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   ICANNعبر 

  المشكالت المطروحة حالياً إلبداء التعليقات العامة

ccNSO 

  ء فريق العملتم تبني توصيات فريق عمل التفويض وإعادة التفويض، تم إنھا

  فريق عمل إطار عمل التفسير إلنشاء بنية التخاذ القرارات المتسقة للتفويض وإعادة التفويض

  ادث، مطلوب متطوعينتم تأسيس فريق عمل لتنفيذ مخزون الحو

  المسار السريع عن طريق تحسين اختبار اختالط السلسلة فريق عمل لتعزيز عملية

  وفي سان فرانسيسك ccNSOأھم مقتطفات اجتماع 

  ورئيس جديد يبدؤون أعمالھم ccNSOأربعة أعضاء مجلس جدد في 

GNSO 

  )UDRP(يطلب تقرير مشكالت حول سياسة حل النزاعات الموحدة  GNSOمجلس 

  وتقرير متطلبات الخدمة  Whoisالنقاشات حول دراسات  GNSOيواصل مجلس 

يراجع التعليقات العامة قبل إصدار التقرير النھائي) الجزء ب( IRTPريق عمل ف  

  بحثاً حول الممارسات المثلى GNSO، يطلب مجلس PRAعتماد توصيات ا

  التقرير النھائي الستعادة اسم النطاق بعد انتھاء صالحيته لدمج آراء المجتمع الواسعة

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


يذ، إجراءات إبداء إرشادات جديدة لفريق العمل، ميثاق لجنة التنف: GNSOعمليات تحسين 
  االھتمام، االعتراف بالدوائر االنتخابية الجديدة

ASO 

العالمية إلى العالمية    IPv4من المستبعد أن تتحول خطة تخصيص ومجموع المطالبة بعنوان 
  فعالً 

  المشتركةالجھود 

   المسائل الجارية كجھود مشتركة

At-Large 
  األربعين في سان فرانسيسكو  ICANNتماع بشكل نشط في اج Large-Atتشارك 

  عدة بيانات حول السياسة   ALACاستجابة للطلبات، ترسل 

   "األطراف"إلى زيادة مشاركة  Large-Atـلتھدف اقتراحات فريق عمل التحسينات التابع 

  اقرأ بلغتك المفضلة
موقع ينشر على تحديث السياسة . بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة  ICANNيتوفر تحديث سياسة

ICANN  بريدك  علىولتلقي التحديث . إلنترنتوھو متاح من خالل االشتراك عبر ا عبر اإلنترنت
اإللكتروني  وأدخل عنوان بريدك   ICANNموقععلى  صفحة االشتراكاتاإللكتروني كل شھر تفضل بزيارة 

   .ھذه الخدمة مجانية. لالشتراك في الخدمة" تحديث السياسة"واختر 

   ICANNتحديث سياسة  بيان الغرض من
  

  org ICANNstaff@-policy..: أرسل أسئلتك وتعليقاتك ومقترحاتك إلى

  سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية

 ASO منظمة دعم العناوين
ccNSO منظمة دعم أسماء رموز الدول

 GNSO منظمة دعم األسماء العامة
 At-Large  ALACاللجنة االستشارية 

 GAC ة االستشارية الحكوميةاللجن
RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 SSAC اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار
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    ICANNعبر 

  المشكالت المطروحة في الوقت الحالي لتعليق الجمھور عليھا
فعليك محاولة المشاركة .  ICANNتم فتح فترات عامة كثيرة إلبداء التعليقات حول المشكالت التي تھم مجتمع 

  :بوجھات نظرك حول مواضيع مثل

من قبل مكتب المستشار العام   ALACالداخلية فيما يتعلق بـ   ICANNلقد تم وضع مراجعات قوانين  
توفير المشورة حول السياسة، توفير :  ICANNضمن   ALACلتعكس أغراض   ALACبالتنسيق مع 

للمساءلة، والمشاركة كآلية   ICANNوتركيبتھا، المشاركة في آليات   ICANNاآلراء حول عمليات 
  . 2011مايو  9تنتھي فترة التعليقات في . للمساعدات الخارجية  ICANNتنظيمية لبرنامج 

. 2011يونيو  30في  NET. لمن المقرر أن تنتھي صالحية سج  ET.Nاقتراح تجديد اتفاقية سجل  
متوافقة مع   NET.، على أحكام معدلة لتكون اتفاقية Verisignتشتمل مسودة تجديد االتفاقية، من 

، حول بيانات المرور، وتحديدات المسؤولية، )BIZ ،COM ،INFO ،ORGمثل (االتفاقيات المقارنة 
رف لوقاية حماية المزيد من المرونة للتص Verisignكما طلبت . والتعويضات، وأحكام اإلشعار

واإلنترنت وتوفير التدريب، والمساعدة التقنية وبرامج التحفيز للمساعدة على تطوير  DNSواستقرار 
  .2011مايو  10تنتھي فترة التعليقات حول مسودة االتفاقية في . اإلنترنت في األسواق األقل حجزاً 

ة إلى منتديات التعليق العامة المؤرشفة، تفضل للتعرف على قائمة كاملة من المشكالت المفتوحة والمعروضة إضاف
  .صفحة تعليقات العامةبزيارة 

ccNSO 

تم تبني توصيات فريق عمل التفويض وإعادة التفويض، تم إنھاء 
  فريق العمل

  لمحة سريعة
إعادة التفويض بما في ذلك إنشاء فريق عمل إلطار عمل التفويض و التقرير النھائي لتوصيات ccNSOتبنى 

تسليمه بعد ). ccTLD(حول تفويض وإعادة تفويض نطاقات أعلى المستويات لرمز الدولة ) FoI WG(التفسير 
  .DRDفريق عمل  تقريره النھائي، تم إغالق

  آخر التطورات
تقريره النھائي )  DRD WG(لتفويض للتفويض وإعادة ا ccNSOفي اجتماع سان فرانسيسكو، قدم فريق عمل 

  :تبنى المجلس التوصيات، والتي تشمل. لتبنيه ccNSOإلى المجتمع، وسلمه إلى مجلس 

وضع فريق عمل إلطار عمل التفسير حول تفويض وإعادة تفويض نطاقات أعلى المستويات لرمز الدول  
)ccTLDs.(  
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  .ccTLDنھاء حول إ)  ccPDP(المباشرة بعملية وضع سياسة رمز الدولة  
طلب إبداء التعليقات : ، سيتم منح األولوية إلى وضع تفسيرات لبيانات السياسة الثالثة  DRD WGبحسب توصيات

)RFC (1591 اللجنة االستشارية الحكومية ،)GAC (و تركيب وإعادة تفويض نظام أسماء  2005 مبادئ
إلسداء المشورة للمجلس وسلطة   ICANNدارة سيتم عرض إطار العمل أمام مجلس إ). ICP-1(نطاقات اإلنترنت 

  .ccTLDعند اتخاذ قراراتھم حول تفويض وإعادة تفويض ) IANA(األرقام المعينة على اإلنترنت 

  خلفية
حول ما إذا كان ينبغي عليه بدء عملية وضع سياسة  ccNSOإلسداء المشورة إلى مجلس   DRD WGلقد تم إنشاء 

لمجلس بعين االعتبار أخذ ا. ccTLDsالحالية لتفويض وإعادة تفويض وإنھاء  للتوصية بتغييرات على السياسة
  .بتحديدھا  DRD WGلحل المشكالت التي يقوم  حلول محتملة

  :المزيد من المعلومات
. و تقارير سير التقدم الالحقة في يونيو وديسمبر 2011أول تقرير له عن سير العمل في فبراير   DRD WGنشر 

  .والتقارير النھائية الميثاق، وتقارير سير التقدمراجع 

  جھة االتصال بفريق العمل
  ccNSOكبير مستشاري سياسة  ،بارت وينكيل

فسير إلنشاء بنية التخاذ القرارات المتسقة فريق عمل إطار عمل الت
  للتفويض وإعادة التفويض

  لمحة سريعة
 ھو وضع إطار عمل لتفسير بيانات السياسة الحالية) FoI WG(إن ھدف فريق عمل إطار عمل التفسير 

