
 تحديث السياسة 

 شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

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

  2011مارس  – 3، اإلصدار 11المجلد 

"اجتماع سيليكون فالي في سان األربعين تحت عنوان  ICANNإصدار خاص باجتماع • 
 سكو"فرانسي

 

 

 ICANNعبر 

 مع "تجربة الهاتف الخلوي" الجديدة 40الـ ICANNمواجهة تغييرات جدول اجتماع 

 المشكالت مطروحة حالياً إلبداء التعليقات العامة

ccNSO 

 النهائي إلبداء التعليقات اتقريرهنشر تعمل االنتداب وإعادة االنتداب والتقاعد  مجموعة

http://www.icann.org/topics/policy/
http://www.icann.org/topics/policy/
http://svsf40.icann.org/node/22237
http://svsf40.icann.org/node/22237
http://svsf40.icann.org/node/22237�
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 بة للحوادث بعد اعتماد الميثاقعمل مخزون االستجا مجموعةالحاجة إلى متطوعين في 

ccNSO  في استبيان المحتويات المحلية اليونسكوتقرر مساعدة 

 يختارون مستشاراً جديداً  APACأعضاء  ؛ينتخب رئيساً جديداً  ccNSOمجلس 

 113إلى  ccNSOعضوان جديدان يرفعان عضوية 

 تمت إضافة صفحة إلكترونية جديدة لموارد الحماية والجرائم اإللكترونية 

ccNSO تنشر مسودة جدول أعمال اجتماع سيليكون فالي العام 

GNSO 

  الواجب نقاشه في سيليكون فالي Whois تقرير متطلبات خدمات ودراسات

 ) بعد التعليقات العامة"ب"(الجزء  IRTP عمل مجموعةتغيير التقرير النهائي ل

 يريد التقرير، آراء االلتزام والبحث GNSO ؛RAPاعتماد توصيات 

 التقرير النهائي الستعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيته لدمج آراء المجتمع الواسعة

العمل الجديدة، طلب التعليقات على برنامج  مجموعة: إرشادات GNSOعمليات تحسين 
 PDPالمساعدة و

ASO 

  RIRsلمي مع العا IPv4استعادة عنوان  ةتقدم خطة تخصيص ومجموع

 الجهود المشتركة

 مراجعة المناطق الجغرافية على التقرير النهائيعلى عمل ال مجموعةبدء عمل 

  ركةالمسائل األخرى الجارية كجهود مشت

At-Large 

 جدول أعمال منشغل في اجتماع سيليكون فالي  مجتمع عموم المستخدمين يجهز

 ALACبدء العد التنازلي إلنهاء تحسينات 

 لعموم المستخدمينهيكل  130توسع مجتمع عموم المستخدمين ليصبح 

SSAC 

  2011) لعام SSACإصدارات خطة عمل اللجنة االستشارية للحماية واالستقرار (

 في اجتماع سيليكون فالي  SSACدعوة لحضور جلسة 
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 اقرأ بلغتك المفضلة
الموقع على تحديث السياسة نشر يُ و .بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة ICANNيتوفر تحديث سياسة

بريدك اإللكتروني  علىولتلقي التحديث  .متاح من خالل االشتراك عبر اإلنترنت ووه ICANN لـ اإللكتروني
وأدخل عنوان بريدك اإللكتروني واختر   ICANNعلى موقع صفحة االشتراكاتكل شهر تفضل بزيارة 

 .هذه الخدمة مجانيةلًما بأن ع .لالشتراك في الخدمة "تحديث السياسة"

 ICANNسياسة بيان الغرض من تحديث 
 

 .staff@icann.org-policyأرسل أسئلتك وتعليقاتك ومقترحاتك إلى: 

 يةسياسة دعم المنظمات واللجان االستشار

 ASO منظمة دعم العناوين
 ccNSO منظمة دعم أسماء رموز الدول

 GNSO منظمة دعم األسماء العامة
 At-Large ALACاللجنة االستشارية 

 GAC اللجنة االستشارية الحكومية
 RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

 SSAC اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار
 

 ICANNعبر 

تجربة الهاتف "مع  40الـ ICANNمواجهة تغييرات جدول اجتماع 
 الجديدة" الخلوي

جهزت موقعها لالجتماعات بالكامل إلمكانية الوصول إليها عبر الهواتف الخلوية والهواتف  ICANNللمرة األولى، 
جلسة في اجتماع سيليكون فالي في سان فرانسيسكو، تخضع بعض الجلسات  100خطيط أكثر من الذكية. مع ت

لتغييرات في الوقت والموقع في آخر لحظة. للحصول على الجدول األحدث واألكثر دقة أثناء تنقلك، قم بتوجيه متصفح 
 يعني "تجربة الهاتف الخلوي").  "me"(اختصار  //:me.icann.orghttpاإلنترنت على هاتفك الخلوي على 

، أيضاً تحديثات عن حالة الطقس Neustarرعاية تحقق من خالل الجديد، الذي المتنقل الموقع اإللكتروني ويقدم 
، مع ك، وأكثر كثيراً. كما يمكنك فرز الجدول بحسب مجال اهتمامالطوارئفي سان فرانسيسكو، وأرقام خدمات 

على نشاطات التركيز في ن يغبارالالحماية، أو  يائخصأ، أو على سبيل المثال لحاضرين الجددلرض خاص ع
 المجلس.

 .me.icann.org؟ جرب ذلك بعدفي ويستين وال تعرف أين عليك الذهاب  ولجتهل ت

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://me.icann.org/
http://me.icann.org/
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 عليها المشكالت المطروحة في الوقت الحالي لتعليق الجمهور
باقتناص الفرصة  . بادر اآلنICANNتم فتح فترات عامة كثيرة إلبداء التعليقات حول المشكالت التي تهم مجتمع 

 مثل:تلك الموضوعات من المشاركة بوجهات نظرك حول في 

  لمجموعة العمل على التقرير المؤقت يلخص . بيانات التسجيل الدوليةعلى عمل ال مجموعةلالتقرير المؤقت
حتى تاريخه، مما يوفر توصيات تمهيدية،  IRDعمل  مجموعةمناقشات  )IRD( بيانات التسجيل الدولية

ويسعى لطلب اآلراء من المجتمع حول المسائل ذات الصلة ببيانات التسجيل الدولية. تم تمديد فترة إبداء 
 . 2011مارس  14ت حنى التعليقا

  عمل مجموعة لالنهائي  رالتقريتم نشرccNSO DRD .عمل االنتداب وإعادة مجموعة لب اطوت
أو قصيرة األمد أم ال، أو االنتداب والتقاعد إبداء اآلراء حول ما إذا كانت توصياته ستحل المشكالت طويلة 

 .2011مارس من  15ما إذا كان المجتمع يريد اقتراح توصيات بديلة. الرجاء إبداء تعليقاتكم بحلول 
  من إجراءات تشغيل مجلس  5.0 المادةالتغييرات المقترحة علGNSO توجيه عمليات . قدمت لجنة

GNSo (OSC)  تنسيق [ 5للمادة مراجعةPDF ،95 التي تلغي متطلبات الكشف عن  ]كيلوبايت
ها في الموعد المناسب. تحديث لاالهتمامات، وتوفر إرشاد أوضح حول محتويات بيانات االهتمام وحو

 .2011مارس  26تنتهي فترة التعليقات في 
 تتضمن تسعة  التقرير النهائي المقترح لمجموعة العمل على الجزء ب من سياسة نقل المسجلين المتداخلة

مع أسئلة الميثاق الخمسة التي تم طلب التناقش بها، ومن بينها االستيالء على النطاق توصيات تتعامل 
والعودة العاجلة لالسم الذي تم نقله بشكل غير الئق و"حالة اإلغالق". بعد مراجعة التعليقات العامة 

لنهائي المقترح العمل اآلن تقريره امجموعة قدم تالمستلمة حول التقرير المبدئي والمزيد من المشاورات، 
 .2011مارس  31إلبداء التعليقات العامة. تغلق فترة التعليقات في 

  عملية وضع سياسةGNSO المقترحة من  الجديدة المقترحةGNSO  توصية، ومخطط  48تتضمن
التشغيلية  GNSOترح، باإلضافة إلى وثيقة مساندة يجب تضمينها في إجراءات للملحق أ الجديد المق

 مجموعةطلب تللتدقيق فيه،  GNSO. قبل إنهاء تقريره النهائي وإرسالها إلى PDPكجزء من كتيب 
 .2011ابريل  1إبداء اآلراء. سيكون منتدى التعليقات العام مفتوح حتى  GNSO PDPالعمل على 

  2012إطار العمل المقترح للميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية (FY12)  يوفر نظرة عامة على
. إن االشتراكات المبكرة 2012المكونات المقترحة التي ستتطور لتصبح ميزانية وخطة تشغيل كاملة لعام 

المتنوعين مجموعات الدعم واللجان االستشارية ومجموعات الدعم وقادة  ICANNين عاملي والمستهدفة ب
وضعت أساساً متفقاً عليه للخدمات والدعم المشمولة في الميزانية السنوية. أصبح بيد المجتمع اآلن التعليق 

ترة التعليقات . تنتهي فFY12على هذه المجموعة من األولويات المحددة، وكيف يجب أن تنسجم مع خطة 
 .2011أبريل  4على الخطة في 

  مسودة اقتراح لدراسة المشكالت المرتبطة بانتداب متباينIDN TLDs  تستهدف وضع وسائل النتداب
TLDs فة. تنتهي فترة التعليقات حول مقترح الدراسة لهذه المتباينة لمنفعة المستخدمين في المناطق المختل

 .2011أبريل  6المشكلة المهمة في 
  الحماية واالستقرار والمرونة لمجموعة المشكالت لفريق مراجعةDNS نشرها لطلب إبداء اآلراء من  تم

أبريل  6تنتهي فترة التعليقات في  ]كيلوبايت PDF ،16تنسيق [ مشكالت 10مجموعة من حول المجتمع 
2011. 

  توصية  14يتضمن  عمل استعادة أسماء النطاق بعد انتهاء صالحيتها مجموعةلالتقرير النهائي المقترح
لمناقشة خمسة أسئلة حول الحد الذي يمكن للمسجلين خالله تجديد أسماء النطاقات بعد انتهاء صالحيتها. 

