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 ICANNعبر 
   الحالي لشهرل لسياسةل البث الصوتي

  المشكالت المعروضة في الوقت الحالي للتعليق العام

ccNSO 
  106بدولة بولندا لكونها العضو رقم  ccNSOترحب 

  إعادة تفويض تقّدم مجموعة العمل بطريقة منهجية/تفويض

  ccTLDs مجموعة العمل على التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمشكالت العالمية لـ تحليل

  الجديد ccNSOمن الواليات المتحدة اختير عضوا بمجلس ) us.(سبانا دو إنفيرنا

  الجتماع بروآسل القادم ccNSO استعراض

  YouTubeالتسجيل لالجتماع؟ أوًال، تحقق من 

 ccNSOمسائل أخرى جارية في 

GNSO 
  ولكن أيهما؟ …WHOISت تصويت المجلس على تمويل دراسا

  ليل بإعداد تقرير أّوسياسة نقل التسجيل الداخلي تقوم مجموعة العم

  سياسات إساءة التسجيل التقرير النهائي لمجموعة العمل يتحّدى الكوارث اإللكترونية

التقرير األولي لمجموعة العمل على استعادة اسم النطاق بعد االنقضاء وصل وأصبح تحت 
  األضواء

  الحديث عن تقارير فريق العمل ،قبل اجتماع بروآسل :GNSOعمليات تحسين 

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


  GNSO المشكالت النشطة األخرى لـ

ASO 
  ASNsبت - 32لالنتقال إلى  2011على العام  RIRsوافق آل 

  ASO طة األخرى لـالمشكالت النش

 الجهود المشترآة
  تعمل مجموعة العمل على بيانات التسجيل الدولية على استضافة جلسة عامة في بروآسل

  عن تحسين اتفاقية اعتماد المسجل GNSO/ALACتدافع مجموعة العمل 

 وعة العمل على المناطق الجغرافية تطلب إدخال المجتمعال تزال مجم

 At-Large المنظمة العامة
  في بروآسل Whirlwindإعداد المجتمع لجدول 

ALAC ال تزال تزيد من إدخال سياسة  

  األولية المعلقةوالنتائج  ؛مسح البنى العامة

 !اجمعهم آلهم: لها آتيبات توعية جديدة RALOsآل 

SSAC 

  في بروآسل ببلجيكا-SSAC االجتماعات ذات الصلة بـ

  بلغتك المفضلة اقرأ
 على موقعينشر ث السياسةتحدي. متاح بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة ICANN سياسةتحديث 

ICANN بريدك اإللكتروني  إلى التحديثالستالم . عبر اإلنترنت ومتاح من خالل االشتراك عبر اإلنترنت
وأدخل عنوان بريدك اإللكتروني واختر  ،ICANNعلى موقع  اتصفحة االشتراآآل شهر تفضل بزيارة 

  . هذه الخدمة مجانية .لالشتراك في الخدمة" تحديث السياسة"
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  ICANN تحديث سياسةبيان الغرض من 
  

  .icann.orgtaffs-policy@: إلى مقترحاتالو تعليقاتة، السئلاأل رسالإالرجاء 

  سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية
  ASO منظمة دعم العناوين

 ccNSO منظمة دعم أسماء رمز البلد
  GNSO امةمنظمة دعم األسماء الع
  ALAC اللجنة االستشارية العامة

  GAC اللجنة االستشارية الحكومية
 RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
  SSAC اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار

  

   ICANN عبر

  الحالي لشهرللسياسة ل البث الصوتي

RAA  
 الذي ال يقتصر فقط على المسجل وسبب تأثيرها استشارية السياسة الخبيرة تصف اتفاقية اعتماد ،مارجي ميالم

 .في تعديلها وآاالت إنفاذ القانونمما يبرر رغبة المسجلين 

ترآز آل حلقة صوتية على مشكلة واحدة ومن خالل . في بداية آل شهر ICANNبداية شاهد الحلقة الجديدة من 
  .يةالمقابالت مع أحد الخبراء فإنها تقدم إجابات على األسئلة األساس

 لدى. وهو ما سيوفر لك أيضًا نصا مكتوبا لكل حلقة ICANN الخاص بـ موقع الويبعلى  البث الصوتيسوف تجد 
 عن iTunesمن  البث الصوتيللتحقق منها ابحث في قسم  ،العالمية الحلقة Apple’s iTunes متاجرالعديد من 

  ".ICANNبداية "
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  للتعليق العام المشكالت المعروضة في الوقت الحالي
بدأ العمل اآلن إ .ICANNمفتوحة حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع  عامال تعليقالالعديد من فترات 

  :حول مواضيع مثل كعلى فرصة المشارآة في وجهات النظر للحصول

 ICANN مسودة الميزانية وخطة التشغيل الخاصة بـ. 2011مسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي  
  .2010يونيو  25التعليقات حتى . تعتبر جاهزة العتبارها من المجتمع 2011للعام 

التزمت ) AoC(بالتأآيد على االلتزامات . ICANNأسئلة للمجتمع حول المسئولية والشفافية داخل  
ICANN دخاالت العامة والمسئولية إلبالحفاظ على اآلليات القوية المعمول بها والعمل على تحسينها ل
  .يوليو 1؟ التعليق حتى تاريخ آداءناآيف . والشفافية

المجتمع على  ICANNتحث . التشغيلية وتحليل التعاون في ورش العمل CERT-DNSمتطلبات  
التعليق ). CERT(على فريق االستجابة في حالة الطوارئ للمحافظةاإلدخاالت حول المتطلبات المحتملة 

  .يوليو 2حتى تاريخ 
إن تقدمت لتشغيل اسم النطاق من . تعديل المراجعة تشابه السالسل في مسودة التغييرات علىعمل  

متشابهة " هاتقترحا الرموز التيسلسلة ذا آانت إأن تفشل في ذلك يمكن ف الخاص بك، المستوى األعلى
شابهة تمالسماء تكون فيها األك أية ظروف أو حاالت لولكن هل هنا. نطاق شخص آخرسم إل" بشكل مربك

  .يوليو 2بحلول  GNSOلمستخدمين؟ التعليق على مقترح خطاب مجلس لمفيدة أو غير ضارة 
تعليق المجتمع فيما يتعلق  CANNIالحظت . 3.7.7.3، القسم الفرعي )RAA(تماد المسجل اتفاقية اع 

بنشر  ICANNتقوم أجل تقديم مزيد من الوضوح  من. 3.7.7.3ي الفرع القسم RAAالتفاقية بتفسير
  .2010يوليو  9التعليق حتى تاريخ . للتعليق العام مسودة االستشارة

آجزء من عمليات تحسين . PDPالتقرير األولي لفريق عمل : الجديدة  GNSOعملية تطوير سياسة  
GNSO  على تطوير سياسة القائم قام فريق العمل)PDP ( بعمل توصيات لتطوير سياسةGNSO 
 15 حتىالتعليق ؟ PDP ؟ ما هي النتائج المحتملة لـPDP  من له الحق في تقديم مشكلة جديدة بـ. الجديدة
  . يوليو

؟ ما أو ال ICANNر اجتماعات حضست ذا آنتإما آيف تقرر . المرحلة األولى االجتماعات للعقد التالي، 
 ICANNيوما فيما يتعلق باجتماعات  45تح فترة للتعليق العام تصل إلى الذي يجعلهم أفضل؟ تم ف

  .يوليو 19إلى  تم تمديدها. الدولية
المستوى  يوضح الدليل عملية التقدم لنطاقات. 4الجديد اإلصدار  gTLDمسودة دليل مقدم الطلب لبرنامج  

وبذلك . وحدات فردية 6توفر بالكامل إلى جانب م 4اإلصدار ). الجديدة gTLDs(الجديدة العامة األعلى 
التعليق . ، حسب المجال أو االهتمامىيل الكامل أو حول آل وحدة على حديمكنك آتابة تعليق حول الدل

  . يوليو  21حتى تاريخ 
لضمان إدارة التكاليف على النحو المطلوب وتتبعها والكشف عنها تم . الجديد gTLDميزانية برنامج  

الرجاء . معالجة الطلب  )3التوظيف والنشر و )2التطوير و  )1 على ثالثة مراحل، gTLDتنظيم ميزانية 
التعليق . توقيت واألنشطة الرئيسية لكل مرحلة من المراحل مناسبةفي التعريف وال رىإن آنت ت اعتبار

  .2010يوليو  21حتى تاريخ 
للتعرف على قائمة آاملة من المشكالت المفتوحة والمعروضة إضافة إلى منتديات التعليق المسجلة المغلقة حديثا 

  .حة التعليق العامصفتفضل بزيارة 
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ccNSO  

   106لكونها العضو رقم  بدولة بولندا ccNSOترحب 
  لمحة سريعة
 106تمت الموافقة على عضويته برقم ) بولندا( pl. مشغل Sieć Komputerowa (NASK) نوآوا أآادميكا

