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CCNSO عملية االختيار الذاتي للمناطق الجغرافية تتبنى  
 

CCNSO وGNSO يتبادالن المراقبين  

  

فيما يتعلق بهيكل تطوير  ICANNياسة على ملخصات موجزة للمشاكل التي يتناولها مجتمع يحتوي تحديث الس
 ICANN ويقوم موظفو .السياسة االرتقائية، باإلضافة إلى معلومات حول أنشطة تطوير السياسة ذات الصلة

المجتمع في أنشطة المختصون بالسياسة بنشر هذه التحديثات الشهرية لزيادة الشفافية وتشجيع مشاركة أوسع من 
 .ICANNتطوير سياسة 

تم تضمين روابط خاصة بمعلومات إضافية، ونُشجع القراء على تجاوز هذه الملخصات الموجزة لمعرفة المزيد حول 
وكالمعتاد، يرحب موظفو السياسة بالتعليقات واالقتراحات الخاصة بكيفية تحسين جهود  .ICANN عمل مجتمع

  .staff@icann.org-policyالرجاء إرسال هذه التعليقات إلى  .ااتصاالت السياسة الخاصة به

 متاحة باللغة الروسية والصينية والعربية والفرنسية واألسبانية واإلنجليزية ICANNتحديث سياسة 

اللغات الست الرسمية المعمول بها في األمم  اآلن بجميع ICANNتحديث سياسة اعتبارًا من إصدار أكتوبر، يتوفر 
) siZH -المُبسطة (والصينية ) AR(والعربية ) FR(والفرنسية ) ES(واألسبانية ) EN(اإلنجليزية  :المتحدة

على موقع الويب  تحديث السياسةيتم نشر  .وقد تم ذلك على أساس تجريبي لتحديد الفائدة ).RU(والروسية 
وإذا كنت تريد منا إرسال هذه  .هذا التحديث من خالل االشتراك في اإلنترنتويتوفر  ICANNالخاص بـ 

صفحة االشتراكات التحديثات إلى صندوق الوارد الخاص بك مباشرةً بشكل شهري، فما عليك سوى االنتقال إلى 
وهذه الخدمة  .لالشتراك "تحديث السياسة"اإللكتروني، ثم اختيار ، وإدخال عنوان بريدك ICANNالخاصة بـ 

 :تتوفر معلومات إضافية على .مجانية للمشتركين

 /ICANN: http://www.icann.org/en/topics/policy تحديثات سياسة •
 /http://www.icann.org/en/newsletter :االشتراك في تحديثات السياسة •
 /ICANN: http://www.icann.org/en/policyنطاق سياسة  •

 
 ما المواضيع الموجودة على جدول اليوم؟

 
من خالل زيارة التقاويم عبر اإلنترنت  ICANNتطوير سياسة حافظ على االطالع على آخر المستجدات في 

 :تتضمن التقاويم الثالثة األكثر نشاطًا .ICANNالخاصة بهيئات تطوير السياسة التابعة لـ 
 



 /http://www.atlarge.icann.orgالتقويم الخاص بالمجتمع العام على الموقع  •
، يتضمن روابط خاصة بجداول )ccNSO(التقويم الرئيسي الخاص بمنظمة دعم أسماء رمز البلد  •

 على الموقع MP3األعمال وتسجيالت خاصة باالجتماعات بصيغة 

http://ccnso.icann.org/calendar/ 
، يتضمن روابط خاصة بجداول األعمال )GNSO(سماء العامة التقويم الرئيسي الخاص بمنظمة دعم األ •

 http://gnso.icann.org/calendar/index.htmlعلى الموقع  MP3وتسجيالت خاصة باالجتماعات بصيغة 

 

 ةالتعليقات المطلوبة منك حول المشاكل المتعلقة بالسياس .1

 

استغل الفرصة  .ICANNفترات التعليق العام مفتوحة، اعتبارًا من هذه النشرة، حول ثمانية مشاكل تهم مجتمع 
 :الحالية لمشاركة آرائك حول

 إلى الحصول عن تعليقات حول ICANNكجزء من دورة التخطيط السنوي، تسعى  – التخطيط االستراتيجي •
ستصبح هذه األولويات إطار العمل الخاص بالخطة  .مسودة األولويات الخاصة بالخطة االستراتيجية

 .2008نوفمبر  17تنتهي التعليقات في  .2010يونيه  - 2009االستراتيجية يوليه 

يتم البحث عن التعليق العام حول مسودة خطة التنفيذ الخاصة بسياسة حدود فترة  – لسماح اإلضافيةفترة ا •
استجابةً لموضوعات حول تذوق اسم النطاق والمصدق عليه  GNSOالسماح اإلضافية التي قامت بتطويرها 

 .2008نوفمبر  20تنتهي التعليقات في  .ICANNمن قبل مجلس إدارة 

إلى تحقيق مشاركة إضافية  ICANNيسعى مجلس إدارة  - GNSOدور مستخدمي اإلنترنت الفرديين في  •
المناسبين لمستخدمي اإلنترنت الفرديين التجاريين وغير التجاريين في  من المجتمع حول الدور والتمثيل

 .2008نوفمبر  28تنتهي التعليقات في  ).GNSO(منظمة دعم األسماء العامة 

الخاصة بعملية  مسودة خطة التنفيذع التعليقات حول يتم تشجي - IDN ccTLDتنفيذ عملية التتبع السريع لـ  •
، ركزت IDNCمجموعة عمل هي آلية أوصت بها  IDNعملية التتبع السريع لـ  .IDN ccTLDالتتبع السريع لـ 

 ISO 3166-1التي ال يمكن االختالف عليها والمرتبطة برموز  IDN ccTLDsعلى تقديم عدد محدود من 
 08تنتهي التعليقات في  .شاملة IDN ccTLDثنائية األحرف للوفاء بالطلب قريب األجل أثناء تطوير سياسة 

 .2008ديسمبر 

• gTLDs لنطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة " الدليل المساعد لمقدمي الطلبات"مسودة  – الجديدة
)gTLDs (وتوفر مسودة الدليل المساعد معلومات للمهتمين بتقديم طلبات  .ة اآلن لالطالع والتعليقمتاح

وسوف تساعدنا التعليقات في إنتاج النسخة النهائية  .الحصول على نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة
 08تنتهي التعليقات في  .2009من الدليل المساعد لمقدمي الطلبات والمطلوب إصدارها في أوائل عام 

 .2008ديسمبر 
إلى الحصول على تعليق عام حول تقرير بعنوان  ICANNتسعى  – الفصل الرأسي للسجالت والمسجلين •

بناءً  CRAI، والذي تم تطويره من قبل "دراسة الفصل الرأسي للسجالت والمسجلين من وجهة نظر مختلفة"
 .2008ديسمبر  8تنتهي التعليقات في  .ICANNعلى طلب مجلس إدارة 



التابعة لمجلس اإلدارة تقرير االستشارة النصفي  ALACمراجعة أصدرت مجموعة عمل  - ALACمراجعة  •
لمجموعة العمل حول " الفكر األولي"يُمثل هذا التقرير التمهيدي  .ICANNلمناقشته مع مجتمع 

 .وم المستخدميناالستفسارات قيد المراجعة والتي أعقبت نشر المراجعة المستقلة للجنة االستشارية لعم
 .2008ديسمبر  12تنتهي التعليقات في 

سيتم  .للتعليق العام ICANNحول مجلس إدارة  المراجع المستقل تقريرتم نشر  – مراجعة مجلس اإلدارة •
ات تفصيلية من أجل تحسين لوضع اقتراح ICANNاستخدام هذا التقرير لإلعالم عن الجهود التي تبذلها 

  .2008ديسمبر  12تنتهي التعليقات في  .هيكل مجلس اإلدارة وعملياته

 

تتوفر حاليًا موجزات صوتية خاصة بالسياسة حول العديد من  ...التعلم عن بعد. 2
 الموضوعات

 

 لمحة سريعة

المصممة خصيصًا كمقدمة سريعة  عمليات بث الويب متعدد اللغاتسلسلةً من  ICANNيقدم قسم السياسة في 
 .لعدد من مشاكل السياسة الهامة ICANN-ألصحاب المصلحة عبر مجتمع -وفعالة 

 آخر التطورات

وتُركِّز هذه الموجزات  .شهريًا بتنظيم موجزات صوتية خاصة بمشاكل السياسة محل المناقشة ICANNم موظفو يقو
 .ICANNعلى المشاكل التي تهم كالً من مستخدم اإلنترنت الفردي باإلضافة إلى مجتمعات صاحب المصلحة في 

وتتميز كل نشرة من  .تتم إتاحتها للجمهور العام ،ICANNونظرًا ألنه تم وضع هذه المكالمات للمجتمع العام التابع لـ 
مهتم بمعرفة معلومات حول -نشرات الويب بموجز حول المشكلة التي تم تداولها عبر الهاتف ويستطيع أي فرد 

أثناء الموجزات الفعلية، تتيح الجلسات التي تقام  .ICANNالوصول إليها من خالل موقع الويب الخاص بـ  -الموضوع
للمشاركين متابعة العروض التقديمية والمحادثة مع بعضهم ومع مقدم  Adobeالتصال باستخدام التطبيق من خالل ا

  .ويتبع كل عرض تقديمي جلسة أسئلة وإجابات مع المشاركين .العرض أثناء الجلسة

أو األسبانية أو وتتميز الموجزات بشكل عام بترجمة فورية، وبذلك يستطيع المستخدمون المشاركة باللغة اإلنجليزية 
 .الفرنسية، وتتوفر التسجيالت بجميع اللغات الثالث باإلضافة إلى المواد الخاصة بأي عرض تقديمي من الموجزات

وعملها، وناقش العالقة  IANAمقدمةً مفيدةً جدًا لتوضيح ماهية  IANAوقد وفر آخر الموجزات والذي كان موضوعه 
  .IANAبين الحكومة األمريكية ووظائف 

 معلومات إضافية

  http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefings :معلومات متوفرة في موجزات •

  :الموجزات المتوفرة •

o التمويه السريع استضافة 
o برنامجgTLD  الجديد 



o المُسجل اعتماد اتفاقية على إجراؤها المطلوب التعديالت مسودة(RAA)  
o انتحال صفة المُسجل في الهجمات الخداعية 
o  تعديل استجابةDNS 
o  مقدمةIANA 

 

 جهة االتصال بالموظفين
  .عموم المستخدمين يةرا، سكرتالنجنجر ماثياس

 

 توافر قوائم البريد اإللكتروني متعددة اللغات .3

 

 لمحة سريعة

جديدة إلى تمكين األفراد من جميع أنحاء العالم من المشاركة في سيؤدي توفير مترجم لقائمة البريد اإللكتروني ال
 .بشكل أفضل ICANNالمناقشات الخاصة بسياسة 

 آخر التطورات

بإنشاء واجهة ترجمة لقائمة البريد اإللكتروني  -ICANNبدعم من العديد من أعضاء مجتمع - ICANNقام موظفو 
ى المجتمعات التي ستستفيد من ذلك هي المنظمات اإلقليمية العامة وستكون أول .التي تدخل حاليًا مرحلة االستخدام

")RALOs(" ؛ وهي")AFRALO ("بأفريقيا و")LACRALO ("بأمريكا الالتينية والكاريبي.  

