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ملخص مسموع للسياسة يتضمن العديد من الموضوعات متوفر …التعليم عن ُبعد .19
  حالًيا

 

 ICANNملخصات موجزة لبعض الموضوعات التي تم تناولها من قبل لجنة  ICANNيتضمن تحديث سياسة 
يقوم . نشطة أخرى لتطوير السياسةالمعنية بهيكل تطوير السياسة االرتقائية، باإلضافة إلى معلومات تخص أ

بنشر هذه التحديثات الشهرية لزيادة مقدار الشفافية إلى الحد األقصى وتشجيع  ICANNالعاملون في سياسة 
  .ICANNالمشارآة المجتمعية الواسعة في أنشطة تطوير سياسات 

ر من تلك الملخصات الموجزة هناك روابط للمزيد من المعلومات ونحن نشجع القراء على االطالع على ما هو أآث
  . staff@icann.org-policyتفضلوا بإرسال تلك التعليقات إلى . ICANNللتعرف أآثر على أسلوب عمل 

  اآلن بالروسية والصينية والعربية والفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية ICANNتحديث سياسة 

، واإلسبانية )EN(اإلنجليزية : متوفر اآلن بست لغات معتمدة من قبل األمم المتحدة ICANNتحديث سياسة 
)ES( والفرنسية ،)FR( والعربية ،)AR( والصينية ،) المبسطة -- siZH( والروسية ،)RU .( تحديث السياسة

أن ترسل إليك تلك إن آنت تفضل . ومتوفر من خالل االشتراك المباشر على اإلنترنت ICANNمنشور على موقع 
، ثم أدخل عنوان بريدك ICANN صفحة االشتراآاتالتحديثات مباشرة إلى صندوق بريدك شهرًيا، اذهب إلى 

ات المزيد من المعلوم. هذه خدمة مجانية للمشترآين. آي تسجل اشتراآك“ تحديث السياسة"اإللكتروني، واختر 
  :متوفرة على

  /ICANN :http://www.icann.org/en/topics/policyتحديثات سياسة  •
  /http://www.icann.org/en/newsletter: اشترك في تحديثات السياسة •
  /ICANN :http://www.icann.org/en/policyة منطقة سياس •

  
  ماذا يوجد في مفكرة اليوم؟

  
بزيارة التقويمات المباشرة على اإلنترنت لهيئات  ICANNتعرف على آخر أخبار ما يحدث في تطورات سياسة 

  :ا تتضمنأآثر ثالثة تقويمات نشاًط. ICANNتطوير سياسات 
  

  /http://www.atlarge.icann.orgتقويم المنظمة العامة  •
، ويتضمن روابط إلى جداول األعمال )ccNSO(التقويم الرئيسي لمنظمة دعم أسماء رموز الدول  •

  /http://ccnso.icann.org/calendarالخاصة باالجتماعات  MP3وتسجيالت 
، ويتضمن روابط إلى جداول األعمال وتسجيالت )GNSO(التقويم الرئيسي لمنظمة دعم األسماء العامة  •

MP3  الخاصة باالجتماعاتdex.htmlhttp://gnso.icann.org/calendar/in  

http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/policy/
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http://gnso.icann.org/calendar/index.html


  

  تعليقاتك بخصوص الموضوعات التي تتعلق بالسياسة تهمنا اآلن. 1
  

. ICANNموضوًعا يهم مجتمع  14بعد االنتهاء من صياغة السياسة، التعليقات العامة مفتوحة اآلن بخصوص 
  :شارآنا اآلن لتعرض علينا أفكارك فيما يخص

إلى مجلس  ICANNخطة التنفيذ من أجل تحسين الثقة في تم تقديم مسودة اللجنة اإلستراتيجية للرئيس من  •
ICANN وتوضح هذه الخطة إطار عمل لنقل . في مكسيكو سيتي وقد تم نشرها لتلقي التعليقات العامة عليها
ICANN 2009مايو  11تنتهي فترة السماح بالتعليقات في  .إلى القطاع الخاص.  

 gTLDالجديدة حول مصلحة المستهلك وأسقف األسعار لسجالت إنترنت  gTLDsمراجعة لتحليل مستقل لـ  •
  .2009أبريل  12تنتهي فترة السماح بالتعليقات في . الجديدة

ويعرض هذا التقرير األفكار المبدئية . تقرير مراجعة المجلس المؤقت متوفر لتلقي التعليقات العامة عليه •
لمجموعة عمل مراجعة المجلس، آما يعكس عمل مراجع مستقل باإلضافة إلى تعليقات وآراء المجلس 

  . 2009أبريل  17تنتهي فترة السماح بالتعليقات في . مشاورات المجتمعو

تنتهي فترة السماح . متوفر لتلقي التعليقات العامة عليه قبل إنهائه RSSACيوجد تقرير مستشار مستقل حول  •
  .2009أبريل  17بالتعليقات في 

 ICANNلـ  10يتم تشجيع المجتمع على إبداء تعليقاته على آيفية تعامل خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية  •
لمناخ االقتصادي العالمي تحديدًا، وفي هذا العام، وفي ضوء ا  .مع األولويات المحددة في الخطة االستراتيجية

تنتهي . يتم تشجيع المجتمع على إبداء تعليقاته بخصوص عناصر الخطة التي يمكن تبسيطها أو تقليلها أو تأجيلها
  .2009أبريل  30فترة السماح بالتعليقات في 

إلصدار الثاني من مسودة دليل مقدمي الطلبات متوفر اآلن للمراجعة والتعليق على الموقع ا •
en.htm-2-gtlds/comments-http:/www.icann.org/en/topics/new . تنتهي فترة السماح

  .2009 أبريل 13بالتعليقات في 

الذين يرغبون في  ICANNألعضاء مجتمع ) ADR(يكون محقق الشكاوى بمثابة مكتب حل النزاع البديل  •
وقد أجرت . تقديم شكوى بأن الموظفين أو المجلس أو إحدى الهيئات التأسيسية قد عاملوهم معاملة غير عادلة

. ذه الوثيقة لتلقي التعليقات عليهالجنة حوآمة المجلس مراجعات على إطار عمل محقق الشكاوى وسيتم نشر ه
   .2009أبريل  12تنتهي فترة السماح بالتعليقات في 

مع المسجلين المعتمدين حديثًا، ومع المسجلين  RAAبمجرد الموافقة عليه، سيتم استخدام نموذج جديد من  •
للتجديد، وبشكل تطوعي من جانب المسجلين الذين يرغبون في إبرام العقد الجديد قبل تاريخ التجديد المستعدين 
  .2009أبريل  6تنتهي فترة السماح بالتعليقات في . الخاص بهم

في أغسطس الماضي بالموافقة على تشكيل  ICANNس الشاملة، قام مجل GNSOآجزء من جهود تحسينات  •
وينبغي التعليق على مواثيق مجموعة ). SGs(أربعة مجموعات جديدة من مجموعات أصحاب المصالح 

أصحاب المصالح غير التجارية ومجموعة أصحاب المصالح التجارية ومجموعة أصحاب المصالح الخاصة 
  .2009أبريل  5تنتهي فترة السماح بالتعليقات في . بالسجل ومجموعة أصحاب المصالح من المسجلين

تنتهي فترة . IDN ccTLDsتحديثًا لمسودة خطة التنفيذ من أجل تقديم عدد محدود من  ICANNأصدر  •
  .2009أبريل  6السماح بالتعليقات في 

http://www.icann.org/en/jpa/iic/draft-iic-implementation-26feb09-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#iic-plan
http://www.icann.org/en/public-comment/#compri
http://www.icann.org/en/public-comment/#board-review
http://www.icann.org/en/public-comment/#rssac-review
http://www.icann.org/en/public-comment/#rssac-review
http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2010
http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2010
http://www.icann.org/en/public-comment/#reomfr
http://www.icann.org/en/public-comment/#raa
http://www.icann.org/en/public-comment/#sg-petitions
http://www.icann.org/en/public-comment/#update-idn-cctlds
http://www.icann.org/en/public-comment/#update-idn-cctlds


انتخابية جديدة، وقد  GNSOالمستمرة اهتمامًا مجتمعيًا آبيرًا بتشكيل دوائر  GNSOأوجدت عملية تحسينات  •
وقد حصل مجلس . انتخابية جديدة GNSOتقدمت عدة مجموعات خطواٍت لألمام لبدء عملية تشكيل دائرة 

