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   ICANNعبر 
  لتعليق العامالقضايا المتاحة حاليًا ل

  التحوالت 

ccNSO   
   ccNSOبليز ينضم إلى 

  الجتماع األعضاء في نيروبي  ccNSOتستعد 

   ccNSOمسائل أخرى جارية في 

GNSO   
  يقرر المجلس االضطالع بالتكامل الرأسي 

  بشأن حماية العالمات التجارية انتقل إلى المجلس  STIتوصيات  :gTLDبرنامج 

   يحلل فريق عمل سياسة النقل بين المسجلين الشكاوى والتعليقات المقدمة

  ينشر فريق سياسات إساءة التسجيل التقرير األولي 

   Whoisيستمر التحليل على الدراسات المحتملة لـ 

  تقدم فرق العمل؛ تنقيح المجلس لإلجراءات الجديدة: GNSOتحسينات 

  GNSOجارية في  مسائل أخرى

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


ASO   
  بصفتين مميزتين -المستردة يبدو قريبًا  IPv4اعتماد اقتراح لعناوين 

   ASNبت  32لالنتقال إلى  2011على  RIRsموافقة ثالثة من خمسة 

  جهود مشترآة 
  شترآة قضايا نشطة في الجهود الم

At-Large 
  Large ICANN-Atالتعليقات المطلوبة الختيار أعضاء مجلس 

AFRALO تنشر آتيبات توعية  

SSAC   
   SSACقضايا جارية مع 

  بلغتك المفضلة تحديث السياسةانظر 
واألسبانية ) EN(اإلنجليزية : بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدةمتاح   ICANNتحديث سياسة 

)ES ( والفرنسية)FR ( والعربية)AR ( والصينية) اللغة المبسطةzh-Hans --( والروسية ،)RU .(
. متاح من خالل االشتراك عبر اإلنترنت نتعبر اإلنتر ICANN موقعمنشورة على  تحديث السياسة

 صفحة اشتراآاتفي صندوق الوارد من آل شهر، يرجى االنتقال إلى  التحديثاتللحصول على هذه 
ICANN  اناتقدم هذه الخدمة مج. لالشتراك "تحديث السياسة"وادخل البريد اإللكتروني، ثم اختر.   

   ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة
  

  staff@icann.org-policy.: أرسل استفساراتك وتعليقاتك واقتراحاتك على

  منظمات دعم السياسة واللجان االستشارية 
  ASO اسة منظمات دعم السي

  ccNSO منظمة دعم أسماء رمز البلد 
  GNSO منظمة دعم أسماء رمز البلد

   At -Large ALACاللجنة االستشارية 
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  GAC اللجنة االستشارية الحكومية 
  RSSACاللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 
  SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

  

   ICANNعبر 

  القضايا المتاحة حاليا للتعليق العام
نعمل اآلن على إتاحة  .ICANNتتاح العديد من فترات التعليقات العامة حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 

  : الفرصة لتبادل وجهات نظرآم بشأن بنود مثل

أغسطس عام  27في . Large-ICANN Atلعضو مجلس إدارة  2010العملية المقترحة الختيار عام  
إلضافة صوت لمدير تم تعيينه من مجتمع "، من حيث المبدأ، ICANN، حل مجلس إدارة 2009

At-Large  إلى مجلس إدارةICANN وإزالة اتصاالت ،ALAC  توضح هذه  (...)".الحالية للمجلس
مارس  6التعليق قبل حلول  .الختيار عضو المجلس الجديد At-Largeالوثيقة آيفية طلب مجتمع 

2010 .  

، والتي تهدف إلى تحسين GNSOآجزء من عملية إدخال تحسينات . عملالمبادئ التوجيهية لفرق ال 
، فإنه قد تم تكليف فريق العمل بوضع نموذج )GNSO(الهيكل وعمليات منظمة دعم األسماء العامة 

على أن يكون نموذج فريق العمل نقطة أساسية لوضع السياسات، وجعلها أآثر شمولية  .لفريق العمل
  . 2010مارس  22التعليقات المقبولة حتى  لمبادئ التوجيهية الكاملة؟هل هذه هي ا .وتمثيال

تقريره  GNSOنشر فريق عمل سياسات إساءة التسجيل . رير األولي لسياسات إساءة التسجيلاالتق 
التعليق قبل حلول  .gTLDsسة للتصدي إلساءة تسجيل اسم النطاق في األولي، بما في ذلك توصيات ملمو

  . 2010مارس  28

تعرض هذه الوثيقة السمات الرئيسية . DNSالمبادرات اإلستراتيجية المقترحة ألمن واستقرار ومرنة  
كاليف المتوقعة لمبادرتين إستراتيجيتين ذات صلة بأمن واستقرار ومرونة نظام أسماء والمبررة وآذلك الت

ضرورياتها للوفاء بالتزاماتها بموجب نظامها الداخلي، وتأآيد  ICANNوالتي ترى ) DNS(النطاق 
مارس  29التعليق قبل حلول  .ICANN 2010-2013والخطة اإلستراتيجية  2009االلتزامات لعام 

2010 .  

تصف هذه الوثيقة الحالة من أجل إنشاء فريق استجابة في . CERT-DNS الحالة التجارية العامة لـ 
حاالت الطوارئ لنظام الكمبيوتر والمخصص لكال من اإلجراءات االستباقية والتفاعلية المتعلقة أمن 

تتضمن هذه الوثيقة وصفا لهذا المفهوم التشغيلي وتحليل الخدمات والحكم  .DNSرونة واستقرار وم
  . 2010مارس  29التعليق قبل حلول  .المقترح ونماذج التمويل
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  مزيد من المعلومات 
مغلقة، للحصول على قائمة آاملة بالقضايا المتاحة للتعليق العام، باإلضافة إلى منتديات التعليق العلنية باألرشيف وال

  .بالصفحة المخصصة التعليقات العامةيمكنك زيارة 

  التحوالت 
، وافق على الموقف الجديد للمستشار إلى المدير التنفيذي، اعتبارا من ICANNدينيس ميشيل، نائب رئيس سياسة 

