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 عامخاتمة تحسينات التعليق ال

 لالتصال عن بعد وحضور الوفود الجدد ICANNتقديم اجتماع داكار وثائق 

 قضايا مفتوحة حالياً للتعليق العام

ccNSO 
 ccNSOانضمام منغوليا وكاليدونيا الجديدة إلى 

 ccTLDsمساحة خاصة لـ 

GNSO 
 اتفاقية اعتماد المسجللتفاوض بشأن ل ICANNتفاصيل المسجلين وبدء لم ويكي يتقد

قبل مجلس الجديدة من  GNSO: اعتماد عملية تطوير سياسات على االنتهاء ترباق GNSOتحسينات 
ICANN 

 فتح منتديات التعليق العام الثالثة -سياسة التسجيل الداخلي 

 GNSOقضايا أخرى نشطة في 

ASO 
APNIC ،LACNIC  ومقترح سياسة اعتمادRIPE  لمجموعات عناوينIPv4 المستردة  

 الجهود المشتركة
 قضايا نشطة في الجهود المشتركة

http://www.icann.org/topics/policy/
http://www.icann.org/topics/policy/
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At-Large 
 لوضع معايير قياس بيانات السياسة Large-Atاستمرار اللجنة االستشارية 

  Large-Atهيكل  138 ليشمل Large-Atمجتمع  توسيع

SSAC 
 SSACقضايا أخرى نشطة في 

GAC 
 ؟GACأين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول 

 اقرأ بلغتك المفضلة

منشور على تحديث السياسة . متوفر بكل اللغات الرسمية الست في األمم المتحدة ICANNتحديث سياسة 
الوارد صندوق اإللكتروني ومتوفر من خالل االشتراك عبر اإلنترنت. لتلقي التحديث على ICANN  موقع

د "تحديث ، وإدخال عنوان بريدك اإللكتروني، ثم تحديICANN صفحة اشتراكاتكل شهر يرجى زيارة 
 السياسة" لالشتراك. هذه خدمة مجانية. 

  ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة 
 

 .staff@icann.org-policyيرجى إرسال االستفسارات والتعليقات والمقترحات إلى: 

 مات دعم السياسة واللجان االستشاريةمنظ
 ASO منظمة دعم العنوان

 ccNSO منظمة دعم أسماء رمز الدولة
 GNSO منظمة دعم األسماء العامة

 At-Large ALACارية اللجنة االستش
 GAC اللجنة االستشارية الحكومية

 RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 SSAC رية لألمن واالستقراراللجنة االستشا

 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://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/
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  ICANNعبر 

 خاتمة تحسينات التعليق العام

  نبذة

تحسينات عملية  تفعيلاآلن على الخطوات األخيرة قبل  ICANN فريق عمللمجتمع، يعمل مالحظات ا بناًء على
 . 2012يناير  1التعليق العام الجديد في 

 الجديدة التطورات

عملية التعليق العامة في أواخر  تحسيناتملخص وتحليل التعليقات الواردة في المرحلة الثانية من منتدى  تم نشر
 شهر أكتوبر:

 كيلوبايت]: يلخص التعليقات العامة الواردة.  PDF ،19.5[ تقرير التعليقات العامة •

تجميع التعليقات في فئات واسعة  التحليلضمن هذا يتم كيلوبايت]:  PDF ،23[ تحليل التعليقات العامة •
 ووضع كل منها. إلى كل فئة، تشير ويستخدم في ذلك قائمة فحصوتقييمها. 

) PPCا من التوصيات إلى لجنة المشاركة العامة (عددً  فريق العملاستعراض المساهمة العامة، قدم  بناًء على
التحسينات التالية لكي تدخل حيز التنفيذ بحلول في وقت الحق على  PPCلجنة وافقت و. ICANNمجلس ل التابعة

 :2012يناير  1

 . المطابقة:1

فريق العمل لمطالبة كتابة إجراءات إعادة  كما تممربع التعليق العام الستيعاب حقل "الفئات". نموذج تصميم  عيدأ
. 2012يناير  1نشره بعد واحد أو أكثر من الفئات لكل موضوع من التعليق العام الجديد يتم فريق العمل بتعيين 

 وهذه الفئات هي:

 نطاقات المستوى األعلى •

 نطاقات المستوى الثاني  •

 عنونة بروتوكول اإلنترنت  •

 عمليات سياسة حوكمة اإلنترنت  •

 /الالئحة الداخلية ICANNمجلس إدارة  •

 اتفاقات األطراف المتعاقدة  •

 الملكية الفكرية  •

 الشفافية/المساءلة  •

 األمن/االستقرار  •

 صوصية الخ •

 االستعراض/التحسينات  •

http://www.icann.org/en/public-comment/report-comments-public-comment-enhancements-ii-20oct11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/analysis-comments-public-comment-enhancements-ii-20oct11-en.pdf
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 المشاركة  •

 األحداث/المؤتمرات  •

 قانوني/تنظيمي  •

 عمليات التمويل •
 ويمكن إضافة فئات أكثر في المستقبل. 

 األولويات تحديد

لسعي نحو إيجاد سبل ا ICANN فريق عملتمثل التوافق العام في اآلراء بين المشاركين في وجوب مواصلة 
 ما يلي: المقترحةتضمنت األفكار وتعليقات العامة. لل "أولويات" إلمكانية تحديد

 الذاتي ألولوية الموضوعحديد التالسماح ألفراد المجتمع ب .1

 مجموعات أعضاء المجتمع األكثر تأثًرا بالتماس ذلك منهم" من شأنه أن يوضح الجمهورتوفير حقل " .2

السياسية ضوع في العملية محل الموظهر من شأنه أن يُ  GANTTإضافة بيان "مرحلة" أو وضع مخطط  .3
 الشاملة

إذا تم  ةممكنتكون الفكرة األولى القصير. وقد  على المدىاألفكار السابقة، وقرروا عدم جدواها  فريق العملوقد قيم 
 دراسةبيقوم فريق العمل حالًيا ، في هذا النطاق المبدئينقل منتدى التعليق العام إلى منصة ويكي (انظر أدناه)، و