ICANN  من دائرة  - اآلن على طلبه الرسمي األولCyberSafety وينبغي مراجعة والتعليق . المحتملة
  .2009أبريل  5تنتهي فترة السماح بالتعليقات في . على طلب وميثاق المجموعة

ة إلجراء استبعاد المسجلين المقترح وذلك بهدف تقنين اإلجراءات التي يقوم بها بوضع مسود ICANNلقد قام  •
  .2009أبريل  28تنتهي فترة السماح بالتعليقات في . في عملية استبعاد المسجلين

التابعة للمجلس مسودة  ALACأصدرت مجموعة عمل مراجعة  – ALACتقرير مجموعة عمل مراجعة   •
نتهي فترة ت. لتلقي التعليقات العامة عليها ALACالتقرير النهائي الذي يعرض نتائجها النهائية حول تحسينات 

  . 2009أبريل  17السماح بالتعليقات في 

  

  السريع IDN CCTLDتخطيط تنفيذ تتبع .  2
  

  لمحة سريعة
  

ومجموعة من الموضوعات ذات الصلة، والتي ستؤدي   IDN ccTLDستستمر مناقشة خطة تنفيذ التتبع السريع لـ
  .إلى سيدني

  أحدث التطورات

، باإلضافة إلى المنظمات الداعمة األخرى ccNSOسيتي، قامت الذي عقد في مكسيكو  ICANNفي اجتماع 
ستوفر . السريع IDN ccTLDاإلصدار الثاني من خطة تنفيذ تتبع واللجان االستشارية والمجتمع آكل بمناقشة 

  :أقسام الخطة تتضمن. ة طريق والكثير من تفاصيل تنفيذ إجرات التتبع السريعمسودة خطة التفيذ خارط

  متطلبات استحقاق التتبع السريع؛ •

  ؛TLDمعايير ومتطلبات سلسلة  •

  اعتبارات اللجنة الفنية؛ •

  إجراءات طلب وتقييم التتبع السريع؛ •

   TLDإجراءات تفويض  •

، وبخاصة، ICANNساهمة المالية في تكاليف التشغيل لـ رآزت المناقشة على الوثائق المقترحة للمسئوليات والم
 ccNSOوقد اعتمدت . أو المساهمة المالية إجبارية) DOR" (وثيقة المسؤوليات"سواء ينبغي أم ال أن تكون 

  .يرتبط بهذين الموضوعين قراًرا
  

  الخطوات التالية

  .أبريل 7السريع تنتهي في  IDN ccTLDعلى اإلصدار الثاني من خطة تنفيذ تتبع  التعليقات العامة

  المزيد من المعلومات

   /IDN :http://www.icann.org/en/topics/idnالموقع اإللكتروني لمعلومات  •

http://www.icann.org/en/public-comment/#cybersafety
http://www.icann.org/en/public-comment/#prdp
http://www.icann.org/en/reviews/alac/
http://www.icann.org/en/public-comment/#alac-review
http://www.icann.org/en/public-comment/#alac-review
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-18feb09-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-18feb09-en.htm


  cctlds-idn-comment/#plan-http://www.icann.org/en/public: منتدى عام •

: IDN ccTDLإعالن التتبع السريع لـ  •
en.htm-26nov08-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  

  
  االتصال بالعاملين

  ccNSO، مستشار سياسات بارت بوسوينكل

  

  تم إطالقه في مكسيكو سيتي DNSوإساءة استخدام منتدى الجرائم اإللكترونية . 3

  

  لمحة سريعة
  

بواسطة مجتمع إنترنت متنوع في  DNSتمت مناقشة التحديات الجديدة والطرق الالزمة لمكافحة إساءة استخدام 
الذي عقد في مكسيكو سيتي، وضم مشارآين من هيئات فرض القانون والباحثين في الشئون  ICANNاجتماع 
  .والمسجلين gTLDوسجالت  ccTLDsلمدافعين عن العمالء وسجالت األمنية وا

  أحدث التطورات
  

في اجتماعها في مكسيكو  2009مارس  4في  DNSمنتدى للجرائم اإللكترونية وإساءة استخدام  ICANNأقامت 
ضم األعضاء . ات عمل بين مجموعة آبيرة من أصحاب المصالحوقد شجع المنتدى المناقشة وإقامة عالق. سيتي

االستشاريون مشارآين من هيئات فرض القانون والباحثين في الشؤون األمنية والمدافعين عن العمالء وسجالت 
ccTLD  وسجالتgTLD وحصل المشارآون على ما أسماه ملقي الخطاب . والمسجلين من آل أنحاء العالم

نظرة عامة على المشهد العام للجريمة اإللكترونية وإساءات استخدام نظام أسماء "رو بيزانطي االفتتاحي أليخاند
  ". على وجه الخصوص في بعض هذه الحاالت ICANNالنطاقات، وعدد من الردود المختلفة، ودور 

  
فقد ذآر برندلر قائًال  .وقامت الهيئة االستشارية األولى بتضمين مالحظات بيو برندلر، مدير لجنة تقارير المستهلكين

مليار بسبب  2.9مليار دوالر بسبب الجريمة اإللكترونية، منها  8.5إن المستهلكين في الواليات المتحدة خسروا 
وناقش العضو االستشاري فريد فيلمان من . مليار بسبب االحتيال 2مليار بسبب برامج التجسس و 3.6الفيروسات و

ئم المرتبكة ضد حقوق األسماء التجارية هي في واقع األمر جرائم ضد مؤسسة مارك مونيتور آيف أن الجرا
المستهلكين، في حين ناقش العضو االستشاري جيفري بيدسر، رئيس ومسؤول التشغيل األول لمجموعة جرائم 

اإلجرامية، وهي شبكات ) botnets(اإلنترنت، األغراض والوسائل الكامنة وراء شبكات االختالس اإللكترونية 
وحذر بيدسر من أن . ونة من ماليين أجهزة الخادم المخترقة التي ُتستخدم في أنشطة مثل تحديد السرقة واالحتيالمك

شرآات التكنولوجيا ستظل بحكم التعريف تتفاعل مع المشكالت التي تفرضها شبكات االختالس اإللكترونية 
)botnets (عاون آل من هو مشترك في البنية التحتية اإلجرامية، وقال إن جمع المعلومات الضرورية يتطلب ت

  .ووضع السياسات وفرض القانون
  

، آمتحدث )Internet Identity(عمل رود راسموسين، رئيس ومسؤول التكنولوجيا األول في إنترنت أيدنتيتي 
أجهزة الخادم أول في الهيئة االستشارية الثانية، وقدم سلسلة من دراسات الحالة، بما فيها دراسة حالة تصف آيف أن 

المعرضة للخطر في إحدى شرآات التحقق من السداد عبر اإلنترنت قد أسفر عن إعادة توجيه آالف المستخدمين 
إلى موقع برامج ضارة في أوآرانيا، وتعطيل الخدمة وعجز العمالء عن سداد الفواتير، وإصابة األجهزة وإغالق 

  : خرون اآلتيضم المتحدثون اآل. نظام سداد الفواتير لمدة يومين
  

http://www.icann.org/en/public-comment/#plan-idn-cctlds
mailto:policy-staff@icann.org
http://mex.icann.org/node/2653


، الذي وصف العملية )GoDaddy(تيم رويز، نائب رئيس قسم تطوير الشرآة والسياسات في جودادي  •
  الخاصة بطريقة رد المسجل على الشكاوى المتعلقة بالنشاط اإلجرامي أو إساءة االستخدام؛

، الذي وصف آيف )Afilias(جريج أرون، مدير إدارة الحسابات الرئيسية وأمان النطاقات، في أفيلياس  •
وذآر أرون أن . أن السجل الخاص به يعمل بمثابة مقاصة لإلبالغ عن المشكالت من أجل مسجلي المنظمة

نطاق والتخلص  90000إليقاف ما يقرب من  2008عملت مع المسجلين في عام ) Afilias(أفيلياس 
  من نقاط الضعف الموجودة في آالف غيرها من النطاقات؛

، الذي قال إن شرآته )Neustar(ئب رئيس قسم القانون والسياسات، في نيوستار جيف نيومان، نا •
وصرح نيومان بأن سجله أصبح مشترًآا في . 2006وضعت سياسة مناهضة إلساءة االستخدام في عام 

