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 ICANN ملخصات موجزة لبعض الموضوعات التي تم تناولها من ِقبل لجنة ICANN ةيتضمن تحديث سياس
يقوم . المعنية بهيكل تطوير السياسة االرتقائية، باإلضافة إلى معلومات تخص أنشطة أخرى لتطوير السياسة

وتشجيع  بنشر هذه التحديثات الشهرية لزيادة مقدار الشفافية إلى الحد األقصى ICANN العاملون في سياسة
 .ICANNالمشارآة المجتمعية الواسعة في أنشطة تطوير سياسات 

هناك روابط للمزيد من المعلومات ونحن نشجع القراء على االطالع على ما هو أآثر من تلك الملخصات الموجزة 
وآما عودناآم، يرحب جميع العاملين باستقبال تعليقاتكم  .ICANN للتعرف أآثر على أسلوب عمل جمعية

برجاء إرسال هذه التعليقات إلى العنوان . قتراحاتكم بشأن آيفية تطوير جهودهم للتواصل فيما يخص السياساتوا
  staff@icann.org-policy .التالي

 زيةمتوفر بالروسية والصينية والعربية والفرنسية واإلسبانية واإلنجلي ICANN تحديث سياسة

 ، واإلسبانية)EN( اإلنجليزية: متوفر اآلن بست لغات معتمدة من قبل األمم المتحدة ICANN تحديث سياسة
(ES)والفرنسية ، )FR(والعربية ، )AR( والصينية ،)المبسطة -- siZH(والروسية ، )RU(.   تم نشر

إن آنت . شر على اإلنترنتاإللكتروني ومتوفر من خالل االشتراك المبا ICANN على موقع تحديث السياسة
 صفحة اشتراآات تفضل أن ترسل إليك تلك التحديثات مباشرة إلى صندوق بريدك شهريًا، اذهب إلى

ICANN هذه خدمة . آي تسجل اشتراآك" تحديث السياسة"، ثم أدخل عنوان بريدك اإللكتروني، واختر
 :المزيد من المعلومات متوفرة على.  لمشترآينمجانية ل

  /ICANN :http://www.icann.org/en/topics/policy تحديثات سياسة •
  .org/en/newsletter/http://www.icann: اشترك في تحديثات السياسة •
  /ICANN :http://www.icann.org/en/policy منطقة سياسة •

 
  ماذا يوجد في مفكرة اليوم؟

  
بزيارة التقويمات المباشرة على اإلنترنت  ICANNتعرف على آخر أخبار ما يحدث في تطورات سياسة 

  :أآثر ثالثة تقوميات نشاطًا تتضمن. ICANN لهيئات تطوير سياسات
 

  /http://www.atlarge.icann.org تقويم المنظمة العامة على العنوان •
، ويتضمن روابط إلى جداول األعمال )ccNSO( التقويم الرئيسي لمنظمة دعم أسماء رموز الدول •

  /http://ccnso.icann.org/calendar باالجتماعات على العنوان الخاصة  MP3وتسجيالت
 ، ويتضمن روابط إلى جداول األعمال وتسجيالت)GNSO( التقويم الرئيسي لمنظمة دعم األسماء العامة •

MP3 الخاصة باالجتماعات على العنوان http://gnso.icann.org/calendar/index.html  
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 تعليقاتك بخصوص الموضوعات التي تتعلق بالسياسة تهمنا اآلن. 1
 

للحصول على  هنا حدد( ICANN التعليقات الرقمية العامة مفتوحة اآلن بخصوص الموضوعات التي تهم مجتمع
 :شارآنا اآلن لتعرض علينا أفكارك فيما يخص). الئحة آاملة

 إلى مجلس  ICANNة فيخطة التنفيذ من أجل تحسين الثق تم تقديم مسودة اللجنة اإلستراتيجية للرئيس من •
ICANN وتوضح هذه الخطة إطار عمل لنقل. في مكسيكو سيتي وقد تم نشرها لتلقي التعليقات العامة عليها 
ICANN 2009مايو  11تنتهي فترة السماح بالتعليقات في  .إلى القطاع الخاص. 

، إلعادة تخصيص ما قامت بتحديده ليكون بمثابة INFO أفيلياس المحدودة، سجل اقتراح قم بالتعليق على •
ألصحاب العالمات التجارية  ”sunrise“ تسجيل بال شكاوى تم عملها أثناء فترة اسم النطاق في عملية 1400
 .2009مايو  2تنتهي فترة السماح بالتعليقات في  .المؤهلين

حول موضوعات حماية العالمة  (IRT) فريق توصيات التنفيذ قم بعرض اآلراء حول توصيات المسودة من •
آونت دائرة الملكية الفكرية  .الجديدة  gTLDsالخاص بتقديم  ICANNدليل مقدمي الطلبات لـ التجارية في
 .2009مايو  24تنتهي فترة السماح بالتعليقات في  .موعة لتقديم حلول ممكنة للمناقشة العامةهذه المج

 أوجدت عملية تحسينات. ودائرة المستهلكين المعنية IDNgTLD يتم طلب التعليقات بهدف االلتماس من دائرة •
GNSO المستمرة اهتمامًا مجتمعيًا آبيرًا بتشكيل دوائر GNSO  انتخابية جديدة، وهي تشكل اثنين من

بخصوص دائرة المستهلكين  2009مايو  14تنتهي فترة التعليقات في  .الطلبات التي سينظر فيها المجلس
 .المقترحة  IDNgTLDبخصوص دائرة 2009مايو  20تنتهي فترة التعليقات في  المقترحة

من خالل التعليق على إجراء  DNS ساعد في حماية مسجلي أسماء النطاقات واألمن والسالمة الشاملين لـ •
 .2009مايو  28تنتهي فترة السماح بالتعليقات في . مقترح الستبعاد المسجلين

 

 IDNيقدم العمل على تطوير سياسة  CCNSO مجلس. 2
 

 لمحة سريعة
 

 وُتقدِّم. ظهورههو أهم المبتكرات التي طرأت على اإلنترنت منذ  (IDN) سيكون تقديم أسماء النطاقات الدولية
IDNs  العديد من الفرص والفوائد الجديدة المحتملة لمستخدمي اإلنترنت لجميع اللغات الموجودة حول العالم، وذلك