RFC 1591 مبادىء ،GAC  و لتركيب وتفويض نظام أسماء نطاقات اإلنترنت  2005لعام)ICP-1 .( إن إطار
بما في ذلك ( ccTLDsعمل سيساعد على حل ھذه المشكالت فيما يتعلق بتفويض وإعادة تفويض ال

IDN ccTLD ( المحددة من قبل فريق عمل التفويض وإعادة التفويض)DRD WG  . ورعاية قرارات متسقة
  .ويمكن التنبؤ بھا مع تعزيز المساءلة والشفافية لجميع المعنيين

  التطورات األخيرة
ً ) NZ.(وقام بتعيين كيث ديفيدسون  FoI WGميثاق  ccNSOانسيسكو، تبنى مجلس في سان فر إن . بصفته رئيسا

تم تحديد قضايا ھذه . الھدف من جھود إطار العمل ھو وضع الحدود حول كيفية تفسير بيانات السياسة المقتبسة أعاله
رارات المتسقة والتي يمكن التنبؤ بھا من ، ومن المتوقع أن تقوم بتفعيل المزيد من الق DRD WGالعناوين من قبل 

IANA  ومجلسICANN   فيما يتعلق بتفويض وإعادة تفويضccTLDs ) بما في ذلكIDN ccTLD (مع زيادة 
  .المساءلة والشفافية

  الخطوات التالية
مع تشكل . 2011أبريل  15نداءاً لطلب متطوعين ، والذي تم إغالقه في  ccTLDإلى مجتمع  ccNSOأرسل 

FoI WG  الجديد، تلقىGNSO وALAC دعوة ليقوم كل منھما بتعيين موظف ارتباط واحد في فريق العمل .
ً  GACكما تمت دعوة    .ھي وضع واقتراح خطة عمل FoI WGالمھمة األولى لـ . للمشاركة أيضا
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  المزيد من المعلومات
  فريق عمل إطار عمل التفسير صفحة

  جھة االتصال بفريق العمل
   cNSOكبير مستشاري  ccNSO، بارت وينكيل

  تم تأسيس فريق عمل لتنفيذ مخزون الحوادث، مطلوب متطوعين
  لمحة سريعة

حول  ccNSOومجلس  ccTLDسوف يسدي المشورة إلى مجتمع ) IIR WG(إن فريق عمل مخزون الحوادث 
من قبل فريق عمل االستجابة للحوادث األصلي  استجابة للحوادث كما تم اقتراحھاتنفيذ وتشغيل وصيانة مخزون 

)IR WG.(  

  التطورات األخيرة
ومجلس  ccTLDفريق عمل جديد لتوجيه المشورة إلى مجتمع  ccNSOفي اجتماعه األخير، أسس مجلس 

ccNSO إن أھداف فريق العمل ھو. حول مخزون االستجابة للحوادث :  

 ccTLDاالستكشاف بالتفصيل التكاليف والعوامل ذات الصلة إلنشاء وصيانة مخزون واطالع مجتمع  
  .والمجلس وفقاً لذلك

  .لسهومج ccTLDنماذج التمويل واإلدارة واألحكام والتوصية بالخيار المفضل إلى مجتمع  استكشاف 
  : بمايلي IIR WG، سيقوم ccNSO، وبحسب طلب مجلس 2و 1بعد الخطوتين 

  .ومراجعة االستجابات) RFP(تحضير وإرسال طلب اقتراح  
حول الخيار التفضيلي ليتم تنفيذ، وتشغيل وصيانة  ccNSOومجلس  ccTLDإسداء المشورة إلى مجتمع  

  .مخزون استجابة للحوادث

  الخطوات التالية
حالما يتم تعيينھم، . ccNSOسيتم تعيين المتطوعين في اجتماع قادم لمجلس . اء لطلب متطوعينتم إرسال ند

  .ستكون مھمة األعضاء األولى ھي وضع خطة عمل

  خلفية
سيتم بناء نشاطات فريق العمل على أعمال فريق عمل االستجابة للحوادث األصلي كما ھو مقترح في تقريره 

  . النھائي

  :تالمزيد من المعلوما
  ]كيلو بايت IR WG ]PDF، 283محاضرة حول حالة 

   جھة االتصال بفريق العمل
   ccNSOكبير مستشاري  ccNSO، بارت وينكيل
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فريق عمل لتعزيز عملية المسار السريع عن طريق تحسين اختبار 
  اختالط السلسلة

  لمحة سريعة
إرشادات للتحسين، بالنسبة ) IDN PDP WG(سيقترح فريق عمل عملية وضع سياسة أسماء النطاقات الدولية 

لنطاقات أعلى  IDNاختالط السلسلة بموجب عملية المسار السريع لـ التنبؤ الختبار  للمتقدمين بطلبات، قابلية
  ).ccTLD(المستويات لرمز الدولة 

  التطورات األخيرة
أن يضع، بأسرع ما يمكن،  IDN PDP WGمن  ccNSOفي اجتماعه في سان فرانسيسكو، طلب مجلس 

ة التنبؤ للتقييم المرتبط بسلسلة االختالط لتحسين قابلي) ضمن إطار عمل القوانين القائمة للمسار السريع(إرشادات 
  .وتقرير التنفيذ النھائي IDNCكما تم تعريفھا في التقرير النھائي لـ 

  الخطوات التالية
ستقوم مجموعة فرعية صغيرة، بمساعدة من خبراء خارجيين، بوضع إرشادات بأسرع ما يمكن واقتراحھا على 

  .ccNSOمجلس 

  خلفية
سان فرانسيسكو، تم عرض نتائج عملية المراجعة للمسار السريع ومناقشة القضايا، في  ccNSOأثناء اجتماع 

لتحقيق الوضوح وتقديم المساعدة  ا إلى المبادرة ليسعى فريق العملوأدى ھذ. وبشكل خاص اختالط السلسلة
  .مسار السريعتقييم اختالط السلسلة في عملية ال لتحسين IDN ccTLDللمتقدمين بطلبات إلى المسار السريع لـ 

  جھة االتصال بفريق العمل 
   ccNSOكبير مستشاري  ccNSO، بارت وينكيل

  في سان فرانسيسكو ccNSOأھم مقتطفات اجتماع 
  لمحة سريعة 

  . و في شھر مارسملخصات جلساته المتعددة في اجتماع سان فرانسيسك ccNSO نشر

  آخر التطورات
صنف المشاركين معظم الجلسات على . في اجتماع سان فرانسيسكو بعدة طرق ccNSOتم تلخيص أھم مقتطفات 

من المشاركين نقاشات لجنة التحكيم % 92وعلى وجه الخصوص، صنف . في االستبيانات" ممتازة"أو " جيدة"أنھا 
  ." ممتازة"في اليوم الثاني على أنھا " سم اشتراك السجل والمسجلالحصول على ر -بعد التنفيذ–DNSSEC"حول 

  : المزيد من المعلومات
   في سان فرانسيسكو ccNSOصفحة اجتماع  
   في سان فرانسيسكو SOccNتقرير اجتماع  
   في سان فرانسيسكو ccNSOتقييم اجتماع  
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  مقطع الفيديو  YouTubeفي سان فرانسيسكو على  ccNSOاجتماع  
  المنتھية رئاسته كريس ديسبين ccNSOالفيديو التكريمي لرئيس مجلس  

  جھة االتصال بفريق العمل
   ccNSO، أمانة جابريل شيتيك

ورئيس جديد يبدؤون  ccNSOد في أربعة أعضاء مجلس جد
  أعمالھم
  لمحة سريعة

  ccNSO.  ورئيس جديد يبدؤون أعمالھم في مجلس ccNSOأربعة أعضاء مجلس جدد في 

  التطورات آخر
بدأ أربعة أعضاء مجلس جدد من مناطق إفريقيا وباسيفيك آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية عملھم في مجلس 

ccNSO . يرحب مجلسccNSO مان أومتاناجھا بسلي.ci )منطقة إفريقيا( ; ،وكيث ديفيدسون.nz ) منطقة
كما حلت ). الالتينيةمنطقة أمريكا ( ec.وفيكتور آبود ) المنطقة األوروبية( nl.، ورويلوف مايجير )باسيفيك آسيا
  .ccNSOمكان كريس ديسبين في منصبه رئيسة لمجلس  uk. ليزلي كاولي

 sd.محمد البشير : ccNSO س المغادرين على أعمالھم مع مجلسضاء المجلالشكر إلى أع ccNSOيقدم مجلس 
منطقة ( cz.، وأوندريج فليب )ccNSOمنطقة آسيا باسيفيك ورئيس ( au.، وكريس ديسبين )منطقة إفريقيا(

