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 اقرأ بلغتك المفضلة
موقع 10TUتم إعالن تحديث السياسة على . بكل اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة ICANNيتوفر تحديث سياسة 

والستالم التحديث على بريدك . وهو متوفر من خالل المشاركة عبر اإلنترنت ICANNالخاص بـ  U10Tويبال
، وأدخل عنوان بريدك U10T ICANNصفحة االشتراكات على موقع10TUاإللكتروني كل شهر، تفضل بزيارة 

 . علًما بأن هذه الخدمة مجانية. تراك في الخدمةلالش" تحديث السياسة"اإللكتروني واختر 

10TUتحديث سياسة  بيان الغرض منICANN U10T 
 
 .10TUpolicy-staff@icann.orgU10T: إلىأرسل األسئلة والتعليقات واالقتراحات 

 م واللجان االستشارية الخاصة بالسياسةمنظمات الدع
 10TUASOU10T منظمة دعم العناوين

 10TUccNSOU10T منظمة دعم أسماء رموز الدول
 10TUGNSOU10T منظمة دعم األسماء العامة

 10TUALACU10T شاريةاالست At-Largeلجنة 
 10TUGACU10T اللجنة االستشارية الحكومية

 10TURSSACU10T اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 10TUSSACU10T راراللجنة االستشارية لألمن واالستق

 ICANNعبر 

 القضايا المطروحة حاليًا للتعليقات العامة
بادر اآلن . ICANNهناك العديد من فترات التعليق العام المفتوحة حالًيا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 

 :لموضوعات مثلبتبادل وجهات النظر حول هذه ا

 10TUتقرير المشكالت األولي حول وحدة العقود للتعامل مع إساءة تسجيل العناوينU10T . هل يجب عمل خط أساس
أغسطس  15؟ ُتغلق فترة التعليقات في ICANNأدنى من البنود الخاصة بإساءة التسجيل لكل اتفاقيات 

2012. 

 10TU ًإلجراءات السياسة الموحدة لتسوية النزاعات  إغالق اسم النطاق مراعاةUDRPU10T . تسعى مجموعة العمل
إلى فهم واضح للطبيعة الفعلية ونطاق المشكالت التي للحصول على تعقيب الجمهور من أجل التوصل 

 .2012أغسطس  15ُتغلق فترة التعليقات في . UDRPتحدث في قفل اسم النطاق مراعاًة إلجراءات 

 10TU اإلجراءات التشغيلية لـ  علىالتعديالت المقترحةGNSOU10T . هل يجب إضافة قسم جديد بموافقة إجراءات
 .2012أغسطس  20أجندة العمل؟ تمتد فترة الرد حتى 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/uoc-prelim-issue-report-25jul12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/udrp-locking-25jul12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gnso-operating-procedures-2012-09jul12-en.htm
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 10TU وكيلWHOIS/ كشف الخصوصية وجدوى الترحيل منInterisle Consulting GroupU10T . يلخص
مشروع التقرير هذا نتائج الدراسة األولية لتحديد ما إذا تعذر العثور على مستجيبين بما فيه الكفاية لتبرير 

أغسطس  22تمتد فترة الرد حتى . الدراسة التحليلية المستفيضة في نقل االتصاالت وطلبات كشف الهوية
2012 . 

 
 10TU تجديد اتفاقية سجل.nameU10T  االتفاقية المقترحة لتجديد اتفاقية سجلname . الخاصة  2007لعام

 .2012أغسطس  23ُتغلق فترة الرد في . بـفيريساين

 10TU فريق استعراض السالمة واالستقرار والمرونة لنطاقاتDNS ) أوSSR RT (- التقرير النهائيU10T .
الخاصة بها يصف المناطق التي تعمل  SSRلوظائف  ICANNالتقرير النهائي الذي يركز على إدارة 

 .2012أغسطس  29فترة الرد في  ُتغلق. المؤسسة بها جيًدا، والمناطق التي تتطلب التحسينات

 10TU مشروع بيان اختصاص ودورICANN في أمن واستقرار ومرونة أنظمة المعرفات الفريدة لإلنترنتU10T .
غذية المرتدة على البيان التمهيدي لدورها بالت ICANNاستجابًة لنتائج فريق االستعراض، طالبت 

تمتد فترة الرد حتى . واختصاصاتها بالنسبة الستقرار وأمن ومرونة أنظمة المعرفات الفريدة لإلنترنت
 .2012أغسطس  31

