
          

هھھھيیئة ااإلنتررنتت لألررقامم ووااألسماء االُمخصصة  

تحدديیثث االسيیاسة  

  2014يیوونيیوو  - ٬4، االعدددد 14مجلدد  

 

ICANNعبرر   
االقضايیا االمططررووحة حاليًیا للتعليیقاتت االعامة  

االتغيیيیررااتت االووشيیكة على عمليیة االتعليیقاتت االعامة  

ASO  
بعدد اانتهھاء االصالحيیة IPv4مجلسس االعناوويینن يیقددمم االمشووررةة حوولل تخصيیصص    

ccNSO  
.mh 150هھھھوو االعضوو االـ  

لتضميینن جددوولل ااألعمالل وواالمحاضرريینن وواالمشارركة عنن بعدد 50ررقمم  ICANNتحدديیثث صفحة ااجتماعع   

مجمووعة ااالجتماعع تتفاعلل مع ااستبيیانن سنغافووررةة٬، ووتحسيیناتت في ااألعمالل  

51ررقمم  ICANNأأصبح تقدديیمم االططلباتت مفتووحح ااآلنن لبررنامج تموويیلل سفرر ااألعضاء إإلى ااجتماعع   
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أأصبح أأوولل بووددكاستت متووفرر ااآلنن 50ررقمم  ICANNال تفووتت تحدديیثاتت أأخبارر ااجتماعع  -  

االمنشوورر ااآلنن: االنقاشش حوولل تأثيیرر غيیرر االمصووتيینن  

GNSO  
جلسة محددددةة االمووااعيیدد 60االجددوولل االكاملل لالجتماعاتت االمحددددةة٬، أأكثرر منن   

إإططالقق عمليیة ووضع سيیاسة حوولل حصوولل االمنظظماتت االددووليیة على إإجررااءااتت االحمايیة االتصحيیحيیة لنززااعاتت 
  أأسماء االنططاقاتت منن االمستووىى االثاني

WHOISإإغالقق مررحلة ددررااسة أأعمالل سيیاسة   

At-Large  
مستعددةة للقمة Large-Atهھھھيیكلل منن هھھھيیاكلل  150   

االعمووميیة تووفرر فررصص ااجتماعع مميیززةة ووجهھاً لووجهھ RALOجمعيیاتت   

جدديیدديینن تقدديیمم بيیاني مشووررةة سيیاسة  

Large-Atجدددد لمجتمع  ALSesاانضمامم أأرربعة   

GAC  
االتخططيیطط لجلستي معلووماتت عامة ااثنتيینن االمنتددىى االمفتووحح وواالددررووسس االمستفاددةة -  

  ااالجتماعع االحكوومي ررفيیع االمستووىى االذذيي سيیتمم عقددهه

RSSAC  
تقددمم سيیرر عملل جهھوودد إإعاددةة االهھيیكلة  

SSAC  
االمررحلة ااألوولى JASاالتعليیقاتت حوولل تقرريیرر  DNSتخفيیفف مخاططرر تضارربب  -  

ااقررأأ بلغتكك االمفضلة  

يیثث متووفرر بكلل االلغاتت االررسميیة االستت االمعتمددةة لددىى ااألممم االمتحددةة.ووقدد تمم نشرر تحدد ICANNتحدديیثث سيیاسة 
كما يیتووفرر منن خاللل ااالشتررااكك عبرر ااإلنتررنتت. لتلقي االتحدديیثث على  لوويیبب اعلىى ICANNاالسيیاسة على مووقع 

ووأأددخلل عنوواانن برريیددكك  ٬،ICANNاالخاصة بـ  صفحة االمشارركةتفضلوواا بززيیاررةة  ٬،برريیددكمم االخاصص كلل شهھرر
ااإللكتررووني٬، ووحدددد "تحدديیثث االسيیاسة" للمشارركة. علًما بأنن هھھھذذهه االخددمة مجانيیة.   

ICANNبيیانن االغررضض منن تحدديیثث سيیاسة   
 

.policyinfo@icann.orgأأررسلل ااألسئلة وواالتعليیقاتت ووااالقتررااحاتت إإلى:   
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منظظماتت االددعمم ووااللجانن ااالستشارريیة االخاصة بالسيیاسة  
 ASO منظظمة ددعمم االعناوويینن

 ccNSO منظظمة ددعمم أأسماء ررمووزز االددوولل
 GNSO منظظمة ددعمم ااألسماء االعامة

 ALAC ااالستشارريیة At-Largeلجنة 
 GAC االلجنة ااالستشارريیة االحكووميیة

 RSSAC االلجنة ااالستشارريیة لنظظامم خاددمم االجذذرر
 SSAC ووااالستقررااررااللجنة ااالستشارريیة لألمنن 

 

ICANNعبرر   

االقضايیا االمططررووحة حاليًیا للتعليیقاتت االعامة  
. أأصبحتت ICANNهھھھناكك إإجمالي تسع فتررااتت تعليیقق عامم مفتووحة حاليًیا حوولل االقضايیا ذذااتت ااالهھھھتمامم بالنسبة لمجتمع 

االفررصص االستت االتاليیة للتعليیقق االعامم متووفررةة منذذ مسألة شهھرر أأبرريیلل لتحدديیثث االسيیاسة.   

ززاانيیة االسنوويیة . اانضمم إإليینا لووضع االخططة االتشغيیليیة وواالميی2015مسووددةة االميیززاانيیة ووخططة االتشغيیلل للعامم االمالي 
2014يیووليیوو  ٬1، وواالتي تصفف ااألنشططة االمخطططط لهھا للسنة االقاددمة (منن 2015للسنة االماليیة  ICANNلـ - 
لططلبب آآررااء االعامة٬، باإلضافة إإلى ااآلررااء حوولل مجاالتت االترركيیزز  ICANN). تسعى 2015يیوونيیوو  30

 للمساعددةة على ضمانن اامتالكنا ووااألهھھھدداافف وواالمحافظظ وواالمشارريیع وومخصصاتت االميیززاانيیة. إإنن آآرراائكك بالغة ااألهھھھميیة
يیووليیوو. 1مايیوو٬، ووتنتهھي فتررةة االرردد في  29خرريیططة ططرريیقق ووااضحة للسنة االقاددمة. اانتهھتت فتررةة االتعليیقاتت في   

حوولل إإغالقق ااسمم نططاقق خاضع إلجررااءااتت  OGNSاالتنفيیذذ االمقتررحح لتووصيیاتت عمليیة ووضع سيیاسة 
UDRP -  قوواانيیننUDRP يیططلبب ططاقمم عملل  .االمنقحةICANN  ووفرريیقق مررااجعة تنفيیذذGNSO  ااآلررااء

. ٬GNSO، وواالتي تهھددفف إإلى تحقيیقق نيیة تووصيیاتت سيیاسة UDRPحوولل االتنقيیحاتت االمقتررحة على قوواانيینن 
الززمم لكي تنفذذ ااألططرراافف االمتأثررةة قوواانيینن عالووةة على ذذلكك٬، سنكوونن ممتنيینن أليیة آآررااء حوولل االووقتت االمتووقع اال

UDRP  مع االمنقحة قبلل أأنن تصبح سارريیة االمفعوولل. االخططة االحاليیة هھھھي ااإلعالنن عنن االتنفيیذذ في نووفمبرر أأوو دديیسمبرر
يیووليیوو. 18يیوونيیوو٬، ووتنتهھي فتررةة االرردد في  18مووعدد نهھائي للتنفيیذذ خاللل ستة أأشهھرر. تنتهھي فتررةة االتعليیقاتت في   

٬، 2014في ماررسس  .)2014) مررااجعاتت االميیثاقق (مايیوو RrSGمجمووعة أأصحابب مصلحة االمسجليینن (
) مجمووعة منن تنقيیحاتت االميیثاقق للمووظظفيینن للتجهھيیزز RrSGقددمتت مجمووعة أأصحابب مصلحة االمسجليینن (

. GNSOعمليیة تعدديیلل مووااثيیقق االددوواائرر وومجمووعة أأصحابب مصلحة  االمررحلة ااألوولى مننبالتززاامنن مع 
كجززء منن مسؤؤووليیاتت االمررحلة االثانيیة٬، قامم ططاقمم االعملل بالمررااجعة وواالتووصيیة بمجمووعة إإضافيیة منن االتعدديیالتت 

) منن االمجلسس بتووجيیهھ SIC. قامتت لجنة االتحسيیناتت االهھيیكليیة (RrSGمم ااعتماددهھھھا بعدد ذذلكك منن قبلل االتي ت
فرريیقق االعملل إإلى فتح منتددىى للتعليیقق االعامم منن أأجلل االحصوولل على آآررااء ووتعليیقاتت االمجتمع فيیما يیتعلقق بهھذذهه 

يیووليیوو. 15يیوونيیوو٬، ووتنتهھي فتررةة االرردد في  20االتعدديیالتت على االميیثاقق. اانتهھتت فتررةة االتعليیقاتت في   
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2016ااإلستررااتيیجيیة االخمسيیة (االسنة االماليیة  ICANNمسووددةة خططة  . بناًءاا على )2020االسنة االماليیة  -
تررحح مسووددةة االخططة تعقيیباتت االمجتمع االووااررددةة خاللل محاددثة مووسعة حوولل ااإلستررااتيیجيیة االعامة٬، تق

مع أأهھھھدداافف االحاليیة٬، ووتصفف أأرربع نووااحي للترركيیزز  ICANN مهھمةووتؤؤكدد على  ٬،جدديیددةة ررؤؤيیةااإلستررااتيیجيیة 
للحصوولل االتعليیقاتت االعامة٬، فضالً عنن تعقيیباتت حوولل االنتائج  ICANNتسعى  .وومقاصدد إإستررااتيیجيیة

قاتكك في ااالعتمادد عليیهھا في ووضع االمقتررحة االقابلة للقيیاسس بالنسبة ألهھھھدداافف ناحيیة االترركيیزز. ووسووفف تسعدد تعليی
يیوونيیوو٬، وولمم يیتمم تحدديیدد فتررةة االرردد بعدد. 27. تنتهھي فتررةة االتعليیقق في ICANNاالخططة ااإلستررااتيیجيیة االخمسيیة لـ   

. يیططلبب االمنتددىى االعامم االتعليیقاتت حوولل ااالتصالل االددووليیة ووعررضهھا ددررااسة لتقيیيیمم االحلوولل االمتووفررةة لتقدديیمم بيیاناتت
 ).WHOISددررااسة أأجررااهھھھا عدددد منن االخبررااء تقيیمم االحلوولل االمتووفررةة لتقدديیمم بيیاناتت ااالتصالل االددووليیة ووعررضهھا (مثلل 

 ASCIIتووثقق هھھھذذهه االددررااسة ووتقيیمم االحلوولل االممكنة لتقدديیمم ووعررضض بيیاناتت ااالتصالل بمجمووعاتت أأحررفف غيیرر 
حوولل إإمكانيیة االنقلل  ICANNعيیارريي ااألمرريیكي لتباددلل االمعلووماتت). ووهھھھي تهھددفف إإلى إإبالغغ مجتمع (االررمزز االم

االحررفي أأوو االتددوويینن االنصي أأوو تررجمة بيیاناتت االتسجيیلل االددووليیة للوولووجج إإليیهھا بشكلل أأووسع. تنتهھي فتررةة 
يیووليیوو. 24يیووليیوو٬، ووتنتهھي فتررةة االرردد في  3االتعليیقاتت في   

ا االمططررووحة منن أأجلل تلقي االتعليیقاتت االعامة٬، باإلضافة إإلى االتي تمم إإغالقهھا مؤؤخررااً للحصوولل على قائمة كاملة بالقضايی
.االتعليیقاتت االعامة على شبكة ااإلنتررنتتوواالتعليیقاتت االعامة االمحفووظظة منن االمنتدديیاتت٬، قمم بززيیاررةة مووقع وويیبب   

نشرر صفحة على االوويیبب منن أأجلل ااستعررااضض فررصص االتعليیقاتت االعامة "االقاددمة" االممكنة. كما قامم فرريیقق االعملل أأيیًضا ب
تووفرر هھھھذذهه االصفحة  "صفحة االتعليیقاتت االعامة  - معلووماتت حوولل فررصص االتعليیقاتت االعامة االمحتملة في  – االقاددمة" -

منن أأجلل مساعددةة ااألفرراادد وواالمجتمع على تحدديیدد  ICANNقبلل. يیتمم تحدديیثث االصفحة بعدد كلل ااجتماعع عامم لمنظظمة االمست
ااألوولوويیاتت وواالتخططيیطط ألحمالل االعملل االمستقبليیة.  