  ).منطقة أمريكا الالتينية( tt.وباتريك حسين ) أوروبا

  خلفية
من قبل األعضاء في المناطق التابعة لھم ليكونوا  2010ھر أكتوبر تم ترشيح أعضاء المجلس الجدد وانتخابھم في ش

ليأخذ مقعده الذي أصبح شاغراً مع مغادرة كريس  2011مارس / تم اختيار كيث ديفيدسون في فبراير. ممثلين عنھم
  .2011في شھر مارس  ccNSOتم تعيين ليزلي كاولي بشكل رسمي رئيسة لمجلس . ديسبين

  :المزيد من المعلومات
   ccNSOقائمة أعضاء مجلس 

  جھة االتصال بفريق العمل
   ccNSO، أمانة جابريل شيتيك
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GNSO 

يطلب تقرير مشكالت حول سياسة حل النزاعات  GNSOمجلس 
  )UDRP(الموحدة 

  UDRPلمراجعة الحالة الحالية لـ   ICANNتقرير 

  لمحة سريعة 

 gTLDعلى أنھا بديل للتشريعات المكلفة في نزاعات  )UDRP(لقد تم إنشاء سياسة حل النزاعات الموحدة 
لمشكلة شراء أسماء  UDRP سيصف تقرير المشكالت كيفية مواجھة سياسة .المتعلقة بشراء أسماء النطاقات لبيعھا

  .UDRPقات لبيعھا حتى تاريخه، وتحديد العيوب أو التناقضات في النطا

  خلفية
منذ تبني . لبيعھا gTLDالتشريعات المكلفة حول حل نزاعات شراء ، لتجنب 1999في عام  UDRPلقد تم وضع 

UDRP شكوى لدى مزودي حل النزاعات المفوضين من قبل  30,000، تم تقديم أكثر منICANN  . لم تتم
  . منذ ظھورھا GNSOأو تحديثھا من قبل  UDRPمراجعة 

تقرير مشكالت حول  GNSO، طلب مجلس )RAP(بحسب توصيات التقرير النھائي لسياسة إساءة التسجيل 
 UDRPيجري العاملون حالياً األبحاث والتحاليل الالزمة لتسليم تقرير مشكالت حول  .UDRPالحالة الحالية لـ 
   .في شھر يونيو  ICANNاجتماع  لولبعين االعتبار بح ليأخذه المجلس

لبيعھا حتى تاريخه، وتحديد - مشكلة شراء النطاقات  UDRPمن المتوقع أن يصف تقرير اإلصدار كيفية مواجھة 
عند . UDRPحول ) PDP( المشكالت أو عدم االتساق وتقديم التوصيات حول المباشرة بعملية وضع سياسة

  .UDRPحول  PDPبعين االعتبار بدء  GNSOمراجعة تقرير المشكالت، سيأخذ مجلس 

  آخر التطورات
. في سيليكون فالي، قدم العاملون نظرة عامة على سير تقدمھم في تحضير تقرير المشكالت  ICANNفي اجتماع 

فريق األبحاث سيساعد . فريق وضع مسودة إلرشاد األبحاث والتحليل GNSOبسبب تعقيد المسألة، جمع مجلس 
فھم المجال المستھدف للتقرير، و سيساعد على تصميم ندوة عبر اإلنترنت لطلب المعلومات على   ICANNعاملي 

من المحتمل أن تقام في (إن الندوة عبر اإلنترنت سوف تقام في بداية مايو . UDRPحول المشكالت المحتملة مع 
  . ICANNصفحة إعالنات لمزيد من المعلومات حول الندوة عبر اإلنترنت القادمة، راجع ). 2011مايو  10

  :المزيد من المعلومات
  .2010ي شھر يونيو المنشور ف RAP WGالتقرير النھائي لـ ، الرجاء مراجعة RAPلفھم توصيات  
   UDRPتقرير المشكالت لجلسة اجتماع سيليكون فالي حول تفاصيل حول  
   UDRPلفريق وضع مسودة قائمة البريد  
    ICANNصفحة إعالنات في  UDRPالحالية لـ  نت القادمة حول الحالةعبر اإلنترمعلومات حول الندوة  
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  جھة االتصال بفريق العمل 

  ، كبير مستشار السياسةمارجي ميالم

وتقرير  Whoisت النقاشات حول دراسا GNSOيواصل مجلس 
  متطلبات الخدمة 

  لمحة سريعة 

Whois  مستودع البيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات، وتسجيل االتصاالت وغيرھا من المعلومات
. ، فيجب التعامل مع عمليات الضبط تلك بعناية أكبرWhoisوبسبب التوازن العالمي وأھمية المعايير لـ . الحساسة

تأخذ بعين االعتبار GNSO i مجلس. دام الموارد العامة الھامةلمتعلقة باستخدام وإساءة استخاألسئلة المطروحة وا
  .Whoisأربعة دراسات لتقديم معلومات حديثة وموثوقة حول حوارات المجتمع فيما يتعلق بـ 

  آخر التطورات
يف والجدوى، وسيبدأ مجلس تحديد نطاق جميع الدراسات المقترحة للتكال قد أنھوا  ICANNاألعضاء العاملين في 

GNSO تقرير متطلبات خدمة  بمناقشة ھذه الدراسات باإلضافة إلىWhois في اجتماع سيليكون فالي.  

  :الخاضعة للتدقيق تندرج تحت أربعة فئات رئيسية Whoisدراسات 

 Whoisوتكشف ھذه الدراسة إلى أي مدى كانت التعليقات العامة لمعلومات . Whoisإساءة استخدام  
مؤخراً   ICANNمتابعة ھذه الدراسة وأعلن عاملو  GNSOقرر مجلس . المستخدمة ألغراض الضرر

تقيم ھذه الدراسة على مدار في الواليات المتحدة س PAأن جماعة كارنييح ميلون كايالب في بيتسبيرغ في 
  . العام

من قبل األشخاص يمحص ھذا الجھد مدى تسجيل أسماء النطاقات المسجلة . Whoisتحديد متطلبات  
  ICANNأصدرت . Whoisاالعتباريين أو ألغراض تجارية ليست واضحة والتي تتمثل في بيانات 

RFP  وأعد أعضاء الفريق تحليل اإلجابات المورد لمجلسGNSO ال يزال المجلس . ونظر المجتمع
وتقارير تحديد  Whoisتحليل الطاقم إلساءة استخدام . يدرس ما إذا كان ينبغي إجراء ھذه الدراسة

  ]كيلو بايت PDF، 488[ التسجيل
سوف تركز ھذه الدراسة على مدى استخدام . ”اإلساءة“دراسة  Whoisالبروكسي وخدمات خصوصية  

قانونية أو ضارة باإلنترنت عبر خدمات الخصوصية  تسجيل أسماء النطاق إلجراء أنشطة غير
مايو إلشراك المنظمات  20في  ICANN  RFPنشر فريق . والبروكسي لتأمين تحديد ھوية المجرم

من أولئك الذين  تم طلب المزيد من المعلومات. دلقد تم تلقي ثالثة ردو. البحثية المستقلة لتنفيذ تلك الدراسة
. الخطوات التاليةGNSOللت ھذه المعلومات للموظفين ويدرس مجلس وقد ح. قدموا أقوى الردود

  ]كيلو بايت PDF، 436[ ودراسات إساءة خدمة البروكسي Whoisتحليل الموظفين لخصوصية راجع 
ستقيس ھذه الخدمات استجابات خدمة البروكسي . ة كشف خدمات الخصوصيةالبروكسي ودراس 

قد تم نشره في سبتمبر إلجراء ھذه الدراسة   RFP".الكشف عن ھوية المسجل"والخصوصية لطلبات 
أن المزاودين المحتملين لديھم مخاوف كبيرة   ICANNاكتشف عاملو . ، ولم يتم تلقي أية عطاءات2010