 ارات. مختلف الخي

يضطرهم إلى اتخاذ قرارات في موقف صعب فريق العمل  تضعالمقترحات األخرى إما معقدة جًدا أو من شأنها أن 
 تضليل جماعات/أعضاء المجتمع.قد تتسبب بشكل غير متعمد في ولوية" األ"بشأن 

 خالل المرحلة األولى: مالعا التعليق مربعباستمرار دعم الحقول التالية المضافة إلى  فريق العمللذلك، أوصى و

 الغرض  •
 الوضع الحالي  •
 الخطوات التالية •

 
أن يحصل أفراد المجتمع على معلومات كافية التخاذ قرارات فريق العمل جنبا إلى جنب مع حقل الفئة الجديدة، يأمل 

 كل موضوع.الكامل لوصف والبكفاءة دون الحاجة إلى الخلفية مستقلة أولوية 

 فترات الرد/التعليق

وذلك لكافة ا يومً  30 لتحديد فترة تعليق ال تقل عن ATRTالتعامل مع التوصية ب الخاصةدف التوصية األصلية ته
يوًما  15فترة وعلق العديد من المشاركين بالمجتمع على أن  .يوًما 15رد ال تقل عن فترة  التعليقات العامة تليها

ق اآلراء داخل يتوفلمجموعات كثيرة  من حاجةفي ظل المعلوم جًدا، وخصوصا كحد أدنى تعد قصيرة رد لل
كبيًرا على  تمديد اإلطار الزمني العام قد تأثيرخر وعلى الجانب اآلقبل نشرها في منتدى التعليق العام.  امنظماته

. وعلق جميع المشاركين تقريبا على أن فترات التعليق العامة وهامشًيا على تحسين العملية ICANNتأخير قرارات 
 ، فضال عن العوامل األخرى ذات الصلة.بحيث يتم تعديلها وفًقا لمستوى تعقيد القضيةتكون "مرنة"  يجب أن

يناير  1، سيتم وضع ما يلي حيز التنفيذ اعتباًرا من ATRTوجهات النظر هذه، مع االلتزام بتوصية  بالتوافق معو
2012: 

 يوما. 21 هوفترة التعليق الحد األدنى الرسمي ل •
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 يوما.  21 الرسمي لفترة الرد هو الحد األدنى •
 إذا لم ترد أي تعليقات خالل فترة التعليق فلن تكون هناك فترة للرد. •

 
وهي الصيغة ، يوًما 45يوما مقابل  42ويعمل هذا الحل على جعل الحد األدنى إلجمالي الوقت المنقضي هو 

 .15+  30األصلية المحددة من قبل فريق العمل 

يدة على أن المبادئ التوجيهية المذكورة أعاله هي التي سينظر فيها "للحد األدنى"، وأنه يمكن وتؤكد اإلجراءات الجد
أثناء وضعهم معينة عمل تفضيل مجموعة  وألتعليق و/أو فترة الرد أن تكون أطول تبًعا لطلبات المجتمع، لفترة ا

 أو غير ذلك من العوامل.للتعليق العام 

 .21و 17و 16و ATRT 15 جهود تنفيذ توصيات ICANNستختتم التطورات المتاحة،  وفي ظل هذه

 التالية الخطوات

على اختبار مجتمع في العمل  فريق العمل، يستمر 2012يناير عام  1 فييتم طرح هذه العمليات الجديدة بينما و
  محدود لبيئة نقاش ويكي مترابطة للتعليقات العامة.

في  امتطوعً  21 يشارك، ICANNوقادة مجتمع قام بها فريق العمل تي إلى دعوات المجتمع ال وفي إطار االستجابة
 .الذي ينتهي في أوائل شهر ينايرفي هذا االختبار، 

لمضي قدًما نحو واجهة محسنة تكنولوجًيا على ا اقادرً  فريق العملوعلى أساس نتائج اختبار هذا المجتمع، سيكون 
 .PPCوافقت إذا 

 الخلفية

، 2011يونيو  30للتعليق العام اعتباًرا من  ICANNعملية  ة األولى الرامية إلى تحسينأنشطة المرحل تفعيلتم 
على إعادة تصميم  العملالمرحلة األولى، عمل  . وفيATRTمن  21و 17و 16و 15استجابة للتوصيات رقم 

ام، كما قاموا وتنسيقات مربع تعليق ع مبسطة إعالنونماذج جديدة، تنقل صفحات الويب بالكامل وإضافة قوائم 
عبر كافة العطاءات (على سبيل  تمت إضافة حقول بيانات قياسية جديدةبوضع ميزة "الموضوعات القادمة". و

لدعم ووالغرض والحالة الراهنة والخطوات التالية) وتوضيح تواريخ وأوقات الفتح والغلق.  أالمثال، مؤسسة المنش
للمستندات لتسهيل النشر وضمان تناسق العرض التقديمي في هذه هذه التحسينات أنشأ الفريق كذلك قوالب داخلية 

 الصفحات.

من المتطوعين في  بحثمع مجموعة  فريق العملوبعد إصدار صفحات الويب المحدثة الخاصة بالتعليق العام، عمل 
 .إضافية األولية بشأن تحسينات جمع المالحظاتبهدف  ICANNممن عينهم قادة مجتمع  ICANNمجتمع 

اإلضافية للتعرف على أراء ومالحظات المجتمع خالل فترة التعليق العام والرد. ويشمل هذه التحسينات  تأتيحوقد 
. كما يدعم التعليق العام تقرير لفريق العمل بخصوص محاور تركيز وإشارة مالحظات فريق لكل موضوع ذي صلة

 .ICANNالمجتمع لمشاركات بشأن قضايا بكيفية توفير أعضاء  ةالمرتبط ATRTالمجهود الكلي تنفيذ توصيات 

 المعلومات من المزيد

 اإلعالن األصلي •
 صفحة ويب المساءلة والشفافية •

  العمل فريق صالات جهات

 ، مدير عام قسم المشاركة واإلدارةزفيليز يلما

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
mailto:participate@icann.org
mailto:participate@icann.org
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 لالتصال عن بعد وحضور الوفود الجدد ICANNتقديم اجتماع داكار وثائق 

 نبذة

ن القادمين الجدد إلى المزيد م جذبأن االجتماع العام في داكار ICANN فريق عملبعد جمع وتقييم البيانات، وجد 
 الحضور شخصيا، والمزيد من الناس لالتصال عن بعد.

