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  ICANNأنحاء عبر 

  ملف السياسة لھذا الشھر

  عليھا الجمھورفي الوقت الحالي لتعليق المطروحة المشكالت 

ccNSO  

ccNSO  قرطاجنةلتمويل السفر الجتماع تقبل الطلبات المقدمة  

  بنقرة واحدة ccNSOـالتعرف على كل العناوين الرئيسية ل

  ccNSOمسائل أخرى جارية في 

GNSO  

  أقل في التقرير األولي للتكامل الرأسيإجماع العديد من االقتراحات، 

WHOIS  للمتطلباتتتقدم ببطء مع االنتھاء من تقرير  

  التقرير األوليبخصوص التعليقات تتلقى ة نقل التسجيل الداخلي مجموعة عمل سياس

GNSO  من التقرير النھائي لسياسات إساءة تتعامل في الوقت ذاته مع التوصيات الواردة
  التسجيل

 ةفقاطلب الموتوليق العام غلق منتدى التعتمجموعة عمل استعادة اسم النطاق بعد االنقضاء 
  باإلجماع

إجراءات تشغيل جديدة للمجلس والدوائر االنتخابية يعتمد المجلس  :GNSOعمليات تحسين 
  ومجموعات أصحاب المصلحة

  GNSO فيالنشطة المشكالت األخرى 

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


ASO  

  ASO فيالنشطة شكالت األخرى الم

  الجھود المشتركة

   للجھود المشتركةالمفتوحة المشكالت 

  المنظمة العامة

  يقترب ؟ الموعد النھائيICANNمجلس في  Large-At تمثيلھل تريد 

  منظمة 125لتصل إلى  Large-Atالتوسع العالمي لـ 

SSAC  

SSAC  حول حماية أسماء النطاقتعتزم تقديم رأيھا  

  بلغتك المفضلة اقرأ

على  السياسةتحديث كما يتم نشر . بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة ICANNتحديث سياسة يتوفر
 التحديثوللحصول على . خالل االشتراك عبر اإلنترنت منالمتوفر على الويب كما يتوفر  ICANN موقع
وأدخل عنوان بريدك  ICANNعلى موقع  صفحة االشتراكات بريدك اإللكتروني كل شھر، تفضل بزيارةفي 

  .ھذه الخدمة مجانيةعلًما بأن . لالشتراك في الخدمة" تحديث السياسة"تر اإللكتروني واخ

  ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة 
  
  .ann.orgstaff@ic-policy: أرسلوا أسئلتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم إلى

  سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية

  ASO منظمة دعم العناوين
  ccNSO انمنظمة دعم أسماء رمز البلد
  GNSO منظمة دعم األسماء العامة
  ALAC اللجنة االستشارية العامة

 GAC اللجنة االستشارية الحكومية
  RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

  SSAC للجنة االستشارية لألمان واالستقرارا
  

 2

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://aso.icann.org/
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/committees/security/


   ICANN أنحاء عبر

  الشھرلھذا لسياسة ملف ا

  ؟GNSOما ھي تحسينات 

ما و؟ طويربحاجة إلى تأن منظمة دعم األسماء العامة زعم بمن "قائالً  ةروب ھوجارت، مدير السياسة العامأوضح 
  .مايكي أوكونر: موسيقى الخروج. سكوت بينزون: ؟ المضيفحتى اآلن ھي تلك التحسينات؟ ھل حدث أي منھا

تركز كل حلقة صوتية على مشكلة واحدة، ومن حيث . كل شھرمطلع في  ICANNبداية شاھد حلقة جديدة من 
إذا كان وقتك ضيًقا أو كنت عجلة من . ساسيةخالل المقابالت مع أحد الخبراء فإنھا تقدم إجابات على األسئلة األ

  .المكتوبة اقرأ النسخةأمرك، ف

تحمل العديد و. كذلك ارتباطات لكل حلقةيوفر وھو  على اإلنترنت ICANNعلى موقع ويمكنك العثور على الملف 
من  podcastللتحقق منھا، ابحث في قسم و .العالمية الحلقة Appleتابعة لشركة ال iTunesمن مواقع تخزين 

iTunes  بداية "للتعرف على"ICANN."  

  ھور عليھامالجلتعليق  في الوقت الحاليالمطروحة المشكالت 

عمل ادر بالب .ICANNمفتوحة حول القضايا ذات االھتمام بالنسبة لمجتمع العامة التعليقات الالعديد من فترات توجد 
  :الموضوعات التاليةمشاركة وجھات نظرك حول اآلن ل

المراجعة المعني بالمساءلة والشفافية قام فريق . المجتمع تعليقات وآراء – المساءلة والشفافية مراجعة  
)ATRT (لتعليق العام بحيث يمكن للمجتمع التعليق واقتراح أية نقاط خالل مراجعة لدى بفتح منتATRT .

  .إلغالق حتى اآلنتاريخ لولم يتم تحديد 
 GNSOتحسينات في إطار . PDPالتقرير األولي لفريق عمل : الجديدة  GNSOعملية تطوير سياسة  

من ف. GNSOتوصيات لعملية تطوير سياسة وضع ب) PDP-WT(فريق العمل على تطوير السياسة قام 
تم تمديد الموعد النھائي ؟ PDP ؟ ما ھي النتائج المحتملة لـPDP فيمشكلة جديدة طرح له الحق في 

  . أغسطس 31لتعليقات حتى لتلقي ا
ھذا يتقصى . الحروف الواحدةذات  IDN TLDsحول مظاھر السياسة المتعلقة بتقديم الوثيقة الفاصلة  

مشكالت السياسة المتعلقة بتقديم األسماء  GNSO/ccNSO التقرير من مجموعة العمل المشتركة لـ
قترح كذلك بعض السياسات المحتملة ي ووھ. المستوى األعلىمن نطاقات المكونة من الحروف الفردية ك

  .سبتمبر 9يرجى التعليق بحلول . التي تحدد تلك المشكالت
اقترحت . ccTLDsحول التفويض وإعادة التفويض وتقاعد  ccNSO الخاصة بـمجموعة العمل وثيقة  