اسة، وما إذا كان مجموعة من المتطوعين القادرين سيكونون مستعدين للمشاركة أم حول جدوى ھذه الدر
 لمواجھة ھذه المخاوف، يقترح. بھاال، ومخاوف معينة حول حساسية المعلومات التي يجب المشاركة 

. العاملين إجراء استبيان بالجدوى لتوضيح الشكوك وتحديد ما إذا كانت الدراسة الكاملة ھي ممكنة أم ال
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 ،PDF[ التقرير النھائي – Whoisمخزون متطلبات خدمات أيضاً  GNSOكما يناقش مجلس  
بناءاً  Whoisھذا التقرير ھو قائمة كاملة بمتطلبات خدمة . والذي اكتمل العام الماضي ،]كيلو بايت  636

  .توصيات حول السياسة لسابقة، ولكنه ال يقدمالسياسة ا على السياسات الحالية ومناقشات

  :المزيد من المعلومات
   WhoisGNSOصفحة وضع سياسة  
   Whoisخلفية دراسات  
   RFPوإعالن  Whoisإساءة استخدام  
   WhoisGNSOوضع سياسة   
  Whoisدراسة إساءة بروكسي والخصوصية و إعالن 
  Whoisدراسة اإلزالة والبروكسي وخصوصية  إعالن 
  ]كيلو بايت PDF، 436[ ودراسات إساءة خدمة البروكسي Whoisتحليل الموظفين لخصوصية  
  ]كيلو بايت PDF، 488[ سجيلوتقارير تحديد الت Whoisتحليل الطاقم إلساءة استخدام  
  ]كيلو بايت  Whois ]PDF،247تقرير العاملين حول دراسة وتحويل خصوصية وبروكسي  
  بشأن عرض واستخدام بيانات التسجيل المدولة  ICANNقرار مجلس  
 SSAC037 :عرض واستخدام بيانات التسجيل المدولة  
  ] كيلو بايت PDF ،112[ ميثاق فريق عمل تسجيل بيانات التدويل 
  ]ميجا بايت 15بمساحة  ،Whois ]MP3مقدمة لمتطلبات خدمة : موجز صوتي 
  ]كيلو بايت 636بمساحة  ،PDF[ التقرير النھائي – Whoisقائمة متطلبات خدمة  

   جھة االتصال بفريق العمل
  كبير مستشارو السياسة ،ليز جاستر

قبل إصداره  يراجع التعليقات العامة )الجزء ب( IRTPفريق عمل 
  تقريره النھائي

  لمحة سريعة 
إلى توفير إجراء مباشر لحاملي أسھم النطاق لنقل أسمائھم من مسجل ) IRTP( تھدف سياسة نقل التسجيل الداخلي

ICANN  تسجيل الداخلياقترح فريق عمل سياسة نقل ال. معتمد إلى آخر )IRTP ( الجزء ب سياسة عكس التحويل
إلعادة اسم " نقل عكسي"ھي عملية ) ETRP(سياسة عكس النقل بشكل سريع المقترحة ). ETRP(المسرعة 

نطاق تم بيعه مؤخراً إلى مالكه األصلي إذا تعرض للقرصنة، وقد تم وضعھا لتصحيح االنتقاالت االحتيالية أو 
  .بالخطأ
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  و الخطوات التالية خيرةالتطورات األ
الجزء ب نشر  IRTP عمل، فريق ]كيلو بايت PDF، 764[ التقرير المبدئيبعد مراجعة التعليقات العامة حول 

يحتوي التقرير على تسعة توصيات تشمل قناة إجراء ]. كيلو بايت PDF، 733[ التقرير النھائياقتراحه عن 
، التعديالت "ير التحكمتغي"القوية، وتقرير مشكالت حول وظيفة  Whoisالمسجل، تقرير مشكالت حول  طوارئ

  . فيما يتعلق بحالة إغالق المسجل Whois، وتوضيح رسائل حالة IRTPمن  7#و  6#الرفض  على أسباب

بشكل متواٍز، أقيم . في سان فرانسيسكو  ICANNعن التقرير وتوصياته في اجتماع  نظرة عامةقدم فريق العمل 
يراجع . ملخص بالتعليقات العامةوتم نشر  مساھماتوتم استالم سبعة . 2011ارس م 31منتدى تعليقات عامة حتى 

سيقدم فريق . السجل المقترحة في التقرير النھائي طوارئالعامة ويتشاور حول قناة إجراءات  فريق العمل التعليقات
  .2011في سنغافورة في يونيو   ICANNقبل اجتماع  GNSOالعمل تقريره النھائي إلى مجلس 

  .الجزء ب IRTPمساحة فريق العمل على  زيد من المعلومات، الرجاء مراجعةلم

  خلفية
إلى توفير إجراء مباشر لحاملي أسھم النطاق لنقل أسمائھم من مسجل ) IRTP( تھدف سياسة نقل التسجيل الداخلي

ICANN  أسس مجلس . معتمد إلى آخرGNSO  عين للتدقيق واألخذ ب) أ إلى ھـ(سلسلة من خمسة فرق عمل
  .االعتبار المراجعات المختلفة لھذه السياسة

IRTP  الجزء بPDP  خمسة  سلسلة منھي الثانية منPDPs  تواجه مجاالت التحسين في سياسة التحويل بين
يواجه فريق العمل خمسة مسائل تركز على قرصنة النطاقات، واإلعادة العاجلة لالسم الذي يتم . المسجلين القائمين

  .المجموعةلمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى ميثاق . صحيح، وحالة اإلغالقنقله بشكل غير 

  :المزيد من المعلومات
  الجزء ب IRTPالتقرير النھائي المقترح لـ  
  ]كيلو بايت PDP ]PDF، 764لـ IRTPالتقرير األولي من الجزء ب من  
  التسجيل الداخلية الويب الخاصة بسياسة نقل صفح 
  صفحة حول التقدم المرحلي IRTPتقرير الحالة الجزء ب  
  ]كيلو بايت IRTP ]PDF ،256القضايا الجزء ب تقرير  
  ]كيلوبايت PDP ]PDF، 124توصيات  
  لخص وتحليل التعليقات العامة الواردةم 
 ICANN  الشرح الصوتي لـ : تبدأ البثIRTP الجزء ب ]MP3 ،18 ميجابايت[   

  تصال للموظفينجھات اال
  ، كبير مديري السياسةينجزماريكا كون
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تقرير عن  GNSO، يطلب مجلس RAPاعتماد توصيات 
  الممارسات المثلى

  لمحة سريعة 
ثمة انعدام باالتساق بين المسجلين والسجالت فيما يتعلق بالتعامل مع إساءة تسجيل اسم النطاق، وتستمر الشكوك 

ق عمل على سياسات إساءة فري GNSOشأ مجلس وقد أن." إساءة استخدام للتسجيل"حول النشاطات التي تعتبر 
 RAPبعد مراجعة منھج فريق عمل . لفحص حاالت إساءة استخدام التسجيل )RAP(إساءة التسجيل  التسجيل

  RAP.بتنفيذ العديد من توصيات  GNSOالمقترح، سيمضي مجلس 

  آخر التطورات والخطوات التالية
سياسات إساءة التسجيل ) DT(وضع مسودات تنفيذ  وناقش األسلوب المقترح لفريق GNSOراجع مجلس 

)RAP (المضي بتنفيذ عدد من  ، قرر المجلس2011ماعه في فبراير في اجت. جلسة عمل في كارتاجينا في
  :يلي ، وتشمل ماRAPتوصيات 

رسات غير الملزمة لمساعدة المسجلين والسجالت التي طلب إجراء بحث مناقشة حول وضع أفضل المما •
  .تواجه إساءة تسجيل أسماء النطاقات

  :  ICANNمن قسم االلتزام في  آراءتنفيذ توصيتين اثنتين ستتطلب  •

o  توصية ولوجWhois  التي تتطلب من قسم االلتزام في  2#رقمICANN   نشر المزيد من
ستشمل ھذه البيانات عدد المسجلين مما . بحدھا األدنىسنوياً  Whoisالبيانات حول قابلية ولوج 

