
  حديث السياسة                

  شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

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

  2009نوفمبر  – 11، اإلصدار 9العدد 

  ICANNعبر 
  ا للتعليق العامالموضوعات المتعلقة بالسياسة المفتوحة حالًي

  عمليات االنتقال

ccNSO  
  100على  ccNSOإغالق عضوية 

  الجديدة أسماء الدول gTLDعلى أال تضم  ccNSOتصر 

  IDNلتعليقات حول تطوير سياسة إلى الحصول على ا ccNSOتسعى 

  إعادة التوجيه والرموز العشوائية ccNSOتدرس 

  إعادة تفويض مجموعات العمل بشكل موسع في نيروبي/يتوقع مناقشة تفويض

  وعات العمل بالتخطيط ألعمالها وتنفيذ الخططالتخطيط لالستجابة لألحداث يلزم مجم

GNSO  
   مجلًسا جديًدا في سيؤول GNSOتعين 

  الجديدة gTLDإجراءات حماية العالمات التجارية لسالسل  GNSOتقّيم 

  جديدتين تنتهي قريًبا Whoisطلبات العروض الخاصة بدراستي 

   مجموعة عمل سياسات االنتقال ما بين المسجلين سياسة نقل حل المنازعات

تنظر مجموعة عمل استعادة أسماء النطاقات بعد انتهائها في التعليقات واالستجابة على 
  استطالعات الرأي

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


  تتساءل مجموعة سياسات إساءة التسجيل، هل لمسألة تجانس العقود أي فائدة؟

ASO  
  المستعادة تتحرك ببطء IPv4عرض سياسة عناوين 

؟ النداء النهائي على العروض في أربعة مزودي Bit ASN-32هل يتم تأجيل االنتقال إلى 
  )RIR(ترنت إقليميين امتدادات إن

  جهود مشترآة
  مجموعة عمل األقاليم الجغرافية تستعد الستطالع رأي العالم

  المشترآة توجز التعليقات العامة على حقوق المسجلين GNSO / ALAC RAAمجموعة 

  المشترآة مستعدة للمزيد من العمل O IDNGNSO / ccNSمجموعة عمل 

  المجتمع العام
  2009تقفز أنشطة المجتمع العام في الكمية والتنوع لعام : تقرير

  ICANNالمجتمع العام يتخذ موقًفا من عملية االستشارات العامة التي تتبعها 

ALAC  تحسين الثقة المؤسسية"تعلق على"  

SSAC  
  التقديمية من سيول متوفرة مباشرة على النت SSACعروض 

  بلغتك المفضلة حديث السياسةت اقرأ
، )ES(، اإلسبانية )EN(اإلنجليزية : متوفر اآلن بست لغات معتمدة من قبل األمم المتحدة ICANNحديث سياسة ت

منشور اآلن حديث سياسة ت). RU(، الروسية )zh-Hans -- البسيطة (، الصينية )AR(، العربية )FR(الفرنسية 
الستقبال هذه التحديثات في صندوق . ومتوفر من من خالل االشتراك المباشر على اإلنترنت ICANN موقععلى 

حديث ت"ر ت، ثم أدخل عنوان بريدك اإللكتروني، واخICANN صفحة اشتراكر، ببساطة انتقل إلى بريدك آل شه
  . هذه خدمة مجانية. لالشتراك "سياسة
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   ICANNبيان الغرض من حديث سياسة 

  
  .staff@icann.org-policy: أرسل األسئلة والتعليقات واالقتراحات إلى

  ما هو مطروح في تقويم اليوم؟
بزيارة التقويمات المباشرة على اإلنترنت لهيئات  ICANNتعرف على آخر أخبار ما يحدث في تطورات سياسة 

منظمة دعم أسماء رموز الدول ؛ تقويم المجتمع العام: أآثر ثالثة تقويمات نشاًطا تتضمن. ICANN تطوير سياسات
)ccNSO (التقويم الرئيسي لمنظمة دعم األسماء العامة ؛ التقويم الرئيسي)GNSO(.  