  . س السابقويتولى ديفيد أوليف دور ديني .فبراير 15
   

سوف تعتمد مسؤولية دينيس الجديدة على عملها : "، قائالICANNعلق دوغ برنت مدير التشغيل الرئيسي لـ 
 At-Largeعلى مدى العقد الماضي، والتي تشمل المساعدة في إنشاء ما يعرف اآلن بمجتمع  ICANNالمتميز في 

المستقلة ومبادرات إعادة الهيكلة ورعاية  ICANNمتميز، وبدء مراجعات  ICANN العالمي، وبناء فريق سياسة
الجديدة  ICANNيساعد دنيس على وضع أساس لمساءلة ومبادرات  .الهامة ICANNبعض أهم مبادرات سياسة 

   ."وتزويد رود بالمشورة اإلستراتيجية

وعمل مديًرا  من فوجيتسو، حيث يتمتع بعمل ناجح امتد على مدار عشرون عاما، ICANNينضم ديفيد أوليف إلى 
وقدم استشارات لفوجيتسو حول تخطيط . عاًما وممثل الشرآة الرئيسي لمكتب فوجيتسو في واشنطن العاصمة

األعمال التجارية وتطوير الشرآات واألعمال التجارية، وقضايا السياسة العامة التي تؤثر على تكنولوجيا المعلومات 
ولدى  .لكترونية واالتصاالت السلكية والالسلكية والعلوم والتكنولوجياواإلنترنت والتجارة اإللكترونية والحكومة اإل

وصوله إلى مكانة قوية في فوجيتسو، شارك ديفيد بنشاط في العديد من منظمات التكنولوجيا، آعضو في مجلس 
في واشنطن ) CCIA(، وعضو مجلس ادارة مؤسسة الكمبيوتر واالتصاالت TechAmericaإدارة شرآة 

  العاصمة 
  

وأضاف القوة الكبيرة لكال . يسعدني جدا انضمام ديفيد إلى فريق العمل"وعند اإلعالن عن االنتقال، أفاد دوج برنت، 
أرجو المشارآة في تهنئة دنيز في دورها الجديد،  .والوجود الكبير في مكتب واشنطن ICANNمن فريق إدارة 

  !" ICANNوالترحيب بديفيد بانضمامه إلى فريق 

ccNSO  

   ccNSOينضم إلى  بليز

  في لمحة 
   )..bz(على طلب العضوية المقدم من بليز ) ccNSO(فبراير، وافقت منظمة دعم رمز البلد  8في 
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  خلفية 
، ليصل مجموع العضوية إلى ما 2010في عام  ccNSOهو العضو الثالث الجديد الذي ينضم إلى ) bz.(بليز 

  ).co.(وآولومبيا ) my.(ليزيا وفي الشهر الماضي، انضمت ما. عضوا 103يصل إلى 

   مزيد من المعلومات

  .]آيلو بايت ccNSO ]PDF ,41إحصاءات حول نمو عضوية  

   ccNSOبجدية بأسماء جميع أعضاء القائمة األ 

   حالة جميع طلبات األعضاء  

  جهات االتصال 
   ccNSOسكيرتير  ،غابرييال شيتيك

  الجتماع األعضاء في نيروبي  ccNSOعد تست

  في لمحة 
وسوف يتبادل األعضاء النصائح حول  .على جدول أعمال آامل من المواضيع في نيروبي، بكينيا ccNSOتجتمع 

، وتبادل اآلراء حول بعض المواضيع مثل )ccTLD(تشغيل وتسويق نطاق أعلى مستويات أسماء الدول 
wildcardingواالستجابة للحادثتمستودع البيانا ، و ، .  

   التطورات األخيرة
آما أنه تتاح قائمة من . ccNSOونشرها على موقع شبكة اإلنترنت  جدول األعمالاجتماعات  ccNSOاستكملت 

طراف المعنية االهتمام بجدول األعمال المنشور، ويتعين على األ .قبل التسجيل ccNSOالمشارآين باجتماعات 
  . وبعض التعديالت الصغيرة التي قد تحدث قبل االجتماع الفعلي

   خلفية
وجميع  ccTLDsوهذه الدورات مفتوحة لغير أعضاء  .ICANNفي آل اجتماع  ccNSOتجري دورات أعضاء 

  . األطراف األخرى المهتمة بالحضور

  مزيد من المعلومات 
  لنيروبي  ccNSOجدول أعمال اجتماعات  •

  المسجلين مسبقا ccNSO قائمة الحضور لـ •
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إذا آنت تود  .لالجتماعات باستخدام هذا النموذج ICANNسجل جميع مجتمعات . (للتسجيل في االجتماع •
من النموذج  2لألعضاء المسجلين مسبقا لالجتماع، حدد في الصفحة  ccNSOأن يظهر اسمك في قائمة 

  .) ccNSOرغبتك في حضور اجتماع 

   ccNSOقائمة جميع اجتماعات  •

  جهات االتصال 
   ccNSOسكيرتير ، غابرييال شيتيك

  ccNSOمسائل أخرى جارية في 

   ccTLDsإعادة تفويض /تفويض 

  المقترحة IDNسياسات  

  يعيةالتجم DNSاستجابة  

GNSO  

  يقرر المجلس االضطالع بالتكامل الرأسي 

  عملية تطوير السياسة للملكية المتبادلة بين المسجلين والسجالت " سريعا" GNSOتبدأ 

  في لمحة 
ويجري  .حول مسألة التكامل الرأسي بين المسجلين والسجالت) PDP(عملية تطوير السياسة  GNSOبدأ مجلس 

من المجتمع الستكشاف ما إذا آان ينبغي اعتماد سياسات تسمح أو تقيد التكامل الرأسي فريق العمل حاليا تجميعها 
  . للملكية المتبادلة بين المسجلين والسجالت

  خلفية 
اإلصدارات المتتابعة لمشروع دليل مقدم الطلب، مع وصف تفاصيل التنفيذ لالفتتاح المقبل للسوق  ICANNنشرت 

، ICANNويقترح خبير اقتصادي مستقل، احتفظت به  .لمستوى األعلى الجديدلنطاق ا) TLD(للعديد من مشغلي 
الجديد ينبغي أن يتضمن تخفيف القواعد المتعلقة بالتكامل والملكية بين  gTLDبأن نتائج الدراسة الخاصة ببرنامج 