  .).ccNSO(لمنظمة دعم رموز البلدان 

  الخلفية
واآلخرون ممن . على دولة واحدة آل شهر 2010في العام  ccNSOوقبول بولندا آعضو جديد يثبت معدل نمو 

ولوآسمبورج ) co.(وآولومبيا ) my.(وماليزيا ) bz.(بيليز و )pg.(بابو نيو جيني منهم  2010التحقوا في العام 
).lu.(  

  : من المعلومات المزيد
  ]آيلو بايت 41بمساحة   PDFإصدار[ ccNSOإحصائيات نمو عضوية  
  المعمول بها ccNSOقائمة جميع أعضاء  
   األعضاءحالة طلبات آل  

  بالطاقم االتصال
   ccNSOسكرتير ، ل شيتيكئجابري

  بطريقة منهجية مجموعة العملتقّدم تفويض  عادةإ/تفويض
  لمحة سريعة

البلدان المخصصين لنطاق المستوى األعلى لرموز  )المدراء(ر إلى عملية تغيير المدي يشير التفويض عادةإ
)ccTLD .( ولذلك فإن مجموعة العمل  1999ومعايير تنفيذ األمر على حالها منذ العامccNSO  تقوم بفحص أية

  .ويجب تحديد آل ما سبق بالسياسات الجديدة مشكالت تتعلق بكيفية تفويض رموز البلدان وإعادة تفويضها وتقاعدها

  آخر التطورات
يد المشكالت طورت مجموعة العمل منهجية لتحديد المشكالت من آجزء من أنشطة الكشف عن الحقائق وتحد

واستنادا إلى المنهجية حددت المجموعة وصنفت المشكالت السياسية المتعلقة . منظور السياسة
  .ذات الصلة ICANNوقرارات مجلس  GACومبادئ  RFC، 1-ICP 1591 بـ

  طوات التاليةالخ
. وسوف تعلن مجموعة العمل تقرير التقدم الثاني قبل اجتماع بروآسل آما ترحب بالتعليقات العامة على التقرير

يض أو إعادة تفويض الخاصة بتفو صفحة الويبوبمجرد إعالن مجموعة العمل للتقرير فسيكون متوفرا على 
في نفس المكان ) الذي تم اإلعالن عنه قبل اجتماع نيروبي(ويمكن العثور على تقرير التقدم األول  .مجموعة العمل
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  الخلفية
لمزيد من . المنشأة IANA للتفويض وإعادة التفويض في عمليات ICANNتعكس حاليًا سياسات وممارسات 

وفي ضوء . IANAوتقارير تفويض  ccTLDsلوضع  IANAإجراءات  ، انظرccTLDsالمعلومات حول وضع 
 لمراجعة بأن الوقت قد حان ccNSOشعر  في التسعينات ، RFC 1591 البيئة المتغيرة منذ اإلعالن عن

الحالية، قبل اتخاذ مزيد من إلى تفهم أفضل للقضايا، إن وجدت، بشأن السياسات  ccNSOتحتاج . السياسات
  .الخطوات الممكنة

  :من المعلومات المزيد
  ccNSOمجموعة العمل على تفويض وإعادة تفويض  

  بالطاقم االتصال
  ccNSO ،مستشارو السياسةآبير ، وينكلبوسبارت 

تحليل مجموعة العمل على التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمشكالت 
   ccTLDs العالمية لـ
  لمحة سريعة

ورشة عمل في اجتماع  )SOP(مجموعة العمل على التخطيط التشغيلي واالستراتيجي  ccNSOوسوف تستضيف
   .ccTLDs بروآسل لتحديد المشكالت اإلستراتيجية ذات الصلة لـ

  آخر التطورات
. ccTLDنت تحليلها إلعالم مديري لالتشغيلية وأع ICANNإطار عمل خطة  SOPوقد راجعت مجموعة عمل 

تعليقاتهم  وهؤالء المديرين بدورهم قد يختاروا تقديم ccTLDوال تتحدث مجموعة العمل بشكل رسمي لمديري (
على  ccTLDخمسة نقاط تصورها مديري  على SOPرآزت مراجعة مجموعة عمل  .)ICANNالشخصية إلى 

وتم تحديد هذه األولويات بجلسة . 2012-2009اإلستراتيجية  ICANNأنها األولويات ذات الصلة بخطط 
المنعقد ببين  المنعقد في سيدني مع التأآيد على االستبيان التالي 35 رقم ICANNالتخطيط االستراتيجي في اجتماع 

  . ccTLDمديري 

  يةالتال الخطوات
مرة أخرى مناقشات لتحديد المشكالت اإلستراتيجية  SOPفي اجتماع بروآسل سوف تعقد مجموعة عمل 

وقد يتم استخدام النتائج من الجلسة لتحديد األنشطة . من المنظور العالمي ccTLDs  والموضوعات ذات الصلة بـ
  .ICANN تيجي التالية لـواإلعالم عن المناقشات حول دائرة التخطيط االسترا ccNSO  ذات الصلة لـ

  الخلفية
التخطيط التشغيلي واالستراتيجي  في عمليات ccTLDلتسهيل وزيادة مشارآة مجتمع  SOPأنشأ فريق العمل 

  . ICANN  التابع لـ
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  :من المعلومات المزيد
  االستراتيجي والتنفيذي  لفريق عمل التخطيط صفحة الويب 
اإلستراتيجية للعام  ICANNلخطة ] آيلو بايت 152بمساحة  PDFإصدار [ SOPمراجعة وتحليل  

  2011المالي 
  ]آيلو بايت 224بمساحة  PDFإصدار [ اإلستراتيجية ICANNحول خطة  ccTLDاستبيان نتائج  

  بالطاقم االتصال
  ccNSOسكرتير  ،ل شيتيكئجابري
  ccNSO ،آبير مستشارو السياسة ،وينكلبوسبارت 

 ccNSOا بمجلس من الواليات المتحدة اختير عضو) us.(سبانا دو إنفيرنا
   الجديد

  لمحة سريعة
  .يمثل منطقة أمريكا الشمالية بمستشار جديد ccNSOوتتمتع 

  توراالتط آخر
  ).us.(الجديد لمنطقة أمريكا الشمالية بدال من آيث درا زيك  ccNSOآاستشاري ) us.(سبانا تم تعيين فيرناندو إ

  التالية الخطوات
  .2013مارس  مع فترة تمتد حتى ccNSOبمجلس  بعمله آاستشاري انابسوسوف يقوم السيد إ

  الخلفية 
 (Neustar) من منطقة أمريكا الشمالية وتقاعد من وظيفته في نوستار ccNSOآيث درا أحد استشاري مجلس 
 سباناوبسبب آون فيرناندو إ. حينها "التعيين االستثنائي"وبدأت فترة . خاويا ccNSOوظل موقعه الوظيفي بمجلس 

  انتخابات يد فلم تكن هناك حاجة إلجراءالمرشح الوح

  .جيدة في محاوالته القادمة ًةته نحو المجلس ويأمل أن تكون فتربالشكر لكيث عن التزاما ccNSOيتقدم مجلس 

  : من المعلومات المزيد
  االنتخاب/نظرة عامة على التعيين 
   السنوي ccNSOسجل مجلس  

  بالطاقم  االتصال
   ccNSOسكرتير ، ل شيتيكئجابري
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  القادم بروآسل جتماعال ccNSO استعراض
  لمحة سريعة
د لدعم جدول أعمال ورش العمل تماما والمناقشات في اجتماعهم الخاص في بروآسل باجتها ccNSOبعمل مجتمع 

  .2010يونيو  25 – 20في تاريخ 

  آخر التطورات
صفحة االجتماعات نشرت آل معلومات االجتماعات ذات الصلة وتتحدث بانتظام من أجل الحصول على أحدث 

  .المعلومات ما أمكن

  الخلفية
معلومات عن جدول األعمال ومعلومات عن الغرفة والتوقيت  ، مثلاالجتماعات تحتوي صفحة المعلومات عن

  .وملخصات العروض التي ستتم مناقشتها وقوائم التسجيل المسبق

  :من المعلومات المزيد
  صفحة اختيار اجتماع بروآسل  
  يونيو 23 – 21في بروآسل في تاريخ  ccNSOمسودة أجندة العمل واجتماع أعضاء  

  بالطاقم االتصال
   ccNSOسكرتير  ،ل شيتيكئجابري

  YouTubeالتسجيل لالجتماع؟ أوال، تحقق من 
  سريعةلمحة 

  .في إعداد الجتماع بروآسل YouTube مقطع جديد على  ccNSOأعلنت سكرتارية 

  آخر التطورات
لإلعداد  توضح الطرق البسيطة YouTubeعلى  ccNSOمؤخرا مقطع فيديو عن  ccNSOنشرت سكرتارية 

  .للمشارآين عن بعد التعليمات الميدانية ويوضح المقطع آذلك. على اإلنترنت الجتماع بروآسل

  الخطوات التالية
بهدف  ccTLDs تمت دعوة آل. مقاطع فيديو حول المشكالت هذه الستمرار نشر ccNSOتخطط سكرتارية 

بميزة الموقع الجديد لتقديم أنفسهم لمجتمع  ccTLDsوتمتع العديد من . أيضا ccNSOإنتاج مقاطع فيديو لقناة 
ccTLD.  