  ICANNعبر 

  موضوعات تتعلق بالسياسة مفتوحة حالًيا للتعليق
شارآنا اآلن . ICANNهناك عدد آبير من فترات التعليق العام المفتوحة حول الموضوعات التي تهم مجتمع 

  :لتعرض علينا أفكارك فيما يخص

توجيهاته بنشر  ICANNأصدر مجلس . التغييرات المقترحة على الالئحة التنفيذية لتحسين المسؤولية 
يرجى التعليق . مقياسين مقترحين للمسؤولية للتعليق العام آآخر خطوة في عملية تحسين الثقة المؤسسية

  .2009نوفمبر  27قبل " مجلس المراجعة المستقل"و" اجعة المجتمعتصويت طلب مر"على أفكار 

بمعلومات واستشارات ونماذج مقترحة قبل  ICANNتطالب . الجديدة gTLDالتعبير عن االهتمام بسالسل  
الجديدة قد  gTLDطلبات التعبير عن االهتمام بسالسل . الجديدة gTLDأن تعبر عن اهتمامها بسالسل 

ومقدمو الطلبات المحتملون معلومات هامة حول مدى االهتمام بالبرنامج، وهذا قد يساعد  ICANNيمنح 
، ولكن يتعين على 2009ديسمبر  11سيفتح منتدى التعليق العام حتى . القادمة gTLDفي التخطيط لجولة 
مع الراغبين في أن ينظر المجتمع في مداخالتهم أثناء اجتماع ديسمبر تقديم تعليقاتهم في آل أعضاء المجت

  .بحد أقصى 2009نوفمبر  27

) TNO(لتطبيقية نشرت المنظمة الهولندية ألبحاث العلوم ا. الذي يصف نموذج قياس الجذر TNOتقرير  
يرجى . تقريًرا يصف سمات النموذج الكمي الممكن استخدامه للتحليالت المتجددة لمسائل قياس الجذر

  .2009نوفمبر  29التعليق قبل 

للجنة االستشارية لنظام قياس الجذر من ا ICANNطالب مجلس . تقرير فريق دراسة قياس الجذر 
)RSSAC ( واللجنة االستشارية لألمان واالستقرار)SSAC ( والعاملين فيICANN  ومنهم فريق

IANA  بدراسة الموضوعات المحتملة المتعلقة بإضافةIDN  وعناوينIPv6 وDNSSEC  واألرقام
على أساس هذا التقرير؛ يرجى التعليق ستبني التوصيات . الجديدة إلى منطقة الجذر TLDالهائلة لسالسل 

  .2009نوفمبر  29قبل 
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، وهو هيئة متخصصة تابعة ألمم )UPU(واتحاد البريد العالمي  ICANNوصلت . POSTاتفاقية رعاية  
الموافقة النهائية . المستوى األعلى POSTلنطاق  UPUالمتحدة، إلى اتفاق مبدئي بخصوص رعاية 

ديسمبر  1التعليق قبل . وبعد أن ينظر بها مجلس اإلدارة ICANNتخضع لعملية التعليق العام من قبل 
2009.  

ما هي الموضوعات والمسائل المطلوب  .ةالدولي ccTLDمسودة ورقة موضوعات تخص سياسة تقديم  
دراستها عند إعداد سياسة الجدوى الختيار وتفويض نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول الدولية؟ أخبر 

ccNSO 2009ديسمبر  4؛ التعليق قبل.  

محكمة تحكيم  .التكميلية لمحكمة تحكيم جمهورية التشيك UDRPالمقترحة على قوانين التعديالت  
) UDRP(، وهي مزود معتمد لسياسة حل منازعات أسماء النطاقات المتجانسة )CAC(جمهورية التشيك 

يق التعل. معينة UDRPتقترح تعديل قوانينها التكميلية لتقديم حد صفحات بديل ورسوم للتعامل مع شكاوى 
  .2009ديسمبر  11قبل 

  المزيد من المعلومات
للحصول على قائمة آاملة للموضوعات المطروحة للتعليق العام، عالوة على قائمة بمنتديات التعليق العام المغلقة 

  .التعليقات العامةوالمؤرشفة، راجع صفحة 

  عمليات االنتقال
بسيؤول في أآتوبر، أنهى العديد من المتطوعين  ICANNالجديد خالل انعقاد اجتماع  GNSOبتعيين مجلس 

. المنتهية خدماته GNSOعن شكره إلى أفري دوريا، رئيس  ICANNيود أن يعبر مجتمع . المجتهدين خدماتهم
؛ توني IPC؛ يوت ديكير، IPC سيريل شوا،: ويوجه الشكر أيًضا إلى المستشارين المغادرين التالية أسمائهم

؛ ماجي NCUC؛ آارلوس سوزا، RyC؛ جوردي إيباراجير، ISPCPC؛ توني هولمز، ISPCPCهاريس، 
  .CBUC؛ فيليب شيبرد، ISPCPCمانسورآيا، 