للمزيد من  ICANNمسرد غير مألوف لكم، فراجع " المسجل"و" السجل"وإذا آان مصطلح ( .السجالت والمسجلين
   ."السجل/فصل المسجل"وقد سبق حظر مثل هذه العالقات، وُيشار إليها باسم .) التفاصيل
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الجدد يمكن أن يثير بعض االفتراضات التي بنى عليها  TLDبأن فتح السوق للعديد من مشغلي  GNSOوترى 
إلى أن التغيرات في هذه  ICANNآما تقترح البحوث االقتصادية القائم بها فريق  .وظائف السجل والمسجلفصل 

تقرير بالقضايا التي  ICANN، أعد فريق GNSOوبناء على طلب مجلس  .االفتراضات قد يكون لها ما يبررها
ات في المستقبل لتحقيق التكامل االضطالع بالتغيير GNSOتقدم تحليالت وعمل إضافي والقول بأنه ينبغي على 

  . gTLDوالملكية المتبادلة بين مسجلي وسجالت 

بشأن قضية التكامل الرأسي بين المسجلين  PDPما يسمى بـ  GNSOبعد استعراض تقرير القضايا، بدء مجلس  
  . 2010بسرعة، مع العمل على إنجازه بحلول نهاية أبريل من عام  PDPومن المتوقع أن يمضي  .والسجالت

  مزيد من المعلومات 

   gTLDالصفحة الرئيسية لبرنامج  

   3مشروع دليل مقدم الطلب اإلصدار  

  بشأن الفصل الرأسي بين السجالت والمسجلين  نتائج الخبير االقتصادي المستقل 

  ]آيلو بايت PDF، 244[تقرير حول قضايا التكامل الرأسي  

، يرجى النظر في االنضمام إلى فريق العمل المعني بتقييم هذه PDPإذا آنت ترغب في المشارآة في  
  للقيام بذلك، رجاء إرسال بريد إلكتروني إلى غلين دي سانت جيري على  .المسألة

icann.orggnso.secretariat@gnso.   

  جهات االتصال 
  آبير مستشارو السياسة ،مارجي ميالم

بشأن حماية العالمات التجارية انتقل  STIتوصيات  :الجديد gTLDبرنامج 
  إلى المجلس 

  في لمحة 
ب فريق صياغة قضايا العالمات بالرد على طلب المجلس على مجموعة من التوصيات من جان GNSOقام مجلس 

وقد أوصى الفريق بإنشاء مقاصة العالمات التجارية وإجراءات تبادل المعلومات الموحدة ). STI(التجارية الخاصة 
  ). gTLDsالحقول الجديدة (لحماية العالمات التجارية في نطاقات المستوى األعلى العام الجديد 

  التطورات األخيرة 
، لكنه لم يحدد آيفية حماية العالمات التجارية في GNSO الجديدة التابعة لـ gTLDسياسة  اعتمد المجلس توصيات

سلسلة من المذآرات والمقترحات التي تصف الحلول للعديد  ICANNوهكذا نشر فريق  .gTLDsالحقول الجديدة 
صادرة عن فريق تنفيذ التوصية وقد بنى الفريق عملهم على التوصيات ال .من آليات حماية العالمات التجارية الجديدة

)IRT (وعلى التعليقات العامة .  
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تقييًما لبعض هذه المقترحات على عجل  GNSOأن تجري  ICANNطلب مجلس وفي أواخر العام الماضي، 
مجموعة مختارة  GNSOوردا على ذلك، عقد مجلس  .GNSOللوقوف على مدى توافقهم مع توصيات سياسة 

، من آل مجموعة أصحاب )STI(اسم مجموعة قضايا العالمات التجارية الخاصة من الممثلين، والمعروفة ب
سلسلة  STIوقد أنتجت مجموعة  .الجديد gTLDالمصلحة والناخبين لتقييم حلول حماية للعالمات التجارية لبرنامج 

وافق مجلس وقد  .من التوصيات من أجل إنشاء مرآز لتبادل المعلومات والعالمات التجارية الموحدة السريع
GNSO  على التوصيات ورفعها إلى مجلسICANN .  

  خلفية 
وتستعرض تقديم مدخالت بشأن تنفيذ مختلف المقترحات لحماية  GNSOبأن ُتراجع  ICANNطالب مجلس 

وقد استند تنفيذ هذه المقترحات في جزء منها على عمل مجموعة  .الجديد gTLDsالعالمات التجارية في برنامج 
التقت  .ICANN، بدعوة من مجلس )IRT(عالمات التجارية المعروفة باسم فريق استعراض التنفيذ من خبراء ال

لتقييم المقترحات المختلفة في  STIبفريق  GNSOواجتمع  .GNSOمع الجدل في مجتمع  IRTتوصيات 
   .محاولة إلنتاج البدائل التي يمكن لطائفة واسعة من مجموعات أصحاب المصالح أن تقدم دعم

إنشاء مقاصة العالمة التجارية للعمل بمثابة قاعدة ) 1 :من هذه العملية بمقترحين هامين STIقد خرج تقرير و
إنشاء إجراءات ) 2 ، وgTLDsبيانات مرآزية لمعلومات العالمات التجارية الستخدامها في إطالق الحقول الجديدة 

ة بإساءتها استعمال العالمات التجارية الجديدة في موحدة سريعة بهدف تمكين اسم النطاق السريع للحاالت الواضح
، ومن ثّم إتاحته للتعليق العام لالستطالع على STIعلى توصيات  GNSOوقد وافق  .الجديد TLDsنطاقات 

  . ردود فعل المجتمع

  الخطوات التالية 
لتي يمكن بها لتقييم الكيفية ا GNSO، باستعراض توصيات ICANNيقوم المجلس، جنبا إلى جنب مع موظفي 

نشر وثائق خاصة بتقييم التعليقات العلنية  ICANNوقبل نيروبي، يتولى فريق  .الجديد gTLDتنفيذ برنامج 
  . والمقترحات الموصى بها لمعالجة هذه المسألة الشاملة المتمثلة في حماية العالمات التجارية

  مزيد من المعلومات 

  gTLDفي برنامج  المسائل المتعلقة بالعالمات التجارية وآليات حماية الحقوقحول  

  ، مع تعليقات الجمهور STIتقرير  

  جهات االتصال
  آبير مستشارو السياسة، مارجي ميالم

  يحلل فريق عمل سياسة النقل بين المسجلين الشكاوى والتعليقات المقدمة 

  في لمحة 
إلى توفير إجراءات واضحة ألصحاب أسماء النطاقات لنقل أسمائهم من ) IRTP(تهدف سياسة النقل بين المسجلين 