  .من خالل السماح لهم بإنشاء نطاقات باللغات والهجائيات األصلية الخاصة بهم واستخدامها
بسياسة الختيار  ICANN والتوصية لمجلسلتطوير  IDN cc ببدء عملية تطوير سياسة ccNSO قام مجلس
   .ICANN وآذلك لتحديد التغييرات المحتملة في لوائح IDN ccTLDs وتفويض

  
 آخر التطورات

 
أصدر . رسميًا عملية تطوير سياسة على أسماء نطاقات رموز الدول الدولية ccNSO بدأ 2009أبريل  7في 

: ، يوصي فيه بأنه على المجلس2009أبريل  2في  ccNSO إلى مجلس تقرير موضوعات مدير الموضوعات
   .PDP ؛ تعيين مجموعتي عمل؛ واعتماد الخط الزمني المقترح لـIDN ccPDP بدء

http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/jpa/iic/draft-iic-implementation-26feb09-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#iic-plan
http://www.icann.org/en/registries/rsep/afilias-request-2008008-28aug08.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#info
https://st.icann.org/new-gtld-overarching-issues/index.cgi?new_gtld_overarching_issues
http://www.icann.org/en/public-comment/#dagv2
http://www.icann.org/en/public-comment/#irtpdr
http://www.icann.org/en/public-comment/#consumers
http://www.icann.org/en/public-comment/#consumers
http://www.icann.org/en/public-comment/#idngtld
http://www.icann.org/en/public-comment/#prdp
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/final-issues-report-idn-ccpdp-02apr09.pdf


 
  :إلى ccNSO لس، توصل أعضاء مج2009أبريل  7في اجتماعه في 

 
 ؛IDN بدء عملية تطوير سياسة رموز الدول •
، مع تعيين مجموعات العمل حسبما تم ICANN عدم تعيين قوة مهام آتوقع في الملحق ب من لوائح •

  اقتراحه بواسطة مدير الموضوعات في تقرير الموضوعات؛
 ). من تقرير الموضوعات 5القسم ( PDP اعتماد الخط الزمني المقترح لـ •

 
، IDN ccPDP مسودة تقرير موضوعات ccNSO في مكسيكو سيتي، اقترح مجلس ICANN في اجتماع

 ICANN توصل مجلس .IDN ccTLDs والذي يعتبر خطوة هامة لتدشين عملية رسمية لتطوير سياسة دولية لـ
، ccNSO ونطاق ICANN تقع ضمن رسالة IDN ccPDP العام إلى أن الموضوعات التي يتم مناقشتها خالل
 .وهذا الخيار مضمن اآلن في تقرير الموضوعات

  
 الخطوات التالية

 
سيتم تأسيسها بهدف تطوير االقتراحات الخاصة بتوصيات  مجموعة العمل، IDN ccPDP آخطوة أولى في

لمنظمة  ستكون مجموعة العمل هذه بمثابة مجموعة عمل .IDN ccTLDs السياسة العامة عن مقدمة وتفويض
  .ستشاريةلجنة ا /داعمة

 

  خلفية

ar.htm-cctlds-http://www.icann.org/ar/topics/policy/background/idn  
 

 مزيد من المعلومات
 
  :PDP ، بما في ذلك الخط الزمني لـIDN ccPDP تقرير موضوعات •

-ccpdp-idn-report-issues-http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/final
. 02apr09.pdf 

 /IDN ccPDP: http://ccnso.icann.org حل •
 :IDN ccTLD تتبع السريع لـشرح ال •

en.htm-18feb09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement 
 

 االتصال بالعاملين
  

  مستشار سياسات أول، كلبارت بوسوين
  

http://www.icann.org/ar/topics/policy/background/idn-cctlds-ar.htm
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/final-issues-report-idn-ccpdp-02apr09.pdf
http://ccnso.icann.org/
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-18feb09-en.htm
mailto:%20policy-staff@icann.org


  
 DNS المجتمع يرآز على الجريمة اإللكترونية وإساءة استخدام. 3

 
 لمحة سريعة

 
 في DNS ترآز التوصيات التي خرجت من الجلسات المنعقدة أثناء منتدى الجريمة اإللكترونية وإساءة استخدام

ICANN مصالح بحثًا عن تعزيز الردود على بمكسيكو سيتي على مواصلة الحوار بين العديد من أصحاب ال
 .DNS إساءات استخدام

 
 آخر التطورات

 
في اجتماعه المنعقد في  2009مارس  4في  DNS منتدى الجريمة اإللكترونية وإساءة استخدام ICANN أقام

ضم .  وقد شجع المنتدى المناقشة وإقامة عالقات عمل بين مجموعة آبيرة من أصحاب المصالح. مكسيكو سيتي
ألعضاء االستشاريون مشارآين من هيئات فرض القانون والباحثين في الشؤون األمنية والمدافعين عن العمالء ا

   .والمسجلين من آل أنحاء العالم gTLD وسجالت ccTLD وسجالت
 

حضور ورش العمل المشارآة في الجلسات التي تم  200وقد توصل منتدى الجريمة اإللكترونية مع ما يزيد عن 
 :ؤهاإجرا
• ccTLDs وفرض القانون 
 الجديدة TLDs حماية العمالء في •
 DNSإساءة استخدام /في الرد على الجريمة اإللكترونية ICANN دور •
 إساءة استخدام في أمريكا الالتينية/الجريمة اإللكترونية •

 
 :تتضمن المحصالت الناجمة عن هذه الجلسات

 
• ccTLDs يروأآد ممثلو فرض القانون ومد. وفرض القانون ccTLD  على أهمية وجود قنوات مفتوحة

. DNSللتواصل بين هذه المجتمعات وذلك لفهم العوائق التي تواجههم في التعامل مع إساءة استخدام 
لجعل اإلنترنت  ICANN باإلضافة إلى ذلك، عبر مجتمع فرض القانون عن رغبته في العمل مع مجتمع

 .مكانًا آمنًا للمستخدمين النهائيين
 
 مع إدراك أنه ال يتعين على .DNS إساءة استخدام/في الرد على الجريمة اإللكترونية ICANN دور •

ICANN مراقبة األعمال اإلجرامية التي تتم على اإلنترنت، توصل المشارآون إلى عدة أولويات لـ 
ICANNاستخدام"الترآيز على المبادرات الجديدة التي تنبثق من : ، وتشمل DNS"  والتي تمنح

سجلين والسجالت القدرة على اتخاذ إجراء أينما آان ذلك مناسبًا؛ تحسين إجراءات التوافق التعاقدي الم
القادرة على تلبية متطلبات مساحة اسم محسنة في المستقبل؛ وتسهيل الحوار المتواصل بين أصحاب 