القانونية، وإنشاء معمل اختبار  dot.bizعملية منع إساءة االستخدام من منطلق االهتمام بأصحاب نطاقات 
  ساعة إلزالة أسماء النطاقات المسببة للمشكالت؛ 12اء سياسة تمنح المسجلين وإرس

شكوى  275000قال بوبي فليم، الوآيل اإلشرافي الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالية، إن وآالته تلقت  •
  .2007بالمائة عن مستويات عام  33في العام الماضي ترتبط بالجريمة اإللكترونية، بزيادة قدرها 

  
. شخص من الحضور استكشاف هذه الموضوعات بمزيد من التفصيل 300أتاحت الجلسات التفاعلية ألآثر من  وقد

وانضم الحاضرون إلى جماعات مرآزة خالل آخر ساعة من ورشة العمل، آما ناقشوا الموضوعات والخطوات 
  :التالية المحتملة التي تشمل

  ؛ccTLDsفرض القانون و •

  موجودة والجديدة؛ال TLDsحماية العمالء في  •

  و ؛ICANNدور  •

  .الجرائم اإللكترونية في أمريكا الالتينية •

  
  الخطوات التالية

  
طلب المجتمع عقد جلسات إضافية حول الجريمة اإللكترونية في سيدني، بحيث يشمل ذلك آيفية الحصول على 

ccTLDs ية العمالء من الجريمة وفرض القانون لتحسين التعاون ومشارآة المعلومات وأفضل الممارسات وحما
  .اإللكترونية

  المزيد من المعلومات
  

   http://mex.icann.org/node/2653: جدول أعمال ورشة العمل والعروض التقديمية بها

http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-: نصوص ورشة العمل
en.txt-04mar09-ecrime  

  :االتصال بالعاملين

  ، استشارية أولى للسياساتمارجي ميالم

http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-ecrime-04mar09-en.txt
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-ecrime-04mar09-en.txt
mailto:policystaff@icann.org


  

  تتقدم في اجتماع مكسيكو سيتي GNSOجهود تنفيذ تحسينات . 4
  

  لمحة سريعة

لتنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات التنظيمية والهيكلية المصممة ) GNSO(يعمل مجتمع منظمة دعم األسماء العامة 
ويتم تشجيع أعضاء المجتمع المهتمين على تقديم . بغرض تحسين آفاءة وفعالية وإمكانية الوصول الخاصة بالمنظمة

  .التطوع للمشارآة في الجهودوقدرتهم العقلية عن طريق  خبرتهم

  أحدث التطورات

  .بهيكله الجديد GNSOيشتمل التقدم في أعمال التنفيذ والتنسيق والتخطيط الكلية من أجل االنتقال إلى مجلس 

األربعة الجديدة إلى المجلس للنظر فيها، آما  GNSOتقديم المواثيق المقترحة لمجموعات أصحاب مصالح وقد تم 
وتم تقديم . أنها أصبحت متوفرة للمراجعة والتعليقات العامة عليها في وقت اجتماع المجتمع في مكسيكو سيتي

ة حول شكل ومادة آل المقترحات ميثاقين لمجموعة أصحاب المصالح غير التجارية، آما جرت مناقشات موسع
  .الخمسة

من اثنتين )" NOIF(االنتخابية الجديدة  GNSOإعالن النوايا لتشكيل دوائر "وقد حصل الموظفون على مستندات 
انضم أنصار دائرة نطاقات المستوى األعلى للمدن ودائر العمالء االنتخابية إلى دائرة . من الدوائر االنتخابية الجديدة

CyberSafety  التي قامت بتقديم (االنتخابيةNOIF  في اجتماع مجلس ) 2008الخاص بها في أآتوبرGNSO 
 CyberSafetyوقامت دائرة . الذي عقد في مكسيكو سيتي لتقديم أنفسهم وعرض خططهم على المجتمع آكل

اآلن لمراجعة وتعليقات االنتخابية بتقديم طلبها الرسمية لالعتراف بها إلى المجلس، وهذا االقتراح متوفر أيًضا 
  .المجتمع

في  ICANNاألوسع خطوات ملموسة أثناء اجتماع " التحسينات"اتخذت جهود فرق العمل للتعامل مع مبادرات 
وعملت على هيكل موضوعات تأآيد الميثاق وهيكل  GNSOاجتمعت آل فرق عمل تحسينات . مكسيكو سيتي

 GNSOل تحسين مجموعة متنوعة من إجراءات وهياآل وعمليات القيادة آبادرة للتعامل مع العمل الحقيق من أج
واجتمع فريق خاص لوضع ). مثل إجراءات تطوير سياسة وأدوات مشارآة المعلومات عبر اإلنترنت الخاصة بها(

  . االنتقال إلى هيكل مجلس جديد في وقت الحق هذا العاملمناقشة  GNSOالمسودات تابع لمجلس 

  االنتخابية الجديدة GNSOتشغيل دوائر /إنشاء/بدء

الصفحة قام الموظفون بتطوير عملية من خطوتين إلنشاء دائرة انتخابية جديدة، وتتوفر تفاصيل هذه العملية على 
النتخابية الجديدة في أي ا GNSOوقد تتقدم المجموعات المهتمة بتشكيل دوائر . GNSOاإللكترونية لتحسينات 

  :وفي الوقت الحالي توجد ثالث دوائر انتخابية جديدة في مراحل متعددة من التشكيل المحتمل. وقت

 GNSO Constituencyإعالن النوايا لتشكيل دائرة "االنتخابية المحتملة  Cybersafetyأتبعت دائرة  •
وهذا . ICANNقديم طلب رسمي إلى مجلس بت 2008والذي أصدرته في أآتوبر ) NOIF" (انتخابية جديدة
  . 2009أبريل  5حتى  نشره للتعليقات العامةالطلب قد تم 

 دائرة العمالء االنتخابية، آما فعلت NOIFالمحتملة بتقديم  المستوى األعلى للمدن دائرة نطاقاتقامت  •
وقام أنصار آل الدوائر االنتخابية الجديدة المحتملة باإلعالن عن خططهم ومفاهيمهم في اجتماع . لةالمحتم
  . مارس 4في  GNSOمجلس 

يواصل أعضاء مجتمع المنظمة العامة االنخراط في مناقشات حول آيفية دعم إنشاء مجموعة أصحاب المصالح  •
رية التوجه توفر أصوات لمستخدمي اإلنترنت من األفراد غير التجارية وآيفية إنشاء دوائر انتخابية غير تجا

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://www.icann.org/en/public-comment/#cybersafety
http://gnso.icann.org/en/improvements/ctldc-noif-15feb09.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/ctldc-noif-15feb09.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/consumers-constituency-noif-28feb09.pdf


في اجتماع المجلس في مكسيكو سيتي ). ALAC(لتتمثل بحيث ال تكون نسخة من اللجنة االستشارية العامة 
مارس، أقر العديد من أعضاء المجلس هذه الجهود آما عبروا عن أملهم بأن ُتترجم هذه المناقشات  6بتاريخ 

  .الهيكلية الملموسة على المدى القصير إلى بعض اآلليات

   تأآيد مصادقة الدوائر االنتخابية الحالية

لتأآيد مصادقتها في نهاية شهر يناير وبداية  ICANNقامت الدوائر االنتاخبية الستة بتقديم مواثيقها إلى مجلس إدارة 
عليها حتى  المجتمع قاموا بالتعليقاإللكتروني آما أن أعضاء  ICANNتم نشر آل ما قدم على موقع . شهر فبراير
إلعداد تحليل للتقديمات  ICANNمارس، قام بتوجيه موظفي  6وفي اجتماع المجلس بتاريخ . نهاية فبراير

ية، ولتحديد توصيات واقتراحات للتغيرات التي قد يرغب المجلس في والتعليقات العامة الخاصة بالدوائر االنتخاب
ويرغب المجلس في أن تضمن التغييرات المقترحة . مطالبة آل دائرة انتخابية بإجرائها على مدار األشهر القادمة

 ICANNاالنتخابية الموجودة وأنشطة الدوائر االنتخابية الالحقة مع لوائح  GNSOتوافق آل مواثيق دوائر 
يتوقع المجلس استالم تقديمات . ومبادئها والمفاهيم األخرى التي اعتمدها المجلس خالل األشهر التسعة الماضية

للتأآد من تنفيذ الدوائر للتغييرات  2009المتابعة من الدوائر االنتخابية، آلما دعت الحاجة، قبل انعقاد اجتماع يونيو 
  .المقترحة