  الخلفية
من خالل تحديد مديري نطاقات رموز البلدان بالشكل . 2010لعام في فبراير من ا YouTubeعلى  ccNSO بدأ

الفرصة للتعرف على واحد آخر والتعرف على معلومات شخصية  ccTLDتوفر قناة الفيديو لمشغلي . الجغرافي
  .أآثر لمجتمع رموز البلدان

8 

http://ccnso.icann.org/meetings/brussels/
http://ccnso.icann.org/meetings/brussels/agenda.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org


  :من المعلومات المزيد
   YouTubeعلى  ccNSOقناة  

  بالطاقم االتصال
   ccNSOسكرتير  ،ل شيتيكئجابري

   ccNSOمسائل أخرى جارية في 
  DNSو Wildcardingإعادة توجيه  
  ICANN اإلسهامات المالية لـ 
  المقترح CERT-DNSفي حالة الحوادث و ccNSOاستجابة  

GNSO  

  ولكن أيهما؟… WHOIS تمويل دراساتعلى  Councilتصويت المجلس 

   WHOIS خدمة متطلبات تقرير مناقشة في المجلس ويستمر المتبقية الخيارات دراسة في الطاقم يستمر

  لمحة سريعة
WHOIS ،وتسجيل االتصاالت وغيرها من المعلومات  مستودع البيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات
. ، فيجب التعامل مع عمليات الضبط تلك بعناية أآبرWHOIS أهمية المعايير لـوبسبب التوازن العالمي و. الحساسة

في طرح  GNSOيستمر مجلس . األسئلة المطروحة والمتعلقة باستخدام وإساءة استخدام الموارد العامة الهامة
في الوقت أن توفره  وما يمكن الدراسات المستهدفة مع تضمين اإلنترنت واعتبار WHOISاالستعالمات بتوازن 

  .WHOISالحالي والمعلومات الموثوقة لإلعالم عن مناقشات المجتمع حول 

  آخر التطورات
  :فئات رئيسية 4تم تجميعها في  WHOISوالنقاط األولى المحتملة لدراسات 

ترآز دراسات إساءة االستخدام المحتملة على اآتشاف مدى استخدام معلومات . WHOISإساءة استخدام  
Whois  وقد أصدرت  .لألغراض الضارةالعامةICANN  طلبا بتقدم طلبات)RFP ( في سبتمبر
 .، والسؤال عن أي معرفة أو باحثين مؤهلين لتقدير التكاليف والجدوى االقتصادية لهذه الدراسات2009
  . واعتباره من جانب المجتمع GNSOوتم تقديم الطاقم لتحليل عنها لمجلس  إجابات، RFP 3 حددت

مدى تسجيل أسماء النطاقات المسجلة من قبل األشخاص  هذا الجهد صحفي. WHOISت تحديد متطلبا 
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
   .المجتمع
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على مدى  سوف ترآز هذه الدراسة. "اإلساءة"دراسة  WHOISلبروآسي وخدمات خصوصية ا 
استخدام تسجيل أسماء النطاق إلجراء أنشطة غير قانونية أو ضارة باإلنترنت عبر خدمات الخصوصية 

 ICANN طلب إشراك منظمات بحثية مستقلة لتنفيذ تلك الدراسة. والبروآسي لتأمين تحديد هوية العاملين
. 2010يوليو  20وتستحق اإلجابات في تاريخ . 2010مايو  20لهذه الدراسة في  وقد نشر الطاقم

  . الخطوات التالية والطاقم GNSOوسيعتبر مجلس  وسيقوم الطاقم بعدها بإعداد التحاليل
ستقيس هذه الخدمات استجابات  ."اإلظهار والكشف"دراسة  WHOISالبروآسي وخدمات خصوصية  

ويحدد الطقم مدى هذه الدراسة في . سي والخصوصية لطلبات الكشف عن هوية المسجلخدمة البروآ
  .قريبا RFPالوقت الحالي وسيتم إطالق 

دوالر أمريكي لتمويل دراسات  400,000  قرار يوصي بـ GNSO مجلس أبريل مرر 21وفي اجتماع 
WHOIS  الخاصة بـ 2011بميزانية العام المالي  ICANN .مايو  17ل مسودة الميزانية في وتم نشر إطار عم

   ويتضمن بند التمويل هذا

  .المزيد حول مدى إجراء تلك الدراسات GNSOوسيناقش مجلس 

  .بعد األربعة األول ويتبعها اثنين من دراسة الفئات الهامة

تكون مبدئيا باللغة اإلنجليزية واللغات  WHOISجدير بالذآر أن بيانات  .مواصفات العرض الدولية 
ية األخرى ولكن في ظل النطاقات الدولية بالعربية والصينية والروسية المستخدمة آثيرا فستدخل الغرب

ودون هذه المعايير، يمكن . بمجموعات الحروف غير الرومانية WHOISإدخاالت  الكثير والكثير من
فق في سيدني، وا 2009في يونيو  .أن تتحول إلى فوضى غير مقروءة ومزيج من اللغات Whois  لـ

بتشكيل فريق عمل مشترك للنظر في إمكانية  GNSOو SSACيطالب  على قرار ICANNمجلس 
لشبهة دقة  ASCIIإدخال مواصفات العرض بحيث ال تعرض االنتشار المتزايد لبيانات التسجيل غير 

Whois.  يل؟ماذا نحتاج من بيانات تسجيل التدو"ال يزال فريق العمل في المراحل المبكرة من المراجعة" 
عناصر البيانات الستيعاب المستخدمين الذين " تمديد"يخاطب الفريق المسائل الفنية التي تتعلق بكيفية 

  . يمكنهم االستفادة من معلومات التسجيل التي تعرض بأحرف مألوفة من اللغات المحلية والنصوص
بشكل منفصل من قبل  المجال الخامس من المجاالت الهامة للدراسة، المطلوب .WHOISمتطلبات خدمة  

GNSO  من شأنه تجميع قائمة شاملة لمتطلبات خدمة 2009في مايو ،Whois بناء على السياسات ،
عقد . تقريرا أوليا حول األحداث ICANNمارس أطلق طاقم  26في  .الحالية ومناقشة السياسات السابقة

أبريل والثاني في  20لمناقشة هذا التقرير مع المجتمع واحد منها في  عبر األنترنت سمينارين الطاقم
تشاورات  وسيتم عقد ACsو SOsالذي يعكس اإلدخاالت من  أعد الطاقم مسودة التقرير النهائي. مايو 4

  .بروآسل في حول التقرير

  :من المعلومات المزيد
  GNSO WHOISصفحة وضع سياسة  
   WHOISخلفية دراسات  
   RFPوإعالن  WHOISستخدام إساءة ا 
  Whoisلتحديد سجل  RFPإعالن  
 SSAC037 :ةعرض واستخدام بيانات التسجيل المدول  
 26في سيدني،  تمت الموافقة عليه ،العرض واستخدام بيانات التسجيل مدولةبشأن  ICANNقرار مجلس  

  2009يونيو 
  ] آيلو بايت PDF ،112صدار إ[ ميثاق فريق عمل تسجيل بيانات التدويل 
  ]آيلو بايت 488بمساحة  PDFر إصدا[ وتقارير تحديد التسجيل WHOISتحليل الطاقم إلساءة استخدام  
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  ]ميجا بايت 15بمساحة  MP3مقطع [ WHOISمقدمة لمتطلبات خدمة : موجز صوتي 
  ]آيلو بايت 861بمساحة  PDFإصدار [ WHOISمسودة المستودع النهائية لمتطلبات خدمة  

  بالطاقم االتصال
  آبير مستشارو السياسة ،ليز جاستر

  ي إعالن مجموعة العمل على سياسة نقل التسجيل الداخلي للتقرير األول
  لمحة سريعة

إلى توفير إجراء مباشر لحاملي اسم النطاق لنقل أسمائهم ) IRTP(  تهدف سياسة نقل التسجيل الداخلي المعروفة بـ
وتعتبر المراجعات على هذه السياسة وقد أسست  GNSOتراجع . المعتمد إلى مسجل آخر ICANNمن مسجل 

  .مجموعات العمل لبذل هذه الجهود المرجوة

  خيرة، والخطوات التاليةالتطورات األ
يقدم . مايو 29إلعالن مجموعة العمل للتقرير األولي في تاريخ  PDPالجزء الثاني من سياسة نقل السجل الداخلي 

التقرير األولي عددا من الجلسات التمهيدية والتوصيات إلدخال المجتمع بما يتضمن سياسة حجز نقل النفقات 
 فترة تعليقبعد  في بروآسل ICANNباجتماع  جلسات استشاريةمعلومات ووسوف تنظم مجموعة العمل . المقترح

   .يوليو 5 يوما تفتح اعتبارا من-21تمتد لفترة  عام

ث ى تقديم إدخاالت حول التقرير واالستنتاجات النهائية والتوصيات الختامية بحيولمن يهتم باألمر فسيتم التشجيع عل
مساحة فريق العمل لمزيد من المعلومات، يرجى استشارة  .العتبار استمرار العملايمكن لمجموعة العمل األخذ في 

IRTP ب الجزء.  

