن التعوٌض المالبم، للتخفٌف من 

  االستخدامات غٌر المشروعة للتدفق السرٌع

o  تم التنفٌذ: والتوجٌه من قبل فرٌق العملRAP WG  ًإصدار ] التقرٌر النهابًفPDF ،
 مٌغاباٌت[  1.73

  لتشجٌع أصحاب المصلحة والخبراء فً الموضوع لتحلٌل جدوى نظام التدفق السرٌع 3التوصٌة رقم :
  المستقبلٌة.لجمع البٌانات حول انتشار االستخدام غٌر المشروع، باعتباره أداة لتنوٌر المناقشات 

o  لم ٌوصى بأي إجراء: أشار التقرٌر النهابً لفرٌق العملRAP WG  بأن التدفق السرٌع عموما
 . ICANNو GNSOٌستخدم مسألة إساءة النطاق، التً تقع خارج نطاق اختصاص 

  لتشجٌع الموظفٌن على دراسة الدور الذي ٌمكن أن تضطلع به هٌبة اإلنترنت بأنه "أفضل4التوصٌة رقم : 
 مٌسر للممارسات" داخل المجتمع؛

o  التنفٌذ المقترح: إدماج هذه التوصٌة فً توصٌةRAP WG  قضٌة على"Meta جمع ونشر :
 األكبر بشكل عام، ٌعمل على ICANNومجتمع  GNSOالتً توصً بأن"  أفضل الممارسات"

 إنشاء ودعم اآللٌات المنظمة لتموٌل وجمع وصٌانة أفضل الممارسات".

  النظر فً إدراج غٌرهم من أصحاب المصلحة من داخل وخارج مجتمع 5التوصٌة رقم :ICANN  عن
 أي مستقبل لجهود سٌاسة وضع التتبع السرٌع.

o  إلساءة استخدام أسماء  1التنفٌذ المقترح: إذا ما اعتمدت التوصٌة رقمRAP WG  من قبل
 .ICANNالمجلس، فإن الجهود الالحقة ستكون مفتوحة للمشاركة من داخل وخارج مجتمع 

  ضمان أن 6التوصٌة رقم :PDPs  التً تخلف حول هذا الموضوع، إن وجدت، تعالج قضاٌا تعرٌف
ق الصٌاغة للعمل مع موظفً الدعم على المٌثاق التً حددت فً التقرٌر النهابً للتتبع السرٌع. تشكٌل فرٌ

وضع خطة مع مجموعة من األولوٌات والجدول الزمنً التً ٌمكن مراجعتها والتً ٌنظر فٌها المجلس 
 .2010الجدٌد كجزء من عمله فً وضع سٌاسة وخطة أولوٌات المجلس لعام 

http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
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o رج إذا ما بدأت أي التنفٌذ المقترح: لم ٌتطلب أي إجراءات فً هذه المرحلة، ولكن ٌنبغً أن تد
PDPs  فً المستقبل بشأن هذا الموضوع. ٌرى المجلس إتمام عمل فرٌق الصٌاغة بالتزامن مع

 مقترحات التنفٌذ المذكورة سابقا.

 الخلفية

إلى التقنٌات التً ٌستخدمها مجرمً اإلنترنت للهروب من الكشف بسرعة عن طرٌق تعدٌل ٌشٌر التتبع السرٌع 
ترنت و/أو ملقمات االسم. على الرغم من تدفق سرٌع تشتهر بأنها تقنٌة تستخدم بشكل ضار، عناوٌن بروتوكول اإلن

 كما أن لدٌها االستخدامات المشروعة. 

عملٌة وضع  GNSOوتقرٌر القضاٌا حول استضافة التتبع السرٌع، أطلق مجلس  SSACوبعد االستشارة 
اإلجراءات المناسبة. نشرت مجموعة عمل  الستكشاف 2008حول هذه القضٌة فً ماٌو  (PDP)السٌاسات 

، والذي ٌناقش أسبلة حول استضافة التدفق السرٌع 2009استضافة التدفق السرٌع تقرٌرها األولً فً ٌناٌر 
إصدار ] تقرٌرها النهابًت مجموعة العمل ومجموعة من األجوبة المحتملة التً قدمها أعضاء فرٌق العمل. وقد قدم