  . التنقيحات والنظر في هذه السياسة GNSOوتستعرض  .جل آخرالمعتمد إلى س ICANNسجل 

 8

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gnso-consultations-reports-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#sti
mailto:policy-staff@icann.org


  التطورات األخيرة 
الجزء ب المزيد من المعلومات من فريق االمتثال  IRTPونظرا لطلب اإلبالغ عن مداوالتهم، تلقى فريق عمل 

ات األساسية التي يمكنك تحميل البيان. (IRTPالتي وردت فيما يتعلق بقضايا حول معدل وترآيز الشكاوى  ICANN لـ
  .)آيلو بايت XLS، 652تلقوها آملف إآسل؛ 

وعلى أساس . 2009خالل الفترة ما بين يوليو ونوفمبر  IRTPشكوى  1,329تعتمد المعلومات المقدمة على أساس تحليل 
  : هذه المعلومات، استخلصت المجموعة الترتيب التالي لما سببته القضايا لمعظم الشكاوى

  )EPP / (Info Code-Auth 24%)(بروتوآول التزويد  .1

  ) %24(الموزع  .2

  ) %15(فشل لفتح المجال عن طريق المسجل  .3

  ) %9(رفض النقل / المسجل ال يفهم عملية النقل  .4
وقد أآملت  .خالل شهر أآتوبر الماضي، طلبت مجموعة العمل التعليق العلني حول القضايا التي تواجهها المجموعة

آيلو  XLS ،36[ووضعت هذه المناقشات للنظر العام  لما ورد من تعليقاتجموعة اآلن استعراضها وتحليلها الم
باإلضافة إلى  .الدائرة التي تلقاها/ وقد نقل فريق العمل اهتمامه اآلن إلى بيانات مجموعة أصحاب المصلحة  ].بايت

 .إتمام المزيد من التفاصيلذلك، تم وضع مشروع تقرير أولي يفيد بأن فريق العمل سوف يعمل على مراجعة و
  .الجزء ب عمل فريق العمل IRTPلمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 

  الخطوات التالية 
 .صحاب المصلحة التي تلقتهاوبيانات مجموعة أ/ يعمل فريق العمل اآلن على إعادة النظر في الدوائر االنتخابية 

  .الجزء ب عمل فريق العمل IRTPلمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 

  خلفية 
 والسرد في الميثاقالجزء ب خمس قضايا متصلة بنقل اسم النطاق، المحدد في  IRTPيناقش فريق العمل 

  . الجزء ب مرتين أسبوعيا IRTPتلتقي مجموعة عمل . تحديث السياسة  2009أغسطس  يةقض

  مزيد من المعلومات 

  صفحة الويب سياسة نقل التسجيل الداخلي 

  )2009أآتوبر  5تغلق في ( الجزء ب IRTPفترة التعليق العام  

  ]آيلو بايت PDF ،256[الجزء ب  IRTPتقرير القضايا  

  ]آيلو بايت PDP ]PDF ،124توصيات  

  جهات االتصال 
  مدير السياسة، ماريكا آونينجز
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  يتولى فريق سياسات إساءة التسجيل نشر التقرير األولي 

  في لمحة 
يبدو أن السجالت والمسجلين تعوزهم مناهج موحدة للتعامل مع اإلساءة لتسجيل اسم النطاق، واألسئلة التي ال تزال 

فريق عمل سياسات إساءة  GNSOوقد أطلق مجلس ." جيلإساءة استخدام التس"قائمة على ما تشكله األعمال 
   .لدراسة سياسات إساءة استخدام التسجيل) RAP(التسجيل 

  التطورات األخيرة 
واصل فريق العمل اجتماعه األسبوعي، ونجح في تحقيق هدفه المتمثل في تقديم تقرير أولي لالستعراض خالل 

وتقدم  للتعليق العامويتاح التقرير األولي حاليا  .آينيافي نيروبي،  2010ليعقد في مارس  ICANNاجتماع 
واالستخدام الخبيث ألسماء النطاقات، وأسماء  Whoisتوصيات تتعلق بالسطو اإللكتروني، ومشكالت وصول 

يمكنك تحميل الوثيقة من موقع . النطاقات الهجومية، والعديد من القضايا ذات الصلةأو أسماء /النطاقات الخادعة و
  ].ميغابايت ICANN ]PDF ،1.8ويب 

ستخدام أداة المسح عبر اإلنترنت لتقييم عند إعداد مشروع التقرير األولي، ناقش فريق العمل المشروع المقترح، وا
إلى تنظيم المعلومات العامة وجلسة  RAPويهدف فريق العمل  .مستوى التوافق في اآلراء بشأن مختلف التوصيات

   .المشاورات حول التقرير األولي في نيروبي

  خلفية 
الفرق بين تعاطي إساءة التسجيل تحديد  :يتناول القضايا الواردة في ميثاقها، مثل RAPآما يناقش فريق العمل 

وإساءة اسم النطاق؛ فعالية سياسات إساءة استخدام التسجيل، والمناطق التي، إن وجدت، تكون مناسبة لوضع 
وتحقيقا لهذه الغاية، أنشأ فريق العمل وثيقة تعمل على توفير تعاريف ألنواع وفئات من سوء  .GNSOسياسات 

  . ي لكل نوع من أنواع اإلساءةالمعاملة، ويستشهد بالهدف الرئيس

وباإلضافة إلى ذلك، فإن توحيد العقود الفرعية التي تم تشكيلها، واالجتماع الدوري الستعراض األحكام الموجودة 
آما أن قضايا الفريق الفرعي . حاليا في تعاطي المسجل واالتفاقات والتسجيل لمناقشة المسائل المتصلة بتوحيد العقود

دي ليكون لها فوائد لمزيد من التماثل في العقود؟ ما مدى فعالية األحكام القائمة في التعامل مع هذه، يمكن أن تج
  إساءة استخدام التسجيل؟ 