  الخلفية
الخمسة المحددين لتحديد  PDPsهو الثاني في سلسلة نقاط ) PDP(عملية تطوير السياسة  IRTPالجزء ب من 

من مجموعة العمل مهمة تحديد المشكالت الخمس  تناول الجزء ب. نقاط التحسينات لسياسة نقل التسجيل الداخلية
للتعرف على مزيد من  ".حالة الغلق"و ل غير المناسبمحّوالمتعلقة بقرصنة النطاق والعودة اإلجبارية لالسم ال

  .المجموعة مخطط التفاصيل ارجع إلى

  :من المعلومات المزيد
  ]آيلو بايت 764بمساحة  PDFإصدار [ PDP لـ IRTPالتقرير األولي من الجزء ب من  

  بسياسة نقل التسجيل الداخلي صفحة الويب الخاصة 
  الجزء ب عن التقدم المستمر IRTPتقرير الحالة لمجموعة صفحة  
  ]آيلو بايت 256بمساحة  PDFإصدار [ الجزء ب IRTPتقرير  
  ]]آيلو بايت 124بمساحة  PDFإصدار [ [ PDPتوصيات  
ميجا  18بمساحة  MP3إصدار [ IRTPالتفسير الصوتي للجزء ب من  :ICANN بدايةل صوتي بث 

   ]بايت

   بالطاقم االتصال
  السياسة مدير ،ماريكا آونينجز
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  سياسات إساءة التسجيل التقرير النهائي لمجموعة العمل يتحّدى الكوارث اإللكترونية
  لمحة سريعة

التي ال تزال  يبدو أن السجالت والمسجلين تعوزهم مناهج موحدة للتعامل مع اإلساءة لتسجيل اسم النطاق، واألسئلة
مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل  GNSOبدأ مجلس  ."إساءة استخدام التسجيل"على ما تشكله األعمال  قائمة

)RAP (لفحص حاالت إساءة استخدام التسجيل.   

  آخر التطورات
فستراجع مجموعة العمل على سياسات إساءة التسجيل التعليقات  على التقرير األولي امفترة التعليق العبعد انقضاء 

يتضمن التقرير التوصيات المحددة لتحديد إساءة تسجيل اسم النطاق . مايو 29وتنشر تقريرها النهائي في  الواردة
جديد المزيفة وقرصنة التوصيات المحددة إلشعارات الت وتتضمن آذلك. GNSOالعتبارها من مجلس  gTLDs بـ

  :يحدد التقرير آذلك. النطاق والخداع أو أسماء النطاق المسيئة

التوصية ببدء عملية تطوير السياسة للتحقق من الحالة الحالية لسياسة حل النزاع  ،االحتالل اإللكتروني 
  .الموحدة

طرق بال WHOISالبحث عن طرق تضمن إمكانية الوصول إلى بيانات  ،WHOIS وصول مشكالت 
لنشر البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى  ICANNالمناسبة والموثوقة والمتسقة وطلب قسم توافق 

WHOIS.  
التوصية بإنشاء الممارسات الفضلى لمساعدة المسجلين والسجالت على  ،النطاق ألسماء السيئ االستخدام 

  .تحديد االستخدام المحظور ألسماء النطاق
  .ICANNصية بإجراءات تعزيزية من جانب لجنة توافق التو ،األمامي التشغيل 
  .مع المجتمع التوصية بتنسيق مراقبة وبحث ،البينية TLD تسجيل أنظمة 
التوصية بإنشاء تقرير للمشكالت لتقييم الحد األدنى للخط األساسي لفقرات إساءة التسجيل  ،العقود توحد 

  .ICANNالتي يجب العمل على إنشائها لكافة نطاقات اتفاقيات 
  .لتجميع وتمييز الممارسات األفضل وتوحيد التقارير ،الواسعة GNSO ممارسات 

  
  .في الوقت الحالي باعتبار التقرير والتوصيات الخاصة به GNSOوسوف يقوم مجلس 

  الخلفية
تحديد الفرق بين اإلساءة وتسجيل اسم نطاق : المشكالت المحددة بالمخطط مثل RAPتحدد مجموعة العمل على 

ستخدام اإلساءة؛ فعالية التسجيل تعاطي السياسات القائمة، وتحديد المناطق التي، إن وجدت، تكون مناسبة لوضع ا
وقد أصدرت المجموعة مستندا يوفر تعريفات العمل على  .التسجيل للتصدي إلساءة المعاملة GNSOالسياسات 

  . االعتداءأنواع وفئات اإلساءة ويستشهد الهدف الرئيسي لكل نوع من أنواع 

باإلضافة إلى توحد العقود الخاصة بالفرق الفرعية والتلبية المنتظمة لمراجعة فقرات اإلساءة الحالية باتفاقيات السجل 
هل ستكون هناك "الفريق الفرعي بالتحقق من مشكالت مثل يقوم . والمسجل ومناقشة األسئلة المتعلقة بتوحد العقود

  "إلى أي مدى فعالية الفقرات الحالية في التعامل مع إساءة التسجيل؟"و "فوائد لمزيد من التوحد بالعقود؟

  .لتعرف على معلومات خلفية إضافيةل هناانقر 

  :من المعلومات المزيد
  ]ميجا بايت 1.7بمساحة  PDFإصدار [ التقرير النهائي لمجموعة العمل على سياسات إساءة التسجيل 
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ميجا  1.8بمساحة  PDFإصدار [ سجيلمسودة التقرير المبدئي لمجموعة العمل على سياسات إساءة الت 
  ] بايت

 ]آيلو بايت 400بمساحة  PDFإصدار [ 2008أآتوبر  29 ،تقرير مشكالت سياسات إساءة التسجيل 
  الملخص  وترجمة

  سياسات إساءة التسجيل مدينة مكسيكو نص ورشة العمل 
  ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استعمال التسجيل 
  )Wiki( جموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيلورشة م 

  االتصال بالعاملين
  آبير مستشارو السياسات  ،ميال ومارجيمدير السياسات،  ،ماريكا آونينجز

استعادة اسم النطاق بعد االنقضاء وصل  التقرير األولي لمجموعة العمل على
  وأصبح تحت األضواء

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

  .ُتعتبر آافيةآانت السياسات الحالية للمسجلين والمتعلقة بتجديد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتهية الصالحية 

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

  . مايو 31لتقريرها األولي في 

 ICANNراجعت مجموعة العمل المسجلين الحاليين وممارسات  وفي خالل تحديد المشكالت المدرجة بالمخطط
وعالوة على ذلك من أجل تقييم وجهات نظر أعضاء . اسم النطاق وتجديده واستعادته بعد االنقضاء المتعلقة بانقضاء

مجموعة العمل وتحديد مدى الحاجة إلى وجود اتفاقية أو إجماع على اإلجراء المحتمل تم عقد استبيان بين أعضاء 
  ). بالتقرير األولي مزيد من التفاصيل( مجموعة العمل

  الخطوات التالية
على تقديم إدخاالت حول مختلف األسئلة والخيارات الموضحة بالتقرير  ICANNتشجع مجموعة العمل مجتمع 

ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول آيفية تقديم إدخاالت آجزء من برنامج التعليق العام التي سوف . األولي
إدخاالت مأخوذة في االعتبار خالل  وهذا أمر سيسمح بأآبر آمية. في بروآسل ICANNتطلق في اجتماعات 
خالل ذلك تأمل مجموعة العمل في التوصل إلى إجماع حول الطريقة المقترحة لكل سؤال  PDPالمرحلة الثانية من 

حول  جلسة تشاورآذلك بتنظيم  PEDNRوسوف تقوم مجموعة العمل على . من األسئلة الواردة بالمخطط
  .في بروآسل ICANNاجتماع  خاللالمعلومات العامة 

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

  .PEDNR لـ الخلفيةصفحة صالحيته، يرجى الرجوع إلى 
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  :من المعلومات المزيد
  ]ميجا بايت 1بمساحة  PDFإصدار [ PEDNR PDP التقرير األولي لـ 