PDF، 5.06  مٌغاباٌت[ حٌث الرد واألجوبة على األسبلة التً طرحها مجلسOICG وٌتضمن التقرٌر أٌضا .
 ٌس التدفق السرٌعتدفق السرٌع، ومقاٌتعرٌف بهجمات التدفق السرٌع، لتمٌٌز تلك من االستخدامات المشروعة لل

  ".خلفٌة استضافة التدفق السرٌعلمزٌد من التفاصٌل، انظر "

 المزيد من المعلومات 

  التقرٌر النهابً الستضافة التدفق السرٌع  

  تقرٌرSSAC 025 2008ٌناٌر  ،حول استضافة التدفق السرٌع 

 ،إصدار ] 2008مارس  31الذي جرى تصحٌحه فً  تقرٌر قضاٌا استضافة التتبع السرٌعPDF ،
 كٌلو باٌت[  61.6

  محدود ة لتقرٌر قضاٌا استضافة الجرٌان السرٌعترجمات  

  محدودة للملخص التنفٌذ للتقرٌر المبدبً الستضافة المسار السرٌعترجمات  

 منتدى التعلٌق العام للتدفق السرٌع  

 وٌكً( مساحة عمل التدفق السرٌع( 
 

 جهات اتصال العاملين 

 األول ، مدٌر السٌاسةمارٌكا كونٌنجز

http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-final-report-06aug09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/fast-flux-hosting-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-final-report-06aug09-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-final-report-06aug09-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/
http://gnso.icann.org/issues/
http://forum.icann.org/lists/fast-flux-initial-report/
http://forum.icann.org/lists/fast-flux-initial-report/
https://st.icann.org/pdp-wg-ff/index.cgi?fast_flux_pdp_wg
https://st.icann.org/pdp-wg-ff/index.cgi?fast_flux_pdp_wg
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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ASO 

العالمي وخطة التخصيص  IPv4عنوان تحرك مجموعة استصالح 
  RIRsإلى األمام مع 

 نبذة 

العابدة  IPv4حالٌا سٌاسة عالمٌة مقترحة للتعامل مع مساحات عناوٌن  (RIRs)نت اإلقلٌمٌة تناقش سجالت اإلنتر
من شأنها إنشاء مجمع استصالح لمساحة العنوان  IANA. وبموجب االقتراح، فإن IANAإلى  RIRsمن 

ح من هذا االستصال IPv4، وتخصٌص مساحة العنوان IPv4 IANAالمسترد، كتجمع خالً لمساحة عنوان 
RIRs .فً كتل أصغر من ذي قبل 

  التطورات األخيرة

فً كتل أصغر المسترد وتخصٌصه  IPv4الداعً إلى إنشاء مجمع االستصالح لمسافات عنوان تم مناقشة االقتراح 
فً اجتماعاتهم األخٌرة. وقد اعتمد االقتراح السجل األمرٌكً ألرقام  RIRsونوقش من قبل جمٌع  RIRsإلى 

 األخرى. PNPW. فهً ال تزال فً مرحلة المناقشة لعملٌات وضع السٌاسات فً (ARIN)اإلنترنت 

 الخطوات المقبلة

ومجلس عناوٌن  (NRO EC)، فإن لجنة تنفٌذ منظمة موارد األرقام RIRsعندما اعتمد المقترح من جانب جمٌع 
للتصدٌق  ICANNجلس سٌتولى استعراض المقترح وتوجٌه السٌاسة العامة لم (ASO AC)منظمة دعم العنوان 

 .IANAوالتنفٌذ من قبل 

 الخلفية

IPv4  هو نظام بروتوكول اإلنترنت المستخدم لتخصٌص أرقام عناوٌنIP  بت. مع النمو  32الفرٌدة فً شكل
بلٌون( وأن نظام الترقٌم  4.3الهابل من المستعملٌن لشبكة اإلنترنت، تنضب مجموعة فرٌدة من هذه األرقام )نحو 

 سوف ٌحل محله. (IPv6)بت  128

تستبدل السٌاسة العالمٌة اقتراحا من خطوتٌن فً وقت سابق لم ٌحظى بتوافق عالمً فً اآلراء. وستعلن مجموعة 
، وفقا لمعاٌٌر محددة فً االقتراح. كما IPv4األولى تستنفد مساحة عنوان  RIRاالستصالح هذه نشطة بمجرد أن 

ناوٌن متوفرة من مجموعة االستصالح بالتساوي على جمٌع سوف تخصص مرة واحدة كل ربع سنة ع IANAأن 
RIRs  .المؤهلٌن للحصول على المخصصات فً ذلك الوقت 