 .المصالح المتأثرين اآلخرين للتعاون في مجاالت جمع البيانات ومشارآة المعلومات
 

عبر المشارآون عن رغبتهم في تحقيق التجانس بين المتطلبات  .الجديدة TLDs حماية العمالء في •
طالب بعض المشارآين بأهمية . ccTLDs الجديدة و TLDsالموجودة،  TLDs التعاقدية الخاصة بـ

للمسجل بهدف حماية  WHOIS متطلب دقة المعلومات فيما يتعلق ببيانات عقد المسجل وبيانات
 .DNS ستهلكين بشكل أفضل من الجريمة اإللكترونية وإساءة استخدامالم

 



وقد الحظ المشارآون أن جريمة اإلنترنت ال . إساءة استخدام في أمريكا الالتينية/الجريمة اإللكترونية •
ورغم أنه ال يوجد حل تقني لحل آل هذه المشاآل، .  تعتبر مشكلة ألمريكا الالتينية، ولكنها مشكلة عالمية

 .القيام بدور بالمشارآة في وتسهيل المناقشات والتعاون فيما بين آل أصحاب المصالح ICANN مكن لـي
 

 الخطوات التالية
 

 إلى الحصول على تعليقات ومناقشات من المجتمع حول مدى مالءمة جلسات المتابعة في اجتماع ICANN تسعى
ICANN تلقت   .يونيو 26-21بين  المقرر عقدة في سيدني في الفترة والثالثين الخامس ICANN  بالفعل

وفرض القانون، وحول حماية المستهلكين من  ccTLDs اقتراحات بخصوص جلسات مستفيضة إضافية حول
لتقديم تعليقات واقتراحات خول تنسيق وموضوعات وأفكار أخرى    .DNSالجريمة اإللكترونية وإساءة استخدام 

 .المتوفر أدناه عبر البريد اإللكتروني ICANN ، برجاء مراسلة فريقتخص الجلسات اإلضافية حول هذا الموضوع
 

 مزيد من المعلومات
 

منتدى الجريمة  ملخص لمزيد من التفاصيل حول التوصيات التي تم تقديمها أثناء الجلسات، برجاء الرجوع إلى
 .DNSاإللكترونية وإساءة استخدام 

مجموعة عمل سياسات إساءة  في GNSO المسبق الذي تم إجراؤه بواسطة PDP برجاء الرجوع إلى عمل سياسة
والتي قد تحسن من رد المجتمع على الجرائم  GNSO لمزيد من المعلومات حول أنشطة سياسات استخدام التسجيل

 .DNSاإللكترونية وإساءة استخدام 
 

 االتصال بالعاملين
 استشارية أولى للسياسات ،مارجي ميالم

  

http://mex.icann.org/node/3638
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
mailto:policystaff@icann.org


 

 GNSOتواصل مجهودات تحسين تطويرات . 4
 

 لمحة سريعة

لتنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات التنظيمية والهيكلية المصممة  (GNSO) العامةيعمل مجتمع منظمة دعم األسماء 
ويتم تشجيع أعضاء المجتمع المهتمين على تقديم . بغرض تحسين آفاءة وفعالية وإمكانية الوصول الخاصة بالمنظمة

وباالنضمام إلى أي فريق من فرق العمل المرآزة  التطوع للمشارآة في الجهود خبرتهم وقدرتهم العقلية عن طريق
 .التي تتولى تنفيذ التوصيات على جوانب مختلفة من مجهود التحسينات

 آخر التطورات

.  بهيكله الجديد GNSO جلسيشتمل التقدم في أعمال التنفيذ والتنسيق والتخطيط الكلية من أجل االنتقال إلى م
والتنظيم الجديد، بما في ذلك دور مجموعات أصحاب المصالح، تفضل باالطالع على  GNSO لتتعرف على هيكل

 .GNSOالصفحة اإللكترونية لتحسينات  المناقشات والمخططات على

 دةمجموعات أصحاب مصالح جدي

الجديدة األربعة التي تم تقديمها إلى  GNSO منتدى التعليقات العامة للمواثيق المقترحة لمجموعات أصحاب مصالح
sgcomment/#-http://www.icann.org/en/public- -  انظر(أبريل  15المجلس قد امتد إلى 

petitions .(بعد اجتماع مكسيكو سيتي لـICANN   الذي ُعقد في)قامت)مارس 16 ،NCUC   بتقديم التماس
تم توجيه الفريق بأنه قد تتم أيضًا مراجعة التماس .  NCSGومواثيق منقحة لمجموعة أصحاب المصالح في 

  .ومواثيق مجموعة أصحاب المصالح الخاصة بالسجل
  

 الجديدةالدوائر االنتخابية 
 

من اثنتين ) NOIF( االنتخابية الجديدة GNSO إعالن النوايا لتشكيل دوائر"وقد حصل الموظفون على مستندات 
إذا تم اعتمادها من ِقبل المجلس، تقترح الدائرة االنتخابية تقديم رأيًا رسميًا وتمثيًال . من الدوائر االنتخابية الجديدة

ربحية أو غير ربحية، وآاالت حكومية، مؤسسات بحثية وتعليمية وأفراد إلى هيئات  ICANN رسميًا في عمليات
 :مشترآين في أو ينوون االشتراك على األقل في واحد من األنشطة التالية

 (1) ؛IDNTLD خدمة اهتمامات
 تقديم خدمات مثل السجل، المسجل، معلومات ويب متعددة اللغات وخدمات إنترنت أخرى لـ (2)

IDNTLDs )مثل TLDs  لغيرLATIN IDN(؛ 
والخدمات اللغوية المتعددة ذات  LATIN IDNs االشتراك في األبحاث والتطوير والتعليم لغير (3)

 الصلة باإلنترنت؛
االشتراك في المجتمع المنظم في مجتمعات لغوية غير الالتينية، وبالترويج للخدمات اللغوية ذت  (4)

بتدعيم السياسة خصوصًا في المجتمعات المتحدثة بغير  IDNTLDs الصلة، مثل تشجيع االهتمام العام في
 اإلنجليزية وغير الالتينية؛ و

نشر حقوق اإلنسان وتقدم اإلنترنت آنظام اتصاالت عالمي للقطاعات المهملة حتى وقتنا هذا من  (5)
 .في الكتابة المجتمع، خصوصًا المجتمعات غير المتحدثة باإلنجليزية أو التي ال تستخدم الحروف الالتينية

