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 ICANN عبر

 القضایا المطروحة حالًیا للتعلیقات العامة

ccNSO 

 ccNSOمقدونیا تنضم إلى 

 ccNSOعضًوا بمجلس  br.اختیار دیمي جیتشكو التابع لنطاق 

 في بكین ccNSOإنھاء مسودة جدول أعمال اجتماع 

IDN ccPDP في المرحلة النھائیة 

 IANAحول مشروع عملیة تسویة شكاوى خدمة عمالء  ccNSOمجلس 

GNSO 

 gTLDافتتاح منتدى عام لتقریر المشكالت األولي حول خدمات بیانات تسجیل 

 للتعلیق علیھتقریر المشكالت األولي حول وحدة رفع التقاریر متاح اآلن 
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 توصیة من أجل تعقیب وتعلیق المجتمع 11نشر  - UDRPقفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 

 حول الترجمة والترجمة الصوتیة لمعلومات جھات االتصال PDPینظر في بدء  GNSOمجلس 

ASO 

ASO تجتمع في أبریل إلنھاء اختیار أعضاء مجلس اإلدارة 

At-Large 

التابع  Large-Atیستعد الجتماع بكین، ویرحب بالمشاركین من ھیكل  Large-Atمجتمع 
 APRALO لـ

ALAC شورات حول السیاسة في فبرایر، مارستقدم أربعة بیانات للم 

ALAC  تقدم ثالثة اعتراضات بشأنgTLD الجدیدة  

 تلقي الضوء على وجھات النظر المخالفة ALACالتي تعقدھا  Whoisجلسة إحاطة 

GAC 

GAC  تتوقع تسلیم مشورة نطاقاتgTLD الجدیدة في بكین 

RSSAC 

 قید التنفیذ RSSACإعادة ھیكلة 

SSAC 

SSAC توصي بطرق لتقلیل المخاطر في ممارسات سلطة الشھادة 

 حول تصنیفات توثیق تسجیل أسماء النطاقات SSACتقریر 

 اقرأ بلغتك المفضلة
بكل اللغات الرسمیة الست المعتمدة لدى األمم المتحدة. تم إعالن تحدیث  ICANNیتوفر تحدیث سیاسة 

وھو متوفر من خالل المشاركة عبر اإلنترنت. لتلقي التحدیث على  على الویب ICANNموقع  السیاسة على
عنوان بریدك  وأدخل ،ICANNالخاصة بـ  صفحة المشاركةتفضلوا بزیارة  ،بریدكم الخاص كل شھر

 اإللكتروني، وحدد "تحدیث السیاسة" للمشاركة. علًما بأن ھذه الخدمة مجانیة. 

 ICANNبیان الغرض من تحدیث سیاسة 
 

 .staff@icann.org-policyأرسل األسئلة والتعلیقات واالقتراحات إلى: 
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 منظمات الدعم واللجان االستشاریة الخاصة بالسیاسة
 ASO منظمة دعم العناوین

 ccNSO منظمة دعم أسماء رموز الدول
 GNSO منظمة دعم األسماء العامة

 ALAC االستشاریة At-Largeلجنة 
 GAC اللجنة االستشاریة الحكومیة

 RSSAC اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر
 SSAC اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار

 ICANNعبر 

 القضایا المطروحة حالًیا للتعلیقات العامة
. بادر اآلن ICANNھناك العدید من فترات التعلیق العام المفتوحة حالًیا حول القضایا ذات االھتمام بالنسبة لمجتمع 

 بتبادل وجھات النظر حول ھذه الموضوعات مثل:

تستخدم ھذه الدراسة، التي أجرتھا . ؛ مسودة تقریرWhoisید ھویة مسجل الدراسة الخاصة بتحد
NORC  في جامعة شیكاغوWhois لتصنیف الكیانات التي تسجل أسماء نطاقات gTLD  بما في ذلك

 مارس. 31تنتھي فترة الرد في  األشخاص الطبیعیین واالعتباریین ومقدمي خدمات الوكالة/الخصوصیة.

المتعلقة بااللتزام التعاقدي إلى  ICANN. ھل أدت تحسینات تقریر المشكالت األولي حول وحدة التقاریر
 أبریل. 12مارس وتنتھي فترة الرد في  22؟ تنتھي فترة التعلیق في PDPإنھاء الحاجة إلى 

. UDRPالمقترح المنقح الخاص بالمركز العربي لحل منازعات أسماء النطاقات للعمل كمتعھد لخدمات 
 أبریل. 13مارس، وتنتھي فترة الرد في  22تنتھي فترة التعلیق في 

. جرى نشر نسخ مختلفة من اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت للتعلیق 2013المقترحة لعام  RAAنشر اتفاقیة 
ي فترة مارس وتنتھ 28لمقارنة القضایا التي ما زالت قید المناقشة جنًبا إلى جنب. تنتھي فترة التعلیق في 

 أبریل. 19الرد في 
 

 gTLD. سوف تشتمل اتفاقیات سجل )PICDRPإجراءات حل منازعات التزامات المصلحة العامة (
ى االلتزام بھا. وقد یؤدي ھذا اإلجراء الجدیدة على التزامات طوعیة للمصلحة العامة والتي وافق السجل عل

أبریل، وتنتھي فترة  5المقترح لتوجیھ فض المنازعات بشأن حاالت عدم االلتزام. تنتھي فترة التعلیق في 
 أبریل. 27الرد في 

 PDP. ینبغي أن یخضع إیقاف PDPللتعامل مع إیقاف  GNSO PDPعلى دلیل  التعدیل المقترح
أبریل، وتنتھي فترة الرد في  6؟ تنتھي فترة التعلیق في PDPإلجراء مماثل لإلجراء المستخدم في إنھاء 

 أبریل. 28
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. ما ھي العوامل التي ینبغي النظر فیھا عند التخطیط لدوران لمنطقة الجذر KSKمشاورة حول دوران 
KSK  في منطقة الجذر، كجزء من وظائفIANA أبریل، وتنتھي فترة الرد  12؟ تنتھي فترة التعلیق في

 مایو. 31في 

. استعراض لغرض ومدى دقة بیانات gTLDتقریر المشكالت المبدئي حول خدمات بیانات تسجیل 
ي فترة التعلیق الفني األساسي. تنتھ Whoisتسجیل اسم النطاق وخدمات الدلیل، باإلضافة إلى بروتوكول 

 مایو. 13أبریل، وتنتھي فترة الرد في  19في 

. یصف ھذا التقریر السنوي دور 2014للعام المالي  ICANNإطار عمل أمن واستقرار ومرونة 
ICANN  في تعزیز نظام معرف فرید  2014بالنسبة للعام المالي القادم في النظام البیئي واألولویات

 مایو. 20أبریل، وتنتھي فترة الرد في  20یتمیز بالصحة والثبات والمرونة. تنتھي فترة التعلیق في 

. یتم نشر اإلرشادات التوجیھیة التي تصف المجموعات 2014إرشادات دعم سفر المجتمع للعام المالي 
أبریل، وتنتھي فترة  21المدعومة وعدد المسافرین فیھا والتكالیف المغطاة سنوًیا. تنتھي فترة التعلیق في 

 یونیو. 11الرد في 

. ما ھي العملیة الجیدة لمنع اسم النطاق من تقریر أولي - UDRPقفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
أبریل  26التحول من المسجل أو أمین السجل خالل حل المنازعات الرسمیة؟ تنتھي فترة التعلیق في 

 مایو. 17وتنتھي فترة الرد في 

للحصول على قائمة كاملة بالقضایا المطروحة من أجل تلقي التعلیقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقھا مؤخراً 
 .تالتعلیقات العامة على شبكة اإلنترنوالتعلیقات العامة المحفوظة من المنتدیات، قم بزیارة موقع ویب 

ccNSO 

 ccNSOمقدونیا تنضم إلى 
 نبذة 

 في النمو. ccNSOاستمرار عضویة 

 أحدث التطورات
وكانت بذلك  ccNSO(مقدونیا)، إلى  mk.، مشغل نطاق MARnetانضمت الشبكة المقدونیة األكادیمیة لألبحاث 

 أوروبا، شمال الیونان.تقع جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة في جنوب شرق فیھا.  136العضو رقم 

 الخطوات التالیة
 !ccNSOإلى  mk.شاركنا في الترحیب بانضمام 
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 المزید من المعلومات
  قائمة أعضاءccNSO 
  إعالن الترحیب بنطاقkm. 