 المزيد من المعلومات 

 على موقع  تقرٌر ٌتضمن معلومات أساسٌةنشر  يحنICANN -  اقتراح لعناوٌنIPv4 المستردة 

 جهات االتصال بالعاملين 

 مدٌر عالقات الخدمات  ،أولوف نوردلنج

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-feb10-en.htm#13
mailto:mailto:policy-staff@icann.org?subject=Global%20Policies%20for%20IPv4
mailto:mailto:policy-staff@icann.org?subject=Global%20Policies%20for%20IPv4
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 ASOقضايا أخرى نشطة في 

  االنتقال إلىASNs 32 بت 

 الجهود المشتركة

ناطق الجغرافية تنظر في إدخاالت مجموعة عمل استعراض الم
 المجتمع للتقرير النهائي

 نبذة 

 تعمل مجموعة عمل استعراض المناطق الجغرافٌة على: تحدٌد الكٌفٌة التً تستخدم بها المناطق الجغرافٌة التابعة لـ
ICANNرافً، وتنظر ، وتحدٌد ما إذا كان إطار المناطق الجغرافٌة بفً بمتطلبات أفراد المجتمع عن التنوع الجغ

 . ICANNفً تقدٌم توصٌات بشأن االستخدامات الحالٌة والمستقبلٌة وتعرٌف المناطق الجغرافٌة 

  التطورات األخيرة

تقرٌرها المرحلً عن  تقرٌرها المرحلً نشرت مجموعة عمل استعراض المناطق الجغرافٌة على نطاق المجتمع
ٌناٌر وأثارت  30أغلق منتدى التعلٌق العام فً  العام بكارتاخٌنا. ICANNاستعراض المجتمع قبل اجتماع 

التعلٌقات التً وردت عددا من المسابل التً سٌعالجها فرٌق العمل، ألنها تراعً تقدٌم توصٌات إلى مجلس 
ICANN. 

علقٌن فرٌق العمل على القٌام بدور نشط فً تقدٌم توصٌات لضبط إطار المنطقة الجغرافٌة شجع العدٌد من الم
ICANN.وأفاد عدد من التعلٌقات بأنه  . تناول فبة واحدة من التعلٌقات "نطاق" توصٌات فرٌق العمل المحتمل

طق الجغرافٌة. وقد ركزت ٌنبغً على مجموعة العمل أال تشعر بأنها مقٌدة لتوصً بتعدٌالت إلى إطار عمل المنا
ملخص/تحلٌل فبة ثانٌة من التعلٌقات على أنواع من التعدٌالت على فرٌق العمل الذي ٌنبغً أن ٌوصً. راجع 

 للتعلٌقات المقدمة للحصول على قابمة كاملة. الموظفٌن

وقد أدرجت تعلٌقات المجتمع خالل ورشة  العام بكارتاخٌنا. ICANNأجرى فرٌق العمل ورشة عمل خالل اجتماع 
العام  ICANNالعمل هذه فً المنتدى العام للتقرٌر المؤقت. وٌأمل فرٌق العمل عقد دورة مماثلة خالل اجتماع 

  بسٌلٌكون فالً فً سان فرانسٌسكو.

 الخطوات المقبلة

 لعمل صٌاغة التقرٌر النهابً لٌتم نشره فً وقت الحق هذا العام.بدأ فرٌق ا

 الخلفية

ركز التقرٌر المؤقت على المبادئ العامة واالعتبارات الخاصة وبعض القضاٌا الحرجة فً أن فرٌق العمل ٌخطط 
بادئ العامة ( مراجعة السجل التارٌخً المحدد واألهداف والم1للمعالجة فً وثٌقة تقرٌره النهابً. فهً تعرض )

( إثارة عدد من األسبلة اإلستراتٌجٌة األساسٌة العتبارها من 2؛ )NNAIIإلطار عمل المناطق الجغرافٌة لـ 
( توسع عدد من األحداث الخاصة المحددة فً التقرٌر األولً التً ٌحتمل تحدٌدها 3المجتمع بشكل إضافً؛ )

 بالتقرٌر النهابً للمجموعة.