والمتعلقة بتجديد ونقل وحذف أسماء النطاقات  موضع المناقشة ما إذا كانت السياسات الحالية للمسجلين
 .2011أبريل  7منتهية الصالحية ُتعتبر كافية. تغلق التعليقات حول التقرير النهائي في 

http://www.icann.org/en/public-comment/#ird
http://www.icann.org/en/public-comment/#ccnso-drdwg-final
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-5
http://gnso.icann.org/drafts/gnso-operating-procedures-revisions-23feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b-proposed-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b-proposed-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-pdp-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2012
http://www.icann.org/en/public-comment/#idn-variant-tld
http://www.icann.org/en/public-comment/#ssr-rt-issues
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/ssr-rt-set-of-issues-21feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#pednr-proposed-final-report
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  توجيه عمليات تصف لجنة  التوصيات المقترحة لبرنامج المساعدة العالميفيGNSO ةإستراتيجي 
للعامة، وخاصة للناطقين بغير اللغة اإلنجليزية وأولئك من المناطق/الدول  GNSOالمساعدة العالمية لـ 

النامية، وتوصي بوضع برنامج مساعدة عالمي يستهدف زيادة المشاركة بين كِل من األعضاء الحاليين 
 .2011أبريل  10والجدد. يجب إرسال التعليقات قبل 

  فريق مراجعةWhois نطاق العمل وخارطة الطريق، خطط المساعدة  يطلب آراء المجتمع حول
"، و"منتجو المعمول بهااإلجراءات، باإلضافة إلى تعريفات لمصطلحات "قوى تنفيذ القانون"، و"القوانين 

 .2011أبريل  17والمحافظون عليها"، و"المستهلكين". الرجاء إرسال تعليقاتكم قبل  Whoisت معلوما
المخزنة في للتعرف على قائمة كاملة من المشكالت المفتوحة والمعروضة إضافة إلى منتديات التعليق العامة 

 .صفحة تعليقات العامة، تفضل بزيارة األرشيفات

ccNSO 

 انشر تقريرهتعمل االنتداب وإعادة االنتداب والتقاعد  مجموعة
 النهائي إلبداء التعليقات

 لمحة سريعة 
 .للتعليقات العامة النهائي اتقريره ccTLD عمل االنتداب وإعادة االنتداب والتقاعد لـنشرت مجموعة 

 آخر التطورات
للتعليقات العامة حتى  النهائي اتقريره ccTLDs عمل االنتداب وإعادة االنتداب والتقاعد لـمجموعة  تنشر
 تشمل: ccNSOتقرير توصيات إلى مجلس . ويتضمن هذا ال2011مارس  15

  المباشرة بعملية لوضع سياسة رمز الدولة(ccPDP)  في الموعد المناسب لوضع سياسة حول تقاعد
ccTLDs. 

  عمل لتزويد مجلس  مجموعةتأسيسICANN ) والمجتمع األوسع بإطار عمل للتفسيرFoI لسياسات (
  FoI، ومراقبة تنفيذ ccTLDانتداب وإعادة انتداب 

  عند اللزوم، المباشرة بـccPDP  حول انتداب وإعادة انتدابccTLDs. 

 الخطوات التالية 
والتقاعد وإعادة  االنتدابالعمل إصدارات محّدثة عامة حول تقاريرها األربعة الكاملة (حول  مجموعةنشر تس

بعين  العمل مجموعة أخذتالحاضنة). بعد إغالق فترة التعليقات، س ccTLDاالنتداب مع أو من دون موافقة مدير 
 ccNSO.نهائي إلى مجلس  إرسال تقرير قبل االعتبار آراء العامة

 الخلفية 
بالتغييرات  للتصويتحول بدء عملية وضع سياسة أم ال  ccNSOالنصائح إلى مجلس  DRDعمل  تقدم مجموعة

لحل  المحتملةن االعتبار الحلول . وهي تأخذ بعيccTLDsوتقاعد  على السياسات الحالية لالنتداب، إعادة االنتداب
 .DRDعمل  مجموعة حددهاتالمشكالت التي 

http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-outreach
http://www.icann.org/en/public-comment/#whois-rt
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/public-comment/#ccnso-drdwg-final
http://www.icann.org/en/public-comment/#ccnso-drdwg-final
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 المزيد من المعلومات:
في يونيو  الالحقةو تقارير سير التقدم  2011العمل أول تقرير له عن سير العمل في فبراير  مجموعة تنشر

 .الميثاق، وتقارير سير التقدم والتقارير الكاملة. راجع 2010وديسمبر 

 العمل  مجموعةبجهة االتصال 

 ccNSOكبير مستشاري سياسة  ،بارت وينكيل

عمل مخزون االستجابة للحوادث  مجموعةالحاجة إلى متطوعين في 
 بعد اعتماد الميثاق

 ة لمحة سريع
 .لتنفيذ مستودع االستجابة للحوادث ةعمل جديد مجموعة ccNSOمجلس  سينشئ

 آخر التطورات
. ccNSOعمل التخطيط لالستجابة لحوادث  مجموعةعمل لتنفيذ توصيات  مجموعةإنشاء  ccNSOقرر مجلس 

صيانة مستودع تفاصيل على إيجاد الحلول األمثل والمقبولة أكثر ليتم تنفيذها، وتشغيل و ةالجديد المجموعةركز تس
 اتصال. 

 الخطوات التالية
. حالما يتم تبني ههذالعمل  مجموعةويصوت على ميثاق  ccNSOفي اجتماع سيليكون فالي، سيناقش مجلس 

 انضمام متطوعين.  ccNSOالميثاق، سيطلب مجلس 

 الخلفية
قريره النهائي. ناقش المجلس العمل على التخطيط لالستجابة للحوادث ت مجموعة تينا، قدمخفي اجتماع كارتا

عمل االستجابة مجموعة . لقد تم إنشاء 2011مارس  1للمؤتمر في  االعمل في استدعائه مجموعةتوصيات 
 . DNSأثناء الحوادث التي قد تؤثر على  ccTLDللحوادث لوضع آليات مستديمة لالشتراك والتفاعل مع سجالت 

 المزيد من المعلومات
  ]كيلوبايت PDF ،284تنسيق [ عمل االستجابة للحوادث مجموعةلالتقرير النهائي 

 العمل مجموعةبجهة االتصال 
 ccNSOير مستشاري سياسة كب ،بارت وينكيل

ccNSO  في استبيان المحتويات المحلية اليونسكوتقرر مساعدة 
 لمحة سريعة 

 إجراء استبيان المتحدة للتعليم والعلوم والحضارة) عن طريق األمم(منظمة  UNESCOمساعدة  ccNSOتعتزم 
 حول إنشاء المحتويات المحلية والبنية التحتية المحلية.

http://ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:bart.boswinkel@icann.org
http://cartagena39.icann.org/meetings/cartagena2010/presentation-ccnso-members-irwg-07dec10-en.pdf
mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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 آخر التطورات
 منظمة لمساعدتها بإجراء االستبيان. ستساعد نتائج االستبيان ccNSOمجلس  UNESCOخاطبت منظمة لقد 

UNESCO والبنية التحتية المحلية.  على إجراء دراسة شاملة حول إنشاء المحتويات المحلية 

 الخطوات التالية
 . UNESCO لـللرد على االستبيان واالستجابة  ccTLDلقد تمت مخاطبة مدراء 

 العمل  مجموعةبهة االتصال ج
 ccNSOكبير مستشاري سياسة  ،بارت وينكيل

يختارون  APACأعضاء  ؛ينتخب رئيساً جديداً  ccNSOمجلس 
 مستشاراً جديداً 

 لمحة سريعة 
طقة آسيا المطلة على المحيط منفي  ccNSO. اختار أعضاء ccNSOلـ  اجديدً  ارئيسً  ينتخب ccNSOمجلس 
 .ccNSOلـ  اجديدً  امستشارً  الهادي

 آخر التطورات
اختار و. ccNSO لـ الجديدرئيس ال(المملكة المتحدة) بصفة  uk.باإلجماع ليزلي كاولي،  ccNSOاختار مجلس 

م في مجلس (نيوزيالندا) لتمثيل منطقته nz.كيث ديفيدسون،  منطقة آسيا المطلة على المحيط الهاديأعضاء 
ccNSO. 

 الخطوات التالية
 .2011مارس  18عن منصبه في  يهتنحيجري (أستراليا)، الذي  au.ستحل ليزلي كاولي مكان كريس ديسبين، 
 .2011مارس  19في  ccNSOوسيبدأ كيث ديفيدسون منصبه في مجلس 

 الخلفية
ي كان عليه التنحي عن منصبه في ، وبالتال2011في  ICANNمنصبه في مجلس إدارة  (au.)سيبدأ كيث ديسبين 

. تم ترشيح ccNSOلمنصب رئيس  . مع مغادرته، يجب إيجاد بديل واختار المجلس ليزلي كاوليccNSOمجلس 
 في المجلس. منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي(نيوزيالندا) واختياره لتمثيل  nz.كيث ديفيدسون 

 المزيد من المعلومات:
 طلب الترشيحات  
 تقرير الترشيح 
 أرشيف 

 العمل  مجموعةبجهة االتصال 
  ccNSO، أمانة جابريل شيتيك

mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:bart.boswinkel@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/about/elections/call-for-nominations-16feb11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/about/elections/call-for-nominations-16feb11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/node/22561
http://www.ccnso.icann.org/node/22561
http://forum.icann.org/lists/ccnso-nominations
http://forum.icann.org/lists/ccnso-nominations
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 113إلى  ccNSOعضوان جديدان يرفعان عضوية 
 لمحة سريعة 

 .ccNSOعضوان جديدان، عن جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا، انضما إلى 

 آخر التطورات
(أوكرانيا) سيرفعان عدد األعضاء  ua.كونغو الديمقراطية) و (جمهورية ال cd. هما ccNSOأحدث عضوان في 

 .113إلى 

 المزيد من المعلومات:
 إعالن 
 قائمة األعضاء 

 العمل مجموعةة االتصال بجه
  ccNSO، أمانة جابريل شيتيك

تمت إضافة صفحة إلكترونية جديدة لموارد الحماية والجرائم 
 اإللكترونية 

 لمحة سريعة 
إلى موارد مواقع إلكترونية  قد تم إطالقه وهو يوفر روابط ccNSOعلى الموقع اإللكتروني لـ  موارد جديدة قسم

 . مهمة تتعلق بالحماية والجرائم اإللكترونية

 آخر التطورات
دونات مع روابط إلى م ccNSOعلى الموقع اإللكتروني لـ  قسم جديد خول الحماية والجرائم اإللكترونيةتم إطالق 

ومواقع  ICANNالكمبيوتر)، ومنتديات الحماية، وموارد حماية  لطوارئ(فرق االستجابة  CERTالحماية، مواقع 
 صناعة الحماية. 