  
  يدةإنشاء مجموعات أصحاب مصالح جد

وقد . آما أشرنا سابًقا، تم تقديم خمسة مواثيق لمجموعات المصالح الجديدة إلى المجلس آي يراجعها ويوافق عليها
وتم تسجيل اثنين من التقديمات . تم تقديم المقترحات لمجموعات السجل والمسجلين وأصحاب المصالح التجارية

ض آافة المواثيق الخمسة لمنتدى التعليقات العامة وتم عر). NCSG(لمجموعات أصحاب المصالح غير التجارية 
لتتعرف على هيكل . petitions-comment/#sg-http://www.icann.org/en/public -انظر (

GNSO لح، تفضل باالطالع على المناقشات والتنظيم الجديد، بما في ذلك دور مجموعات أصحاب المصا
  .GNSOالصفحة اإللكترونية لتحسينات والمخططات على 

  الخطوات التالية

 2009ال يزال يتوقع من الناحية الرسمية شغل مقاعد مجلس جديد في اجتماع يونيو  ICANNفي حين أن مجلس 
وتشمل هذه . في سيدني، فإن هذا اإلطار الزمني يواجه ضغوطات آبيرة في عرض نطاق المجتمع ICANNلـ 

الضغوطات عمل المجتمع الملموس على األمور السياسية الفعلية وبعض االختالفات الجوهرية في منهج التعامل مع 
القرار جدوًال زمنيًا أطول على وقد يحتاج . عدد من آليات التنفيذ التي يجري متابعتها من جانب أعضاء المجتمع

  .GNSOالمدى القصير من أجل إنتاج إطار عمل أآثر فعالية وآفاءة لعمليات المدى الطويل التي تقوم بها 

وخالل هذا الوقت، سوف تواصل فرق العمل واللجان التوجيهية العديدة عملها على وضع التوصيات بشأن مشكالت 
  .الجديدة في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية GNSOقيق التحسينات األوسع أمًال منها في تح

  
  خلفية

  
في اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس وأآتوبر  ICANNمن خالل سلسلة من القرارات اتخذها مجلس إدارة 

، تبنى المجلس مجموعة من األهداف والتوصيات لتحسين نواحي عديدة تخص هيكلة وعمليات منظمة دعم 2008
تلك القرارات آانت نتاجات لجهود استمرت لعامين في المراجعات واستقبال التعليقات . GNSOعامة األسماء ال

  .ومباحثات مجلس اإلدارة
  

  .للحصول على مزيد من التفاصيل انقر هنا
  

  من المعلومات المزيد

  /GNSO :http://gnso.icann.org/en/improvementsصفحة معلومات تطوير  •

http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-constituency-renewals
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/gnso-improvements-05dec08-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/


): 2008فبراير  3في ( GNSOتقرير مجلس اإلدارة حول تطوير  •
-report-improvements-improvements/gnso-http://www.icann.org/topics/gnso

03feb08.pdf  

-WGتقرير ( GNSOمن مجموعة العمل حول إعادة هيكلة مجلس  ICANNتقرير موجه إلى مجلس إدارة  •
GCR(2008يوليو  25، في :-http://www.icann.org/en/topics/gnso

25jul08.pdf-report-restructuring-council-improvements/gnso  

: 2009يناير  8آيف يمكنك المشارآة،  -  GNSO، تنفيذ تطويرات ICANNإعالن صفحة  •
en.htm-08jan09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  

جديدة  GNSO، ساعد في بناء ICANNإعالن صفحة  •
en.htm-09jan09-http://icann.org/en/announcements/announcement   

  االتصال بالعاملين

   رولرت هوجارثمدير أول للسياسات

  
  

  ICANNالعالمية من ِقبل مجلس  IPV4التصديق على سياسة .5

  
  لمحة سريعة 

المتبقية وقدمت هذه السياسة إلى  IPv4إلنترنت اإلقليمية بتبني سياسة لتخصيص مجموعات عناوين قامت سجالت ا
  2009مارس  6بالتصديق على السياسة في  ICANNوقام مجلس . للتصديق عليها ICANNمجلس 

  أحدث التطورات 

فبراير  4لتصديقه في  ICANNالمتبقية تم تقديمه إلى مجلس إدارة  IPv4هناك اقتراح بشأن تخصيص مجموعات 
وقام آل من اللجنة . على السياسة المقترحة) RIRs(لقد وافق آل مزودي امتدادات اإلنترنت اإلقليميين . 2009

، قاما 2009يناير  8التنفيذية لمنظمة موارد األرقام ومجلس العناوين بمنظمة دعم العناوين بمراجعة المقترح، وفي 
  .ICANN بالموافقة على توجيهه إلى مجلس

، حيث تم تلقي تعليق واحد 2009فبراير  26- 5التاريخ من  ICANNوتم نشر المقترح للتعليقات العامة على موقع 
  . يؤيد المقترح

وسيتم وصفه  RIRsقيد التطوير في  IPv4هناك مقترح سياسة عامة جديد الستعادة وإعادة تخصص حيز عناوين 
  .يةبمزيد من التفصيل في اإلصدارات المستقبل

  الخطوات التالية 

واحدة   IPv4 8/بتنفيذ السياسة، مما يعني في األساس أنه سيتم تخصيص مجموعة عناوين ICANNسيقوم موظفو 
مجانية إلى خمسة،   IPv4 8/المشتملة على مجموعات عناوين IANAعندما تنخفض مجموعة   RIRsلكل من

  .2011ومن المتوقع أن يحدث ذلك في 

http://www.icann.org/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-03feb08.pdf
http://www.icann.org/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-03feb08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-restructuring-report-25jul08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-restructuring-report-25jul08.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org


  خلفية 

  . لمزيد من التفاصيل انقرهنا

  المزيد من المعلومات

 2008ديسمبر  2، الذي تم تحديثه في IPv4تقرير خلفية  •
29nov07.htm-report-ipv4-ww.icann.org/announcements/proposalhttp://w   

 2009فبراير  5النداء األخير لتقديم التعليقات وتقرير خلفية حديث،  •
en.htm-05feb09-2-ncementhttp://www.icann.org/en/announcements/annou   

  االتصال بالعاملين 

  أولوف نوردينج، مدير عالقات الخدمات 

  

  الجغرافية ICANNمجموعة العمل تطرح إطار العمل لمناطق . 6
  

  لمحة سريعة

للعمل على ضمان  ICANNم المناطق الجغرافية التابع لـ لقد بدأت مجموعة عمل مجتمعية جهودها لمراجعة نظا
  .التنوع الدولي الفعال في هياآل المنظمة

  أحدث التطورات

قامت مجموعة عمل المناطق الجغرافية بإعداد وثيقة ميثاق مقترح تم نشرها للمراجعة والتعليقات من جانب المجتمع 
comment/#regions-http://www.icann.org/en/public- -انظر ( 2009مارس  24خالل 

charter .( وقد اجتمعت مجموعة العمل، التي تضم ممثلين من هياآلICANN  المهتمة) بما فيهاALAC 
وع المناطق الجغرافية في مكسيكو سيتي لمراجعة موض ICANNخالل اجتماع ) GNSOو GACو ccNSOو

وتعمل مجموعة العمل على جمع معلومات عن تطبيق المناطق الجغرافية خالل هياآل . األآبر ICANNفي سياق 
ICANN العديدة والعمليات االختيارية لها.  