 

االتغيیيیررااتت االووشيیكة على عمليیة االتعليیقاتت االعامة  
نبذذةة  

قددًما في تنفيیذذ تحسيیناتت عمليیة محددددةة قصيیررةة ااألجلل على عمليیاتت  ICANNمنن االمتووقع أأنن يیمضي فرريیقق سيیاسة 
). وويیتمم تقيیيیمم هھھھذذهه االتغيیيیررااتت قصيیررةة ICANN 50االعامم في لنددنن ( ICANNاالعامة بعدد ااجتماعع  ICANNتعليیقاتت 

ااألجلل بالنسبة لكفاءتهھا بعدد ستة أأشهھرر أأثناء ووضع االتحسيیناتت ططوويیلة ااألجلل.  

ااإللكترروونيیة  ICANNمم ووضع االسيیاسة٬، هھھھذذهه االخطططط في نشررةة على مددوونة يیووضح دديیفيیدد أأووليیفف٬، نائبب االررئيیسس٬، ددع
على  - https://www.icann.org/news/blog/sharing-a-plan-for-public-comment-

improvements.  

االخلفيیة:  
مؤؤخرًراا عمليیة ااإلشرراافف االيیوومي على االبنيیة ااألساسيیة للتعليیقاتت  ICANNتوولى مووظظفوو ددعمم ووضع االسيیاساتت في 

. ووتتضمنن هھھھذذهه االمسؤؤووليیة تنسيیقق االتحسيیناتت االمستهھددفة ووتقيیيیمهھا ووتططوويیررهھھھا ووتنفيیذذهھھھا فيیما يیتعلقق ICANNة في االعام
ووآآليیاتت االتعليیقاتت.  ICANNبكافة إإددخاالتت مجتمع   

لقدد أأمضى االفرريیقق ووقًتا ططوويیالً في مررااجعة االبنيیة ااألساسيیة االحاليیة للتعليیقاتت االعامة وواالعمليیاتت ووااإلجررااءااتت ووجمع 
االخاصة بالنشاطط االمجتمعي لتحدديیدد فعاليیة االتغيیيیررااتت االمستمددةة منن االتووصيیاتت ىىاألصليیة لفرريیقق مررااجعة  االبيیاناتت

االمساءلة وواالشفافيیة.  
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ااألخيیررةة االتي ااستعررضهھا االمجلسس٬، عملل ططاقمم االعملل على مدداارر  ATRT2بالتززاامنن مع تلكك االجهھوودد ووكذذلكك تووصيیاتت 
االتعليیقاتت االعامة. وويیعتمدد هھھھذذاا االجهھدد على ررددوودد االفعلل االسابقة منن ااألسابيیع االقليیلة االماضيیة لووضع خططة تنفيیذذ تحسيیناتت 

قاددةة االمجتمع االذذيینن حددددوواا عدددداا منن االمجاالتت االمحتملة لتحسيیناتت االتعليیقاتت االعامة. ووقدد تمتت مشارركة االخططة مع 
أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة االذذيینن شجعووااً ططاقمم االعملل على االمضي قددماً بالعملل عليیهھا.  

االمززيیدد منن االمعلووماتت:  
§ مددوونة: مشارركة االخططة للحصوولل على تحسيیناتت االتعليیقق االعامم عليیهھا  

ASO  

بعدد اانتهھاء االصالحيیة  IPv4مجلسس االعناوويینن يیقددمم االمشووررةة حوولل تخصيیصص   
نبذذةة  

بعدد اانتهھاء  IPv4حوولل تنفيیذذ االسيیاسة االعالميیة بخصووصص آآليیاتت تخصيیصص  ICANNمشووررةة إإلى  ASO ACقددمتت 
.IANAاالصالحيیة منن جانبب   

أأحددثث االتططووررااتت   
مباشررةة  IPv4حوولل ما إإذذاا كانن يینبغي االقيیامم بتخصيیصص  ASO ACتووضيیحاً منن  ICANNفي  IANAططلبب قسمم 

بعدد اانتهھاء االصالحيیة أأوو عندد بددء فتررةة االتخصيیصص االتاليیة. كانتت مشووررةة  IPv4بعدد تفعيیلل مررحلة تخصيیصص سيیاسة 
ASO AC  إإلىICANN .ًهھھھي االبددء بالتخصيیصص فوورراا  

 IANAبعدد اانتهھاء االصالحيیة منن قبلل  IPv4لقدد تمم تفعيیلل مررحلة االتخصيیصص منن االسيیاسة االعامة آلليیاتت تخصيیصص 
. 2014مايیوو  20مليیوونن عنوواانن في  8.3منن إإلى أأقلل  IPv4منن مساحة عناوويینن  LACNICعنددما اانخفضض مخززوونن 

مليیوونن عنوواانن٬، باستخدداامم نصفف االمجمووعع االمستعادد تقرريیباً. 2حوواالي  RIRعلى االفوورر لكلل  ICANNخصصتت   

 ASO AC. قررررتت أأبرريیلل 23بيیتت االمستقلل باجتماعع ططاررىىء في  16اانتهھاء توواافرر أأعدداادد نظظامم االـ ASO ACناقشتت 
ا.أأنهھ ال يیمكنن إإجررااء أأيي تغيیيیرر على االسيیاسة٬، وولكنن يینبغي أأنن تتشاوورر مع االمناططقق حوولل تأثيیرر نفاددهھھھ  

االخططووااتت االتاليیة  
بإيیجازز حوولل أأنشططتهھا أأثناء  ICANNووكذذلكك تززوويیدد مجتمع  ICANN 50بشكلل ررسمي في  ASO ACستجتمع 

. 15:00إإلى  13:30منن االساعة  2014يیوونيیوو  25االجلسة االعامة في   

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§  مووقعASO على االوويیبب  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
مدديیررةة االسيیاساتت وواالمحللة االفنيیة ٬،بارربرراا ررووززمانن  

كبيیرر محللي االسيیاسة ٬،كاررلووسس رراايیسس  
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ccNSO  

.mh  150هھھھي االعضوو ررقمم  
نبذذةة  

.ccNSOفي  150(جززرر ماررشالل) بصفتهھا االعضوو ررقمم  mh.إإلى معلمم تارريیخي مع اانضمامم  ccNSOووصلتت   

االخططووااتت االتاليیة   

.ناهھھھإإليیهھا. االررجاء إإيیجادد االططلبب ووإإررشاددااتت االتقددمم بططلبب  ccTLDبانضمامم االمززيیدد منن نططاقاتت  ccNSOتررحبب   

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§ إإعالنن  
§  قائمة أأعضاءccNSO  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
٬ccNSO، متخصصة االسيیاساتت وومدديیررةة ددعمم غابرريیيیال شيیتيیكك  

لتضميینن جددوولل ااألعمالل  50ررقمم  ICANNتحدديیثث صفحة ااجتماعع 
وواالمحاضرريینن وواالمشارركة عنن بعدد  

نبذذةة   
ااالططالعع عليیهھا الجتماعع  ccTLDاالتي يینبغي على مجتمع  ccNSOلقدد تمم جمع كافة االمعلووماتت االمررتبططة بجلساتت 

ووجددوولل  ccNSOلنددنن على صفحة إإلكترروونيیة ووااحددةة. تتضمنن هھھھذذهه االصفحة معلووماتت مثلل جددوولل أأعمالل ااجتماعع 
أأعمالل االيیوومم االتقني وومعلووماتت االغررفف ووااألووقاتت ووملخصاتت االمحاضررااتت ووتفاصيیلل االمشارركة عنن بعدد وومشارركي 

ccNSO .ًاالمسجليینن مسبقا  

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§  صفحةccNSO  في ااجتماععICANN  50ررقمم  
§ جددوولل ااألعمالل  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
٬ccNSO، متخصصة االسيیاساتت وومدديیررةة ددعمم  شيیتيیككغابرريیيیال  
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مجمووعة ااالجتماعع تتفاعلل مع ااستبيیانن سنغافووررةة٬، ووتحسيیناتت في ااألعمالل  
نبذذةة  

ااآلررااء االمنشووررةة حوولل االمددخالتت االمستلمة حوولل ااستبيیانن ااجتماعع  ccNSOنشررتت مجمووعة عملل ااجتماعاتت 
ccNSO  االذذيي تمم إإجررااؤؤهه أأثناء ااجتماععICANN .االعامم في سنغافووررةة  

االخططووااتت االتاليیة   
تخطططط مجمووعة عملل بررنامج ااالجتماعاتت لمووااصلة تقدديیمم مثلل هھھھذذهه ااآلررااء حوولل ااستبيیاناتت تقيیيیمم ااالجتماعاتت 

االمستقبليیة.   

االخلفيیة  
٬، يیتمم حثث االمجتمع على تقدديیمم آآرراائهھمم حوولل جووددةة االجلساتت ووأأفكاررهھھھمم ااألخررىى حوولل ccNSOبعدد كلل ااجتماعع لـ

  إلثباتت أأنهھ تتمم قررااءةة ووتقيیيیمم جميیع ااآلررااء٬، تقددمم مجمووعة عملل بررنامج ااالجتماعاتت ااآلنن "ااآلررااء حوولل ااآلررااء".ااالجتماعع. 