حيث اطلع المجتمع على  .في سيول، آوريا الجنوبية فى أآتوبر الماضي جلسة مفتوحة RAPلعمل فريق اعقد 
أنشطته والمناقشات التي دارت حتى اآلن، بما في ذلك تحديثات من مختلف األفرع للتماثل من العقود لجهات 

  . االتصال والبريد المزعج والخداع والبرامج الضارة

  . للحصول على مزيد من المعلومات األساسية هناانقر 

  مزيد من المعلومات 

  ]ميغابايت PDF ،1.8[مشروع التقرير األولي لفريق عمل سياسات إساءة التسجيل  

  ) مارس 28متاحا حتى (على مشروع التقرير األولي  منتدى التعليق العام 

  الموجز  ترجمةو ]آيلو بايت PDF ،400[ 2008أآتوبر  29تقرير قضايا سياسات إساءة التسجيل،  
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  نص ورشة عمل سياسات إساءة التسجيل مدينة مكسيكو 

  ميثاق فريق عمل سياسات إساءة التسجيل 

  ))Wiki( مساحة عمل فريق سياسات إساءة التسجيل 

  جهات االتصاالت 
   آبير مستشارو السياسة، مارجي ميالممدير السياسة، و، ماريكا آونينجز

   Whoisيستمر التحليل حول الدراسات المحتملة لـ 

  في لمحة 
Whois  مستودع البيانات الذي يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات، وتسجيل االتصاالت وغيرها من المعلومات
في  GNSOيستمر مجلس . م وإساءة استخدام الموارد العامة الهامةاألسئلة المطروحة والمتعلقة باستخدا. الحساسة

بنطاق عالمي وأهمية خاصة، لذلك فإن  Whoisوتتمتع  .مع تطور اإلنترنت Whoisتحقيقاته في مدى مالئمة 
سيستغرق سنوات، ولكن العملية  Whoisوأن تقييم . يجب التعامل معه بعناية آبيرة Whoisإدخال تعديالت على 

   .أتقد بد

  التطورات األخيرة 
  : لدراستها إلى ثالث فئات عريضة Whois تم تصنيف المناطق األولى الخاصة بـ

 Whoisترآز دراسات إساءة االستخدام المحتملة على مدى استخدام معلومات . Whoisإساءة استخدام  
، 2009في سبتمبر ) RFP(طلبا بتقدم طلبات  ICANNوقد أصدرت  .العامة لألغراض الضارة

وردت  .والسؤال عن أي معرفة أو باحثين مؤهلين لتقدير التكاليف والجدوى االقتصادية لهذه الدراسات
المستهدف من التحليل  .ونظر المجتمع GNSOثالثة ردود ويتولى طاقم العمل إعداد تحليل لمجلس 

   2010مارس  :الكامل

لنطاقات المسجلة من قبل األشخاص يمحص هذا الجهد مدى تسجيل أسماء ا. Whoisتحديد هوية مسجل  
وقام  RFPوقد صدر  .Whoisاالعتباريين أو ألغراض تجارية ليست واضحة والتي تتمثل في بيانات 

ونظر  GNSOويعمل فريق العمل على إعداد تحليل لتلك الردود لصالح مجلس  .مقدمو الخدمات بالرد
   2010مارس  :المستهدف من التحليل الكامل .المجتمع

ترآز هذه الدراسات على مدى إساءة الخصوصية . Whois مات الخاصة وخدمات بروآسي بـالخد 
تأخير تحديد ) 2 غموض المصدر لالتصاالت غير المشروعة أو ضارة، و) 1 :وخدمات تسجيل بروآسي

وقد  .لهذا المجال من مجاالت الدراسة) TOR(يعمل الموظفون على تحديد الشروط المرجعية  .المصدر
   .2010في أبريل  RFPsذا الجهد، إال أن الفريق اآلن يهدف إلى تحرير تأخر ه

  . ويتبع فئتين من الدراسة تلك الفئات الثالث األولى

على قرار يطالب  ICANNفي سيدني، وافق مجلس  2009في يونيو . مواصفات العرض الدولية 
SSAC و GNSO ت العرض بحيث ال بتشكيل فريق عمل مشترك للنظر في إمكانية إدخال مواصفا
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المجال الخامس من المجاالت الهامة للدراسة، المطلوب بشكل منفصل من قبل  .Whoisمتطلبات خدمة  
GNSO  يع قائمة شاملة لمتطلبات خدمة ، من شأنه تجم2009في مايوWhois بناء على السياسات ،

هذه القضية، ويتوقع النظر في  ICANNويتناول أعضاء فريق  .الحالية ومناقشة السياسات السابقة
  . 2010المشروع األول لتجميع بعض الوقت بحلول مارس 

  خلفية 
إساءة استخدام البيانات، واستخدام  ، وتنطوي علىWhois مجاالت الدراسة التي تتصل بـ GNSOحدد مجلس 

 هناانقر  .، وخدمات الخصوصية وبروآسي، وتقديم معلومات غير صحيحةASCII-مجموعات أحرف غير
  . للحصول على مزيد من المعلومات األساسية

آتحليل محدد بشأن مجاالت الدراسة الفردية (لعمل إلى توفير معلومات تقييم للدراسة بشكل متسلسل يهدف فريق ا
يمكن بعد ذلك النظر في  GNSOعلى علم بالتقدم المحرز، وذلك بأن  GNSOيبقي الموظفون مجلس  ).الكاملة

  .الخطوات التالية

  مزيد من المعلومات 

  GNSO Whoisصفحة تطوير سياسة  

  Whoisخلفية عن دراسات  

 Whois  تسيء استخدام إعالنRFP  

  Whoisلتحديد سجل  RFPإعالن  

   SSACتقارير 
ments.htmdocu-http://www.icann.org/en/committees/security/ssac   

 26الموافق عليها في سيدني،  ،بشأن عرض واستخدام بيانات التسجيل المدولة ICANNقرار مجلس 
  2009يونيو 

  ] آيلو بايت PDF ،112[ ميثاق فريق عمل تسجيل بيانات التدويل 

  جهات االتصال
  آبير مستشارو السياسة، ليز جاستر
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  تقدم فرق العمل؛ ينقح المجلس إجراءات جديدة  :GNSOتحسينات 

  لمحة في 
على تنفيذ سلسلة شاملة من تغييرات التنظيمية التي ) GNSO(أعضاء مجتمع منظمة دعم األسماء العامة  يعمل

   تنقسم إلى خمسة مجاالت رئيسية هي؛ GNSOتحسينات  .تهدف إلى تحسين فعالية وسهولة الوصول للمنظمة
   ؛GNSOإعادة تشكيل مجلس  •
   ؛)GNSO )PDFإعادة النظر في عملية تطوير سياسة  •
   عتماد نموذج جديد لفريق العمل لوضع السياسات؛ا •
   تعزيز الدوائر االنتخابية؛ و •
   .ICANNتحسين االتصال والتنسيق مع الهياآل  •

حسينات صفحة ويب تُيرجى االطالع على المناقشة والمخططات على  GNSO لفهم المنظمة والهيكل الجديد لـ
GNSO.  ،راجع الصفحة الرئيسيةألسباب وتاريخ تحفيز التحسينات.  