 :يمكن استخدام الواجهة بإحدى طريقتين

اإلنجليزية فقط، مما  إنتاج ترجمة أحادية االتجاه إلى سجل قائمة البريد اإللكتروني من قائمة مكتوبة باللغة •
بلغات  ICANNيسمح للقراء غير الناطقين باللغة اإلنجليزية بمتابعة المناقشات العامة الخاصة بمنظمة 

 ؛متعددة، أو

كواجهة ثنائية االتجاه، مما يسمح بقراءة المنشورات المكتوبة بلغات خالف اللغة اإلنجليزية على أنها باللغة  •
 .اإلنجليزية، والعكس

تكون  -بشكل عام-بينما أثبت االختبار أن الترجمة  -ألن الترجمة اآللية ال تكون تامة، فإن النتائج تكون مختلفة ونظرًا 
كما توفر  .كافية بحيث تسمح للقارئ على األقل بفهم الفكرة العامة التي يحاول الناشر نقلها باللغة التي نشر بها

وبذلك يتمكن األفراد الذين يستطيعون قراءة لغة المنشور األصلي خاص بالمنشور األصلي،  URLالواجهة أيضًا رابط 
  .بشكلٍ جزئي من مراجعته دائمًا، ويكون ذلك مفيدًا بشكل خاص عند التعامل مع الترجمات غير الدقيقة

 وفيما .SYSTRANولكن تتم إضافة المزيد بشكل دوري من خالل مزود الترجمة اآللية  –ولم يتم توفير جميع اللغات 
 :يلي قائمة باللغات

 الهولندية<> الفرنسية  العربية<> اإلنجليزية 
 األلمانية<> الفرنسية  الصينية<> اإلنجليزية 
 اإليطالية<> الفرنسية  الهولندية<> اإلنجليزية 



 البرتغالية<> الفرنسية  الفرنسية<> اإلنجليزية 
 األسبانية<> الفرنسية  األلمانية<> اإلنجليزية 

 الكورية<> اإلنجليزية  اإليطالية<> ليزية اإلنج
 البرتغالية<> اإلنجليزية  اليابانية<> اإلنجليزية 
 األسبانية<> اإلنجليزية  الروسية<> اإلنجليزية 

 اليونانية<> اإلنجليزية 
 

 معلومات إضافية
 .، مدير المجتمع العامهارت أشتون نيكإذا كنت مهتمًا بتمكين أي من نظامي الواجهة متعددة اللغات، فاتصل بـ 

 

 بجدية GNSOبدء تنفيذ تحسينات . 4

 
 

 لمحة سريعة
اآلن في الجهود المبذولة من أجل تنفيذ سلسلة من التغييرات التنظيمية والهيكلية المصممة  GNSOيشترك مجتمع 

 .ية الوصول إليهالتحسين كفاءة وفعالية المنظمة وإمكان

 آخر التطورات
هيكل مستوى أعلى من أجل تنفيذ التحسينات العملية على  GNSOأكتوبر، وافق مجلس  16في اجتماعه المنعقد يوم 

وأساس هذا الهيكل  .على مدار األشهر الماضية ICANNوالهيكلية المختلفة المصدق عليها من قبل مجلس إدارة 
ولجنة  GNSOوقد التقى أعضاء لجنة توجيه عمليات  .تشرفان وتديران جهود التنفيذالتنفيذي هو لجنتان للتوجيه س

بالقاهرة حيث بدأ هؤالء األعضاء في تنفيذ  ICANNألول مرة في االجتماع الذي عقدته  GNSOتوجيه عملية سياسة 
 .جهودهم ووضع جداول األعمال الخاصة بهم

 
آلية ) GNSO - )1ة في موضوعين بارزين خاصين بتحسينات المزيد من المشاركة المجتمعي ICANNوقد طلبت 

الدور المناسب لمستخدمي اإلنترنت ) 2(و 14ورقم  13رقم  ICANNالختيار مقاعد مجلس إدارة  GNSOمجلس 
وأطراف أخرى من المهتمين لمناقشة هذه  GNSOتم توجيه الدعوة إلى أعضاء مجتمع  .GNSOالفرديين في 

 .وقد تم عقد منتدى خاص للتعليق العام للقضية األخيرة .مشاكلتعليقاتهم حول هذه ال الهامة وتقديم مشاكلال
users-gnso -comment/ -http://www.icann.org/en/public. 

 
 .GNSOلتنفيذ الخاصة به حول إعادة هيكلة مجلس المشاركة بخطة ا GNSOكما طلب مجلس اإلدارة من مجلس 

، وقد طلب مجلس اإلدارة من هذا المجلس والمجتمع 2009وهناك موعد أقصى لتولي المجلس الجديد في يونيه 
  -العمل من أجل تحقيق هذا الهدف عدة مراحل مرتبة 

 
 ،2008دارة في ديسمبر قبل اجتماع مجلس اإل GNSOتقديم خطة تنفيذ إعادة هيكلة مجلس  – 1المرحلة 

 
تقديم الدوائر االنتخابية الحالية وثائق تأكيد إلى مجلس اإلدارة لتتم مراجعتها قبل اجتماع مجلس اإلدارة  – 2المرحلة 

 ،2009في فبراير 
 



تقديم مجموعات أصحاب المصلحة خططًا رسمية للحصول على موافقة مجلس اإلدارة على الدراسة في  – 3المرحلة 
 المُقرر إقامته في مكسيكو سيتي؛ ICANN مجلس إدارة اجتماع

 
قيام مجموعات أصحاب المصلحة التي لديها خطط مصدق عليها من قبل مجلس اإلدارة باختيار ممثلي  – 4المرحلة 

في مدينة سيدني باستراليا الذي سينعقد في  ICANNبهيكله الجديد قبل اجتماع  GNSOالمجلس، وتولي مجلس 
 .2009يونيو 

 
 الخطوات التالية

 
سيقوم أعضاء المجتمع المهتمين بإعداد تعليقات حول اختيار مقعد مجلس اإلدارة ومشاكل مستخدمي اإلنترنت 

جهودها التي تتضمن تشكيل فرق عمل  PPSCولجنة  OSCوستواصل لجنة  .الفرديين الموضحة عاليه وتقديمها
ومن المحتمل أن تصاحب هذه الجهود  .لتحسينات التشغيل مخصصة للتركيز على جهود التنفيذ في مجاالت مستهدفة

بتقديم تقرير إلى  GNSOوطبقًا لما هو وارد بالجدول الزمني، سيتم مطالبة مجلس  .طلب متطوعين من المجتمع
مجلس اإلدارة حول جهوده في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في الوقت المحدد لدراسته خالل اجتماع مجلس اإلدارة 

 .2008في ديسمبر المنعقد 
 

  خلفية
 

خالل سلسلة من القرارات في التي تم اتخاذها في اجتماعاته التي عُقدت في فبراير ويونيه وأغسطس وأكتوبر 
سلسلة من األهداف والتوصيات من أجل تحسين أوجه عديدة خاصة بهيكل المنظمة  ICANN، أقر مجلس إدارة 2008

وتعد هذه القرارات ذروة جهود عامين من المراجعة المستقلة  .وعملياتها) GNSO(الداعمة ألسماء النطاقات العامة 
والمشاركة المجتمعية الموسعة ومداوالت طويلة لمجلس اإلدارة خُصصت لتحسين فعالية أنشطة تطوير سياسة 

GNSOوهيكلها وعملياتها واتصاالتها ،. 
 

ركة مجلس اإلدارة ونصائحه، وعلى توصيات من وقد اعتمدت التوصيات التي وافق عليها مجلس اإلدارة على مشا
الذي أعدته مجموعة عمل  GNSOجاءت أغلبية التوصيات نتيجة لتقرير تحسينات  .جهود مجموعتيّ عمل أساسيتين

أما باقي المفاهيم التي وافق عليها مجلس  ).BGC WG(المنبثقة عن لجنة حوكمة مجلس اإلدارة  GNSOمراجعة 
  GNSOفقد تم اقتراح جزء كبير منها من قبل مجموعة العمل في إعادة هيكلة مجلس  –حتى اآلن  -اإلدارة 

)WG-GCR (يمكن الحصول على نتائج عمل هذه المجموعات  .والتي أنشأها مجلس اإلدارة في اجتماعه في باريس
 -على الموقع  BGC WGلالطالع على التقرير النهائي لمجموعة العمل 

03feb08.pdf-report-improvements-improvements/gnso-http://www.icann.org/topics/gnso  واالطالع
 -على الموقع  WG-GCRعلى التقرير النهائي لمجموعة العمل 

25jul08.pdf-report-restructuring-council-improvements/gnso-http://www.icann.org/en/topics/gnso  
  

االنتخابية  وممثلي الدائرة GNSOيتكون من رئاسة ) (فريق التخطيط( GNSOوقد قام فريق تخطيط تحسين 
بتطوير  GNSOوالمُشكل بواسطة مجلس ) ومشارك من فريق العالقات المتبادلة لمجلس اإلدارة ICANNوموظفي 

على  GNSO، وافق مجلس 2008أكتوبر  16وفي يوم  .خطة تنفيذ المستوى األعلى لتنظيم جهود التنفيذ وإدارتها
، GNSOوعمليات  GNSOيه، لكل من عملية سياسة لجنة توج 2ومن أهم مالمح هذه الخطة تشكيل عدد . الخطة

 .BGC WGتأخذ على عاتقها مسؤولية ضمان تنفيذ توصيات مجموعة العمل 
 



كما وضعت عددًا من معايير  GNSOبوضع جدول زمني خاص إلعادة هيكلة مجلس  ICANNوقد قام مجلس إدارة 
سلسلة خاصة من صفحات الويب  ICANNظفو ووضع مو .تقييم األداء واألهداف الخاصة بجهود التنفيذ األخرى

 ./http://gnso.icann.org/en/improvementsيمكن الوصول إليها على الموقع  .لتلخيص وشرح جهود التنفيذ
 

 معلومات إضافية
 
  GNSOصفحة معلومات تحسينات  •

improvements/-http://www.icann.org/topics/gnso 
  2008نوفمبر  GNSO ،1حول إجراءات مجلس اإلدارة وتنفيذ  GNSOملخص تحسينات  •

 en.pdf-01nov08-actions-board-nso.icann.org/en/improvements/summaryhttp://g 
 GNSOطلب الموظفين تقديم مشاركات حول إعادة هيكلة مجلس  •

l/msg05441.htmllists/archives/counci-http://gnso.icann.org/mailing 
 

 جهة االتصال بالموظفين
 

  ، كبير مديري السياسةروب هوجارث
 

 