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§ ااآلررااء حوولل آآررااء ااجتماعع سنغافووررةة  
§ تقيیيیمم ااجتماعع سنغافووررةة  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
٬ccNSO، متخصصة االسيیاساتت وومدديیررةة ددعمم غابرريیيیال شيیتيیكك  

أأصبح تقدديیمم االططلباتت مفتووحح ااآلنن لبررنامج تموويیلل سفرر ااألعضاء إإلى ااجتماعع 
ICANN  51ررقمم  

نبذذةة  

ccNSO .تفتح بابب تقدديیمم االططلباتت لبررنامجهھا لتموويیلل سفرر ااألعضاء  

أأحددثث االتططووررااتت   

بالتووقيیتت االعالمي االمنسقق.  ٬12:00، االساعة 2014يیوونيیوو  27نررحبب بتقدديیمم االططلباتت حتى   

االخططووااتت االتاليیة   

.2014يیووليیوو  14بمررااجعة جميیع االططلباتت٬، ووستتخذذ قررااررهھھھا بحلوولل  ccNSOستقوومم لجنة تموويیلل سفرر أأعضاء   

االخلفيیة  
. وولكنن ليیسس منن ccNSOهھھھوو مفتووحح لكلل منن يیساهھھھمم بشكلل نشطط بأعمالل  ccNSOبررنامج تموويیلل سفرر أأعضاء 

االتموويیلل.لتكوونن مؤؤهھھھالً للحصوولل على  ccNSOاالضررووررةة أأنن تكوونن عضووااً في   
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هھھھي محددووددةة٬، تررااجع لجنة تموويیلل سفرر أأعضاء  ICANNفي كلل ااجتماعع لـ ccNSOبما أأنن االمقاعدد االتي تووززعهھا 
ccNSO .االططلباتت بعنايیة ووتحاوولل ااالختيیارر بإنصافف بناًء على االمعايیيیرر االمحددددةة  

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§  معلووماتت عامة حوولل تموويیلل سفرر أأعضاءccNSO  
§  ااإلررشاددااتت االعامة لتموويیلل سفرر أأعضاءccNSO  
§ نمووذذجج ططلبب تموويیلل سفرر ااألعضاء  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
٬ccNSO، متخصصة االسيیاساتت وومدديیررةة ددعمم غابرريیيیال شيیتيیكك  

-صبح أأوولل بووددكاستت متووفرر ااآلننأأ  ICANNال تفووتت تحدديیثاتت أأخبارر ااجتماعع  
50ررقمم   
نبذذةة  

االعامم  ICANNلمساعددةة االمجتمع على االتحضيیرر الجتماعع  ccNSOأأوولل بووكاستت خاصص بـ ccNSOقددمتت أأمانة 
في لنددنن.  

االخططووااتت االتاليیة   
يیمم االمززيیدد منن االبووددكاستت في االمستقبلل.ما إإذذاا يینبغي تقدد ccNSOبناًء على ااآلررااء حوولل االبووددكاستت٬، ستررااجع أأمانة   

االخلفيیة  
تقدديیمم بووددكاستت.  ٬ccNSO، قررررتت ccTLDمنن أأجلل ااستكشافف ووسائلل جدديیددةة للتووااصلل مع مجتمع   

 ccNSOوومناقشة مسائلل مثلل جددوولل أأعمالل ااجتماعع  50ررقمم  ICANNيیرركزز االبووددكاستت على االتخططيیطط الجتماعع 
ووااليیوومم االتقني وومجمووعة عملل إإططارر عملل االتفسيیرر.  

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§ أأوولل بووددكاستت لـccNSO  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
٬ccNSO، متخصصة االسيیاساتت وومدديیررةة ددعمم غابرريیيیال شيیتيیكك  

ااآلنن: االنقاشش حوولل تأثيیرر غيیرر االمصووتيینن االمنشوورر  
نبذذةة  

حوولل كيیفيیة تفسيیرر غيیرر االمصووتيینن. ccNSOلقدد تمم نشرر نتائج ااستبيیانن أأعضاء   
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أأحددثث االتططووررااتت  
مايیوو حتى  28خاللل االفتررةة منن  ccNSOااستبيیانن ألعضاء  ccNSOأأجررتت لجنة تفسيیرر االنصابب االقانووني لـ

وواانتخاباتهھا. ccNSOيیوونيیوو لجمع ااآلررااء حوولل كيیفيیة االتعاملل مع "غيیرر االمصووتيینن" أأثناء فتررااتت تصوويیتت  11  

االخططووااتت االتاليیة  
بناًء على نتائج ااالستبيیانن٬، ستكتبب لجنة تفسيیرر االنصابب االقانووني ووتقددمم تقرريیررااً يیتضمنن االتووصيیاتت حوولل االخططووااتت 

.ccNSOاالمستقبليیة لكي يینظظرر بهھا مجلسس   

االخلفيیة  
بمووااجهھة صعووباتت بالووصوولل إإلى االنصابب االقانووني االالززمم عنددما يیتمم  ccNSOززدديیادد عدددد ااألعضاء٬، بددأأتت مع اا

االططلبب منن ااألعضاء االتصوويیتت.   
 

تناوولل هھھھذذهه االمسألة ووتووصلتت إإلى ااالستنتاجج أأنهھ ثمة بعضض االمشكالتت  ccNSOحاوولتت مجمووعة عملل سابقة تابعة لـ
االمناططقق٬، عددمم االتصوويیتت قدد يیعني "االتغيیبب"٬، ووفي مناططقق أأخررىى٬،  االحضارريیة ووررااء تفسيیرر "عددمم االتصوويیتت": في بعضض

يیعني "ال أأرريیدد االمشارركة في هھھھذذهه االسيیاسة".  
 

للتعاملل مع هھھھذذهه االمسألة٬، تمم تقدديیمم ااقتررااحح لجعلل ااألعضاء يیحددددوونن بأنفسهھمم كيیفف يینبغي تفسيیرر "عددمم االتصوويیتت" قبلل كلل 
االحدد منن إإمالء ضررووررةة إإجررااء جووالتت ثانيیة منن على تجنبب أأيي سووؤؤ فهھمم وو ccNSOمناسبة للتصوويیتت. سيیساعدد هھھھذذاا 

االتصوويیتت٬، ووبالتالي٬، تجنبب إإررهھھھاقق أأوولئكك ااألعضاء االذذيینن يیصووتوونن.  
 

كيیفيیة االتقددمم  ccNSOبهھذذاا ااالقتررااحح٬، حتى يیعررفف مجلسس  ccNSOتمم بددء ااالستبيیانن منن أأجلل معررفة ررأأيي أأعضاء 
بهھذذهه االمسألة.  

 

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§ نتائج ااالستبيیانن  
§ بيیانن االغررضض منن لجنة تفسيیرر االنصابب االقانووني  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
٬ccNSO، متخصصة االسيیاساتت وومدديیررةة ددعمم غابرريیيیال شيیتيیكك  

GNSO  

-االجددوولل االكاملل لالجتماعاتت االمحددددةة جلسة محددددةة االمووااعيیدد 60أأكثرر منن    
نبذذةة  

االتقليیدديیة ليیووميینن  بما في ذذلكك جلسة عملهھا ٬،ICANN 50أأكثرر منن ستيینن جلسة أأثناء ااجتماعع  GNSOسيیعقدد مجتمع 
يیوونيیوو  25االعامم في يیوومم ااألرربعاء  GNSOااجتماعع مجلسس وو  يیوونيیوو 22وو  يیوونيیوو 21بعططلة نهھايیة ااألسبووعع في 

. 13:00بالساعة   
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أأحددثث االتططووررااتت وواالخططووااتت االقاددمة  
وومجلسهھ وومجمووعاتت  GNSOفي لنددنن فتررةة كثيیررةة ااالنشغالل وومثمررةة لمجتمع  ICANN 50ستكوونن فتررةة ااجتماعع 

أأصحابب االمصلحة فيیهھ ووددوواائررهه.   

في لنددنن GNSOأأهھھھمم جلساتت   
. أأثناء هھھھذذهه يیوونيیوو 22 يیوومم ااألحددوو  يیوونيیوو 21 يیوومم االسبتتفي  GNSOااإلعدداادديیة لـ جلسة عططلة نهھايیة ااألسبووععستقامم 

ووااللجنة ااالستشارريیة االحكووميیة  ICANNوومجلسس إإددااررةة  ICANNمع ررئيیسس  GNSOااالجتماعاتت ليیووميینن٬، سيیجتمع 
٬، ووسيیتلقى تحدديیثاتت منن مجمووعاتت االعملل االمتنووعة االمتعلقة IANAعلى ووظظائفف  NTIAووسيیناقشش اانتقالل إإشرراافف 
غيیرر االمتعلقق بهھا.  بعمليیة ووضع االسيیاسة أأوو  

 ccNSOوو GNSOااجتماعع مجلسس ٬، وومنن بيینهھا GNSOيیتضمنن أأرربعة ااجتماعاتت لـ جددوولل أأعمالل يیوومم ااالثنيینن
.االمشترركك  

ً  GNSOيیظظلل االيیوومم االتقليیدديي لمجمووعة أأصحابب مصلحة ووددوواائرر  يیوومم االثالثاء مع تحدديیدد ما مجمووعهھ ثالثيینن ااجتماعا - 
. ICANNااألرربعة مع مجلسس إإددااررةة  GNSOبما في ذذلكك ااجتماعاتت لمجمووعاتت أأصحابب مصلحة   

االذذيي سيیقامم  ٬،االعامم GNSOااجتماعع مجلسس في سبعة جلساتت٬، وومنن بيینهھا  GNSOسيیجتمع مجتمع  يیوومم ااألرربعاءفي 
االمجددوولة متووفررةة عبرر  االمقتررحاتتااالجتماعع االعامم وو  جددوولل أأعمالل. ستكوونن 15:00إإلى  13:00منن االساعة 

ااإلنتررنتت٬، لذذاا نررجوو منكمم مررااجعة هھھھذذهه االمووااقع ااإللكترروونيیة قبلل ااالجتماعع.  