 جھة االتصال بالفریق
 ccNSOاألمین العام لـ  ،غابرییال شیتیك

  ccNSOعضًوا بمجلس br.اختیار دیمي جیتشكو التابع لنطاق 
 نبذة

 في منطقة الكاریبي وأمریكا الالتینیة. ccNSOانتھت فترة التعیین اإلضافیة بمجلس 

 أحدث التطورات
 .ccNSO) لیتولى مقعًدا في مجلس br.اختارت منطقة البحر الكاریبي وأمریكا الالتینیة دیمي جیتسشكو (

 الخطوات التالیة
رقم  ICANNخالل اجتماع  ccNSOفور اجتماع مجلس  ccNSOوسوف یتولى دیمي مقعده رسمًیا في مجلس 

 .2016كین. وسوف تستمر فترتھ حتى مارس في ب 46

 الخلفیة
من  2016مارس  - 2013أبریل  ccNSOاستقال لویس دییجو إسبینوزا الذي كان مرشًحا للخدمة في مجلس 

 .2013في أبریل عام  ccNSO. ولذلك قرر عدم تولي مقعد في مجلس 2013في فبرایر  nic.crمنصبھ في 

 فترة الترشیح إضافیة. ولشغل المقعد، كان من الضروري بدء

 المزید من المعلومات
 تقریر التعیین )PDF، 63 كیلوبایت( 

 جھة االتصال بالفریق
 ccNSOاألمین العام لـ  ،غابرییال شیتیك

 في بكین ccNSO إنھاء مسودة جدول أعمال اجتماع
 نبذة

 في بكین یأخذ شكلھ النھائي. ccNSOجدول أعمال اجتماعات 

 أحدث التطورات
 . الرجاء التحقق من ذلك بشكل منتظم!ccNSOاستمرار تحدیث جدول أعمال اجتماعات 
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 المزید من المعلومات
  جدول أعمالccNSO 

 جھة االتصال بالفریق
 ccNSOاألمین العام لـ  ،غابرییال شیتیك

 IDN ccPDPفي المرحلة النھائیة 
 نبذة

ألسماء النطاقات  ccNSOتم إغالق فترات الرد والتعلیقات العامة الخاصة بالتقریر المؤقت لعملیة تطویر سیاسة 
مارس. سوف یراجع ویدرج فریق العمل التعلیقات العامة الواردة ویجري التقریر  21) في IDN ccPDPالدولیة (

 النھائي في نھایة مارس.

 أحدث التطورات
فبرایر. في ھذا التقریر، تم دمج  5بنشر التقریر المؤقت للتعلیق العام في  IDN ccPDPقام مدیر مشكالت 

 . 2و 1رقم  IDN ccPDPمن األبحاث النھائیة لكل من مجموعة عمل  IDN ccTLDتوصیات اختیار سالسل 

 الخطوات التالیة
علیقات المقدمة لتحدید ، سوف یستعرض مدیر المشكالت عن كثب جمیع التccNSOالخاصة بـ  PDPوفًقا لعملیة 

التعدیل وفق تقدیره المنطقي للتوصیات. یتوقع مدیر القضیة نشر تقریره النھائي رسمیاً بحلول نھایة مارس، وتقدیمھ 
تعد  )میجابایت ccNSO PDP )FPD، 2.03. ومن حیث التمثیل التصویري للمنظمة ccNSOإلى مجلس 

ccNSO PDP .حالیا في مرحلتھا األولیة من التقاریر 
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 الخلفیة
من أجل  IDN ccPDPوتابع مشورة مدیر قضیة  IDN ccPDPعملیة  ccNSO، بدأ مجلس 2009في أبریل 

 تعیین مجموعتي عمل، لكل میثاقھا وأسلوب عملھا وجدولھا الزمني:

  درست مجموعة العمل األولى (مجموعة عملIDN ccPDP  وأصدرت تقریرھا حول السیاسة 1رقم (
 GAC-ccNSO. وأخذت في االعتبار ورقة قضیة IDN ccTLDالعامة الممكنة الختیار وتفویض 

وخطة تنفیذ المسار  IDNCالمشترك والتعلیقات الواردة في تلك الوثیقة في التقریر النھائي لمجموعة عمل 
 السریع والخبرة المرتبطة عملیة التتبع السریع.

  أشارت مجموعة العمل الثانیة في تقریرھا إلى التغییرات على المادة التاسعة من الئحةICANN  الداخلیة
 IDN . كانت ھناك حاجة إلى ھذا بسبب تفویضccNSOفي  IDN ccTLDفیما یتعلق بإدراج مدیري 

ccTLD  في المستقبل بموجب السیاسة الموصى بھا من قبل مجموعة عمل في إطار عملیة المسار السریع
IDN ccPDP  1رقم. 

وخطة التنفیذ  IDNCعلى مقترحات وتوصیات مجموعة عمل 1رقم  IDN ccPDPركزت مجموعة عمل 
السریع. ركزت  IDN ccTLDالناجمة عن ذلك، وأخذت في االعتبار الخبرات، واستعرضت عملیة مسار 

وما یتعلق بھا من الملحقات  ICANNعلى دراسة المادة التاسعة في لوائح  2رقم  IDN ccPDPمجموعة عمل 
 IDN). كما أخذت في االعتبار مقترحات وتوصیات مجموعة عملICANN(الملحق ب والملحق ج من لوائح 

ccPDP  1رقم. 

 المزید من المعلومات 
 التقریر المؤقت وفترة التعلیق العام  
  مسودة توصیات مجموعة عملIDN ccPDP  والتعلیقات وملخص التعلیقات والتحلیل 1رقم 
  مسودة توصیات مجموعة عملIDN ccPDP  والتعلیقات وملخص التعلیقات والتحلیل 2رقم  
 مجموعة عمل  یمكن االطالع الورقة النھائیة والمزید من المعلومات حول عملIDN ccPDP  1رقم 
  الورقة النھائیة والمزید من المعلومات حول عمل مجموعة عملIDN ccPDP 2رقم  

 جھة االتصال بالفریق
 ccNSOكبیر مستشاري سیاسة  ،بارت بوزوینكل

 IANAحول عملیة حل شكاوى خدمة عمالء مسودة  ccNSOمجلس 
 نبذة

 .IANAمساھمتھ حول عملیة حل شكاوى خدمة عمالء مسودة  ccNSOقدم مجلس 

 أحدث التطورات
. وفقاً للمجلس، جرى وضع IANAمساھمتھ حول عملیة حل شكاوى خدمة عمالء مسودة  ccNSOقدم مجلس 

الحالي بالتشاور مع المجتمع مع توفیر سلسلة من الخطوات الواضحة التي یمكن من خاللھا تصعید القضایا.  اإلجراء
وینبغي أن تدرس بعنایة قبل إعادة االعتماد  2006ومع ذلك، الحظ المجلس أنھ جرى تطویر العملیة في عام 

 اتباع "أفضل الممارسات الصناعة".، وینبغي IANAالرسمي لضمان ذلك، وفق ما ھو مطلوب في عقد مھام 

فیما یتعلق بعملیة تسھیل تتبع عملیة حل الشكاوى.  ICANNبالتحدیثات التي اقترحتھا  ccNSOیرحب مجلس 
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منظمة  ccNSOومع ذلك، ومن أجل المساھمة في أفضل نتیجة ممكن بالنسبة لجمیع أصحاب المصلحة، حثت 
ICANN  :على الترقیة 

  العملیة والوعي بھا من قبل أصحاب المصلحةفیما یتعلق بفھم 
 إرضاء أصحاب المصلحة 
 مسؤولیات أصحاب المصلحة 
 اإلبالغ 

 وباإلضافة إلى ذلك قدم المجلس تعلیقات محددة حول عملیة الشكاوى فیما یتعلق بنقل/إعادة تفویض الطلبات.