 الجغرافية ICANNمجموعة عمل جديدة ستقوم بفحص مناطق . 5

 
 

 لمحة سريعة
 

مجتمع لمراجعة نظام المنظمة قرارًا بتشكيل مجموعة عمل على نطاق واسع من ال ICANNأصدر مجلس إدارة 
  .ICANNبخصوص المناطق الجغرافية للمساعدة في ضمان التعددية الدولية الفعالة في هياكل 

 
 آخر التطورات

 
قرارًا بتشكيل مجموعة عمل على  ICANN، أصدر مجلس إدارة 2008نوفمبر  7في اجتماعه المنعقد بالقاهرة يوم 

ومراجعتها،  ICANNللمشاكل المتعلقة بتعريف المناطق الجغرافية التابعة لـ  نطاق واسع من المجتمع إلجراء دراسة
والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة وتقديم اقتراحات لدراسة المجتمع ومجلس اإلدارة المتعلقة بالتعريف الحالي 

مهتمة وجميع اللجان وقد طلب مجلس اإلدارة من كافة المنظمات الداعمة ال .ICANNللمناطق الجغرافية التابعة لـ 
 .االستشارية المعنية أن تقوم بتعيين فردين للخدمة في مجموعة العمل

 
 الخطوات التالية

 
وعليه،  .يود مجلس اإلدارة الموافقة على تكوين مجموعة عمل جديدة في اجتماعه الذي سينعقد في شهر ديسمبر

لحصول من أجل اوالسعي  اإلعدادأن تقوم ب – كأول أمر عمل لها –يتوقع مجلس اإلدارة من مجموعة العمل هذه 
ويود مجلس اإلدارة دراسة  .على مشاركة مجتمعية بناءً على ميثاق مقترح، وتقديم مسودة الوثيقة لمراجعة المجتمع

 صياغةوأثناء  .بمدينة مكسيكو سيتي 2009هذا الميثاق والموافقة عليه في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في مارس 



على عملها بناءً على  -على سبيل المثال وليس الحصر  -، يتوقع مجلس اإلدارة من مجموعة العمل التركيز الميثاق
 .معايير خاصة بتخصيص البالد والبالد الخاضعة والكيانات الجيوبوليتيكية المعترف بها إلى منطقة جغرافية

 
  خلفية

 
ن بوضع نظام للمناطق الجغرافية لضمان التنوع يأمر الموظفي 2000قرارًا في عام  ICANNأصدر مجلس إدارة 

من خالل تخصيص دول لمناطق جغرافية باالعتماد على التصنيفات الحالية  ICANNاإلقليمي في تكوين مجلس إدارة 
وتم توسيع النظام فيما بعد بطرق مختلفة بحيث يتم تطبيقه على العديد من  .لقسم اإلحصائيات التابع لألمم المتحدة

 .ccNSOو ALACو GNSO، بما في ذلك ICANNجتمع هياكل م
 

الكاريبي /حاليًا مناطق جغرافية خمس هي أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ICANNوتُحدد لوائح 
ينبغي وضع األفراد الذي ينتمون إلى منطقة "وقامت أيضًا بتوسيع المفهوم  --المحيط الهادي وأوروبا /أستراليا/وأسيا

بحيث تم تخصيص المنطقة أو المقاطعة ذاتها بطريقة مشابهة لمنطقة " ولة مع بلد الجنسية في هذه المنطقةليست د
 ".البلد الرئيسي"
 

 ICANNوبمرور الوقت، قام العديد من أعضاء المجتمع بتطوير مجاالت اهتمام حول المناطق الجغرافية التابعة لـ 
قرارًا يوصي بقيام مجلس اإلدارة بتعيين  ccNSOضية، أصدر مجلس وفي السنة الما .ومشاكل التمثيل ذات الصلة

مجموعة عمل على نطاق واسع من المجتمع إلجراء دراسة إضافية للمشاكل المتعلقة بتعريف المناطق الجغرافية 
ومراجعتها، والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة وتقديم اقتراحات إلى مجلس اإلدارة لحل  ICANNالتابعة لـ 

 .ICANNشاكل المتعلقة بالتعريف الحالي للمناطق الجغرافية التابعة لـ الم
 

بلوس أنجلوس أنه نظرًا ألن أي تغيير في  2007نوفمبر  2في اجتماعه المنعقد في  ICANNوقد قرر مجلس إدارة 
رة بدراسة ، ينبغي أن يقوم مجلس اإلداICANNسيكون له تأثير واسع على  ICANNالمناطق الجغرافية التابعة لـ 

 ،GNSOبما في ذلك – ICANNوطالب مجلس اإلدارة مجتمع  .آراء المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى
ccNSO، ASO، GAC، وALAC-  بتقديم مشاركة خاصة إلى موظفيICANN  حول قرار مجلسccNSO  فيما

 .ICANNيتعلق بالمناطق الجغرافية التابعة لـ 
 

 معلومات إضافية
 
 وتوصياتها ccNSOر مجموعة عمل تقري •

240907.pdf-wg-regions-report-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso 
 2007نوفمبر  2الصادر في  ICANNقرار مجلس إدارة  •

_Toc55609368 -02nov07.htm -http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 
 

 جهة االتصال بالموظفين
 ، كبير مديري السياسةروبرت هوجارث

 
 



6. GNSO  حول سياسات إساءة استخدام التسجيل مشاكلتقوم بدراسة تقرير 

 

 لمحة سريعة

عن كثب سياسات إساءة استخدام التسجيل وقد يتخذ قرارًا في هذا الشأن إذا كان هناك  GNSOيراقب مجلس 
 .ضرورة التخاذ إجراء أوسع

 آخر التطورات

حتمالية خاصة بتسجيل إساءة استخدام التسجيل الواردة في حاليًا بدراسة تقرير يتناول ا GNSOيقوم مجلس 
 تخدام التسجيلحول سياسات إساءة اس مشاكلتقرير بإعداد  ICANNقام موظفو  .المُسجل - اتفاقيات السجل

الموجودة في اتفاقيات  البنودويقدم هذا التقرير نظرة شاملة على . 2008أكتوبر  20يوم  GNSOونشره إلى مجلس 
 GNSOتبنى مجلس  .المُسجل المتعلقة بإساءة االستخدام ويتضمن عددًا من الخطوات التالية الموصى بها -السجل 

مناقشات تقرير المشاكل والبدء المحتمل  ءبد" إلى يوجه المجلس 2008 نوفمبر 5اقتراحًا في اجتماعه المنعقد في 
  ."في اجتماعه العادي التالي PDPلعملية 

 الخطوات التالية

 .بمناقشة تقرير المشاكل في اجتماعه القادم GNSOمن المتوقع أن يقوم مجلس 

  خلفية

ر مشاكل حول سياسات إساءة استخدام اقتراحًا يطالب بتقديم تقري GNSO، تبنى مجلس 2008سبتمبر  25في 
المُسجل المتعلقة بإساءة  -الموجودة في اتفاقيات السجل  البنودوالهدف من هذا التقرير هو التعريف ب .التسجيل

 .فضالً عن التعريف بالخيارات المحتملة وشرحها وذلك من أجل المزيد من الدراسة من قبل المجلس االستخدام

 معلومات إضافية

  :2008أكتوبر  29شاكل سياسات إساءة استخدام التسجيل، تقرير م
-policies-busea-registration-report-issues-abuse/gnso-http://gnso.icann.org/issues/registration

29oct08.pdf 

 جهات االتصال بالموظفين

 مدير السياسة ،كونينجز ماريكاو ،، كبير مستشاري السياسةليز جاستر

 



 تسهيل نقل النطاقات بين المُسجلين .7

 

 لمحة سريعة

إلى توفير إجراء مبسط لمالكي أسماء النطاق لنقل األسماء ) IRTP(تهدف سياسة االنتقال الداخلي بين المُسجلين 
بمراجعة عمليات المراجعة  GNSOوتقوم  .إلى مُسجل آخر ICANNالخاصة بهم من أحد المُسجلين المعتمدين من 

 .بهذه السياسة ودراستهاالخاصة 

 آخر التطورات

تختص بأسباب رفض واحدة ) PDP(كجزء من مراجعة أوسع لهذه السياسة، تم التوصل إلى عملية تطوير سياسة 
وتتناول العملية األخيرة أسئلة متعلقة بتبادل معلومات  .الجديدة IRTPالنقل وجار تطوير عملية ثانية تختص بمشاكل 

لخاصة بمسجّل النطاق، واحتمالية تضمين نماذج جديدة للتوثيق اإللكتروني والبنود المحتملة الخاصة البريد اإللكتروني ا
 ".عمليات النقل اإلجمالي الجزئية"بـ 

 الخاصة بأسباب رفض االنتقال) PDP(عملية تطوير السياسة 

جديدة ألسباب رفض النقل تقترح بنود  2008نوفمبر  7توصية في اجتماعه المنعقد في  ICANNتبنى مجلس إدارة 
  .IRTPوسيتم تنفيذ تغييرات خالل تعديالت مناظرة لعملية  ).وهي محدد أدناه( 9ورقم  8رقم 

 4وفي يوم . 2008أكتوبر  16األصلية تعديالً طفيفًا يوم  التوصيةبتعديل  GNSOبعد التعليقات العامة، قام مجلس 
  . الحالتين بأغلبية المجلسأكتوبر أجرى المجلس تصويتًا على كال 16سبتمبر و

 المجموعة أ –الجديدة  IRTPمشاكل 

للتقرير المبدئي بإعداد مسودة أولى  ICANNبعد فترة التعليق العام وتقديم بيانات الدائرة االنتخابية، قام موظفو 
 .الذي تناقشه مجموعة العمل حاليًا

 الخطوات التالية

 رفض االنتقالالخاصة بأسباب ) PDP(عملية تطوير السياسة 

 .الخطوات الضرورية إلعداد التوصية للتنفيذ ICANNمع تبني مجلس اإلدارة لهذه التوصية، يتخذ اآلن موظفو 

 المجموعة أ –الجديدة  IRTPمشاكل 

بعد مراجعة مسودة التقرير المبدئي من قبل مجموعة العمل، يتم تقديمها للتعليق العام وجولة ثانية لمشاركة الدائرة 
 .خابيةاالنت

  خلفية

لذا، نجد أن سياسة االنتقال الداخلي بين  .وتشجيعها النطاقات أسماء حيز فيحاليًا بتعزيز منافسة قوية  ICANNتقوم 
الخاصة بالمنظمة تهدف إلى توفير إجراء مبسط لمالكي أسماء النطاق لنقل األسماء الخاصة بهم ) IRTP(المُسجلين 