للحصول على قائمة كاملة بالقضايا المفتوحة من أجل تلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخراً 
 .U10Tالتعليقات العامة على شبكة اإلنترنت10TUمن المنتديات التعليقات العامة المحفوظة، قم بزيارة موقع ويب و

ccNSO 

 ccNSOمسائل جارية في 

 

 10UTخص أنشطة ملccNSO  2012لفترة يوليوU10T 

 

GNSO 

يشير تقرير المشكالت األولي إلى نقص البنود الخاصة بإساءة 
 .االستخدام في اتفاقيات التسجيل

 نبذة
واتفاقيات  gTLDتسجيالً مختلًفا لنطاق  ICANN 17، فقد استعرض موظفو GNSOبناًء على طلب من مجلس 

ضمن البنود الخاصة بإساءة االستخدام بشكل متسق في كل االتفاقيات أم ال. تسجيل المسجل لتحديد ما إذا كانت تت
النتائج المضمنة في تقرير المشكالت األولي متاحة اآلن للتعليق العام. التقرير األولي هو الخطوة األولى نحو عملية 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-pp-survey-04jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/name-renewal-2012-03jul12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/ssr-rt-final-report-21jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/draft-ssr-role-remit-17may12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://ccnso.icann.org/resources/activity-summary-jul12-en.htm
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وضع الخط األساسي  ) التي إذا بدأت، فسوف تعطي تقييًما حول ما إذا كان يجبPDPوضع السياسات الممكنة (
العاملة وكيفية  ICANNللحد األدنى من األحكام الخاصة بإساءة التسجيل والتي يجب وضعها في كل اتفاقيات 

 صياغتها عند وضعها بحيث تتناول األشكال األكثر شيوًعا إلساءة التسجيل.

 أحدث التطورات والخطوات القادمة
كالت عن موضوع توحيد العقود، كخطوة أولية مطلوبة إعداد تقرير مش ICANNمن فريق  GNSOطلب مجلس 

تسجيالً مختلًفا لنطاق  17استعرض فريق عمل ). PDP(قبل اتخاذ قرار الشروع في عملية تطوير السياسة 
gTLD  واتفاقيات تسجيل المسجل لتحديد ما إذا كانت تتضمن بنوًدا خاصة بإساءة االستخدام بشكل متسق في كل

تقرير المشكالت األولي حول توحيد صيغة العقود لمواجهة إساءة 10TUتم تضمين النتائج األولية في . االتفاقيات أم ال
، وكان 2012يوليو عام  25لعام في فتح طاقم العمل منتدى التعليق ا. ]كيلو بايت 683بصيغة،  U10T ]PDFالتسجيل

 .أغسطس 15تقرير المشكالت األولي متاًحا لالستعراض العام والتعليق من 

 :وكانت األهداف الرئيسية لتقرير المشكالت األولي

  استعراض اتفاقياتICANN  الحالية وغيرها من سياسات التسجيل المتاحة للجمهور وتحديد وجود
 .يلسياسات إساءة استخدام التسج

  إذا بدأت لتحليل ما إذا كان ينبغي على  –وصف كيفية هيكلة عملية وضع السياساتICANN  اعتماد
 .سياسات لمعالجة إساءة استخدام التسجيل

 :في ضوء هذه األهداف، قدم تقرير المشكالت األولي التوصيات التالية

  ينبغي على مجلسGNSO كنهج لتطوير أي سياسة أم  النظر فيما إذا كان سيبدأ عملية وضع السياسات
 .ال

 إذا تم البدء في عملية وضع السياسات، يقترح التقرير أن تجري مجموعة العمل المزيد من البحوث: 

o  التعرف على مدى حدوث حاالت إساءة التسجيل التي قد تحدث والتي قد تواجه بشكل أفضل إذا
 .تم وضع سياسات إساءة التسجيل بشكل متناسق

o التي ليس لها في هذا المكان ) المسجلين(مع هذه السجالت و) التسجيل(مل إساءة تحديد طريقة تعا
 .أية أحكام معينة أو سياسات لمواجهة إساءة االستخدام

o  تحديد كيفية تنفيذ أحكام إساءة استخدام التسجيل، حيثما وجدت، في الممارسة العملية، وما إذا
 .م الكانت فعالة في معالجة إساءة استخدام التسجيل أ

o  إذا كانت نتائج هذا البحث تكشف أن هناك قيمة في وجود أحكام موحدة لمعالجة إساءة استخدام
التسجيل، ينبغي على مجموعة عمل عملية وضع السياسات أن تنظر أيًضا في المعايير األولية 