  في بروآسل PEDNRحول جلسة المشاورات العامة لـمزيد من التفاصيل  
بمساحة  PDFإصدار [ حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيته GNSOتقرير مشكالت  

  ] آيلو  416
 GNSOتقرير قضايا  ترجمة   نطاقات ما بعد انتهاء الصالحية حول استعادة أسماء

  لمزيد من التوضيح GNSOعلى طلب  ICANN ردود فريق 
  PEDNRفترة التعليق العام على  
  ] آيلو 948بمساحة  PDFإصدار [ النتائج النهائية الستبيان المسجل: تقديم مجموعة العمل 

  بالطاقم االتصال
  مدير السياسة ،ماريكا آونينجز

  قبل اجتماع بروآسل الحديث عن تقارير فريق العمل  GNSOعمليات تحسين 
  المناقشة عقوبة في المجتمع وحق القيادة ولجان المجلس

  سريعةلمحة 

شاملة من التغييرات الهيكلية الرامية  على تنفيذ سلسلة )GNSO(مة دعم األسماء العامة يعمل أعضاء مجتمع منظ
  في خمسة مناطق؛  GNSOتحسين  تنحصر عمليات. إلى تحسين آفاءة وفعالية وسهولة الوصول للمنظمة

  ؛GNSOإعادة تشكيل مجلس  •
  ؛ GNSO (PDP)مراجعة عملية تطوير سياسة  •
  مل لتطوير السياسة؛ تبني نموذج جديد لمجموعة الع •
  و تحسين الدوائر االنتخابية؛  •
  .ICANNمع هياآل  تحسين االتصال والتنسيق •

على البنية الهيكلية  للتعرف. GNSOتتعلق التحديثات التالية فقط بالتطورات األخيرة المتعلقة بتنفيذ عمليات تحسين 
 .GNSOصفحة ويب تحسيناتوم على ، يرجى االطالع على المناقشات والرسGNSO والتنظيمية الجديدة لـ

  . صفحة الخلفيةألسباب وتاريخ الحث على عمليات التحسين، انظر 

  آخر التطورات
على عمليات  GNSOدما آبيرا آما قدمت العديد من التوصيات لتنفيذ تحسينات حقق العديد من فرق العمل تق

إضافة إلى ذلك رآزت فرقتي العمل على استمرار المناقشات . للمراجعة) OSC(ولجان المتابعة  GNSOتشغيل 
  . ومشارآة ما تم التوصل إليه مع المجتمع لمزيد من االعتبار في اجتماع بروآسل

تدرس مزيد من التعديالت على قواعد تشغيل المجلس  OSCال تزال  .GNSOس إعادة تشكيل مجل .1
وسيناقش أعضاء ). بما يتضمن االمتناع عن التصويت وبيانات أعضاء المجلس المهتمين(واإلجراءات الخاصة به 

OSC التوصيات خالل اجتماع بروآسل.  
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لتوصيات التطوير لتطوير  على عاتقه )PDP(عملية تطوير السياسة  (WT)وأخذ فريق العمل . PDPتعديل  .2

؟ ما PDP من له الحق في تقديم مشكلة جديدة بـ: األسئلة المشابهة لـ ر فريق العملبواعت. الجديدة GNSOسياسة 
مايو قدم  31؟ في PDP  هي النتائج المحتملة لـ مقدار بيانات الخلفية التي يجب مشارآتها قبل سياسة التقرير؟ ما

من  45يتضمن التقرير . أمام إدخاالت المجتمع التقرير األولي PDP-WT تطوير السياسة عمليةفريق عمل 
  .ICANNومخطط سريان يهدف إلى العمل آأساس لملحق أ الجديد من لوائح  بالمسودة التوصيات

  
حول المعلومات العامة  جلسة تشاوربتنظيم آذلك  PDP-WT عملية تطوير السياسة العمل عةوسوف تقوم مجمو

 15يوما تنتهي في  45لفترة  منتدى للتعليق العامفي الوقت ذاته تم فتح  .في بروآسل ICANNخالل اجتماع 
والهدف . التعليقات الواردة ويستمر في مشاوراته PDPسيحلل فريق عمل  ، بعد انقضاء فترة التعليق العام. يوليو

ستذهب توصيات فريق  ل مطلقوبشك. سياسة لمراجعته GNSOإلى لجنة تطوير  وتقديم التقرير هو االنتهاء من
  .للحصول على الموافقة عليها GNSOالعمل إلى مجلس 

  
مهمة تطوير نموذج جديد ) WG WT(أخذ فريق العمل لمجموعة العمل . نموذج مجموعة العمل الجديد تبني .3

 ليصبح في نموذج جديد لمجموعة العمل ICANNيرغب مجلس . GNSOلتطوير السياسة داخل  لمجموعة العمل
وتحسين عملية تطوير السياسة من خالل جعلها أآثر ترآيزا وتمثيال  GNSOالنقطة المرآزية لتطوير سياسة 

إرشادات مجموعة "وحتى هذه النقطة قامت فريق التطوير بمجموعة العمل بتطوير مستندا يسمى . وفعالية وآفاءة
ما : فإنها تحدد عملية التخطيط من جهة. وهي تحضر عنصرين مختلفين لعملية مجموعة العمل "GNSOعمل 

الذي يجب اعتباره في إنشاء وتأسيس وإعداد وتمويل وتجهيز وتوجيه مجموعة العمل إلعالن النتيجة المرغوبة؟ 
ما نوع التوجيه المطلوب توفيره لمجموعة العمل حول عناصر مثل البنية : تحدد عملية مجموعة العمل ذاتها ثانيا

واإلبالغ وتسليم النتائج وفقا للشكل المخطط لها؟ متابعة مراجعة التعليقات العامة حول  والنماذج والمهام واإلخبار
، أنهى )2010لة مجموعة العمل المنعقد في مارس المنتدى العام ألدانظر ( النسخة األولية من أدلة الطلب المقترحة

للجنة تطوير  GNSO به وقدم أدلة مجموعة العمل لـ ةبمجموعة العمل التوصيات الخاص فريق العمل الخاص
  .لمراجعتها) PPSC(السياسة 

آما (توصيات فريق العمل على االتصاالت  GNSOقبل مجلس  .ICANNتحسين االتصال والتنسيق مع هياآل  .4
أبريل حتى  23من  للتعليق العاموتم وضع التقرير ) أبريل 21تم تقديمها من لجنة قيادة عمليات التشغيل في 

ناقش . وأعضاء فريق العمل OSC، والتي تمت مراجعته من ملخص للتعليقات ICANNأعد طاقم  .مايو 16
   .بروآسل يونيو ولكنه أجل القرار عليها حتى اجتماع 10المجلس التوصيات في اجتماع 

  
لكل مجموعات  ويستمر الجهد المبذول المتعلق بالعمل على إنشاء مستوى متكافئ. لدوائر االنتخابيةتحسين ا .5

تطوير إرشادات التشغيل المناسبة : والدوائر االنتخابية على ثالثة نقاط GNSOأصحاب المصلحة الرسمية بمجتمع 
ابية الحالية ودعم مقترحات الدوائر االنتخابية والممارسات األفضل وإعادة التأآيد على آيانات وهيئات الدائرة االنتخ

  .المحتملة الجديدة
  

والمقترح الرسمي لدائرة المستهلك الجديدة المقدم في أبريل من العام الماضي . حالة المقترحات االنتخابية المعلقة
دائرة انتخابية /رنتإلنشاء نظام بيئي عام ممكن الوصول لإلنت) إشعار نية التشكيل(هناك مقترح رسمي . يظل معلقا

متوفرة ألي  عملية الدائرة االنتخابية الجديدةوتظل آذلك . على حاله دون تغيير بنظام بيئي إلكتروني وهو يظل
  .االنتخابية الجديدة GNSOدوائر  أطراف أخرى قد تكون مهتمة بعملية

بسبب الحاجة إلى الدوائر االنتخابية  .على الجهود الواجب استئنافها التأآيد "إعادة"االنتخابية الحالية  GNSOدائرة 
 GNSOالحالية لتحديد أولويات السياسة البديلة األخرى وفرصة الجمع بين عملية إعادة التأآيد وجهود فريق عمل 

االنتخابية ومجموعات أصحاب المصلحة ويتمتع  GNSOر المخصصة لتطوير ممارسات التشغيل بين آل دوائ
وبفرض حالة . االنتخابية الحالية GNSOلدوائر  لتمديد إعادة التأآيدالمجلس في الوقت الحالي بجدولين زمنين 

) CSGO-WT(االنتخابية وفريق عمليات تشغيل مجموعة أصحاب المصلحة  GNSOالجهود من جانب دوائر 
وبعد التشاور مع العديد من قادة الدوائر االنتخابية الحاليين أوصى الطاقم المجلس مرة ) أدناه قواعد المشارآةانظر (