كما توفر السياسة أيضًا  .إلى مُسجل آخر إذا كانوا يرغبون في ذلك ICANNمن أحد المُسجلين المعتمدين من 
  .متطلبات مُوحَّدة لتعامل المُسجل مع طلبات االنتقال هذه التي يقدمها مالكو اسم النطاق



وكجزء  .بمراجعتها حاليًا GNSOوتقوم  2004فالسياسة هي إجماع حالي من المجتمع تم تنفيذها في أواخر عام 
لفحص المجاالت المحتملة ) TWG(بتشكيل مجموعة عمل معنية بعمليات النقل  GNSOالجهد، قام مجلس  من هذا

 20بتحديد قائمة واسعة تتكون من أكثر من  TWGوقامت  .للتحسينات في سياسة النقل الحالية وتقديم توصية بها
 .مجاالً محتمالً للتوضيح والتحسين

ون المصطلحات المحددة للسياسة سرية ويتسم العمل الخاص بتحديدها وظيفةً هامة، ولكن قد تك IRTPوتؤدي 
وفي إطار الجهود المبذولة للتعامل مع هذا التعقيد مع االنتقال لتوفير توضيحات وتحسينات عبر اإلنترنت في  .بالتعقيد

قيام بشكل فوري لل) 1االنتقال ) PDP(عملية تطوير سياسة (أسرع وقت ممكن، بدأ المجلس عملية تطوير السياسة 
بدراسة أربع مشاكل محددة من القائمة األوسع التي تناولت أسباب رفض مُسجل أحد السجالت لطلب نقل اسم نطاق 

وتتضمن هذه  .أسباب محددة وراء رفض المُسجل للنقل) 9(حاليًا بحصر تسعة  IRTPوتقوم  .إلى مُسجل جديد
 :يح ما يليالمشاكل التي تم تحديدها على أنها تحتاج إلى توض

 ،)5سبب الرفض رقم (عدم الدفع مقابل فترة التسجيل السابقة  •

 ،)7سبب الرفض رقم (بالفعل " غلق"وجود النطاق في وضع  •

 و) 8سبب الرفض رقم (يومًا األولى من فترة التسجيل األولي  60وجود النطاق في إطار  •

 )9سبب الرفض رقم (يومًا من نقله  60وجود اسم النطاق في إطار  •

هذه ) PDP(باالنتهاء من تقرير مبدئي ونشره للتعليق العام كجزء من عملية تطوير السياسة  ICANNقام موظفو 
وقاموا باستخدام التعليقات العامة المستلمة لوضع تقرير نهائي ليقوم المجلس بدراسته بهدف وضع خطوات أخرى 

دء تشكيل مجموعة صياغة لتطوير التعديالت ، تم ب2008أبريل  17في  GNSOوفي اجتماع مجلس  .ليتم اتخاذها
وقامت المجموعة بتقديم تقرير  .المُقترَح إجراؤها على النص الخاص باألسباب األربعة الخاصة برفض االنتقال

 نشر االقتراحات الخاصة بسببي رفض االنتقال  2008يونيو  25وقرر المجلس في  .GNSOباكتشافاتها إلى مجلس 
لتتم معالجتهما في عملية تطوير سياسة االنتقال  7و 5العامة، بينما يتم تأجيل سببي الرفض رقم للتعليقات  9و 8رقم 

)PDP C (المستقبلية.  

للتعليقات  9و 8بنشر اقتراحاتها التي تتناول سببيّ رفض االنتقال رقم  GNSOوقامت مجموعة الصياغة التابعة لـ 
وبعد دعوة مجلس  .للدراسة GNSOحد وتم إرساله إلى مجلس وتم تلقي تعليق وا. 2008يونيو  26العامة يوم 

GNSO  أغسطس، تمت دعوة أعضاء المجلس لتقديم استنتاجات مجموعة الصياغة فيما يتعلق بـ  7فيIRTP PDP 
  .حول توضيح أسباب الرفض للفت انتباه دوائرهم االنتخابية ألية استعدادات ضرورية خاصة بالمنصب

الخاصة ) PDP(اقتراحًا يتعلق بعملية تطوير السياسة  GNSOسبتمبر، تبنى مجلس  4في في اجتماعه الذي عقد 
وجود اسم ( 8وأوضح االقتراح أنه يجب تعديل النص الخاص بكل من سبب الرفض رقم  .IRTPبتعريفات رفض 

) يومًا من نقله 60وجود اسم النطاق في إطار ( 9ورقم ) يومًا األولى من فترة التسجيل األولي 60النطاق في إطار 
فترة تعليق عام قبل دراسة مجلس  GNSOوبعد تبني االقتراح، افتتح مجلس  .GNSOحسب اقتراح مجموعة صياغة 

 16يوم  9بناءً على التعليقات التي تم تلقيها، تبنى المجلس إعادة صياغة لسبب الرفض رقم  .للمشكلة ICANNإدارة 
 .2008نوفمبر  7م وتبنى مجلس اإلدارة التوصية يو .أكتوبر

الواردة أعاله، قام المجلس بتكليف مجموعة تخطيط ذات فترة قصيرة لتقييم مشاكل  PDPوبالتوازي مع عملية 
وفي مارس  .مشكلة التي حددتها مجموعة العمل المعنية بعمليات النقل ووضع أولوياتها 19السياسة الباقية التي تبلغ 

 PDPى المجلس يقترح دمج دراسة المشاكل ذات الصلة في خمسة عمليات ، قامت المجموعة بتقديم تقرير إل2008
تختص باالنتقال الداخلي بين ) PDP(، تبنى المجلس تشكيل خمسة عمليات تطوير سياسة 2008مايو  8وفي  .جديدة



 الخاصة 1االنتقال ) PDP(باإلضافة إلى عملية تطوير سياسة (المُسجلين حسب ما اقترحته مجموعة التخطيط 
الخمسة بطريقة متعاقبة بشكل كبير، ) PDP(وستتم دراسة عمليات تطوير السياسة  ).باألسباب األربعة لرفض النقل

 .مع إمكانية حدوث تراكب حسب ما تسمح به الموارد

 -المجموعة أ (الجديدة  PDPوقد طلب المجلس من الموظفين تقديم تقرير مشاكل حول أولى مجموعات مشكلة 
التبادل المحتمل ) 1( :الواردة في المجموعة أ تتناول" الجديدة"والمشاكل الثالثة  .وحصل عليه) جديدةال IRTPمشاكل 

إمكانية تضمين نماذج جديدة للتوثيق ) 2(لمعلومات البريد اإللكتروني الخاصة بمسجّل النطاق بين المُسجلين و
" عمليات النقل اإلجمالي الجزئية"بنودًا خاصة بـ تضمين ) 3(و" الخداع"اإللكتروني للتحقق من طلبات النقل وتفادي 

خاصة بهذه المشاكل ") 2008يونيو  PDP ")PDPبدء  2008يونيو  25في  GNSOوقرر مجلس  .بين المُسجلين
 .2008أغسطس  5وبدأت مجموعة العمل مداوالتها في . 2008يوليو  17وتبنى ميثاق إحدى مجموعات العمل في 

 25سبتمبر وحتى  8الجزء أ فترة تعليق عام من ) PDP(معنية بعملية تطوير السياسة افتتحت مجموعة العمل ال
م الموظفون بتلخيص الردود على هذه اوق .سبتمبر لتلقي مشاركة المجتمع فيما يتعلق بالثالثة مجاالت من المشاكل

 ).الجزء أ –ليلها انظر ملخص التعليقات الخاصة بسياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين وتح( .األسئلة

 معلومات إضافية

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

 التقرير المبدئي •
17mar08.htm-http://www.icann.org/announcements/announcement  

  لتقديم مجلس اإلدارة •
09apr08.pdf-policy-irt-report-alhttp://gnso.icann.org/drafts/fin 

 استنتاجات مجموعة الصياغة •
04jun08.pdf-reasons-denial-draft-final-http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso 

  PDPتوصيات  •
19mar08.pdf-groupings-pdp-recommendations-wg-http://gnso.icann.org/drafts/transfer 

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

 الجزء أ PDPمجموعة عمل  –ميثاق سياسة االنتقال الداخلي بين المُسجلين  •
council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter-https://st.icann.org/gnso 

 جهة االتصال بالموظفين
 ، مدير السياسةماريكا كونينجز

 

 WHOISيوافق على اجتماع خاص حول اقتراحات دراسة  GNSOمجلس  .8

 

  يعةلمحة سر

هي مستودع بيانات يحتوي على أسماء النطاقات المُسجَّلة وجهات اتصال مسجّل النطاق ومعلومات  WHOISإن 
وقد أنهت إحدى  .وتتزايد االستفسارات التي تتعلق باستخدام هذا المورد الهام وسوء استخدامه .هامة أخرى

  .التي تحتاج إلى مزيد من االختبار تقريرًا حول اكتشاف األسئلة GNSOمجموعات الدراسة التابعة لـ 



  آخر التطورات

 لمناقشة المجلس يعقده خاص اجتماع لعقد موعد تحديد على – القاهرة اجتماع في - GNSO مجلس وافق
 طلب القاهرة، اجتماع قبل .WHOIS بـ الخاصة الدراسات إلى للحاجة طبقًا االنتخابية للدوائر المختلفة األوضاع
 عليه والتعليق لمناقشته االنتخابية دوائرهم إلى WHOIS دراسة نظريات تقرير تقديم المجلس ممثلي من المجلس

  .ممكن هو ما حسب
 

 مستويات ثالثة إلى الدراسات التعليقات هذه صنفت وقد .موسعة تتعليقا السجالت دائرة أرسلت لذلك، واستجابةً
 التي األسئلة جميع وتضمنت االستجابة، فريق كتبها ربما إنها اعتقدوا التعليقات من قليل عدد على وتعرفت لألولوية،

 حول جدوى أسئلة تالسجال دائرة تحليل أثار .بنفسها تجريه أن رأت التحليل في الحوكمية االستشارية اللجنة أثارتها
  .الوقت هذا في التحليل هذا سوى معينة توصيات يقدم لم ولكنها عديدة، دراسات

 
 إدارة على المجلس وافق .WHOIS دراسات في االنتخابية الدوائر أوضاع تطوير في مشغولة فهي األخرى الدوائر أما

 إذا ما المجلس سيدرس كما. االنتخابية دوائرال أراء تقديم فور بالتفصيل الدراسة مقترحات لمناقشة خاص اجتماع
 قد معينة دراسات تقييم للموظفين ليتيح وذلك ال، أم مرحلي بأسلوب التكاليف وتستحق جدوى ذات الدراسات كانت
 - وجدت إذا - الدراسات هذه من أيٍ ليقرر للمجلس الفرصة إعطاء هو ذلك من والهدف .أعلى أولوية ذات تكون

 التقييم، هذا وبعد التقييم، هذا إلجراء الطلبات لموظفي الفرصة وإعطاء والجدوى، للتكلفة بالنسبة التقييم تستدعي
 .إجراؤها سيتم التي الدراسات هي ما المجلس سيقرر