 
وقامت الدائرة االنتخابية المقترحة للمستهلكين بتقديم طلبها الرسمي لالعتراف بها إلى المجلس، وهذا االقتراح متوفر 

 .أيضًا اآلن لمراجعة وتعليقات المجتمع
 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://www.icann.org/en/public-comment/#sg-petitions


أآثر من أبريل مع تقديم  5المقترحة في  CyberSafety انتهت فترة التعليقات العامة بخصوص الدائرة االنتخابية
 .يقوم الفريق اآلن بفرز وتلخيص التعليقات. تعليق 300

 
 المجلس ومجهودات تنفيذ فريق العمل

وعملت على هيكل موضوعات تأآيد الميثاق وهيكل القيادة آبادرة  GNSO اجتمعت آل فرق عمل تحسينات
مثل إجراءات ( GNSO اتللتعامل مع العمل الحقيق من أجل تحسين مجموعة متنوعة من إجراءات وهياآل وعملي

وواصل أيضًا فريق خاص بوضع المسودات ). تطوير سياسة وأدوات مشارآة المعلومات عبر اإلنترنت الخاصة بها
مناقشته مشاآل االنتقال واشترك في مناقشة مفعمة بالحيوية مع الفريق المعني بتغييرات  GNSO تابع لمجلس

جديد في وقت الحق من هذا  GNSO م االنتقال إلى هيكل مجلساللوائح المحتملة والتي ستكون ضرورية إلتما
  .العام

 الخطوات التالية

 2009ال يزال يتوقع من الناحية الرسمية شغل مقاعد مجلس جديد في اجتماع يونيو  ICANN في حين أن مجلس
شمل هذه وت. في سيدني، فإن هذا اإلطار الزمني يواجه ضغوطات آبيرة في عرض نطاق المجتمع ICANN لـ

الضغوطات عمل المجتمع الملموس على األمور السياسية الفعلية وبعض االختالفات الجوهرية في منهج التعامل مع 
وقد يحتاج القرار جدوًال زمنيًا أطول على . عدد من آليات التنفيذ التي يجري متابعتها من جانب أعضاء المجتمع

طالب  .GNSO ية وآفاءة لعمليات المدى الطويل التي تقوم بهاالمدى القصير من أجل إنتاج إطار عمل أآثر فعال
  .أعضاء مجموعة أصحاب المصالح التجارية الجديدة من مجلس اإلدارة بتأخير تنفيذ هيكل المجلس الجديد

وخالل هذا الوقت، سوف تواصل فرق العمل واللجان التوجيهية العديدة عملها على وضع التوصيات بشأن مشكالت 
 .الجديدة في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية GNSO ت األوسع أمًال منها في تحقيقالتحسينا

 
 خلفية

 
في اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس وأآتوبر  ICANN من خالل سلسلة من القرارات اتخذها مجلس إدارة

ليات منظمة دعم ، تبنى المجلس مجموعة من األهداف والتوصيات لتحسين نواحي عديدة تخص هيكلة وعم2008
تلك القرارات آانت نتاجات لجهود استمرت لعامين في المراجعات واستقبال التعليقات  .GNSO األسماء العامة

  .ومباحثات مجلس اإلدارة
 

 .لتفاصيللمزيد من ا انقر هنا
 

 مزيد من المعلومات

  /http://gnso.icann.org/en/improvements على العنوان :GNSO صفحة معلومات تطوير •

: 2009يناير  8آيف يمكنك المشارآة،  - GNSO ، تنفيذ تطويراتICANN إعالن صفحة •
en.htm-08jan09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  --

   جديدة GNSO ساعد في بناء
en.htm-09jan09-uncements/announcementhttp://icann.org/en/anno 

 االتصال بالعاملين

  روبرت هوجارث، مدير أول السياسات

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/gnso-improvements-05dec08-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org


 

اإلجراءات  - ICANN العالمية من ِقبل مجلس IPV4 التصديق على سياسة. 5
 في طريقها اآلن للدخول في حيز التطبيق

 
  لمحة سريعة

 ICANN المتبقية وقام مجلس IPv4 قامت سجالت اإلنترنت اإلقليمية بتبني سياسة لتخصيص مجموعات عناوين
هو نظام التعامل مع بروتوآول اإلنترنت المستخدم  IPv4 .2009مارس  6بالتصديق على هذه السياسة في 

مل لمستخدمي اإلنترنت، من خالل النمو الشا.  بت 32فريدة بتنسيق مكون من  IP لتخصيص أرقام عناوين
 (IPv6) وسيكون من الضروري استخدام نظام الترقيم) مليار 4.3تقريبًا (يتواصل استنفاد مجموعة األرقام الفريدة 

 .بت 128المكون من 

  آخر التطورات

 على السياسة المقترحة لتخصيص مجموعة عناوين (RIRs) لقد وافق آل مزودي امتدادات اإلنترنت اإلقليميين
IPv4 المتبقية وقد قام مجلس ICANN التأثيرات العملية . في اجتماعهم األخير في مكسيكو سيتي بالتصديق عليها

 IANA عند تقليل مجموعة RIRs والتي سيتم تخصيصهًا لكل IPv4 8/للسياسة هي عبارة عن مجموعة عناوين 
بتنفيذ  ICANN قام فريق. 2011م إلى خمسة، والتي من المتوقع أن تظهر في عاIPv4 8/  لمجموعات عناوين

 .إلى الحد المحدد في السياسة IPv4 السياسة في إجراء مكتوب لكي تظهر فاعليته عند وصول استنفاد حيز عناوين

  الخطوات التالية

وسيتم وصفه  RIRs قيد التطوير في IPv4 هناك مقترح سياسة عامة جديد الستعادة وإعادة تخصص حيز عناوين
  .صيل في اإلصدارات المستقبليةبمزيد من التف

  خلفية

بمراجعة  (ASO AC) قام آل من اللجنة التنفيذية لمنظمة موارد األرقام ومجلس العناوين بمنظمة دعم العناوين
 ، قاما بالموافقة على توجيهه إلى مجلس2009يناير  8المتبقية و، في  IPv4 المقترح لتخصيص مجموعة عناوين

ICANN .ح للتعليقات العامة على موقعوتم نشر المقتر ICANN  حيث تم 2009فبراير  26- 5في الفترة من ،
  .تلقي تعليق واحد يؤيد المقترح