  .2010 في قرطاج في ديسمبر ICANNأخرى بمد الجدول الزمني للجهود الهامة الجتماع 
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 PDFإصدار [ اتالتوصي GNSOمجلس ديسمبر قبل  17في اجتماع  .أدوات الطاقم لتطوير المجتمعمجموعة 
وذلك  ICANNنتخابية لطاقم اال GNSOلفريق العمل على عمليات التشغيل الخاصة بدوائر  ]آيلو 108بمساحة 

االنتخابية ومجموعات  GNSOللعمل على تطوير مجموعة أدوات لخدمات اإلدارة األولية لتوفيرها لكل دوائر 
يأمل الطاقم في وجود مسودة الخطة المطورة باجتماع بروآسل ولكن سيتم حاليا توفير الخطة . أصحاب المصلحة

  .لمراجعة المجتمع بعد شهر يونيو

مجموعة التوصيات مدمجة مع إطار  OSCإلى  CSGOمايو أرسل فريق عمل  31في . المشارآة المطبقة قواعد
أو مجموعة أصحاب مصلحة إلنشاء قاعدة بيانات لكافة الدوائر وأعضاء  ICANN العمل للمشارآة في أية دوائر لـ

  :فرعية اتالتوصيات على ثالثة موضوع يتضمن تقرير فريق العمل. مجموعة أصحاب المصلحة
  ;GNSO  مبادئ التشغيل العامة لمجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابية لـ 
  و GNSO  إرشادات المشارآة لمجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابية لـ 
  ألعضاء المجتمع GNSOقاعدة بيانات  

اجتماع  التقرير في OSCقش قد ينا. منهجية أآثر جوهرية بمصاحبة التوصيات يخصص الواقعي تقرير األقلية
  .بروآسل

  
 تأسس الفريق الفرعي. مناقشة تطورات برنامج التوعية العالمي في الوقت الحالي آذلك CSGOبدأ فريق عمل 

   .بعض األفكار لتشكيل
  

في أعمال  GNSO  غير التجارية لـ تستمر مجتمعات األطراف .جهود مخطط مجموعة أصحاب المصلحةالدائمة
تقترح األنشطة والمناقشات الحالية االنتهاء من هذه الجهود  .ات مجموعة أصحاب المصلحة الدائمةالتطوير لمخطط

  .2010بحلول نهاية العام 

  الخطوات التالية 
 GNSOفي تطوير توصيات تنفيذ أهداف  GNSO  سوف تستمر فرق العمل المتعددة على التنفيذ الخاصة بـ

العديد من التوصيات الواقعية من فرق ) OSC(قيادة عمليات التشغيل  يوجد لدي لجنة. المتفق عليها من المجلس
وأصبح من الهام . الحالية في مناقشات إعادة التأآيد GNSOوسوف تستمر دوائر . العمل ألجندة العمل لشهر يونيو

ندماج اال) في الوقت الحالي وقبل(ستستمر  GNSOأن هذه التوصيات من فريق العمل على عمليات تشغيل دوائر 
  . مع العملية آذلك

  :من المعلومات المزيد
   GNSOصفحة معلومات تحسينات  •

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

  ] آيلو بايت 108بمساحة  PDFإصدار [ GNSOإجراءات التشغيل الجديدة لمجلس  •

  )PDP )wikiفريق  •

  wikiفريق مجموعة العمل  •

  wikiفريق عمليات التشغيل بالدائرة االنتخابية  •

  بالطاقم االتصال
  مدير خبير بالسياسات  ،روبرت هوجارث
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  GNSO المشكالت النشطة األخرى لـ
  التكامل الرأسي للسجالت والمسجلين 
  استضافة التمويه السريع 

ASO  

  ASNبت -32لالنتقال إلى  2011على العام  RIRsوافق آل 
  لمحة سريعة

واالقتراح من شأنه تغيير التاريخ ). ASNs(السياسة العالمية المقترحة ) RIRs(تناقش سجالت اإلنترنت اإلقليمية 
، من أجل إتاحة المزيد 2011إلى بداية عام  2010من بداية عام  ASNsبت  32بت إلى  16 النتقال آامل من

   .من الوقت من أجل التحديث الالزم للنظم المعنية

  آخر التطورات
 LACNICو ARINو APNICوتم تبنيه رسميا في . الخمسة RIRs مر المقترح بالموضع األخير في آل

RIPE  وفي نهاية مايو آذلك فيAfriNIC.  

  الخطوات التالية
، حينها سوف تستعرض لجنة تنفيذ منظمة موارد األرقام ومجلس عنوان منظمة RIRsاعتمد من ِقبل جميع  إذا ما

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

  الخلفية
 16تكون في األصل  IP. ASNs خدمة للمرور العابر للـهي المحددات المست )ASNs(أرقام نظام الحكم الذاتي 

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

  .2011ويرجئ االقتراح إلى تاريخ بداية عام . 2010 لبدء فيبت، من حيث ا 32

  :من المعلومات المزيد
  )2010يونيو  3في  تم تحديثه( تقرير الخلفية 

  بالطاقم االتصال
  مدير عالقات الخدمات ،أولوف نوردلينج

  ASO المشكالت النشطة األخرى لـ
  التي تمت استعادتها IPv4مقترح عناوين  
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  الجهود المشترآة

استضافة جلسة عامة  تعمل مجموعة العمل على بيانات التسجيل الدولية على
  في بروآسل 

  لمحة سريعة
بشكل أساسي  Whoisيرجى العلم أن بيانات التسجيل هي المعلومات التي يدخل إليها المسجلين السم النطاق إلى 

وبشكل متزايد، يتم إدخال بيانات التسجيل . بحيث يمكن لألطراف المؤهلة التعرف على القائم بتشغيل موقع الويب
مجموعة العمل على بيانات  SSACو GNSOأنشأ . لغات والنصوص المستخدمة حول العالمبالعديد من ال

بهدف دراسة جوى ومناسبة تقديم احتياطات العرض للتعامل مع تدويل بيانات ) IRD-WG(التسجيل الدولية 
  . التسجيل

  آخر التطورات
لمناقشتها في  IRD لـ المنهجية األوليةيعد األعضاء مسودة . في اجتماعاتها نصف الشهرية ملاستمرت مجموعة الع

  . يونيو 24في بروآسل بلجيكا يوم الثالثاء  ICANNالمخططة في اجتماع  الجلسة العامة

مع اعتبار  .WHOISومستودع متطلبات خدمة  ،تدويل بيانات التسجيل: مشكلتين رئيسيتين الجلسة العامة وستحدد
المشكلة األولى والدعم للمخططات من اللغات المحلية بتقديم عملية تسجيل اسم النطاق وعرض المشكلة التي تؤثر 

تعريف حل . GACو ALACو ccNSOو GNSOبما يتضمن  ICANN  على العديد من أصحاب المصلحة بـ
العديد من  IRDاعتبرت مجموعة عمل . وعيتطلب نظريا التعاون بين المجتمع الكبير والمتن مناسب ومتوازن

مع اعتبار المشكلة الثانية في . األسئلة المتعلقة ببيانات التسجيل الدولية وسوف تقدم مسودة المنهجية األولية للمناقشة
للنظر فيه بعين  ICANNإلى مجتمع  WHOISالتقرير األولي وبه متطلبات خدمة  ICANNمارس قدم طاقم  26

التعليقات الواردة على التقرير من  ICANNسيقدم الطاقم وأعضاء مجتمع  الجلسة العامة وخالل. االعتبار
GNSO وSSAC وccNSO إلى جانب آخرين غيرهم.  

  الخلفية
وحيث أنه في حين يتم تعريف النماذج القياسية لمعرفة عالمات النطاق الدولية، ال يشترط شكل موحد لعناصر من 

تقرير  .لتسجيل، مثل معلومات االتصال واستضافة أسماء ورعاية مسجل اسم النطاقتسجيل اسم نطاق سجل بيانات ا
SSAC  المسمىSAC037 وبناء على طلب مجلس . والذي يلقي الضوء على المشكلةICANN  فإنGNSO 

  ).IRD-WG(قد أنشأت مجموعة العمل على بيانات التسجيل الدولية  SSACو

وهي تتألف من ). DYN-Inc(وجيرمي هتشكوك ) ASIA.(ج ويقود مجموعة العمل رئيسهم إدمون شون
  ).SO/ACs(واللجان االستشارية  ICANNمن منظمات دعم  3و ccTLDs 3دول  4مشارآا من  17

  :من المعلومات المزيد
إلى جانب نطاق المستوى األعلى  ACsو ICANN SOsإلى االشتراك والمشارآة في آل  وتتطلع مجموعة العمل

إن آنت ترغب في االشتراك مع مجموعة العمل . لضمان تواجد المجتمع الكبير) ccTLD(لمشغلي لرموز البلدان 
  .SSACجوليا هيد لوند مدير دعم بريد إلكتروني إلى   فيرجى إرسال