 الخطوات التالية
 مواصلة بناء القسم عن طريق إضافة موارد ذات صلة، وتشمل مواد من إرسال المجتمع. ccNSOيخطط 

 الخلفية
بناء صفحة "موارد" مع  ccNSOالنهائي أنه ينبغي على  افي تقريره ccNSOعمل مشاركة  مجموعة تاقترح

وتستخدمها. حتى الوقت الحاضر، لم يتم وضع إال الموارد القانونية  ccTLDsموارد ينبغي أن تشارك بها 
 والسياسية والتسويقية والفنية. قسم الحماية والجرائم اإللكترونية هو إضافة جديدة.

 ات:المزيد من المعلوم
 قسم الحماية والجرائم اإللكترونية 
 تنسيق [ التقرير النهائيفي عمل المشاركة  مجموعةPDF ،18 كيلوبايت[  

http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-02mar11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-02mar11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/about/members.htm
http://www.ccnso.icann.org/about/members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/resources/cybercrime-resources.htm
http://www.ccnso.icann.org/resources/cybercrime-resources.htm
http://www.ccnso.icann.org/resources/cybercrime-resources.htm
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-participationwg-final-report-feb09.pdf
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  صفحة مواردccNSO  :العامةhttp://www.ccnso.icann.org/resources 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
  ccNSO، أمانة جابريل شيتيك

ccNSO مسودة جدول أعمال اجتماع سيليكون فالي العام تنشر 
 لمحة سريعة 

 . ومعلومات أخرى مرتبطة باالجتماع-أعمال اجتماع سيليكون فالي  مسودة جدول ccNSOنشرت 

 آخر التطورات
في سيليكون فالي في سان فرانسيسكو، باإلضافة إلى مواد  ccNSOلقد تم نشر مسودة جدول أعمال اجتماع 

 ).ccNSOتماع (مثل ملخصات عن المحاضرات وقوائم ما قبل التسجيل في التحضير لالج

 الخطوات التالية
 سيتم إجراء تحديثات على جميع األقسام قبل وخالل االجتماع.

 المزيد من المعلومات:
 عاتمسودة جدول أعمال االجتما  
 صفحة معلومات االجتماع العام 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
  ccNSO، أمانة جابريل شيتيك

GNSO 

في  الواجب نقاشه  Whoisتقرير متطلبات خدمات ودراسات
 سيليكون فالي

 لمحة سريعة 
Whois  مستودع البيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات، وتسجيل االتصاالت وغيرها من المعلومات
. ، فيجب التعامل مع عمليات الضبط تلك بعناية أكبرWhois وبسبب التوازن العالمي وأهمية المعايير لـ. الحساسة

تأخذ بعين االعتبار GNSO مجلس . ام وإساءة استخدام الموارد العامة الهامةاألسئلة المطروحة والمتعلقة باستخد
 .Whoisأربعة دراسات لتقديم معلومات حديثة وموثوقة حول حوارات المجتمع فيما يتعلق بـ 

http://www.ccnso.icann.org/resources
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/meetings/sanfrancisco/agenda.htm
http://www.ccnso.icann.org/meetings/sanfrancisco/
http://www.ccnso.icann.org/meetings/sanfrancisco/
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 آخر التطورات
اقش قد أنهوا تحديد نطاق جميع الدراسات المقترحة للتكاليف والجدوى، وسين ICANN األعضاء العاملين في

 .في اجتماع سيليكون فالي Whoisتقرير متطلبات خدمة  باإلضافة إلى هذه الدراسات GNSOمجلس 

 الخاضعة للتدقيق تندرج تحت أربعة فئات رئيسية: Whois دراسات

  إساءة استخدامWhois وتكشف هذه الدراسة إلى أي مدى كانت التعليقات العامة لمعلومات .Whois 
، 2009في سبتمبر  (RFP)طلبا بتقدم طلبات  ICANN. وقد أصدرت المستخدمة ألغراض الضرر

والسؤال عن أي معرفة أو باحثين مؤهلين لتقدير التكاليف والجدوى االقتصادية لهذه الدراسات. مجلس 
GNSO خالل فترة قصيرة. شركة األبحاث التي تم اختيارها هذه الدراسة وإعالن يخطط لمتابعة 

  تحديد متطلباتWhoisحص هذا الجهد مدى تسجيل أسماء النطاقات المسجلة من قبل األشخاص . يم
 ICANN. أصدرت Whoisاالعتباريين أو ألغراض تجارية ليست واضحة والتي تتمثل في بيانات 

RFP  وأعد أعضاء الفريق تحليل اإلجابات المورد لمجلسGNSO  ونظر المجتمع. ال يزال المجلس
 ه الدراسة.يدرس ما إذا كان ينبغي إجراء هذ

  البروكسي وخدمات خصوصيةWhois  سوف تركز هذه الدراسة على مدى استخدام "اإلساءة"دراسة .
تسجيل أسماء النطاق إلجراء أنشطة غير قانونية أو ضارة باإلنترنت عبر خدمات الخصوصية 

مايو  20في  طلًبا للحصول على العروض ICANNوالبروكسي لتأمين تحديد هوية المجرم. نشر فريق 
 طلب المزيد من المعلوماتوتم تلقي ثالثة ردود. وإلشراك المنظمات البحثية المستقلة لتنفيذ تلك الدراسة. 

اآلن الخطوات  GNSOقدموا أقوى الردود. وقد حللت هذه المعلومات للموظفين ويدرس مجلس  نمم
 التالية. يتوفر رابط لتحليل الموظفين أدناه.

 ستقيس هذه الخدمات استجابات خدمة البروكسي الخصوصية البروكسي ودراسة كشف خدمات .
 وتم إعالن طلب الحصول على العروض من أجلالمسجل.  "والخصوصية لطلبات "الكشف عن هوية

أن  ICANN فريق عملاكتشف و، ولم يتم تلقي أية عطاءات. 2010في سبتمبر  إجراء هذه الدراسة
ل جدوى هذه الدراسة، وما إذا كان مجموعة من المتطوعين المحتملين لديهم مخاوف كبيرة حو المقاولين

القادرين سيكونون مستعدين للمشاركة أم ال، ومخاوف معينة حول حساسية المعلومات التي يجب المشاركة 
بها. لمواجهة هذه المخاوف، يقترح العاملين إجراء استبيان بالجدوى لتوضيح الشكوك وتحديد ما إذا كانت 

 هي ممكنة أم ال. يتوفر رابط إلى تقرير العاملين األحدث أدناه. الدراسة الكاملة
أو  Whois مناقشة تقرير متطلبات خدمة GNSOفي هذا االجتماع العام في سيليكون فالي، ينوي مجلس 

)Whois Service Requirements Report(،  الذي تم إنهائه العام الماضي. هذا التقرير هو قائمة كاملة
توصيات حول  بناءاً على السياسات الحالية ومناقشات السياسة السابقة، ولكنه ال يقدم Whois بمتطلبات خدمة

 السياسة.

 بعض المتطلبات المحتملة المتضمنة في هذا التقرير هي: 

 ادم وإليجاد خ آليةWhois معتمدة 
  منظمةاستعالمات 
 معيارية من قدرات االستعالم مجموعة 
 جيد للردودمحدد بشكل  مخطط 
 ائل خطأ معياريةرس 
 جودة محسنة لبيانات تسجيل النطاق 
 التدويل 
 عناصر الحماية 
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 Whois السميك مقابل الرقيق 
 اتصال اإلساءة إلى المسجل نقطة 

 المزيد من المعلومات:
  صفحة وضع سياسةWhoisGNSO  
  خلفية دراساتWhois  
  إساءة استخدامWhois  وإعالنRFP  
   وضع سياسةWhoisGNSO  
 دراسة إساءة بروكسي والخصوصية و إعالنWhois 
 الموظفين لخصوصية  تحليلWhois تنسيق [ ودراسات إساءة خدمة البروكسيPDF ،436 كيلوبايت[ 
  إعالن دراسة اإلزالة والبروكسي وخصوصيةWhois 
  تحليل الطاقم إلساءة استخدامWhois تنسيق [ وتقارير تحديد التسجيلPDF كيلوبايت 488، وحجم[ 
 SSAC037 :ةيعرض واستخدام بيانات التسجيل الدول 
 ر مجلس قراICANN  الدوليةبشأن عرض واستخدام بيانات التسجيل 
  تنسيق [ تسجيل بيانات التدويل عمل مجموعةميثاقPDF ،112 كيلوبايت[  
  :مقدمة لمتطلبات خدمة موجز صوتيWhois  مقطع]MP3، 15 [ميجابايت 
  قائمة متطلبات خدمةWhois – تنسيق [ التقرير النهائيPDF، 636 [كيلوبايت 
  وتحويل خصوصية وبروكسي  دراسةتقرير العاملين حولsWhoi ] تنسيقPDF ،247 كيلوبايت[  

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
 كبير مستشارو السياسة ،ليز جاستر

بعد التعليقات  )الجزء ب( IRTPعمل مجموعةتغيير التقرير النهائي ل
 العامة

 لمحة سريعة 
وفير إجراء مباشر لحاملي أسهم النطاق لنقل أسمائهم من مسجل إلى ت (IRTP)تهدف سياسة نقل التسجيل الداخلي

ICANN عمل سياسة نقل التسجيل الداخلي مجموعةاقترح  .معتمد إلى آخر (IRTP)  الجزء ب سياسة عكس
إلعادة " نقل عكسي"هي عملية  (ETRP)سياسة عكس النقل بشكل سريع المقترحة . (ETRP)التحويل المسرعة 
مؤخراً إلى مالكه األصلي إذا تعرض للقرصنة، وقد تم وضعها لتصحيح االنتقاالت االحتيالية أو اسم نطاق تم بيعه 

 .بالخطأ

 آخر التطورات والخطوات التالية
 IRTPعمل  مجموعة ،]كيلوبايت PDF ،764تنسيق [ التقرير المبدئيبعد مراجعة التعليقات العامة المستلمة حول 

تسعة على  ]كيلوبايت PDF ،733تنسيق [ التقرير النهائي المقترحأنهى اآلن توصياته. يحتوي هذا  الجزء ب قد
، و وتقرير مشكالت حول كثيف"ال" Whoisتقرير مشكالت حول  ،المسجل طوارئتوصيات تشمل قناة إجراء 

http://gnso.icann.org/issues/whois/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-28sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-23oct09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-18may10-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-18may10-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/whois/gnso-whois-pp-abuse-studies-report-05oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-29sep10-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-studies-report-for-gnso-23mar10-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#6
http://gnso.icann.org/drafts/internationalized-data-registration-wg-draft-charter-27sep09.pdf
http://audio.icann.org/whois-requirements-20100413-en.mp3
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-pp-relay-reveal-studies-report-11feb11-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
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فيما  Whois، وتوضيح رسائل حالة IRTPمن  7و 6رقم اإلنكار  على أسباب التعديالت ،"تغيير التحكم“‘وظيفة 
 يتعلق بحالة إغالق المسجل.