أيًضا رؤساء الدوائر التالية أسمائهم والمنتهية فتراتهم مؤخًرا لخدماتهم المخلصة التي  GNSOويشكر مجلس 
؛ وستيف ميتاليتز، رئيس دائرة اهتمامات الملكية )2006بدأ في (اثان نيفيت، رئيس دائرة المسجلين جون: قدموها

  ).2001بدأ في (الفكرية 

؛ ديبرا CSG؛ آارولين جرير، NCSGرفيق داماك، : الجدد التالية أسمائهم GNSOويرحب المجتمع بمستشاري 
؛ ديفيد NCSG؛ روزماري سينكلير، NCSG؛ ويندي سيلتزر، NCA؛ أندري آولسنيكوف، NCSGهاجز، 
 GNSOالقائمة الكاملة بأعضاء مجلس . CSG؛ جيمي واجنر، CSG؛ ولف أوريتش نوبين، CSGتايلور، 

  .مباشرة على اإلنترنتالحاليين متوفرة 

مقابل عمله المتميز في مرآز قيادي، أرسل رسالة بريد إلكتروني إن أردت توجيه الشكر إلى أحد المتطوعين 
يتم . وسنحاول توصيل مذآرتك في اإلصدار التالي لتحديث السياسة scott.pinzon@icann.orgموجزة إلى 

  .ي طبعة هذا الشهراستالم الرسائل قبل اليوم السابع من آل شهر لتظهر ف
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ccNSO  

  100على  ccNSOإغالق عضوية 

  لمحة سريعة
 99، تستقر العضوية اآلن على )ccNSO(مع قبول عضوين جديدين مؤخًرا في منظمة دعم أسماء رموز الدول 

   .99و 98آالعضوين ) fm.(واتحاد واليات ميكرونيزيا ) zm.(انضمت آل من زامبيا . لرموز الدول TLDمشغل 

  ت التاليةالخطوا
  . 100ستصبح العضو رقم  ccTLDمع محاوالت توقع أي  ccNSOتتطلع 

  المزيد من المعلومات

  ccNSOقائمة مرتبة أبجدًيا بجميع أعضاء  
http://ccnso.icann.org/about/members.htm   

  حالة جميع طلبات العضوية 
date.shtml-http://ccnso.icann.org/applications/summary  

  االتصال بالعاملين
  العامة  ccNSO، أمانة جابريلال شيتيك

  الجديدة أسماء الدول gTLDعلى أال تضم  ccNSOتصر 

  لمحة سريعة
الموقف الذي اتخذه منذ فترة طويلة وهو أن عندما يطلب مقدمو الطلبات أسماء نطاقات  ccNSOيكرر مجلس 

اء من ، فال يسمح باستخدام بأسماء المقاطعات آأسماء نطاقات حتى يتم االنته)gTLD(مستوى أعلى عامة جديدة 
  ).IDN(لرموز الدول ألسماء النطاقات الدولية ) ccPDP(إقرار عملية إعداد سياسة 

  أحدث التطورات
مع أعضاء مجلس  ccTLDالدولي في سيؤول بكوريا الجنوبية، اجتمع مدراء  ICANNأثناء انعقاد اجتماع 

ICANN  بيتر دينجيت ثراش ومايك سيلبر، ومع رئيسICANN رم، وذلك لمناقشة األسلوب التنفيذي رود بيكستو
وعلى وجه الخصوص، تساءل بعض ممثلي . الجديدة gTLDالمقترح لحماية أسماء الدول ضمن عملية تنفيذ 

ccTLD  الحاضرين عن سبب عدم قبول توصياتccNSO  واللجنة االستشارية الحكومية)GAC ( حول هذا
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، وتكرر نداءها لحماية ICANNاآلن مجموعة عمل تعمل على صياغة رسالة إلى مجلس  ccNSOشكل مجلس 
  .أسماء الدول

  الخطوات التالية
وبعد اعتمادها، . العتمادها ccNSOسيتم إرسالها إلى مجلس بعدما تنتهي مجموعة العمل من صياغة الرسالة، 

  .ICANNسيرسلها المجلس إلى مجلس 

  خلفية
سابًقا مذآرة بنفس المعنى خالل فترة التعليق العام على النسخة الثانية من مسودة دليل مقدم  ccNSOأرسل مجلس 

آما تبنوا سابًقا أيًضا حرآة تطالب بحماية . دليلالطلب، ومرة أخرى ضمن التعليقات العامة على النسخة الثالثة من ال
  .أسماء المقاطعات