 الجديدة التطورات

 لخدمات المشاركة عن بعد:موجز 
العام في  ICANNالفعلية المستخدمة الجتماع  11الـمشاركة عن بعد في جميع الغرف الخدمات  تم توفير •

 داكار.
فريق ثناء االجتماعات المغلقة أو تلك التي تلقى بشأنها للمشاركة عن بعد، باست لجلساتجميع ا تم توفير •

 المشاركة عن بعد. عنالجلسة  غالقإل محدد طلب العمل
. من تسجيالت الحضور 740السابق في نفس المنطقة، في نيروبي، كان هناك  ICANNخالل اجتماع  •

) وكان هذا 4140، وصل عدد المشاركين عن بعد إلى ذروته (العزوف عن الحضور الشخصيوبسبب 
ا من أدوبي لالتصاالت حتى اجتماع داكار. وحيث أن الحضور الشخصي ال يزال مرتفعا بشكل ا قياسيً رقمً 

يبلغ مقارنة بحضور نيروبي، يبقى اتصال أدوبي متزايًدا، ويصل إلى عدد قياسي  1246كبير في داكار، 
 .5169نحو 

). ونصفبعد أثناء وبعد االجتماع (لمدة أسبوعين ظل االستبيان متاًحا لقياس مستوى رضا المشاركين عن  •
"عدم الرضا"  ردأي  يتلقيتم م ستة عشر من المشاركين بتعبئة االستطالع، ولم امستوى الرضا مرتفع. ق

 بالنسبة لمستوى الرضا العام عن الخدمات.
 

 

 عن اتصاالت متعددة من نفس المستخدم الفريد *الحظ أن الرسم البياني يظهر كل اتصاالت أدوبي من داخل وخارج شبكة االجتماع فضال
 موازية في نفس الوقت لجلساتمن نوعه 

 دمين الجدد:اموجز أنشطة الق
عالقتها بأمن واستقرار وهي  ICANN حولمناطق اهتمامهم الثالثة األولى أشار القادمون الجدد إلى  •

 يدة.الجد gTLDSو DNSSECوطرائ بناء التوافق بين المساهمين اإلنترنت و
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في العام  ICANN زيارة متكررة) اجتماع 12من القادمين الجدد الموثقين (بما في ذلك  140حضر  •
 العام في سنغافورة. ICANNاجتماع  في من القادمين الجددمن  55 بـمقارنة  داكار

 إجماليحضور بحظيت جلسات مسار الوافد الجديد في داكار بأعلى مستوى من الحضور ألول مرة  •
 في المائة عن بعد. 21ا. وشارك من بينهم نحو شخصً  110

 .42في استبيان الوافد  ICANN) من القادمين الجدد إلى 140من  43في المائة ( 31شارك  •
) من المشاركين في استبيان الوافد الجديد بأنهم زاروا الساحة أكثر من 43من  15في المائة ( 40أشار  •

 ثالث مرات.
) من المشاركين في استبيان الوافد الجديد على رضاهم عن المساعدات 43من  38في المائة ( 97أعرب  •

 والخدمات المقدمة في ساحة الوافد الجديد.

  العمل فريق اتصال جهات

 ، مدير عام قسم المشاركة واإلدارةزفيليز يلما

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة

. تفاعل اآلن لتبادل وجهات النظر ICANNفتح العديد من فترات التعليق العام قضايا تكون موضع اهتمام مجتمع ت
 موضوعات مثل:حول 

  عمل إطار  توصيات محددة بشأن كيفية تعديل يحدد. ير النهائيمسودة التقر –مراجعة المناطق الجغرافية
. االمبادئ التنظيمية للتنوع الجغرافي والثقافي والمحافظة عليه تعظيملضمان الحالية لمناطق الجغرافية ا

 .2011ديسمبر  19إغالق 
 المساهمة العامة يطالب الفريق العامل ب. الجزء ج من سياسة نقل التسجيل الداخلي، عملية تطوير السياسة

 .2011ديسمبر  22ميثاق. إغالق الفي اإلجابة على أسئلة 
 ائي لمجموعة عمل العالقات الفنية للمجلس (التقرير النهBTRWG( يتضمن التقرير النهائي توصيات .

ديسمبر  30وأعضاء آخرين في مجتمع اإلنترنت التقني. إغالق  ICANNلتعزيز التنسيق والتعاون بين 
2011. 

  تقرير القضايا األساسي بشأنWhois "إذا تعين على "الكثيف .gTLDs  الحفاظ على مزيد من البيانات
 .2011ديسمبر  30؟ إغالق gTLDsستكون  كيفعن أسماء المجال والمسجلين، 

  مقترحات العمل فريقمقترحات  - 2الجزء  9و 8التوصيات رقم -سياسة نقل التسجيل الداخلي الجزء ب .
بشأن حالة غلق المسجل، ومتى وكيف يمكن أن  Whoisلتوحيد وتوضيح رسائل الحالة لـ  فريق العمل

 .2011ديسمبر  31يكون مؤمنا أو غير مؤمن بالحقول. إغالق 
  مسودة تقرير فريق مراجعة سياسةWhois يلقي هذا المشروع نظرة واسعة على سياسات .Whois 

 .2012مارس  18واإلجراءات ويقدم توصيات لتحسين االمتثال. إغالق  ICANNالتابعة لـ 
لى قائمة كاملة من القضايا المفتوحة من أجل تلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخرا للحصول ع

   .التعليقات العامة على شبكة اإلنترنتومن المنتديات التعليقات العامة المحفوظة، قم بزيارة موقع ويب 

mailto:participate@icann.org
mailto:participate@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/geo-regions-draft-final-report-30sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-c-charter-21nov11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-c-charter-21nov11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/btrwg-final-report-16nov11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/thick-whois-preliminary-report-21nov11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-staff-proposals-22nov11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/whois-rt-draft-final-report-05dec11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
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ccNSO 

 ccNSOانضمام منغوليا وكاليدونيا الجديدة إلى 

 سريعة لمحة

 . في نوفمبر ccNSO في الدولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كأعضاء قانون مشغلياعتماد  تم