 .انقر هنا لمزيد من التفاصيل

 مزيد من المعلومات
 2008ديسمبر  2، الذي تم تحديثه في IPv4  تقرير خلفية •

29nov07.htm-report-ipv4-http://www.icann.org/announcements/proposal 
 2009فبراير  5النداء األخير لتقديم التعليقات وتقرير خلفية حديث،  •

en.htm-05feb09-2-cann.org/en/announcements/announcementhttp://www.i 

  االتصال بالعاملين

  أولوف نوردينج، مدير عالقات الخدمات

http://www.icann.org/announcements/proposal-ipv4-report-29nov07.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-05feb09-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org


 

 ميثاق مراجعة المناطق الجغرافية جاهز لموافقة مجلس اإلدارة عليه. 6
 

 لمحة سريعة

ردود أفعال  ICANN تلقى الميثاق المقترح لمجموعة العمل المجتمعية لمراجعة نظام المناطق الجغرافية الخاص بـ
 .ICANN مجتمعية رائعة وهو اآلن على وشك الحصول على موافقة من مجلس

 آخر التطورات

تم نشرها للمراجعة والتعليقات من جانب المجتمع  وثيقة ميثاق مقترح قامت مجموعة عمل المناطق الجغرافية بإعداد
يصها بواسطة فريق تلخ التعليقات التي تم تقديمها في هذا المنتدى آانت إيجابية وتم. 2009مارس  24خالل 
أيضًا، تعمل مجموعة العمل على جمع معلومات عن تطبيق . ، والميثاق جاهز اآلن لالعتماد من ِقبل المجلسالسياسة

 .العديدة والعمليات االختيارية لها ICANN المناطق الجغرافية خالل هياآل
 

 الخطوات التالية

  .الميثاق المقترح في انتظار اعتماد المجلس

 خلفية

 .لمزيد من التفاصيل انقر هنا

 مزيد من المعلومات

  :ccNSO تقرير وتوصيات مجموعة عمل •
-wg-regions-report-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso

240907.pdf 

 :2007نوفمبر  2في  ICANN قرار مجلس إدارة •
02nov07.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions2008نوفمبر  ؛ 
07nov08.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 

draft-regions/wg-http://www.icann.org/en/topics/geographic-: المقترح  WGميثاق •
en.pdf-18feb09-charter 

  :المقترح WG ملخص وتحليل التعليقات المجتمعية في ميثاق •
 .htmlcharter/msg00002-http://forum.icann.org/lists/geo 

 االتصال بالعاملين

  روبرت هوجارث، مدير أول السياسات

 

http://www.icann.org/en/public-comment/#regions-charter
http://forum.icann.org/lists/geo-charter/msg00002.html
http://forum.icann.org/lists/geo-charter/msg00002.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-05dec08-en.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-240907.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/wg-draft-charter-18feb09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/wg-draft-charter-18feb09-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/geo-charter/msg00002.html
mailto:policy-staff@icann.org


 عبر العديد من المشكالت SSAC تقدم مشروعات
 

7 .

 لمحة سريعة

حول استخدام حروف اللغة المحلية في بيانات عرض التسجيل وموضوعات أخرى  SSAC تتقصى مشروعات
 .DNS بسالمة وأمان مرتبطة

 آخر التطورات

 ، دوليSAC037 .حاليًا برسم العديد من المشروعات في طريقها إلى االنتهاء SSAC تقوم
 دعم الحروف من اللغات المحلية: استخدام بيانات التسجيل

 هذا المستند يفحص المشاآل. واألبجديات، سيتم نشره في أبريل
 ية لقبول وعرضالمرتبطة بنشر مسجلي الممارسات الحال

 بيانات التسجيل في الحروف من اللغات المحلية، وآيف أنها تؤثر على
 تقوم اللجنة اآلن بإنهاء دراستها. الطلبات وتجربة المستخدم

 .DNSSEC حول حالة تنفيذ ونشر

 الخطوات التالية
 

ص نطاقات القيم العالية يتواصل العمل على العديد من المشروعات، بما في ذلك القياسات الواقية للمسجل بخصو
دراسة الهدف منها تحديد ما إذا آانت األساليب  SSAC بدأت ).RRSACبالتعاون مع (ومقاييس الجذور 
 ).SSAC IDNخطة تقييم تنفيذ ( DNS ستعمل بطريقة تحفظ استقرار وأمان IDN TLDs المخططة لنشر

 .ICANN لخطة أمان واستقرار ومرونةالخارجية ومراجعتها  SSAC ردًا رسميًا على مراجعة SSAC تجهز
 

 االتصال بالعاملين
 

 ، تقني أمان أولديف بيسيتيللو
 

 
 سياسات إساءة استخدام التسجيل. 8

 نظرة أقرب
 

 لمحة سريعة

خدام تسجيل أسماء النطاقات، وتتعلق يبدو أن السجالت والمسجلين يفتقرون إلى مناهج موحدة للتعامل مع إساءة است
مجموعة عمل سياسات إساءة  GNSO وقد أطلق مجلس". إساءة استخدام التسجيل"األسئلة باإلجراءات التي تشكل 

 .استخدام التسجيل إللقاء نظرة أقرب على سياسات إساءة استخدام التسجيل

  آخر التطورات

ما الفرق : اقشة الموضوعات المخططة في ميثاقها مثلعلى أساس نصف أسبوعي لمن RAP تلتقي مجموعة عمل
بين إساءة استخدام التسجيل وإساءة استخدام أسماء النطاقات؛ ومدى آفاءة سياسات مكافحة إساءة استخدام التسجيل 

 .للتعامل مع إساءة استخدام التسجيل GNSO المطبقة؛ وأي المجاالت تحتاج إلى تطوير في سياسة

mailto:policy-staff@icann.org


 الخطوات التالية

 .يومًا وسيراجع المجلس نتائجها 90في غضون  GNSO تقدم مجموعة العمل تقريرها إلى مجلسوس

 خلفية

.htmar-/topics/policy/background/raparhttp://www.icann.org/ 

 مزيد من المعلومات

 :2008أآتوبر  29ت إساءة استخدام التسجيل، تقرير موضوعات سياسا •
-report-issues-abuse/gnso-http://gnso.icann.org/issues/registration