 GNSOجلسة سيیبددأأ بووقتت مبكرر على غيیرر االعاددةة مع  ٬،ICANN 50ووهھھھوو آآخرر يیوومم منن ااجتماعع  ٬،يیوومم االخميیسس
بشكلل علني للتأملل باألسبووعع في لنددنن وواالتخططيیطط لألعمالل االتي تنتظظررهه في  GNSOحيیثث يیلتقي مجلسس  ٬،االختاميیة
في ذذلكك االيیوومم ستكوونن  GNSOفي لووسس أأنجلووسس. االجلسة االووحيیددةة ااألخررىى االمددعوومة منن  51ررقمم  ICANNااجتماعع 

. لمجمووعة عملل بيیاناتت وومقايیيیسس ووضع االسيیاساتتااالجتماعع االعامم   

50ررقمم  ICANNأأثناء ااجتماعع  GNSOاالخلفيیة: قائمة رروواابطط ااجتماعع  لنددنن -  
09:00( جلسة عملليیوومم االسبتت:  -18:00(  

09:00( جلسة عملليیوومم ااألحدد:  -16:30(  

12:15( االسميیكك Whoisااجتماعع تنفيیذذ يیوومم ااالثنيینن:  مجمووعة االملل على نططاقق االمجتمع حوولل إإططارر عملل ) 13:15-
CWG )13:30تشغيیلل  -15:00(،٬ IRTP Part D مجمووعة عملل عمليیة ووضع االسيیاسة )13:30 -14:30(،٬ 

17:00( االمشترركك ccNSO/GNSOااجتماعع مجلسس  -18:30(  

08:30( دداائررةة االمخاووفف االتشغيیليیة غيیرر االرربحيیةيیوومم االثالثاء:   دداائررةة االمستخددميینن غيیرر االتجارريیيینن ٬،)12:00-
)09:00 09:45( مجمووعة أأصحابب االمصلحة االتجارريیة) 12:30- 13:15( دداائررةة االملكيیة االفكرريیة) 11:15- -16:30(،٬ 

14:00( دداائررةة مززوودديي ااالتصالل وومززوودديي خددماتت ااإلنتررنتت دداائررةة االمستخددميینن االتجارريیيینن وومستخددمي ) 16:30-
13:15( ااألعمالل 09.45( مجمووعة أأصحابب االمصلحة غيیرر االتجارريیة ٬،)16:30- مجمووعة أأصحابب  ٬،)11:15-

09:00( مصلحة االسجالتت 09:00( مجمووعة أأصحابب مصلحة االمسجليینن ٬،)17:30- مجمووعة أأصحابب  ٬،)17:30-
11:15( لحة االتجارريیة وومجلسس ااإلددااررةةاالمص  مجمووعة أأصحابب مصلحة االسجالتت وومجلسس ااإلددااررةة٬، )12:15-
)13:00 14:15( صلحة االمسجليینن وومجلسس ااإلددااررةةمجمووعة أأصحابب م ٬،)14:00- مجمووعة أأصحابب  ٬،)15:15-

15:30( االمصلحة غيیرر االتجارريیة وومجلسس ااإلددااررةة -16:30(  

08:00( االجدديیددةة gTLDمجمووعة االمتقددميینن بططلباتت  يیوومم ااألرربعاء: مجمووعة عملل عمليیة ووضع االسيیاسة  ٬،)10:00-
09:00( للنقلل االحررفي ووتررجمة معلووماتت ااالتصالل  االجدديیددةة gTLDجلسة جوولة ططلباتت  2012 ٬،)10:00-

)10:00  مجمووعة عملل عمليیة ووضع االسيیاسة لمسائلل ااعتمادد خددماتت االبررووكسي وواالخصووصيیة ٬،)12:00-
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11:30( االجززء جج IRTPفرريیقق مررااجعة تنفيیذذ  )10:00-11:30(  االعامم GNSOااجتماعع مجلسس  ٬،)13:00-
)13:00  مجمووعة أأصحابب االمصلحة غيیرر االتجارريیة ستستضيیفف نقاشش حوولل االخصووصيیة ٬،)15:00-
15:30( مجمووعة عملل االسيیاسة وواالتنفيیذذ ٬،)15:00-16:00( -17:30(  

08:00( االختاميیة GNSOجلسة يیوومم االخميیسس:   مجمووعة عملل بيیاناتت وومقايیيیسس ووضع االسيیاساتت) 10:00-
)08:00 -09:00(  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
GNSOكبيیررةة مددررااء االسيیاسة ووررئيیسة فرريیقق  ٬،مارريیكا كوونيینغزز  

إإططالقق عمليیة ووضع سيیاسة حوولل حصوولل االمنظظماتت االددووليیة على إإجررااءااتت 
ة لنززااعاتت أأسماء االنططاقاتت منن االمستووىى االثانياالحمايیة االتصحيیحيی  

نبذذةة  
) جدديیددةة. ستستكشفف عمليیة ووضع سيیاسة ما إإذذاا PDPعلى االمباشررةة بعمليیة ووضع سيیاسة ( GNSOوواافقق مجلسس 

) URS) االحاليیة ووإإجررااءااتت االتعليیقق االسرريیع االمووحدد (UDRPكانن يینبغي تعدديیلل سيیاسة حلل االنززااعاتت االمووحددةة (
) INGOs) وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة االددووليیة (IGOsلمنظظماتت االحكووميیة االددووليیة (لتسهھيیلل ااستخدداامهھا منن قبلل اا

االمحميیة٬، ووإإذذاا صح ذذلكك٬، بأيي شكلل٬، أأوو ما إإذذاا كانن يینبغي ووضع إإجررااءااتت حلل نززااعاتت مفصلل خصيیصاً تنططبقق على 
IGOs ووINGOs  .فقطط  

أأحددثث االتططووررااتت  
 IGOsستكشافف مسألة حصوولل بددء عمليیة ووضع سيیاسة جدديیددةة ال ٬GNSO، قرررر مجلسس 2014يیوونيیوو  5في 
على آآليیاتت حمايیة حقووقق تصحيیحيیة معيینة تترركزز على حلل االنززااعاتت ألسماء االنططاقاتت منن االمستووىى  INGOsوو

بعدد إإصدداارر تقرريیرر مسائلل GNSOاالثاني. جاء تصوويیتت مجلسس  االددااخليیة قبلل  ICANNووهھھھي خططووةة تلززمم بهھا لوواائح  -
لمجتمع.ووتعليیقاتت عامة منن اا - GNSOأأيیة عمليیة ووضع سيیاسة لـ  

االخططووااتت االتاليیة  
) االتي سيیتمم تشكيیلهھا إلجررااء عمليیة ووضع االسيیاسة. منن WGبمسووددةة ميیثاقق لمجمووعة االعملل ( GNSOيینظظرر مجلسس 

في لنددنن.  ICANNاالمتووقع أأنن تكوونن مسووددةة منقحة للميیثاقق االمقتررحح متووفررةة لكي يیصووتت االمجلسس عليیهھا في ااجتماعع 
إإذذاا ااعتمدد االمجلسس االميیثاقق االنهھائي٬، سيیتمم إإصدداارر ططلبب متططووعيینن لمجمووعة االعملل االجدديیددةة بعددهھھھا بفتررةة قصيیررةة.  

االخلفيیة  

باإلجماعع كافة تووصيیاتت ااإلجماعع االمقددمة منن مجمووعة عملل عمليیة ووضع  2013في نووفمبرر  GNSOااعتمدد مجلسس 
. إإحددىى تلكك gTLD (IGO-INGO PDP WG)االسيیاسة حوولل حمايیة أأسماء االمنظظماتت االددووليیة في كافة نططاقاتت 

مسألة االتووصيیاتت هھھھي ططلبب االمجلسس إلعدداادد تقرريیرر بالمشكالتت٬، كخططووةة مسبقة لعمليیة ووضع االسيیاسة محتملة٬، حوولل 
ووااستخدداامهھا. تمم نشرر  URSوو UDRPعلى آآليیاتت حمايیة االحقووقق االتصحيیحيیة مثلل  INGOsوو IGOsحصوولل 

. تمم نشرر تقرريیرر بالتعليیقاتت االعامة االمستلمة في 2014ماررسس  10تقرريیرر االمسائلل االمبددئي إلبددااء االتعليیقاتت االعامة في 
في  GNSOمة ذذااتت االصلة ووتقدديیمهھ إإلى مجلسس ٬، ووتمم إإعدداادد تقرريیرر مسائلل نهھائي يیددمج االتعليیقاتت االعا2014مايیوو  16
. 2014مايیوو  25  
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لحمايیة معررفاتهھا على االمستووىى االثاني.  URSوو UDRPحاليیاً صعووباتت باالعتمادد على  INGOsوو IGOsتووااجهھ 
٬، االمتططلبب ااإلجرراائي للموواافقة على االخضووعع إإلى صالحيیة قضائيیة لمحكمة ألغررااضض ااالستئنافف IGOsبالنسبة إإلى 

٬، تترركزز االمقددمة INGOsوو IGOsللخططرر ووضعيیة حصانتهھمم منن االصالحيیة االقووميیة. لكلٍل منن  يیعتبرر أأنهھ يیعررضض
االمنططقيیة لآلليیاتت االحاليیة على ملكيیة عالمة تجارريیة أأوو أأيي حقق مماثلل ووررغمم أأنن بعضهھا قدد تمتلكك عالماتت تجارريیة  -

.INGOsوو IGOsألسمائهھا وو/ أأوو مختصررااتهھا٬، إإال أأنن هھھھذذاا ليیسس هھھھوو االحالل بالضررووررةة لجميیع   
(ووإإذذاا صح ذذلكك٬، بأيي شكلل) لتسهھيیلل  URSوو UDRPستستكشفف عمليیة ووضع االسيیاسة هھھھذذهه ما إإذذاا كانن يینبغي تعدديیلل 

االمحميیة٬، أأوو ما إإذذاا كانن يینبغي ووضع إإجررااءااتت حلل نززااعاتت مفصلل خصيیصاً  INGOsوو IGOsااستخدداامهھا منن قبلل 
 IGOsسيیاسة على معررفاتت فقطط. وويیجددرر االتنوويیهھ بالتحدديیدد االمقصوورر لعمليیة ووضع اال INGOsوو IGOsتنططبقق على 

على أأنهھا مؤؤهھھھلة للحمايیة٬، في تووصيیاتهھا  IGO-INGO PDP WGاالتي تمم إإددررااجهھا سابقاً منن قبلل  INGOsوو
. 2013في نووفمبرر  GNSOباإلجماعع االتي تبناهھھھا مجلسس   

مززيیدد منن االمعلووماتت  
§ االتقرريیرر االنهھائي لـINGO PDP WG-IGO  2013في نووفمبرر  
§  تقرريیرر االمسائلل االنهھائي حوولل حصووللIGO ووINGO  2014على آآليیاتت حمايیة حقووقق تصحيیحيیة في مايیوو  
§  قرراارر مجلسسGNSO  2014للمباشررةة بعمليیة ووضع االسيیاسة في يیوونيیوو  
§ صفحة وويیبب عمليیة ووضع االسيیاسة االجدديیددةة  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
كبيیررةة مدديیرريي االسيیاساتت ٬،مارريي وووونغ  

WHOISإإغالقق مررحلة ددررااسة أأعمالل سيیاسة   
نبذذةة  

حوولل االجوواانبب االمتنووعة منن نظظامم ددليیلل بيیاناتت  GNSOاالتي ططلبهھا مجلسس  Whoisلقدد تمم إإنهھاء جميیع ددررااساتت 
"). Whoisاالذذيي يیمكنن االووصوولل إإليیهھ عالميیاً (وواالمعررووفف بشكلل شائع باسمم "نظظامم  gTLDتسجيیلل   

أأحددثث االتططووررااتت  
لإلغالقق االررسمي لمررحلة االددررااسة منن عملل سيیاستهھا متعدددد االسنووااتت  ٬GNSO، تصررفف مجلسس 2014يیوونيیوو  5في 

االمكتملة قدد تكوونن مررتبططة بأعمالل سيیاسة  Whois. لقدد تمم االتنوويیهھ بأنن ددررااساتت Whoisلتنقيیة ووتحسيینن نظظامم 
ICANN  االجارريیة وواالمستقبليیة حووللWhois ٬، ووتمم تشجيیع مجمووعاتت االمجتمع االحاليیة وواالمستقبليیة االتي تعملل على

. Whoisعلى ااالستمرراارر باستغاللل ووااستخدداامم نتائج ددررااساتت  Whoisسيیاسة   

االخططووااتت االتاليیة  
ووفي أأماكنن أأخررىى منن  GNSOضمنن  Whoisمررااقبة االتططووررااتت في أأعمالل سيیاسة  GNSOمجلسس سيیووااصلل 