 إلى مزید من التوجیھ نحو مشاورات أخرى. ccNSOیسعى فریق صیاغة 

 الخلفیة
،في الحفاظ على منطقة IANAنسبة كبیرة وفعالة من مجتمع وأصحاب المصلحة فیما تعلق بدور  ccTLDتمثل 

أمر في غایة األھمیة لمدیري  IANA. تعد التوقعات المستقرة والموثوق بھا والدقیقة والفعالة لمھام DNSالجذر 
ccTLD  الستخدام مصطلحات المشاورات الحالیة، وسوف تكونccTLD كثیر من األحیان بمثابة "العمالء"  في

 الذین یطوروا ویحسنون عملیات حل الشكوى.

وتطورھا المبدئي والتعاوني  IANAبكل من مفھوم تشكیل معاییر أداء  ccNSOوبالتالي فقد مجلس رحب مجلس 
 واالستشاري.

 المزید من المعلومات
 الكامل لمجلس  الخضوعccNSO 
 المنتدى االستشاري حول عملیة اتخاذ القرار الخاصة بشكاوى خدمة العمالء وعملیات االمتثال األخرى  

 جھة االتصال بالفریق
 ccNSO، كبیر مستشاري سیاسة بارت بوزوینكل

GNSO 

افتتاح منتدى عام لتقریر المشكالت األولي حول خدمات بیانات تسجیل 
gTLD 

 نبذة
. یشكل ھذا gTLDلخدمات بیانات تسجیل  تقریر القضیة األولیةالدعوة للتعلیق على  العام الجدیدالمنتدى یوجھ 

والتي تھدف  ICANNفي  GNSO) التي جاءت بمبادرة من PDPالتقریر جزًءا من عملیة تطویر السیاسات (
إلى مراجعة دقة بیانات تسجیل اسم النطاق والھدف منھا وكذا خدمات الدلیل إضافة إلى البروتوكول الفني الكامن 

 .Whoisوراءھا المعروف باسم 
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 أحدث التطورات 
والوصول إلیھا لبعض التغییرات  gTLDلجمع بیانات تسجیل اسم النطاق ودقة سجالت  ICANNتعرضت شروط 

بعد  –الھامة، ومع ھذا فإن قوة المھام ومجموعات العمل وورش العمل واالستبیانات ودراسات السیاسات ال تزال 
في حاجة إلصالحات شاملة تقوم بمعالجة العدد األكبر من القضایا المتعلقة بخدمات بیانات  –عاًما  12أكثر من 

 . gTLDالتسجیل في 

، مرر مجلس 2012في عام  Whoisالخاصة بالتقریر الذي أعد مسودتھ فریق مراجعة السیاسة  التوصیاتوبعد 
أدى إلى إنشاء مجموعة عمل من الخبراء، وبشكل مواز قام  2012نوفمبر عام  8قراًرا في  ICANNإدارة 

 .PDPبإطالق 

 الخطوات التالیة
بتحدیث تقریر اإلصدار إذا اقتضى األمر.  بعد مراجعة التعلیقات العامة التي وردت، سیقوم مدیر طاقم العمل

التي تضم خبراء باختتام عملھا، ستقوم بنشر تقریر إصدار نھائي وسیتم البدء في  مجموعة العملوبمجرد أن تقوم 
PDP. 

 

 الخلفیة
وكذلك مجتمع  ICANNالمصدر لمناقشات على المدى الطویل داخل  Whoisمل لسیاسة ویبقى اإلصالح الشا

وخدمات  gTLDوالتي أطلق علیھا فیما بعد بیانات تسجیل  – Whoisوتشمل أیة مناقشات تتبع اإلنترنت األوسع. 
موضوعات مثل الھدف والدقة واإلتاحة والخصوصیة والمجھولیة والتكلفة والشرطة وحمایة الملكیة  –الدلیل 

 الفكریة واألمان والبرامج الضارة وسوء االستخدام.

كحد  -بإظھار موضوعات تتعلق بھدفھا ودقتھا في طلبھا. وفیما یتعلق بالھدف  ICANNوسوف یقوم مجلس إدارة 
تسمح لحاملي  gTLDھو أن بیانات تسجیل  –أبسط ھذه األھداف التي یمكن أن تكون مقبولة بشكل عام  أدنى من

اسم النطاق أن یتصلوا ببعضھم البعض. ومع ھذا، فإن من سیمنح الحق في الوصول إلى البیانات بموجب الظروف 
إجابة. أما فیما یتعلق بالدقة، فھناك واالتصال بالحامل ھي مجموعة من القضایا التي یصعب متابعتھا وتحتاج إلى 

والتي تكون مطلوبة بموجب اتفاقیات التسجیل واتفاقیات  Whoisالعدید من عناصر البیانات في قاعدة بیانات 
غیر دقیقة؟  Whoisاعتماد أمناء السجل إذا كان أحد حقول ھذه البیانات غیر صحیح، فھل ھذا یعني أن معلومات 

تحقق من دقة البیانات، والسیما إذا ما اعتبرت البیانات غیر دقیقة فیما یتعلق بالغرض من وكیف یمكن قیاس و/أو ال
 جمعھا وسیكون ذلك محل شك في المقام األول.
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http://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing-materials-1-08nov12-en.pdf
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ویضع ھذا التقریر األولي العدید من القضایا المذكورة أعاله بمزید من التفصیل وكیف أنھا تتعلق ببیانات تسجیل 
gTLD م نظرة عامة لمجموعات المستھلكین المتأثرة والناخبین واألطراف األخرى ذات وخدمات الدلیل. فھي تقد

 gTLDالصلة. وعالوة على ذلك، فھي تشرح تفاصیل القضایا المستمرة فیما یتعلق بدقة خدمات بیانات تسجیل 
 والغرض منھا وتشرح الحاجة للتغییرات المتعلقة بالجوانب التقنیة. 

 المزید من المعلومات
 المنتدى العام  
  تقریر القضیة األولیة حول خدمات بیانات تسجیلgTLD )PDF، 945 كیلوبایت( 
  2012نوفمبر  8قرار مجلس اإلدارة من 
  مجموعة العمل المتخصصة في خدمات دلیلgTLD 
  عمل سیاساتGNSO Whois المغلقة والموضوعة في األرشیف  

 جھة االتصال بالفریق
 محلل سیاسة ،الرس ھوفمان

الت األولي حول وحدة رفع التقاریر متاح اآلن للتعلیق تقریر المشك
 علیھ

 نبذة
تقریر قضیة بشأن في الحالة الراھنة  GNSO، طلب مجلس 2012في أكتوبر  GNSOخالل مداوالت مجلس 

صراحة  ICANNمن عدم التوحد في آلیات بدء المشروع وتتبع، وتحلیل تقاریر انتھاك السیاسة. طلب فریق عمل 
إذا لم تكن سیاسات إجماع اآلراء مطلوبة. كان  PDPبتقدیم توصیات بشأن كیفیة معالجة ھذه القضیة من خارج 

 في ھذا الوقت. PDPطاقم العمل قد حدد القضیة التي قد تم التصدي لھا بشكل أكبر من خالل وسائل أخرى غیر 

 أحدث التطورات
فبرایر  20قضیة عن طریق المجلس وافتتح فترة للتعلیق العام في التقریر األولي عن ال ICANNطور طاقم عمل 

حول التوحد في اآللیات لبدء ومتابعة وتحلیل  PDPاللتماس الحصول من المجتمع على توصیاتھ لالمتناع عن تقدیم 
ذلك فریق تقاریر انتھاك السیاسة. ویصف التقریر األنشطة البدیلة التي قد یتم التصدي لھا بفعالیة أكبر بما في 

الوقت إلكمال تنفیذ الخطط اإلستراتیجیة الحالیة الخاصة بھ والتشكیل الممكن  ICANNااللتزام التعاقدي في 
 لمجموعة العمل لمراجعة كیف أن الشكاوى والبیانات التي یساء استخدامھا یمكن تقاسمھا بشكل أكثر فعالیة.