لوضع األساس األولي أو اإلطار ألحكام مكافحة إساءة استخدام التسجيل، وتحديد متطلبات 
 .إلبالغ المحتملة لتتبع التقدم المحرز نحو تلك األهدافا

بعد تسليم . سيتم نشر تقرير المشكالت النهائي بعد اختتام منتدى التعليق العام على تقرير المشكالت األولي هذا
سوف يستعرض أي تعليقات عامة ويدرسها ويقرر ما إذا كان  GNSOالتقرير النهائي للمشكالت، فإن مجلس 

 .ملية وضع السياسات بشأن هذا الموضوع أم السيبدأ ع

 المزيد من المعلومات
 10TUتقرير المشكالت األولي حول توحيد صيغة العقود لمواجهة إساءة التسجيلU10T ] بصيغةPDF ،

 ]كيلوبايت 683

 10TUمنتدى التعليق العام على تقرير المشكالت األوليU10T  

http://gnso.icann.org/en/issues/registration-abuse/prelim-issue-report-uoc-25jul12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/registration-abuse/prelim-issue-report-uoc-25jul12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/registration-abuse/prelim-issue-report-uoc-25jul12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/registration-abuse/prelim-issue-report-uoc-25jul12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/registration-abuse/prelim-issue-report-uoc-25jul12-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/uoc-prelim-issue-report-25jul12-en.htm
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 10TUمعلومات مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل 

 جهة االتصال بفريق العمل

10TUروب هوجارتU10Tمدير السياسة العام ، 

استبيان كشف الخصوصية والترحيل غير /Whoisتُبين الدراسة أن وكيل 
 ُمجديين

 نبذة
/كشف الخصوصية، وقد Whoisج االستبيان الخاص بجدوى الترحيل لوكيل استجاب عدد قليل من الناس إلى نتائ

 تعقيب المجتمع على ما خلصت إليه مسودة التقرير بأن الدراسة الكاملة لن تكون مجدية.  GNSOطلب مجلس 

 أحدث التطورات
كاٍف من المشاركين  ، تم تطبيق دراسة الجدوى هذه لتحدد ما إذا كان من الممكن إيجاد عددٍ 2011ابتداًء من يوليو 

كشف "الذين هم على استعداد إلجراء دراسات موسعة تقيس جدية خدمة الخصوصية والتوكيالت الخاصة بطلبات 
 .على دراسة الجدوى Interisle Consulting Groupاالستشارات المستقلة التي أجرتها . للمسجل أم ال" الهوية

لضمان أن المجتمع . إجراء دراسة تحليلية موسعة لن يكون عملًيا عدم وجود ردود على دراسة الجدوى يشير إلى أن
لديه الوقت للرد لصالح أو ضد هذا االستنتاج، فإن مشروع التقرير الداعم لهذا االستنتاج يكون مفتوًحا للتعليق العام 

روع التقرير، بالتوازي مع فترة التعليق العام على مش. 2012أغسطس  22، وسيتم إغالقه في 2012يونيو  4منذ 
فقد استضافت مجموعة العمل ندوتين عبر اإلنترنت لُتطلع المجتمع على خلفية هذا الجهد والتماس التعقيبات من 

 .الخبراء على تلك النتائج

بالتوقيت العالمي واألربعاء  13.00أغسطس في  15عقد مؤتمر إحاطة إعالمية يوم األربعاء  Interisleقررت 
لتوقيت العالمي، لتلخيص الهدف من هذا الجهد واستعراض العمل الذي دعا إليه ميثاق با 20.00أغسطس في  15

 .الدراسة

 الخلفية
Whois  عبارة عن مستودع للبيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات، وجهات اتصال المسجل وغيرها من

موثوق بها لالستفادة بها في أربع دراسات لتوفير معلومات متداولة و GNSOيدرس مجلس . المعلومات الحساسة
 .Whoisالمناقشات المجتمعية حول 

 المزيد من المعلومات
 10TUالتعليقات العامة على مشروع التقريرU10T 

 10TU وافقتGNSO  على دراساتWhois  الخاصة بنطاقgTLDU10T 

 جهة االتصال بفريق العمل

Uباربرا روزيمانUمدير السياسة ، 

http://gnso.icann.org/en/group-activities/rap-wg.htm
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-pp-survey-04jun12-en.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/whois/studies
mailto:policy-staff@icann.org
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ASO 