) االجارريیة حوولل PDP) لعمليیة ووضع االسيیاسة (٬WG، تووااصلل مجمووعة عملل (GNSO. ضمنن ICANNمجتمع 
٬، بما في ذذلكك االددررااسة حوولل Whoisمسائلل ااعتمادد خددماتت االبررووكسي وواالخصووصيیة ااالعتمادد على نتائج ددررااساتت 

مجمووعة االعملل بمهھمة  GNSOااستخدداامم خددمة االبررووكسي وواالخصووصيیة٬، إلثررااء أأعمالهھا. لقدد كلفف مجلسس إإساءةة 
على ووضع بررنامج ااعتمادد ررسمي لمززوودديي خددمة االبررووكسي  ICANNووضع تووصيیاتا االسيیاسة االتي ستساعدد 

وواالخصووصيیة.  
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االخلفيیة  

للحصوولل  Whoisمنن نظظامم  عددةة ددررااساتت حوولل جوواانبب متنووعة ٬GNSO، ااعتمدد مجلسس 2011وو 2010بيینن أأعوواامم 
٬، ووإإساءةة ااستخدداامم خددمة االبررووكسي Whoisعلى حقائقق ووبيیاناتت قابلة للتحققق منهھا بخصووصص مايیلي: إإساءةة ااستخدداامم 

٬، ووإإجررااءااتت كشفف ووتحوويیلل االبررووكسي وواالخصووصيیة.Whoisوواالخصووصيیة٬، ووتعرريیفف مشترركك   

بددالً منن ددررااسة كاملة٬،  2012ما عدداا جهھوودد االكشفف وواالتحوويیلل٬، االتي تمم إإجررااء ااستبيیانن جددووىى قبلل االددررااسة لهھا في عامم 
٬، االمكتملة Whoisفي جامعة شيیكاغوو (تعرريیفف مشترركك  NORCتمم إإجررااء ددررااساتت تفصيیليیة للجوواانبب ااألخررىى منن قبلل 

وواالمررصدد االفيیززيیائي االقوومي في االمملكة االمتحددةة )٬، ووددكتوورر رريیتشارردد كاليیتوونن منن جامعة كامبرريیددجج 2013في عامم 
)٬، ووكيیالبب في جامعة كاررنيیيیج ميیلوونن (إإساءةة 2014(إإساءةة ااستخدداامم خددمة االبررووكسي وواالخصووصيیة٬، االمكتملة في عامم 

االتي قامم بهھا  Whois). تضمنتت ااالستبيیاناتت ووااألعمالل ااألخررىى االمررتبططة بـ٬2014، االمكتملة في عامم Whoisااستخدداامم 
GNSO هھھھذذهه االفتررةة ااستبيیانن حوولل متططلباتت  أأثناءWhois  2013االتقنيیة٬، االمكتملة في عامم.  

٬، بما ICANNوومجتمع  GNSOاالمتنووعة مبنيیة على فررضيیة ووااقتررااحاتت ددررااسة ووضعهھا  Whoisكانتت ددررااساتت 
).GACفي ذذلكك االلجنة ااالستشارريیة االحكووميیة (  

هھھھذذهه االفررصة إلغالقق هھھھذذهه االمررحلة  GNSO ٬، اانتهھزز مجلسس2014ااألخيیررةة في بدداايیة عامم  Whoisمع إإنهھاء ددررااسة 
بشكلل ررسمي. نوّوهه االمجلسس بحقيیقة أأنن االددررااساتت ووفررقق ااألبحاثث االمتنووعة كانتت  Whoisمنن عملهھا على سيیاسة 

٬، وواالتي أأمرر gTLDمفيیددةة٬، باإلضافة إإلى أأططرراافف أأخررىى٬، لمجمووعة عملل االخبررااء حوولل خددماتت ددليیلل بيیاناتت تسجيیلل 
. يیووصي االمجلسس بأنن تووااصلل مجمووعاتت االمجتمع 2012تنفيیذذيي في عامم وومدديیررهھھھا اال ICANNبتشكيیلهھا ررئيیسس 

حوولل  GNSOمشاووررةة ووااستخدداامم نتائج ددررااساتت  Whoisاالحاليیة وواالمستقبليیة االتي تعملل على تنقيیة أأوو ااستبدداالل نظظامم 
Whois.٬، إلثررااء أأعمالهھا  

مززيیدد منن االمعلووماتت  
§  معلووماتت حوولل وونتائج ددررااساتتWhois  
§  معلووماتت حوولل أأعمالل سيیاسةGNSO Whois لسابقةاا  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
كبيیررةة مدديیرريي االسيیاساتت ٬،مارريي وووونغ  

At-Large  

ATLAS IIمستعددةة لـ At-Largeهھھھيیكلل منن هھھھيیاكلل  150أأكثرر منن   
نبذذةة  

للمشارركة في قمة  ICANN 50في لنددنن أأثناء ااجتماعع  At-Largeممثلل عنن هھھھيیاكلل  150سيیجتمع أأكثرر منن 
At-Large ) االثانيیةATLAS II ."حوولل ططابع "ااإلنتررنتت االعالميیة: منظظوورر االمستخددمم (  

االكاملل ثالثة جلساتت لجانن ووخمسة جلساتت ذذااتت ططابع متوواازٍز تجتمع كلل منهھا  ALACوو l ATLAS IIيیتضمنن جددوولل
 ٬،ATLAS IIاالفررصص" لـ عمووميیة٬، وو"معررضض RALOأأرربعة مررااتت على مدداارر يیوومي االسبتت ووااألحدد٬، ووخمسة جمعيیاتت 

(ررااجع  ٬ALAC، ووااجتماعع فرريیقق قيیاددةة ٬At-Large، ووجلسة االططاوولة االمستدديیررةة لـALACووثالثة ااجتماعاتت عادديیة لـ
في لنددنن Large-Atمساحة عملل جددااوولل أأعمالل ااجتماعاتت على:  Large-Atوو ATLAS IIقائمة ااجتماعاتت  - 

).2014يیوونيیوو   
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لكي يیجتمعوواا وويیتعلموواا وويیعلموواا  ICANNهھھھوو فررصة لمجتمع االمستخددميینن االنهھائيیيینن االعالميیيینن لـ ATLAS IIإإنن 
وويیتناقشوواا وويیؤؤثرروواا في االسيیاسة.  

مززيیدد منن االمعلووماتت  
 يیوونيیوو. 22يیوونيیوو وويیوومم ااألحدد  21االمتووااززيي أأثناء فتررةة االعصيیرر في يیوومم االسبتت سيیتمم عقدد خمسة جلساتت لمجمووعاتت االططابع 

. ATLAS IIستشكلل مجمووعاتت االططابع هھھھذذهه أأساسس مناقشاتت   

االذذيي سيیتمم تقدديیمهھ إإلى مجلسس  ATLAS IIستشكلل االمخررجاتت االناتجة عنن جلساتت مجمووعاتت االططابع جووهھھھرر إإعالنن 
يیوونيیوو.  26االخميیسس  أأثناء ااجتماعع مجلسس ااإلددااررةة في يیوومم ICANNإإددااررةة   

• مستقبلل تعدددد أأصحابب االمصلحة: 1مجمووعة االططابع    

• ICANNعوولمة : 2مجمووعة االططابع    

• ددممااإلنتررنتت االعالميیة: منظظوورر االمستخ: 3مجمووعة االططابع    

• ICANNشفافيیة وومساءلة : 4مجمووعة االططابع    

• ICANNفي  Large-Atإإشررااكك مجتمع : 5مجمووعة االططابع    

٬، 21:30إإلى  19:30يیوونيیوو بيینن االساعة  24وواالذذيي سيیقامم في يیوومم االثالثاء  ٬،ALTAS II"لمعررضض االفررصص" لـإإنن 
. ATLAS IIسيیكوونن لهھ تنسيیقق غيیرر ررسمي يیهھددفف إإلى تشجيیع االتووااصلل بيینن االمشارركيینن في   

٬،نيینا نووااكانمااالمتحددثانن االررئيیسيیانن في "االمعررضض" هھھھما  لفغانغ  االمنسقة االغقليیميیة ااإلفرريیقيیة لمؤؤسسة االشبكة االعالميیة وو 
. ICANNاالمدديیرر في مجلسس إإددااررةة  ٬،كاليینووااشتيیرر  

االخلفيیة: االغررضض ووااإلعدداادد  
 ااألوولى Large (ATLAS)-Atقمة منذذ عقدد  Large-Atعلى ااألنشططة االناجحة لمجتمع  ATLAS IIبناء لقدد تمم 

2009في االمكسيیكك في ماررسس  ICANNفي ااجتماعع  ووهھھھوو حددثث ذذوو أأهھھھميیة بالغة٬، حيیثث أأصبح أأساسس إإشررااكك االعدديیدد  -
. ICANNاالنشططة حاليیاً في  At-Large (ALSes)منن هھھھيیاكلل   

مايیلي: ATLAS IIتتضمنن ااألغررااضض االمتنووعة لـ  

عنن ططرريیقق بناء االقددررااتت وواالتووعيیة بسيیاساتت  At-Largeتقوويیة االهھيیكلل منن ااألسفلل إإلى ااألعلى لمجتمع  .1
؛178االـ At-Large (ALSes)منن قبلل هھھھيیاكلل  At-Largeووعمليیة   

٬، ووذذلكك بززيیاددةة معاررفف ووااستيیعابب االمجتمع ICANN على االمشارركة في At-Largeتططوويیرر قددررااتت مجتمع  .2
؛ICANNووأأددوواارر وومسؤؤووليیاتت  ICANNللمسائلل االررئيیسيیة االتي تووااجهھ   

؛ALAC/ At-Largeاالتخططيیطط للمررحلة االتاليیة منن تططوويیرر مجتمع  .3  
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منن ااألسفلل إإلى ااألعلى.  ATLAS IIتنظظيیمم  At-Largeتوولى مجتمع   

تعملل على أأنشططة محددددةة. إإنن  ATLAS IIاالثانيیة مع تسعة مجمووعاتت عملل  At Largeثمة لجنة تنظظيیمم عامة لقمة 
بررئاسة مشترركة منن إإددووااررددوو دديیازز ووأأووليیفيیيیرر كرريیبيینن ليیبلووندد. ؛االثانيیة Large-Atلجنة تنظظيیمم قمة   

مؤؤتمرر هھھھاتفي إإعدداادديي للتخططيیطط لجميیع جوواانبب االقمة ووتنظظيیمهھا.  50نن لقدد تمم إإجررااء أأكثرر م  

مقابالتت تصفف منظظماتهھا ووأأنشططتهھا (ررااجع:  ٬ALSes، صووررتت معظظمم ATLAS IIإإعددااددااً لـ
Large+Outreach+Workspace-play/atlarge/Athttps://community.icann.org/dis .(  

كما يیتووفرر فيیدديیوو تررحيیبي للمشارركيینن بالقمة (ررااجع: 
https://www.youtube.com/watch?v=HuQiiWzLVCE(  

ATLAS IIتابع تططووررااتت   
ATLAS II عبرر ااإلنتررنتت  

لالططالعع على جميیع أأنشططة االقمة وومخررجاتهھا.  ATLAS IIصفحة وويیكي وو  ااإللكترروونيیة ATLAS IIصفحة ررااجع   

ATLAS II على االووسائطط ااالجتماعيیة  

ااررااتت االقمة عبرر ااإلنتررنتت!اانضمم إإلى حوو  
 

 

ATLAS2االررسمي هھھھوو # ATLAS IIررمزز سابقة   
 

Large-At على توويیترر  
على االفيیسبووكك Large-ICANN Atمجتمع   
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ااإلخبارريیة ATLAS IIنشررةة   

ااإلخبارريیة!  At-Largeمع نشررةة قمة  ATLAS IIبقَق على ااططالعع على أأحددثث معلووماتت اا  

االعدددد ااألوولل  
االعدددد االثاني  
االعدددد االثالثث  

سيیتمم نشرر نشررااتت إإخبارريیة يیووميیة أأثناء االقمة.   