 الخطوات التالیة
 أبریل. 12تھي فترة الرد في مارس وتن 22وتنتھي فترة التعلیق في 
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 الخلفیة 
من العمل المسبق الذي قامت بھ مجموعة عمل سیاسات  2012في شھر أكتوبر عام  GNSOانبثق طلب مجلس 

 إساءة االستخدام وعرض تقدیمي من قبل قسم االلتزامات التعاقدیة حول:

  الشكاوىاألنظمة الموجودة حول رفع تقاریر وتتبع االنتھاكات و/أو 
  2009التحسینات والتغیرات التي تمت منذ عام 
 الثغرات والتحسینات التي قد تكون مرغوبة ولكنھا لیست واردة في ھذه المرحلة 

األصلیین بتقدیم معلومات إضافیة حول كیفیة تنفیذ التوصیات في ورقة  RAPWGقام أعضاء مجموعة العمل 
 . 2012في شھر سبتمبر عام  GNSOمقدمة إلى مجلس 

نتائجھ  GNSO، قدم مجلس االلتزامات التعاقدیة في 2012في شھر مارس عام  GNSOوبناًء على طلب مجلس 
 حول األنظمة الموجودة التي: 

 تقوم باإلبالغ عن الشكاوى وتتبع االنتھاكات و/أو الشكاوى 
  إعطاء تفاصیل عن التحسینات/التغیرات التي أجریت منذ تقریرRAPWG ھا في أو المتوقع حدوث

 المستقبل القریب
 حدد الثغرات والتحسینات التي قد تكون مرغوبة ولكنھا لیست واردة في ھذه المرحلة 

في ضوء التعلیقات التي حصل علیھا من قسم  RAPWGتوصیة  GNSOوعالوة على ذلك، ناقش مجلس 
معلومات إضافیة حول  الذین تطوعوا لتقدیم RAPWGواألعضاء السابقین في  ICANNااللتزامات التعاقدیة في 

 GNSOقام األعضاء الخریجون بتعیین وتقدیم الحقائق إلى مجلس  .RAPWGالكیفیة التي یمكن بھا تنفیذ توصیة 
 .2012في شھر سبتمبر عام 

 المزید من المعلومات
  منتدى التعلیق العام فيICANN 
  المذكرة الورقیة المقدمة من مجموعة الخریجینRAPWG 
  تقریر قسم االلتزامات التعاقدیة فيICANN 
  التقریر النھائيWGRAP9.1 ، القسم 
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 جھة االتصال بالفریق
 ، كبیرة المدیرین، دعم تطور السیاساتماریكا كونینجس

توصیة من أجل  11نشر  - UDRPقفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 مساھمة المجتمع

 نبذة
والتي قامت بنشرھا في تقریر األولي الخاص  UDRPیخضع إقفال اسم النطاق إلى إجراءات مجموعة العمل 

توصیة أولیة یتوقع أن یتم تقوم بتوضیح وتوحید المعاییر حول كیفیة  11بالتعلیق العام. وقد احتوى التقریر على 
 .UDRPإقفال وفتح اسم النطاق خالل الدورة الخاصة بإجراءات 

 أحدث التطورات 
توصیة مبدئیة تتعلق باعتبارات  11، قدمت مجموعة العمل مارس 15وفي تقریرھا األولي الذي نشرتھ في 

 المجتمع وشملت:

  تعریف "اإلقفال" في سیاق إجراءاتUDRP –  یعني المصطلح "قفل" منع أیة تغیرات في أمین السجل
والمسجل [بدون إضعاف القرار الخاص باسم النطاق]. وتدرس مجموعة العمل إضافة اللغة الموجودة بین 

 )1بمساھمة المجتمع حول القضیة. (التوصیة األولیة رقم  قوسین وترحب
  یقضي التعدیل المقترح المقدم منUDRP  تجنب "التحلیق عبر شبكة اإلنترنت" بحیث لم یعد شرًطا أن

یقوم الشاكي بإرسال نسخة من الشكوى إلى المستجیب. وفي ھذا السیاق، فإن "التحلیق عبر شبكة 
 )2ت المسجلین بنیة الھروب من النزاع. (التوصیة األولیة رقم اإلنترنت" یعني تغییر معلوما

  شرط أمین السجل "إلقفال" تسجیل اسم النطاق خالل یومي عمل یتبع طلب التحقق من مقدمUDRP 
 )3(التوصیة األولیة رقم 

  توضیح كیفیة التعامل مع التغیرات الخاصة بمعلومات االتصال و/أو رفع خدمات الوكالة/الخصوصیة
 )8و 7لتوصیة التمھیدیة رقمي (ا
  توضیح عملیة إلغاء قفل تسجیل اسم النطاق بعد ختام إجراءاتUDRP  9(التوصیة األولیة رقم( 

وتم طلب مساھمات المجتمع الخاصة بالتوصیات األولیة. ترغب مجموعة العمل في  منتدى للتعلیق العامتم افتتاح 
تشجیع كافة األطراف ذات المصلحة بتقدیم تعلیقاتھا واقتراحاتھا حیث یكون من الممكن دراستھا إذ تستمر مجموعة 

 .PDPمن  العمل في مداوالتھا نظًرا إلنھائھا التقریر والتوصیات المتعلقین بھا في الطور الثاني

 الخطوات التالیة
أبریل في  11یوم الخمیس الموافق  في بكین ICANNجلسة في اجتماع تقوم مجموعة العمل بتنظیم 

لتقدیم نظرة عامة عن التقریر األولي وتوصیاتھا والتماس الحصول على مساھمات المجتمع. وبعد  01:00 الساعة
 .GNSOمراجعة التعلیقات العامة، ستستمر مجموعة العمل في مداوالتھا وإنھاء تقریرھا لتقدیمھ إلى مجلس 
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 الخلفیة
كما ھو مطلوب  UDRPمطلوًبا بحذافیره من شیًئا  UDRPال یعتبر ارتباط "إقفال" تسجیل اسم النطاق بإجراءات 

فحسب، بل إنھ عبارة عن ممارسة تتعلق بھ. ونتیجة لھذا، فلیس ھناك نھج موحد قد أدى إلى االضطراب وسوء 
. وكجزء من 2011دیسمبر  15في یوم  PDPالبدء في  GNSOالفھم. ولمعالجة ھذه القضیة، قرر مجلس 

 عمل وضع ھذه المسائل في االعتبار:مداوالتھا، كان مطلوًبا من مجموعة ال
 
والذي یجب أن یتبعھ الشاكي لیقوم المسجل بوضع اسم النطاق على  -ما إذا كان إنشاء مخطط لإلجراء المقترح  )1

  سیكون أمًرا مرغوًبا فیھ. -قفل المسجل 
خالل نزاع ما إذا كان إنشاء مخطط لخطوات العملیة التي یمكن أن یتوقعھا المسجل بشكل معقول كي تحدث  )2