 األخيرة التطورات

جدد.  ccNSO(كاليدونيا الجديدة) كأعضاء  nc.) ومنغوليا( mnمن  ccTLDمشغلي  ccNSOمجلس  اعتمد
 في شمال آسيا بين الصين وروسيا. كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي جنوب شرق أستراليا. منغوليا

 .ccNSOعضًوا جديًدا إلى  13، انضم 2011عضًوا. منذ يناير  ccNSO 123عدد أعضاء إجمالي واآلن يبلغ 

 المعلومات من المزيد

 منغولياإعالن  •

 كاليدونيا الجديدةإعالن  •

  ccNSOقائمة أعضاء  •

  العمل فريق اتصال جهات

  ccNSOسكرتير  ،غابرييال شيتاك

 ccTLDsمساحة خاصة لـ 

 سريعة لمحة

 .ccTLDمساحة ويكي لمجتمع  ccNSOتطلق 

 األخيرة التطورات

الجديدة لويكي  ccTLDإلى مراجعة مجتمع  ICANNوغيرهم من أعضاء مجتمع  ccNSOدعي أعضاء 
 نوفمبر.  9في  ccNSOن قبل أمانة المخصص، والذي أطلق م

 التالية الخطوات

 . المعتمدين ccTLDديسمبر أغلقت مساحة ويكي أمام العامة، وستكون متاحة فقط ألفراد مجتمع  15في 

 الخلفية

إطالق  ccNSOعن حاجته إلى منصة مغلقة لتبادل المعلومات ونتيجة لذلك، قرر مجلس  ccTLDأعرب مجتمع 
لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر. وأنها لن تستخدم إال لغرض تبادل المعلومات وأخبار  ةغلقم ccTLDويكي منصة 

ccTLD .ذات الصلة 

http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-16nov11-en.htm
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-05dec11-en.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 المعلومات من المزيد

 ccTLDرابط مساحة عمل ويكي لمجتمع  •

  ccTLDخطة تنفيذ مساحة عمل ويكي لمجتمع  •

 العمل فريق اتصال جهات

 ccNSOالمسؤول التنفيذي ألمانة  ،كريستينا نوردستروم

GNSO 

المفاوضات على اتفاقية اعتماد  ICANNبدء تقدم ويكي تفاصيل المسجلين و
 المسجل

 سريعة لمحة

تستجيب المفاوضات لوضع . RAAبنشاط حول تعديالت تحديث  ICANNالمعتمدين و ICANNيتفاوض مسجلو 
 توفيرقائمة من التوصيات التي قدمتها وكاالت تطبيق القانون والمجتمع األوسع اإلنترنت لتوفير الحماية للمسجلين و

 . كبر من األمن العامقدر أ

 الخلفية

على التعاون مع اللجنة االستشارية العامة فيما يتعلق باتفاقية اعتماد المسجل  GNSOركز مجلس  2009في العام 
)RAA كجزء من العملية تم تشكيل فريق .(GNSO/ALAC  المعروف بفريق مسودة) المشتركRAA إلجراء (

المقترحات لمجتمع تعزيز  RAA. واستعرض فريق صياغة RAAى عمل تحسينات علبالعمل اإلضافي المتعلق 
كذلك  لتقرير النهائيا. كما يحدد RAAالقانون والملكية الفكرية ومجموعات أصحاب المصلحة اآلخرين لتعزيز 

إلى جانب مقترح الخطوات التالية التي يمكن أن تؤخذ في  RAAلموضوعات المحتملة للتعديالت اإلضافية على ا
 . RAA عند تقرير ما إذا كان سيتم التوصية بشكل جديد لـ GNSOاعتبار مجلس 

 األخيرة التطورات

رحة ستقدم للنظر فيها في بدء المفاوضات فورا، ودعا إلى إجراء تعديالت مقت ICANNمجلس  باشرفي داكار، 
. ويشمل موضوع المفاوضات تطبيق القانون وتوصيات 2012في كوستاريكا في مارس  ICANNاجتماع 

GNSO  لمجموعة العمل فضال عن المواضيع األخرى التي من شأنها تحقيق الهدف المزدوج من الحماية
إلجراء عملية تطوير سياسة  قضية لكلأيضا بإنشاء تقرير  ICANN. وطالب مجلس DNSواالستقرار لمسجل 

GNSO )PDP مناسبة لـ ال) في أسرع وقت ممكن لمعالجة البنود المتبقيةPDP. 

وتجري هذه المفاوضات بانتظام مع نية  .RAAالمفاوضات بشأن  ICANNوبدأت مجموعة أصحاب المصلحة و
 ICANN RAAي لمفاوضات وقد تم إنشاء ويك بكوستاريكا. ICANNالتوصل إلى اتفاق جديد قبل اجتماع 

توفير المساهمات  ICANNإلطالع المجتمع على مضمون المفاوضات والتقدم، وتشمل الوظائف التي تتيح لمجتمع 
 والتعليق على مواضيع محددة للتعديل. 