 ASOالمسائل النشطة في 

 10TU مجلسICANN  يصادق على اقتراح سياسة التعامل مع مساحات عناوين
IPv4  العائدة منRIRs  إلىIANAU10T 

 

 At-Largeمنظمة 

 ، طاقم عمل إنجاز االستعراض الهيكليALACالمجلس يشكر 

 نبذة
وطاقم عملها  ALAC) أن يشكر 10UT2012.08.02.04U10Tباإلجماع ( ICANNأغسطس، قرر مجلس إدارة  2في 

لتنفيذ التحسينات. وأقر المجلس  ALAC، ومشروع ALACالداعم في االنتهاء من االستعراض الهيكلي األول لـ 
 أيًضا بالجهد الكبير والتفاني المبذول في إنجاز هذا االستعراض. 

 التطورات أحدث
أنها أنجزت خطوات التنفيذ  ALAC،أكدت U10Tلتنفيذ التحسينات ALAC/At-Largeالتقرير النهائي لمشروع 10TUفي 

 .2010يونيو  7، المؤرخ لها بتاريخ U10Tلتنفيذ التحسينات ALAC/At-Largeخطة مشروع 10TUالمطلوبة في 

الذي تم إرساله إلى لجنة مجلس التحسينات الهيكلية لتنفيذ التحسينات،  ALAC/At-Largeالتقرير النهائي لمشروع 
على . في إنجاز هذا المشروع ALAC/At-Large، يوضح أنشطة وإنجازات 2012يونيو عام  14لمراجعته في 

فريق 10TU و At-LargeU10Tفرق عمل التحسينات الخاصة بـ 10TUوجه التحديد، يسلط التقرير الضوء على الخطوات التي قدمتها 
 . بشأن التحسينات ALAC/At-Largeنحو التنفيذ الكامل لتوصيات  At-LargeU10Tعمل تطبيق التحسينات الخاصة بـ 

 At-Largeكما هو موضح في الجدول أدناه، والمزيد بشكل كامل في ملحق التقرير النهائي، فإن فريق عمل 
هذا اإلنجاز يتألف من األنشطة الختامية المحدودة أو . لمشروع تنفيذ التحسينات قد أنجز تنفيذ التوصيات وبنود العمل

، ALAC، بما في ذلك اللجنة التنفيذية لـ ALAC/At-Largeابعة لمجتمع توزيع المسؤولية على الهيئات الت
الفردية في  At-Large، ومنشآت )RALOs(اإلقليمية  At-Largeومؤسسات  At-Largeومجموعات عمل 

)ALSes(لألنشطة التي تتطلب الرصد المستمر والرقابة ،. 

http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-jun12-en.htm#11
http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-jun12-en.htm#11
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-02aug12-en.htm#3
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=34603644
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Project+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Project+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Project+Taskforce+Workspace
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 حالة التوصيات: ALAC/At-Largeتنفيذ تحسينات 

 حالة التوصيات: ALAC/At-Largeت تنفيذ تحسينا

 )مكتمل(% الحالة  التوصية

  25% 50% 75% 100% 

 ICANNلوائح  :1التوصية 
 

 عضو المجلس :2التوصية 
 

 ALS-RALO-ALACهيكل  :3التوصية 
 

 ALSمشاركة / تعليم  :4التوصية 
 

 الخطط االستراتيجية والتشغيلية :5التوصية 
 

 فةنماذج التكل :6التوصية 
 

 أدوات االتصال :7التوصية 
 

 DYD7AQ/community.icann.org/x://httpsU فترة التعليق العام :8التوصية 

 عمليات الترجمة :9التوصية 
 

 مقر مستخدمي اإلنترنت الفرديين :10التوصية 
 

 10. صياتبيان المجلس بشأن التو :11التوصية 
 

 التعقيبات من تقارير العمالء :12التوصية 
 

 آليات التشاور حول السياسة :13التوصية 
 

 

  ALAC/At-Largeخلفية مشروع تحسينات 
 ALAC/At-Largeهو مراجعة وتحسين مشاركة كل من  ALAC/At-Largeإن الهدف من مشروع تحسينات 

توصية قدمتها مجموعة عمل في  At-Large 13استعرضت . At-Largeفي  ALSومشاركة  ICANNلـ 
 At-Large، محددًة المناطق الرئيسية للتحسين الالزم، مع التركيز على تنظيم 2009تقريرها المنشور في يونيو 