  مزيد من المعلومات

ذات  ccNSOوتتضمن مستندات (صفحة الويب الخاصة بمجموعة العمل حول حماية أسماء الدول  
  ): الصلة

wg.htm-names-country-http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/protection  

  االتصال بالعاملين
  ccNSO، مستشار سياسات بارت بوسوينكل

  IDNإلى الحصول على التعليقات حول تطوير سياسة  ccNSOتسعى 

  لمحة سريعة
باستقبال ) IDN ccPDP WG(لبت مجموعة عمل عملية تطوير سياسة رموز الدول ألسماء النطاقات الدولية طا

  .التعليقات حول الموضوعات والمسائل لدراستها عند اتخاذ القرار بشأن آيفية إدارة أسماء رموز الدول الدولية

  التطورات أحدث
أثناء عملها نحو التوصية بسياسة آيفية " ورقة الموضوعات"مؤخًرا مسودة  IDN ccPDPنشرت مجموعة العمل 

الموضوعات هذه هو تحديد  الغرض من ورقة. اختيار وتفويض أسماء نطاقات رموز الدول بالمستوى األعلى
وتعريف الموضوعات والمسائل التي يتعين دراستها عند اقتراح هذه السياسة، آي تكون هذه السياسة شاملة وذات 

  .جدوى
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  الخطوات التالية
ديسمبر، ستأخذ مجموعة العمل في اعتبارها التعليقات، وستعمل على االنتعاء من  4بعد انتهاء فترة التعليق العام في 

  .ستشكل الورقة النهائية أساًسا لصياغة المقترحات األولى للسياسة العامة الشاملة. داد الورقةإع

  خلفية
السريع، والذي آان مخصًصا لتقديم عملية مؤقتة  IDN ccTLDيعرف برنامج تتبع  ICANNالكثير من مجتمع 

 IDN ccPDPتعمل مجموعة العمل . لمشغلي رموز الدول القتراح عدد محدود من السالسل آأسماء نطاقات دولية
  .المستقبلية IDN ccTLDباتجاه تطوير سياسة وإجراءات عامة دائمة إلدارة جميع 

  مزيد من المعلومات

  اإلعالنات عن طلب التعليقات 
en.htm-04nov09-uncements/announcementhttp://www.icann.org/en/anno  

  التعليقات التي تم استقبالها حتى تاريخه  
ccpdp/-http://forum.icann.org/lists/idn  

  االتصال بالعاملين
  ccNSO، مستشار سياسات بارت بوسوينكل

  إعادة التوجيه والرموز العشوائية ccNSOتدرس 

  لمحة سريعة
عرفت إعادة التوجيه على أنه ممارسة سيئة، وطالب ) SSAC(االستشارية لألمن واالستقرار  ICANNلجنة 

ولكن، قد يستفيد بعض مشغلي رموز الدول من إعادة ). TLD(نطاقات المستوى األعلى  المجلس بمنعه ضمن
  الستيعاب أآبر لوجهات النظر المتعددة ccNSOتسعى . التوجيه

  أحدث التطورات
وقام أحد المسجلين الكوريين بشرح . SSACمع أعضاء  ccTLDخالل االجتماع الدولي في سيؤول، التقى مشغلو 

ة ، سبب اعتبار إعادSSACوشرح آل من رام موهان وستيف آروآر، من . م إلعادة التوجيهأسباب استخدامه
  . التوجيه من الممارسات السيئة

  الخطوات التالية
مجموعة صغيرة للدراسة والتواصل مع  ccNSOالستيعاب الموضوعات المتعلقة بإعادة التوجيه، شكل مجلس 

SSAC  ومجموعة األمن واالستقرار التي تتبعICANN . وستتواصل مجموعة الدراسية أيًضا معccTLD  الذين
ستجمع المجموعة وجهات النظر وستصدر تقريرها إلى المجلس . يستخدمون إعادة التوجيه في الوقت الحاضر

  .ccTLDومجتمع 
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  خلفية
لنطاق غير  HTMLوضمن هذا السياق، هو االستجابة إلى استعالم . يتم إعادة التوجيه أثناء تصفح الويبعادة ما 

ويعرف هذا . وصالت لمواقع إعالنية، ولكن قد تكون االستجابة المناسبة هي إعادة رسالة خطأموجود مع وجود 
واإلنترنت هي أآثر من مجرد تصفح الويب، لذا يكون إلعادة التوجيه تأثيرات سلبية على . باالستجابة المرآبةأيًضا 
DNS ت أخرىوالبريد اإللكتروني وبروتوآوالت وعمليا.  