  التطورات األخيرة 
 .أجرى المجلس بنجاح اآلن خمسة اجتماعات رسمية، بموجب اإلطار الجديد .GNSOإعادة تشكيل مجلس  .1

. 13رقم  ICANNيناير، وافق المجلس على مجموعة من اإلجراءات لشغل مقعد مجلس إدارة  28تماع خالل اج
وأن المزيد . 2010ر فبراي 18والتي أغلقت في ، الستعراض المجتمع والتعليق عليهاوقد نشرت تلك اإلجراءات 

بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتصويت، وبيانات (من التعديالت للقواعد واإلجراءات التنفيذية ال تزال قيد النظر 
  . ، ومن المرجح مناقشتها من قبل أعضاء المجلس خالل اجتماع نيروبي)المستشار الهامة

   
صل هذا الفريق مداوالته بشأن المرحلة الرابعة من وا. GNSO(PDP) عادة النظر في عملية تطوير سياسةإ. 2

PDP المنقحة، والتصويت والتنفيذ، وسيتم قريبا تحويل اهتمامه إلى المرحلة الخامسة وفعالية السياسات واالمتثال. 
في يونيو  ICANNالجديد قبيل اجتماع  PDP وقد وضع فريق العمل جدوال زمنيا مفصال بهدف تقديم مقترحات لـ

  . العام، في بروآسل من هذا
  
". المبادئ التوجيهية لفريق العمل"نشر فريق العمل المسؤول عن هذا العمل  .اعتماد نموذج جديد لفريق العمل. 3

باإلضافة إلى ذلك، فإن المعلومات العامة . 2010مارس عام  22من اعتبارا  للتعليق العامتتاح المبادئ التوجيهية 
  .المنعقد في نيروبي ICANNوجلسات المشاورة حول هذا الموضوع يجري التخطيط الجتماع 

  
وألصحاب  GNSOتستمر الجهود المبذولة لتهيئة فرص متكافئة للجميع في المجتمع  .تعزيز الدوائر االنتخابية .4

وضع مبادئ توجيهية تشغيلية متسقة وأفضل الممارسات؛  :الرسمية وذلك في ثالثة مجاالت هامة المصالح والدوائر
  . وإعادة تأآيد الهيئات القائمة االنتخابية، وتوفير الدعم لتقديم مقترحات للدوائر االنتخابية الجديدة المحتملة

  
االت على وضع اللمسات األخيرة يعمل فريق العمل االتص .ICANNتحسين االتصال والتنسيق مع هياآل . 5

ويجوز ألعضاء المجلس التصويت على تلك األفكار في اجتماع  .للتوصيات الواردة في التقرير األخير للمجلس
إرساء األسس التقنية لتنفيذ تحسينات معتمدة على  ICANNآما يتولى فريق  .المجلس بنيروبي في أوائل مارس

  . GNSOموقع 
  

منتدى التعليق العام يتاح  .يبقى اقتراح دائرة المستهلك الجديدة معلقا .ريضة ال تزال قيد النظردائرة المستهلكين الع
  . فبراير 13على أحدث نسخة من االقتراح حتى 

على مفهوم إعادة تأآيد  ICANNي، وافق مجلس في العام الماض .لالستئناف GNSOدائرة " إعادة تأآيد"جهود 
  . المواثيق واآلليات التنفيذية لكل دائرة من الدوائر االنتخابية آل ثالث سنوات

 GNSOواستندت عملية إعادة التأآيد للدائرة األولى على المجلس عندما رآز على التقييم والموافقة على هياآل 
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يعمل فريق عمل مجموعة أصحاب المصلحة على وضع الصيغة النهائية للتوصيات بشأن  .قواعد المشارآة المتوقعة
د واإلجراءات التنفيذية المشارآة من قبل جميع الدوائر االنتخابية ومجموعات أصحاب المصالح مجموعة من القواع
وتنتقل في نهاية  GNSOوعند االنتهاء، سوف تشارك تلك التوصيات لجنة العمليات التوجيهية  .أن يجب أن تلتزم

  . للمراجعة GNSOالمطاف إلى مجلس 

   الخطوات التالية
وتواصل  .ألهداف إعادة الهيكلة التي أقرها المجلس GNSOضع توصيات تنفيذ و GNSOيواصل فريق عمل 

من  GNSOالحالية مناقشاتها تأآيدا ويؤمل أن التوصيات الصادرة عن فريق عمل عمليات دائرة  GNSOدوائر 
في  .الدائمة قريبا CSG و NCSGومن المحتمل بدء الحوار الرسمي حول مواثيق  .شأنها أن تجمع تلك العملية

التوجيهية من المقرر أن تنتهي  GNSO، فإن مواثيق لجان GNSOحال غياب إجراءات محددة من قبل مجلس 
  . في مارس

  
والمتاحة  GNSO العديد من االستفسارات حول الدوائر االنتخابية الجديدة المحتملة لـ ICANNويفوض فريق 

ويمكن للمجلس أن يواصل مناقشة اقتراح لدائرة  .للعمل مع جميع األطراف المعنية بشأن المقترحات النامية
  . المستهلكين الجدد في اجتماعها في مارس في نيروبي