 .ICANNوفعاليتها ومشاركتها وعالقتها بالكيانات األخرى لـ 

التقرير : لتنفيذ التحسينات ALAC/At-Largeويمكن االطالع على تقرير مفصل عن األنشطة المنفذة في مشروع 
 .2012يونيو  8في  ALACU10Tتم التصديق عليه من قبل 10TUالنهائي، 

 المزيد من المعلومات
 10TU مراسلةALAC  مع رئيس مجلسICANN  حول مشروعALAC/At-Large  لتنفيذ التحسينات- 

 SICU10Tالتقرير النهائي للمراجعة من قبل 

https://community.icann.org/x/DYD7AQ
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2483MVcimBMsGzMUdUeNBraP
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-29jul12-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-29jul12-en.htm
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 جهة االتصال بفريق العمل

10TUهايدي أولريتشU10T، مدير عموم المستخدمين 

 gTLDفي مناقشة السياسة لنقل اسم النطاق،  صيغة ALACوقد أضاف 
 الجديد، والمزيد

 نبذة

من خالل اعتماد بيانين وإرسال قطعتين من  ICANNفي مناقشة السياسات لـ  ALACخالل شهر يوليو، ساهمت 
ين أمناء من سياسة النقل ب) ج(البيان األول لمعالجة التقرير األولي لعملية وضع السياسات للجزء الثالث . المراسالت

 gTLDsلحماية أسماء نطاقات  GNSOالسجالت والبيان الثاني لمعالجة تقرير المشكالت األولي الخاص بـ 
 Thick Whoisو com Renewalبشأن  IPCمراسالت تؤيد بيان  ALACكما أرسلت . الدولية الجديدة

  –نفيذ التحسيناتلت ALAC/At-Largeبشأن التقرير النهائي لمشروع  ICANNوكذلك إلى رئيس مجلس 

 أحدث التطورات
 : التي قُدمت والمراسالت التي أُرسلت في يوليو هي ALACبيانات 

 10TU مراسلةALAC  مع رئيس مجلسICANN  حول مشروعALAC/At-Large  لتنفيذ التحسينات- 
 SICU10Tرير النهائي للمراجعة من قبل التق

 10TU مراسالتALAC  المؤيدة لبيانIPC  بشأنcom Renewal وThick WhoisU10T 
 10TU بيانALAC  حول تقرير مشكالتGNSO  األولي بشأن حماية أسماء المنظمات الدولية في نطاقات

gTLD الجديدةU10T 
 10TU بيانALAC ة النقل بين أمناء السجالتحول عملية وضع السياسات للجزء الثالث (ج) من سياسU10T 

 المزيد من المعلومات
  يمكن النظر في جميع بياناتALAC  10علىTU صفحة المراسلة الخاصة بـAt-LargeU10T.  

 جهة االتصال بفريق العمل
10TUهايدي أولريتشU10T، مدير عموم المستخدمين 

SSAC 

  SSACقضايا أخرى نشطة في 

 10TUSSAC  تنشر استشارة حول نطاقاتIDN  ذات األحرف الفردية وتقريًرا حول النطاقات الخالية من
 U10Tالنقاط

mailto:heidi.ullrich@icann.org
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-29jul12-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-29jul12-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-28jul12-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-25jul12-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-25jul12-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-25jul12-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
mailto:heidi.ullrich@icann.org
http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-mar12-en.htm#13
http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-mar12-en.htm#13
http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-mar12-en.htm#13
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GAC 

  GACمعلومات مكان العثور على 

 نبذة
 GAC). يتمثل دور GACمساهمات من الحكومات من خالل اللجنة االستشارية الحكومية ( ICANNتتلقى 

على قضايا السياسة العامة، وخصوًصا حينما يكون هناك تفاعل بين  ICANNالرئيسي في تقديم المشورة إلى هيئة 
ثالث مرات في السنة  GACاقات الدولية. وعادة ما تجتمع أو السياسات والقوانين الوطنية أو االتف ICANNأنشطة 

 ICANNوالمنظمات األخرى لدعم  ICANN، حيث يناقش القضايا مع مجلس ICANNبالتزامن مع اجتماعات 
أيضا مناقشة القضايا بين األوقات مع المجلس سواء  GACواللجان االستشارية وغيرها من الجماعات. وقد تقدم 

 وجًها لوجه أو عن طريق عقد اجتماعات مغلقة.من خالل المقابلة 

 المزيد من المعلومات
 10TU موقعGACU 

 جهة االتصال بفريق العمل

10TUجيني إليرزU10T من فريق عمل ،ICANN 

 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
mailto:jeannie.ellers@icann.org
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