يطالب بأن تقترح  قراًرا ICANN، مرر مجلس 2009الدولي الذي انعقد في سيدني بيونيو  ICANNفي اجتماع 
ccNSO  آلية لتفادي استخدام إعادة التوجيه واستجاباتDNS  المرآبة من قبلccTLD.  

  المزيد من المعلومات

  المرآبة DNSشرح الرموز العشوائية واستجابات  
http://www.icann.org/en/committees/security/sac015.htm  

 SAC032 ،" التقرير المبدئي عن تعديل استجابةDNS"  
http://www.icann.org/committees/security/sac032.pdf  

 SAC041 ،" التوصيات بمنع استخدام إعادة التوجيه واالستجابات المرآبة من قبلTLD الجديدة"  
http://www.icann.org/committees/security/sac041.pdf  

  TLDقرار المجلس بمنع االستجابات المرآبة من قبل  
26jun09.htm#7-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions  

  
االت

، مبارت بوسوينكل
  صال بالعاملين

  ccNSOستشار سياسات 

إعادة تفويض مجموعات العمل بشكل موسع في /يتوقع مناقشة تفويض
  نيروبي

  لمحة سريعة
لمعايير المتبعة ا). ccTLD(هو عملية تغيير المديرين المعينين لنطاق المستوى األعلى لرموز الدول 

  

  أحدث التطورات
فترة عمل مجموعة العمل بموجب الميثاق الحالي ستحتاج إلى تعديل لتتواءم مع أساليب وجداول العمل التي 

أول مجال ستتم . اآلن وبعد انتهاء اجتماع سيؤول، تستطيع المجموعة بدء العمل المكثف. ترحتها المجموعةاق
  .م إعادة التفويض في نهاية األمرمراجعته هو التفويض، يليه التقاعد، ث

إعادة التفويض 
بإعادة مراجعة آيفية تفويض رموز الدول،  ccNSO، لذا تقوم مجموعة عمل 1999للقيام بذلك هي نفسها منذ 

  .وإعادة التفويض، أو حتى التقاعد
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  الخطوات التالية
التالي في ICANNتتوقع المجموعة إجراء مناقشات مكثفة حول ممارسات التفويض مع المجتمع في اجتماع 

  .بنيروبي
 مارس 

  خلفية
IANAللتفويض وإعادة التفويض في عمليات  ICANNت وممارسات  وفي إطار تنفيذ . المنشأة تعكس حاليًا سياسا

لمزيد من المعلومات حول . ISO 3166لتي تنشرها وآالة صيانة  الدول رموزقائمة  IANAهذه العمليات، تتبع 
  .IANAوتقارير تفويض  ccTLDsلوضع  IANAالجديدة، انظر إجراءات  DsccTLوضع 

السياسة واإلجراءات وردت أيًضا في  .RFC 1591و ICP-1وفًقا للمفاهيم الواردة في  ccTLDتفويض يتم إعادة 
IANA في ضوء . ادة التفويض من عدمهالتي توضح الكثير من االعتبارات التي تم أخذها عند اتخاذ قرار إع تقارير 

، فإن 1999في عام  RFC 1591البيئة المتغيرة والظروف التي حدثت منذ المراجعة األخيرة التي تمت على 
ccNSO تحتاج . ترى أنه حان الوقت لمراجعة السياسات الحاليةccNSO  ،إلى تفهم أفضل للقضايا، إن وجدت

  .الخطوات الممكنة بشأن السياسات الحالية، قبل اتخاذ مزيد من

  المزيد من المعلومات

  ccNSOمجموعة عمل تفويض وإعادة تفويض  
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm  

  االتصال بالعاملين
  ccNSOار سياسات ، مستشبارت بوسوينكل

التخطيط لالستجابة لألحداث يلزم مجموعات العمل بالتخطيط ألعمالها وتنفيذ 
  الخطط

  لمحة سريعة
 رموز 

  أحدث التطورات
في اجتماع أآتوبر بسيؤول، في آل من اليوم التقني  ccTLDعمل مسودة الخطة مع مجتمع 

  .لمجموعة العمل

  الخطوات التالية
  . ومن ثم ستدخل الخطة في مرحلة التنفيذ. في المراحل التالية، ستضيف مجموعة العمل التفاصيل على خطة العمل

، المشكلة حديًثا في أغسطس، تساعد مشغلي)IRP WG(مجموعة عمل التخطيط لالستجابة إلى األحداث 
  .وقد صاغوا مسودة خطة عمل. للتهديدات العالمية التي تواجه اإلنترنت الدول في إعداد استجابة منظمة