  مزيد من المعلومات 
   GNSOصفحة ويب معلومات تحسينات  •

   ]آيلو بايت PDF ،160[الجديد  GNSOاللوائح الجديدة ذات الصلة بمجلس  •

  ] آيلو بايت PDF ،108[الجديد  GNSOإجراءات تشغيل مجلس  •

   PDP wikiفريق  •

   wikiفريق مجموعة العمل  •

   wikiفريق االتصاالت  •

   wikiفريق العمليات االنتخابية  •

  جهات االتصال
  المدير المسؤول عن السياسة ، روبرت هوجارث
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   GNSOمسائل أخرى جارية في 

  استرداد اسم المجال بعد االنتهاء 

  استضافة التمويه السريع 

ASO  

  مميزتين  بصفتين -المستردة يبدو قريبا  IPv4اعتماد اقتراح لعناوين 

   في لمحة

العائدة  IPv4حاليا سياسة عالمية مقترحة للتعامل مع مساحات عناوين ) RIRs(تناقش سجالت اإلنترنت المنطقية 
آمستودع لمعالجة مساحة العنوان المستردة، وبمجرد  IANAووفقا لهذا االقتراح، تعمل . IANAإلى  RIRsمن 

يكون في آتل أصغر مما هو عليه  RIRs هذه المساحة لـ ، فإن تخصيصIANA IPv4استنفاد مساحة عنوان 
   .حاليا

   التطورات األخيرة
هذا االقتراح، والذي تجاوز أيضا  LACNIC و APNICاعتمدت  .االقتراح خالل اجتماعه األخير RIRsناقش 

رت النسخة م .، تم تعديل االقتراحARINفي  .حيث اعتماده نهائيا بات وشيكا AfriNICالمرحلة النهائية في 
قبل اتخاذ قرار بشأن  ARINالنتائج في  RIPEوتنظر  .المعدلة بالمرحلة النهائية وجرى اعتمادها رسميا مؤخرا

والسؤال الرئيسي اآلن هو ما إذا آانت هناك إصدارات مختلفة تعتمد  .هذا االقتراح، وأنها ال تزال في طور المناقشة
  . احدةتحقيق المصالحة باعتبارها سياسة عالمية و

   الخطوات التالية
، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة موارد األرقام ومجلس عنوان منظمة RIRsفي حالة اعتماد المقترحات من جانب 

سوف يستعرض نصوص االقتراح، والتوطيد إذا آان ذلك مناسبا، ومن ثم نقل السياسة ) ASO AC(الدعم 
   .IANAيذ من جانب للتصديق ومن ثّم التنف ICANNالموحدة إلى مجلس 

   خلفية
IPv4  هو نظام بروتوآول اإلنترنت المستخدم لتخصيص أرقام عناوينIP  مع النمو . بت 32الفريدة في شكل

وأن نظام ) بليون دوالر 4.3نحو (الهائل من المستعملين لشبكة اإلنترنت، تنضب مجموعة فريدة من هذه األرقام 
  . سوف يحل محله (IPv6)بت  128الترقيم 

و  RIRsمن  IPv4فقط مساحة عنوان  IANAتتلقى ) 1تتضمن السياسة العالمية المقترحة مرحلتين متميزتين؛ 
يرتبط هذا . RIRsلمثل هذه المساحة إلى  وآذلكالمستردة،  IPv4في تلقي مساحة العنوان  IANAتستمر   )2
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  مزيد من المعلومات 

  ) 2009ديسمبر  4تحديث ( التقرير األساسي 

  المستردة IPv4اقتراح السياسات العالمية لمعالجة  

  جهات االتصال 
  مدير خدمات العالقات ، أولوف نوردلنج

ت 32لالنتقال إلى  2011لى ع RIRsموافقة ثالثة من خمسة     ASN ب

  في لمحة 
). ASNs(ألعداد النظام المستقلة ) ASNs(السياسة العالمية المقترحة ) RIRs(تناقش سجالت اإلنترنت اإلقليمية 

إلى بداية عام  2010من بداية عام  ASNsبت  32بت إلى  16واالقتراح من شأنه تغيير التاريخ النتقال آامل من 
   .إتاحة المزيد من الوقت من أجل التحديث الالزم للنظم المعنية ، من أجل2011

  التطورات األخيرة 
 ).RIPEو RIRs )AfriNIC ،APNIC ،ARIN ،LACNIC تراح واجتاز المرحلة النهائية فيوقد تم رفع االق

  . بات وشيكا LACNICو AfriNICاعتماد رسمي في  .RIPEو APNIC ،ARINوقد اعتمد رسميا في 

  ت التالية الخطوا
، حينها سوف تستعرض لجنة تنفيذ منظمة موارد األرقام ومجلس عنوان RIRsإذا ما اعتمد االقتراح من قبل جميع 

  .IANAللتصديق والتنفيذ من قبل  ICANNهذا ثم تحويله إلى مجلس ) ASO AC(منظمة دعم العنوان 

  خلفية 
في  ASNsوتكون  .IP ستخدمة للمرور العابر للـعبارة عن محددات م )ASNs(أرقام نظام الحكم الذاتي، أو 

وتمشيا مع . يجري حاليا لتلبية الطلب المتزايد ASNsبت -32بت في الطول، ولكن االنتقال إلى  16األصل 
توجد في موازاة، ولكن الجميع  ASNsبت -32بت و-ASNs، 16السياسة العالمية المعمول بها حاليا من أجل 

  . 2011ويرجئ االقتراح إلى تاريخ بداية عام . 2010البدء في بت، من حيث  32سوف يعتبر 

  مزيد من المعلومات 

  )2009ديسمبر  4تحديث ( التقرير األساسي 
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  جهات االتصال
  مدير خدمات العالقات  ف نوردلنج،أولو

  الجهود المشترآة 

  قضايا نشطة في الجهود المشترآة 

  للمناطق الجغرافية  ICANNتعريف  

  وحقوق المسجل) RAA(تعديالت اتفاقية اعتماد المسجل  

  ) IDNs(تدويل أسماء النطاقات  

At-Large 

   At-Large ICANNالتعليقات المطلوبة الختيار أعضاء مجلس 

  ALACضوع التاريخي االستشارة العامة األولى ُيخرج المو

  في لمحة 
، بنشر At-Large، بالتعاون مع لمجتمع )At-Large )ALAC ، قامت اللجنة االستشارية2010فبراير  5في 