http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun10-en.htm#16
http://www.icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
http://forum.icann.org/lists/geo-regions-interim-report/msg00005.html
http://forum.icann.org/lists/geo-regions-interim-report/msg00005.html
http://forum.icann.org/lists/geo-regions-interim-report/msg00005.html
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 أساسٌة حول فرٌق عمل المناطق الجغرافٌة.  معلومات

 المزيد من المعلومات 

  قرار مجلسNNAII بتخوٌل مجموعة العمل 

 مٌثاق مجموعة عمل المناطق الجغرافٌة 

  ً2009 الذي صدر فً ٌولٌوالتقرٌر األول 

  توافر التقرٌر المؤقتاإلعالن عن 

  لمنتدى التعلٌق العامالتقرٌر المؤقت  

 ؤقت بجمٌع لغات األمم المتحدة الست:التقرٌر الم 

o العربٌة [ إصدارPDF ،325 ]كٌلو باٌت 

o English [ إصدارPDF ،356 ]كٌلو باٌت 

o Français [ إصدارPDF ،281 ]كٌلو باٌت 

o Русский [ إصدارPDF ،380 ]كٌلو باٌت 

o 中文 [ إصدارPDF ،275 ]كٌلو باٌت 

o Español [ إصدارPDF ،206 ]كٌلو باٌت 

 جهات االتصال بالعاملين 

 مدٌر أول السٌاسات، روبرت هوجارث

ؤولياتهم وحقوقهم ذات الصلة ميثاق جديد إلبالغ المسجلين لمس
 بالنطاق

 نبذة 

بناء على توصٌات جهد الجماعة المشتركة، . على إنشاء مٌثاق حقوق المسجل والمسؤولٌات GNSOوافق مجلس 
 .سٌعمل المٌثاق الموافق علٌه بمثابة موارد إعالمٌة للمسجلٌن

 الخلفية

شارٌة العامة فٌما ٌتعلق باتفاقٌة اعتماد المسجل على التعاون مع اللجنة االست GNSOركز مجلس  2009فً العام 
(RAA) وكجزء من هذه العملٌة، تم تشكٌل فرٌق صٌاغة مشترك .GNSO ALAC  المعروف باسم فرٌق(
. استعرض فرٌق الصٌاغة المقترحات المقدمة من RAA( للعمل على إدخال تحسٌنات على RAAالصٌاغة 

 بما فً ذلك مجتمع إنفاذ القانون، ودابرة الملكٌة الفكرٌة.، RAAأصحاب المصالح الذٌن ٌرٌدون تعزٌز 

اقتراحا حول مٌثاق المسؤولٌات وحقوق المسجل، للمساعدة على فهم  GNSOوتضمن التقرٌر الختامً لمجلس 
مسجلً أسماء النطاقات للحقوق والواجبات. كما ٌحدد التقرٌر كذلك الموضوعات المحتملة للتعدٌالت اإلضافٌة على 

RAA  إلى جانب مقترح الخطوات التالٌة التً ٌمكن أن تؤخذ فً اعتبار مجلسGNSO  فً تحدٌد التوصٌة بشكل
  .RAAجدٌد من 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-en.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm#_Toc87682556
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12nov10-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12nov10-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
http://www.icann.org/ar/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ar.pdf
http://www.icann.org/ar/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ar.pdf
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-en.pdf
http://www.icann.org/fr/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-fr.pdf
http://www.icann.org/fr/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-fr.pdf
http://www.icann.org/ru/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ru.pdf
http://www.icann.org/ru/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ru.pdf
http://www.icann.org/zh/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-zh.pdf
http://www.icann.org/zh/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-zh.pdf
http://www.icann.org/es/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-es.pdf
http://www.icann.org/es/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-es.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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  التطورات األخيرة

 ICANNعلى شكل حقوق المسجل والمٌثاق المسؤولٌات، وأوصى بأن ٌتشاور مع  GNSOوافق مجلس 
. سوف ٌقدم المٌثاق، عند نشره على موقع وٌب المسجل، المسجلٌن لوضع الصٌغة النهابٌة للمٌثاق وتقدٌمه للنشر

لٌكون بمثابة مرجع سهل للمسجلٌن ٌسعى إلى فهم مسؤولٌات وحقوق تتعلق بالنطاق. ومن المتوقع أن ٌصوت 
الجدٌدة، بناء على التوصٌات الواردة فً التقرٌر  RAAقرٌبا على الخطوات المقبلة إلنتاج  GNSOمجلس 
 النهابً.