 المعلومات من المزيد

  RAAويكي مجتمع  •
  RAAبشأن  ICANNقرار داكار التابع لمجلس  •

https://community.icann.org/display/ccTLD/ccTLD+Community+Workspace
https://icann.box.com/shared/static/ts7rj6eyurmrcn5dboyl.pdf
mailto:kristina.nordstrom@icann.org
mailto:kristina.nordstrom@icann.org
http://gnso.icann.org/issues/raa/raa-improvements-proposal-final-report-18oct10-en.pdf
https://community.icann.org/display/RAA
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#7
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 RAAلى التقرير النهائي حول التحسينات المقدمة إ •
  التي نشرت قبل داكار فريق العملورقة بحث  •
 RAAمين فيما يخص دليل غير المحا •

 العمل فريق اتصال جهات

 كبير مستشار السياسة ،مارجي ميالم

الجديد عملية  ICANNيعتمد مجلس إدارة : قرب النهاية GNSOتحسينات 
  GNSOتطوير سياسات 

 سريعة لمحة

من التغيرات الهيكلية والتشغيلية التي تهدف إلى تحسين على تنفيذ سلسلة شاملة  GNSOيعمل أعضاء مجتمع 
 .هذا الجهد اآلن في مراحله النهائية .فعالية وسهولة الوصول إلى المنظمة

 األخيرة التطورات

فتح  ICANN، قرر مجلس إدارة PDP-WT ر التحديث النهائيلتقري GNSOبعد اعتمادها من قبل مجلس 
، وذلك قبل GNSOسياسة عملية تطوير منتدى التعليق العام على التغييرات المقترحة في الملحق أ الذي يحدد 

 ادً واح اديسمبر، وتم تلقي تعليقً  5النظر في هذه التغييرات المقترحة العتمادها. وغلق منتدى التعليق العلني هذا في 
الملحق أ المنقح  ICANNونتيجة لذلك، اعتمد مجلس ). انظر تقرير التعليقات العامة(في دعم توصيات المجلس 

وسوف تسري الالئحة المعدلة على الفور، وسيحتاج  .رديسمب 8في اجتماعه يوم  GNSOسياسة عملية تطوير و
 . الجارية بالفعل PDPs عملياتاآلن إلى تحديد االنتقال المناسب ل GNSOمجلس 

 الخلفية

وضع  دعمووثيقة  ICANNفكرة الملحق أ الجديد المقترح للوائح يحدد صية وتو 48يحتوي التقرير النهائي على 
  .PDPكدليل  GNSOءات تشغيل مجلس إجرايتصور أنه سيتم تضمينها في 

 : وتشمل أبرز التوصيات ما يلي

  قياسي لنماذج تقارير القضاياالتوصية باستخدام طلب 
  تقرير القضايا المبدئي الذي سيتم نشره للتعليق العام قبل إنشاء تقرير قضايا نهائي للعمل بمقتضاه إعالن

  GNSOمجلس من قبل 
 مجموعة عمل  طلب عمل كلPDP  ًا لميثاق الخاص بهاوفق 
  عند بدء اختيارية وليست إلزامية العام التعليق بحيث تكون فتراتتغيير اللوائح الموجودة PDP بناًءا ،

 PDPعلى تقدير فريق عمل 
 ) أال تقل مدة التعليقات العامة المطلوبة 1يشتمل تغيير الجداول الزمنية لمدد التعليقات العامة على ما يلي (

ي مدة تعليقات عامة أل ايومً  21 حد أدنى) 2و( PDPالتقرير المبدئي لمجموعة عمل  ىعل ايومً  30عن 
 تقديرها؛ل االعمل وفقً  PDPمجموعة عمل  غير مطلوبة تختار

  فريق عمل الحفاظ على المطلب الموجود الخاص بعملPDP  ًمنح ، على أن تُ انهائيً ا تقريرً و امبدئيً ا تقرير
 إسهامات إضافية  مجموعة العمل الحرية في إنتاج

http://gnso.icann.org/issues/raa/raa-improvements-proposal-final-report-18oct01-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/final-raa-discussion-paper-13oct11-en.pdf
http://www.icann.org:en:registrars:non-lawyers-guide-to-ra-agreement-15feb10-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg12089.html
http://www.icann.org/en/public-comment/report-comments-bylaws-amend-annex-a-06dec11-en.pdf
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  توصية تسمح بانتهاء أعمالPDP قبل تسليم التقرير النهائي 
  تتم مراجعة التقارير من  تشتمل على مطلب بأنجديدة على تسليم التوصيات إلى المجلس  إجراءاتتطبيق

 كما يشترط أن تكون في متناول العامة؛ و GNSOأو مجلس  PDPخالل مجموعة عمل 
 ة التنفيذاستخدام مجموعات مراجع 

 PDPيمكن االطالع على مزيد من التفاصيل والمعلومات األساسية لمختلف التوصيات، والملحق أ المقترح ودليل 
االختالفات بين التقرير الختامي نظرة عامة على  ميغابايت]، وكذلك في PDF ،1.51[ التقرير النهائي المحدثفي 

 .الملحق أ الجديدمن الخط األحمر  نسخة]، وكذلك كيلوبايت PDF ،340[ والتقرير النهائي المحدث

  المعلومات من المزيد

  تابع معلومات تحسيناتGNSO حيث تعرض روابط اإلجراءات والعمليات الجديدة  على صفحة الويب)
 المتعددة) GNSOثيق التنظيمية في مساهمات كما تعرض روابط الموا

  صفحةGNSO مجلس ووضع روابط والمعلومات التي تتعلق بمهام وعمليات ال (حيث تعرض الرئيسية
GNSO  مبادرات المجلس المتعددة المستمرة)المعلومات الخاصة بالعديد من ووثائق كذلك 

  ويكي فريق عملPDP 
 موقع ويكي فريق عمل المجموعة العاملة 
 العمليات االنتخابية موقع ويكي لفريق 
  ميثاقSG التجاري ]PDF ،307 [كيلوبايت 
 يثاق مSG غبر التجاري ]PDF ،182 [كيلوبايت 
  عملية التعرف على دوائرGNSO االنتخابية الجديدة 

 العمل فريق اتصال جهات

 ي السياساتكبير مدير ،ماريكا كونينجس

 فتح منتديات التعليق العام الثالثة -سياسة التسجيل الداخلي 

 سريعة لمحة

) إلى توفير إجراء مباشر لحاملي اسم النطاق لنقل أسمائهم IRTPتهدف سياسة نقل التسجيل الداخلي المعروفة بـ (
جعات على هذه بمراجعة واعتبار المرا GNSOالمعتمد إلى مسجل آخر. ويقوم مجلس  ICANNمن مسجل 

 IRTPوتنفيذ تلك الجهود. وقد تم اعتماد توصيات الجزء ب  لمعالجةمجموعات عمل  تم تأسيسالسياسة وقد 
PDP  من قبل مجلسICANN عملية تطوير سياسة  حالًيا وسينتقل اآلن إلى التنفيذ. تجريIRTP  .الجزء ج 