المستمرة ،  والمشاوراتالنهائي بشكل كبير بعد مراجعة للتعليقات العامة  تم تغيير التوصيات المقترحة في التقرير
جلسة أثناء اجتماع العمل  مجموعةوتنظم العمل طلب جولة أخرى من التعليقات العامة.  مجموعة تلذا قرر

لمقترحة والسماح باستفسارات العامة والحوارات منهم. بعد إغالق سيتم خاللها تقديم التوصيات ا سيليكون فالي
. لمزيد من GNSOالعمل التعليقات المستلمة وينهي التقرير إلرساله إلى مجلس  مجموعةراجع تسالتعليقات العامة، 

 .الجزء ب IRTPالعمل على  مجموعةمساحة  المعلومات، الرجاء مراجعة

 الخلفية
إلى توفير إجراء مباشر لحاملي أسهم النطاق لنقل أسمائهم من مسجل  (IRTP) تهدف سياسة نقل التسجيل الداخلي

ICANN  معتمد إلى آخر. أسس مجلسGNSO  سلسلة من خمسة فرق عمل (أ إلى هـ) للتدقيق واألخذ بعين
 لمختلفة لهذه السياسة.االعتبار المراجعات ا

الجزء ب تقريره المبدئي في العام الماضي، وقدم العديد من االستنتاجات  IRTPالعمل على  مجموعة تنشر
. سياسة (ETRP)والتوصيات التمهيدية لطلب آراء العامة، ويتضمن سياسة عكس النقل بشكل سريع المقترحة 

نقل عكسي" إلعادة اسم نطاق تم بيعه مؤخراً إلى مالكه هي عملية " (ETRP)عكس النقل بشكل سريع المقترحة 
األصلي إذا تعرض للقرصنة، وقد تم وضعها لتصحيح االنتقاالت االحتيالية أو بالخطأ. وهي ال تحدد أو تحل 

 النزاعات الخاصة بالنطاق والتحكم في النطاق أو استخدامه.

ن سلسلة من خمسة نقاط عملية تطوير السياسة هو الثاني م IRTPيعتبر الجزء ب من عملية تطوير السياسة 
العمل خمسة مسائل تركز على قرصنة النطاقات، واإلعادة  مجموعةواجه تلتحسين سياسة نقل التسجيل الداخلي. 

العاجلة لالسم الذي يتم نقله بشكل غير صحيح، وحالة اإلغالق. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى ميثاق 
 .المجموعة

 المزيد من المعلومات:
  التقرير األولي من الجزء ب منIRTP لـ PDP ] تنسيقPDF، 764  [كيلوبايت 
 التسجيل الداخلي بسياسة نقلخاصة صفحة الويب ال  
  تقرير الحالة الجزء ب صفحةIRTP حول التقدم المرحلي  
 تقرير القضايا الجزء بIRTP  ] تنسيقPDF ،256  [كيلوبايت 
  توصياتPDP ] تنسيقPDF، 124  [كيلوبايت 
 ملخص وتحليل التعليقات العامة الواردة 
 ICANN  الشرح الصوتي لـ : البثتبدأIRTP مقطع [ الجزء بMP3 ،18 [ميجابايت 

 جهات االتصال للموظفين
 ، كبير مديري السياسةماريكا كونينجز

http://svsf40.icann.org/node/22083
http://svsf40.icann.org/node/22083
http://svsf40.icann.org/node/22083
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://forum.icann.org/lists/irtp-b-initial-report/msg00017.html
http://forum.icann.org/lists/irtp-b-initial-report/msg00017.html
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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 يريد التقرير، آراء االلتزام والبحث GNSO ؛RAPاعتماد توصيات 
 لمحة سريعة 

ثمة انعدام باالتساق بين المسجلين والسجالت فيما يتعلق بالتعامل مع إساءة تسجيل اسم النطاق، وتستمر الشكوك 
عمل على سياسات إساءة  مجموعة GNSOول النشاطات التي تعتبر "إساءة استخدام للتسجيل." وقد أنشأ مجلس ح

لمراجعة سياسات اإلساءة إلى التسجيل.  (RAP WG)لفحص حاالت إساءة استخدام التسجيل.  (RAP)التسجيل 
 RAP.د من توصيات بتنفيذ العدي GNSOالمقترح، سيمضي مجلس  RAPعمل  مجموعةبعد مراجعة منهج 

 آخر التطورات والخطوات التالية
) تنفيذ سياسات اإلساءة إلى DTالمنهج المقترح لفريق وضع مسودة ( ةاقشبمراجعة ومن GNSOمجلس  قام

المضي بتنفيذ عدد  ، قرر المجلس2011ير . في اجتماعه في فبرايناخجلسته للعمل في كارتا) في RAPالتسجيل (
 يلي: ، وتشمل ماRAPمن توصيات 

  طلب تقرير بالمشكالت حول الحالة الحالية لسياسة قرار النزاع حول اسم النطاق الموحد(UDRP) . 
  طلب إجراء بحث مناقشة حول وضع أفضل الممارسات غير الملزمة لمساعدة المسجلين والسجالت التي

 جيل أسماء النطاقات. تواجه إساءة تس
  من قسم االلتزام في  ن ستتطلب آراًء◌ً ااثنتن اتوصيتتنفيذICANN : 

نشر المزيد من  ICANNالتي تتطلب من قسم االلتزام في  2رقم  Whois وصولتوصية  .1
سنوياً بحدها األدنى.. ويجب أن تتضمن هذه البيانات  Whois وصولالبيانات حول قابلية 

 43رقم  Whoisين يظهرون نموذج الوصول المقيد غير المناسب لخوادم عدد المسجلين الذ أ)(
 التعاقدية.  Whois وصولب) نتائج مراجعة التوافق السنوي لكل التزامات (و

بإحالة هذه  GNSOالمتعلقة بإشعارات التجديد الزائفة، والتي تشير أن يقوم 1 التوصية رقم .2
إلجراءات التنفيذ المحتملة، والتي تشمل التحقيق  ICANNالمشكلة إلى قسم االلتزام التعاقدي لـ 

 . Whoisبإساءة استخدام بيانات 
  طلب مجلسGNSO  من العاملين على سياسةICANN  إضافة بقية توصياتRAP  إلى قائمة مشاريع

GNSO  ".بحيث يتمكن المجلس من متابعة التوصيات المتبقية ومواجهتها بحسب ما هو مناسب 
 1والتوصية رقم  2رقم  Whois وصولحول توصية  بآرائه GNSOإلى مجلس  ICANNقدم عاملو التزام 

إلى مخطط مبدئي  المتعلقة بإشعارات التجديد الزائفة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس اآلراء المستلمة، باإلضافة
 جدول االجتماعفي اجتماعه في سيليكون فالي (راجع  UDRPللتقرير حول المشكالت حول الوضع الحالي لـ 

 لمزيد من التفاصيل).

 الخلفية
في  GNSOإلى مجلس  اوتوصياته ]ميجابايت PDF ،1.7تنسيق [ تقريرها النهائي RAPعمل  مجموعةقدمت 

. ثم شكل المجلس مجموعة من المتطوعين، فريق وضع مسودة التنفيذ لسياسات إساءة التسجيل 2010شهر يونيو 
(RAP DT)عمل  مجموعة تسياسات إساءة التسجيل (وضع رير. إن، لوضع منهج مقترح لتنفيذ توصيات التق

RAP تنسيق [ التقرير النهائي مسودات التنفيذ مصفوفة تصنف توصياتPDF ،1.7 بحسب أولوياتها  ]ميجابايت
تحدد  GNSOإلى مجلس  ]كيلوبايت PDF ،148تنسيق [ رسالةو أرسل  لموارد المتطلبةوالتعقيد المتوقع وا

 .لمزيد من المعلوماتمنهجاً موصى به ألخذه بعين االعتبار. راجع الموقع اإللكتروني 

 .ICANN الموقع اإللكتروني لـعمل إساءة استخدام التسجيل على  مجموعةيتوفر تاريخ موجز عن 

http://cartagena39.icann.org/node/15329
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/docXD7WQMx8iZ.docmsg10766.html
http://svsf40.icann.org/node/21979
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg09388.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm
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 المزيد من المعلومات:
 تنسيق [ العمل على سياسات إساءة التسجيل مجموعةالتقرير النهائي لPDF ،1.7 ميجابايت[  
 تنسيق [ 2008أكتوبر  29، تقرير مشكالت سياسات إساءة التسجيلPDF، 400 ترجمةو ]كيلوبايت 

  الملخص
 ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل 
  سياسات إساءة استخدام التسجيلعلى عمل ال مجموعةمساحة عمل (Wiki)  
  العمل على إعداد مسودة تنفيذ سياسات اإلساءة للتسجيل مجموعةمساحة عمل )Wiki(  
  رسالة فريق صياغة تنفيذRAP مجلس إلى GNSO ] تنسيقPDF ،184 كيلوبايت[  

 جهات االتصال للموظفين
 كبير مستشاري السياسات ،مارجي ميالممدير السياسات و  ،ماريكا كونينجز

بعد انتهاء صالحيته لدمج آراء التقرير النهائي الستعادة اسم النطاق 
 المجتمع الواسعة

 لمحة سريعة 
إلى أي مدى ينبغي أن يكون المسجلين قادرين على استعادة أسماء النطاق بعد أن تنتهي صالحيتها؟ تتم مناقشة ما إذا 