منھجية جديدة لتحديد الھيئات التي لھا حق إدارة أسماء النطاق من  ccNSOمجموعة العمل على 
  .سبتمبر 15التعليقات مطلوبة بحلول . المستوى األعلى لرموز البلدان

حديثاً، المغلقة وللتعرف على قائمة كاملة من المشكالت المفتوحة والمعروضة إضافة إلى منتديات التعليق المسجلة 
  ..صفحة التعليق العامتفضل بزيارة 
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ccNSO  

  قرطاجنةتمويل السفر الجتماع لطلبات  ccNSOقبول 

  لمحة سريعة
 - 5الذي سيعقد في  قرطاجنةفي  ICANNتقبل في الوقت الحالي الطلبات الجتماع  ccNSO لجنة تمويل السفر لـ

  . 2010ديسمبر  10

  الخلفية
الذين يشاركون بنشاط في العمل الخاص بالمنظمة والتأكد من اإلسھام  ccNSOالسفر ألعضاء  ليتوفر تموي

لالستمتاع بميزة  ccNSOومع ذلك فأنت ال تحتاج إلى أن تكون عضواً في . الخاص في المشروعات واالجتماعات
ويتم ترتيب . لوجھة السفر وتكاليف الفندق لوقت االجتماع والنفقات اليوميةيغطي التمويل الفئة االقتصادية . التمويل

  .ICANNكافة ترتيبات السفر من خالل طاقم خاص مكرس لھذه العملية من 

  الخطوات التالية
، فيرجى إرسال بريد إلكتروني قرطاجنةإن كنت تعتقد أنك قد تكون مؤھالً للتمتع بميزة تمويل السفر إلى اجتماع 

ويجب أن  .كآخر موعد 2010أغسطس  20بحلول  travelfunding@icann.org-mailto:ccnso إلى
يحتوي البريد على االسم وتفاصيل االتصال لمقدم الطلب مع وصف بسيط حول كيفية مساھمتك في عمل 

ccNSO .اء يجب تغطيتھا حول أجندة عمل اجتماعاتكما أنك مرحب بك لتقترح أية أشيccNSO  قرطاجنةفي .  

  :المزيد من المعلومات
  ccNSO.icann.orgيتم اإلعالن عنه على موقع الويب 

  ]كيلو بايت 72بمساحة  PDFإصدار [ ccNSOكيف يتم توزيع تمويل سفر 

  بالطاقم االتصال
  ccNSOسكرتير  ،جابريل شيتيك 

  بنقرة واحدة  ccNSOالتعرف على كل العناوين الرئيسية لكل 

  لمحة سريعة
  .ملخص يوليو رتم نشوقد . ccNSOديث السياسة في الشھر الماضي، قمنا بإعالن ملخص شھري جديد ألنشطة تح

  آخر التطورات
أسرع الطرق إللقاء نظرة وھو  صفحة الويبعلى البريد اإللكتروني وعلى  ccNSOملخص يوليو ألنشطة يتوفر 

زيادة بتتضمن كافة االرتباطات ذات الصلة كما أنھا . خالل الشھر الماضي ccNSOعامة على ما يحدث بمجتمع 
نقرة واحدة فقط، يمكنك ببساطة التعرف على المشكالت المفتوحة والمعروضة وعن طريق . المعرفة بشكل أعمق

مجموعة العمل ومالحظات االجتماعات والنقاط والنصوص والبيانات  للتعليقات وفترات التعليق المغلقة وتقارير
  .الكثير الرسمية واإلعالنات والمواعيد النھائية القادمة وغير ذلك
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  الخطوات التالية
على اعتبار أنك  ccTLDإن راقبت أنشطة . سيتم نشر ملخص للتحديثات في نھاية كل شھر من أشھر التقويم

  .زنة في المفضلة لديكتجعلھا إحدى الصفحات المخ

  :من المعلومات المزيد
  2010لفترة يوليو  ccNSOملخص أنشطة  
  2010ة يوليو لفتر ccNSOملخص أنشطة  

  بالطاقم االتصال
   ccNSOسكرتير  ،جابريل شيتيك

   ccNSOمسائل أخرى جارية في 

  المقترح CERT-DNSفي حالة الحوادث و ccNSOاستجابة  
  TLDs التفويض وإعادة التفويض لرمز البلدان لـ 
  ccNSO المراجعة الخارجية للبنود لـ 
  ccTLDاستبيان مجموعة العمل الخاصة بالتخطيط للتشغيل والتخطيط اإلستراتيجي ألولويات  

GNSO  

  العديد من االقتراحات، توافق أقل في التقرير األولي للتكامل الرأسي 

  الجديد gTLD لبرنامج الرئيسية المبادئ العمل مجموعة تطور

  لمحة سريعة

تطلب التعليقات العامة فيما المتعلقة بالتقييدات المقترحة حول التكامل الرأسي والملكية المشترطة بين المسجل 
  .والسجل

  الخلفية
لى الجديدة من المستوى األع ةالنطاقات العامفي الوقت الحالي على إنھاء تفاصيل التنفيذ لبدء  ICANNتعمل 

)gTLDs نشرت ). الجديدICANN  مؤخراً مسودة دليل مقدم الطلب وقد اقترح تقييدات صارمة حول التكامل
  . الجديد gTLD الرأسي والملكية المشتركة بين المسجلين والسجالت لبرنامج 

بين ) VI(في الوقت الحالي لتقييم السياسات حول مسألة التكامل الرأسي ) GNSO )PDPتتم عملية تطوير سياسة 
 GNSOوتعقد . الحالية gTLDsالجديدة و gTLDsيؤثر على كل من  PDPونطاق . المسجلين والسجالت

PDP  على أساس سھل بھدف التعديل المحتمل على اإلصدار النھائي لدليل مقدم الطلب لبدءgTLDs الجديد.  
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  آخر التطورات
يمكن . ترحات البديلة المتعلقة بالتكامل الرأسيالتقرير األولي وتوضح المق GNSO VIأعلنت مجموعة العمل على 