 التالية والخطوات األخيرة التطورات

IRTP :إلى تلك التوصيات التي هي اآلن في طور التنفيذ، طلب مجلس  باإلضافة الجزء بGNSO  فريق من
تتعلق هاتان الجزء ب.  IRTPتقديم مقترح للنظر فيما يتعلق بتوصيتين من مجموعة عمل  ICANN عمل

وتوضيحها فيما يتعلق بحالة قفل المسجل، باإلضافة إلى شرط جديد في  WHOISتوحيد رسائل حالة التوصيتان ب
الجزء  IRTPحول زمان وكيفية قفل النطاقات أو فتحها. وبعد التشاور مع الفريق العامل  IRTPم مختلف من قس

ويمكن للنظر فيها.  GNSOاآلن مقترحات للتعليق العام قبل تقديمها إلى مجلس  ICANN فريق عملب، وضع 
 . 2011ديسمبر  31تقديم تعليقات حتى 

http://gnso.icann.org/improvements/updated-final-report-pdpwt-28sep11.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/comparison-report-pdpwt-27sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/comparison-report-pdpwt-27sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/comparison-report-pdpwt-27sep11-en.pdf
http://www.icann.org/en/general/proposed-bylaws-revision-annex-a-redline-04nov11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/
https://community.icann.org/display/gnsoppsc/PDP-WT+Home
https://community.icann.org/display/gnsoppsc/WG-WT+Home
https://community.icann.org/display/gnsoppsc/WG-WT+Home
https://community.icann.org/display/CandSGroup/Constituency+Operations+Team
http://gnso.icann.org/improvements/csg-charter-01nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/ncsg-charter-05may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-staff-proposals-22nov11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-staff-proposals-22nov11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-staff-proposals-22nov11-en.htm


 12 

IRTP :يعالج  الجزء جIRTP  :الجزء ج المسائل الثالث التالية 

وظيفة "تغيير التحكم"، بما في ذلك تحقيق بشأن كيف يمكن تحقيق هذه الوظيفة في الوقت الحالي، في حال  •
رمز البلد التي يمكن استخدامها كأفضل ممارسة لمساحة وجود أي نماذج قابلة للتطبيق في مساحة اسم 

إجراءات اإلغالق،  مراجعةويجب أن يشمل التحقيق كذلك ذات صلة.  أمنيةوأي مخاوف  gTLDنطاق 
، وذلك بهدف الموازنة بين أنشطة النقل الشرعية 9و 8على النحو المذكور في سببي الرفض رقم 

 واألمان.
) ذات القيود الزمنية FOAالبنود المذكورة ضمن نماذج صيغة االعتماد (تنفيذ  الالزمما إذا كان من  •

لتجنب عملية النقل القائمة على االحتيال أم ال. على سبيل المثال، إذا أرسل مسجل فائز وتلقى نموذج 
نموذج صيغة تعليق ضبط لكن االسم مغلق، يجوز للمسجل  ) من جهة اتصال،FOAصيغة االعتماد (

 المسجل أو معلومات التسجيل األخرى. لها قد يتغير خاللفترة  لى حالة اسم النطاقع FOAاالعتماد 
الخاصة بالمسجلين  IANAبأن يستخدم المسجلون هويات  مطلب استخدامما إذا كانت العملية قابلة للتنظيم ب •

 عوًضا عن هويات الملكية.

تدى التعليق العام للحصول على مساهمات أولى فتحت مجموعة العمل منة مهمكوقد تم تشكيل الفريق العامل، و
 .2011ديسمبر  22ويمكن تقديم تعليقات حتى المجتمع بشأن هذه المسائل لميثاق للمساعدة في إثراء مداوالته. 

 GNSOالجزء ب، قرر مجلس  IRTPو الذي أوصى به فريق عمل على النح"الكثيف":  Whoisتقرير قضايا 
 Whoisحول مطلب قضايا  إعداد تقرير ICANN أن يطلب من فريق عمل 2011في اجتماعه في سبتمبر 

وعملية وضع السياسة التالية يجب أن يأخذ بعين االعتبار  الحالية. إن مثل هذا التقرير gTLDs"الكثيف" لجميع 
 اإللزامية ضمن سياق سياسة نقل التسجيل الداخلي gTLDs"الكثيف" لجميع  WHOISل لـ مطلب محتمليس فقط 

IRTPالتي من المحتمل أن تحدث خارج ويجب أن يأخذ بعين االعتبار أية تأثيرات إيجابية و/ أو سلبية  لكن، و
 WHOISا كان متطلب سياسة نقل التسجيل الداخلي والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ قرار حول ما إذ

سيكون مرغوباً أم ال. وقد تم اآلن إصدار تقرير أولي نشره للتعليق  gTLDsاإللزامية  gTLDs"الكثيف" لجميع 
 .2011ديسمبر  30ويمكن تقديم تعليقات حتى العام. 

 ةالخلفي

IRTP  جماع إلعبارة عن سياسة هيGNSO  بهدف توفير المسجلين بطريقة شفافة  2004تم اعتمادها في عام
ويمكن التنبؤ بها لنقل التسجيالت بين مسجلي اسم النطاق. وكجزء من تنفيذها، فقد تقرر إجراء مراجعة للسياسة من 

مزيد من يحتاج لانت هناك أي مجال من المجاالت أجل تحديد ما إذا كان العمل على النحو المنشود، أو ما إذا ك
التوضيح أو التحسين. ونتيجة لهذا االستعراض، تم تحديد عدًدا من القضايا التي تم تجميعها معا في خمس عمليات 

 ، بعنوان أ إلى هـ التي يجري معالجتها بطريقة متتالية.PDPsللتنمية المختلفة أو سياسة 

 المعلومات من المزيد

IRTP لجزء ج: ا 

 ]كيلوبايت PDF ،625[ تقرير القضايا النهائي الجزء ج •

IRTP الجزء ب: 