، عبرت اللجنة االستشارية الحوكمية عن ICANNومجلس إدارة  GNSOوأيضًا في اجتماعها المنعقد في القاهرة مع 
من أجل إجراء دراسات  2007يق أي تقدم حقيقي استجابةً لطلبها الذي تقدمت به في مارس خيبة أمل لعدم تحق

أشار رئيس مجلس اإلدارة بيتر دينجيت ثرش إلى أن مكتب  .WHOISحول استخدام وإساءة استخدام بيانات 
مي ألبحاث الرأي مع المركز القو( WHOISقد انتهى من مرحلة التصميم لدراسة دقة  ICANNاالستجابة التابع لـ 

تسجيل البروكسي لتقييم إلى /، ويبحث اآلن عن دراسة حول خدمات خصوصية المُسجل)بالتعاون مع جامعة شيكاغو
تسجيل البروكسي والتطويرات التي تمت على نظام التقارير عن /أي مدى يستخدم المسجلون خدمات الخصوصية

بتقرير الحالة الذي  GACورحبت  .GNSOة كان يتابع جهود كما كرر قوله بأن مجلس اإلدار .WHOISمشاكل بيانات 
بدعوة مجلس اإلدارة بعرض طرقًا  GACكما قامت  .قدمه مجلس اإلدارة وطلب تحويله إلى رد تحريري أكثر رسمية

 .GACبديلة لدراسة طلب 

  الخطوات التالية
 

  .كلفة ذات الصلةفي اجتماع قادم للمجلس بإعداد تقديرات الت ICANNوستتم مطالبة موظفي 

  خلفية

وصوالً عامًا للبيانات الخاصة بأسماء النطاقات المُسجَّلة، وهي البيانات التي تتضمن حاليًا  WHOISتوفر خدمات 
ويتم تحديد نطاق بيانات التسجيل التي يتم جمعها في وقت  .معلومات جهة االتصال الخاصة بمالكي االسم المُسجَّل

ألسماء  ICANNق التي يمكن من خاللها الوصول إلى هذه البيانات في اتفاقيات تضعها تسجيل اسم النطاق، والطر
من  ICANNفعلى سبيل المثال، تطلب  ).gTLD(النطاقات التي يتم تسجيلها في نطاقات المستوى األعلى العامة 

مُسجَّل وخوادم االسم االسم الخاص باسم النطاق ال) 1( :المُسجلين المعتمدين جمع وصول عام سريع وتوفيره إلى
معلومات جهة االتصال ) 3(تاريخ إنشاء النطاق وتاريخ انتهاء صالحية التسجيل و) 2(ومسجّل النطاق الخاصَّين به و

  .الخاصة بمالك االسم المُسجَّل، بما في ذلك جهة االتصال الفنية وجهة االتصال اإلدارية لمسجّل النطاق



ويتم استخدام  .السياسة والعمل على مدار السنوات القليلة الماضية محل جدل كبير في تطوير WHOISكانت 
على أنها  WHOISويتم النظر إلى بعض استخدامات  .ألغراض كثيرة متعددة WHOISالمعلومات الموجودة في 

بنشر  أحيانًا لتعقب مسجّلي النطاق الذين قد يقومون WHOISفعلى سبيل المثال، يتم استخدام بيانات  .بناءة ومفيدة
بينما يتم النظر إلى بعض االستخدامات  .محتوى غير قانوني أو يشتركون في عمليات احتيال خداعية وتحديدهم

إلرسال بريد مزعج غير  WHOISعلى أنها قد تكون سلبية، مثل جمع معلومات جهة اتصال  WHOISاألخرى لبيانات 
مدافعون عن الخصوصية أيضًا بمقتضيات الخصوصية وقد اهتم ال .مرغوب أو طلبات البريد اإللكتروني المخادعة

  .الخاصة بالوصول غير المقيد إلى معلومات االتصال الشخصية

أن وجود إدراك شامل وموضوعي وقابل للقياس للمشاكل الرئيسية الحقيقة  2007في أكتوبر  GNSOوقرر مجلس 
مستقبلية، ويخطط المجلس لمطالبة موظفو ال GNSOسيعود بالفائدة على جهود تطوير سياسة  WHOISالمتعلقة بـ 

ICANN وقبل تحديد تفاصيل هذه الدراسة، قام المجلس بجمع اقتراحات حول  .بإجراء دراسات متعددة لهذا الغرض
من مجتمع أصحاب المصلحة، وتتضمن المجاالت المحتملة للدراسة ما  WHOISمواضيع محددة للدراسة المقررة لـ 

وعمليات التسجيل ودراسة استخدامات معينة لبيانات  gTLDخاصة بمُسجلي نطاقات  دراسة نواحي معينة :يلي
WHOIS  ودراسة  -بما في ذلك خدمات الخصوصية-وإساءة استخدامها ودراسة استخدام خدمات تسجيل البروكسي
فبراير  15 وقد افتتح المجلس منتدى للتعليق العام يستمر حتى .ccTLDو gTLDالخاصة بكل من  WHOISمقارنة لـ 

وتلقى المجلس ما يقرب  .WHOIS، بهدف الحصول على اقتراحات حول مواضيع محددة للدراسة الخاصة بـ 2008
  .للتعليقات ملخصاقتراحًا وتم إعداد  25من 

مراجعة التقرير ) 1( :بتشكيل مجموعة من المتطوعين للقيام بما يلي GNSO، قام مجلس 2008مارس  27وفي 
تطوير قائمة مُقترَحة للدراسات ) 2(ومناقشته و WHOISالخاص باالقتراحات العامة حول إجراء دراسات إضافية لـ 

) 3(جلس وبتقديم تقديرات تكلفتها إلى الم ICANNحيث سيطالب موظفو  -في حالة وجود أية قائمة-الموصى بها 
  .تقديم قائمة التوصيات باإلضافة إلى شرح أسباب الدعم

وباإلضافة إلى دراسة التوصيات  .بتقديم تقريرها إلى المجلس WHOIS، قامت مجموعة دراسة 2008مايو  22وفي 
 (GAC) الحكومية االستشارية اللجنةالتي تم جمعها من الجمهور، قامت المجموعة أيضًا بدراسة التوصيات التي قدمتها 

حيث يعتقد عدد كبير من  .وقد عكس التقرير وجهتي نظر متضادتين بين المشاركين .WHOISللدراسات الخاصة بـ 
والمعلومات (مل أن تؤدي الدراسة اإلضافية المشاركين أنه ال ينبغي القيام بدراسات إضافية حيث إنه ليس من المحت

بينما تعتقد المجموعة الثانية  .إلى إقناع أي من أصحاب المصلحة بتعديل المناصب التي يشغلونها بقوة حاليًا) الناتجة
من المشاركين أن الدراسة اإلضافية ستكون ذات فائدة في توفير اطالع ومعلومات للمناظرة، وتتضمن تعليقاتهم 

الطلب الخاص ) 2توفُّر خدمات الخصوصية و) 1 :محددة خاصة بإجراء دراسة إضافية في ثالث مجاالت رئيسية توصيات
، تم تفصيلها بشكل أكبر في WHOISدراسات معينة خاصة بإساءة استخدام ) 3باستخدام خدمات الخصوصية وسببه و

  .التقرير

 WHOISتشكيل مجموعة لمراجعة توصيات دراسة  بإعادة GNSOبباريس، صوت مجلس  2008أثناء اجتماع يونيو 
بناءً على -وإعداد  (GAC) الحكومية االستشارية اللجنةالتي تم تقديمها عبر فترة التعليق العام والدراسات التي طلبتها 

وقد أنهت المجموعة عملها وقامت  .ستكون موضوع البحث قائمة موجزة بالنظريات التي -GACهذه التوصيات وطلب 
  .2008أغسطس  26في  GNSOإلى مجلس  WHOIS دراسة نظريات تقريربإرسال 



  معلومات إضافية
 

 /WHOIS  http://gnso.icann.org/issues/whoisالخاصة بـ  GNSOاسة صفحة تطوير سي •
 يمكن العثور على االقتراحات التي قدمتها اللجنة االستشارية الحكومية الخاصة بإجراء دراسات إضافية  •

  :على 2008ابريل  16في  WHOISلـ 
 16apr08.pdf-thrush-to-http://www.icann.org/correspondence/karlins 

http://gnso.icann.org/issues/whois/whois- 2008أغسطس  WHOIS ،26تقرير نظريات دراسة  •
26aug08.pdf -council-to-report-group-hypothesis-study 

  جهة االتصال بالموظفين
 ، كبير مستشاري السياسةليز جاستر

 

 

 مين اإللكترونيين الذين يستخدمون التمويه السريع؟كيف نتعامل مع المجر .9

 

 لمحة سريعة

يشير التمويه السريع إلى التقنيات التي يستخدمها المجرمون اإللكترونيون لتفادي اكتشافهم بالتعديل السريع لعناوين 
 .بدراسة اإلجراء المناسب GNSOوتقوم  .أو خوادم األسماء/و) IP(بروتوكول اإلنترنت 

 راتآخر التطو

بمناقشة مسودة تقرير مبدئي قام بإعداده الموظفون وسيتم  GNSOقامت مجموعة عمل التمويه السريع التابعة لـ 
 .االنتهاء منه خالل األسابيع القليلة القادمة

 الخطوات التالية

 .مها في الجولة الثانيةبعد نشر التقرير المبدئي، سيتم جمع التعليقات العامة وإقرارات الدائرة االنتخابية التي يتم تقدي
 .وستتم دراسة هذه التعليقات في إطار تطوير تقرير نهائي

وسيناقش التقرير النهائي لمجموعة العمل األسئلة الموضحة أدناه ونطاق اإلجابات الممكنة التي طورها أعضاء 
لخطوات القادمة هذه مواد وقد تتضمن ا .كما سيوضح التقرير الخطوات القادمة المحتملة لمداولة المجلس .المجموعة

عمل إضافية خاصة بمجموعة العمل أو توصية سياسة خاصة بمراجعة الدائرة االنتخابية والمجتمع والتعليق عليها 
 .وخاصة بمداولة المجتمع

  خلفية

 .ريعمؤخرًا من دراسة استضافة التمويه الس ICANNالتابعة لـ ) SSAC(انتهت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 
المجرمون اإللكترونيون وضحاياهم ومزودو خدمة -ونظرًا لتتضمُّن استضافة التمويه السريع للعديد من األطراف 

توجد عدة طرق ممكنة – والمُسجلون DNSاإلنترنت والشركات التي توفر خدمات استضافة الويب ومزودو امتداد 
متنوع من الوكالء، ويقع بعضها خارج نطاق  وستتطلب معظم هذه الخطوات تعاون عدد .لتخفيف هذا النشاط

ICANN. 