في حين لم يتم تحقيق أي اقتراح بدعم متوافق داخل مجموعة العمل . الجديد GTLDتطبيق المقترحات على برنامج 
VI إضافي ومناقشتھا في حين تعمل مجموعة العمل  لتحليلھا بشك، فإن تلك المقترحات سيتمVI  لتطوير موقف

  .GNSOبمجلس توافقي للتوصية 

تم نشر التقرير األولي لمنتدى التعليق العام في يوليو بحيث أن المجتمع قد يتفاعل مع أي نماذج للتكامل الرأس 
وأعد الطاقم ملخص  2010أغسطس  12وقد أغلقت فترة التعليق العام تلك في . المقترح والمبادئ الموضحة

  . لتعليقات المجتمع

  :معلومات إضافية
  ]كيلو بايت 732بمساحة  PDFإصدار [ التقرير األولي حول التكامل الرأسي بين السجالت والمسجلين 
  PDPالتي تناقش مجموعة العمل على التكامل الرأسي  wikiصفحة  
الجديد، يرجى اإلشارة إلى  gTLDsللتعرف على معلومات حول تفاصيل تنفيذ أنشطة التخطيط حول  

  المستندات المنشورة على موقع الويب 
program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new  

  االتصال بالطاقم

  كبير مستشاري السياسة ،مارجي ميالم

WHOIS تلخص التحليل النھائي للمتطلبات  

  WHOIS خدمة متطلبات تقرير لمناقشة GNSO مجلس موسع، بشكل تالخيارا دراسة في الطاقم يستمر

  لمحة سريعة
WHOIS  مستودع البيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات، وتسجيل االتصاالت وغيرھا من المعلومات
. ، فيجب التعامل مع عمليات الضبط تلك بعناية أكبرWHOIS وبسبب التوازن العالمي وأھمية المعايير لـ. الحساسة

في  GNSOيستمر مجلس . ألسئلة المطروحة والمتعلقة باستخدام وإساءة استخدام الموارد العامة الھامةا
وفق اإلنترنت واعتبار الدراسات التي يمكن القيام بھا والتي توفر معلومات  WHOISاالستعالمات حول استقرار 

  .WHOISمفصلة وموثوقة لإلعالم المجتمع عن المناقشات حول 

  اتآخر التطور
  :فئات رئيسية 4تم تجميعھا في  WHOISوالنقاط األولى المحتملة لدراسات 

تركز دراسات إساءة االستخدام المحتملة على اكتشاف مدى استخدام معلومات . WHOISإساءة استخدام  
Whois أصدرت حيث  .العامة لألغراض الضارةICANN  العطاءاتطلباً بتقدم )RFP ( في سبتمبر
وحققت  .مؤھلين تقدير التكاليف والجدوى االقتصادية لھذه الدراساتالباحثين من ال طالبة فيه، 2009

واعتباره من جانب  GNSOإجابات، وتم تقديم الطاقم لتحليل عنھا لمجلس طلبات العطاء المقدمة ثالثة 
  . المجتمع

األشخاص يمحص ھذا الجھد مدى تسجيل أسماء النطاقات المسجلة من قبل .  WHOISتحديد متطلبات  
وقام  RFPوقد صدر  .Whoisاالعتباريين أو ألغراض تجارية ليست واضحة والتي تتمثل في بيانات 
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ذه الدراسة على سوف تركز ھ. خصوصيةالخدمات  "إساءة"دراسة و WHOISالخاص بـ البروكسي  
مدى استخدام تسجيل أسماء النطاق إلجراء أنشطة غير قانونية أو ضارة باإلنترنت عبر خدمات 

طلب االشتراك في منظمات البحث المستقلة لتنفيذ . الخصوصية والبروكسي لتأمين تحديد ھوية العاملين
بحلول  ةاإلجابات مستحق. 2010مايو  20لھذه الدراسة في  ICANN RFPتلك الدراسة وقد نشر طاقم 

يقوم الطاقم في الوقت الحالي على إعداد تحليل وسينظر مجلس . وتم استالم ثالثة 2010يوليو  20
GNSO والطاقم بعين االعتبار إلى الخطوات التالية .  

ستقيس ھذه الخدمات . خدمات خصوصية "اإلظھار والكشف"دراسة و WHOISالخاص بـ البروكسي  
ويحدد الطقم مدى ھذه . روكسي والخصوصية لطلبات الكشف عن ھوية المسجلاستجابات خدمة الب

  .قريبا RFPالدراسة في الوقت الحالي وسيتم إطالق 
لتمويل دراسات  اأمريكيً  ادوالرً  400,000 يوصي بـ اقرارً  GNSOمجلس  أجاز ،أبريل 21وفي اجتماع 

WHOIS  الخاصة بـ 2011بميزانية العام المالي ICANN . إطار عمل ميزانية لعام  تضمن ھذا التمويلوقد
  .في اجتماع بروكسل ICANNالتي تمت الموافقة عليھا مؤخراً من مجلس  2011

  .المزيد حول مدى إجراء تلك الدراسات GNSOسيناقش مجلس 

  .ويتبعھا اثنين من دراسة الفئات الھامة بعد األربعة األول 

في األساس باللغة اإلنجليزية ولغات غربية أخرى  WHOISبيانات كانت . مواصفات العرض الدولي 
ولكنا مع أسماء النطاقات الدولية بالعربية والصينية والسريالية والنصوص األخرى التي يزيد استخدامھا 

. سيتم إدخال مجموعة حروف من غير ذات األصل الروماني WHOISبشكل أكبر وتزيد إدخاالت 
أن تتحول إلى فوضى غير مقروءة ومزيج من  WHOISلـ  ، يمكنلھذه العملية معاييروضع دون بو

 GNSOو SSACعلى قرار يطالب  ICANNفي سيدني، وافق مجلس  2009في يونيو  .)اللغات
بتشكيل فريق عمل مشترك للنظر في إمكانية إدخال مواصفات العرض بحيث ال تعرض االنتشار المتزايد 