29oct08.pdf-espolici-abuse-registration 

 /http://gnso.icann.org/policies: ترجمة الملخص التنفيذي لتقرير الموضوعات •

 :ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل •
-abuse-https://st.icann.org/reg

wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policie
s_working_group 

: نص ورشة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل •
-gnso-http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript

en.txt-03mar09-workshop-policies-abuse-registration 

 االتصال بالعاملين

  ، استشارية أولى للسياساتمارجي ميالم مدير سياسات، و ،ماريكا آونينجز

 

 
 يعترض على أسماء المناطق الجغرافية الجديدة لـ CCNSO مجلس. 9

GTLD 

  
 لمحة سريعة

 
فقد  لتجنب االلتباس،.  بشكل متخصص ccNSO رافية لـتبنى وضع مجموعة عمل األسماء الجغ ccNSO مجلس

سيتم تقديم الورقة آجزء من . جديدة gTLD بعدم استخدام أسماء الدول والمناطق آسالسل أوصت مجموعة العمل
 .التعليقات العامة على مسودة دليل مقدمي الطلبات

 
 آخر التطورات

 
تخصصة لتجهيز ورقة حول استخدام أسماء الدول في اجتماع مكسيكو سيتي سيتم تشكيل مجموعة العمل الم

 تقديم وهذه آانت بمثابة متابعة لمجموعة العمل المتخصصة التي جهزت. جديدة gTLD والمناطق آسالسل
 .الجديدة  gTLDsالخاص بتقديم  ICANNدليل مقدمي الطلبات لـ بخصوص

  
 

http://www.icann.org/ar/topics/policy/background/rap-ar.htm
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://ccnso.icann.org/announcements/
http://www.icann.org/en/public-comment/#dagv2


 خلفية
 

 ccTLDsو gTLDs أن الخط المقسم بين ccNSO األسماء الجغرافية المتخصصة لـمجموعة عمل الحظت 
تتيح أي سلسلة ذي تمثيل فعال السم الدولة أو  ICANN إذا آانت) وعاجًال أم آجًال سيختفي(سيكون غير واضح 

 .gTLD ، بأية لغة وأي أبجديات، ليتم استخدامها آسلسلةISO 3166-1منطقة المدرج في معيار ال
 

 .ccTLDsو gTLDs إلى أنه يبدي اهتمامًا بالغًا بالحاجة إلى الحفاظ على التمييز بين ccNSO أشار مجلس
هذا التمييز بشكل تقليدي ، فقد اعتمد ccNSOحسبما تم توضيحه من ِقبل مجموعة العمل، وإقراره من ِقبل مجلس 

تخدم  ccTLDs مع مالحظة أن - والذي يتم اشتقاق السياسات والسلطة منه  TLD على المجتمع الذي يخدمه
 في مختلف الدول أو المقاطعات، آما هو معرَّف في) بما في ذلك الحكومة المحلية(مجتمعات اإلنترنت المحلية 

ISO 3166-1 .تشتق ccTLDs تمع المحلي وقواعد تفويض سياساتها من المجGAC ccTLD خصوصًا ،
 ).اتخاذ القرار على أعلى مستوى من السلطة المتعارف عليها(قاعدة التبعية 

 
، العامة، أو يقوم بمثابة فئة محددة من المستخدمين غير المتماثلين للمجتمع من دولة أو gTLDsوهذا يتعارض مع 

، بما في ذلك، على ICANNمن ذلك المجتمع من خالل عمليات  حاليًا سياساتها gTLDs تشتق. 1-3166منطقة 
 .ال تنطبق قاعدة التبعية عليها. سبيل المثال، اعتماد المسجلين

 
 مزيد من المعلومات

تعليقات مقدمة حول موضوعات األسماء الجغرافية إلى مسودة دليل مقدمي : الجديدة gTLDs مقدمة حول •
: 2009أبريل  9، في التعليقات التي بتاريخ ccNSOقبل مجلس ، تم إقرارها من 2الطلبات اإلصدار 

http://ccnso.icann.org/ 
 تعليقات مقدمة حول موضوعات األسماء الجغرافية، تم إقرارها من قبل مجلس: الجديدة gTLDs مقدمة •

ccNSO 2008ديسمبر  14، في: http://ccnso.icann.org/announcements/ 
 
 

  االتصال بالعاملين

 مستشار سياسات أول، بارت بوسوينكل

 

 التغييرات في استعادة أسماء النطاقات منتهية الصالحية GNSO تدرس. 10
 

 لمحة سريعة

أي مدى سيكون بمقدور المسجلين طلب أسماء نطاقاتهم بعد انتهاء صالحيتها؟ موضع المناقشة ما إذا آانت إلى 
وقد تم تقديم . السياسات الحالية للمسجلين والمتعلقة بتجديد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتهية الصالحية ُتعتبر آافية

 حول هذا الموضوع إلى مجلس (ALAC) العامةتقرير الموضوعات المطلوب من جانب اللجنة االستشارية 
GNSO  2008ديسمبر  5في يوم.  

 

 آخر التطورات

حول استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء  PDP بخصوص بدء GNSO قدم فريق المسودة اقتراحًا إلى مجلس
 :صالحيتها والذي يوصي بتضمين الموضوعات التالية

http://ccnso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/announcements/
mailto:policy-staff@icann.org


  السترداد أسماء نطاقاتهم المنتهية الصالحية؛ما إذا آانت هنالك فرصة آافية للمسجلين  •
  ما إذا آانت البنود المتعلقة بانتهاء الصالحية في اتفاقيات التسجيل النموذجية واضحة بشكل آاٍف؛ •
  ما إذا آان هنالك إشعار آافي لتنبيه المسجلين بحاالت انتهاء الصالحية المقبلة؛ •
لإلشارة إلى أنه بمجرد دخول اسم نطاق في فترة سماح ما إذا آان من الضروري تنفيذ قياسات إضافية  •

مثال، حالة معلقة، إشعار على الموقع يحتوي على رابط إلى (بالتجديد التلقائي، فإن صالحيته تنتهي 
 ؛)other options to be determinedمعلومات حول آيفية التجديد، أو 

 .RGPما إذا آان من الممكن السماح بنقل اسم نطاق أثناء  •
 

 الخطوات التالية

  .في االقتراح GNS من المتوقع أن ينظر مجلس

 خلفية

على طلب تقرير حول موضوع تمكن المسجلين من  ALAC في القاهرة، صوت ICANN أثناء انعقاد اجتماع
 20في  GNSO إلى مجلس ALAC تم تقديم طلب. استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء تاريخ صالحيتها رسميًا