UDRP .سیكون أمًرا مرغوًبا 
ینبغي أن  UDRPما إذا كان اإلطار الزمني الذي یجب من خاللھ أن یقوم المسجل بقفل النطاق بعد تصنیف  )3

 یتم توحیده.
 في جزأین: )4

 ما إذا كان یمثل اسم النطاق "المقفل" الذي ینبغي تعریفھ. )أ 
، فإن معلومات المسجل الخاصة باسم UDRPما إذا كان اسم نطاق "سیتم إقفالھ" بناًء على إجراءات  )ب 

 النطاق المذكور قد یتم تغییرھا أو تعدیلھا.
ما إذا كانت ھناك وسائل حمایة إضافیة ینبغي تعیینھا لحمایة المسجلین في القضایا التي یتم فیھا إقفال اسم  )5

  .UDRPات النطاق ویكون عرضة إلجراء

 المزید من المعلومات
 التقریر األولي )PDF، 882 كیلوبایت( 
  النطاقاتالسیاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء 
 قواعد السیاسة الموحدة لتسویة نزاعات أسماء النطاقات 
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 مساحة العمل الخاصة بمجموعة العمل 

 جھة االتصال بالفریق
 ، كبیرة المدیرین، دعم تطور السیاساتماریكا كونینجس

بشأن الترجمة وترجمة معلومات  PDPالبدء في  GNSOینظر مجلس 
 االتصال

 نبذة
ما  GNSOأبریل سیدرس مجلس  10في بكین، الصین یوم  ICANNوفي اجتماعھ العام الذي سیعقد عند اجتماع 

 ) حول ترجمة أو الترجمة الصوتیة لمعلومات االتصال.PDPن سیقوم ببدء عملیة تطویر السیاسة (إذا كا

 أحدث التطورات والخطوات القادمة
ات حول ترجمة والترجمة الحرفیة لمعلومات دھ GNSOتقریر نھائي إلى مجلس بتقدیم  ICANNقدم طاقم عمل 

. ویقوم ھذا 2013مارس  01، بعد انتھاء منتدى التعلیق العام حول تقریر القضیة األولیة والذي انتھى یوم االتصال
 التقریر بمعالجة القضایا التالیة:

ھل من المرغوب ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابتھا بحروف لغة واحدة  )أ 
 مشتركة.

ة التي تتحمل أعباء ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابة من الذي یقرر الجھ )ب 
 معلومات االتصال بحروف لغة واحدة مشتركة. 

 لعالج ھذه المسائل. PDPسواًء البدء باستخدام  )ج 
حول  PDPبمراجعة التقریر ومن المرجح أن یصوت على ما إذا كان سیتم البدء في  GNSOسیقوم مجلس 

 العام في بكین، الصین أم ال. ICANNأبریل في اجتماع  10القضیة في اجتماعھ العام یوم 
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 الخلفیة
یعالج تقریر القضیة األخیرة ثالثة قضایا ترتبط بترجمة معلومات االتصال إلى لغة شائعة أو ترجمة حروف إحدى 

 Whoisتركز ھذه القضایا على بیانات تسجیل أسماء النطاقات وخدمات الدلیل مثل  لغات االتصال إلى لغة أخرى.
. وفي سیاق ھذه المشكالت، تعتبر "معلومات جھات االتصال" مجموعة فرعیة من بیانات تسجیل أسماء gTLDفي 

) Whoisمثل النطاقات. وھي المعلومات التي تمكن أي شخص یستخدم خدمة دلیل بیانات تسجیل أسماء النطاقات (
من االتصال بمالك تسجیل اسم النطاق. وھي تحتوي على االسم، والمنظمة، والعنوان البریدي لمالك االسم المسجل، 

ویمكن الوصول إلى بیانات تسجیل أسماء النطاقات من  وجھة االتصال الفني، باإلضافة إلى جھة االتصال اإلداریة.
). تحدد اتفاقیة اعتماد أمین السجل الحالیة Whoisفة كذلك بخدمة خالل الجمھور عن طریق خدمة دلیل (والمعرو

)RAA 3.3.1 وعبر خدمات على  43) عناصر البیانات التي یجب تقدیمھا عن طریق أمناء السجل (عبر المنفذ
 شبكة اإلنترنت) كاستجابة الستفسار، ولكنھا ال تشترط أن یتم ترجمة معلومات االتصال أو ترجمة حروفھا من لغة

 إلى لغة أخرى. 

 المزید من المعلومات
 إعالن المنتدى العام 
 قریر المشكالت األولي حول الترجمة والترجمة الصوتیة لمعلومات جھات االتصالت 

]PDF، 649 [كیلوبایت 
 تقریر القضیة األولیة عن ترجمة معلومات االتصال أو ترجمة حروفھا من لغة إلى لغة أخرى 
  إجراء مجلسGNSO  2012أكتوبر  17في 
 ل الدولیةالتقریر النھائي لمجموعة عمل بیانات التسجی ]PDF ،642 [كیلوبایت 

 جھة االتصال بالفریق
 مدیر سیاسات ،جولي ھیدلند

ASO 

في أبریل إلنھاء اختیار أعضاء  ASOتجتمع 
 مجلس اإلدارة

اجتماعھا  ICANN) التي تتبع ASOوسوف تعقد منظمة دعم العناوین (
أیًضا  ASOفي بكین. كما ستستضیف  ICANNالذي ستعقده  46السنوي بشكل شخصي في االجتماع العام رقم 

حسب التوقیت العالمي. وقد تتغیر  6:30إلى الساعة  5:30أبریل من الساعة  10ورشة عمل یوم األربعاء 
عبر شبكة اإلنترنت أو أحدث المعلومات. ابحث عن  جدول االجتماعاتالمواعید والمواقع، لذا یرجى التأكد من 

 نشره قریًبا.لیتم  جدول األعمال

بإنھاء اختیارھا لعضو المجلس لفترة السنوات الثالث القادمة. لیس ھناك رقم عالمي لسیاسات الموارد  ASOستقوم 
 بموجب االعتبارات في ھذا الوقت. 

 جھة االتصال بالفریق
 مدیرة السیاسات والمحللة الفنیة ،باربرا روزمان
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At-Large 

یستعد الجتماع بكین، ویرحب بالمشاركین من ھیكل  At-Largeمجتمع 
At-Large  التابع لـAPRALO 

 نبذة
السادس واألربعون المقرر عقده  ICANNاجتماًعا خالل اجتماع  At-Large 28سوف یعقد ممثلون من مجتمع 

 APRALO. وھم یرحبون أیًضا بأكثر من ممثلي ھیئات 2013أبریل  11 – 7في بكین بالصین خالل الفترة من 
At-Large  الذین سوف یشاركون في أحداثAPRALO .في بكین 

 أحدث التطورات
المخططة اجتماعات السیاسات التقلیدیة واجتماعات مجموعات عمل  At-Largeوتشمل اجتماعات مجتمع 

At-Large  واالجتماعات مع مجالس إدارةICANNوتعتبر أحداث . APRALO  مجموعة من االجتماعات التي
ومائدة مستدیرة  ICANNوأربع جلسات مشتركة مع زمالء  APRALO ALSتتكون من الجلسة االفتتاحیة 

وجمعیة عمومیة تتبع  APRALOواإلطار الزجاجي  At-Large APRALOللمساھمین المتعددین في 
APRALO  واجتماعAPRALO  .الشھري 

واالستقبال على موضوع: االحتفال بالتنوع اإلقلیمي في  APRALOالذي یتبع  سوف یركز اإلطار الزجاجي
APRALO حسب التوقیت  13:00 – 11:00من الساعة  2011أبریل  7. ومن المقرر أن یتم ھذا االحتفال یوم