ال يزال فريق العمل في المراحل المبكرة من  . Whoisلشبھة دقة  ASCIIلبيانات التسجيل غير 
" تمديد"يخاطب الفريق المسائل الفنية التي تتعلق بكيفية  "ماذا نحتاج من بيانات تسجيل التدويل؟"المراجعة 

عناصر البيانات الستيعاب المستخدمين الذين يمكنھم االستفادة من معلومات التسجيل التي تعرض بأحرف 
  . لمحلية والنصوصمن اللغات ا" مألوفة"
المجال اآلخر من المجاالت الھامة للدراسة، . في الوقت الحالي WHOISاكتمال تقرير متطلبات خدمة  

، من شأنه تجميع قائمة شاملة لمتطلبات خدمة 2009في مايو  GNSOالمطلوب بشكل منفصل من قِبل 
Whoisويعتبر التقرير الخالصة : حظةمال .، بناًء على السياسات الحالية ومناقشة السياسات السابقة

بعض المتطلبات ) الوافية للمتطلبات التقنية المحتملة وال يقوم بإجراء أية تغييرات بالتوصيات على السياسة
المخولة واالستعالمات  WHOISآلية للتعرف على خوادم : المحتملة المتضمنة بالتقرير تتضمن ما يلي
االستعالم والنظام المحدد جيدا لإلجابات ورسائل الخطأ  الھيكلية ومجموعة المعايير حول إمكانيات

السميك مقابل  WHOISالمعيارية والجودة المحسنة لبيانات تسجيل النطاق والتدويل وعناصر األمان و
عقد . تقريرا أوليا حول األحداث ICANNمارس أطلق طاقم  26في . قدالرفيع وإساءة المسجل بنقاط الع

أعد . مايو 4أبريل والثاني في  20لمناقشة ھذا التقرير مع المجتمع واحد منھا في  اثنين ويبنارالطاقم 
وأجرى المشاورات حول التقرير  ACsو SOsلتي تعكس اإلدخاالت من الطاقم مسودة التقرير النھائي ا

  .يوليو 29في  GNSOتقديم التقرير النھائي لمجلس تم . في بروكسل

  :المزيد من المعلومات
  GNSO WHOISصفحة وضع سياسة  
   WHOISخلفية دراسات  
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http://gnso.icann.org/announcements/announcement-09apr10-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/whois/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-en.htm


   RFPوإعالن  WHOISإساءة استخدام  
  GNSO WHOISوضع سياسة   
 SSAC037 :عرض واستخدام بيانات التسجيل المدولة  
  2009يونيو  26وافقت في سيدني،  ،العرض واستخدام بيانات التسجيل مدولةبشأن  ICANNقرار مجلس  
  ] كيلو بايت PDF ،112[ ميثاق فريق عمل تسجيل بيانات التدويل 
  ]كيلو بايت 488بمساحة  PDFإصدار [ وتقارير تحديد التسجيل WHOISاقم إلساءة استخدام تحليل الط 
  ]ميجا بايت 15بمساحة  MP3مقطع [ WHOISمقدمة لمتطلبات خدمة : موجز صوتي 
  ]كيلو بايت 636بمساحة  PDFإصدار [ التقرير النھائي – WHOISقائمة متطلبات خدمة  

  االتصال بالطاقم
  كبير مستشارو السياسة ،ليز جاستر

ياسة نقل التسجيل الداخلي تنتظر التعليقات على التقرير مجموعة العمل س
  األولي 

  لمحة سريعة
إلى توفير إجراء مباشر لحاملي اسم النطاق لنقل أسمائھم ) IRTP( تھدف سياسة نقل التسجيل الداخلي المعروفة بـ

ھذه بمراجعة واعتبار المراجعات على  GNSOيقوم مجلس . المعتمد إلى مسجل آخر ICANNمن مسجل 
  .السياسة وقد أسس مجموعات عمل لتحديد تلك الجھود

  التطورات األخيرة، والخطوات التالية
األولي  ھاإلعالن مجموعة العمل تقريرالجزء الثاني من  PDPسياسة نقل السجل الداخلي أصدرت مجموعة العمل ل

ة والتوصيات إلدخال المجتمع بما ا من الجلسات التمھيديالتقرير األولي عددً حيث يعرض ھذا . مايو 29في تاريخ 
في اجتماع  المشاوراتتداركت مجموعة العمل المعلومات وجلسة وقد . يتضمن سياسة حجز نقل النفقات المقترح

ICANN االفتتاح تم قد و يتم فيھا التعليق العاميوما -20تم فتح منتدى التعليق العام لفترة  وبعد ذلك. في بروكسل
كجزء  ھاوتحللوستراجع مجموعة العمل اآلن التعليقات الواردة . أغسطس 8ھا بعد ذلك حتى يدمدتيوليو وتم  5في 

  .GNSOديمه لمجلس من المشاورات لتطوير التقرير النھائي لتق

  .الجزء ب IRTPمساحة فريق العمل  مراجعةمزيد من المعلومات، يرجى لحصول على ل

  الخلفية
لة نقاط في سلس ةالثاني ي النقطةھ IRTPبروتوكول الجزء ب من الخاصة ب )PDP(عملية تطوير السياسة تعتبر 
PDP من مجموعة العمل  تناول الجزء ب. الخمسة المحددين لتحديد نقاط التحسينات لسياسة نقل التسجيل الداخلية

وحالة  مھمة تحديد المشكالت الخمس المتعلقة بقرصنة النطاق والعودة اإلجبارية لالسم المحول غير المناسب
  .مخطط المجموعة للتعرف على مزيد من التفاصيل ارجع إلى".الغلق

  :المزيد من المعلومات
  ]لو بايتكي 764بمساحة  PDFإصدار [ PDP لـ IRTPالتقرير األولي من الجزء ب من  

  بسياسة نقل التسجيل الداخلي صفحة الويب الخاصة 
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http://www.icann.org/en/announcements/announcement-28sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-23oct09-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
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https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
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http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/