  
  الخطوات التالية

ومن . إلى المجلسسيلخص الموظفون آل التعليقات المتلقاة على الميثاق المقترح ويقدمون وثيقة ملخص وتحليل 
  . أبريل 23الذي سينعقد في  ICANNالمحتمل أن يتم اتخاذ قرار بشأن الميثاق المقترح في اجتماع مجلس 

  خلفية

  .لالطالع على التفاصيل انقر هنا

  تالمزيد من المعلوما

: ccNSOتقرير وتوصيات مجموعة عمل  •
-wg-regions-report-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso

240907.pdf  

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/ipv4-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#regions-charter
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-05dec08-en.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-240907.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-240907.pdf


: 2007نوفمبر  2في  ICANNقرار مجلس إدارة  •
02nov07.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions  

القاهرة  -  2008قرارات مجلس اإلدارة المتخذة في نوفمبر  •
07nov08.htm-ann.org/en/minutes/resolutionshttp://www.ic  

: ICANNالميثاق المقترح لمجموعة العمل المجتمعية لمراجعة المناطق الجغرافية الخاصة بـ  •
-charter-draft-regions/wg-geographichttp://www.icann.org/en/topics/

en.pdf-18feb09  

  :االتصال بالعاملين

   روبرت هوجارث، مدير أول السياسات

  

7  .SSAC تضع توصيات بشأن نقاط اتصال أسماء النطاقات  
  

  

  لمحة سريعة

ير في خطوات لمعلومات نقاط اتصال المسجلي من أجل السيطرة على بالتفك GNSOتوصي  SSACمذآرة 
  .إساءة االستخدام

  
  أحدث التطورات

من الممكن أن تتضمن األنشطة غير القانونية وإساءة االستخدام عبر اإلنترنت قيام المهاجمين باستخدام خدمات 
بنشر مذآرة سياسة لتنظر  ICANNستقرار وقد قامت اللجنة االستشارية ألمان وا. تحليل وتسجيل أسماء النطاقات

حيث توضح هذه المذآرة سلسلة من الخطوات المقترحة للمسجلين والبائعين للمساعدة في تقليل  GNSOفيها 
نقطة اتصال : SAC 038 الممارسات المسيئة والضارة وغير القانونية من خالل معلومات أفضل لنقاط االتصال

، تنظر في صعوبات فرض القانون، التي قد يواجهها 2009فبراير  26ة في إساءة استخدام المسجلين، الصادر
CERTs  التابعين لـ  المسجلين المعتمدينواآلخرون عند محاولة االتصال بـICANN  لتقديم استفسارات

  . نشاط إجراميبخصوص المشارآة المحتملة السم النطاق في نشاط ضار أو غير قانوني أو

ات نقات االتصال الخاصة بالمسجلين والمتوفرة حالًيا ال تلبي احتياجات المجتمع، إلى أن معلوم SSACتخلص 
وتوصي بأنه ينبغي على آل مسجل توفير نقطة اتصال إلساءة االستخدام، وأن الموظفين الذين يتعاملون مع إساءات 

بغي أن ُتتاح إمكانية مراجعة االستخدام ينبغي أن يكونوا مستجيبين وأن يتم تمكينهم من اتخاذ إجراء فعال، آما ين
  .االدعاءات بواسطة المدعي

  

  المزيد من المعلومات

  SSAC :http://www.icann.org/committees/security/sac038.pdfتقرير 
   /http://www.icann.org/en/committees/security: اإللكتروني SSACموقع 

  :االتصال بالعاملين

  ديف بيسيتيللو

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/wg-draft-charter-18feb09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/wg-draft-charter-18feb09-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/committees/security/sac038.pdf
mailto:policy-staff@icann.org


  

  
8 .SSAC  تعرض حالة نشرDNSSEC  

  

  

  لمحة سريعة

SSAC  تقدم إيجابي في نشر تقدم تقرير يفيد بحدوثDNSSEC.  

  أحدث التطورات

في مكسيكو سيتي،  ICANNفي اجتماع . DNSSECتقريًبا من إآمال دراستها عن حالة نشر  SSACانتهت 
  :2008في فبراير  SSACستيفن آروآر تقريًرا عن آل جوانب أسئلة الدراسة السبعة التي أجرتها / قدم د

  اآتمال البروتوآوالت •

  مفاتيحعملية تدوير ال •

  مستودعات نقاط ارتساء االئتمان •

  اختبار النشر والتنفيذ •

  تحليل األداء والخطأ •

  تطوير تطبيق المستخدم النهائي •

   على أنظمة أجهزة خوادم األسماء DNSSECتوفر ميزات  •

ويبقى بعض العمل على قياس أداء . DNSSECبوجه عام، يشير التقرير إلى حدوث تقدم إيجابي في نشر 
DNSSEC يكون المزيد من االختبار حذًرا في هذه المنطقة عالوة على معالجة جدار الحماية وجهاز التوجيه  وقد

 DNSSECوتتمثل الجوانب األخرى التي تتطلب االنتباه في آيف سيقوم المسجلين بدعم . DNSSECلرسائل 
  .عمليات نقل النطاقاتللعمالء ودرجة األمان التي سيتم بها إدارة 

  

  معلوماتالمزيد من ال
  

SSAC DNSSEC :-http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/ssacتقرير 
en.pdf-02mar09-report-status-dnssec  

  

  :االتصال بالعاملين

  ديف بيسيتيللو

  

http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/ssac-dnssec-status-report-02mar09-en.pdf
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/ssac-dnssec-status-report-02mar09-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org


  

9 .SSAC  تعلق على خطةICANN االستراتيجية  
  

  
  

  لمحة سريعة   لمحة سريعة 

SSAC تذآر جوانب للدراسة اإلضافية وتنّوو عن الحاجة إلى الحكمة والتعقل.  SSAC تذآر جوانب للدراسة اإلضافية وتنّوو عن الحاجة إلى الحكمة والتعقل.  

    

  أحدث التطورات  أحدث التطورات

وعلى وجه الخصوص، أشارت . 2012-2009االستراتيجية لعام  ICANNرسمًيا على خطة  SSACعلقت 
). يجري تنفيذ هذا النشاط اآلن(الجديدة فيما يتعلق بالتحجيم والتعقيد  gTLDsاللجنة إلى الحاجة إلى دراسة تأثير 

، IPv6وتبني  IPv4يلعب دورًا مفيدًا وإن آان محدودًا فيما يتعلق بانتهاء  ICANNقائلة إن  SSACآما علقت 
مة لتحسين أمان واستقرار ومرونة المعرفات الفريدة لإلنترنت يجب تنفيذها بحذر الالز ICANNوإن مبادرات 

  .لتالفي إدراك المجتمع لتباطؤ المهمة

وعلى وجه الخصوص، أشارت . 2012-2009االستراتيجية لعام  ICANNرسمًيا على خطة  SSACعلقت 
). يجري تنفيذ هذا النشاط اآلن(الجديدة فيما يتعلق بالتحجيم والتعقيد  gTLDsاللجنة إلى الحاجة إلى دراسة تأثير 

، IPv6وتبني  IPv4يلعب دورًا مفيدًا وإن آان محدودًا فيما يتعلق بانتهاء  ICANNقائلة إن  SSACآما علقت 
مة لتحسين أمان واستقرار ومرونة المعرفات الفريدة لإلنترنت يجب تنفيذها بحذر الالز ICANNوإن مبادرات 

  .لتالفي إدراك المجتمع لتباطؤ المهمة

  المزيد من المعلومات  المزيد من المعلومات

• SAC036a :إلى مجلس  خطاب التسليمICANN تعليقات ،SSAC  على مسودة  
 :2012 - 2009االستراتيجية للعام  ICANNخطة 

http://www.icann.org/committees/security/sac036a.pdf  

• SAC036a :إلى مجلس  خطاب التسليمICANN تعليقات ،SSAC  على مسودة  
 :2012 - 2009االستراتيجية للعام  ICANNخطة 

http://www.icann.org/committees/security/sac036a.pdf  

• SAC036b : تعليقاتSSAC  على مسودة خطةICANN  2012-2009االستراتيجية للعام: 
http://www.icann.org/committees/security/sac036b.pdf  

• SAC036b : تعليقاتSSAC  على مسودة خطةICANN  2012-2009االستراتيجية للعام: 
http://www.icann.org/committees/security/sac036b.pdf  

  :االتصال بالعاملين  :االتصال بالعاملين

  ديف بيسيتيللوديف بيسيتيللو
  
  

  سياسات إساءة استخدام التسجيل قيد نظرة أقرب . 10
  

  لمحة سريعة

ناهج موحدة للتعامل مع إساءة استخدام تسجيل أسماء النطاقات، وتتعلق يبدو أن السجالت والمسجلين يفتقرون إلى م
مجموعة عمل سياسات إساءة  GNSOوقد أطلق مجلس ". إساءة استخدام التسجيل"األسئلة باإلجراءات التي تشكل 

  . استخدام التسجيل إللقاء نظرة أقرب على سياسات إساءة استخدام التسجيل

  

  أحدث التطورات

ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل  GNSOفبراير، تبنى مجلس  19بتاريخ في اجتماعه 
)RAP ( للتحقيق في عدد من القضايا المرتبطة بإساءة استخدام التسجيل، مثل االختالف بين إساءة استخدام التسجيل