دث بمن في فندق بكین الدولي. وسیلقي العدید من المتحدثین كلمة في ھذا الح 6المحلي في قاعة االحتفاالت رقم 
ومدیرھا التنفیذي وعرض األنشطة والثقافات في إطار زجاجي ألكثر من  ICANNرئیس  ،فیھم فادي شحاده

 .APRALO At-Largeمنظمة من ھیئة  25

 أحدث التطورات
 ، والتي تتضمن ما یلي: At-Largeاجتماع لـ  28في أنشطة وضع السیاسة في  ALACستنشغل 

  الجلسة االفتتاحیةAPRALO ALS 
 جلسات عمل القادة اإلقلیمیین وALAC 
  أربع جلسات مشتركة للزمالء/جلسات بناء القدرةAPRALO 
  المائدة المستدیرة حول األوراق البیضاءR3  فيALAC 
  مجموعة عمل بناء القدرة فيLarge-At 
  مجموعة عمل أكادیمیةICANN 
  المائدة المستدیرة للمساھمین المتعددین فيLarge APRALO-At 
  اإلطار الزجاجيAPRALO 
  اجتماعNARALO 
  مجلس اإلدارة معLarge-At 
  اجتماع تقییم التوعیة الخاصة بمجموعة عملgTLD  الجدیدة فيLarge-At 
 ALAC : الجزء األول –مناقشة السیاسة 
 ALAC الجزء الثاني –: مناقشة السیاسة 
  جمعیةAPRALO العامة 
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 ة مھام التكنولوجیا في اجتماع قوLarge-At 
  اجتماع مجموعة عملgTLD  الجدیدة التابعة لـLarge-At 
  اجتماع القیادة اإلقلیمیة التي تتبعLarge-At 
  االجتماع المشتركAFRALO/AfrICANN 
  مجموعة عملLarge Whois-At 
 اجتماعALAC  وNCSG 
  مجموعة عملIDN  التابعة لـLarge-At 
  المشاركة والتوعیة المحلیة: منتدىALSes الصیني 
 االجتماع النھائي الخاص بالقیادة اإلقلیمیة وALAC 
  اجتماعAPRALO الشھري 
  اللجنة التنفیذیة فيALAC 

 
سوف یشاركون أیًضا بشكل فعال في العدید من االجتماعات  At-Largeوباإلضافة إلى ذلك، فإن أعضاء مجتمع 

في بكین إما بصفة شخصیة أو باستخدام أدوات المشاركة عن  ICANNالتي سوف تنعقد خالل اجتماع األخرى 
 بعد. 

 المزید من المعلومات
 تماعات جداول األعمال المشتركة وتعلیمات المشاركة عن بعد الجLarge-At  المقررة في االجتماع

  المنعقد في بكین ICANNالسادس واألربعین لمنظمة 
  المزید من المعلومات حول معرض/استقبالAPRALO 

 جھة االتصال بالفریق
 Large-Atفریق عمل 

ALAC تقدم أربعة بیانات للمشورات حول السیاسة في فبرایر، مارس 
 نبذة

العامة وأیًضا التعلیقات  ICANNفي جھودھا إلعداد البیانات كاستجابة لفترات تعلیقات  ALACتستمر 
أربعة بیانات وتعلیقات وتواصالت.  ALACوالتواصالت. وفي الفترة بین شھر فبرایر ومنتصف مارس، قدمت 

 حالًیا العدید من البیانات اإلضافیة للنصح حول السیاسة.  ALACكما تعد 

 أحدث التطورات
 ي الفترة بین شھر فبرایر ومنتصف مارس: ف ALACوإلیكم البیانات اإلرشادیة حول السیاسة التي قدمتھا 

  مجموعة عملWhois المكثفة 
  الدراسة الخاصة بتحدید ھویة مسجلWhois؛ تقریر المسودة  
  بیانALAC  حول تطبیقاتgTLD "العامة المغلقة" 
  مراسالتALAC  حول تقریر مجموعة عملGNSO العاملة على ثقة العمیل واختیار العمیل والمنافسة 

 المزید من المعلومات
 صفحة مراسالت At-Large 
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 جھة االتصال بالفریق
 At-Largeمدیر  ،ھایدي أولریتش

ALAC  تقدم ثالث اعتراضات بشأنgTLD  الجدیدة 
 نبذة

أول نشاط لھا خاص "بالعملیات" كما طلب من قبل مجلس اإلدارة. كما أنشأ أعضاء فریق  ALACأكملت 
لكي تفحص االعتراضات  ALAC) عملیة تم التصدیق علیھا من قبل At-Large New gTLD )RGمراجعة

على المستوى اإلقلیمي  At-Largeوتعد بیانات االعتراضات. كما بحثت ھذه العملیة المساھمة من قبل مجتمع 
 بما یتفق مع المتطلبات الموضوعة في دلیل مقدم الطلب. ALACومستویات  At-Largeلمنظمة 

  health.ت الخاصة بنطاق عن ثالثة اعتراضات تتعلق بالتطبیقا ALACمارس، أبلغت  13وفي 

 أحدث التطورات
المحتملة الخاصة بنطاق  new gTLD، تم إدخال االعتراضات إلى تطبیقات سلسلة ALACوبعد التصویت في 

".health من "DotHealth، LLCودوت ھیلث المحدودة و ،Goose Fest، LLC . 

 ، أربعة منھا باللغة اإلنجلیزیة وواحد باللغة الصینیة."health."خمسة تطبیقات خاصة لنطاق ھناك 

 25بتاریخ  المیة للمعلوماتیة الطبیةالجمعیة العمن  gTLDخطاًبا یتعلق بھذا التطبیق من  gTLD RGتسلمت 
الجدید في  health TLD.تقلق بشأن عدة أمور منھا ضعف الضمان لیتم یتم تشغیل نطاق  IMIAینایر. كما أن 

أن األربعة  RG، قررت المناقشات والنقاشات المتعمقةمصلحة الصحة العامة العالمیة وحمایة المستھلك. وبعد 
 ) ألسباب اعتراض المجتمع قد توفرت.3.5.4مناھج التي وضعت في دلیل التطبیق (القسم 

فبرایر وتم تصنیف كل عامل من  8اعتباًرا من  At-Largeالتعلیقات من مجتمع  gTLD RGواعتبر أعضاء 
 القائمة على ھذه التعلیقات والمناقشات.  ألسباب اعتراض المجتمعاألربعة اختبارات 

باالعتراضات بیاًنا  gTLD RGوما أن تم تجاوز األربعة اختبارات المتعلقة بأسباب اعتراض المجتمع، قدم 
الرد من مختلف أصحاب المصالح ومقدمي الطلبات مما  RGأسباب المجتمع. كما أدمجت  حول RALOلمراجعة 

 تعرف باھتمامات المجتمع وأیًضا بھذه المناقشات التي حدثت على القائمة وفي عقبھا. ALACجعل 

كما تم تحدیدھا كم قبل قواعد  RALOوقد تم التصدیق على بیان االعتراضات من قبل أكثر من ثالثة من أعضاء 
ALAC مارس، أجرت 12. وفي ALAC  تصویًتا لدعم حفظ ثالثة اعتراضات من أربعة لتطبیقات نطاق

.health .محل النقاش 

 الخطوات التالیة
مارس لمناقشة المھمات المتضمنة في  18مؤتمًرا في  At-Large New gTLDعقدت مجموعة العمل في 

الدعوة وثیقة یطلق المشاركین في  At-Largeوقد صاغ أعضاء  .ALACمتابعة االعتراضات الذي قامت بھ 
علیھا "أنشطة الحفظ لما بعد االعتراضات". وقد تم االتفاق على أن تقوم مجموعة واحدة مكونة من ستة أعضاء 