 At-Largeيوما على مقترح لكيفية اختيار  30تمتد  تعليق عامةاالستشارات العامة ألول مرة من خالل إتاحة فترة 
  . ICANNلعضو له حق التصويت في مجلس 

  التطورات األخيرة 
ث المبدأ على تنفيذ توصية المجلس بالموافقة من حي قرارا ICANN، أصدر مجلس إدارة 2009أغسطس  27في 

، وإزالة ICANNإلى مجلس إدارة  At-Largeإلضافة مدير واحد تم تعيينه من مجتمع "الستعراض فريق العمل 
قط تصويتا للتمثيل في المجلس من قبل، وبالتالي فإن يجب أن  ALACولم تقدم ..." الحالية  ALACاتصاالت 

  . عضو مجلس اإلدارةنخرج بطريقة عادلة ومنصفة الختيار 

بإعداد وثيقة بيضاء تتضمن استعراضات  ALAC، قامت At-Largeمن أجل وضع آلية الختيار عضو مجلس 
ومناقشات واسعة في المجتمع حتى اآلن، بما في ذلك نقاط المناقشة؛ والسبب المنطقي ألية توصيات؛ ومشروع 
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التاريخي األول من نوعه للحصول على تعليقات الجمهور تدور حول صيغة أولية من الوثيقة  ALACوأن نداء 
لعضو مجلس إدارة  2010الختيار عام نداء من أجل التعليق العام على العملية المقترحة "البيضاء، وعنوانها 

ICANN At-Large". ]PDF ،240 مارس  6يوما حتى  30تستمر فترة التعليق العام التي تمتد ] آيلو بايت
2010 .  

  خلفية 
حول الجوانب ] آيلو PDF ،116[، أصدر فريق عمل مراجعة المجلس تقريره النهائي 2010 يناير 26في 

نه من وفيما يتعلق بمسألة مدير التصويت ليتم تعيي. ICANNمع مجتمع  ICANNالكثيرة لكيفية تفاعل مجلس 
وضع آلية  At-Large و ALAC، ينص التقرير في جزء منها على أنه ينبغي على At-Largeجانب مجتمع 

  . وتطلق هذه التوصية العملية التي نتج عنها الوثيقة البيضاء حاليا في إطار التعليق. الختيار مدير مجلس التصويت

  الخطوات التالية 
خالل  ICANNامة سيتم تحليلها بحيث يتم تقديم التقرير األولي في اجتماع التعليقات الواردة من هذه االستشارة الع

   .شهر مارس في نيروبي

  مزيد من المعلومات 

لعضو مجلس  2010نداء لتعليق المجتمع على العملية المقترحة الختيار عام " :الوثيقة البيضاء 
ICANN At-Large" ]PDF ،240 آيلو بايت[  

  منتدى التعليق العام  

  ]آيلو بايت PDF ،116[التقرير النهائي لمجموعة عمل استعراض المجلس  

  جهات االتصال
  At-Largeسكرتير ، هايدي أولريش

  آتيبات توعية  AFRALOتنشر 

  في لمحة 

بشكل تعاوني إلنشاء آتيب، والذي سوف  At-Large (AFRALO) يعمل أعضاء المنظمة اإلقليمية األفريقية
   .يستخدم ألنشطة التوعية ونشر المعلومات
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  التطورات األخيرة 
بإعداد آتيب للمساعدة في زيادة الوعي ) At-Large )AFRALO قام أعضاء المنظمة اإلقليمية األفريقية 

أعضاء  نسية والعربية،المتاح باللغة اإلنجليزية والفر AFRALOيصف آتيب  .داخل أفريقيا AFRALO بـ
باستحداث مجاالت عامة جديدة على أعلى ) IDNs(القضايا الرئيسية المعنيين، بما في ذلك أسماء النطاقات الدولية 

. ICANN والهيكل المستقبلي والمساءلة والشفافية الخاصة بـ Whois، وسياسة )gTLDs(مستوى من النطاقات 
  . AFRALOية آما يقدم الكتيب أيضا معلومات حول عضو

  الخطوات التالية 
خالل االجتماعات اإلقليمية األفريقية، وآذلك  يستخدم هذا الكتيب من أجل تسهيل أنشطة التوعية، وسوف يتم توزيعه

  .2010مارس  12-8المزمع عقده في نيروبي بكينيا خالل الفترة  37رقم  ICANNأحداث مثل اجتماع 

  مزيد من المعلومات 

  باللغة اإلنجليزية  AFRALOآتيب  •

  باللغة الفرنسية  AFRALOآتيب  •

  جهات االتصال
  At-Largeمدير الشؤون اإلقليمية ، ماتياس النجينجير

SSAC  

   SSACقضايا جارية مع 
إلى قضايا األمن المتعددة ذات الصلة، بما في ذلك تقرير ) SSAC(تنظر اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

   .، وتاريخ اسم النطاق)Whoisبيانات (يل فريق دراسة تحجيم الجذر، وعرض واستخدام بيانات تسجيل التدو

وتعتبر . TLDsفي  السجالت المعزولةحزب عمل إلجراء مزيد من البحث على مدى انتشار  SSACوقد شكلت 
 .السجالت المعزولة بمثابة سجالت موارد التي ال تزال قائمة بالرغم من أن اسم المجال األصلي لم يعد موجودا

لالجتماع العام  SSACواالنتقال في هذا العرض من العام  23الرجوع إلى الشريحة للحصول على المزيد، يرجى [
  .]ميغا بايت PDF ،1؛ 2009المنعقد في سيول، بكوريا الجنوبية في أآتوبر  ICANNفي اجتماع 

في جدران الحماية التجارية، والعمل مع مختبرات  IPv6إلجراء المسح الثاني إلمكانات  SSAC دآما تستع
ICSA  للوصول إلى االتصاالت المناسبة بين أعضاءICSA.  آما يقدم المسح الثاني التماًسا من جدار الحماية

  ). توسيتم تجميع النتائج وتحليلها بشكل منفصل عن ردود مقدمي الخدما( .للمسؤولين

 SSACموقع الويب راجع . أو االستشاريين SSAC وقد تكون هذه المواضيع محل نقاش في التقارير المقبلة لـ
  . SSACلمزيد من المعلومات حول أنشطة 
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  جهات االتصال
   SSACمدير دعم ، جولي هيدلوند
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