ونتائج التدقيق السنوي  43المنفذ  Whois غير منطقية على الولوج إلى مخادميظھر قيود 
  .التعاقدية Whoisلاللتزام مع واجبات ولوج 

o المتعلقة بإشعارات التجديد الزائفة، والتي تشير أن يقوم 1# التوصية رقم GNSO  بإحالة ھذه
إلجراءات التنفيذ المحتملة، والتي تشمل التحقيق   ICANNالمشكلة إلى قسم االلتزام التعاقدي لـ 

  .Whoisبإساءة استخدام بيانات 
 GNSOإلى قائمة مشاريع  RAPإضافة بقية توصيات   ICANNمن العاملين على سياسة  GNSOطلب مجلس 

  ."جھتھا بحسب ما ھو مناسببحيث يتمكن المجلس من متابعة التوصيات المتبقية وموا

 1#والتوصية رقم  2#رقم  Whoisحول توصية ولوج  بآرائھم GNSOإلى مجلس   ICANNقدم عاملو التزام 
لمجلس اآلراء المستلمة، باإلضافة إلى مخطط مبدئي ومن المتوقع أن يناقش ا. المتعلقة بإشعارات التجديد الزائفة

 جدول االجتماعراجع (في اجتماعه في سيليكون فالي  UDRPللتقرير حول المشكالت حول الوضع الحالي لـ 
  ).لمزيد من التفاصيل

  خلفية
في شھر يونيو  GNSOوتوصياته إلى مجلس ] ميجا بايت PDF، 1.7[ قدم تقريره النھائي RAPفريق عمل 

ثم شكل المجلس مجموعة من المتطوعين، فريق وضع مسودة التنفيذ لسياسات إساءة التسجيل . 2010
)RAP DT( سياسات إساءة التسجيل  إن. رح لتنفيذ توصيات التقريرمقت، لوضع منھج) وضع فريق عملRAP 

بحسب  RAP WGلـ ] ميجا بايت PDF، 1.7[ التقرير النھائيمسودات التنفيذ مصفوفة تصنف توصيات 
تحدد  GNSOمجلس  إلى] كيلو بايت PDF، 184[ رسالة المتوقع والموارد المتطلبة وأرسلتھا والتعقيد أولويا

  .لمزيد من المعلومات راجع الموقع اإللكتروني. منھجاً موصى به ألخذه بعين االعتبار

  .ICANN الموقع اإللكتروني لـيتوفر تاريخ موجز عن فريق عمل إساءة استخدام التسجيل على 
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http://cartagena39.icann.org/node/15329
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg10766.html
http://svsf40.icann.org/node/21979
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg09388.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm


  :المزيد من المعلومات
  ]ميجا بايت PDF، 1.7[ التقرير النھائي لفريق العمل على سياسات إساءة التسجيل 
   ترجمة الملخص] كيلو بايت PDF، 400[ 2008أكتوبر  29 ،تقرير مشكالت سياسات إساءة التسجيل 
  ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل 
  )Wiki( مساحة عمل فريق عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل 
  ) Wiki( مساحة عمل فريق العمل على إعداد مسودة تنفيذ سياسات اإلساءة للتسجيل 
   ]كيلوبايت GNSO ]PDF ،184لس إلى مج RAPرسالة فريق صياغة تنفيذ  

  جھات االتصال للموظفين
  كبير مستشاري السياسات مارجي ميالممدير السياسات و  ماريكا كونينجز،

اء صالحيته لدمج آراء التقرير النھائي الستعادة اسم النطاق بعد انتھ
  المجتمع الواسعة

  لمحة سريعة 
إلى أي مدى ينبغي أن يكون المسجلين قادرين على استعادة أسماء النطاق بعد أن تنتھي صالحيتھا؟ تتم مناقشة ما إذا 

  .كان التجديد والنقل والحذف الحالي لسياسات أسماء النطاق منتھية الصالحية للسجالت ھي أمور كافية

  طوراتآخر الت
) GNSO )PEDNRاستعادة اسم نطاق ما بعد انتھاء الصالحية لـ بعد إنھاء مراجعته لتعليقات المجتمع حول 

فريق العمل بتحديث ، قام ]كيلو بايت PDF، 948[ االستبيان المرافقو ] ميجا بايت PDF، 1[التقرير  المبدئي
إلبداء التعليقات العامة في ] كيلو بايت PDF، 971[ التقرير النھائيلقد تم نشر . توصيات معينة التقرير وقدمت

  .2011فبراير  21

للتدقيق  GNSOأبريل لقبول آراء المجتمع قبل إرسالھا إلى مجلس  22حتى  للتعليقاتالمنتدى العام  تم تمديد فترة
في االجتماع العام في سيليكون فالي في سان  مناقشة حول التقرير النھائي المقترحفريق العمل نظم محاضرة و. بھا

  .فرانسيسكو

  :يلي توصية، تتضمن ما 14ر النھائي المقترح يتضمن التقري

  .أيام بعد انتھاء الصالحية للتجديد من قبل المسجل اشتراط حد أدنى لثمانية 
  ).gTLDs )RGPفترات سماح الستبدال عرض المسجلين و توافر 
في تطلب إرسال إشعارين على األقل قبل انتھاء الصالحية  الرسوم التي تم تقاضيھا للتجديد،تطلب نشر  

وأن على الموقع اإللكتروني منتھي الصالحية القول بشكل  ينة، إشعار بعد انتھاء الصالحية،أوقات مع
  .صريح أن التسجيل قد انتھى، وكذلك توفير تعليمات حول استبدال اسم النطاق

  .وضع مواد تعليمية حول كيفية الوقاية من الخسارة غير المقصودة 
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http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/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?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-policy/
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
http://gnso.icann.org/issues/pednr/pednr-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#pednr-proposed-final-report
http://svsf40.icann.org/node/22107


  خلفية
من  منتدى التعليقات العامةراجع ( – 2010مايو  31ريره المبدئي في تق PEDNR PDPنشر فريق عمل 

. ء صالحية الممارساتباإلضافة إلى ھذا، طرح استبيان عدة أسئلة معينة حول تجديد وانتھا). المجتمع ذات الصلة
، ودوائر  ALACتم إرسال تسعة تعليقات، ومن بينھا تعليقات من ممثلين من المسجلين ومجموعات السجالت و

الملخص راجع (ردود على االستبيان  400تم استالم أكثر من . مستخدمي األعمال والمستخدمين التجاريين
  ).والتحاليل

ذات الصلة بنظام استعادة اسم النطاق بعد انتھاء   ICANNللتعرف على تاريخ أنشطة تطوير سياسة مجتمع 
  .EDNRPصفحة الخلفية لـصالحيته، الرجاء مراجعة 

  :المزيد من المعلومات
  PEDNRالتقرير النھائي المقترح لـ  
  ]ميجا بايت PEDNR PDP ]PDF، 1التقرير األولي لـ  
  في بروكسيل PEDNRمشاورات العامة لـ جلسة ال تفاصيل حول 
  ] كيلو بايت PDF، 416[ حول استعادة اسم النطاق بعد انتھاء صالحيته GNSOتقرير مشكالت  
   حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتھاء الصالحية GNSOترجمة تقرير قضايا  
  ]كيلو بايت PDF، 948[ النتائج النھائية الستبيان السجل: محاضرة فريق العمل 

  جھة االتصال بفريق العمل 
  ، كبير مديري السياسةماريكا كونينجز

فريق العمل، ميثاق لجنة دة لإرشادات جدي :GNSOعمليات تحسين 
  ، إجراءات إبداء االھتمام، االعتراف بالدوائر االنتخابية الجديدة التنفيذ

وتم اختتام المنتديات العامة  PDPووافق المجلس على إرشادات فريق العمل واللجنة الدائمة الجديدة 
  الخارجية 

  لمحة سريعة 
لى تنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات التنظيمية التي تھدف إلى ع )GNSO(يعمل أعضاء منظمة دعم األسماء العامة 

المواد في ھذا القسم ترتبط فقط بأحدث التطورات فيما يتعلق بتنفيذ تحسينات . تحسين فعالية وسھولة للمنظمة
GNSO .  