 المعلومات المزيد من 

 ًالتقرٌر النهاب [ إصدارPDF، 6.7 ]مٌغاباٌت 

 لٌل غٌر المحامٌن على دRAA. 

 جهات االتصال بالعاملين 

 كبٌر مستشارو السٌاسة ،مارجً مٌالم

 قضايا أخرى نشطة كجهود مشتركة

شأن الفردٌة على نحو متزاٌد واللجان االستشارٌة مناقشات ثنابٌة ومتعددة األطراف ب ICANNاتبعت منظمات دعم 
 المسابل ذات االهتمام المشترك أو تداخل فً السنوات األخٌرة. تجري مناقشة بعض القضاٌا الراهنة وتشمل:

  تقرٌرIDN TLDs لحرف واحد الذي نشر للمناقشة فً كارتاخٌنا 

 نشر مجموعة العمل لبٌانات التسجٌل المدولة للتقرٌر المؤقت 

 

At-Large 

ALAC  العديد من تقارير وضع السياسات الدائمةتقدم 

 نبذة 

هذا  ALACضع السٌاسات. وقدمت من خالل التركٌز على و At-Large (ALAC) 2011بدأت اللجنة االستشارٌة 
للتعلٌق على التقرٌر المؤقت  ICANN 2014-2011الخطة اإلستراتٌجٌة العام خمسة بٌانات بدءا من التبرعات إلى 

 At-Largeمساهمات مباشرة من هٌاكل  AAANت بمجموعة عمل استعراض المناطق الجغرافٌة. وتشمل بٌانا
باإلضافة إلى وجهات النظر على الصعٌد العالمً  - At-Large (ALSes)وهٌاكلها  (RALOs)اإلقلٌمٌة الخمس 

 . At-Largeلقوة بٌانات سٌاسة 

 

http://gnso.icann.org/issues/raa/raa-improvements-proposal-final-report-18oct01-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/raa/raa-improvements-proposal-final-report-18oct01-en.pdf
http://www.icann.org/en/registrars/non-lawyers-guide-to-ra-agreement-15feb10-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#15
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
http://www.icann.org/en/public-comment/#draft-strat-2011
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  التطورات األخيرة

 هً:  2011التً قدمت حتى اآلن فً  ALACبٌانات 

  بٌانALAC بشأن التوصٌات النهابٌة لفرٌق استعراض المساءلة والشفافٌة  

  بٌانALAC عة عمل المناطق الجغرافٌةحول التقرٌر المؤقت لمجمو 

  بٌانALAC فٌما ٌتعلق بالحالة الراهنة فً مصر 

  بٌانALAC  2014 - 2011بشأن مشروع الخطة اإلستراتٌجٌة   

  بٌانALAC  حول مشروع التقرٌر النهابً بشأن جوانب السٌاسة العامة فٌما ٌتعلق بتقدٌمIDN TLDs 
 من حرف واحد

 لومات المزيد من المع

  .ALACكافة بٌانات  Large-Atٌسرد موقع المراسالت 

 جهات االتصال بالعاملين 

 ICANN Large-Atفرٌق 

 استكمال مشروع التحسينات الشهرتقرر  At-Largeفرق عمل 
 المقبل

 نبذة 

 13التوصٌات التً تصل إلى بتنفٌذ جوانب مختلفة من  (WTs)األربعة  Large-Atقامت فرق عمل تحسٌنات 
 هذه لـ: WTsوتخصص  .At-Largeتحسٌنات /مشروع At-Large (ALAC) االستشارٌة والتً تؤلف اللجنة

  تعكس تغٌٌرات الالبحة التنفٌذٌةICANN  مهمةALAC وAt-Large )فرٌق العمل أ( 

 مشاركة  تعزٌزALS (WT B) 

 عملٌات التخطٌط االستراتٌجً والتشغٌلً والمٌزانٌة التابعة لـ (WT C) ALAC 

 عملية تنمية سياسة ALAC/At-Large (WT D) 

هذه،  sDW، اشتملت 2010فً أغسطس  Large-ALAC/Atخطة مشروع تحسٌنات بعد موافقة المجلس على 
واآلن وبعد ستة أشهر فقط،  .2010الخمسة، على بدء االجتماع فً سبتمبر  RALOsبما فً ذلك أعضاء من 

وصوت مستخدمً  At-Largeنتهاء من هذا العمل. وذلك مما ٌعتبر حدثا هاما فً تطور على اال WTsتشرف 
 اإلنترنت الفردٌٌن.