 GNSO التقرير حول استعادة النطاق بعد انتهاء صالحيته وقدمه إلى مجلس ICANN أعد فريق. 2008نوفمبر 
توضيحات حول األسئلة المثارة في اقتراح  GNSO إلى مجلس ICANN آما قدم موظفو. 2008ديسمبر  5في 

توضيحات أثناء اجتماع بمراجعة تلك ال GNSO قام مجلس. ديسمبر 18تم تبنيه في اجتماع المجلس الذي انعقد في 
وفي النهاية اقتراح ميثاق وتقديم " استعادة النطاق بعد انتهاء صالحيته"يناير ووافق على إنشاء فريق صياغة  29

 .التوصيات

 مزيد من المعلومات

: ALACاقتراح وطلب •
; ttps://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_namesh
-http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence

en.htm-20nov08 

 ستعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء صالحيتهاحول ا GNSO تقرير •
05dec08.pdf-recovery/report-expiration-http://gnso.icann.org/issues/post 

 :حيتهحول استعادة النطاق بعد انتهاء صال GNSO ترجمات تقرير •
http://gnso.icann.org/policies/ 

: GNSOلطلب التوضيحات المقدم من ICANN استجابة موظفي •
archives/council/msg06162.htmllists/-http://gnso.icann.org/mailing 

 االتصال بالعاملين

  مدير سياسات ،ماريكا آونينجز

  

https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html
mailto:policy-staff@icann.org


 

 تسهيل نقل النطاقات بين المسجلين. 11
 

 لمحة سريعة

اب أسماء النطاقات إلى تقديم إجراء مباشر بخصوص أصح (IRTP) تهدف سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين
بمراجعة وتدقيق المراجعات على هذه  GNSO يقوم. إلى سجل آخر ICANN لنقل أسمائهم من سجل معتمد من

 .السياسة

 آخر التطورات

 المجموعة أ -- الجديدة  IRTP إصدارات

نه أوصت مجموعة العمل بأ. للنظر فيه ICANN تقريرها النهائي وقدمته إلى مجلس IDNC أنهت مجموعة عمل
، IRTP Aمن غير المطلوب إجراء تغييرات على سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين فيما يتعلق بموضوعات 

المتعلقة بتبادل معلومات البريد اإللكتروني للمسجلين، واحتمال وضع نماذج جديدة للمصادقة اإللكترونية وبنود 
إجراء دراسة إضافية حول خدمة : توصية بخصوصوقامت مجموعة العمل بال". للنقل الجماعي الجزئي"محتملة 

مة تغيير السياسة والذي قد يحول دون قيام ئ؛ فهم أوسع لمالIRTPألغراض  (IRIS) معلومات السجل الداخلي
المسجل بعكس تحويل بعد إنجازه وترخيصه من قبل جهة االتصال اإلدارية؛ و، توضيح معني بأن أقسام النقل 

  .واحد فقط IRTP لى النقل الجماعي ألسماء النطاقات فيالجماعي الحالية تنطبق ع

 الخطوات التالية

ويراجع التوصيات في اجتماعه المقبل  IRTP الجزء أ من التقرير النهائي لـ GNSO من المتوقع أن يناقش مجلس
  .أبريل 16في يوم الخميس الموافق 

 خلفية

ضمن مجموعة  (PDP) أول عمليات تطوير سياسة مميزةآجزء من مراجعة أوسع لهذه السياسة، جاري اآلن تنفيذ 
مع األسئلة المتعلقة بتبادل التي تتعامل " الجديدة IRTP موضوعات"ستتناول ما يسمى  PDP أول. من خمسة

للنقل "معلومات البريد اإللكتروني للمسجلين، واحتمال وضع نماذج جديدة للمصادقة اإللكترونية وبنود محتملة 
. 2009يناير  30نشرت مجموعة العمل تقريرها المبدئي وتستمر فترة استقبال التعليقات حتى ". الجماعي الجزئي

 .تلخيصهاتم استالم ثالثة تعليقات ذات صلة و

 .انقر هنا لمزيد من التفاصيل

 مزيد من المعلومات
 

  : فترة التعليقات العامة •
en.htm-09jan09-2-http://www.icann.org/en/announcements/announcement 

transfer-draft-http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-: تشارية المسودةاس •
14nov07.pdf-advisory 

PDP :-recommendations-wg-http://gnso.icann.org/drafts/transfer توصيات •
19mar08.pdf-groupings-pdp 

http://forum.icann.org/lists/irtp-initial-report/msg00004.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/irtp-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf


http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-: تقرير الموضوعات، المجموعة أ •
23may08.pdf-a-set-report-issues 

: الجزء أ PDP مجموعة عمل -ميثاق سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين  •
council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter-ohttps://st.icann.org/gns 

 /http://www.icann.org/en/transfers سياسة االنتقال الداخلي بين الُمسجلين •

 PDP الجزء أ IRTP التقرير النهائي •
19mar09.pdf-a-report-final-http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp  

 

 االتصال بالعاملين
 

  ماريكا آونينجز، مدير سياسات

 

 

 اإللكترونيين؟آيف نتعامل مع هجمات التمويه السريع من قبل المجرمين . 12
 

 لمحة سريعة

يشير استضافة التمويه السريع إلى التقنيات المستخدمة بواسطة المجرمين اإللكترونيين لتجنب اآتشافهم من خالل 
 .اتخاذ إجراء مناسب GNSO تستكشف. أو خوادم االسم/و IP سرعة تعديل عناوين

 آخر التطورات والخطوات التالية

 .لتعليقات العامة التي تلقتها وتعمل اآلن على إنهاء تقريرهاتقوم مجموعة العمل بمراجعة ا

 خلفية

عملية  GNSO حول استضافة التمويه السريع وإصدار التقرير، أصدر مجلس SSAC بعد إصدار استشارات
يناقش التقرير المبدئي لمجموعة العمل . 2008حول استضافة التمويه السريع في مايو  (PDP) تطوير السياسة

انظر الرابط أدناه للحصول على (سلسلة من األسئلة حول استضافة التمويه السريع  2009ر في يناير الذي صد
يحدد التقرير أيضًا . ومجموعة من اإلجابات الممكنة المعدة من ِقبل أعضاء مجموعة العمل) معلومات الخلفية