  التقدم المستمر الجزء ب عن IRTPصفحة تقرير الحالة لمجموعة  
  ]كيلو بايت 256بمساحة  PDFإصدار [ الجزء ب IRTPتقرير  
  ]]كيلو بايت 124بمساحة  PDFإصدار [ [ PDPتوصيات  
   ]ميجا بايت 18بمساحة  MP3إصدار [ IRTPالتفسير الصوتي للجزء ب من  تبدأ ICANN بث 

  االتصال بالطاقم 
  مدير السياسة ،ماريكا كونينجز

GNSO  تتعامل في الوقت ذاته مع التوصيات الواردة من التقرير النھائي
  لسياسات إساءة التسجيل

  لمحة سريعة
يبدو أن السجالت والمسجلين تعوزھم مناھج موحدة للتعامل مع اإلساءة لتسجيل اسم النطاق، واألسئلة التي ال تزال 

مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل  GNSOجلس بدأ م ."إساءة استخدام التسجيل"على ما تشكله األعمال  قائمة
(RAP) لفحص حاالت إساءة استخدام التسجيل.   

  آخر التطورات
يتضمن التقرير التوصيات . مايو 29النھائي في  ھاتقرير) RAP( مجموعة العمل لسياسات إساءة التسجيل أعلنت

التوصيات  وتتضمن كذلك. GNSOس العتبارھا من مجل gTLDs المحددة لتحديد إساءة تسجيل اسم النطاق بـ
يحدد التقرير كذلك قائمة . المحددة إلشعارات التجديد المزيفة وقرصنة النطاق والخداع أو أسماء النطاق المسيئة

  :موسعة من المشكالت واإلساءات عبر اإلنترنت مثل

  االحتالل اإللكتروني 
  WHOISمشكالت وصول  
  االستخدام الضار ألسماء النطاق 
  لتجديد الزائفةإشعارات ا 
  البيني TLDنظام تسجيل  
  توحد العقود 

  
في  GNSOوالتوصيات إلى مجلس ] ميجا بايت 1.7بمساحة  PDFإصدار [ تقريرھا RAPقدمت مجموعة عمل 

أن يشل مجموعة من المتطوعين  GNSOوفي ظل اعتبار التوصيات قرر مجلس . في بروكسل ICANNاجتماع 
والمنھجية المقترحة قد تتضمن توقيت تكوين المجموعات . لصياغة واقتراح منھجية للتوصيات المتضمنة بالتقرير

موافقة تحقق  العتبار بعض التوصيات الواردة بالتقرير النھائي إلى جانب كيفية التعامل مع تلك التوصيات التي ال
ً ). على مزيد من المعلوماتانقر للتعرف (باإلجماع    .يتوقع أن تجتمع مجموعة المتطوعين قريبا

  الخلفية
  .ICANN موقع الويب الخاص بـتتوفر على  RAPخلفية بسيطة عن مجموعة العمل على 
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http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
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mailto:policy-staff@icann.org
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http://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm


  :المزيد من المعلومات
  ]ميجا بايت 1.7مساحة ب PDFإصدار [ التقرير النھائي لمجموعة العمل على سياسات إساءة التسجيل 
 ]كيلو بايت 400بمساحة  PDFإصدار [ 2008أكتوبر  29 ،تقرير مشكالت سياسات إساءة التسجيل 

  الملخص  وترجمة
  ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استعمال التسجيل 
  )Wiki( ورشة مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل 

  االتصال بالعاملين
   كبير مستشارو السياسات ،ومارجي ميالمدير السياسات،  ،ماريكا كونينجز

إغالق منتدى التعليق العام لمجموعة العمل على استعادة اسم النطاق بعد 
  االنقضاء وطلب الموافقات 

  لمحة سريعة
إلى أي مدى ينبغي أن يكون المسجلين قادرين على استعادة أسماء النطاق بعد أن تنتھي؟ موضع المناقشة ما إذا 

  .لين والمتعلقة بتجديد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتھية الصالحية ُتعتبر كافيةكانت السياسات الحالية للمسج

  آخر التطورات
وإعالن مجموعة العمل ) PDP(وعملية تطوير السياسة ) GNSO )PEDNRاستعادة اسم النطاق بعد االنقضاء 

نظمت مجموعة  على التقرير، لالستفادة من فترة التعليق العام من جانب المجتمع. مايو 31لتقريرھا األولي في 
في  .في بروكسل ICANNفي اجتماع  والجلسات التشاوريةمجموعة من المعلومات العامة  PEDNRالعمل على 

  .أغسطس 15فيما يتعلق بالتقرير تم مدھا حتى  منتدى للتعليق العاميوليو، تم فتح  12

  الخطوات التالية
 بعد فترة التعليق العام سوف تقوم مجموعة العمل بمراجعة وتحليل التعليقات المستلمة كجزء من المرحلة الثانية

يقة المقترحة لكل من األسئلة الواردة ، خاللھا تأمل مجموعة العمل في الوصول إلى إجماع حول الطرPDP لـ
  . بالمخطط

  الخلفية
ذات الصلة بنظام استعادة اسم النطاق بعد انتھاء  ICANNللتعرف على تاريخ أنشطة تطوير سياسة مجتمع 

  .PEDNRلفية لـ صفحة الخصالحيته، يرجى الرجوع إلى 

  :المزيد من المعلومات
  ]ميجا بايت 1بمساحة  PDFإصدار [ PEDNR PDP التقرير األولي لـ 

  في بروكسل PEDNR مزيد من التفاصيل حول جلسة المشاورات العامة لـ 
بمساحة  PDFإصدار [ حول استعادة اسم النطاق بعد انتھاء صالحيته GNSOتقرير مشكالت  

  ] كيلو  416
  : حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتھاء الصالحية GNSOتقرير قضايا  ترجمة 
  ] كيلو 948بمساحة  PDFإصدار [ النتائج النھائية الستبيان المسجل: تقديم مجموعة العمل 
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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
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://brussels38.icann.org/node/12511
http://www.icann.org/en/public-comment/#pednr-initial-report
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
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: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