  على إرشادات فريق العمل الجديدة GNSOيوافق مجلس 

. GNSOعلى اإلرشادات الجديدة لفرق عمل  GNSOق في اجتماعه في شھر مارس في سان فرانسيسكو، واف
تتميز اإلرشادات الجديدة بمراجعة شاملة لكل جانب من جوانب عملية فريق العمل من أول اجتماع لفريق العمل 

  . شمل النتائج النھائية للمجموعةحتى وبما ي

بحسب ]. كيلو بايت GNSO ]PDF، 344من إجراءات تشغيل  1الملحق تم تبني اإلرشادات الجديدة في 
المتوفرة لجميع متطوعي ] كيلو بايت PDF، 425[ ملخص باإلرشادات الجديدةتوجيھات المجلس، أعّد العاملون 
  .فرق العمل الحاليين والمستقبليين
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http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201008-en.htm#pednr-initial-report
http://forum.icann.org/lists/pednr-initial-report/msg00009.html
http://forum.icann.org/lists/pednr-initial-report/msg00009.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/pednr/pednr-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-07apr11-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/summary-gnso-wg-guidelines-06apr11-en.pdf


  :المزيد من المعلومات
  الجديدة التي تم تبنيھا GNSOإرشادات فرق عمل  
  ملخص العاملين إلرشادات فريق العمل الجديدة التي تم تبنيھا 

  

  الجديدة انتھى GNSOمنتدى التعليقات العام حول عملية وضع سياسة 

وأعّد  .2011أبريل  1ديدة والمقترحة في الج GNSO بعملية وضع سياسةأغلق منتدى التشاور العام فيما يتعلق 
  .ملخص وتحليل التعليقات العامةالعاملون 

  :المزيد من المعلومات
  WT-PDPالتقرير النھائي المقترح لـ  
  الجديدة المقترحة GNSOسة حول عملية وضع سيا التعليقات العام منتدى 
  wikiسجل فريق العمل على وضع عملية وضع السياسة  
  wikiة االنتخابية سجل فريق عمل عمليات الدائر 

  جھة االتصال بفريق العمل 
   ، نائب مدير السياسةروبرت ھوجارث

  
  يتبنى المجلس ميثاق التنفيذ الجديد للجنة الدائمة 

 GNSOراجعة تشكيل لجنة دائمة لإلشراف على تنفيذ التحسينات المتنوعة الالزمة لعملية م GNSOرر مجلس ق
في اجتماعه في شھر أبريل، وافق  .مسودة لوضع ميثاق للجنة الدائمةوقد قام بتفويض فريق وضع  .المستمرة

  .الميثاقالمجلس على 
   

  مراجعة من إجراءات إبداء االھتماملم يتم تلقي تعليقات حول النسخة ال

إجراءات مجلس ، إبداء االھتمام، في 5مجاالت التحسين في القسم  GNSO، حدد مجلس 2010في أواخر عام 
GNSO التشغيلية ]PDF، 417 أوكل مجلس . ضح اإلجراءاتالتي ستبسط وتو] كيلو بايتGNSO  إلى لجنته

  .5لتوجيه العمليات، والتي تشرف على إجراءات المجلس، لتقوم بمراجعة وتحسين القسم 

تلغي متطلبات الكشف عن  التي] كيلو بايت PDF، 95[ 5للقسم مراجعتھا  OSCفي الشھر الماضي، أرسلت 
لقد تم نشر ھذه الوثيقة . االھتمام، وتقدم إرشادات أوضح حول محتويات إبداء االھتمام وتحديثھا في الموعد المناسب

    .2011مارس  26لم يتم تلقي أية تعليقات قبل نھاية فترة التعليقات في .  ICANNنتدى التعليقات العام لـ مفي 

  
  االنتخابية الجديدة GNSOتسعى لجنة المجلس إلى تحسين عملية االعتراف بدوائر 

منتدى تشاور   ICANN، أقام عاملو  ICANNلمجلس إدارة ) SIC(بحسب توجيھات لجنة التحسينات التركيبية 
 "االنتخابية GNSOبدوائر  عملية االعتراف"لق بعناصر عناصر فيما يتع 2011أبريل  3يوم حتى  30لفترة عام 
عند إغالق . الخطوات، واألشكال، واألدوات، ومعايير التقييم/ يدة المقترحة، وتشمل إجراءاتھا والتسلسلالجد

  . والتي تم إرسالھا ملخص وتحليل للتعليقات العامةالمنتدى، أنھى العاملون ونشروا 
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http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-07apr11-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/summary-gnso-wg-guidelines-06apr11-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-21feb11-en.htm
http://forum.icann.org/lists/gnso-pdp-final-report/msg00007.html
http://gnso.icann.org/issues/pdp-wt-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
https://community.icann.org/display/gnsoppsc/PDP-WT+Home
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
mailto:policy-staff@icann.org
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+7+April+2011
http://gnso.icann.org/council/gnso-op-procedures-05aug10-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/gnso-op-procedures-05aug10-en.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/gnso-operating-procedures-revisions-23feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201103-en.htm#gnso-5
http://forum.icann.org/lists/newco-process-recognition/msg00006.html


  خلفية
ع وشامل للخلفية التي أدت إلى المنتدى العام، باإلضافة إلى العام لھذا اإلجراء يوفر نقاش واس إعالن المنتدىإن 

  .نظرة عامة للعملية المقترحة

  لمزيد من المعلومات
  ]كيلو بايت PDF، 206[ )مالحق 3وتشمل (االنتخابية الجديدة  GNSOعملية االعتراف بدوائر  
  ]كيلو بايت PDF، 146[ مخطط التدفق للعملية 
  ]كيلو بايت PDF، 165[ انتخابية جديدة GNSOائرة كد )AFC(طلب الترشيح  
  ]كيلو بايت PDF، 261[ انتخابية جديدة GNSOكدائرة  )RFR(طلب االعتراف  
  ملخص وتحليل التعليقات العامة 

  جھة االتصال بفريق العمل 
   ، نائب مدير السياسةروبرت ھوجارث

  
  إستراتيجية المساعدة الخارجية العالمية التعليقات قيد المراجعة

حول التوصيات المقترحة لبرنامج المساعدة الخارجية  منتدى عام المجتمع لتقديم التعليقات في GNSOدعى مجلس 
  .هالتعليقات ويدمج اآلراء في توصيات GNSOسيراجع مجلس . أبريل 10انتھت فترة التعليقات في . العالمية

عالمية، وعلى وجه وتم نشرھا للتعليقات إستراتيجية المساعدة الخارجية ال GNSOتصف التوصيات التي وضعھا 
امج المساعدة الخارجية وير برولتط يزية وأولئك من المناطق النامية،غير الناطقين باللغة اإلنجلالخصوص تستھدف 

، باإلضافة إلى األعضاء  ICANNضاء الحاليين في مجتمع العالمية التي تھدف إلى زيادة المشاركة من كٍل من األع
  .المحتملين، وبشكل خاص غير الناطقين باللغة اإلنجليزية

تمت مباشرتھا في التي  GNSOتحسينات إن إستراتيجية المساعدة الخارجية العالمية ھو خطوة أخرى لتنفيذ 
وضع وتنفيذ برنامج  GNSOيوصي المجلس بأنه على.  ICANNبعد االعتماد من قبل مجلس  2009أكتوبر 

  .مساعدة خارجي مستھدف الستطالع تشكيل مجموعات دائرة انتخابية جديدة

  جھة االتصال بفريق العمل 
  ومساندة السياسة  SSACمديرة، جولي ھيدالند

   GNSOالمزيد من المعلومات حول تحسينات
  GNSOصفحة معلومات تحسينات  •
  wikiسجل فريق العمل على وضع عملية وضع السياسة  •
  wikiسجل فريق العمل الخاص بمجموعة العمل  •
  wikiسجل فريق عمل عمليات الدائرة االنتخابية  •

  ال بفريق العمل جھة االتص
   ، نائب مدير السياسةروبرت ھوجارث
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ASO 

من المستبعد أن تتحول خطة تخصيص ومجموع المطالبة بعنوان 
IPv4    ًالعالمية إلى العالمية فعال  

APNIC  ستعرض اقتراح جديد  

  لمحة سريعة 
تناقش سجالت اإلنترنت  ، IPv4جميع العناوين في ) IANA(على اإلنترنت بعدما خصصت سلطة األرقام المعينة 

إلى  RIRsالتي تمت إعادتھا من   IPv4سياسة عالمية مقترحة للتعامل مع مساحة عناوين ) RIRs(اإلقليمية 
IANA . بموجب االقتراح، ستكونIANA  ن المجموع المتفرغ ممجموع استعادة لمساحة العناوين المستعادة، ألن

بكتل  RIRsمن مجموع االستعادة إلى   IPv4يتضاءل، وتخصيص مساحة عناوين   IANA IPv4 مساحة عناوين
 ً   .أصغر مما تم تخصيصه سابقا

  آخر التطورات
من قبل  RIRsوتخصيصھا بكتل أصغر إلى   IPv4لقد تمت مناقشة تأسيس مجموع استعادة لمساحات عناوين 

االقتراح ودخل مرحلة النقاش ) ARIN(ى السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت تبن. في آخر اجتماعاتھم RIRsجميع 
األخرى، ولكن تم التخلي عنه في مركز معلومات شبكة آسيا باسيفيك  RIRsلعمليات وضع السياسة في 

)APNIC (وسحبه في Réseaux IP Européens )RIPE(.  