ناقشت ورقة ال
Tech Day  وأثناء اجتماعccNSO . قام مجلسccNSO رحات بتعديل ميثاق المجموعة لتمكين تطبيق المقت

رئيًسا  CA.تم تعيين نورم ريتشي من . ICANNبالتعاون الوثيق مع إدارة األمن واالستقرار في 
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  خلفية
والغ. ووجهت دعوة للمتطوعين IRPميثاق فريق عمل  ccNSOمجلس في اجتماعه في أغسطس، اعتمد 

والهياآل الالزمة لتنسيق االستجابة للحوادث ال ccTLDهو وضع واقتراح آليات لمجتمع  IRPهذا فريق العمل 
لنوع منآنفيكر وورم، الذي انتشرت في وقت سابق من هذا العام، تقدم مثاال على هذا ا. DNSيحتمل أن يؤثر على 

رض من 
ذي 

 
  . الذي يعتزم التصدي لها IRPالتهديد وفريق العمل 

  الصفحة الرئيسية لمجموعة عمل االستجابة لألحداث 
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/erpwg.htm

  المزيد من المعلومات

  

  يناالتصال بالعامل
  ccNSO، مستشار سياسات بارت بوسوينكل

  

GNSO  

  مجلًسا جديًدا في سيؤول GNSOتعين 

  لمحة سريعة
سلسلة شاملة من التغييرات الهيكلية والتنظيمية ) GNSO(تعمل منظمة دعم األسماء العامة 

والتنظيم الجديد،  GNSOف على هيكل تحسين الكفاءة والفعالية والوصول الخاالمصممة ل
الرئيسية لتحسينات يرجى االطالع على المناقشات والمخططات البيانية

بالمجتمع على تنفيذ 
للتعر. ص بالمنظمة

  GNSOالصفحة  على 

  

، أعلن رسمًيا عن تأسيس مجلس 2009أآتوبر  28بعد أشهر عدة من االستعداد المكثف، في . تعيين المجلس الجديد
فرًدا منهم من يحق لهم ومن ال يحق  22المجلس الجديد، والذي يضم . الجديد في سيؤول بكوريا الجنوبية 

ثمانية . حاب المصالحمجموعات عامة ألص 4، والمكون من ثنائي التمثيليعكس أسلوب التصويت 

  أحدث التطورات

GNSO
لهم التصويت، 

على اإلنترن مباشرةمخطط بياني يسرد أعضاء المجلس وأدوارهم متوفر . عضًوا هم جدد على المجلس 22من   .ت

بها مج إجراءات التشغيلوآول عمل يقوم به، وافق المجلس باإلجماع على مجموعة جديدة من  التي أوصت
GNSO شاك جوميز . الفرعية الجديد ) VeriSign(وفي ثاني خطوة عمل، انتخب المجلس

موعة   
وتم . آرئيس للمجلس  

آنائبين لرئيس المجلس على التوالي ) ترشيحبالتعيين من لجنة ال(وأولجا آافاللي ) Indom(يين ستيفان فان جيلدر 
  .من قبل مقر الطرف المتعاقد وغير المتعاقد

تع
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الجديد إنجاًزا آبيًرا ويمهد الطريق ليرآز المجتمع اآلن على جهوده نحو إنهاء تطوير عملية 

 

يعد تعيين المجلس 
تمر بذل المزيد من العمل نحو وسيس. تطوير السياسة الجديدة، وإنشاء نموذج مجموعة عمل جديد لتطوير السياسة

؛ وتقوية إجراءات )ومنها مراجعة الموقع اإللكتروني( GNSOتحسين إمكانات التواصل الداخلي والخارجي لدى 
المجلس التشغيلية؛ واستكمال الجهود إلنشاء مجال العمل لمجموعات أصحاب المصالح الرسمية ودوائر مجتمع 

GNSO .وسيرد وضعهم الحالي فيما يليتتصدر فرق العمل آل تلك الجهود ،.  