ودة؛ والجوانب، إن وجد، التي وإساءة استخدام أسماء النطاقات؛ وفعالية سياسات إساءة استخدام التسجيل الموج

http://www.icann.org/committees/security/sac036a.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac036a.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac036a.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac036a.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac036b.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac036b.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac036b.pdf
mailto:policy-staff@icann.org


قراًرا  GNSOولن يتخذ مجلس . للتعامل مع إساءة استخدام التسجيل GNSOستكون مناسبة لتطوير سياسات 
حول سياسات إساءة استخدام التسجيل حتى تقدم مجموعة ) PDP(بشأن القيام أم ال ببدء عملية تطوير السياسات 

  .النتائج التي توصلت إليها RAPعمل 

في مكسيكو سيتي، بالتزامن مع ورشة عمل  ICANNاجتماعها األول في اجتماع  RAPت مجموعة عمل عقد
. على المناقشة المجتمعية وتقديم اآلراء حول بعض الموضوعات الموضحة أعاله وشجعت ورشة العمل. عامة

لمجموعة العمل أن تواصل وسوف يكون هذا التبادل المبدئي لآلراء بمثابة أساس للمعرفة والمعلومات ومنه يمكن 
  .مداوالتها ومشاوراتها

  
  الخطوات التالية

  
بمراجعة نتائج ورشة عمل مكسيكو سيتي في اجتماعها األول، وأن تضع  RAPمن المتوقع أن تقوم مجموعة عمل 

  . يوًما 90في خالل  GNSOخطة عمل، وتقدم تقريًرا إلى مجلس 

  خلفية
  

إجراًء يطلب فيه تقريًرا حول إساءة استخدام التسجيل في اتفاقيات  GNSO، تبنى مجلس 2008سبتمبر  25في 
المسجلين والمتعلقة بإساءة -يسعى هذا التقرير لتحديد البنود الحالية في اتفاقيات السجل. المسجلين- السجالت

  . االستخدام باإلضافة إلى تحديد ووصف الخيارات المحتملة لينظر فيها المجلس
  

بمراجعة ومناقشة تقرير موضوعات سياسات إساءة استخدام التسجيل  GNSO، قام مجلس نوفمبر 20وفي اجتماع 
  . في االجتماع التالي) PDP(وقرر التصويت ما إن آان سيتم بدء إجراءات تطوير سياسة جديدة 

ديسمبر لتشكيل فريق إلعداد مسودة الميثاق المقترح من أجل مجموعة عمل  18في  GNSOصوت مجلس 
تشكل فريق عمل . ث الموضوعات المفتوحة المحددة في تقرير سياسات إساءة استخدام التسجيلمضطلعة ببح

وقد أعدوا الشكل النهائي للميثاق لتدرس مجموعة العمل . 2009يناير  9المسودة واجتمع ألول مرة في 
قات؛ ومدى آفاءة الموضوعات المفتوحة، مثل الفرق بين إساءة استخدام التسجيل وإساءة استخدام أسماء النطا

للتعامل مع  GNSOسياسات مكافحة إساءة استخدام التسجيل المطبقة؛ وأي المجاالت تحتاج إلى تطوير في سياسة 
  .في مكسيكو سيتي ICANNوتم إجراء مناقشة عامة حول هذا الموضوع في اجتماع . إساءة استخدام التسجيل

  المزيد من المعلومات
  

: 2008أآتوبر  29استخدام التسجيل، تقرير موضوعات سياسات إساءة  •
-report-issues-abuse/gnso-http://gnso.icann.org/issues/registration

08.pdf29oct-policies-abuse-registration  

  /http://gnso.icann.org/policies: ترجمة الملخص التنفيذي للتقرير •

: ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل •
ns/#200902http://gnso.icann.org/resolutio   

  :نص ورشة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل •

-gnso-http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript
en.txt-03mar09-workshop-policies-abuse-ationregistr  

  االتصال بالعاملين
  

  ، استشاري أول للسياساتمارجي ميالم، مدير سياسات، وماريكا آونينجز

http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org


  

  
  CCNSOدم مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي لـ تق. 11

  
  أحدث التطورات

  
في اجتماعه في  ccNSOبتبني ميثاق مجموعة عمل التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي لـ  ccNSOقام مجلس 

  .مكسيكو سيتي
  

  الخطوات التالية
  

في عملية تخطيط الميزانية  ccTLDلتسهيل وزيادة مشارآة مديري  ccTLDستشترك مجموعة العمل مع مجتمع 
  .ICANNوالتخطيط التشغيلي لـ 

  خلفية
  

في إجراءات التخطيط االستراتيجي والتشغيلي  ccTLDالهدف من مجموعة العمل تنسيق وتنظيم مشارآة مدراء 
إلى أنه ال يمكن وال بد  ccNSO، أشارت 2008عند إصدار التوجيهات للجنة الجديدة في نوفمبر . ICANNفي 
  .ضمن تلك اإلجراءات، ولكنها قد تسهل مشارآتهم ccTLDتمثل وجهات نظر مدراء  أال
  

  المزيد من المعلومات
  

  http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm: مجموعة العمل

  ، مستشار سياسات أولبارت بوسوينكل

  

  

  WHOISيطلب عمل تقديرات لتكاليف دراسات  GNSOمجلس . 12

  

  لمحة سريعة 

WHOIS  هي مستودع البيانات الذي يتضمن أسماء النطاقات، واتصاالت المسجلين، وغيرها من المعلومات
ما إن  GNSOال بد أن يقرر مجلس . قة باستخدام وإساءة استخدام الموارد الهامةاألسئلة المطروحة والمتعل. الهامة

  .آانت الدراسات حول هذا الموضوع مسموحة، وإن آانت آذلك، ما هي الموضوعات التي يلزم تناولها

  أحدث التطورات

وتبنى  بمناقشة ومراجعة، GNSOمارس، قام مجلس  4خالل اجتماعه المفتوح في مكسيكو سيتي بتاريخ 
الجوانب . WHOISلست دراسات محددة من دراسات  تقديرات التكاليفباإلجماع، قراًرا يطالب الموظفين بعمل 

  :الستة لألبحاث اإلضافية في دراسة الجدوى وتقديرات التكاليف هي

http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm
mailto:policy-staff@icann.org


إلنشاء بريد مزعج أو غيره من األنشطة غير القانونية أو  WHOISمدى إساءة استخدام بيانات  )1
  غوب فيها؛ غير المر

وما إذا آان ذلك  Whoisفي سجالت  ASCIIاالستخدام المتزايد لمجموعات رموز خالف  )2
  سيؤدي إلى خفض دقة البيانات واالعتماد عليها؛ 

أو قانونية، والتحقيق المعقد /مدى استخدام خدمات الخصوصية والبروآسيات ألغراض مسيئة و )3
  في الجرائم اإللكترونية؛ 

الخصوصية والبروآسيات لطلبات المعلومات عند عرضها مع دليل مدى استجابة خدمات  )4
  مناسب للضرر الموجب للدعوى؛ 

أو أسماء التسجيل تلك يقومون لغرض تجاري بتقديم بيانات /ما إذا آان األشخاص القانونيون و )5
WHOIS  غير دقيقة تشير إلى أنهم أشخاص طبيعيون أو يسجلون لغرض غير تجاري؛  

البروآسيات بواسطة المسجلين الذين ُيعتبرون /ستخدام خدمات الخصوصيةما إذا آان يتم ا )6
أشخاًصا قانونيين مقابل أشخاص طبيعيين، وما إذا آان معظم طلبات المعلومات يتم توجيهها إلى 

  المسجلين الذين ُيعتبرون أشخاًصا طبيعيين 

 WHOISعلومات اتصال تسجيل بمناقشة ومراجعة موضوع م GNSOفي االجتماع المفتوح أيًضا، قام مجلس 
 SSAC، مع األخذ في االعتبار وثائق  US-ASCIIالتي يتم جمعها وتخزيها وعرضها بمجموعة أحرف خالف

توفرة للغات المحلية والدعم الم WHOISعن استخدام  SSAC، ومسودة وثيقة الدليل وخدمات WHOISعن 
     .والنصوص

  الخطوات التالية 

طلب المجلس من الموظفين الرجوع إلى تقديمات الدراسات األصلية الستكشاف طرق بديلة إلجراء الدراسات 
آما . واألبحاث المطلوبة، عالوة على السعي إليجاد طرق إبداعية إلعداد تقديرات التكاليف المطلوبة لهذا العمل