إذا تم تبني اقتراح السياسة العالمية . تراح سياسة عالميةتعني التطورات األخيرة أنه من المستبعد أن يصبح ھذا االق
ومجلس عنوان منظمة دعم ) NRO EC(، كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة موارد األرقام RIRsمن قبل جميع 

للمصادقة والتنفيذ من   ICANNاالقتراح وترسل السياسة إلى مجلس إدارة  سوف تراجع) ASO AC(العناوين 
  . IANAقبل 

  وات التاليةالخط
ضمن --المستعادة  IPv4للتعامل مع مساحة عنوان -- بحسب المغزى نفسه) وھو الثالث(لقد تم إعداد اقتراح جديد 

APNIC . تحديث السياسةستتوفر المزيد من المعلومات حول ھذا االقتراح في العدد القادم من .  

  خلفية
IPv4  م عناوين ھو نظام بروتوكول اإلنترنت المستخدم لتخصيص أرقاIP  مع النمو . بت 32الفريدة في شكل

باستمرار وسيحل محله ) مليار 4.3حوالي (الضخم ألعداد مستخدمي اإلنترنت، فقد تضاءل مجموع األرقام الفريدة 
  ).IPv6( بيت ، وھو-128نظام ترقيم 

، بحسب  IPv4ين األول مخزونه من مساحة عناو RIR فعيل مجموع االستعادة حالما ينھيسيتم اإلعالن عن ت
في كل ربع سنة، كتل العناوين المتوفرة من  IANAستخصص . معايير الحدود التي تم تعريفھا في ھذا االقتراح

  .المؤھلة للتخصيص في ذلك الوقت RIRsمجموع االستعادة بشكل متساٍو إلى جميع 

  :المزيد من المعلومات
  اإللكتروني  ICANNعلى موقع  تقرير عن الخلفيةلقد تم نشر 
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  جھة االتصال بفريق العمل 
  مدير عالقات الخدمات ،أولوف نوردلينج

  

  الجھود المشتركة

  جارية كجھود مشتركةالمسائل ال
الفردية واللجان االستشارية إلى الحوارات الثنائية   ICANNبشكل متزايد في السنوات األخيرة، سعت منظمات دعم 

بعض المشكالت الحالية التي تتم . والمتعددة فيما يتعلق بالمسائل المشتركة وتضارب المصالح في السنوات األخيرة
  :مناقشتھا تشمل مايلي

  حول الحرف الواحد الذي سيتم نشره للمناقشة في كارتاجينا IDN TLDsتقرير  
  لتسجيل المدولة تقريرا مؤقتا تطلق مجموعة العمل لبيانات ا 
  فريق عمل مراجعة المناطق الجغرافية على مستوى المجتمع 

  المنظمة العامة

في  األربعين  ICANNبشكل نشط في اجتماع  At-Large تشارك 
  سان فرانسيسكو

  لمحة سريعة 
األربعين في سان فرانسيسكو، ومن بينھم   ICANNفي اجتماع  At-Largeاً من شارك تسعة وعشرون عضو

-At، وممثلين عن تركيبات )RALOs(الخمسة  At-Large، وموظفين من منظمات ) ALAC(أعضاء من لجنة 
Large )ALSes( ومكاتب ارتباط ،At-Large ووفود ،At-Large  إلى لجنة الترشيح)NomCom( ،

واجتماعين  At-Largeاجتماع لـ 19بشكل نشط في  At-Largeشارك ممثلي  .At-Largeمثلين عن مجتمع وم
  . اثنين على نطاق الدوائر االنتخابية

  آخر التطورات
األربعة  At-Largeركزت مجموعات العمل على تحسينات  .ينتھي At-Largeيكاد مشروع تحسينات  

 At-Largeومجتمع  RALOsو  ALACعلى اقتراحات التنفيذ األخيرة، وتلقي اآلراء حولھا من 
  . األوسع

التقى ممثلون  .على تطوير عالقات أوثق لتقوية نشاطات المساعدة الخارجية GACو  ALACتوافق  
لقد تم االتفاق على . ALAC -GACلمناقشة المصالح المشتركة وتقوية عالقات  GACو  ALACعن 
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تبنت  .ومواجھتھا At-Largeلتحديد التحديات الناشئة في  At-Largeلـتم تأسيس فريق عملة دائم  
ALAC   لـطلباً إلنشاء فريق عمل جديدAt-Large  سيناقش التحديات الناشئة أمامAt-Large وكيف ،

العمل ھي اقتراح قائمة محدودة من القضايا ذات األولوية ستكون المھمة األولى لفريق . ينبغي مواجھتھا
مواجھتھا بسرعة بسبب تأثيرھا على اإلنترنت العالمي، وعلى  At-Largeالتي ينبغي على لجنة 

ICANN  وعلى ،ALAC  . 2011ستكون ھذه القضايا ھي جوھر برنامج العمل لفريق العمل لعام .  
نظمت   ALAC .الجغرافية  ICANNة مناطق اإلفريقي حول مراجع  ICANNبيان مجتمع  

AFRALO وICANNAfr   بيان مجتمع ألعمالھم في الوقت المناسب لوضع وتبنيNNICA   اإلفريقي
  . الجغرافية ICANN حول مناطق 

  :المزيد من المعلومات
  األربعين  ICANN في اجتماع Large -Atلـابحث عن القائمة الكاملة  
  األربعين  ICANNفي اجتماع   ALACتقرير رئيس راجع  

  جھة االتصال بفريق العمل 
   At-Large، مدير ھايدي أولريتش

  عدة بيانات حول السياسة   ALACسل استجابة للطلبات، تر
  لمحة سريعة 
ابة استج2011بيانات سياسة أثناء شھري فبراير ومارس  10أكثر من  ) At-Large )ALACأرسلت لجنة 

والحكومة واللجنة االستشارية الحكومية   ICANNواالستشارات العامة لـ . األمريكية لطلبات التعليقات من الحكومة
)GAC . (مجتمع " أطراف"ت السياسة استثنائية إلى درجة أنه قد تم دمجھا في اآلراء من كانت بياناAt-Large ،

  . الخمسة At-Largeضمن مناطق  At-Largeبنية تركيبية ل 130ومن بينھم 

  آخر التطورات
  :ھي2011 التي تم تسليمھا بين فبراير ومارس  ALACبيانات 

حول نطاق العمل وخريطة الطريق، وبرامج  Whoisلفريق مراجعة  RFCحول   ALACبيان  
  Whoisوخطط العمل لممارسة مراجعة  المساعدة الخارجية

  )Team-SSR(حول االستقرار والحماية المرونة لفريق مراجعة   ALACبيان  
  حول التوصية المقترحة لبرنامج المساعدة الخارجية  ALACبيان  
   FY12حول إطار العمل المقترح لميزانية وخطة تشغيل السنة المالية   ALACبيان  
  TLDsمتباين  IDNحول مسودة اقتراح دراسة القضايا المرتبطة بالتفويض   ALACبيان  
  المقترحة الجديدة GNSOحول عملية وضع سياسة   ALACبيان  
  حول التقرير النھائي المقترح لفريق عمل سياسة التحويل بين المسجلين الجزء ب   ALACبيان  
  GACالجديدة لـ  gTLD حول بطاقة نتائج  ALACبيان  
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  )NTIA(إدارة المعلومات واالتصاالت األمريكية القومية ) NOI(حول إشعار االستعالم   ALACبيان  
  حول التقرير المؤقت لفريق عمل بيانات التسجيل الدولية  ALACبيان  
  2016 - 2014المقترحة   ICANNحول تواريخ اجتماع   ALACبيان  
  االنتخابية الجديدة GNSOحول عملية وضع المسودة لالعتراف بدوائر   ALACبيان  