  االتصال بالطاقم
  مدير السياسة ،ماريكا كونينجز

موافقة المجلس على إجراءات تشغيل جديدة  GNSOعمليات تحسين 
  للمجلس والدوائر االنتخابية ومجموعات أصحاب المصلحة

  سريعةلمحة 

شاملة من التغييرات الھيكلية الرامية  على تنفيذ سلسلة (GNSO)نظمة دعم األسماء العامة يعمل أعضاء مجتمع م
  في خمسة مناطق؛  GNSOتحسين  تنحصر عمليات. إلى تحسين كفاءة وفعالية وسھولة الوصول للمنظمة

   ؛GNSOإعادة تشكيل مجلس  •
  ؛ )GNSO )PDPمراجعة عملية تطوير سياسة  •
  العمل لتطوير السياسة؛لمجموعة  تبني نموذج جديد •
  تحسين الدوائر االنتخابية؛  •
  .ICANNمع ھياكل  تحسين االتصال والتنسيق •

على البنية الھيكلية  للتعرف. GNSOلمتعلقة بتنفيذ عمليات تحسين تتعلق التحديثات التالية فقط بالتطورات األخيرة ا
 .GNSOصفحة ويب تحسيناتوم على ، يرجى االطالع على المناقشات والرسGNSOوالتنظيمية الجديدة لـ 

   .صفحة الخلفيةألسباب وتاريخ الحث على عمليات التحسين، انظر 

  آخر التطورات
على توصيات فرق العمل بين الدوائر االنتخابية لتنفيذ  GNSO، وافق مجلس في بروكسل ICANNمنذ اجتماع 

  .تستمر جھود المجتمع في عدد من النقاط. GNSOاألشكال المحتملة لجھود تحسين 

حيث تمت الموافقة على تعديالت  GNSOأغسطس لمجلس  5كما في اجتماع  .GNSOإعادة تشكيل مجلس . 1
بما يتضمن األحداث المتعلقة باالمتناع عن التصويت وبيانات (مجلس واإلجراءات كذلك القواعد التشغيلية الجديدة لل
 PDFإصدار [ التشغيل الجديدة إجراءات يمكنك اإلطالع على للتعرف على المزيد،). المستشارين حول المصلحة

  ]. كيلو بايت 428ساحة بم
   
إصدار [ التقرير األولي )PDP(قدم فريق العمل على عملية تطوير السياسة  مايو ، 31في . PDPتعديل . 2

PDF  من التوصيات بالمسودة ومخطط سريان  45 يتضمن التقرير. إلدخاالت المجتمع] ميجا بايت 2.36بمساحة
  .ICANNيھدف إلى العمل كأساس لملحق أ الجديد من لوائح 

  
في الوقت ذاته تم . في بروكسل ICANNاجتماع  فيالمشاورة ة وجلسة للمعلومات العام PDP-WTاستضافت 

ومع غلق فترة التعليق العام في الوقت الحالي . أغسطس 1بسبب، تم مد الموعد النھائي إلى  منتدى التعليق العامفتح 
رير، ثم تقديم التقرير إلى لجنة العمل على ستعمل على تحليل التعليقات الواردة وتطلب إنھاء التق PDP-WTفإن 

للحصول  GNSOوبشكل مطلق ستذھب توصيات فريق العمل إلى مجلس . لمراجعته GNSOمراجعة سياسة 
  .على الموافقة عليھا

  
بالتوثيق والتعامل ) WG WT(ويقوم فريق العمل التابع لمجموعة العمل  .نموذج مجموعة العمل الجديد تبني. 3

في نھاية مايو  ، تم تقديمھا]كيلو بايت 681بمساحة  PDFإصدار [ "GNSOإرشادات مجموعة العمل على "مع 
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mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/background-en.htm
http://gnso.icann.org/council/gnso-op-procedures-05aug10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/pdp-initial-report-31may10-en.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12498
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201007-en.htm#pdp-initial-report
http://gnso.icann.org/improvements/working-group-guidelines-31may10-en.pdf


على توصيات  GNSOخالل اجتماع بروكسل وافق مجلس  .ICANNتحسين االتصال والتنسيق مع ھياكل . 4
طلب المجلس إجراء بعض التغييرات البسيطة لتعكس . للتعليق العامفريق العمل على االتصاالت التي تم نشرھا 

   .رنتاإلنتعلى  ةللتعليقات الوارديتوفر ملخص وتحليل . ALACالتعليقات المستلمة من 
  
من الدوائر االنتخابية  تقريرعلى  GNSOأغسطس وافق مجلس  5في اجتماع  .تحسين الدوائر االنتخابية. 5

ل إرشادات التشغيل المتوافقة والممارسات األفضل لدوائر وفريق العمل على مجموعة أصحاب المصلحة حو
GNSO وسيتم دمج التوصيات بإجراءات . االنتخابية ومجموعات أصحاب المصلحةGNSO إصدار [ التشغيلية

PDF  لعمل يقوم كذلك على تحديد التوصيات حول برنامج البحث العالمي وفريق ا]. كيلو بايت 428بمساحة
ويأمل أن تكون تلك . المصلحةاالنتخابية ومجموعات أصحاب  GNSOلتشجيع المجتمع على المشاركة في دوائر 

  .2010 سنھاية أغسطفي  GNSOالتوصيات جاھزة للمراجعة من لجنة التعامل مع عمليات تشغيل 
  

 PDFإصدار [ التقرير على GNSOأغسطس وافق مجلس  5في اجتماع . المشاركة الجديدةالموافقة على قواعد 
أو مجموعة  ICANN الذي يقوم على إنشاء إطار عمل للمشاركة في أي دوائر انتخابية لـ] كيلو بايت 456بمساحة 

وتم نظم . أصحاب مصلحة إلنشاء قاعدة بيانات لكافة الدوائر االنتخابية وأعضاء المجموعات أصحاب المصلحة
  :التقرير في قسمين كما يلي

التوصية بمبادئ تشغيل عامة وإرشادات للمشاركة لمجموعات أصحاب المصلحة ": 2.2&  2.1األقسام  
الجديد في المرجع السابق حول  7.0دمجھا الطاقم في الفصل ، التي أ"والدوائر االنتخابية GNSOمن 