.هھھھنالنقرر يیمكنكك ااالشتررااكك بالنشررااتت ااإلخبارريیة االيیووميیة منن خاللل اا  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
٬At-Large، كبيیررةة االمددررااء لـهھھھايیدديي أأوولرريیتشش  

االعمووميیة تووفرر فررصص ااجتماعع مميیززةة ووجهھاً لووجهھ RALOجمعيیاتت   
نبذذةة  

) بفررصة RALOsااإلقليیميیة االخمسة ( At-Largeمنن جميیع منظظماتت  At-Largeممثلل  150سيیحظظى أأكثرر منن 
االعمووميیة  RALO. تأتي جمعيیاتت ICANN 50مميیززةة لالجتماعع ووجهھاً لووجهھ في االجمعيیاتت االعمووميیة أأثناء ااجتماعع 

هھھھذذهه في لحظظة حررجة بالنسبة لنمووذذجج تعدددد أأصحابب االمصلحة بيینما يینموو وويیصبح أأكثرر شمووليیة.  

أأحددثث االتططووررااتت   
NARALO ووEURALO  وو يیوونيیوو 24يیوومم االثالثاء ستعقدد جمعيیاتت عمووميیة فيAFRALO،٬ ALOAPR 

. يیوونيیوو 25يیوومم ااألرربعاء ستعقدد جمعيیاتهھا االعمووميیة في  LACRALOوو  
 

. وومنن بيینهھا٬، ستجددوونن مررااجعة إإجررااءااتت االتشغيیلل االددااخليیة RALOsستتناوولل ااالجتماعاتت مسائلل ذذااتت أأهھھھميیة لجميیع 
٬، وومناقشاتت حوولل مقتررحاتت االمشارريیع ALACضمنن  ٬ALSes، وومناقشاتت حوولل كيیفيیة تحسيینن مشارركة RALOلـ

االرريیادديي للتووااصلل ااإلقليیمي مع االمجتمع.٬، بما في ذذلكك تلكك االمتعلقة بإططارر عملل االبررنامج 2015للسنة االماليیة   
 

إلشررااكك أأصحابب االمصلحة االتابعيینن لهھمم للمشارركة  ICANNنوواابب االررئيیسس ااإلقليیميیيینن منن  RALOSكما ددعتت جميیع 
في ااالجتماعاتت وواالمناقشة بالتفصيیلل ووااقع ووتحدديیاتت مناططقهھمم ووكيیفيیة تحسيینن مشارركة االمجتمع االمددني في إإستررااتيیجيیاتت 

ICANN مح هھھھذذهه ااالجتماعاتت ألعضاء منظظماتت ااإلقليیميیة. ستسRALOs  االمتنووعة بمناقشة تجارربهھمم ووأأددووااررهھھھمم في
وونظظررتهھمم لمستقبلل  ALACوو RALOsاالنظظامم االترركيیبي لحووكمة ااإلنتررنتت٬، وواالتحدديیاتت االررئيیسيیة االتي تووااجهھهھا االـ

بهھذذاا االخصووصص.  ICANNحووكمة ااإلنتررنتت ووتووقعاتهھمم منن   
 

 ً على االفهھمم بشكلل أأفضلل كيیفف يیمكنن  ALSesلووجهھ٬، مما سيیساعدد جميیع منن االمتووقع عقدد هھھھذذهه ااالجتماعاتت ووجهھا
٬، ووسيیحفزز RALOsلمستخددمي ااإلنتررنتت االمساهھھھمة في جدداالل حووكمة ااإلنتررنتت االجارريي االيیوومم٬، ووسيیقوويي منن مأسسة 

حوولل االعالمم. At-Largeنمووااً أأكبرر في دداائررةة   

مززيیدد منن االمعلووماتت  
§ ع مووقATLAS II ااإللكتررووني  
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جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
ااإلقليیميیة ٬At-Large، مدديیررةة شؤؤوونن سيیلفيیا فيیفانكوو  

ALACتقدديیمم بيیاني مشووررةة سيیاسة جدديیدديینن منن   
نبذذةة  

على خمسة بيیاناتت ووقددمتت بيیاني مشووررةة  ALACفي االفتررةة بيینن منتصفف شهھرر أأبرريیلل ووأأوواائلل شهھرر مايیوو٬، صاددقتت 
سيیاسة جدديیدديینن.   

أأحددثث االتططووررااتت   
ااالثنيینن االمقددميینن في االفتررةة بيینن منتصفف شهھرر ماررسس ووأأوواائلل شهھرر  ALACووفيیما يیلي تلخيیصص لبيیاني مشووررةة سيیاسة 

أأبرريیلل.  

حوولل االتقرريیرر االمؤؤقتت لمجمووعة عملل بيیاناتت االتسجيیلل االددووليیة ALACبيیانن   
بالتقرريیرر االمؤؤقتت٬، كما تددعمم ووجهھاتت االنظظرر ااألووليیة ووااألساليیبب االممكنة االمحددددةة في االتقرريیرر٬،  ALACتررحبب  •

وويیعتقدد أأنهھ يیمثلل نقططة اانططالقق أأوولى جيیددةة.  
أأوو  ICANNتهھجهھا شعوورر بالقلقق االبالغ حيیالل عددمم ووجوودد خبيیرر في االسيیاسة االتي تن ALACوويینتابب  •

مستشارريینن معيینيینن على لجنة االتكاملل ألنن االمحصلة االنهھائيیة سيیكوونن لهھا تأثيیرر على تلكك االسيیاسة.   
بتقيیيیمم مجمووعاتت عملل بيیاناتت االتسجيیلل االددووليیة بشأنن االمتططلباتت االالززمة لبيیاناتت االتسجيیلل  ALACووتررحبب  •

االذذيي يیتططابقق مع تلكك االمتططلباتت.  IRD) وومددااووالتهھا حوولل كيیفيیة إإنتاجج نمووذذجج االبيیاناتت لـIRDاالددووليیة (
بما يیسمح بالمززيیدد منن االووصوولل إإلى أأوولئكك االذذيینن ال  IDNأأنهھ منن االضرروورريي تططوويیرر سيیاسة  ALACووتعتقدد 

. ASCIIيیستخددموونن مجمووعة حررووفف   
تحتلل أأهھھھميیة كبيیررةة في تعززيیزز االتنووعع وواالتبايینن االلغوويي على  IDNمنن جدديیدد على أأنن  ALACووتؤؤكدد  •

ااإلنتررنتت.  
 

مكافآتت أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة  

. االتعليیقاتت االتي قددمهھا آآليینن غرريینبيیررغغ ALACفي هھھھذذاا االبيیانن٬، ددعمتت  •  

االمقددمة بيینن منتصفف ماررسس ووأأوواائلل  ALACووفيیما يیلي تلخيیصص لبيیاناتت مشووررةة االسيیاسة االخمسة االتي صاددقتت عليیهھا 
إإبرريیلل.  

نظظامم االبيیئي إلددااررةة ااإلنتررنتتفي اال ICANN: ددوورر ICANNحوولل لجانن إإستررااتيیجيیاتت  ALACبيیانن لجنة  •  
 

: إإططارر عملل االمسؤؤووليیة االعامة ICANNحوولل لجانن إإستررااتيیجيیاتت  ALACبيیانن لجنة  •  
 

بتكارر نظظامم أأصحابب االمصالحة االمتعدددديینن : ااICANNحوولل لجانن إإستررااتيیجيیاتت  ALACبيیانن لجنة  •  
 

: اابتكارر تكنوولووجيیا االمعررفف ICANNحوولل لجانن إإستررااتيیجيیاتت  ALACبيیانن لجنة  •  
 

 NTIAحوولل مشررووعع االمقتررحح حوولل االمباددئئ ووااآلليیاتت ووعمليیة ووضع مقتررحح النتقالل إإشرراافف  ALACبيیانن  •
IANAعلى ووظظائفف   
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االخططووااتت االتاليیة  
االتشغيیليیة االخططة ثالثة بيیاناتت أأخررىى في االووقتت االررااهھھھنن ااستجابة للتعليیقاتت االعامة. هھھھذذهه االبيیاناتت هھھھي  ALACتعدد 

ااإلستررااتيیجيیة االخمسيیة  ICANNمسووددةة خططة  وو ICANNتعززيیزز مساءلة  2015،٬وواالميیززاانيیة للسنة االماليیة   
2016(االسنة االماليیة  . )0202االسنة االماليیة  -  

مززيیدد منن االمعلووماتت  
§  صفحة ووضع سيیاسةLarge-At  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
At-Largeمنسقق سيیاساتت  ٬،ززيینيیوو (أألایر) ليیانج  

At-Largeجدددد لمجتمع  ALSesاانضمامم أأرربعة   
نبذذةة  

جدديیددةة:  At-Large (ALSes)) أأرربعة منظظماتت على أأنهھا هھھھيیاكلل لـALACااالستشارريیة ( At-Largeااعتمددتت لجنة 
ISOC فنززوويیال ووISOC االيیمنن ووISOC  االبررتغالل وورراابططة مانيیتووبا ااإللكترروونيیة. ووتعملل هھھھذذهه االهھيیاكلل االجدديیددةة لمنظظمة

At-Large  أأووALSes  على تووسيیع االتنووعع ااإلقليیمي االذذيي يیميیزز منظظمةAt-Large  وواالذذيي يیمثلل آآالًفا منن
االمستخددميینن االنهھائيیيینن لإلنتررنتت ااألفرراادد. ووبإضافة هھھھذذهه االمنظظماتت االجدديیددةة٬، يیبلغ إإجمالي عدددد هھھھيیاكلل االمنظظمة االعامة 

هھھھيیكالً.  178ااآلنن  ALSesاالمعتمدديینن   

للمتقددمم بططلبب AFRALOيینتظظرر ططاقمم االعملل حاليیاً مشووررةة إإقليیميیة منن قيیاددةة  )OSFONجيیرريیا (مؤؤسسة أأووبنن سووررسس لنيی -  

كما يیجرريي تنفيیذذ االتحقيیقق االووااجبب لثالثة منظظماتت أأخررىى.  