خطوات التالية المزيد من بنود العمل قد تتضمن تلك ال. الخطوات التالية المحتملة ليضعها المجلس في االعتبار
 .لمجموعة العمل أو توصيات للدوائر االنتخابية ومراجعة المجتمع والتعليق، ليضعها المجلس في االعتبار

 .انقر هنا لمزيد من المعلومات
 

 من المعلومات مزيد
 

: 2008حول استضافة التمويه السريع، يناير  SSAC 025 تقرير •
documents.htm-http://www.icann.org/en/committees/security/ssac 

http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter
http://www.icann.org/en/transfers/
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-final-report-a-19mar09.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/fast-flux-hosting-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm


: 2008مارس  31تقرير استضافة التمويه السريع، المصحح في  •
-flux-fast-report-issues-hosting/gnso-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast

25mar08.pdf 

 /http://gnso.icann.org/issues: ىترجمة محدودة لتقرير استضافة التمويه السريع متوفرة عل •

 يونيو حول استضافة التمويه السريع 25بتاريخ  GNSO قرار مجلس •
http://gnso.icann.org/resolutions/ 

 السريع تقرير مبدئي حول استضافة التمويه •
-report-initial-flux-hosting/fast-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast

26jan09.pdf 

: يه السريع متوفرة علىترجمات محدودة للملخص التنفيذي للتقرير المبدئي حول استضافة التمو •
http://gnso.icann.org/issues/ 

 منتدى التعليقات العامة للتمويه السريع •
eport/r-initial-flux-http://forum.icann.org/lists/fast 

 

 االتصال بالعاملين
  ماريكا آونينجز، مدير سياسات

  

 

13 .CCNSO تعيِّن مالحظًا على GNSO 
 

 لمحة سريعة
 

  .GNSO بتعيين هان شوان لي من سنغافورة في وظيفة مراقب على ccNSO قام مجلس
  

 خلفية
 

 GNSO قام مجلس. بتبادل المراقبين ccNSOو GNSO مجلسا قفت، اICANNفي وفقًا للوائح المعمول بها 
هان شوان لي . بتعيين السيد ccNSO قام مجلس .ccNSO أوجال آافالي في وظيفة مراقب على. بتعيين السيدة

قدم باستثناء التصويت، تتم معاملة المراقبين على . ، بعد استقالة المعيَّن األولGNSOفي وظيفة مراقب على 
 .ccNSOحسب توجيهات  ccNSO تم تعيين مراقب . المساواة آأعضاء المجلس

 
 مزيد من المعلومات

 
: 2008يونيو  25في  ccNSO قواعد وتوجيهات •

  http://www.ccnso.icann.org/about/guidelines.htm 
 

  االتصال بالعاملين
 

 ccNSO سكرتيرجابي اسكيتيك،

http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/
http://gnso.icann.org/resolutions/
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-initial-report-26jan09.pdf
http://gnso.icann.org/issues/
http://forum.icann.org/lists/fast-flux-initial-report/
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/about/guidelines.htm
mailto:ccnsosecretariat@icann.org


 

 المجتمع العام يوافق على تقديم عملية متابعة. 14
 

 لمحة سريعة

 .على خريطة طريق للمساعدة على ضمان وجود الحماسة والمشارآة الناتجة عن تزويد القمة العامة ALAC وافق

آ خر التطورات

اآلن في استمرارية القوة  ALAC مع تحقيق الحماسة وااللتزام المطلوب بعد قمة مكسيكو سيتي، تمكن تحديات
 :إلى ما يلي  ALAC، توصلت2009مارس  24المؤتمر الالسلكي الذي ُعقد في  أثناء. الدافعة

استمرار مجموعات عمل القمة الخمسة في متابعة القضايا ضمن امتيازاتها، مع الطلب من أعضاء 
وتعقد اجتماعات منتظمة لكل . المجتمع العام أن يشترآوا في مجموعة أو أآثر من مجموعات العمل
المكرسة لدعم  wiki بيئة عمل مجموعة من مجموعات العمل والتي ستبدأ بعد فترة قصيرة مع إنشاء

 .أعمالهم

تم االتفاق على آلية تضمن أن تكون بيانات مجموعات العمل الخمسة ليست فقط بمثابة ختام قمة، ولكنها تمثل أيضًا 
ميع أعضاء المجتمع العام تضمن العملية االرتقائية أنه سيكون بمقدور ج .ICANN لمجلس إدارة ALAC استشارة

يمكن العثور على جدول العمليات الخمسة   .ALAC تقديم أفكارهم حول البيانات قبل التصويت عليها من ِقبل
 .http://www.atlarge.icann.org/policycalendarن متوفرًا على اإلنترنت على العنوا

 مزيد من المعلومات

   :ALAC إعالن •
en.htm-26mar09-http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement 

  ي المجتمع العامموظف :االتصال بالعاملين

 

 المجتمع العام يوافق على بيان سياسة السفر. 15
 

 لمحة

بيانًا حول  ALAC ، أيدتICANNلدعم أوسع مشارآة ممكنة للمستخدم النهائي لإلنترنت في عملية تطوير سياسة 
 .احتياجات السفر لموظفي المجتمع العام

 آخر التطورات

ارتقائية وشاملة، يجب تضمين آراء المجتمع العريض من  ICANN لضمان الحصول على عملية تطوير سياسة
يشعر العديد أن المشارآة في االجتماعات العامة هي مفيدة بشكل خاص في هذا . المستهلكين النهائيين لإلنترنت

. ينإال أن المصاريف المرتبطة بالسفر تجعل من هذا الهدف القيِّم صعب المنال بالنسبة للعديد من المشارآ. األمر
 أثناء المؤتمر الالسلكي التي ُعقد في  .تكاليف السفر موضوعًا مفتوحًا ICANN والزال النطاق الذي تتحمل فيه

بيان إلى  بتقديم  ALACتقوم. بيان متطلبات دعم سفر المجتمع العام  ALACتبنت ،2009مارس من عام  24
  .، آجزء من عملية المزيانية الوشيكةICANNاالستشارة العامة على السفر التطوعي الممول من 

https://st.icann.org/alac/index.cgi?24_march_2009
https://st.icann.org/working-groups/index.cgi
http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-26mar09-en.htm
https://st.icann.org/alac/index.cgi?24_march_2009


 مزيد من المعلومات

 ALAC: http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence بيان •

 موظفي المجتمع العام: االتصال بالعاملين

 

http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence
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