" بمتابعة إجراءات االعتراض وأن تطلب جزًءا من مجموعة المراجعة في ALACویطلق علیھا "فریق اعتراضات 
At-Large New gTLD بأي معلومات أساسیة أو أي بحث آخر یمكن االحتیاج  أن یكونوا متوفرین للمساعدة

إلیھ إلكمال ھذه المھمة. كما تم صیاغة مھمة ومسئولیات المجموعة. وأیًضا تم إرسال الوثیقة إلى قائمة البرید 
للتصدیق علیھا. وبافتراض أنھ تم التصدیق علیھا من قبل  At-Large New gTLDالخاصة بمجموعة العمل في 

 على أنھا توصیة. ALACل، سیتم إرسالھا ثانیة إلى مجموعة العم
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 الخلفیة
الذي یدیره المركز الدولي  ICANNمن  New gTLDتم حفظ االعتراضات طبًقا إلجراءات حل المنازعات في 

 . ICCللخبرة 

لتعترض على سببین  ALAC، ولكن وقفت New gTLDھناك أربعة أسباب لحفظ االعتراضات على تطبیقات 
 . أسباب اعتراض المجتمعو أسباب االعتراض على المصلحة العامة المحدودةفقط: 

 المزید من المعلومات
  إجراءALAC تراضات وحفظھا إلى استخدامات لتقدیم التعلیقات العامة حول االعgTLD الجدیدة  
 حول كیفیة حفظ  أوراق الحقائقALAC لالعتراض 
  مساحة عملLarge-At  الخاصة بمجموعة مراجعة نطاقاتgTLD الجدیدة  
 أنشطة الحفظ لما بعد االعتراضات 
 ،یمكن رؤیة؛  لمزید من المعلومات حول أسباب اعتراض المجتمع

https://community.icann.org/display/newgtldrg/community+objection+grou
nds 

 جھة االتصال بالفریق
 At-Large، مدیر الشؤون اإلقلیمیة فیفانكوسیلفیا 

 الضوء على وجھات النظر المختلفة ALAC Whoisتلقي إحاطة 
 نبذة
یدعو إلى  At-Large Whoisمؤتمًرا بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل في  ALACفبرایر، عقدت  20في 

للمدافعین عن الخصوصیة وإنفاذ التي ألقت الضوء على وجھات النظر المختلفة  Whoisجلسة إحاطة حول قضایا 
عضًوا من مجتمع  30القانون وغیرھا حول بروتوكوالت اإلنترنت وبیاناتھا المصاحبة. وقد شارك أكثر من 

ICANN  في الدعوة. تعد ھذه الجلسة واحدة من سلسلة جلسات اإلحاطة فيALAC  المستمرة حول موضوعات
  .At-Largeالمصلحة لمجتمع 

 أحدث التطورات
وعضو في  At-Large Whoisقدمت جلسة اإلحاطة التي ترأسھا كارلتون سامیول رئیس مجموعة العمل في 

وكان التالي مناقشة مختصرة لوجھات  .Whoisمقدمة حول  gTLDمجموعة العمل ذات الخبرة في خدمات دلیل 
دعى جیم جالفین. ی SSACمن قبل أحد أعضاء  Whoisحول قضایا األمن والسالمة التي تقابل  SSACنظر 

لیعرض وجھات نظر مختلفة. واشتمل  At-Largeوقد ألحق أمین السجل العدید من المتحدثین من مجتمع 
المتحدثون على أفري دوریا وإیفان لیبوفیتش ومایكل نیلون وأالن جرین برج وھولي رایتش وباتریك فاند وال 

 ت الجلسة ومناقشة الخطوات التالیة.وجارث بروین. كما اشتملت جلسة اإلحاطة على أسئلة وإجابا

 على اإلنترنت.  جدول األعمال والوثائق ذات الصلة وصور الدعوة والتسجیالتوقد تم نشر 
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 الخطوات التالیة
أبریل ما بین الساعة  10في  At-Large Whoisفي بكین، ستجتمع مجموعة عمل  ICANNأثناء اجتماع 

جدول (لمزید من التفاصیل، ارجع إلى  8ABالمھمة غرفة االجتماعات: حسب التوقیت العالمي في  8:00و 7:00
 ). في بكین لیوم األربعاء Large-Atاجتماعات 

 المزید من المعلومات
  بیانALAC  حول مجموعة عملWhois PDP 2013ینایر  22 - المكثفة 
  تحلیلALAC  لتوصیات تقریرAoC Whois - 11  2012سبتمبر 
  بیانALAC  حول طلبWhois AC SO - 28  2012أغسطس 
  مراسالتALAC  المؤیدة لبیانIPC  حول تجدید نطاق.com  وتكثیفWhois - 28  2012یولیو 
  بیانALAC  حول تقریر صیاغة فریق المراجعة لسیاسةWhois - 14  2201مارس 
  بیانALAC  حول التقریر األولي للقضیة حولWhois "2011دیسمبر  30 - "المكثف 
  بیانALAC  حول سیاسة فریق مراجعةWhois - 2011یولیو  26 - ورقة المناقشات 
  بیانALAC  حول فریق مراجعةWhois - 17  2011أبریل 
  بیانALAC  حول تقاریرWhois 2010مایو  11 - الحالیة 
  بیانALAC مبدئي لمتطلبات خدمات حول التقریر الWhois - 10  2010مایو 
  دعواتALAC  لالستمرار في خصوصیةWhois - 29  2003أكتوبر 

 جھة االتصال بالفریق

 At-Largeمدیر  ،أولریتشھایدي 

 GAC  

GAC  تتوقع تسلیم مشورة نطاقاتgTLD الجدیدة في بكین 
 نبذة

 GACاآلن إلى المرحلة التالیة والتي تعد نصیحة  GAC، تتحرك GACبعد إكمال المرحلة المبكرة لتحذیرات أعضاء 
وفي ھذا السیاق، ستركز  الجدیدة. gTLDعنصًرا أساسًیا من العملیة برمتھا لبرنامج  GACكما تعد نصیحة  .gTLDحول 

حول  ICANNإلى مجلس إدارة  GACالعام بشكل رئیسي على توصیل نصیحة  ICANNفي اجتماع  GACجلسات 
 GACفئات التسلسالت والتطبیقات المحددة باالعتماد على النصیحة التي أبدیت في البیان الرسمي في تورنتو. كما تتعھد 

 gTLDعددین بأن تقدم تطویًرا للسیاسة وأن تبدي النصیحة حول أنماط السیاسة العامة لبرنامج لنھج أصحاب المصلحة المت
  الجدیدة لتعمل على مصلحة كافة مستخدمي اإلنترنت.

 الخلفیة
 ICANNالرئیسي في تقدیم المشورة إلى ھیئة  GAC. یتمثل دور GACمساھمات من الحكومات عبر  ICANNتتسلم 

أو السیاسات والقوانین الوطنیة أو  ICANNلعامة، وخصوًصا حینما یكون ھناك تفاعل بین أنشطة على قضایا السیاسة ا
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، حیث یناقش القضایا مع ICANNثالث مرات في السنة بالتزامن مع اجتماعات  GACاالتفاقات الدولیة. وعادة ما تجتمع 
أیضا  GACمن الجماعات. وقد تقدم  واللجان االستشاریة وغیرھا ICANNوالمنظمات األخرى لدعم  ICANNمجلس 

 مناقشة القضایا بین األوقات مع المجلس سواء من خالل المقابلة وجًھا لوجھ أو عن طریق عقد اجتماعات مغلقة.