، قام الموظفون بنشر تقرير مشاكل حول استضافة التمويه السريع حسب توجيهات مجلس 2008مارس  26في 
GNSO.  ويوصي الموظفون في التقرير بقيامGNSO  برعاية عمليات إضافية لتحديد الحقائق والمعلومات وعمليات

كما يشير الموظفون إلى أنه قد يكون من  .ارسات فيما يتعلق باستضافة التمويه السريعبحث لتطوير أفضل المم
 .في هذا النشاط ccNSOالمناسب مشاركة 

) PDP(، بدأ المجلس بشكل رسمي عملية تطوير السياسة 2008مايو  8الذي عقد في  GNSOوفي اجتماع مجلس 
 GNSOوعلى ذلك، وافق مجلس  .خاصة بالتمويه السريع ورفض اقتراح فريق العمل ودعا إلى إنشاء مجموعة عمل

 :على ميثاق مجموعة عمل لدراسة األسئلة التالية -2008مايو  29في اجتماعه الذي عقد في –

 من المستفيد من التمويه السريع، ومن يقع عليه الضرر؟ •
 من المستفيد من توقُّف الممارسة ومن سيقع عليه الضرر؟ •
وإذا كان األمر  المتداد في أنشطة استضافة التمويه السريع أو هل يمكن ذلك؟هل اشترك مُشغلو مزود ا •

 كذلك، فكيف يتم ذلك؟
 وإذا كان األمر كذلك، فكيف يتم ذلك؟ هل اشترك المُسجلون في أنشطة استضافة التمويه السريع؟ •
 كيف تؤثر استضافة التمويه السريع على مسجّلي النطاق؟ •
 سريع على مستخدمي اإلنترنت؟كيف تؤثر استضافة التمويه ال •
مثل، (ومعايير السياسة ) DNSمثل، إجراء تغييرات في طريقة تشغيل تحديثات (ما هي المعايير التقنية  •

المُسجل أو في القواعد التي تحكم سلوك مسجّل النطاق /إجراء تغييرات في اتفاقيات مزود االمتداد
 جلون تنفيذها لتخفيف اآلثار السلبية للتمويه السريع؟التي يستطيع مزودو االمتداد والمُس) المسموح بها

الناتج عن وضع حدود أو إرشادات أو قيود على مسجّلي النطاق ) اإليجابي أو السلبي(ما هو األثر  •
أو مزودي االمتداد فيما يتعلق بالممارسات التي تُمكِّن استضافة التمويه السريع أو تعمل على /والمُسجلين و

 تسهيلها؟
 ؟االبتكارات في المنتج أو الخدمةيكون تأثير هذه الحدود أو اإلرشادات أو القيود على ماذا س •
 ما هي بعض أفضل الممارسات المتاحة فيما يتعلق بالحماية ضد التمويه السريع؟ •

حول تحديد مجاالت التمويه السريع التي تقع داخل  -كما هو مناسب–ستحصل المجموعة أيضًا على آراء الخبراء 
 .وخارجه GNSOوضع سياسة  نطاق

  معلومات إضافية

 2008 يناير السريع، التمويه استضافة حول 025 رقم SSAC تقرير •
 http://www.icann.org/committees/security/sac025.pdf :باللغة اإلنجليزية •
 http://www.icann.org/committees/security/sac025-fr.pdf :باللغة الفرنسية •
  /es.pdf-sac025http://www.icann.org/committees/security:باللغة األسبانية •

 2008مارس  31تقرير مشاكل حول استضافة التمويه السريع، تم تصحيحه في  •
25mar08.pdf-flux-fast-report-issues-hosting/gnso-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast 

 على السريع التمويه استضافة حول المشاكل لتقرير محدودة ترجمات تتوفر •
http://gnso.icann.org/issues/ السريع التمويه" ضمن" 

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

 
 جهات االتصال بالموظفين

 مدير السياسة ،ماريكا كونينجزو ،، كبير مستشاري السياسةليز جاستر

 



تبحث تقرير مشاكل حول استعادة  اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين .10
 أسماء النطاقات منتهية الصالحية

 

 لمحة سريعة

من  ALACطلبت  إلى أي مدي يجب على المسجلين إصالح أسماء النطاقات الخاصة بهم بعد انتهاء مدة صالحياتها؟
GNSO ا الشأن أيضًاتقرير مشاكل إلجراء مزيد من الدراسة في هذ. 

 آخر التطورات

تصويتًا لطلب تقرير مشاكل حول موضوع المسجلين القادرين على  ALACأثناء اجتماعها المنعقد في القاهرة، أجرت 
م عدم وجود اعالمجتمع اليؤكد البعض في  .إصالح أسماء النطاقات الخاصة بهم بعد انتهاء تاريخ صالحيتها الرسمي

وأشار الطلب الذي تقدم به عموم  .ين انتهت صالحية أسماء النطاقات الخاصة بهمإشعار كافي للمسجلين الذ
غير مسلمة  اإللكترونيالمستخدمين أن المشاكل قد ال تتضمن معايير قياسية لإلشعار، أو قد تتضمن خطابات بالبريد 

وفي هذه  .سماء النطاقاتخاصة بإشعارات انتهاء الصالحية أو حقوق إشعار موقعة سهوًا أثناء التسجيل األولي أل
  .النقطة، ال نعرف كم عدد المسجلين الذين تأثروا بهذه المشكلة

 الخطوات التالية

  .ALACطلب  GNSOوسوف يدرس مجلس 

 معلومات إضافية

 :ALACاقتراح 
cann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_nameshttps://st.i. 

  
 جهة االتصال بالموظفين

 مدير السياسة ،ماريكا كونينجزو ،، كبير مستشاري السياسةليز جاستر

 
  

 في جميع المناطق IPV4االقتراب من تبني سياسة عالمية لـ  .11

 

 لمحة سريعة
 .الباقية IPv4تقترب سجالت اإلنترنت اإلقليمية من إجماع حول اتخاذ خطوة لتخصيص مجموعات عناوين 

 آخر التطورات

 IPv4على سياسة مقترحة لتخصيص مجموعات عناوين ) RIRs(وافق أربعة من الخمسة سجالت اإلنترنت اإلقليمية 
كما أصدر االقتراح أيضًا النداء النهائي  .RIPEو AfriNICو LACNICو ARINوقد تبنى هذا اإلجراء كل من  .الباقية



في  APNICوهو جاهز لقرار حول التبني الرسمي من قبل المجلس التنفيذي لـ  APNICلمرحلة التعليقات في 
  .2008نوفمبر  20اجتماعه القادم يوم 

  الخطوات التالية

قتراح، سيتم مراجعته بواسطة اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة لهذا اال APNICوفور تبني المجلس التنفيذي التابع لـ 
مورد األرقام ومجلس العناوين التابع لمنظمة دعم العنوان طبقًا لإلجراءات التي وضعوها ثم إعادة إرساله إلى 

  .للتصديق عليه ICANNمجلس إدارة 

  خلفية

وتم اقتراح سياسة عالمية لتخصيص  .IANAعة غير المُخصَّصة في مجمو IPv4يستمر انتهاء مجموعات عناوين 
ويوصي نص السياسة المُقترَحة بشكل أساسي بتخصيص  .مجموعات العناوين الباقية بمجرد التوصل إلى حد معين

وقد تمت مناقشة االقتراح  .IANAمجموعات باقية في مجموعة  8/ 5، في حالة وجود RIRمجموعة واحدة باقية لكل 
وتبناه ) AfriNICو LACNICو RIPEو ARINو RIR) (APNIC(ع سجالت اإلنترنت اإلقليميين في آخر اجتماعات جمي

 ، حيث من المتوقع أن يتبناه بشكل رسمي في االجتماع القادم للمجلس التنفيذي التابع APNICجميعهم باستثناء 
  .2008نوفمبر  20المنعقد في  APNICلـ 

 معلومات إضافية

 2008سبتمبر  8تحديثه في ، تم IPV4تقرير خلفية حول 
 29nov07.htm-report-ipv4-http://www.icann.org/announcements/proposal 

 

  جهة االتصال بالموظفين

 ، مدير خدمات العالقاتردلنجأولوف نو

 

 

 DNSاالفتتاحية تعلن عن إجراءات خاصة بحماية  SSACورشة عمل  .12

 

 لمحة سريعة

 .يستمر النشاط عبر عدد من الجبهات لمناقشة مشاكل مواجهة أمان خوادم اسماء النطاقات



 آخر التطورات

االفتتاحية خالل  SSACأثناء ورشة عمل  تقارير مؤقتة حول العديد من دراسات اللجنة المستمرة SSACقدمت 
حاليًا على دراسة إجراءات ينبغي على المسجلين  SSACوتعكف . 2008نوفمبر  3بالقاهرة يوم  ICANNاجتماع 

 .والبائعين أخذها في االعتبار لتقديم حماية أفضل ضد االستيالء واالحتيال على حسابات إدارة النطاقات

في ثالثة مجاالت تنفيذ  DNSSEC" استعداد"التقدم الذي تم إحرازه في تقييم حالة  تقريرًا حول SSACكما أرسلت  
، وتوافر أجهزة وصول ذات نطاق عريض DNSSECتوافر عمليات تنفيذ خوادم األسماء التي في قدرة  :رئيسية

  .DNSSEC، وتوافر طلبات مستخدمين نهائيين بعلم DNSSECلمعالجة استفسارات واستجابات 

المكتشفة حديثًا، واإلجراءات المضادة،  DNSإلى المجتمع ملخصًا للمناطق سريعة التأثر في ) IANA(م ديفيز قدم كي
  .TLDلتقييم هذا التأثير على الجذر وخوادم أسماء  IANAونشاط 

 .يةأيضًا ملخصًا وتقييمًا فنيًا لتحليالت كثيرة لهجمات التمويه السريع خالل التسعة أشهر الماض SSACوقدمت 

مع أحد  SSACوقد تعاون ديف بسيتيللو الموظف لدى  ICANNلقد تزايدت أهمية موضوع االحتيال بالنسبة لمجتمع 
يمكن تسجيلها ) مستوى ثالث(لكتابة نصيحة حول هجمات االحتيال باستخدام عالمات نطاق فرعي  APWGأعضاء 

كعمل مشترك ومن المتوقع إصدار  APWGى وتم إرسال هذه النصيحة إل .عبر مقدمي استضافة الويب المجانية
 .نشرة في وقت الحق من هذا العام

 
 الخطوات التالية

حاليًا تتضمن تقييمات  SSACهناك موضوعات أخرى قيد دراسة تقوم بها  .وتعمل الدول في المجاالت المذكورة عاليه
ن المشترك لتقييم ما إذا لمناقشة جهود التعاو GNSOمع  SSACواجتمعت  .وهجمات االحتيال WHOISخدمات 

حاليًا  SSACكما تعكف  .الحالية WHOISكانت خدمات الدليل تفيد المجتمع في المستقبل بشكل أفضل من خدمات 
لتحديد الطرق المناسبة لجمع ) التي تحويلها إلى معلومات دولية(على دراسة معلومات االتصال الخاصة بالتسجيل 