 SAC037، "إصدار ) [2009أبريل  21( "عرض واستخدام بيانات التسجيل الدوليةPDF  بمساحة
  ] آيلو بايت 900
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 1بمساحة  PDFإصدار [ )2009سبتمبر  16(" عرض واستخدام بيانات التسجيل الدولية"الويبنار،  
  ] ميجا بايت

  ) Wiki(  بيانات التسجيل الدوليةالعمل في العمل على  مساحة مجموعة 

  االتصال بالعاملين
  و وستيف شينججولي هيد لوند وديف بيسيتيلل

  عن تحسين اتفاقية اعتماد المسجل GNSO/ALAC العمل تدافع مجموعة

  المستقبلية RAA لتعديالت الموضوعات وتحديد المسجلين حقوق بمخطط األولي التقرير يوصي

  عةلمحة سري
مع آافة الشرآات التي  ICANNعبارة عن عقد توقعه  ICANN جدير بالذآر أن اتفاقية اعتماد المسجل الخاصة بـ

ترغب في آونها من بين المسجلين وتنص على الحقوق المختلفة وااللتزامات تجاه المسجلين المعتمدين لدى 
ICANN .مجموعة العمل عمليات التحسين المحتملة على تقيم RAA سوف تقوم . د نشرت تقريرها األوليوق

لتقييم مدى إمكانية التوصية بشكل جديد التفاقية اعتماد  GNSOالتعليقات العامة على التقرير األولي بتوجيه 
  .المسجل

  الخلفية
على التعاون مع اللجنة االستشارية العامة فيما يتعلق باتفاقية اعتماد المسجل  GNSOرآز مجلس  2009في العام 

)RAA( . آجزء من العملية تم تشكيل فريقGNSO/ALAC  المشترك) المعروف بفريق مسودةRAA ( إلجراء
المقترحات لمجتمع تعزيز القانون  RAAراجع فريق مسودة . RAAالعمل اإلضافي المتعلق لعمل تحسينات على 

  .RAAمجموعات أصحاب المصلحة اآلخرين لتعزيز  والملكية الفكرية و

شكال من  يقترح التقرير. GNSOالتقرير األولي لمجلس  بنشر المرحلة األولى من العمل RAAعقد فريق مسودة 
أشكال حقوق المسجلين ومخطط للمسئوليات لمساعدة المسجلين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم تجاه عمليات 

إلى جانب  RAAة على آما يحدد التقرير آذلك الموضوعات المحتملة للتعديالت اإلضافي. تسجيل اسم النطاق
   .RAAفي تحديد التوصية بشكل جديد من  GNSOمقترح الخطوات التالية التي يمكن أن تؤخذ في اعتبار مجلس 

  آخر التطورات
حول أية مقترحات على تحسين  للتعبير عن رأيكتم فتح فترة للتعليق العام على التقرير األولي ما يوفر لك الفرصة 

RAA 2010يوليو  9تغلق فترة التعليق العام في . تلك الموضحة بالتقرير األولي.   

جلسة مع ممثلي تعزيز القانوني في سيكون لدى المجتمع العام الفرصة للمشارآة  ICANNفي اجتماع بروآسل 
لعمل حماية إضافية للمسجلين والمجتمع العام من الممارسات  RAA ومجموعات أصحاب المصلحة اآلخرين لتعديل

  .الخبيثة والجرائم اإللكترونية بما يتضمن أسماء النطاق

  :من المعلومات المزيد
  ] ميجا بايت 3.2بمساحة  PDFإصدار [ التقرير األولي على مقترحات تحسينات اتفاقية اعتماد المسجل 
  ألولي للتعليق على التقرير ا منتدى التعليق العام 
  ) شخصيا أو عن بعد( في بروآسل RAAآيف تحضر جلسة  
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  RAAدليل غير المحامين على  
  ]ميجا بايت 13.6بمساحة  MP3مقطع [ RAA: 6الحلقة  ICANN لبداية البث الصوتي 

  بالطاقم االتصال
  آبير مستشارو السياسة ،مارجي ميالم

لمناطق الجغرافية تطلب إدخاالت على مراجعة ا ال تزال مجموعة العمل
  المجتمع

  يتوفر االستبيان إلبداء المقترحات بشأنه من المجتمع 

  لمحة سريعة
والتمثيل العادل  تعمل مجموعة العمل الخاصة بمراجعة المناطق الجغرافية في الوقت الحالي على تقييم المشارآة

ICANN األولي لمراجعة المجتمع  مجموعة العمل تقريرهانشرت . حيث تظل تعتمد على التنوع والتميز الجغرافي
  .والتعليق عليه وتطوير التقرير المؤقت

  آخر التطورات
في وقت تطوير التقرير المؤقت يستمر أعضاء مجموعة العمل في جمع إدخاالت المجتمع حول آيفية تأثر المناطق 

  .ICANN  على عمل المجتمعات المختلفة لـ ICANN الجغرافية لـ

الدولي القادم في بروآسل ببلجيكا أعدت مجموعة العمل مسودة  ICANNداد مناقشات المجتمع باجتماع خالل إع
 ويب صفحةيمكن العثور على مسودة المستند على . العمل األخيرة على التقرير المؤقت وقدمتها للمجتمع

ikiW Socialtext مستندات العمل تحت آآخر إدخال .  

طورت مجموعة العمل استبيانا بسيطا للمساعدة في تحسين صورة مستوى تفهم المجتمع والتوعية بإطار عمل 
المتعددة والمناطق  ICANNمل السياسة على منظمات المناطق الجغرافية والتأثير على عمليات التشغيل وع

انظر موقع الويب (بلغات األمم المتحدة الست إلى جانب البرتغالية  للمراجعة ال يزال االستبيان متوفرا. المختلفة
https://www.bigpulse.com/p9044/register .(ل االستبيان تقديم العون في إعالم وتوجيه إعداد سيحاو

  . ICANNوسيظل مفتوحا لتلقي اإلجابات في اجتماع بروآسل  التقرير المؤقت

وسيبني التقرير المؤقت على التقرير األولي لمجموعة العمل وسيرآز على بعض المشكالت الحساسة التي ستحددها 
التأآيد على عناصر التأسيس الموضحة ) 1: (ى ثالثة نقاط محددةوسيرآز التقرير المؤقت عل. بالتقرير النهائي

تحديد األمور  )3(الجغرافية و ICANNمراجعة األهداف المحددة إلطار عمل مناطق  )2(مسبقا بالتقرير المبدئي و
  .الخاصة التي سيتم تحديدها بالتقرير النهائي

  الخطوات التالية
في صباح يوم الخميس  جلسة عامةمجموعة العمل إلجراء  تخطط آجزء من الجهود المبذولة في بروآسل

بعد . وجمع أفكار المجتمع حول الخيارات اإلضافية إلطار العمل لمناقشة إطار عمل المناطق الجغرافية) يونيو 24(
وسيتضمن التقرير النهائي  .المؤقت لمراجعة المجتمع اجتماع بروآسل ستنهي مجموعة العمل تطوير التقرير

  .مجموعة العمل المتوقعة في نهاية العام )ن وجدتإ( توصيات
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  الخلفية
ونشرت المستند بلغات األمم المتحدة الست لمراجعة  2009ر يوليو في آخ تقريرها المبدئيأتمت مجموعة العمل 
ولكن مشارآة  2009يوما في أول سبتمبر  35وأغلقت فترة التعليق العام التي امتدت لفترة . المجتمع والتعليق عليه

مع  تتطلع المجموعة في الوقت الحالي إلى تطوير التقرير المؤقت على الحد األدنىالمجتمع بمنتدى التعليقات آان 
  . زيادة إدخاالت المجتمع

  .لتعرف على معلومات خلفية إضافيةهنا ل انقر

  :من المعلومات المزيد
  بتخويل مجموعة العمل ICANNقرار مجلس  
  ةمخطط مجموعة العمل للمناطق الجغرافي 
  )لم تعد اإلجابات مقبولة( استبيان المجتمع 
  عن توفر مسودة التقرير المؤقت  اإلعالن 

  بالطاقم االتصال

  مدير خبير بالسياسات ،روبرت هوجارث

  المنظمة العامة

  في بروآسل  Whirlwindإعداد المجتمع لجدول 
  لمحة سريعة

أشهر على تطوير البنية التحتية والتنسيق ومحتوى االجتماعات العامة  يعمل المجتمع العام في عملية آاملة لعدة
  . بروآسل في 38رقم  ICANNاجتماع إلتمامها خالل 