هذه الموجودة في نطاق مجاالت الدراسة التي تمت الموافقة  ALACمن الموظفين حساب أولويات طلب المجلس 
  . GACوقد طلب المجلس من الموظفين أيًضا نقل القرار النهائي إلى . عليها في القرار

  خلفية

  . لمزيد من التفاصيل ر هناانق

  المزيد من المعلومات 

   /GNSO WHOIS :http://gnso.icann.org/issues/whoisصفحة تطوير سياسة  •
  
ابريل  16المقدمة من اللجنة االستشارية الحكومية في  WHOISالمقترحات بشأن المزيد من دراسات  •

to-http://www.icann.org/correspondence/karlins-: يمكن االطالع عليها في 2008
16apr08.pdf-thrush   

: 2008أغسطس  26، في WHOISتقرير افتراضيات دراسة  •
-report-group-hypothesis-study-http://gnso.icann.org/issues/whois/whois

26aug08.pdf -council-to  
  

  : 2009في مكسيكو سيتي مارس  GNSOاقتراح مجلس  •
council/index.cgi?04_mar_2009_motions-https://st.icann.org/gnso 

  

http://www.icann.org/en/committees/security/sac033.pdf
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-05dec08-en.htm
http://www.icann.org/correspondence/karlins-to-thrush-16apr08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-report-to-council-26aug08.pdf
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?04_mar_2009_motions


  االتصال بالعاملين 

  ، استشارية أولى للسياساتليز جاستر

  

  

  ستعادة أسماء النطاقات منتهية الصالحيةالتغييرات في ا GNSOتدرس . 13
  

  لمحة سريعة

إلى أي مدى يكون بإمكان المسجلين طلب أسماء النطاقات الخاصة بهم بعد انتهاء صالحيتها؟ موضع المناقشة ما إذا 
وقد  .آانت السياسات الحالية للمسجلين والمتعلقة بتجديد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتهية الصالحية ُتعتبر آافية

حول هذا الموضوع إلى ) ALAC(تم تقديم تقرير الموضوعات المطلوب من جانب اللجنة االستشارية العامة 
  .2008ديسمبر  5يوم  في  GNSOمجلس

  أحدث التطورات

  . تم تشكيل فريق الصياغة وقد بدأ العمل في إعداد ميثاق لمجموعة عمل استعادة النطاق بعد انتهاء صالحيته

  يةالخطوات التال

من المتوقع أن يقدم فريق الصياغة الميثاق المقترح لمجموعة عمل استعادة أسماء النطاق بعد انتهاء صالحيتها في 
  .GNSOالوقت المناسب للنظر فيها في االجتماع التالي لمجلس 

  خلفية

 على طلب تقرير حول موضوع تمكن المسجلين من ALACفي القاهرة، صوت  ICANNأثناء انعقاد اجتماع 
 20في  GNSOإلى مجلس  ALACتم تقديم طلب . استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء تاريخ صالحيتها رسمًيا

بإعداد تقرير الموضوعات حول استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء  ICANNوقام موظفو . 2008نوفمبر 
 GNSOإلى مجلس  ICANNآما قدم موظفو . 2008ديسمبر  5في  GNSOصالحيتها، ثم قدموه إلى مجلس 

قام مجلس . ديسمبر 18توضيحات حول األسئلة المثارة في اقتراح تم تبنيه في اجتماع المجلس الذي انعقد في 
GNSO  استعادة النطاق بعد "يناير ووافق على إنشاء فريق صياغة  29بمراجعة تلك التوضيحات أثناء اجتماع

  .م التوصياتوفي النهاية اقتراح ميثاق وتقدي" انتهاء صالحيته

  المزيد من المعلومات

: ALACاقتراح  •
https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names.  

: ALACطلب  •
-http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence

en.htm-20nov08  

حول استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء صالحيتها  GNSOتقرير  •

mailto:policy-staff@icann.org
https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names.
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm


: حول استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء صالحيتها GNSOترجمة تقرير  •
http://gnso.icann.org/policies/   

: GNSOلطلب التوضيحات المقدم من  ICANNاستجابة موظفي  •
lists/archives/council/msg06162.html-http://gnso.icann.org/mailing  

  االتصال بالعاملين

  ماريكا آونينجز، مدير سياسات

  

  

  تسهيل نقل النطاقات بين المسجلين. 14
  

  لمحة سريعة

إلى توفير إجراء مباشر وصريح ألصحاب أسماء النطاقات  (IRTP)سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين تهدف 
بمراجعة ومراعاة المراجعات التي تتم على هذه  GNSOتقوم . لنقل أسمائهم من مسجل معتمد إلى مسجل آخر

  .السياسة

  أحدث التطورات

  المجموعة أ -- الجديدة  IRTPإصدارات 

واستناًدا إلى نتائج . موعة العمل في مراجعة التعليقات العامة التي تلقتها، وتعمل اآلن على إنهاء تقريرهالقد بدأت مج
التقرير المبدئي والتعليقات العامة المقدمة، ليس متوقعًا أن توصي مجموعة العمل بإجراء أية تغييرات على سياسة 

  .االنتقال الداخلي بين المسجلين في هذه المرحلة

  وات التاليةالخط

  .ليقوم بمراجعته GNSOبمجرد إنهاء التقرير، سيتم تقديمه إلى مجلس 

  خلفية

ضمن مجموعة ) PDPs(آجزء من مراجعة أوسع لهذه السياسة، جاري اآلن تنفيذ أولى إجراءات تطوير السياسة 
سئلة المتعلقة التي تتعامل مع األ IRTPبموضوعات  ستتناول ما يسمى  PDPأول . من خمسة إجراءات مميزة

بتبادل معلومات البريد اإللكتروني للمسجلين، واحتمال وضع نماذج جديدة للمصادقة اإللكترونية وبنود محتملة 
يناير  30نشرت مجموعة العمل تقريرها المبدئي وتستمر فترة استقبال التعليقات حتى ". للنقل الجماعي الجزئي"

لحصول على ملخص بالتعليقات العامة، انظر الموقع ل. تم استالم ثالثة تعليقات ذات صلة. 2009
http://forum.icann.org/lists/irtp-initial-report/msg00004.html.  

  
  .انقر هنا لمزيد من التفاصيل

http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/irtp-en.htm


  المزيد من المعلومات

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-: مةفترة التعليقات العا •
en.htm-09jan09  

transfer-draft-http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-: استشارية المسودة •
14nov07.pdf-advisory  

PDP :-dationsrecommen-wg-http://gnso.icann.org/drafts/transferتوصيات  •
19mar08.pdf-groupings-pdp  

issues-http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-: التقرير، المجموعة أ •
23may08.pdf-a-set-report  

: الجزء أ PDPمجموعة عمل  -داخلي بين المسجلين ميثاق سياسة االنتقال ال •
council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter-https://st.icann.org/gnso  

  /http://www.icann.org/en/transfersسياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين  •

  

  االتصال بالعاملين

  ماريكا آونينجز، مدير سياسات

  

  آيف نتعامل مع هجمات التمويه السريع من قبل المجرمين اإللكترونيين؟. 15
  

  لمحة سريعة

ستضافة التمويه السريع إلى األساليب المستخدمة من ِقبل المجرمين اإللكترونيين لتجنب اآتشافهم من ِقبل يشير ا
  .باستكشاف اإلجراء المناسب GNSOتقوم . أو ملقمات األسماء التي تتغير بشكل سريع/و IPعناوين 

  أحدث التطورات

ر التعليقات العامة آما طلبت تقديمها حول بنش GNSOقامت مجموعة عمل هجمات التمويه السريع التابعة لـ 
  . فبراير 15ول الموعد النهائي في بحل خمسة وعشرين تعليًقاتم تلقي . الخاص بها التقرير المبدئي

  الخطوات التالية

  .ستنظر مجموعة العمل إلى هذه التعليقات بعين االعتبار عند إعداد تقريرها النهائي

  خلفية

في مايو  GNSOحول استضافة التمويه السريع وإصدار التقرير، أصدر مجلس  SSACبعد إصدار استشارات 
2008 PDP يناقش التقرير المبدئي لمجموعة العمل سلسلة من األسئلة حول . يعحول استضافة التمويه السر

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter
http://www.icann.org/en/transfers/
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/#ff-initial
http://forum.icann.org/lists/fast-flux-initial-report/msg00025.html