 .كان التجديد والنقل والحذف الحالي لسياسات أسماء النطاق منتهية الصالحية للسجالت هي كافية

 آخر التطورات
) GNSO )PEDNR استعادة اسم نطاق ما بعد انتهاء الصالحية لـبعد إنهاء مراجعته لتعليقات المجتمع حول 

 مجموعة ت، قام]كيلوبايت PDF ،948تنسيق [ االستبيان المرافقو ]ميجابايت PDF ،1تنسيق [التقرير  المبدئي
إلبداء التعليقات العامة  ]كيلوبايت [971 التقرير النهائيتوصيات معينة. لقد تم نشر  العمل بتحديث التقرير وقدمت

 .2011فبراير  21في 

 يلي: توصية، تتضمن ما 14يتضمن التقرير النهائي المقترح 

 أيام بعد انتهاء الصالحية للتجديد من قبل المسجل. لثمانية حد أدنى اشتراط 
 ترات سماح الستبدال عرض المسجلين وف توافرgTLDs (RGP). 
  تطلب نشر الرسوم التي تم تقاضيها للتجديد، تطلب إرسال إشعارين على األقل قبل انتهاء الصالحية في

وأن على الموقع اإللكتروني منتهي الصالحية القول بشكل  أوقات معينة، إشعار بعد انتهاء الصالحية،
 وكذلك توفير تعليمات حول استبدال اسم النطاق. صريح أن التسجيل قد انتهى،

 مواد تعليمية حول كيفية الوقاية من الخسارة غير المقصودة. وضع 
نظم تللتدقيق بها.  GNSOأبريل لقبول آراء المجتمع قبل إرسالها إلى مجلس  7حتى  منتدى عام للتعليقات سيتم فتح
في االجتماع العام في سيليكون فالي في سان  مناقشة حول التقرير النهائي المقترحالعمل محاضرة و  مجموعة

 فرانسيسكو.

http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-policy/
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
http://gnso.icann.org/issues/pednr/pednr-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#pednr-proposed-final-report
http://svsf40.icann.org/node/22107
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 الخلفية
ذو  منتدى التعليقات العام(راجع  – 2010مايو  31النهائي في  اتقريره PEDNR PDPعمل  مجموعة تنشر

جديد وانتهاء صالحية الممارسات. تم طرح استبيان عدة أسئلة معينة حول تفقد الصلة بالمجتمع). باإلضافة إلى هذا، 
إرسال تسعة تعليقات من تسعة أفراد من المجتمع، ومن بينها تعليقات من ممثلين من المسجلين ومجموعات 

ردود على  400والمستخدمين التجاريين. تم استالم أكثر من  األعمالودوار مستخدمي  ،ALACالسجالت و
 ).الملخص والتحاليلاالستبيان (راجع 

ذات الصلة بنظام استعادة اسم النطاق بعد انتهاء  ICANNللتعرف على تاريخ أنشطة تطوير سياسة مجتمع 
 .PEDNR لـ صفحة الخلفيةصالحيته، الرجاء مراجعة 

 المزيد من المعلومات:
 التقرير األولي لـ PEDNR PDP ] تنسيقPDF، 1  [ميجا بايت 
 جلسة المشاورات العامة لـ  تفاصيل حولPEDNR في بروكسيل 
  تقرير مشكالتGNSO تنسيق [ حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيتهPDF، 416 [كيلوبايت 
 تقرير قضايا  ترجمةGNSO  حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتهاء الصالحية 
  تنسيق [ يان السجلالعمل: النتائج النهائية الستب مجموعةمحاضرةPDF ،948 كيلوبايت[ 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
 ، كبير مديري السياسةماريكا كونينجز

طلب والعمل الجديدة،  مجموعةإرشادات : GNSOعمليات تحسين 
 وبرنامج المساعدة  PDPالتعليقات على توصيات 

وبرنامج المساعدة أمام التعليقات العامة  PDPالعمل، تتوفر اقتراحات  مجموعةجيه إرشادات تنهي لجنة التو
 اآلن

 لمحة سريعة 
على تنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات التنظيمية التي تهدف إلى  (GNSO)يعمل أعضاء منظمة دعم األسماء العامة 

 . تحسين فعالية وسهولة للمنظمة
نأمل أن الشكل المتدفق . GNSOبأحدث التطورات فيما يتعلق بتنفيذ تحسينات  بط فقطالمواد في هذا القسم ترت

 .سيسمح للقراء بتحديد أحدث التطورات في هذا المجال
 كترونية لمعلومات تحسينالصفحة اإللالمناقشة والرسوم البيانية على  الجديدة والمنظمة،راجع GNSOلفهم بنية 
GNSO  صفحة)GII (أنشأ الفريق سلسلة صفحة الخلفية . ألسباب وتاريخ تحفيز التحسينات، راجعاإللكترونية .

المرتبطة مع  صفحة الخط الزمنيو  صفحة الحالة كهنامن صفحة جديدة "لوحة" للمراجعة السريعة لتنفيذ األنشطة. 
 اإللكترونية. GIIصفحة 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201008-en.htm#pednr-initial-report
http://forum.icann.org/lists/pednr-initial-report/msg00009.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/background-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/status-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/timeline-en.htm
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 آخر التطورات
 GNSOتنهي لجنة توجيه العملية إرشادات مجموعة عمل 

 GNSOقد تم إرسالها إلى مجلس  GNSO عمل مجموعةملخص وتحليل للتعليقات العامة فيما يتعلق بإرشادات 
نسخة محّدثة من وتم تداول للمراجعة.  (PPSC)لمراجعتها. أعاد المجلس التعليقات إلى لجنة توجيه عملية السياسة 

الوثيقة المحّدثة إلى المجلس لتبنيها في اجتماع وسيتم إرسال  PPSCالعمل للمراجعة من قبل  مجموعةإرشادات 
العمل حال  مجموعةلالستخدام من قبل أعضاء  الوثيقةسيليكون فالي. كما تم الطلب من العاملين وضع ملخص بهذه 

 .GNSOاعتماد اإلرشادات من قبل مجلس 

 المزيد من المعلومات:

 المقترحة (كما تم نشرها للتعليقات العامة) GNSOعمل  مجموعةإرشادات  •

 مقترحةالعمل ال مجموعةحول إرشادات  مةملخص وتحليل العاملين للتعليقات العا •

 
 الجديدة GNSOيحدد التقرير النهائي عملية وضع سياسة 

الذي يحدد  النهائي المقترح اتقريره (PDP WT)لعملية وضع السياسة  GNSO عمل مجلس مجموعةنشرت 
. PDPتوصية، والملحق أ الجديد المقترح و كتيب  46يدة. يتضمن التقرير الجد GNSOعملية وضع سياسة 

للتقرير والتوصيات في يوم األربعاء،  محاضرة ومناقشةأبريل. ستقام  1مفتوح حتى  منتدى التعليقات العام سيكون
 ون فالي. في سيليك ICANN مارس أثناء اجتماع 16

 المزيد من المعلومات:
 حول عملية وضع سياسة  منتدى التعليقات العامGNSO الجديدة المقترحة 
  العمل على وضع عملية وضع السياسة  مجموعةسجلwiki 
  العمل الخاص بمجموعة العمل  مجموعةسجلwiki 
  عمل عمليات الدائرة االنتخابية  مجموعةسجلwiki 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
  ، نائب مدير السياسةروبرت هوجارث

 اللجنة الدائمة للعمل على ميثاق للتنفيذ الجديد هي جارية

ة لإلشراف على تنفيذ التحسينات التي تطلبتها عملية المراجعة لـ إنشاء لجنة دائم GNSOلقد قرر مجلس 
GNSO.شكل المجلس فريق وضع مسودات يعمل حالياً على وضع ميثاق للجنة الدائمة . 

 

 لطلب التعليقات حول إستراتيجية المساعدة العالمية GNSOيسعى 

حول التوصيات المقترحة  المنتدى العامالمجتمع إلبداء التعليقات في  2011في فبراير  GNSO مجلس دعا
 التعليقات ويدمج اآلراء في توصياته.  GNSOلبرنامج المساعدة العالمي. سيراجع مجلس 

http://gnso.icann.org/improvements/gnso-working-group-guidelines-final-10dec10-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/gnso-wg-guidelines/msg00002.html
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-pdp-final-report
http://svsf40.icann.org/node/22177
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-outreach


 17 

ة عالمية إلى األعضاء وتم نشرها إلبداء التعليقات إستراتيجية مساعد GNSOتصف التوصيات التي وضعها 
المعنيين من العامة، وبشكل خاص غير الناطقين باللغة اإلنجليزية وأولئك من المناطق النامية، ولوضع برنامج 

الحاليين، باإلضافة إلى األعضاء  ICANNمساعدة عالمي يهدف إلى زيادة المشاركة من كٍل من أعضاء 
 نجليزية. المحتملين، وبشكل خاص غير الناطقين باللغة اإل

التي تمت  GNSOتحسينات التعليقات العامة حول إستراتيجية المساعدة العالمية هي خطوة أخرى نحو تنفيذ 
وضع  GNSO. يوصي المجلس بأنه على ICANNكما تم تحديدها من قبل مجلس  2009مباشرتها في أكتوبر 

 وتنفيذ برنامج مساعدة مستهدف الستطالع تشكيل مجموعات دائرة انتخابية جديدة. 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
 ومساندة السياسة SSAC، مديرة جولي هيدالند

 

 بهخطوات لتحسين إجراءات إبداء االهتمام الخاصة  GNSOيتخذ مجلس 

إجراءات مجلس  ، إبداء االهتمام، في5مجاالت التحسين في القسم  GNSO، حدد مجلس 2010في أواخر عام 
GNSO التي ستبسط وتوضح اإلجراءات. كلف مجلس  التشغيليةGNSO ي تشرف لجنة توجيه عملياتها، والت

 . 5على إجراءات المجلس، بإنهاء مراجعة لتحسين القسم 

الذي يلغي متطلبات الكشف عن االهتمام، ويقدم إرشادات  5للقسم مراجعتها  OSCفي الشهر الماضي، أرسلت 
 منتدى التعليقات العام لـول محتويات إبداء االهتمام وتحديثها في الموعد المناسب. لقد تم نشر الوثيقة في أوضح ح

ICANN.  