  . GNSOإجراءات تشغيل 
  .الخاصة بأعضاء المجتمع GNSOتوصيات حول قاعدة بيانات : 2.3القسم  

حالياً إضافة إلى ما سبق وبشكل نشط التوصيات الخاصة بتطوير برنامج التوعية العالمي  CSGO-WTتناقش 
  . GNSO لـ

في أعمال  GNSO تستمر مجتمعات األطراف غير التجارية لـ .عة أصحاب المصلحة الدائمةجھود مخطط مجمو
تقترح األنشطة والمناقشات الحالية االنتھاء من ھذه الجھود  .التطوير لمخططات مجموعة أصحاب المصلحة الدائمة

  .2010بحلول نھاية العام 

  الخطوات التالية 
 GNSOفي تطوير توصيات تنفيذ أھداف  GNSO تنفيذ الخاصة بـسوف تستمر فرق العمل المتعددة على ال

سينظر مجلس . ICANNستتم مراجعة التعليقات العامة وتلخيصھا من جانب طاقم . المتفق عليھا من المجلس
ICANN  بعين االعتبار كذلك مراجعة مخططات مجموعة أصحاب المصلحة الدائمة التي تمت الموافقة عليھا في

   .2009يوليو 

  :لمزيد من المعلوماتا
   GNSOصفحة معلومات تحسينات  •

  ] كيلوبايت 160بمساحة  PDFإصدار [ الجديد GNSOاللوائح الجديدة ذات الصلة بمجلس  •

  ] كيلو بايت 428بمساحة  PDFإصدار [ GNSOإجراءات التشغيل الجديدة لمجلس  •

  PDP (wiki)فريق  •

  wikiفريق مجموعة العمل  •
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  wikiفريق عمليات التشغيل بالدائرة االنتخابية  •

  االتصال بالطاقم
  مدير خبير بالسياسات  ،روبرت ھوجارث

  GNSOالمشكالت النشطة األخرى لـ 

  GNSOأولوية عمل  
  استضافة التمويه السريع 

ASO  

  ASOالمشكالت النشطة األخرى لـ 

  التي تمت استعادتھا IPv4مقترح عناوين  
  bit ASNs-32االنتقال إلى  

  الجھود المشتركة

  المشكالت المعروفة للجھود المشتركة

  التحسينات على اتفاقية اعتماد المسجل 
  بيانات التسجيل الدولية 
  مراجعة المناطق الجغرافية 
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  المنظمة العامة

  ؟ الموعد النھائي يقتربICANNفي مجلس  At-Largeھل تريد تمثيل 

  لمحة سريعة
ليتم اعتباره . ICANNباختيار عضو مصوت واحد لمجلس  ICANNداخل  ALAC/At-Largeسيقوم مجتمع 

  . سبتمبر 6بحلول  (SOI) كمرشح للمنصب والعمل على بيان المصلحة

  آخر التطورات

تعتبر مسئولة عن اختيار المرشحين بما يشمل حالة االنتخاب لنشر  )At-Large )BCECلجنة مرشح مجلس 
للمرشحين ) SOIs(إلى بيانات المصلحة والفائدة  BCECدعا  2010يوليو  21 في. ICANNمدير مجلس 
ھي جزء من العملية الجديدة من خاللھا يكون المجتمع المستخدم ( SOIs لـ "الدعوة"وتلك . لتعريف المدير

ALAC/At-Large  داخلICANN  يقوم على تعيين عضو مصوت واحد بمجلسICANN ( تظل مفتوحة حتى
  . 2010 سبتمبر 6

لفرد له منظور دولي موسع وخلفية عن  ICANN At-Largeوخالل طلب ملء ھذا المنشور يتطلع مجتمع 
  .أو المجتمع المدني على مستوى العالم/مصالح مستخدمي اإلنترنت وسياسة المستھلك و

لى عرض فيجب على ھذا العضو أن يكون قادرا ع ICANNوأثناء العمل على األھلية الشخصية كعضو في مجلس 
وجھة نظر المستخدمين والمصالح والفوائد الخاصة بھم بالمناقشة واتخاذ القرار وفق إطار العمل المعمول به داخل 

ICANN.  

الخمس إضافة إلى  At-Largeمن كل مناطق ) At-Large )ALSمن اثنين من ممثلي بنية  BCECوتتكون 
  .مقدمي الطلبات المستلمة لديھميقوم على اختيار المرشحين من بين  ALACرئيس مستقل من 

  كيفية التقدم بطلب النظر بعين االعتبار

يمكن تقديم النموذج عبر اإلنترنت أو طباعته . عبر اإلنترنتمتوفر ) SOI(يرجى إكمال وتقديم بيان الفائدة  وللتقدم،
  :كذلك

  :تم نشره إلى •
   At-Largeبات مدير طل

ICANN،  المديرة ھايدي أولرتش  
4676 Admiralty Way, Suite 320   

Marina del Rey، California 90292، الواليات المتحدة األمريكية  
  
  أو
  

  :إرساله عبر الفاكس إلى •
+1 310 823 8649  
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https://www.bigpulse.com/m9918/intro


مستلمة بحلول باللغة اإلنجليزية و  ةكاملة ومقدم SOIsيتم النظر إليه بعين االعتبار يجب أن تكون كل  كيلو
  .بالتوقيت العالمي 23:59في الساعة  2010 ،سبتمبر 6

  المزيد من المعلومات
للمرشحين وعملية االختيار حول مرشح مدير  At-Largeمزيد من المعلومات حول دعوة مدير  

Large-At  2010المختار ومساحة العمل  .  
صفحة بما يتضمن تفاصيل العضو، يرجى اإلطالع على  BCECللتعرف على مزيد من المعلومات حول  

  .Large-Atالويب للجنة تقييم مرشح مجلس 
أو  SOIs للرد على أية استفسارات تتعلق بـ BCECيرجى عدم التردد في إرسال بريد إلكتروني إلى  

على  BCECوسوف ترد . Request@icann.org-BCECبعملية الطلب على البريد اإللكتروني 
  .كافة االستعالمات