  
  .انقر هنا لمزيد من التفاصيل

  المزيد من المعلومات

: 2008حول استضافة التمويه السريع، يناير  SSAC 025تقرير  •
documents.htm-http://www.icann.org/en/committees/security/ssac  

: 2008مارس  31تقرير استضافة التمويه السريع، المصحح في  •
-flux-fast-report-issues-hosting/gnso-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast

25mar08.pdf  

  /http://gnso.icann.org/issues: ترجمة محدودة لتقرير استضافة التمويه السريع متوفرة على •

يونيو حول استضافة التمويه السريع  25بتاريخ  GNSOقرار مجلس  •
http://gnso.icann.org/resolutions/  

  االتصال بالعاملين

  ماريكا آونينجز، مدير سياسات

  

  

  CCNSOجديدة تجذب انتباه  GTLDإجراءات .  16
  

  لمحة سريعة

  بغرض حماية أسماء الدول  ccNSO تشكيل إحدى مجموعات العمل المتخصصة التابعة لـ

  أحدث التطورات

المتخصصة المعنية بحماية أسماء الدول فيما يتعلق مجموعة العمل " ccNSOفي اجتماعه في مكسيكو سيتي شكل 
سوف تقوم مجموعة العمل هذه بإعداد آراء حول ). وفازت بجائزة أطول اسم لمجموعة" (الجديدة gTLDsبتقديم 

، مع تأآيد خاص على نظام الجديدة gTLDsالخاص بتقديم  ICANN دليل مقدمي الطلبات لـاإلصدار الثاني من 
  . الجديدة gTLDتحت إجراءات  TLDحماية أسماء الدول آـ/عدم استخدام

  الخطوات التالية

يدعو الجدول . ccNSOبالتشاور وإعداد وثيقة للنظر فيها وتبنيها من جانب مجلس  ccTLDسوف يقوم مديرو 
المجدول (رة التعليقات العامة على اإلصدار الثاني من مسودة دليل مقدمي الطلبات إلى إعداد الوثيقة قبل انتهاء فت

  ).أبريل 13حالًيا في 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/fast-flux-hosting-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/
http://gnso.icann.org/resolutions/
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/#dagv2


  االتصال بالعاملين

  ، مستشار سياسات أولبارت بوسوينكل

  

  جموعتين أخرتينيبدأ تشكيل مجموعتي عمل؛ وينهي م CCNSOمجلس .  17
  

  لمحة سريعة

؛ ويقوم بإنهاء ccNSOبإضافة مجموعات عمل للمساعدة في جدول األعمال، وموضوعات  ccNSOيقوم مجلس 
  ).Participation(والمشارآة  IANAأعمال مجموعتي عمل 

  أحدث التطورات

  :بدء العمل في مجموعتي عمل ccNSOفي اجتماعه في مكسيكو سيتي، قرر مجلس 

  ؛ccNSOإلعداد جداول أعمال الجتماعات  ccNSOالعمل الخاصة بجدول أعمال اجتماعات مجموعة  •

الستكشاف الموضوعات المحتملة التي تتعلق بإطالق  ccNSOمجموعة عمل غير رسمية تابعة لمجلس  •
ccPDP  حول تفويض وإعادة تفويضccTLD .  

قرر المجلس استكشاف ما إذا آان من . لمشارآةوا IANAآما وافق المجلس على التقارير النهائية لمجموعتي عمل 
  . ccNSOمع مجموعة العمل الفنية لـ  IANAالمفترض دمج بعض أنشطة مجموعة عمل 

  
  الخطوات التالية

وسوف تقوم . بدعوة األطراف المعنيين للمشارآة في مجموعات العمل الجديدة ccNSOسوف تقوم سكرتارية 
 ccNSOآما تفكر سكرتارية . لتبنيها ccNSOق وتقديمها إلى مجلس مجموعات العمل بوضع مسودات المواثي

على ما إذا آان ينبغي  ccNSOفي توصيات مجموعة عمل المشارآة، وسوف يتعرف مجلس  ccNSOومجلس 
  .ccNSOمع مجموعة العمل الفنية لـ  IANAدمج بعض األنشطة المستمرة لمجموعة عمل 

  المزيد من المعلومات

: لمجموعة عمل المشارآةالتقرير النهائي  •
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/participationwg.htm  

: IANAالتقرير النهائي لمجموعة عمل  •
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/ianawg.htm  

  االتصال بالعاملين

، وبارت بوسوينكل، مستشار سياسات أولccNSOجابرييل شيتيك، سكرتير 

mailto:policy-staff@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/participationwg.htm
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/ianawg.htm


  يعيد تعيين الرئيس وينتخب نائبين جديدين للرئيس CCNSOمجلس .  18
  

  
  

    

  أحدث التطورات  أحدث التطورات

وفي نفس االجتماع تم تعيين يونج أوم . ، آرئيس له)AU.(أستراليا تعيين آريس ديسبين،  ccNSOأعاد مجلس 
وتم تقديم الشكر لباتريشيو بوبليت على خدماته . ، آنائبين للرئيس)CA.(، وبايرون هوالند، آندا )KR.(لي، آوريا 

  .آنائب للرئيس

وفي نفس االجتماع تم تعيين يونج أوم . ، آرئيس له)AU.(أستراليا تعيين آريس ديسبين،  ccNSOأعاد مجلس 
وتم تقديم الشكر لباتريشيو بوبليت على خدماته . ، آنائبين للرئيس)CA.(، وبايرون هوالند، آندا )KR.(لي، آوريا 

  .آنائب للرئيس

  :ccNSOضاء باألعضاء الجدد التالية أسمائهم الذين تم تعيينهم بواسطة أع ccNSOوقد رحب مجلس   :ccNSOضاء باألعضاء الجدد التالية أسمائهم الذين تم تعيينهم بواسطة أع ccNSOوقد رحب مجلس 

  )BI.(، الذي حل محل فيكتور سيزا )ZA.(فيكا امبيزين، أفريقيا  •  )BI.(، الذي حل محل فيكتور سيزا )ZA.(فيكا امبيزين، أفريقيا  •

  )KR.(، منطقة آسيا والمحيط الهادي، )الُمعاد تعيينه(يونج أوم لي  •  )KR.(، منطقة آسيا والمحيط الهادي، )الُمعاد تعيينه(يونج أوم لي  •

  )FR.(، الذي حل محل أوليفر جويالرد )FI.(جيوهاني جيوسليوس، أوروبا  •  )FR.(، الذي حل محل أوليفر جويالرد )FI.(جيوهاني جيوسليوس، أوروبا  •

  )CL.(، أمريكا الالتينية )الُمعاد تعيينه(باتريشيو بوبليت  •  )CL.(، أمريكا الالتينية )الُمعاد تعيينه(باتريشيو بوبليت  •

 )US.(، الذي حل محل آيث درازيك )CA.(ايرون هوالند، أمريكا الشمالية ب • )US.(، الذي حل محل آيث درازيك )CA.(ايرون هوالند، أمريكا الشمالية ب •

    

  المزيد من المعلومات  المزيد من المعلومات

ccNSO :http://www.ccnso.icann.org/about/council.htmمجلس    ccNSO :http://www.ccnso.icann.org/about/council.htmمجلس 

  

  االتصال بالعاملين

  ccNSOسكرتير ، جابرييل شيتيك

  

  
ملخص مسموع للسياسة يتضمن العديد من الموضوعات متوفر …التعليم عن بعد.  19

  حالًيا
  

  لمحة سريعة

التي تم تصميمها خصيصًا  قع البث عبر الويب متعددة اللغاتمواسلسلة من  ICANNيقدم قسم السياسة التابع لـ 
إلى مجموعة من القضايا السياسية  ICANNلكي تعمل آمقدمة سريعة وفعالة ألصحاب المصالح عبر مجتمع 

  .الهامة

http://www.ccnso.icann.org/about/council.htm
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefings


  المزيد من المعلومات

  : الملخصات المتوفرة •

o استضافة التمويه السريعi  
o  برنامجgTLD الجديد  
o  مسودة التعديالت على اتفاقية اعتماد المسجلين)RAA(  
o الهجمات الخداعية التي تنتحل صفة المسجل  
o  تعديل استجابةDNS  
o  تقديمIANA  

  

  االتصال بالعاملين

  ، األمانة العامة للمنظمة العامةمتياس النجنيجر

http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-05jun08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-11jun08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-20aug08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-26aug08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-17sep08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-29sep08.htm
mailto:policy-staff@icann.org
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