 8الجزء ب التوصية  IRTPعلى  NNICA فريق عملمقترح  •

 2، الجزء 9الجزء ب التوصية  IRTPعلى  ICANN فريق عملمقترح  •

 ]كيلوبايت PDF، 972[ النهائي الجزء ب IRTPتقرير  •

 ]ميجا بايت MP3 ،18إصدار [ IRTPالتفسير الصوتي للجزء ب من : البودكاست ICANN بدء •

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-21nov11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-21nov11-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/irtp-b-8-staff-proposal-22nov11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/irtp-b-9-part-2-staff-proposal-22nov11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
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Whois "الكثيف:" 

 "الكثيف" Whoisتقرير القضايا األساسي بشأن  •

 :معلومات عامة

  صفحة ويب سياسة نقل التسجيل الداخلي •

 ]كيلوبايت PDP ]PDF، 124توصيات  •

  العمل فريق اتصال جهات

 كبير مديري السياسات ،ماريكا كونينجس

 GNSOقضايا أخرى نشطة في 

 ورقة مناقشة تسجيل ممارسات التعسف؛ إجراء المجلس 
  دراساتWhois تواصل التقدم 

ASO 

APNIC ،LACNIC  ومقترح سياسة اعتمادRIPE ناوين لمجموعات عIPv4 

 المستردة 

 سريعة لمحة

عدًدا من السياسات ) RIR(، ناقشت سجالت اإلنترنت اإلقليمي IPv4جميع العناوين في  IANAمنذ أن خصصت 
إلى ) RIR(من سجالت اإلنترنت اإلقليمي  المستردة IPv4العالمية المقترحة والخاصة بمعالجة مساحة عنوان 

IANA. واعتمدت ثالثة من سجالت RIRs للسياسة الجديدة . 

 األخيرة التطورات

حول  APNICمن خمسة سجالت اإلنترنت اإلقليمية التي نشأت من خالل مقترح  RIRs سجالت اعتمدت ثالثة
 AfriNICالمستردة. ولقد مر هذا المقترح أيضا بمرحلة الدعوة النهائية في كل من  IPv4تخصيص مساحة عنوان 

 .ARINو

بحيث يتم تعيينها لجميع سجالت اإلنترنت المستردة وستدير مجموعة من مساحات  IANAفي هذا االقتراح، ستنشئ 
. إذا 8/ ) بالتزامن في مجموعات متساوية ذات مساحات أقل مقارنة بمساحة المجموعة التقليديةRIRاإلقليمي (

 كانت مساحة المجموعة تسمح بذلك، فسيتم إجراء عمليات التعيين كل ستة شهور.

http://gnso.icann.org/issues/whois/preliminary-report-thick-whois-21nov11-en.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/transfers/
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-oct11-en.htm#9
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-oct11-en.htm#9
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-oct11-en.htm#11
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 اليةالت الخطوات

وفي حال ما إذا تم إقرار هذه المقترحات من قبل سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة، ستقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة 
 ICANNموارد األرقام ومجلس عناوين منظمة دعم العناوين بمراجعة االقتراح وتمرير السياسة إلى مجلس إدارة 

 .IANAللتصديق والتنفيذ من قبل 

 الخلفية

متفردة بصيغة  IPهي نظام بروتوكول إنترنت لمعالجة العناوين يستخدم لتخصيص أرقام عناوين  IPv4 عناوين
مليار)  4.3بيت. مع النمو الهائل في عدد مستخدمي اإلنترنت، استنفذت مجموعات من األرقام الفريدة (حوالي  32

 ).IPv6بت (-128وأخذ مكانها نظام الترقيم 

 المعلومات من المزيد

على الويب ويتضمن مقارنة بين  ICANNبخصوص االقتراح الثالث على موقع  معلومات أساسية •
 المقترحات حتى اآلن بشأن هذا الموضوع.

 للمقترح الثاني. تقرير خلفية •

 العمل فريق اتصال جهات

 ، مدير العالقات العامةأولوف نوردلينج

 الجهود المشتركة

 قضايا نشطة في الجهود المشتركة

 الجغرافية: مشروع التقرير الختامي المتاح للحصول على تعليق المجتمع ICANNاستعراض مناطق  •

At-Large 

 بيانات السياسةاستثنائية لوتيرة في  At-Largeاستمرار اللجنة االستشارية 

 سريعة لمحة

 العامة ICANNمن إعداد البيانات استجابة لتعليقات ) وتيرة استثنائية ALACواصلت اللجنة االستشارية العامة (
، 2015-2012على التصريحات بشأن الخطة اإلستراتيجية  ALAC. وصدقت 2011وتقديم ثالثة خالل نوفمبر 

على مشروع التقرير النهائي لفريق العمل لبيانات التسجيل المدولة. ومع  ةومشروع قضايا ودراسات الحالة المتغير
للعام حتى تاريخه  ALAC، بلغ عدد بيانات 2011تصريحات الثالثة للسياسية خالل شهر نوفمبر اعتماد هذه ال

 لعدة بيانات إضافية خالل شهر ديسمبر.  ALACرقما قياسيا. وتستعد  35 نحو

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:olof.nordling@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov11-en.htm#18
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 األخيرة التطورات

  المقدمة في نوفمبر هي: ALACبيانات 

 2015-2012حول مشاركة المجتمع على مشروع الخطة اإلستراتيجية  ALACبيان  •
 بشأن قضايا البديل لدراسات حالة المشروع ALACبيان  •
 حول مشروع التقرير الختامي لبيانات التسجيل المدولة لفريق العمل ALACبيان  •

 المعلومات من المزيد

 Large-Atصفحة المراسلة الخاصة بـ على  ALACيمكن النظر في جميع بيانات  •

 العمل فريق اتصال جهات

 At-Large، مدير هايدي أولريتش

  At-Largeهيكل  138إلى  At-Largeيمتد مجتمع 

 سريعة لمحة

): معا ضد ALSes( At-Largeكهياكل لـ ) شهدت مؤخرا منظمتين ALACاالستشارية ( At-Largeلجنة 
كوستاريكا). هذان الهيكالن للمنظمة  - ISOC) وجمعية اإلنترنت الفرع كوستاريكا (TaCالجريمة اإللكترونية (

والتي تمثل اآلالف من مستخدمي  At-Largeالجديدان يوسعان التنوع اإلقليمي الذي يميز منظمة  ALSesالعامة 
 138) اآلن ALSضافة هاتين المنظمتين، يبلغ إجمالي عدد هياكل المنظمة العامة المعتمدين (اإلنترنت النهائيين. بإ

 هيكالً.