 المزید من المعلومات
  موقعGAC على الویب 
  نشرات اللجنة االستشاریة الحكومیةGAC یتم إرسالھا عبر اإلنترنت 

 جھة االتصال بالفریق

 ICANN، طاقم جیني إیلرز

RSSAC 

 قید التنفیذ RSSACإعادة ھیكلة 
إلى إعادة ھیكلة حالیة تستند إلى  ICANN) التابع لمنظمة RSSACتخضع اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر (

. كما أعد مجلس إدارة ICANNالتوصیات المقدمة من المراجعة التنظیمیة األولى باللجنة االستشاریة في منظمة 
. وعندما یتم التصدیق ICANNتعدیالت بشأن لوائح  RSSACلتشاور مع أعضاء لجنة التطویرات الھیكلیة با

 یولیو. 1بإعادة الھیكلة بالنتیجة المتوقعة في  RSSACعلیھا من قبل مجلس اإلدارة، ستبدأ 

بتحدید المقاسات لتقییم صحة نظام خادم الجذر وإنشاء قاعدة للبیانات حتى یتم استخدامھا  RSSACوأیًضا تقوم 
إذا  -الدخول إلى منطقة الجذر. وھذا سیسمح لمشغلي خادم الجذر أن یقیموا التغییرات  new gTLDا یبدأ عندم

 التي تصاحب منطقة الجذر المتسعة.  -وجدت 

 جھة االتصال بالفریق
 مدیرة السیاسات والمحللة الفنیة ،باربرا روزمان

SSAC 

SSAC  توصي بطرق لتقلیل المخاطر في ممارسات سلطة الشھادة 
 نبذة

ألخذ خطوات فوریة حتى تخفف من مخاطر سلطة الشھادات إذا ما استغلت  ICANNمنظمة  SSACنصحت 
: توضح SAC057على نطاق واسع والتي قد تؤثر بشكل كبیر على خصوصیة ونزاھة اتصاالت اإلنترنت اآلمنة. 

 .New gTLDاألسماء الداخلیة التأثیرات المحتملة على برنامج  حول شھادات SSACمشورة 
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 أحدث التطورات والخطوات القادمة
ذي . تحدد ھذه المشورة الخطر الحول شھادات األسماء الداخلیة SSAC: مشورة SAC057بإصدار  SSACقامت 

 TLDأن یحصل على شھادة  - TLDلیس لھ عالقة لما ھو مطبق في  -یسمح بھ إصدار شھادات األسماء الداخلیة لفرد ما 
لھا صالحیة محدودة أو لیس لھا صالحیة كما أنھا تطلق ھجمات للرجل الوسیط أكثر فاعلیة. كما أنھا توصي موظفي 

ICANN في ذلك صعوبة الوصول إلى سلطة الشھادات/منتدى المتصفح  بضرورة تطویر وتنفیذ خطة تخفیف المخاطر بما
 بأسرع ما یمكن. TLDكما لو كانت مفوضة من قبل  new gTLDوسلطات الشھادات طالبین منھم أن یتعاملوا مع 

إجراءات تخفیف فوریة لتقلیل الخطر. وقد تم وصف ھذه اإلجراءات في  ICANN، أخذت SSACوبعد نصیحة 
 میجابایت). SSAC )PDF، 1.1تقریر الملحق أ من 

 الخلفیة
تعد سلطات الشھادات أو سلطات إصدار الشھادات من المنظمات التي تصدر الشھادات الرقمیة. تصدق الشھادة 

الرقمیة على ملكیة المفتاح العام عن طریق الموضوع المحدد للشھادة. وھذا یسمح لآلخرین باالعتماد على توقیعات 
 م المصدق علیھ. أو تأكیدات من قبل المفتاح الشخصي الذي یطابق المفتاح العا

عادة من ھویات الطالبین قبل إصدار الشھادات. على سبیل المثال، عندما یتصفح مستخدمي اإلنترنت  CAتتحقق 
الحقیقیة ألن  myicann.org، تتعرف المتصفحات التي یستخدمھا أنھا /https://www.myicann.orgالموقع 

GoDaddy -  واحدة منCA -  قد أكدت الحامل المسجل لدىmyicann.org  وأصدر شھادة لھ. ولكن ینھار
أن یتحقق من مقدمي الطلبات الذین یصدقون علیھم وسلطتھم على اسم النطاق التي یتم  CAھذا النظام إذا لم یستطع 

 تقدیم الشھادة إلیھا. 

تي تعرف على أنھا "أسماء نطاقات غیر مؤھلة بالكامل" أو غیر وتعد شھادات "األسماء الداخلیة" مثاالً من ذلك (وال
FQDN وھذا یدل على أنھا تحتوي على أسماء "غیر قابلة للتحلیل وتستخدم .(DNS  عام" ویفترض أنھا

 لالستخدام الشخصي فقط. 

یكون جزًءا من شبكة خاصة. كما لم تخصص ھذه األسماء الداخلیة ألي  IPیعد االسم الداخلي نطاًقا أو عنوان 
 منظمة محددة ولذلك ال یمكن التحقق منھا. 

 المزید من المعلومات
  مشورةSSAC حول شھادات األسماء الداخلیة )PDF، 1.1 تمیجابای( 
  إصداراتSSAC 
  أنشطة وخطط عملSSAC 

 جھة االتصال بالفریق
 محلل فني أول، السیاسة ،ستیف شینج

 حول تصنیفات سریان تسجیل اسم النطاقات SSACتقریر 
 نبذة

 SSACتقریرھا حول تصنیف صالحیات تسجیل أسماء النطاقات. وفي ھذا التقریر، تفحص  SSACستصدر 
 الجدوى وقابلة المالئمة لتحسین دقة بیانات التسجیل من خالل إعطاء الصالحیة.
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 ت القادمةأحدث التطورات والخطوا
 SSACتقریرھا حول تصنیف صالحیات تسجیل أسماء النطاقات. وفي ھذا التقریر، تفحص  SSACستصدر 

 الجدوى وقابلة المالئمة لتحسین دقة بیانات التسجیل من خالل إعطاء الصالحیة. وبالتحدید إنھا:

 تھدف إلى عمل تصنیفات الصالحیة لیأخذھا المجتمع بمزید من االعتبار 
  مالئمة وكفاءة التقنیات المختلفة لعناصر التحقق من بیانات التسجیل في ضوء ھذه التصنیفاتتستعرض 

 ICANNتوصیات إلى مجتمع  SSACوأخیًرا، باالعتماد على تصنیف ومالئمة وجدوى تنفیذ الصالحیات، تقدم 
 حتى یتم أخذھا في االعتبار. 

 الخلفیة
جودة بیانات تسجیل اسم النطاق أن دقة البیانات في حاجة ألن یتم أظھرت الدراسات المختلفة مجتمعة التي قیمت 

) محفز للمسجل حتى یقدم بیانات دقیقة، أو 1لتطویر دقة بیانات التسجیل، ینبغي أن یكون ھناك ( تطویرھا.
) كالھما. یركز تقریر 3جھود من قبل السجل/أمین السجل حتى یتابع ویفحص دقة البیانات المقدمة، أو ( )2(

SSAC :على طرح المشكلة األولى وھي صالحیة بیانات التسجیل. وھذا یحقق أربعة أشیاء 

 یعرض من الكتابات القدیمة أسباب عدم دقة بیانات التسجیل •

 تھدف إلى عمل تصنیفات الصالحیة لیأخذھا المجتمع بمزید من االعتبار •

 ت التسجیل في ضوء ھذه التصنیفاتتستعرض مالئمة وكفاءة التقنیات المختلفة لعناصر التحقق من بیانا •

 تنشئ سلسلة من التوصیات •

في ھذا التقریر أن تحدد حجم المشكلة فقط وأن تصف حجم  SSACلجنة استشاریة فنیة. وتحاول  SSACتعد 
 أیة تأكیدات تتعلق بالسیاسة. SSACالحل. ال تنشئ 

 المزید من المعلومات
  إصداراتSSAC 
  أنشطة وخطط عملSSAC 

 جھة االتصال بالفریق
 السیاسةمحلل فني أول،  ،ستیف شینج
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