 
 االنتخابية الجديدة  GNSOتسعى لجنة المجلس إلى تحسين عملية االعتراف بدوائر 

أجروا منتدى  ICANN، عاملو ICANNالتابعة لمجلس  )SIC( ب توجيهات لجنة تحسينات التركيبيةبحس
 GNSOبدوائر  لطلب التعليقات العامة التي تتعلق بعناصر "عملية االعتراف يوماً  30استشاري لـ

  ايير التقييم.االنتخابية"الجديدة المقترحة، وتشمل إجراءاتها والتسلسل/الخطوات، واألشكال، واألدوات ومع

 الخلفية

على سلسلة من التوصيات المتعلقة بكيفية تحسين تركيبات  ICANN، صادق مجلس إدارة 2008في يونيو 
لخطوات لتوضيح وتعجيل  ICANN. إحدى التوصيات التي صادق عليها المجلس كانت اتخاذ GNSOوعمليات 

، العاشرةالداخلية، المادة  ICANNوانين الجديدة ذاتية التشكيل كما هو مشترط في ق GNSOخيار دوائر 
 .(4)5 القسم

وهو يقر بأن القوانين الداخلية ال تتضمن إرشادات إجرائية معينة تتعلق بكيفية إمكانية تشكيل طرف مهتم لطلب 
وضع مجموعة من اإلجراءات يمكن لجهة  2008دائرة انتخابية جديدة، طلب المجلس من العاملين في أواخر عام 

. حتى تاريخه، تقدمت GNSOعند تقديم طلب لالعتراف بها كدائرة انتخابية جديدة في  إتباعهاحتملة منظمة م
داخلية جديدة بشكل يتوافق مع العملية، ولكن  GNSOطلبات رسمية لدوائر حملة بخمسة مجموعات دوائر انتخابية 

 المجلس لم يوافق بعد على أي من هذه الطلبات.

التقدم بطلب دائرة انتخابية جديدة، عملت لجنة  إجراءاتيه فيما يتعلق بوضوح وتوقيت لمواجهة المخاوف التي لد
على هذه الجهود في العام الماضي، ومع العمل مع العاملين، أنهت وضع بديل "لعملية  (SIC)التحسينات التركيبية 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun08.htm
mailto:julie.hedlund@icann.org
mailto:julie.hedlund@icann.org
http://gnso.icann.org/council/gnso-op-procedures-05aug10-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/gnso-op-procedures-05aug10-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/gnso-op-procedures-05aug10-en.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/gnso-operating-procedures-revisions-23feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-5
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-5
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كبير من اإلجراء األصلي وهي ." تعدل العملية المقترحة بشكل GNSOاالعتراف بالدوائر االنتخابية الجديدة في 
 يلي: مصممة لتحقيق ما

  تحسين الوقت والجهد الكبيرين الالزمين لتشكيل وتنظيم واقتراح دائرة انتخابية جديدة لـGNSO  عن
 ؛--الموضوعية والمنصفة والشفافة  طريق فرض سلسلة من الخطوات السلسلة ومعايير التقييم المرتبطة

 .مع مجال واسع آلراء المجتمع
  تفويض المزيد من الصالحيات لكل مجموعة مشاركين فيGNSO  لتقييم مقترحات الدائرة االنتخابية

 مع الحفاظ على الدور اإلشرافي للمجلس. ،الجديدة
 و. ؛إدارة العملية بأكملها لتكون مرنة، ولكن معينة وذات إطار زمني محدود 
 اجعة الدورية لـ تقديم مجموعة جزئية من المعايير لالستخدام أثناء المرGNSO. 

يوفر مناقشة أوسع للخلفية التي تؤدي إلى المنتدى العام، باإلضافة إلى نظرة عامة موجزة للعملية  إعالن المنتدى 
 المقترحة.

 لمزيد من المعلومات 
  عملية االعتراف بدوائرGNSO  تنسيق [ مالحق) 3االنتخابية الجديدة (وتشملPDF ،206 كيلوبايت[ 
 تنسيق [ مخطط التدفق للعمليةPDF ،146 كيلوبايت[ 
 ) طلب الترشيحAFC(  كدائرةGNSO تنسيق [ انتخابية جديدةPDF ،165 كيلوبايت[ 
 ) طلب االعترافRFR(  كدائرةGNSO تنسيق [ انتخابية جديدةPDF ،261 كيلوبايت[ 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
  ، نائب مدير السياسةروبرت هوجارث

 

 يدخل مرحلة جديدة  GNSOتحسين الموقع اإللكتروني لـ

، بناءاً على التحسينات المعتمدة من قبل مجلس GNSOعلى الموقع اإللكتروني الجديد لـ  ICANNيعمل عاملو 
GNSO  العام الماضي. تلقى فريق موقعICANN تصميم الموقع الجديد ورمزه من المتعهد، وتحقق  اإللكتروني

الجديد، باستخدام من عمله بشكل مناسب. يعمل العاملون اآلن على نقل وإنشاء محتويات الموقع اإللكتروني 
ينا (راجع نسخة من المحاضرة، وتشمر صوراً لصفحات تصميم إطار خالتصاميم التي ظهرت ألول مرة في كارتا

). سيحتوي الموقع اإللكتروني بعد إعادة تصميمه على ]ميجابايت PDF ،2.01تنسيق [ هناالموقع اإللكتروني 
 أكثر من الموقع السابق. ستبدأ مراجعة محتويات الموقع الجديد قريباً.  GNSOالمزيد من التعليمات لزوار 

 المزيد من المعلومات: 
 صفحة معلومات تحسينات GNSO 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-02feb11-en.htm
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-process-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-flowchart-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-flowchart-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-afc-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-rfr-10jan11-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://cartagena39.icann.org/meetings/cartagena2010/presentation-gnso-refresh-05dec10-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/
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ASO 

العالمي مع  IPv4استعادة عنوان  ةتقدم خطة تخصيص ومجموع
RIRs 
 لمحة سريعة 

، تناقش سجالت اإلنترنت IPv4جميع العناوين في  (IANA)بعدما خصصت سلطة األرقام المعينة على اإلنترنت 
إلى  RIRsتها من التي تمت إعاد IPv4سياسة عالمية مقترحة للتعامل مع مساحة عناوين  (RIRs)اإلقليمية 
IANA بموجب االقتراح، ستكون .IANA  مجموع استعادة لمساحة العناوين المستعادة، ألن المجموع المتفرغ من

بكتل  RIRsمن مجموع االستعادة إلى  IPv4يتضاءل، وتخصيص مساحة عناوين  IANA IPv4 مساحة عناوين
 أصغر مما تم تخصيصه سابقاً.

 آخر التطورات

من قبل  RIRsوتخصيصها بكتل أصغر إلى  IPv4تأسيس مجموع استعادة لمساحات عناوين  لقد تمت مناقشة
االقتراح. وهو في مرحلة  (ARIN)في آخر اجتماعاتهم. لقد تبنى السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت  RIRsجميع 

 األخرى. RIRsالمناقشة من عمليات وضع السياسة في 

 الخطوات التالية
ومجلس  (NRO EC)، ستقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة موارد األرقام RIRsقتراح من قبل جميع عندما يتم تبني اال

لإلقرار والتنفيذ  ICANNبمراجعة االقتراح وتقديم السياسة إلى مجلس  (ASO AC)عناوين منظمة دعم العناوين 
 .IANAمن قبل 

 الخلفية
IPv4  عناوين هو نظام بروتوكول اإلنترنت المستخدم لتخصيص أرقامIP  بت. مع النمو  32الفريدة في شكل

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

عالمي. سيتم اإلعالن عن تفعيل إن السياسة العالمية المقترحة تستبدل اقتراح سابق من خطوتين لم ينال اإلجماع ال
، بحسب معايير الحدود التي تم IPv4األول مخزونه من مساحة عناوين  RIR مجموع االستعادة حالما ينهي

في كل ربع سنة، كتل العناوين المتوفرة من مجموع االستعادة بشكل  IANAتعريفها في هذا االقتراح. ستخصص 
 في ذلك الوقت.المؤهلة للتخصيص  RIRsمتساٍو إلى جميع 

 المزيد من المعلومات:
  على موقع  تقرير بالخلفيةلقد تم نشرICANN إلكتروني 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
 مدير عالقات الخدمات ،أولوف نوردلينج

http://icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org?subject=Global%20Policies%20for%20IPv4
mailto:policy-staff@icann.org?subject=Global%20Policies%20for%20IPv4
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 الجهود المشتركة

مراجعة المناطق الجغرافية على على عمل ال مجموعةبدء عمل 
 التقرير النهائي

 تم تحديد موعد ورشة العمل في اجتماع سيليكون فالي

 لمحة سريعة 
أغراض مختلفة عن التي تستخدم  على تحديد (WGGR) عمل استعراض المناطق الجغرافية مجموعةعمل ت

ICANN وتحديد ما إذا كان يستخدم في إطار المناطق الجغرافية لالستمرار في تلبية احتياجات أفراد المجتمع ،
 . ICANNوالنظر في تقديم توصيات تتعلق االستخدامات الحالية والمستقبلية وتعريف المناطق الجغرافية 

 آخر التطورات
للمراجعة من قبل المجتمع قبل وأثناء وبعد االجتماع  التقرير المؤقتلى نطاق المجتمع عالمنتشرة  WGGRنشرت 
 ملخص وتحليل للعاملينيناير وتم نشر  30ينا. أغلق المنتدى العام مؤخراً في خفي كارتا ICANNالعام لـ 

 للتعليقات المرسلة في المنتدى. 
 ابط التالية:ويمكن إيجاد نسخ عن التقرير المؤقت بجميع اللغات الستة المعتمدة من قبل األمم المتحدة على الر

 ]كيلوبايت PDF ،325تنسيق [ العربية •
• English ] تنسيقPDF، 356 يتكيلوبا[ 
• Français ] تنسيقPDF، 281 كيلوبايت[ 
• Русский ] تنسيقPDF، 380 كيلوبايت[ 
• 中文 ] تنسيقPDF، 275 كيلوبايت[ 
• Español ] تنسيقPDF، 206 كيلوبايت[ 

وتم تحديد ورشة عمل أخرى  يناخالعام في كارتا ICANNفي اجتماع  للمجتمعورشة عمل  العمل مجموعة تعقد
 كو. في سان فرانسيس العام في سيليكون فالي ICANNاجتماع في 

/ المشكالت التي تم توظيفها بشكل ناجح في فرق موضوعاتالعمل مصفوفة ال مجموعةستغل ت، التسهيل مناقشاتهو
مصفوفة مشكالت  –عمل المجتمع األخرى. راجع نسخة من أحدث وثيقة مصفوفة للعمل التي يمكن إيجادها هنا 