  :المزيد من المعلومات
  . ALACانات يعرض جميع بي rgeLa-Atمراسالت إن موقع 

  جھة االتصال بفريق العمل 
   At-Large، مدير ھايدي أولريتش

إلى  At-Largeلجنة  اقتراحات التعديات على فريق عمل ھدف
  "األطراف"زيادة المشاركة من 

  لمحة سريعة 
في سيليكون فالي، بدأت فرق عمل تحسينات ’  ICANN أثناء اجتماع At-Largeمع وھم مجھزين باآلراء من مجت

At-Large سيركز ھذا التقرير على اقتراحات فرق العمل الرسمية حول . األربعة بوضع مسودة تقريرھا النھائي
إن ھذه .  ALAC حول تحسينات   ALACالتقرير النھائي لفريق عمل مراجعة توصية موجودة في  13كيفية تنفيذ 

  .التوصيات ھي نتيجة لجھود فرق العمل على مدار الستة األشھر الماضية

  خلفية
، وألزمت بھا القوانين 2008المستقلة لعام   ALACعن مراجعة  ALAC /At-Largeلقد نشأ مشروع تحسين 

بناءاً على مكتشفات ھذه المراجعة واآلراء من فترتي تعليق عام اثنتين، وضع فريق العمل  . ICANNالداخلية لـ 
في يونيو  النھائيتقريره  توصية تم نشرھا في 13المعين من قبل لجنة أحكام المجلس   ALACعلى تحسينات 

2009.  

  . ثم تم تجميع ھذه التوصيات في أربعة مجاالت، وتم تعيين فريق عمل للعمل على كل مجال منھا

  .المستمر  ALACيعمل على توضيح غرض  فريق العمل أ 
  .ALSيركز على زيادة مشاركة  فريق العمل ب 
  . ALAC /At-Largeتخطيط بين يحاول تحسين عمليات ال فريق العمل ج 
  .  ALACيركز على تعزيز عمليات االستشارة لـ  فريق العمل د 

غلبية أعضاء فرق وبكل تأكيد، أ). RALOs(اإلقليمية  At-Largeتتضمن فرق العمل أعضاء من جميع منظمات 
  . ALACوليسوا في  RALOالعمل والرؤساء المشاركين ھم أعضاء في 

بما أن اقتراحات فرق العمل ستحسن من  ".من القاع إلى األعلى"خاذ منھج يسمح إطار العمل ھذا لفرق العمل بات
ھذا المشروع ضمنت ل ALSesو RALOsوالمجتمع بأعمالھم، فإن قيادة   ALACالوسائل األساسية التي تقوم بھا 

  .لسنوات طويلة قادمة At-Largeتأثيرھا على نشاطات 
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  في اجتماع سيليكون فالي

في سيليكون فالي، أحرزت فرق العمل تقدماً ملحوظاً في وضع اقتراحات التنفيذ   ICANNبحلول موعد اجتماع 
  .يلخص الجدول أدناه تقدمھم .توصية بالتحسينات 13طة بكٍل من المرتب

فريق 
  التوصية  عملال

حالة مھمات فريق العملة                    
تاريخ            )مكتملة(% 

اإلنھاء         
  التقديري

25% 50% 75% 100% 

  مكتمل         ICANNئح لوا : 1  أ

  مكتملة     القوانين الداخلية المرتبطة بالمدير  :2   

  مكتملة        بيت مستخدم اإلنترنت الفردي  :10   

  مكتملة        re Rec 10بيان المجلس  :11   

  مكتملة               ALS-RALO-ALACھيكل   :3  ب

  مكتملة        ALSتعليم واشتراك   :4   

  مكتملة        أدوات االتصال  :7   

  2011أبريل ~        عمليات الترجمة  :9   

  2011أبريل ~           التشغيلية/ الخطط اإلستراتيجية   :5  ج

  2011أبريل ~        نماذج التكلفة  :6   

  مكتملة     فترة التعليق العام  :8  د

  2011أبريل ~           رأي ممثل المستھلك  :12   

  مكتملة     آليات التشاور حول السياسة  :13   

  

قدم كل فريق عمل  .سيليكون فالي لمشروع التحسينات أثناء اجتماع At-Largeتم تكريس جزء مھم من تقويم 
 At-Largeومجتمع  RALOsو  ALACاقتراحاته للتنفيذ، باإلضافة إلى خطط للمقترحات قيد الدراسة، إلى 

والقيادة اإلقليمية   ALACاجتماع و  1والقيادة اإلقليمية   ALACجلسة عمل لمزيد من المعلومات، راجع . األوسع
  .الختامي

" أطراف"ستجد تالياً بعض أھم المقتطفات من اقتراحات فرق العمل، والعديد منھا تتوق إلى تعزيز مشاركة 
At-Large:  

بصفتھا البيت الرئيسي  At-Largeو  ALACالداخلية لتقوية دور   ICANNالتعديالت على قوانين  
  .  ICANNلمستخدمي اإلنترنت الفرديين ضمن 
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صفحة من   ICANNتشمل ما توفره  ،ALSesو  RALOsسلسلة من أدوات االتصاالت الجديدة لـ  
  .ALSالويكي المفصلة بحسب كل 

اإلستراتيجي والتشغيلي والتخطيط للميزانية،   ALACفي تخطيط  ALSesتعزيز مشاركة المناطق و  
  .)PAD(باإلضافة إلى عملية وضع سياسة المشورة 

ل مقترحاتھم من القطاع الكامل لمجتمع منحت محاضرات سيليكون فالي فرق العمل الفرصة للحصول على آراء حو
At-Largeمما منح فرق العمل أفكاراً لتنقية مقترحاتھم أكثر ،.  

  الخطوات التالية 
  .منذ اجتماع سيليكون فالي، واصلت فرق العمل على التحسينات أعمالھا

راء التي تم مع دمج اآلالعمل على مقترحاتھا للتنفيذ ) ب، ج، د(واصلت ثالثة من فرق العمل األربعة  
  .ستكتمل ھذه المرحلة من مشروع التحسينات خالل األسبوع القادم .استالمھا

المستقبلي، التي   ALACالداخلية فيما يتعلق بدور   ICANNعلى تعديالت قوانين  فترة التعليقات العامة 
يمكن مراجعة التعديالت بحسب  .مايو 9، وستنتھي في 2011أبريل  8فتتحت في اريق العمل أ، وضعھا ف

  .في سنغافورة في شھر يونيو  ICANNاآلراء، ثم إرسالھا إلى المجلس لالعتماد النھائي أثناء اجتماع 
رق العمل لـ ئي لمقترحات تنفيذ فبدأت الفرق األربعة، بمساعدة من العاملين، بتحضير التقرير النھا 

ALAC .  من المتوقع نشر ھذا التقرير ببداية شھر مايو، وستبدأALAC   بعد ذلك بمشاوراتھا حول
  .At-Largeالمقترحات، وسيكتمل عندھا عمل فرق عمل تحسينات 

  :المزيد من المعلومات
  rgeLa-Atمساحة عمل تحسينات  
  المبسطة rgeLa-Atمخطط تنفيذ تحسينات  
  )2010يونيو  ALAC  rgeLa-At )7خطة مشروع تنفيذ تحسينات  
  ).، كارتاجينا2010ديسمبر  5(التحديث : ALAC rgeLa-At /تنفيذ تحسينات 

  جھة االتصال بفريق العمل 
  At-Large، مدير مشروع تحسينات سيث جريني

  

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.icann.org/en/public-comment/#bylaws-xi
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Workspace
https://spreadsheets.google.com/ccc?hl=en&key=tLWfIP-TYeKgrmqH6AW-Q9g&authkey=CPSY6KIG&hl=en#gid=15
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/download/attachments/2950348/ALAC%2C+At-Large+Improvements+-+Update+%285+Dec+2010%2C+Cartagena%29.pdf
mailto:seth.greene@icann.org
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