أأحددثث االتططووررااتت   
االبررتغالل وورراابططة مانيیتووبا ااإللكترروونيیة  ISOCااليیمنن وو ISOCفنززوويیال وو ISOCلصالح ااعتمادد كلل  ALACصووتتت 

ططاقمم عملل ). تضمنتت عمليیة ااالعتمادد االتحقيیقق االووااجبب االتي يینفذذهھھھا ALSجدديیددةة ( At-Largeبصفتهھا هھھھيیاكلل 
ICANN  وواالمشووررةة ااإلقليیميیة االمقددمة منن منظظماتتAt-Large  ،ااإلقليیميیة ذذااتت االصلة (ووهھھھي في هھھھذذهه االحالة٬

LACRALO ووAPRALO ووEURALO ووNARALO.(  

االجدديیددةة:  Large-Atمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل هھھھيیاكلل   

ISOC  فنززوويیال تقع في كاررااكاسس٬، فنززوويیال. إإنن مهھمةISOC  فنززوويیال تشابهھ مهھمةISOC  االعالميیة٬، ووهھھھي جعلل
. ووستكوونن ICANNااإلنتررنتت متاحة للجميیع. وواالفكررةة منن ووررااء ذذلكك هھھھي إإسماعع صووتت االمجتمع االمددني االفنززوويیلي في 

. LACRALOضمنن  ALSهھھھذذهه االمنظظمة   

ISOC  االيیمنن تقع في صنعاء٬، االيیمنن. ووتهھددفف هھھھذذهه االمنظظمة إإلى االترروويیج للتووعيیة بيینن االعامة حوولل مززاايیا ااستخدداامم
االمماررساتت االمثلى االتي ستحدد منن االمخاططرر ااألمنيیة وواالمخاططرر ااألخررىى على االمستخددميینن االنهھائيیيینن٬، ووكذذلكك ااإلنتررنتت وو

االيیمنن بشكلل مكافىء االمووااقع ااإللكترروونيیة على تنفيیذذ  ISOCاالترروويیج لالستهھالكك االفعالل للحززمة االعرريیضة. تشجع 
االفعالل لإلنتررنتت مثلل اانخفاضض االسررعة  خددماتت جدديیددةة وواالترروويیج للحلوولل االتقنيیة للعوواائقق االتي تمنع ااالستخدداامم

. APRALOضمنن  ALSوواالبررمجيیاتت االخبيیثة. ووستكوونن هھھھذذهه االمنظظمة   
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ISOC االبررتغالل تقع في لشبوونة٬، االبررتغالل. تتووقق هھھھذذهه االـALS  للترروويیج للتنميیة االمنسجمة في االبررتغالل إلنتررنتت
ووسووفف تكوونن هھھھذذهه االمنظظمة منن بيینن  مفتووحة ووغيیرر عنصرريیة ووآآمنة مع ااحترراامم مباددىىء حرريیة االتعبيیرر وواالخصووصيیة.

ALS  ضمننEURALO.  

مقرر رراابططة مانيیتووبا ااإللكترروونيیة في وويینيیبيیغ٬، كندداا. إإنن أأهھھھدداافف االمنظظمة االررئيیسيیة هھھھي تسهھيیلل تبني ووااستخدداامم االحلوولل 
 ااإللكترروونيیة االمبتكررةة منن خاللل االتنسيیقق مع االمنظظماتت وو/ أأوو االمجتمعاتت لبناء االقددررااتت ااإللكترروونيیة. ووسووفف تكوونن هھھھذذهه

.NARALOاالمنظظمة جززًءاا منن   

االخلفيیة  
تتمثلل في أأنهھا تمززجج آآررااء مجمووعة منن منظظماتت مستخددمي ااإلنتررنتت  At-Largeإإحددىى نقاطط االقووةة في مجتمع منظظمة 

االمنتظظميینن في خمسس منظظماتت إإقليیميیة تابعة  ALSاالنهھائيیيینن االتي تتميیزز بالتنووعع على االصعيیدد االعالمي٬، أأوو أأعضاء 
. آآررااء هھھھذذهه االفئاتت االتي تمثلل االررأأيي االعامم ددااخلل االمؤؤسساتت يیتمم جمعهھا عبرر عمليیة ددااخليیة للسيیاساتت RALOلمنظظمة 

تتميیزز بأنهھا تتمم منن أأسفلل إإلى أأعلى ووأأنهھا قائمة على توواافقق ااآلررااء وولهھا تمثيیلل في االمستنددااتت االررسميیة االمملووكة للجنة 
ALAC.  

مززيیدد منن االمعلووماتت  
§  قائمة كاملة مننALS االمصاددقق عليیهھمم وواالمعلقة  

§  معلووماتت إإحصائيیة بشأنن االعررضض االتقدديیمي االعالمي لـALS  

§  خرريیططة عالميیة لهھيیاكللALS االمعتمددةة  

§  معلووماتت عنن كيیفيیة ااالنضمامم إإلى منظظمةLarge-At  

§  مووقع منظظمةLarge-At  االتابعة لمنظظمةICANN على االوويیبب  

ااالتصالل بالعامليینن  
GNSO/At-Largeمنسقة عمليیاتت ااألمانة٬،  ٬،ناتالي بيیررغرريینن  

GAC  

-لعقدد جلستي معلووماتت عامة ااثنتيینن GACتخطططط  االمنتددىى االمفتووحح وواالددررووسس  
تفاددةة االمس  
نبذذةة  

٬، إإحددااهھھھما حوولل "االددررووسس االمستفاددةة" ICANN 50جلستي معلووماتت عامة ااثنتيینن للمجتمع في ااجتماعع  GACستعقدد 
االجدديیددةة االمستقبليیة٬، ووأأخررىى كمنتددىى  gTLDووتتعلقق باألسماء االجغرراافيیة كنططاقاتت مستووىى أأعلى في ظظلل جووالتت 

GAC  مفتووحح إلططالعع االمجتمع على أأساليیبب عمللGAC .ووأأعضائهھا  

أأحددثث االتططووررااتت   
في لنددنن مفتووحة٬، بما في ذذلكك ااالجتماعع االحكوومي ررفيیع االمستووىى في يیوومم  GACباإلضافة إإلى كوونن معظظمم جلساتت 

 GACالططالعع االمجتمع على مسائلل  ICANN 50تكرريیسس جلساتت في ااجتماعع  GACيیوونيیوو٬، قررررتت  23ااالثنيینن 



 20  

تي تقتررحح٬، باإلضافة إإلى أأموورر أأخررىى٬، عقدد ٬، االATRT2االمهھمة. يیستمدد جددوولل ااألعمالل هھھھذذاا إإلهھامهھ منن تووصيیاتت 
" االتعليیميیة للمجتمع. GAC 101جلساتت "  

وواالددررووسس  GACيیوونيیوو الططالعع االمجتمع على ااعتباررااتت  25منن االمخطططط بددء أأوولل جلسة مماثلة في يیوومم ااألرربعاء 
االجدديیددةة االمستقبليیة.  gTLDاالمستفاددةة االمتعلقة بحمايیة ااألسماء االجغرراافيیة في جووالتت ططلباتت   

ووأأساليیبب عملهھا. GACيیوونيیوو الططالعع االمجتمع على  26االمفتووحح يیوومم االخميیسس  GACمنتددىى  GACا ستعقدد كم  

االخططووااتت االتاليیة   
على شكلل مسووددةة٬، وولكنن منن االمقرررر عقدد جلساتت االمعلووماتت هھھھذذهه بشكلل مبددئي بيینن  GACما ززاالل جددوولل أأعمالل 

يیوومم االخميیسس (منتددىى  10:00إإلى  8:30يیوومم ااألرربعاء (االددررووسس االمستفاددةة) وواالساعة  10:00إإلى  9:00االساعة 
GAC .(االمفتووحح  

االخلفيیة  
يیمم االمشووررةة إإلى هھھھيیئة االررئيیسي في تقدد GAC. يیتمثلل ددوورر GACمساهھھھماتت منن االحكووماتت عبرر  ICANNتتسلمم 

ICANN  على قضايیا االسيیاسة االعامة٬، ووخصووًصا حيینما يیكوونن هھھھناكك تفاعلل بيینن أأنشططةICANN  أأوو االسيیاساتت
 ICANNفي االعاددةة ثالثث مررااتت في االسنة في ااجتماعاتت  GACوواالقوواانيینن االووططنيیة أأوو ااالتفاقاتت االددووليیة. تجتمع 

جانن ااالستشارريیة ووغيیررهھھھا منن االمجمووعاتت. ووقدد تتناقشش وواالمنظظماتت االددااعمة وواالل ICANNاالعامة مع مجلسس إإددااررةة 
GAC  .أأيیًضا مع مجلسس ااإلددااررةة في أأووقاتت أأخررىى٬، أأوو ااالجتماعع ووجهًھا لووجهھ أأوو منن خاللل مؤؤتمررااتت االهھاتفف  

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§  مووقعGAC على االوويیبب  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
GACكبيیرر مدديیرريي عالقاتت  ٬،أأوولووفف نوورردديینغ  

GACمنسقق٬، شعبة خددماتت  ٬،جووليیا شاررفيیلوونن  

ااالجتماعع االحكوومي ررفيیع االمستووىى االذذيي سيیتمم عقددهه  
نبذذةة  

٬، تمم جددوولة ااجتماعع حكوومي ررفيیع االمستووىى 50ررقمم  ICANNاالتقليیدديیة في ااجتماعع  GACباإلضافة إإلى ااجتماعاتت 
. ووسووفف يیكوونن ااالجتماعع متاًحا 50ررقمم  ICANNيیوونيیوو٬، بعدد ااحتفاليیة االتررحيیبب باجتماعع  23صباحح يیوومم ااالثنيینن 
لمشارركة االجمهھوورر.  

أأحددثث االتططووررااتت   
االحكوومي ررفيیع االمستووىى٬، ووسووفف يیتررأأسهھ االووززيیرر االبرريیططاني فايیززيي مع ررئيیسة  ستستضيیفف االمملكة االمتحددةة ااالجتماعع

GAC  هھھھيیذذرر ددرراايیدديینن كررئيیسة مشترركة. ووتمتت ددعووةة االووززررااء االمعنيیيینن منن جميیع أأنحاء االعالمم٬، بما في ذذلكك ددووالً منن
ااالجتماعع ااألوولل فقدد  . ووهھھھذذهه هھھھي االمررةة االثانيیة االتي يیعقدد فيیهھا مثلل هھھھذذاا ااالجتماعع. أأماGACخاررجج ااألعضاء االحاليیيینن في 

االتي تقتررحح بأنن يیتمم عقدد هھھھذذاا  ٬ATRT، وواالذذيي أأططلقتهھ تووصيیة 45ررقمم  ICANNااستضافتهھ كندداا بالتززاامنن مع ااجتماعع 
االنووعع منن ااالجتماعاتت كلل عاميینن.   
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االخططووااتت االتاليیة   
جددوولل ااألعمالل  منن االمتووقع أأنن يیكوونن هھھھناكك حضوورر ووااسع٬، بما ذذلكك االعدديیدد منن االووززررااء. وولمم يیتمم ااالنتهھاء حتى ااآلنن منن

٬، ووحوولل االمووضووعاتت ٬GAC، باإلضافة إإلى مناقشاتت حوولل ددوورر ICANNلكنن سيیتمم تضميینن تقارريیرر منن قيیاددةة 
.IANAعلى NTIAاالحاليیة ذذااتت االخصووصيیة االعاليیة٬، مثلل نقلل إإشرراافف   

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
GACكبيیرر مدديیرريي عالقاتت  ٬،أأوولووفف نوورردديینغ  

GACمنسقق٬، خددماتت  ٬،جووليیا تشاررفوولنن  

RSSAC  

تقددمم سيیرر عملل جهھوودد إإعاددةة االهھيیكلة   
نبذذةة  

االتنفيیذذيیة مررتيینن شهھرريیاً لتنسيیقق  RSSACإإحرراازز تقددمم بجهھووددهھھھا إلعاددةة االهھيیكلة. تجتمع لجنة  RSSACتووااصلل 
االحززبي. عالووةة على ذذلكك٬، تخضع ووثيیقة ااإلجررااءااتت االتشغيیليیة لجوولة  RSSACا في ذذلكك تشكيیلل مؤؤتمرر أأنشططتهھا٬، بم

أأخررىى منن االتحرريیرر على ووشكك ااالنتهھاء.   