 األخيرة التطورات

. شملت عملية ALSesمعا ضد جرائم اإلنترنت ومجتمع اإلنترنت فرع كوستاريكا كـ  ALACصادقت 
التي تقدمت بها المنظمة اإلقليمية اإلفريقية  والمشورة اإلقليمية ICANN فريق عملالفحوصات الالزمة التي قام بها 

) والمنظمة اإلقليمية لدول أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي التابعة لمنظمة At-Large )EURALOالتابعة لمنظمة 
At-Large )LACRALO.( 

 الجديدة: At-Largeمزيد من المعلومات حول بنى وهياكل 

يقع في ستراسبورغ، بفرنسا. ) Ensemble contre la Cybercriminalité(معا ضد الجريمة اإللكترونية 
مخاطر الجرائم اإللكترونية، وتقديم الدعم للمستخدمين بإعالم المستخدمين النهائيين لإلنترنت  TaCتتضمن مهمة 

كمصدر للمعلومات عن الجريمة اإللكترونية. وستصبح هذه والنهائيين لالستخدام اآلمن للتكنولوجيات الجديدة، 
 .EURALOضمن  ALSالمنظمة 

) في هيريديا بكوستا ريكا. وينحدر أعضاء ISOC – Costa Ricaويقع فرع كوستا ريكا لمجتمع اإلنترنت (
المنظمة من مختلف القطاعات بما في ذلك الحكومة واألكاديمية والقطاع الخاص. وتشمل المجاالت ذات االهتمام 

ضمن منظمة  At-Largeفي مة ستصبح هيكالً . هذه المنظDNSSECو IPv6حكومة اإلنترنت و
LACRALO . 

http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-25nov11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-25nov11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-25nov11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
mailto:heidi.ullrich@icann.org
mailto:heidi.ullrich@icann.org
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 الخلفية

وتتمثل إحدى نقاط القوة في مجتمع المنظمة العامة في مزج آراء مجموعة من منظمات مستخدمي اإلنترنت التي 
المنتظمين في خمس منظمات إقليمية تابعة للمنظمة العامة  ALSes هياكلتتميز بالتنوع على الصعيد العالمي، أو 

)RALOs آراء هذه الفئات التي تتمثل الرأي العام داخل المؤسسات يتم جمعها عبر عملية تطوير داخلية .(
للسياسات تتميز بأنها تتم من أسفل إلى أعلى وأنها قائمة على توافق اآلراءوتجد تمثيالً لها في المستندات الرسمية 

 .ALACالمملوكة للجنة 

 المعلومات من المزيد

 والمعلقةالمصادق عليهم  ALSesمن قائمة كاملة  •
 ALS معلومات إحصائية بشأن العرض التقديمي العالمي لـ •
 المعتمدين ALSes ألعضاءخريطة عالمية  •
 معلومات عن كيفية االنضمام إلى المنظمة العامة •
 على الويب ICANNعة لمنظمة موقع المنظمة العامة التاب •

 العمل فريق اتصال جهات

 مدير الشؤون اإلقليمية ، سيلفيا فيفانكوAt-Large 

SSAC 

  SSACقضايا أخرى نشطة في 

 SSAC  تنشر تقريرWhois وأنشطة التحديث 
  خطة عملSSAC  2011للعام ]PDF ،115 [كيلوبايت 
 

GAC 

  ؟GACأين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول 

 سريعة لمحة

 GAC). يتمثل دور GACمساهمات من الحكومات من خالل اللجنة االستشارية الحكومية ( ICANNتتلقى 
قضايا السياسة العامة، وخصوصا حيث قد يكون هناك تفاعل  حول ICANNالرئيسي في تقديم المشورة إلى هيئة 

ثالث مرات في  GACأو السياسات والقوانين الوطنية أو االتفاقات الدولية. وعادة ما تجتمع  ICANNبين أنشطة 
والمنظمات األخرى لدعم  ICANN، حيث يناقش القضايا مع مجلس ICANNالسنة بالتزامن مع اجتماعات 

ICANN  واللجان االستشارية وغيرها من الجماعات. وقد تقدمGAC  أيضا مناقشة القضايا بين األوقات مع
 .المجلس سواء من خالل وجها لوجه أو عن طريق عقد اجتماعات مغلقة

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/
mailto:silvia.vivanco@icann.org
mailto:silvia.vivanco@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-oct11-en.htm#19
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-28feb11-en.pdf
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 األخيرة التطورات

للحصول على معلومات  GACموقع عادة عدًدا من أشكال الوثائق التي يتم نشرها على  GACتتضمن اجتماعات 
وراق الموزعة؛ باإلضافة إلى ذلك، في نهاية كل عامة. وخالل االجتماع هناك عروًضا وأنواًعا مختلفة من األ

 نصوص للجلساتوأخيرا،  ، بالتعليق على القضايا التي تم بحثها.GACبياًنا رسمًيا من  ICANNاجتماع تصدر 
العام  ICANNأدناه خالل اجتماع  GACبيع قليلة من االجتماعات. وإليك رابط اجتماع تم نشرها بعد أساالمفتوحة 
 في داكار.

 المعلومات من مزيدال

  العروض والنصوص من الجلسات المفتوحة الجتماعGAC 42 ،27-22: داكار، السنغال 
 2011 أكتوبر

  الموقع اإللكتروني الخاص بـ يمكن االطالع على المعلومات من خاللGAC  

 العمل فريق اتصال جهات

 ICANNفريق ، جيني إيلرز

 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+42+Meeting+Dakar%2C+Senegal
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+42+Meeting+Dakar%2C+Senegal
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
mailto:jeannie.ellers@icann.org
mailto:jeannie.ellers@icann.org
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