تخدمين ومسجلي النطاق بالقدرة على استخدام اللغات المحلية عند تسجيل وعرض معلومات التسجيل لتزويد المس
  .واختبار سجالت تسجيل النطاق

 
 

 معلومات إضافية

 )SSAC )SAC026التابعة لـ  DNSSECتحديث بيان  •
03nov08.pdf-status-dnssec-tp://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/piscitelloht 

 حماية أسماء النطاقات ذات القيمة العالية •
03nov08.pdf-domains-value-high-tings/cairo2008/piscitellohttp://cai.icann.org/files/mee 

 التهديد الخداعي للمُسجل •
08.pdf03nov-fishing-registrar-http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/mohan 

 DNSمناقشة المناطق سريعة التأثر في  •
03nov08.pdf-vulnerabilities-dns-http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/davies 

 DNSالتمويه السريع في  •
03nov08.pdf-flux-fast-http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/piscitello 

 



 
 جهة االتصال بالموظفين

 كبير فنيو األمن ،ديف بسيتيللو
 

 

 تبحث موضوعات توقيع الجذر DNSSECمجموعة عمل  .13

 

 لمحة سريعة

 .DNSSECهناك مجموعات مختلفة تعرض نفاذ بصيرتها حول عمليات تنفيذ 

 آخر التطورات

نوفمبر لتسمع من دوائر متعددة حول  5إلى جلسة علنية يوم  SSACالتابعة لـ  DNSSECدعت مجموعة عمل 
وقدمت  .اقتراحاتهم الخاصة لتوقيع الجذر VeriSignو IANAوقدمت  .وتوقيع المنطقة DNSSECيذ عمليات تنف

في نطاقات  DNSSECتقاريرًا حول جهودها الخاصة في نشر ) PIR ).ORGبلغاريا والبرازيل وتشيكوسلوفاكيا و
TLD وقدم  .ة الخاصة بعمالئهاوقدمت أسماء أخرى طرقًا خاصة بها من أجل إدارة المناطق الموقع .الخاصة بها

ستيف كروكر دراسة مكفولة لتقييم قدرة أجهزة الوصول ذات الحيز العريض على معالجة استفسارات واستجابات 
DNSSEC )SAC 03x( وقام أحد خبراء ،DNS  لدىMicrosoft  بشرح كيف سيتم دمجDNSSEC  في نظم 

 .Windowتشغيل 
 

 معلومات إضافية
 

  
 :قة الجذراقتراحات توقيع منط •

• IANA 
http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/lamb-dnssec-05nov08.pdf 

• VeriSign 
http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/kane-dnssec-05nov08.pdf 

• DNSSEC بلغاريا :في الميدان 
https://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/kalchev dnssec-bg-05nov08.pdf 

• DNSSEC البرازيل :في الميدان 
http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/getschko-dnssec-05nov08.pdf 

• DNSSEC تشيكوسلوفاكيا :في الميدان 
http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/filip-dnssec-05nov08.pdf 

• DNSSEC في الميدان: .ORG  
http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/wolak-dnssec-05nov08.pdf 

  



 بواسطة العمالء DNSSECتسهيل الوصول إلى  •
https://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/murali-making-dnssec-accessib 

le-names-beyond-05nov08.pdf 
• DNSSEC  في نظم تشغيلWindows 

https://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/seshadri-dnssec-windows-05nov 
08.pdf 

 تطبيقات ومحللين متعددين وخطوات تالية •
http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/crocker-dnssec-05nov08.pdf 

 

 نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد التي تم تحويلها إلى نطاقات دولية تقدُم .14

 
 

 لمحة سريعة

 .تتقدم على طول مسارين ASCIIرموز  .الجهود المبذولة إلنشاء أسماء نطاقات خارج الواليات المتحدة

 آخر التطورات

واقترح  .القادمة IDN ccPDPبالقاهرة، تم تقديم جدول زمني شامل وهيكل من أجل عملية  ccNSOفي اجتماع 
أن  SO/ACأنه ينبغي على جزء من مجموعة عمل  – ccPDPكجزء من عملية  – ccPDPمدير المشاكل في عملية 

  .وآلية اختيار لها IDN ccTLDsيقترح تعريفًا لـ 
 

اء المناطق نموذج تنفيذ لتجنب استخدام أسم ccNSOالجديدة، سيقترح أعضاء  gTLDبالنسبة للتتبع السريع وعملية 
 .IDN ccPDPجديد أثناء إجراء عملية  gTLDكـ  ISO 3166الواردة في قائمة 

 الخطوات التالية

 SO/AC WGميثاقًا وجدوالً زمنيًا لـ  –بين أشياء أخرى  –ويشمل  .ccNSOسيتم تقديم مسودة تقرير مشاكل إلى 
حول  ccNSOعملية تنفيذ ممكنة إلرشادات ، لتقترح NO.وإنشاء مجموعة عمل خاصة صغيرة يرأسها هبلد ثيومان، 

  .gTLDsكـ  ISO 3166-1استخدام أسماء المناطق الواردة في قائمة 
 

  خلفية

اسم البلد أو اإلقليم أو المنطقة ذات األهمية الجغرافية وأقسامها الفرعية حسب ) uk.و jp.مثل ( ccTLDتمثل سلسلة 
وقد تم تبني طريقة التعريف هذه الستخدامها في  .US-ASCII 2وهي ممثلة برموز وحروف  ISO 3166تعريفها في 

ويتم أخذ . 1994بتاريخ مارس  RFC 1591، وتم إعادة تأكيده خالل 1984بتاريخ أكتوبر  RFC 920اإلنترنت خالل 
موز المحفوظة رأو من قائمة عناصر ال ISO 3166-1المستخدمة اليوم مباشرةً من قائمة  ccTLDجميع نطاقات 

 3166لتطوير القائمة  ISOهناك مصدران مستخدمان من قبل  .ISO 3166ائيًا والمحددة من قبل وكالة الصيانة استثن
لقسم اإلحصاء باألمم المتحدة الواردة في نشرة  رموز الدول والمناطق لالستخدام اإلحصائي أوأسماء الدول 

  .مصطلحات األمم المتحدة



) الواضح(االستخدام ) IDN(النطاقات التي تم تحويلها إلى نطاقات دولية  ألسماء ccTLDتقدم عملية تنفيذ نطاقات 
 بجدياتمثل رموز وحروف بلغة سيريليك واللغة الصينية والعربية واأل( US-ASCIIلرموز خارج مجموعة رموز وحروف 

 .لسالسل أسماء النطاقات) األخرى

 IDNالمناسبة لتطوير سياسة الختيار وتفويض  أن عملية تطوير سياسة رمز البلد هي اآللية ccNSOقرر مجلس 
ccTLDs. 

إنشاء تقرير مشاكل كخطوة أولى في بدء عملية  ccNSO، طلب مجلس 2007أكتوبر  2في اجتماعه المنعقد في 
ccPDP. كانت األسئلة التي تم تناولها هل:  

البلدان ثنائية األحرف المرتبطة برموز  IDN ccTLDالداخلية على  ICANN لوائحمن  9هل تنطبق المادة  •
  .9، وهل هذه المادة ال تنطبق حينئذٍ على اإلنشاء إذا كان ينبغي تطبيق المادة ISO 3166-1بالقائمة 

المرتبطة برموز  IDN ccTLDSلتطوير سياسة الختيار وتفويض  PDPبدء عملية  ccNSOهل يجب على  •
 .ISO 3166-1البلدان ثنائية األحرف بالقائمة 

لحل المشاكل المطروحة كان من المحتمل أن  IDN ccTLDاضح أن تطوير السياسة الالزمة لنطاقات أصبح من الو
وأصبح من الواضح أيضًا أن إطار الوقت هذا كان موضوعًا رئيسيًا بالنسبة لعدد من  .تستغرق عامين كحد أدنى

وبسبب ذلك،  .التابعين لهافي المناطق  IDN ccTLDالمديرين الذين يطالبون بضرورة ضغط الوقت المخصص لـ 
وكان من المعتقد إثناء هذه المناقشات أنه قد يمكن العثور على طريقة تسمح  .بدأت مناقشة مفهوم التتبع السريع 

 .أثناء تطوير السياسة الشاملة IDN ccTLDبتقديم عدد محدود من نطاقات 
 

 :الجديدة gTLDتالية في عملية بتطبيق المبادئ ال ICANNبأن يقوم مجلس إدارة  ccNSOوأوصى مجلس 
 

 .ASCIIفي نص ال يتبع األبجدية  ISO 3166-1السم منطقة واردة في قائمة  مفهوممبدأ حول التمثيل ال
أو أي اختصار مفهوم لها، سواء كانت هذه المنطقة  ISO 3166-1ال يتم إدراج أي اسم منطقة كما هو وارد في قائمة 

ويجب دراسة هذا المبدأ  .gTLDأية لغة ممثلة في هذه األبجدية كنطاق بأو  ASCIIممثلة في نص ال يتبع األبجدية 
 .، إذا وجدت، من قبل مجلس اإلدارةIDN ccPDPمن وجهة نظر مختلفة فور تنبني توصية 

 
 .ASCIIفي نص يتبع األبجدية  ISO 3166-1مبدأ حول التمثيل المفهوم السم منطقة في قائمة 

أو أي اختصار مفهوم لها، سواء كانت هذه المنطقة  ISO 3166-1طقة كما هو وارد في قائمة ال يتم إدراج أي اسم من
ويجب دراسة هذا المبدأ من وجهة نظر مختلفة  .gTLDأو بأية لغة ممثلة في هذه األبجدية كنطاق  ASCIIممثلة بلغة 

 .، إذا وجدت، من قبل مجلس اإلدارةIDN ccPDPفور تنبني توصية 
 
  

 ضافيةمعلومات إ
  بالقاهرة ccNSOمالحظات اجتماع 

http://ccnso.icann.org/ 

 2007أكتوبر  31في  ccNSOوقائع مجلس 
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 جهة االتصال بالموظفين

 ccNSO، كبير مستشاري السياسة، بارت بوسوينكل
 

 

 CCNSOاإلعالن عن تشكيل مجلس  .15 
 

 لمحة سريعة

 .APتخابات المنطقة العديد من المقاعد أثناء إجراء ان ccNSOتشغل 

 
 :آخر التطورات

؛ أمريكا الالتينية fi.جوهاني جوسيليوس،  :؛ االتحاد األوروبيza.فيكا امبيسين،  :أفريقيا :الجدد هم ccNSOمستشارو 
 APفي الوقت الراهن، تجري منطقة  .ca.بايرون هوالند،  :؛ أمريكا الشماليةcl.باتريشيو بوبليت،  –والكاريبي 

 kr.ويونج أوم لي،  sg.لي هان شوان،  :ثالثة مرشحين هم .يث تم ترشيح أكثر من مرشح لهذا المقعدانتخابات، ح
لجنة وفي تطور ذي صلة بهذا الشان، أنهى سلوبودان ماركوفيتش المعين في منصب لدى  .tw.يانج، -ومينج تشينج