االتططووررااتت   
تعرريیفاً عامالً  —بالتنسيیقق مع لجنة االعضوويیة—٬، ااعتمددتت االلجنة االتنفيیذذيیة2014أأبرريیلل  14في مؤؤتمررهھھھا االهھاتفي في 
ة ططلبب النضمامم ااألططرراافف االمهھتمة وواالمؤؤهھھھلة إإلى االمؤؤتمرر االحززبي. لقدد نشررتت لجنة وومتططلباتت االعضوويیة ووعمليی
االعضوويیة هھھھذذهه االمعلووماتت.   

االخططووااتت االتاليیة  
في ااجتماعع  15:00إإلى  13:30منن االساعة  2014يیوونيیوو  23جلسة معلووماتت عامة في  RSSACستستضيیفف 

ICANN  االعامم في لنددنن. ستززوودد جلسة االمعلووماتت االعامة مجتمعICANN  بآخرر االمستجددااتت حوولل إإعاددةة هھھھيیكلة
RSSAC  وواالعملل االجارريي ووتشكيیلل االمؤؤتمرر االحززبي. كما ستجتمعRSSAC  مع مجلسس إإددااررةةICANN  أأثناء

. ICANN 50ااجتماعع   

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§ سة حوولل جل االمززيیدد منن االمعلووماتتRSSAC  االعامة فيیا جتماععICANN 50،بما في ذذلكك تفاصيیلل  ٬
االمشارركة عنن بعدد   

§ حوولل  معلووماتت أأكثررRSSAC،ووعمليیة ططلبب عضوويیة االمؤؤتمرر االحززبي٬، وومحاضرر ااالجتماعاتت  ٬  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
كبيیرر محللي االسيیاسة ٬،كاررلووسس رراايیسس  
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SSAC  

-االمررحلة ااألوولى JASاالتعليیقاتت حوولل تقرريیرر  DNSتخفيیفف مخاططرر تضارربب    
نبذذةة  
حوولل تقرريیرر  SSAC: تعليیقق ٬SAC066، نشررتت االلجنة ااالستشارريیة لألمنن ووااالستقرراارر "2014يیوونيیوو  11في 

JAS  االمررحلة ااألوولى حوولل تخفيیفف مخاططرر تضارربب مساحة أأسماءDNS".  

أأحددثث االتططووررااتت وواالخططووااتت االقاددمة  
: "تخفيیفف مخاططرر تضارربب مساحة االمررحلة ااألوولى JASتقرريیرر تعليیقاً حوولل  ٬SSAC، نشررتت 2014يیوونيیوو  11في 

ااإلنتررنتت االعالميیة ووإإططارر عملل  DNS: ددررااسة حوولل تضارربب مساحة ااألسماء في مساحة أأسماء DNSأأسماء 
ثمانيیة مسائلل٬، وويیقددمم تووصيیاتت تررتبطط ببعضهھا االبعضض. تقع االتووصيیاتت  SSACيیحدددد تعليیقق  االمخاططرر". للتخفيیفف منن

االتاليیة ضمنن فئتيینن: تلكك االمررتبططة باالعتباررااتت االتشغيیليیة٬، ووتلكك االمررتبططة باالعتباررااتت ااإلستررااتيیجيیة.  

االتووصيیاتت االتشغيیليیة:   

ططووااررىىء٬، على سبيیلل االمثالل٬، ااألمنن  تووسعة نططاقق االمووااقفف االتي ستططلقق ااستجابة ICANNيینبغي على  •
االقوومي ووااالستعدداادد للططووااررىىء وواالبنيیة االتحتيیة االحررجة وواالعمليیاتت ااالقتصادديیة االررئيیسيیة وواالتجاررةة وواالحفاظظ 

على االنظظامم وواالقانوونن.   

ااستخدداامم فتررااتت تعططلل متددررجة٬،  ICANNبددالً منن فتررةة االتعططلل االمتحكمم بهھا بشكلل فرردديي٬، يینبغي على  •
لل عادديیة٬، للسماحح ألنظظمة االمستخددمم االنهھائي االمتأثررةة بمووااصلة االعملل أأثناء االفاررةة يیقاططعهھا فتررااتت تشغيی

يیووماً مع مخاططرر أأقلل لحددووثث تأثيیرر كاررثي على ااألعمالل. 120ااالختبارريیة لمددةة   

إإجررااء تقيیيیمم لمناهھھھج ااإلبالغغ االمحتملة مقاررنة على ااألقلل مع االمتططلباتت االتي تشتررططهھا  ICANNيینبغي على  •
SSAC  منهھج ااإلشعارر.قبلل تنفيیذذ  

) IPv6االذذيي يیستضيیفف ( 6تنفيیذذ منهھج إإبالغغ يیستووعبب بررووتووكوولل ااإلنتررنتت ااإلصدداارر  ICANNيینبغي على  •
) فقطط أأوو االتكددسس االمززددووجج.IPv4االذذيي يیستضيیفف ( 4ااإلصدداارر  IPفقطط٬، باإلضافة إإلى   

بعدد أأنن تووفرر االووضووحح للسجالتت حوولل االقوواانيینن ووأأسلووبب تخصيیصص ااألسماء االمحجووبة  ICANNيینبغي على  •
اانتهھاء االفتررةة ااالختبارريیة.   

االتووصيیاتت ااإلستررااتيیجيیة:  

االمررحلة ااألوولى بشكلل فرردديي. إإذذاا  JASاالنظظرر بعددمم ااتخاذذ أأيي قرراارر مبني على تقرريیرر  ICANNيینبغي على  •
  كانن يینبغي ااتخاذذ قرراارر قبلل نشرر االتقرريیرر بأكملهھ٬، يیجبب تووفيیرر ااتصاالتت مع االمجتمع لإلشاررةة إإلى هھھھذذاا بووضووحح.

أأنن تنشرر معلووماتت حوولل االمسائلل االتي لمم يیتمم كشفهھا بعدد في االووقتت االمناسبب.  ICANNيینبغي على  •  
االسعي لتقدديیمم تبرريیرر أأكبرر الستنباطط لنتائج بناًء على نووعع ووااحدد منن االمقايیيیسس أأوو جمع  ICANNيینبغي على  •

االبيیاناتت على أأووضاعع أأخررىى.  
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االخططووااتت االتاليیة  

ااجتماعع  - ICANN 50حوولل ووثيیقة تعليیقهھا أأثناء ااجتماعع  ICANNإإيیجاززااً إإلى مجتمع  SSACسووفف تقددمم 
ICANN .االعامم في لنددنن  

االخلفيیة  
يیشيیرر مصططلح "تضارربب ااألسماء" إإلى االمووقفف حيیثث ااالسمم االمعررفف وواالمستخددمم في مساحة أأسماء ما قدد يیظظهھرر في 

فعليیاً في مساحة أأسماء أأخررىى. االمستخددموونن وواالططلباتت االذذيینن يینوووونن ااستخدداامم ااسمم في مساحة أأسماء ما قدد يیستخددموونهھا 
  أأخررىى٬، ووقدد يیؤؤدديي ذذلكك إإلى سلووكك غيیرر متووقع حيیثث ال يیكوونن ااالستخدداامم االمقصوودد لالسمم متشابهھ في كلتا مساحتي ااألسماء.

االظظررووفف االتي قدد تؤؤدديي إإلى تضارربب ااألسماء قدد تكوونن مصاددفة أأوو خبيیثة. في سيیاقق نططاقاتت االمستووىى ااألعلى 
(TLDs)نظظامم أأسماء نططاقاتت ( ٬، مساحاتت ااألسماء االمتضارربة هھھھيDNS ااإلنتررنتت االعالميیة االتي تنعكسس في منططقة (

) ICANNاالجذذرر كما تمم نشررهھھھا منن قبلل شرركاء إإددااررةة منططقة االجذذرر (ووهھھھي حاليیاً هھھھيیئة ااألسماء ووااألررقامم االمخصصة (
أأسماء ساحة ) ووأأيیة مVeriSign) االتابعة لووززااررةة االتجاررةة ااألمرريیكيیة ووNTIAووإإددااررةة االمعلووماتت ووااالتصاالتت االقووميیة (

  أأوو أأيي بررووتووكوولل آآخرر. DNSأأخررىى٬، بغضض االنظظرر عما إإذذاا كانتت مساحة ااألسماء ااألخررىى تهھددفف لالستخدداامم مع 

٬، في ICANN) االتابع لـgTLDاالعامة االجدديیدد ( TLDفيیما يیتعلقق بالتضارربب مع ااألسماء االمتووفررةة بمووجبب بررنامج 
: ددررااسة حوولل DNSتضارربب مساحة أأسماء تقرريیررااً بعنوواانن "تخفيیفف مخاططرر  ٬ICANN، نشررتت 2014فبرراايیرر  26

ااإلنتررنتت االعالميیة ووإإططارر عملل للتخفيیفف منن االمخاططرر٬، تقرريیرر  DNSتضارربب مساحة ااألسماء في مساحة أأسماء 
االمررحلة ااألوولى  JAS. يیقددمم تقرريیرر ICANNلالستشاررااتت االعالميیة لصالح  JASاالمررحلة ااألوولى"٬، وواالتي أأعددهھھھا 

االحاليیة وواالمستقبليیة  DNSمجمووعة منن االتووصيیاتت االتي تددعمم منهھجاً لتحدديیدد ووتخفيیفف تأثيیرر تضارربب مساحة أأسماء 
ووتووفيیرر قددررااتت ااالستجابة للططووااررىىء في حالة  DNSووإإبالغغ االمشغليینن بأيیة مسائلل محتملة مررتبططة بمساحة أأسماء 

المتهھ بشددةة.تأثرر ااألنظظمة االحررجة االمررتبططة بصحة ااإلنسانن ووس  

مززيیدد منن االمعلووماتت  

§ SAC066 تعليیقق :SSAC  حوولل تقرريیررJAS  االمررحلة ااألوولى حوولل تخفيیفف مخاططرر تضارربب مساحة
  DNSأأسماء 

§  مووقعSSAC على االوويیبب  

§  منشووررااتتSSAC  

جهھة ااالتصالل بالفرريیقق  
مدديیرر االسيیاساتت وومحللل تقني ٬،ستيیفف شيینغ  
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