  االتصال بالطاقم
  At-Largeمدير  ،ھايدي أولرتش

  منظمة 125لتصل إلى  At-Largeالتوسع العالمي لـ 

  لمحة سريعة
قد  At-Largeداخل مجتمع ) ALSes(المعتمدة  At-Largeد ھياكل فإن عد ومع إضافة ثالثة منظمات جديدة،

  . 125زادت إلى 

  آخر التطورات
 At-Large :Fundación شھدت مؤخرا ثالثة من المنظمات كھياكل لـ) ALAC(االستشارية  At-Largeلجنة 

Incluirme وAssociation of Information Technology Law؛ وISOC Colorado .وتلك البنى 
الذي يمثل آالف المستخدمين الفرديين على  At-Largeتوسع من تنوع مجتمع  At-Large الثالث الجديدة لـ
ومنظمات  ALSesومن األسفل لألعلى يتم اعتماد سياسة مستندة إلى التوافق تعتمد على إدخاالت . مستوى العالم
At-Large  اإلقليمية)RALOs ( وتعملALAC  على ضمان أن سياساتICANN  تعكس مصالح األفراد من

  . مستخدمي اإلنترنت النھائيين

  : الجديدة At-Largeمزيد من المعلومات حول بنى وھياكل 

Fundación Incluirme س باألرجنتين وھي تعمل على تقوية استخدام وتطبيق تقنية ييرآ، تقع في بيونس
ومن بين . في مناطق التعليم ومباني األھلية والمنشآت التجارية داخل أمريكا الالتينية) ICT(تصال عبر اإلنترنت اال

ً  نوأكاديمييوالصحافة  ICTاألعضاء العاملين بھا محترفين يعملون في مجاالت  وستكون . وطالب جامعيين أيضا
  ). LACRALO(اإلقليمية بجزر الكاريبي  At-Largeداخل أمريكا الالتينية ومنظمة  ALSتلك المنظمة 

Association of Information Technology Law )APADIT( تقع في أسونيكون في باراجواي وبھا ،
. العاليةمن األعضاء النشطين إضافة إلى العديد من األعضاء الممولين والمستفيدين وذوي المقامات  55حوالي 

من المحامين ومحللي األنظمة وعدد من المشاھير بالدولة ومھندسين وطالب يعملون  APADITيتكون أعضاء 
في  ALSوھذه المنظمة ستكون في . على تقوية تطوير الدراسات القانونية ذات الصلة بالتقنيات الجديدة

LACRALO .  
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https://st.icann.org/working-groups/index.cgi?at_large_director_candidate_2010_workspace
https://st.icann.org/alac/index.cgi?at_large_board_candidate_evaluation_committee
https://st.icann.org/alac/index.cgi?at_large_board_candidate_evaluation_committee
mailto:policy-staff@icann.org
http://fundacionincluirme.blogspot.com/
http://www.apadit.org.py/
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Colorado ISOC )CO ISOC ( تقع في جزيرة الصخرة في كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية وتتكون
وتعمل المنظمة على . فردا من محترفي استخدام اإلنترنت والمتحمسين لإلنترنت 144عضويتھا حاليا من حاولي 

. رادو وبقية أرجاء العالمتقوية النشأة المفتوحة لإلنترنت لتقديم المعرفة البشرية واالتصاالت في كل من كولو
. الجديدة gTLDsوأسماء النطاق المدولة و DNSSECتتضمن  CO ISOC والمشكالت ذات الطابع الخاص لـ

  ).NARALO(في أمريكا الشمالية  At-Largeداخل منظمة  ALSوستكون المنظمة 

  الخلفية
تتعامل مع مصالح مستخدمي اإلنترنت الفردية على التسجيل وُتحث المجموعات من جميع أنحاء العالم التي 

لبات الحد األدنى والمشھودة المجموعات التي تلبي متط. )نموذج طلب(طريق تقديم عن  ICANNفي  والمشاركة
  . ALSesأو  At-Largeكھياكل 

ALSes  تقع في كل المناطق الجغرافية الخمس من العالم وقد تكون متحدة في منظماتAt-Large  اإلقليمية
)RALOs (التي تقدم طريقة للعمل المشترك حول المشكالت التي تؤثر على المنطقة.  

 Wikimediaو Nurses Across the Bordersيلي ما  ALSes وتتضمن األمثلة الخاصة بـ
Switzerland وGreater Toronto Area Linux User Group وInternet Society Pakistan 

Chapter.  

  :المزيد من المعلومات
   :المعتمدة والمعلقة ALSesقائمة كاملة خاصة بـ  
   :المعتمدة ALSesالخريطة العالمية بمناطق  
   Large-At كيف يمكن االلتحاق بـ 

  االتصال بالطاقم
  . األمانة العامة للمنظمة العامة ،النجنيجر متياس

SSAC  

SSAC للتقدم بنصيحة حول حماية أسماء النطاق  

تقوم اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار المعروفة في الوقت الحالي بإعداد تقرير ليساعد المسجلين في حماية 
إصدار [ SAC040 وسوف يكمل التقرير قريباً حول. ستخدامأسماء النطاق وحسابات تسجيل النطاق ضد إساءة اال

PDF  والتي توضح إجراءات يمكن أن يعتبرھا المسجلين لھدف تقليل مخاطر التسجيل ] كيلو بايت 276بمساحة
وسوف يحدد التقرير القادم اإلجراءات التي يمكن للمسجلين تنفيذھا . طاقالن تسجيلحساب التسجيل وإساءة \وشمول ا

بأنفسھم، وستساعدھم في تقديم اإلرشادات للمسجلين لمساعدتھم في تكوين قرارات معلومة عند اختيار إدارة أسماء 
  . النطاق الخاصة بھم

  .SSACارجع إلى خطة عمل   ،2010للتعرف على تقارير األنشطة األخرى للعام 

  االتصال بالطاقم
  SSACدعم  ،جولي ھيدلوند، المدير

http://www.coisoc.org/
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/applications
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC
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