 . 2011ٌحدد مشروع التحسٌنات بجدول زمنً لالنتهاء منه فً نهاٌة مارس 

  التطورات األخيرة

باكلوت،  ، سٌباستٌانAt-Largeانصب النجاح األكثر وضوحا من مشروع التحسٌنات على تنصٌب مدٌر 
 . ICANNوضع مجلس  للتصوٌت على

http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-07feb11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-07feb11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-02feb11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-12jan11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-03jan11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-03jan11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhOqmBdY590QdExXZklQLVRZZUtncm1xSDZBVy1ROWc&hl=en%23gid=15
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
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ترجمة خطط التنفٌذ لدٌها إلى مقترحات ملموسة لـ  WTsوفً هذه المرحلة النهابٌة من مشروع التحسٌنات، بدأت 
ALAC وسوف تقدم مقترحاتها إلى .ALAC  ومجتمعAt-Large  ًالعام خالل اجتماع سٌلٌكون فالICANN 

 شهر المقبل. العام فً سان فرانسٌسكو خالل ال

 

 فٌما ٌلً: WTsوتشمل النقاط الربٌسٌة فً مقترحات 

  توضٌح ضمن الالبحة الداخلٌة الخاصة بـICANN  لدورAt-Large  بأنICANN  ًمأوى مستخدم
 اإلنترنت الفردٌٌن.

  إنشاء فرقة عمل معنٌة بالتكنولوجٌا من المجتمع لمساعدةALSes  على استخدام أدوات التعاون
 واالتصال.

 لدعوة إلى مزٌد من المشاركة المباشرة لـ اRALOs وALSes  فً التخطٌط االستراتٌجً ولمٌزانٌة
ICANN. 

  إصالح وتوضٌح عملٌة وضع سٌاساتAt-Large.وضم مسؤولٌة مباشرة أكثر لتلك المناطق ، 

 المزيد من المعلومات 

 بٌسٌة التً تتمثل فً:من خالل مساحات العمل الر WTتتاح المهمة والتقدم المحرز فً تحسٌنات 

  مساحة عملWT A 

  مساحة عملWT B 

  مساحة عملWT C  

  مساحة عملWT D  

 جهات االتصال بالعاملين 

  At-Large، مدٌر مشروع تحسٌنات سشٌث جرٌنً

AASS 

SSAC   جددرئيس ونائب رئيس ن تعي 

  نبذة

 .2010، وراي بالزك، نابب الربٌس المستقبل فً دٌسمبر CCANستٌفن كروكر، ربٌس لجنة . د

 التطورات األخيرة 

باترٌك فالت ستروم ربٌسا جدٌدا، ود. جٌمس جالفٌن ناببا للربٌس، وٌعمل السٌد كال من  SSAC تفً ٌناٌر، انتخب
. وٌعمل الدكتور جالفٌن مدٌر CTOمز، بمكتب سٌسكو سٌستشركة مع  ااستشارًٌ  افالت ستروم حالٌا مهندسً 

Afilias  .للشراكات اإلستراتٌجٌة والمعاٌٌر التقنٌة 

https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+A
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+B
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+C
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+D
mailto:seth.greene@icann.org
mailto:seth.greene@icann.org
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، وأقّر اختٌار لجنة CCANباترٌك فالت ستروم ربٌسا لـ  ICANNن مجلس إدارة عٌّ وعلى الصعٌد الرسمً، 
SSAC  ً2011ٌناٌر  25للدكتور جٌمس جالفٌن ناببا للربٌس ف. 

 الخلفية

. كما عمل بالزك 2002فً عام  CCANكروكر ربٌسا بعد تشكٌل لجنة  الدكتور ICANNإدارة  عٌن مجلس
فً  ICANNناببا للربٌس لسنوات عدٌدة. وتم تعٌٌن الدكتور كروكر فً منصب نابب ربٌس مجلس إدارة 

 . SSAC، وعند هذه النقطة استقال من منصبه ربٌسا للجنة 2010دٌسمبر  10

 مزيد من المعلومات 

  تفاصٌل السٌرة الذاتٌة  

 القرارات  

http://www.icann.org/en/committees/security/biographies-31jan11-en.htm.
http://www.icann.org/en/committees/security/biographies-31jan11-en.htm.
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25jan11-en.htm#1.e
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25jan11-en.htm#1.e