 .(اإلصدار الثاني) مسودة التقرير النهائي
 الخطوات التالية

العمل في  مجموعةالعمل بوضع مسودة تقريره النهائي. ستساعد ورشة العمل في سان فرانسيسكو  مجموعة تبدأ
العمل (إن وجد)، من المنوي نشره  مجموعة، والذي سيشمل توصيات التقرير النهائي لوضع المسودة. إن هاجهود

 من هذا العام. بوقت الحق

 الخلفية
الوثيقة بجميع لغات األمم المتحدة  تونشر 2009في أواخر شهر يوليو  المبدئي اتقريرهالعمل  مجموعة تأنهلقد 

 الستة لمراجعة وتعليق المجتمع. 
 هنا للتعرف على معلومات خلفية إضافية. انقر

 

http://www.icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
http://forum.icann.org/lists/geo-regions-interim-report/msg00005.html
http://www.icann.org/ar/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ar.pdf
http://www.icann.org/ar/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ar.pdf
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-en.pdf
http://www.icann.org/fr/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-fr.pdf
http://www.icann.org/fr/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-fr.pdf
http://www.icann.org/ru/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ru.pdf
http://www.icann.org/ru/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ru.pdf
http://www.icann.org/zh/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-zh.pdf
http://www.icann.org/zh/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-zh.pdf
http://www.icann.org/es/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-es.pdf
http://www.icann.org/es/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-es.pdf
http://svsf40.icann.org/node/22217
http://svsf40.icann.org/meetings/siliconvalley2011/geo-regions-wg-final-report-issues-matrix-17mar11-en.pdf
http://svsf40.icann.org/meetings/siliconvalley2011/geo-regions-wg-final-report-issues-matrix-17mar11-en.pdf
http://svsf40.icann.org/meetings/siliconvalley2011/geo-regions-wg-final-report-issues-matrix-17mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-05dec08-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-05dec08-en.htm
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 لمزيد من المعلومات
  قرار مجلسICANN بتخويل مجموعة العمل 
 مخطط مجموعة العمل للمناطق الجغرافية 
 2009الصادر في يوليو  التقرير المبدئي  
 عن توافر التقرير المؤقت  اإلعالن 
  منتدى التعليقات العامالتقرير المؤقت 

 
 العمل مجموعةجهة االتصال ب

  ، نائب مدير السياسةروبرت هوجارث

 المسائل األخرى الجارية كجهود مشتركة
الفردية واللجان االستشارية إلى الحوارات الثنائية  ICANNألخيرة، سعت منظمات دعم بشكل متزايد في السنوات ا

والمتعددة فيما يتعلق بالمسائل المشتركة وتضارب المصالح في السنوات األخيرة. بعض المشكالت الحالية التي تتم 
 يلي: مناقشتها تشمل ما

 يناخحول الحرف الواحد الذي سيتم نشره للمناقشة في كارتا IDN TLDsتقرير  •
 تقريرا مؤقتا  الدوليةتطلق مجموعة العمل لبيانات التسجيل  •

At-Large 

في اجتماع سيليكون  مكتظجدول أعمال  يجهز At-Largeع مجتم
 فالي 

 لمحة سريعة 
وشكل ومحتويات جلسات هيكل عمليتها من األسفل إلى األعلى لتطوير ر أشه على مدار At-Large مجتمع استخدم

At-Large  التي يجب عقدها أثناء اجتماعICANN مجتمع جلسة لل 21نتيجة لهذا، سيتم عقد . في سيليكون فالي
يعقدها المجتمع في اجتماع  At-Largeهذا أكبر عدد من جلسات . ألسبوع التي ستدوم أثناء االجتماعات

ICANN . 

 آخر التطورات
  المجدولة: At-Largeتتضمن اجتماعات 

  جلسات عملALAC  2و 1والقيادة اإلقليمية 
  اجتماعاتAt-Large  مع مجلسICANN  (اإلطالق)GAC و ،SSACن، والمسجلي 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm#_Toc87682556
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12nov10-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12nov10-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#15
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
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 NARALO، LACRALO، APRALO االجتماعات الشهرية 
 استعراض لـ NARALO مع الدكتور فينت كيرف بصفته المتحدث الرئيسي 
  لفرق عمل تحسينات  "د"و "ج"و "ب"و "أ"اجتماعات فرقAt-Large 
  جلستين لمناقشة السياسة 
 ـاجتماع طاقم السكرتارية اإلقليمي ل At-Large 
  اجتماعAFRALO/AfrICANN لمشتركا 
 اجتماع القيادة اإلقليمية وALAC 
 اجتماع اللجنة التنفيذية لـ ALAC 

فحسب، حيث أن جميع الجلسات هي مفتوحة لجميع الحاضرين.  At-Largeهذه االجتماعات ليست لممثلي مجتمع 
اع بنشاط في العديد من الجلسات األخرى التي تتم خالل اجتم At-Largeباإلضافة إلى هذا، سيشارك أعضاء 

ICANN .في سيليكون فالي سواء بشكل شخصي أو عبر استخدام أدوات المشاركة عن بعد  

بسبب عدد الجلسات، يمكن تغيير الجداول في آخر لحظة. يمكن للمشاركين البقاء على اطالع على أحدث جدول عن 
. قم بتوجيه متصفح اإلنترنت على هاتفك وي" لموقع االجتماع"تجربة الهاتف الخل الجديدة ICANNطريق خدمة 
 " يعني "تجربة الهاتف الخلوي").me(اختصار " http://me.icann.orgالخلوي على 

 المزيد من المعلومات:

 بحسب اليوم  Large-Atاجتماعات جدول  •
إلى جداول األعمال باللغات اإلنجليزية  ط، وتشمل روابLarge-Atاجتماعات القائمة الكاملة من  •

 إلسبانية وتعليمات المشاركة عن بعد والفرنسية وا

 العمل مجموعةجهة االتصال ب

 ICANN لـ Large-Atفريق عمل 

 ALACبدء العد التنازلي إلنهاء تحسينات 
 ليتم تحديد موعد لتقدم أربعة فرق عمل تحسينات اقتراحات مسودة تنفيذ في اجتماع سيليكون فا

 لمحة سريعة 
سيجعله . بحسب الموعد نحو نهاية ناجحة عند نهاية شهر مارس At-Large ـل ALACيسير مشروع تحسينات 

 .At-Large ـبفضل أربعة فرق عمل على التحسينات ل -ينهي أعماله  AC أو SOهذا أول مشروع تحسينات 

 خلفية
، وألزمت بها القوانين 2008تقلة لعام المس ALACعن مراجعة  ALAC/At-Large لقد نشأ مشروع تحسين

العمل  مجموعة ت. بناءاً على مكتشفات هذه المراجعة واآلراء من فترتي تعليق عام، وضعICANNالداخلية لـ 
في يونيو  تقريره النهائيتم نشرها في  ،توصية 13 (BGC) لجنة األحكاممن قبل  ةالمعين ALACعلى تحسينات 

2009. 

http://me.icann.org/
http://me.icann.org/
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Francisco+-+Meetings+Schedule+13-18+March+2011
http://svsf40.icann.org/svsf40/schedule/co/simple/At-Large
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
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أربعة  ALAC. بالتالي، أسست At-Largeو ALACيمكن تقسيم هذه التوصيات إلى أربعة مجاالت من تحسينات 
 فرق على أحد هذه المجاالت. وهي:الفرق عمل، وركزت كل 

 على توضيح هدف  "أ"العمل  مجموعةALAC مستمر ضمن قوانين الICANN  مساحة الداخلية (راجع
 ؛)عمل المجموعة "أ"

 على زيادة مشاركة  "ب"العمل  مجموعةALS  مساحة عمل وإزالة الحواجز ذات الصلة (راجع
 ؛)المجموعة "ب"

 على مراجعة وتحسين عمليات تخطيط  "ج"العمل  مجموعةALAC وAt-Large ل مساحة عم (راجع
 ؛)المجموعة "ج"

 على عملية استشارة سياسة  "د"العمل  مجموعةALAC  مساحة عمل المجموعة "د"(راجع.( 

 الخطوات التالية
عمل على تحسينات  مجموعةكل  ت، بدأ(RALOs)الخمسة  ةاإلقليمي At-Largeمع أعضاء من جميع منظمات 

 ICANNاجتماع  العمل إلى مجموعات. بعد ستة أشهر، تتجه 2010 سبتمبرعموم المستخدمين باالجتماع في 
 الدولي األربعين في سيليكون فالي، وهي مستعدة إلنهاء أعمالها.

في سيليكون فالي للعمل  At-Largeعدداً كبيراً من جدول أعمال اجتماع   RALOو ALACلقد كرس موظفو 
مارس، من  13والقيادة اإلقليمية في يوم األحد  ALACعلى مشروع تحسينات عموم المستخدمين. أثناء جلسة عمل 

وعضوية عموم  ALACالمنوي أن تتقدم فرق العمل األربعة على التحسينات باقتراحات تنفيذ مسوداتها إلى 
 ALACمارس، أثناء االجتماع األخير لـ  17م لساعتين. في يوم الخميس وتلقي اآلراء أثناء جلسة تدو المستخدمين

 .ALACوالقيادة اإلقليمية، من المتوقع أن تقدم فرق العمل اقتراحاتها النهائية إلى 

 هذه نظرة مسبقة على االقتراحات المعينة لفرق العمل:

 مراجعات على القوانين الداخلية لـ  "أ" المجموعةقترح تسICANN تقوي من انتداب  التيALAC 
الرئيسي لمستخدمي اإلنترنت الفرديين، لتقديم االستشارة حول  ICANN، بصفتها موطن At-Largeو

 ، وإجراء المساعدة.ICANNألخرى، والعمل كأداة لمساءلة  موضوعاتالسياسة وال
 سلسلة من التدريبات الجديدة ومبادرات االتصاالت لـ  "ب" المجموعةقترح تسALS، ديد منها مفصلة والع

 بحسب مناطقها المعينة.
 تحسينات على تخطيط  "د" المجموعةقترح تسALAC  ،اإلستراتيجي والتشغيلي والمتعلق بالميزانية

 في هذه العمليات. ALS’sوتوجيهه بشكل خاص نحو تعزيز المشاركة من قبل المناطق و 
 ة لـتحسينات على عملية وضع استشارات السياس "د" المجموعةقترح تس ALAC وتشمل نقاطاً متعددة ،

، وتوفر مواد خلفية يمكن ALS’sيمكن من خاللها طلب تمديد، والمزيد من اآلراء حول السياسة من 
 الوصول إليها بسهولة أكبر.