مناقشات مكثفة في سيؤول بخصوص  ICANNأجرى أعضاء مجلس . الجديدة قيد النظر GNSOوال تزال دوائر 
 GNSOجميع مواثيق دوائر  .جديدة، ولكن لم تتخذ أي إجراءات رسمية GNSOالمقترحات بشأن أربع دوائر 

وتظل العملية ". معلقة"ما زالت ) CyberSafety ،Consumers ،City TLDs ،IDNgTLD(األربعة الجديدة 
  .الجديدة وإرسالها إلى المجلس GNSOأيًضا متاحة ألي أطراف أخرى مهتمة إلعداد مقترحات بشأن دوائر 

GNSOآما عمل تعيين مجلس  .الحالية GNSOعلى دوائر " إعادة المصادقة"وستستمر الجهود الموجهة نحو 
في أغسطس . المتواجدة حالًيا GNSOعلى دوائر  "إعادة المصادقة"رد للتعامل مع الجديد على إلطالق الموا

الجديدة ستخضع إلجراءات مصادقة، لذا سيكون من  GNSOأنه لو آانت دوائر  ICANN، قرر مجلس 2008
مفهوًما تبنى المجلس . المتواجدة حالًيا بشكل دوري GNSOالمناسب إيجاد نظام يتم من خالله أيًضا تقييم دوائر 

  .المعني بإعادة مصادقة مواثيق وآليات تشغيل آل دائرة آل ثالث سنوات) االجتماعموثق في محضر (

رآز المجلس جهوده سجلت عملية إعادة مصادقة الدوائر لتناولها في بداية هذا العام، ولكن تراجع االهتمام بها بعدما
الجديدة واعتماد العمليات وإصدار التوصيات الخاصة  GNSOعلى تقييم واعتماد هيكلة مجموعة أصحاب مصالح 

واآلن وبعد أن قرر المجلس بشأن هذه . الجديد GNSOبالتغييرات الضرورية على اللوائح التنفيذية لتعيين مجلس 
إلعادة التسليم الرسمي ألي مقترحات مراجعة تخص  2010مارس الموضوعات، حدد المجلس موعًدا نهائًيا وهو 

لمساعدة قا ICANNالموجودة حالًيا، وأصدر توجيهاته إلى العاملين في  GNSOإعادة المصادقة تقدمها دوائر 

 

دة 

ب 

واثيق 

 
 .

  : مس هذه تقدًما آبيًرا في األنشطة التاليةل الخ

  . الدوائر في إعداد تلك المقترحات

صة بمجموعة أصحاب المصالح حينما اعتمد المجلس الهياآل الخا .مواثيق مجموعة أصحاب المصالح الدائمة
األربع في بداية هذا العام، أدرك المجلس أن ميثاق مجموعة أصحاب المصالح التجارية ومواثيق مجموعة أصحا

ويعمل . المصالح غير التجارية ال بد أن تكون انتقالية ومؤقتة، ويتعين إعداد مواثيق دائمة على مدار العام التالي
الخيارات موضوع الدراسة من قبل المجتمع للوصول إلى الشكل المحتمل للمالمجلس بالفعل على اختبار 

وحسب المناقشات التي جرت في سيؤول، سيتم العمل على إيجاد فرص الحوار والمزيد من مناقشات . الدائمة
  .المجتمع لتلك األمور الهامة

، التي تم)PPSC(توجيه عملية السياسات  ولجنة) OSC(لجنة توجيه العمليات . جهود تنفيذ فريق العمل والمجلس
ALACو GNSO، الذي أنشأ خمس فرق عمل يعمل بها متطوعين من مجتمعات GNSOإنشاؤها من قبل مجلس 

للتحسين والذي  GNSOوقد وضع فريق العمل مقترحات محددة وعمليات وآليات لتنفيذ التوصيات التي أقرتها 
أحرزت فرق العم. اعتمدها المجلس

  
  :جهود عملية السياسة

  
  PDPفريق  .1

،)PDP(دة لعملية وضع السياسات يعمل على وضع توصيات جدي GNSOلدى  PDPفريق العمل 
آانت قد انقسمت إلى

 والتي 
ويواصل فريق العمل مشروع الصياغة، واالجتماع .  خمس مراحل منفصلة

  .األسبوعي
  

  فريق مجموعة العمل .2
يعمل على وضع اثنين من الكتيبات اإلرشادية  GNSOلدى  فريق عمل نموذج مجموعة العمل

دليل نموذج "و" تنفيذ فريق العمل والمبادئ التوجيهية لصياغة الميثاق"
الجديدة، 

وقد تم تحديد ". تشغيل فريق العمل
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ررة لما يجري استعراضه، وقد أدمجت التعليقات، والتي يجري الخطوط العريضة اآلن في دورات متك
استعراضها مرة  .  أخرى

  
  :جهود العمليات

  
شخصًيا في سيؤول وناقش آيفية تطبيق التغييرات اإلضافية عل GNSOفريق عمل عمليات اجتمع  