  آخر التطورات
  : تتضمن االجتماعات العامة المجدولة

  والقيادة اإلقليمية ALACجلسة عمل ليوم آامل لقيادة  
  APRALOاجتماع  
  جلستين لمناقشة السياسة  
  GACمع  ALACاجتماع  
  ALACحول تحسينات  ALACورشة عمل القيادة اإلقليمية و 
  المشترك AFRALO/AfrICANNاجتماع  
   EURALOجتماع ا 
  EURALOعرض  
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  اجتماع طاقم السكرتارية اإلقليمي للمجتمع العام 
  ICANNمع أعضاء مجلس  ALACاجتماع  
  االجتماع العام مع المسجلين 
   ALACاجتماع القيادة اإلقليمية و 
   ALAC  اجتماع اللجنة التنفيذية لـ 

باإلضافة إلى مشارآة أعضاء . ICANNجتماع جدير بالذآر أن تلك االجتماعات مفتوحة أمام آافة الحاضرين إلى ا
في بروآسل سواء بشكل  ICANNالمجتمع العام بنشاط في العديد من الجلسات األخرى التي تتم خالل اجتماع 

  . شخصي أو عبر استخدام أدوات المشارآة عن بعد

  :من المعلومات المزيد

 38رقم  ICANNالمجدولة لتتم خالل اجتماع  العامة Large-Atاالجتماعات حول مزيد من المعلومات  •
في بروآسل ببلجيكا بما يتضمن جداول العمل باللغة اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية وإرشادات المشارآة 

  schedule-http://brussels38.icann.org/full: عن بعد من خالل موقع الويب

  بالطاقم االتصال
  Large-ICANN At فريق عمل

ALAC  ال تزال تزيد من إدخال سياسة  
  لمحة سريعة

في زيادة دورها النشط في توفير اإلدخاالت المتعلقة بمجموعة آبيرة ) ALAC(امة استمرت اللجنة االستشارية الع
  . من المشكالت نيابة عن المجتمع لمستخدمي اإلنترنت الفرديين

  آخر التطورات
حول الموضوعات التالية في النصف  ICANNإدخاالت للمشاورات العامة أو االستشاريين لمجلس  ALACتوفر 

  :الثاني من مايو

   ICANNحول إرشادات دعم السفر لمتطوعي  ALACبيان  
  1- 10لتوصية حول طلب اعتبار ا ALACبيان  
  الجديدة عن تحديد األولوية GNSOحول توصيات  ALACبيان  
  GNSOحول اتصاالت  ALACبيان  
  لدائرة المستهلك ALACدعم  

% 70وزيادة نسبة  – 2010إلى المجلس بين يناير ومايو  ALACبيانا قدمتها  17توضح القائمة مجرد عينة لعدد 
  .2009العام خالل الفترة ذاتها في 

  :من المعلومات المزيد
الرسمية، بما يشمل ما ذآر أعاله، يمكن العثور عليه في  At-Largeتقارير

http://www.atlarge.icann.org/correspondence.  
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  بالطاقم االتصال
  العامة Large-Atسكرتارية 

  العامة والنتائج األولية المعلقة مسح البنى
  لمحة سريعة

) ALSes(من البنى العامة  123والطاقم العام أجروا استبيانا حول ) ALAC(في مايو اللجنة االستشارية العامة 
وزيادة المشارآة في  تحسين الدعممن أجل  حول العالم في محاولة منهم للتعرف على المزيد حول المجموعات

  . توا ويتم في الوقت الحالي تحليل النتائج 2010وأغلق االستبيان الذي عقد للعام . المجتمع العام

  آخر التطورات
من آل من المنظمات العامة اإلقليمية الخمس ) ALS(تقوم مجموعة العمل المكونة من ممثلي البنية العامة 

)RALOs (2010مايو  24 – 7من  واستبيان البنية العامة وقد عقد 2010ألولي للنتائج للعام بإعداد التحليل ا .  

. والطاقم العام ALACيتوقع االنتهاء من تحليل التقرير التمهيدي لمجموعة العمل لينتج معلومات قيمة لمجلس 
طالب االستبيان آل . ALSesإضافة إلى آشف االستبيان عن الكثير من أنواع االشتراآات العامة التي تهتم بها 

ALS في تمثيل المجتمع العام  بتنسيق وهيئة مجموعة العمل المفضلة وسواء آانت العضوية هامة ما يتعلق
باالجتماعات المحلية واإلقليمية؛ وسواء رغب األعضاء في المساعدة في تنفيذ مشروع التحسينات العامة أم ال؛ 

  . والمزيد غير ذلك

استبيان حول ) 3و ccNSO-ALSاستبيان ) 2و 2010للعام  ALS استبيان) 1: ثة أقساميتكون االستبيان من ثال
  . الجغرافية ICANNمناطق 

ورودي فانسنيك  ALAC لـ ccNSOمن جانب رون شيروود بمجلس  ccNSO-ALSتم إعداد أسئلة استبيان 
 ccTLDsالعالقة بين يتوقع أن يقدم العون لتحديد  وهذا القسم من االستبيان. ccNSO لـ ALACمجلس 

  . المحلية ccTLDومتضمن بأنشطة  ALSesما يمثل  من جانب ما يشير إلى بشكل جزئي ALSesو

بمجموعة العمل  ICANN والغرض من القسم الثالث وهو استبيان المجتمع من خالل مراجعة المناطق الجغرافية لـ
  .الجغرافية ICANNطق داخل المجتمع هو تقييم الفوائد المعروفة وعيوب إطار عمل منا

 تعد مجموعة العمل النتائج التمهيدية التي ستعرض النتائج التي تم التوصل إليها للمجتمع العام خالل اجتماع
  . في بروآسل ICANN لـ 38

  :من المعلومات المزيد
   العام 2010مساحة عمل استبيان  

  بالطاقم االتصال
  األمانة العامة للمجلس ،هايدي أولرتش 
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  ! اجمعهم آلهم: لها آتيبات توعية جديدة RALOsآل 
  لمحة سريعة

والمنظمة العامة ) APRALO(دئ سيا المطلة على المحيط الهاآعمل أعضاء المنظمة العامة اإلقليمية لمنطقة 
مع ممثليهم للبنى العامة على إنشاء آتيبات إقليمية سيتم استخدامها ) NARALO(اإلقليمية لمنطقة أمريكا الشمالية 

العامة الخمس  RALOsوخالل فترة الشهور التسعة الماضية أنتجت آافة . في أنشطة التوعية ونشر المعلومات
  . آتيبات اإلقليمية

  طوراتآخر الت

ومشكالت السياسة الرئيسية المتعلقة  NARALOو APRALOوقدمت الكتيبات الحديثة معلومات حول عضوية 
في بروآسل  ICANNوسيتم توزيع الكتيبات في اجتماع  .قد يتم الترآيز عليه RALOباإلنترنت حول آل 

  .االجتماعات اإلقليمية يونيو إلى جانب 25  - 20

معا مع المناطق المعنية على إنشاء آتيبات لغرض زيادة التوعية  NARALOو APRALOعمل أعضاء آل من 
وتوضح تلك الكتيبات المشكالت الرئيسية التي يعمل عليها األعضاء بما يتضمن أسماء النطاق المدولة . RALO  لـ
)IDNs ( وتقديم أسماء النطاق من المستوى األعلى)gTLDs ( وسياسةWHOIS.   

  الخطوات التالية
سيستخدم . آتيباتهم في التوعية بالبنى العامة الجديدة المحتملة NARALOو APRALOم أعضاء سيستخد

APRALO  الكتيب فيIGF سيوزع ممثلي . اإلقليمي في هونج آونج في يونيوNARALO  آتيبهم في األحداث
   .اإلقليمية في آندا والواليات المتحدة األمريكية وبورتو ريكو

  :من المعلومات المزيد

   APRALOآتيب  •
   NARALOآتيب  •

  بالطاقم االتصال
  .األمانة العامة للمنظمة العامة ،النجنيجر متياس
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SSAC  

  في بروآسل ببلجيكا-SSAC االجتماعات ذات الصلة بـ
. في بروآسل ببلجيكا ويمكن الحضور شخصيًا أو عن ُبعد ICANNالجتماع  SSACتمت جدولة اجتماعات 

  .التحقق من اسم ارتباطات االجتماع للموقع وتفاصيل المشارآة عن بعد

  . بالتوقيت المحلي 1230إلى  1100من الساعة  2010يونيو  22الثالثاء  المفتوح SSACاجتماع  
 بالتوقيت 1330إلى الساعة  0900من الساعة  2010يونيو  23األربعاء  ،DNSSECورشة عمل  

  . المحلي
 1100إلى  0930يونيو  24الخميس  WHOISبيانات التسجيل الدولية ومخزون متطلبات خدمة  

  . بالتوقيت المحلي
 1230إلى  1100من الساعة  2010يونيو  24خميس ال ،)DNS(منتدى حول إساءة نظام اسم النطاق  

  . بالتوقيت المحلي
  .SSACخطة عملارجع إلى   ،2010للتعرف على تقارير األنشطة األخرى للعام 

  
  بالطاقم االتصال

 SSACدعم  ،جولي هيدلوند، المدير
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