 ALACستقدم العديد من فرق العمل اقتراحاتها ضمن سياق مخططات بيانية للتدفق التي تصور تطور عمليات 
 :"د"العمل  مجموعةالجديدة المقترحة من  ALAC PADك التفاصيل عن ، مثل تلAt-Largeو

 

https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+A
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+A
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+A
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+B
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+B
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+B
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+C
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+C
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+D
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المطالبة بتمديد فترة التعليق العام  ALACلـ  كيف يتسنى
 لعدد (س) من األيام

عدد األيام (س)  ALACتحدد 
 للتمديد على تعليقاتها

بدء عملية 
 طلب التمديد

 

 ICANNطلًبا إلى  ALACتقدم 
) xتطالب فيه بتمديد عدد األيام (

 على تعليقاتها

أو ترفض طلب  ICANNتوافق 
ALAC  وتقوم بإخطارALAC 

 بمضمون ذلك

طلًبا  ALACترسل 
بالبريد اإللكتروني إلى 

ICANN  بخصوص
) على xتمديد عدد األيام (
 تعليقاتها

على طلب  ICANNترد 
ALAC  بخصوص تمديد

) الخاص xعدد األيام (
 بالتعليقات

إلى  ALACنصيحة 
مجلس إدارة 

ICANN  بخصوص
 السياسة

الخروج من عملية 
طلب التمديد بالموافقة 
على مدة التمديد بعدد 

 )xأيام (

 

الخروج من عملية 
طلب التمديد بدون 

رة التعليق تمديد لفت
 x = (0العام (

 

النصيحة إلى مجلس  ALAC تقدم
 ICANN إدارة

 At-Largeبإخطار  ALACتقوم 
بالقرارات التي تتخذها فيما يتصل  RALOsو

 بالسياسة المطروحة للتعليق

رغم ذلك  ALSesو RALO يمكن لـ
تقديم التعليقات في غضون ما يتبقى من 

 فترة التعليق

 ALACهل تقدم 
النصيحة إلى مجلس 

 ICANNإدارة 
بخصوص هذه 

 ة؟السياس

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 ال

 ال

 ال

 

بتقديم  ALACهل تلتزم 
تعليق في حدود فترة 
التعليق االفتراضية 

 (نعم)؟

 /ALAC/RALOsتقوم 
At-Large  بمراجعة رفض

ICANN  للطلب المقدم من
ALAC  للتمديد بعدد (س) من

 األيام

الطلب  ICANNهل تقبل 
 ALACالمقدم من 

 )؟xم (بالتمديد لعدد أيا
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 لمزيد من المعلومات
 ، راجع هذه الموارد اإلضافية: ALAC/At-Large لمزيد من المعلومات حول مشروع تحسينات

  مساحة عمل تحسيناتLarge-At؛ 
  مخطط تنفيذ تحسيناتLarge-At و ؛المبسطة 
  خطة مشروع تنفيذ تحسيناتLarge-At-ALAC )7  و ؛)2010يونيو 
  تنفيذ تحسيناتLarge-ALAC/At) كارتاجينا)2010ديسمبر  5: التحديث ،. 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
 At-Largeت ، مدير مشروع تحسيناسيث جريني

 At-Large ـل هيكل 130ليصبح  At-Largeتوسع مجتمع 
 لمحة سريعة 

 At-Largeمن قبل مجتمع  At-Large ـتمت المصادقة على مجموعة عمل اإلنترنت لجزر كوك كتركيب ل
("ALS") مما يرفع مجموع ،ALS  130إلى. 

 آخر التطورات
 بصفتها (CIIAG)موعة عمل اإلنترنت لجزر كوك على مج At-Large (ALAC) ـصادقت اللجنة االستشارية ل

واالستشارة اإلقليمية  ICANN. تضمنت المصادقة االجتهاد الالزم الذي نفذه عاملو At-Large (ALS) ـتركيب ل
 . (APRALO) الهادئاإلقليمية آلسيا وأستراليا وجزر المحيط  At-Largeمن قبل منظمة 

  مجموعة عمل اإلنترنت لجزر كوك(CIIAG) ] تنسيقPDF ،117 آفاريوا،، مقرها في ]كيلوبايت 
مستخدم إنترنت، ومعظمهم يعيشون في جزيرة راروتونغا، ويعملون  43 تتألف من راروتونغا، جزر كوك

فعالة لضمان إنترنت عريض  تسياسا ععلى الترويج لوض CIIAGبالقطاعين العام والخاص. تعمل 
. كما تعمل والرخيص المتكافئالحزمة وخدمات هاتف خلوي ذات جودة، وتشجيع الحصول على اإلنترنت 

CIIAG  بنشاط على بناء القدرات التقنية لضمان أن تستغل جزر كوك اإلمكانيات التي تضيفها اإلنترنت
 إلى دول جزر صغيرة ونائية. 

 الخلفية
عالمياً.  يدمج آراء مجموعة من منظمات مستخدمي اإلنترنت المتنوعة هو أنه At-Largeن قوة مجتمع أحد مواط

عن طريق عملية وضع سياسة داخلية وإيجاد التمثيل في الوثائق  نالمستخدمييتم جمع اآلراء من منظمات عامة 
 . ALACالرسمية لـ 

 المزيد من المعلومات:
  التي تضم القائمة الكاملةALS المعتمدين أو من هم في دور االنتظار 
  المعلومات اإلحصائية حول تمثيلALS العالمي 
  خريطة عالمية منALS المعتمدين 
  معلومات عن كيفية االنضمام إلىLarge-At 

https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Workspace
https://spreadsheets.google.com/ccc?hl=en&key=tLWfIP-TYeKgrmqH6AW-Q9g&authkey=CPSY6KIG&hl=en#gid=15
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC%2C+At-Large+Improvements+-+Update+%285+Dec+2010%2C+Cartagena%29.pdf
mailto:seth.greene@icann.org
mailto:seth.greene@icann.org
http://www.atlarge.icann.org/file/20921/download/21031
http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
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  الموقع اإللكتروني الخاص بـLarge-ICANN At 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
 At-Large األمانة العامة لـ، ماتياس النجنيجر

 

SSAC 

إصدارات خطة عمل اللجنة االستشارية للحماية واالستقرار 
(SSAC)  2011لعام  

 المضللة وتحاليل مجازفة المسجل IPنت مراجعة جزء الخطة المتعلق ببرنامج نقل السجل، ودراسة عناوين اإلنتر

 لمحة سريعة 
تمهيدية قبل وضع خطط مشاريع معينة. لقد تم نشر  وأعمال أفكارخطة عمل كل سنة لتقديم بإعداد  SSAC تقوم

 اآلن. 2011خطة عام 

 آخر التطورات
SSAC  تنسيق [ 2011خطتها للعمل لعام نشرتPDF ،114 تقدم األفكار  ،2011. خطة العمل لعام ]كيلوبايت

واألعمال التمهيدية لوضع خطط مشاريع معينة. إنها مهمة ألنها تقدم إشعاراً إلى المجتمع بالمشكالت في األفق. في 
، ودراسة بالميول الحالية ICANNلبرنامج نقل السجل لـ  SSACمراجعة  ، تشمل هذه المشكالت2011عام 

ينبغي على المسجل التحكم بها  يبالمخاطر التللحركة الخبيثة، وتحليل  IPباستخدام عناوين بروتوكول اإلنترنت 
 لتقليل إمكانية فقدام معلومات ملف المنطقة المرتبط مع اسم نطاق. 

 .2010في عام  SSACالتي تم إنهائها من قبل  ألعمالاوصفاً موجزاً لمنتجات  كما يقدم التقرير

 المزيد من المعلومات:
  قائمة وثائقSSAC 
 العمل السابقة النشاطات وخطط 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
 ومساندة السياسة SSAC، مديرة جولي هيدالند

http://www.atlarge.icann.org/
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-28feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm.
mailto:julie.hedlund@icann.org
mailto:julie.hedlund@icann.org
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 في اجتماع سيليكون فالي العامة  SSACدعوة لحضور جلسة 

 لمحة سريعة
 DNSن حول حماية وجلستي ،ةجلسة عام في سيلكون فالي ICANNاجتماع  خالل SSAC ستعقد

(DNSSEC)عام مع  اجتماعشارك في استضافة ت، وسGNSO  بيانات التسجيل على عمل ال مجموعةحول
 الدولية.

 الخلفية
 مارس تشمل:  15في االجتماع العام في الموضوعات 

  مراجعةSSAC:نقل السجل : 
 التحقق من صحة عنوان المصدر 
  تحليل مجازفة منطقةDNS 
  تحسينات ونتائجSSAC 

مارس  14. ستقام األولى في يوم االثنين DNS (DNSSEC)أيضاً جلستين حول حماية  SSACكما ستعقد 
أثناء الجلسة التفاعلية، نأمل  .للجميع: دليل للمبتدئين" DNSSEC"بعنوان  DNSSECألولئك الذين ال يعرفون 

 بسرعة وسهولة في األعمال.  DNSSECنشر  م كيفيةوتعلي DNSSECتوضيح 

مارس مع محاضرات عامة، ولجان ومناقشات مع  16في يوم األربعاء  DNSSECورشة عملالجلسة الثانية هي 
 . DNSSECأولئك المشتركين بشكل نشط في نشر 

بيانات التسجيل على عمل ال مجموعةلجلسة عامة  — GNSOإلى جانب — SSAC باإلضافة إلى هذا، ستعقد
 ستقدم تحديث موجز حول التعليقات المستلمة من التقرير المؤقت للمجموعة. الدولية

 المزيد من المعلومات: 
  SSACجدول اجتماعات راجع 

 العمل مجموعةجهة االتصال ب
 ومساندة السياسة SSAC، مديرة جولي هيدالند

http://svsf40.icann.org/node/22103
http://svsf40.icann.org/node/22163
http://svsf40.icann.org/node/22207
http://svsf40.icann.org/node/22207
http://svsf40.icann.org/svsf40/schedule/co/simple/SSAC
mailto:julie.hedlund@icann.org
mailto:julie.hedlund@icann.org
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