ويتم تبديل المعينين في مناصب لدي  .هذا المقعد الشاغر cn.وتولى جيان زانج،  .ccNSOفترته بمجلس  الترشيح
  .كل ثالث سنوات لجنة الترشيح

 
 الخطوات التالية

 نظرًا لعدم وصول األصوات إلى النصاب القانوني خالل اإلطار الزمني المحدد، فكان من الضروري مد فترة 
 جتماع المكسيك وسوف يشغل المستشارون الجدد مقاعدهم بعد ا. 2008نوفمبر  21االنتخاب وستغلق اآلن يوم 

 .2009مارس  في
 

 معلومات إضافية

 4-9، الفصل 9الداخلية، المادة  ICANNلوائح 
IX -http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm  

http://www.ccnso.icann.org/about/council.htm 
 

 جهة االتصال بالموظفين
 ccNSOسكرتارية  ،جابرييلال شيتك

 



 ICANNفي افتتاح مجلس إدارة  CCNSOمقعد لـ  .16
  

  لمحة سريعة

 .ICANNبدء الترشيحات لمقعد مجلس إدارة 

 
 خر التطوراتآ

وتُفتتح فترة . 2009ديمي جيتشوك في مايو  ccNSOالمختار من  ICANNتنتهي الفترة المحددة لعضو مجلس إدارة 
وقد تم تعيين . 2008نوفمبر  17يوم  ICANNفي مجلس إدارة  ccNSOالترشيح لمقعد واحد أو مقعدين لممثلي 

وفقًا  – 12والمقعد  11المقعد  -- ICANNفي مجلس إدارة مقعدين  ccNSOتشغل  .جابرييلال شيتك مديرًا لالنتخاب
  .الداخلية ICANNللوائح 

 
 معلومات إضافية

 ج-2القسم  6الداخلية، المادة  ICANNلوائح 
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm 

 
 تصال بالموظفينجهة اال

 ccNSO، سكرتارية جابرييلال شيتك
 

  

 ccNSOإقرار عملية تمويل رحالت  .17
 

 لمحة سريعة

 .إحراز تقدم في عملية تقديم دعم للسفر

 آخر التطورات

  .ccNSOانية السفر التي خصصتها بتحديد عملية لتوزيع ميز ccNSOقامت مجموعة العمل المعنية بعمليات 
 

 الخطوات التالية

مع دعوة لمقدمي الطلبات الراغبين في دعم  2008نوفمبر  21في  ccNSOتبدأ عملية تمويل السفر الخاصة بـ 
  .في مدينة مكسيكو سيتي ICANNاجتماع 

 
  خلفية

من  ccNSO، طلب مجلس )SO(لداعمة األخيرة لتقديم دعم تمويل السفر إلى المنظمات ا ICANNبناءً على مبادرة 
وبطريقة  .مناقشة العملية المُقترَحة الخاصة بطريقة تخصيص التمويل ccNSOمجموعة العمل المعنية بعمليات 



 GNSOبتشكيل فريق صياغة لتطوير اقتراح حول تمويل نفقات السفر من أجل مراجعة مجلس  GNSOمماثلة، تقوم 
 .لهذا االقتراح

 2007إجراء خاص بدعم سفر أعضاء المجتمع بدعوة محددة لتقديم دعم السفر في أواخر عام  بدأ العمل في وضع
وكانت هناك مشاورة  ).على الرغم من أنه تمت مناقشة هذه المشكلة لبعض الوقت(بواسطة بعض أعضاء المجتمع 

لقي تعليقات ونشر حيث بدأت كورشة عمل في نيودلهي، باإلضافة إلى ت .شاملة حول دعم سفر أعضاء المجتمع
وتم نشر مسودة اقتراح تالية في شهر يونيه، وتمت مناقشتها أثناء اجتماعات الميزانية في باريس، وتخضع مرةً  .تحليل

 لدعم مُنقَّح إجراء"وتم إصدار  .لكتروني وعبر الويبشخصي بشكل مناسب، عبر البريد اإل تعليق مطولأخرى إلى 
  .2008في أغسطس " 2009 المالية للسنة المجتمع أعضاء سفر

ذ هذا اإلجراء وسيقوم الموظفون بجمع تعليقات حول المشاكل التي تتم إثارتها في تنفي ICANNوسيقوم موظفو 
عالوة على ذلك، سيقوم الموظفون بإجراء مراجعة كاملة إلجراء السفر في نهاية  .بتقديم توضيحات، عند الحاجة

 .2009في يونيو  ICANNالعام من خالل مشورة عامة في اجتماع 

  
 معلومات إضافية

 
04nov08.pdf-funding-travel-http://www.ccnso.icann.org/about/ccnso 

 
 جهة االتصال بالموظفين

 ccNSO، سكرتارية جابرييلال شيتك

 
 

 لجنة الترشيحيتبنى عملية مندوب  CCNSOمجلس . 18

 

 عةلمحة سري

 .لجنة الترشيحينضم إلى  ccNSOمندوب 

 آخر التطورات

في اجتماعه المنعقد في القاهرة اإلجراء الذي اقترحته مجموعة العمل المعنية بعمليات  ccNSOتبنى مجلس 
ccNSO  والذي يقترح تعيين مندوب منccNSO  لدى لجنة الترشيح)NomCom.(  وتستطيعccNSO  تعيين عضو

ومجلس  GNSOومجلس  ICANNيكون مسئوالً عن اختيار بعض أعضاء مجلس إدارة  يحلجنة الترشواحد لدى 
ccNSO واللجنة االستشارية لعموم المستخدمين. 

 
 الخطوات التالية

 لجنة الترشيح فيتم تعيين مارجريتا فالديز من شيلي  .سيصبح هذا اإلجراء نافذ المفعول بالنسبة للتعيين القادم
 .القادمة

 



 يةمعلومات إضاف

ccNSO http://www.ccnso.icann.org/about/organisational.htm 
NomCom http://nomcom.icann.org/ 

 جهة االتصال بالموظفين
  ccNSO، سكرتارية جابرييلال شيتك

 

 تحرز تقدمًا CCTLDعملية مشاركة مدير . 19

 

 لمحة سريعة

 المديرين في دورة التخطيط االستراتيجي والعملياتي  ccTLDعملية لتحسين هيكل مشاركة  ccNSOتبنى مجلس 
 .ICANNلـ 

 آخر التطورات

باقتراح حول إجراء لتسهيل تفاعل  ccNSOموعة العمل المعنية بعمليات ، تقدمت مجccNSOاستجابةً لطلب مجلس 
هذا اإلجراء في  ccNSOوقد تبنى مجلس  .ICANNفي دورة التخطيط االستراتيجي والعملياتي لـ  ccTLDمديري 

العمل ومع تبني جميع الوثائق التي طورتها مجموعة العمل المعنية بالعمليات، أنهت مجموعة  .اجتماعه بالقاهرة
 .عملها وتم تسريحها

 
 الخطوات التالية

بالدعوة إلى ترشيحات لتأسيس لجنة لتنسيق عملية التفاعل، بالتعاون مع سكرتارية  ccNSOستقوم سكرتارية 
ccNSO  وموظفي آخرين منICANN. 

  
 معلومات إضافية

://www.ccnso.icann.org/about/organisational.htmhttp 
 

 جهة االتصال بالموظفين
 .ccNSO، سكرتارية جابرييلال شيتك

  

 



20. CCNSO يار الذاتي للمناطق الجغرافية تتتبنى عملية االخ 
 

 لمحة سريعة

قادرين على االختيار الذاتي للمناطق الجغرافية التابعين لها مهما كانت  أن يكونوا ccTLDهل يجب على مديري 
 .هناك عملية بخصوص ذلك تحقق تقدمًا الظروف؟

 آخر التطورات

 ICANNداخل إحدى مناطق  ccTLDإجراءً ونموذج طلب خاص باالختيار الذاتي لمديري  ccNSOتبنى مجلس  
 :ي هيالمطالب الخاصة باالختيار الذات .الجغرافية

 ؛ و"المواطنة"الجغرافية على أساس  ICANNإلحدى مناطق  ccTLDيتم تخصيص  •
 .تقوم السلطة العامة المناسبة بتقديم الدعم إلى عملية االختيار الذاتي •

 
 الخطوات التالية

 
 .سيتم نشر النموذج واإلجراء

 
  خلفية

يار الذاتي للمناطق الجغرافية وتبنى مجلس الجغرافية باقتراح لالخت ccNSOأوصت مجموعة العمل المعنية بمناطق 
ccNSO قد يعتقد بعض مديري  .هذا االقتراحccTLD  أنه قد تم تعيينهم بشكل غير مناسب في إحدى مناطق
ICANN  ويشعر آخرون أن التعريف قد يكون مربكًا أو يحد  ".المواطنة"الجغرافية على أساس ما يطلق عليه معيار

هذه  ccNSOتبنى مجلس  .من بلدان أصغر ذات موارد مقيدة ccTLDقبل مديري  من ICANNمن المشاركة في 
 .2007أكتوبر  2التوصية في اجتماعه المنعقد في 

 
 معلومات إضافية

ccNSO http://ccnso.icann.org/  
 

 جهة االتصال بالموظفين
 ccNSO، سكرتارية جابرييلال شيتك

 

21. CCNSO وGNSO يتبادالن المراقبين 

 

 لمحة سريعة

 .تتبادل المراقبين ICANNالمنظمات الداعمة الرئيسية التابعة لـ 



 آخر التطورات

 ccNSOفي نفس الوقت، أصدر مجلس  .ccNSOبتعيين أولجا كافاللي كمراقب لدى مجلس  GNSOقام مجلس 
 .GNSOلدي مجلس  ccNSOنداءً للترشيحات لمنصب مراقب 

 
 الخطوات التالية

الداخلية للمنظمات الداعمة بتبادل  ICANNوتسمح لوائح  .GNSOبتعيين مراقب لدى  ccNSOسيقوم مجلس 
ق بتدعيم وتوسيع جهات العالقات المتبادلة كطريقة من طر ICANNالمراقبين وأوصت المراجعات المستقلة لهياكل 

  .بتبادل المراقبين GNSOأن تقوم  ccNSOوطلب مجلس  .ICANNتحسين االتصال ومشاركة المعلومات بين هياكل 
 

 معلومات إضافية

  بخصوص جهات العالقات المتبادلة والمراقبين ccNSOإرشادات 
25jun08.pdf-guidelines-and-rules-http://www.ccnso.icann.org/about/ccnso 

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#IX 
 

 جهة االتصال بالموظفين

 ccNSO، سكرتارية برييلال شيتكجا
  