إجراءات تش
ى 

مثل آيفية التعامل مع اقتراع (الالزمة اتنفيذ المسائل األآثر تعقيًدا  GNSOغيل مجلس 
  ).الغائبين

وصيات المجلس عن التوصيات المتعلقة بت فريق عمل عمليات مجنوعة الدوائر وأصحاب المصالحأعد  
لإلدارات األساسية والخدمات التشغيلية والتقنية األساسية التي يمكن أن تتاح لجميع " مجموعة األدوات"

الحق OSCقبيل اجتماع سيؤول، والذي اعتمدته  OSCقدم الفريق مسودة مستند إلى . الدوائر االنتخابية
مع بعض التغييرات البسي(

ًا 
واجتمع فريق العمل أيًضا في . لدراسته GNSOثم إرساله إلى مجلس ) طة

وضع إطار للمشارآة في أي دائرة من ) 1: سيؤول لمناقشة الخطط إلنهاء التوصيات الخاصة بثالث مهام
 ICANN  ومبادئ التشغيل التي هي ممثلة ومفتوحة وشفافة ) 2يكون موضوعًيا وقياسًيا وواضًحا؛

وغيرهم (صيانة قاعدة بيانات لجميع أعضاء الدائرة االنتخابية والتوصيات بشأن إنشاء و) 3وديمقراطية 
دوائر

  ).ممن ليسوا جزًءا رسمًيا من أي دائرة انتخابية

صيات لتحسين في سيؤول واعتمد مسودة التو GNSOلدى ) CCT( فريق عمل االتصال والتنسيقاجتمع  
وغيره من  GNSOالتعامل بعقالنية مع تعليقات المجتمع، ولتحسين التنسيق بين على  GNSOقدرة 

الخطوات
سيستمر 
المجلس
التوصيا
مواثيق 

  
آما يقوم
المعلوما
االلتماس

سلسلة  أقر 

قدم فريق العمل . أآثر قابلية لالستخدام gnso.icann.org، والمقترحات بشأن جعل ICANNآيانات 
  .لمراجعتها ودراستها OSCتوصياته إلى 

   التالية
التي اعتمدها  GNSOفيذ في جهده إلعداد التوصيات بشأن تنفيذ أهداف إعادة هيكلة فريق عمل التن

الموجودة حالًيا االستمرار في مناقشات إعادة المصادقة وهناك أمل بأن تتماشى  GNSOيتوقع من دوائر . 
دأ قريًبا الحوار حول ومن المتوقع أن يب. مع تلك العملية GNSOت الصادرة عن فريق عمل عمليات دوائر 

CSG وNCSG الدائمة.  

المحتملة، وسيقدموا  GNSOفي جمع العديد من االستعالمات الجديدة حول دوائر  ICANN العالمون في 
يتوقع من المجلس االستمرار في مداوالته بشأن طلبات . طراف المهتمة بإعداد المقترحاتت إلى األ

  .ائر الجديدة المعلقة الدو

  خلفية
مجلس 2008يونيو وأغسطس وأآتوبر ومن خالل سلسلة من القرارات في اجتماع فبراير،  ،ICANN 

تلك القرارات آانت نتيجة . GNSOمن األهداف والغايات والتوصيات لتحسين جوانب عديدة من هيكل وعمليات 
للتعرف على المزيد حول هيكل . التعليقات ومباحثات مجلس اإلدارة لجهود استمرت لعامين في المراجعات واستقبال

GNSO  صفحة الويب الخاصة بتحسينات وتنظيمه الجديد، يرجى االطالع على النقاشات والمخططات البيانية في
GNSO.  

  المزيد من المعلومات

  /GNSO http://gnso.icann.org/en/improvementsت تحسينات معلوماالصفحة الرئيسية ل 

أخر مستندات عامة حول المقترحات بشأن الدوائر الجديدة  
en.htm-process-n.org/en/improvements/newcohttp://gnso.ican  
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الجديد  GNSOالمجموعة الكاملة للوائح الجديدة ذات الصلة بمجلس  
27aug09.pdf-amendments-http://www.icann.org/en/general/bylaws  

   -- الجديد  GNSOمجلس  إجراءات تشغيل 
en.pdf-17sep09-draft-comment-http://gnso.icann.org/drafts/public  

  عامليناالتصال بال
  ر أول السياسات، مديروبرت هوجارث

  الجديدة gTLDإجراءات حماية العالمات التجارية لسالسل  GNSOتقّيم 

لمحة س  ريعة
حول الحلول  ICANNلتقديم المالحظات إلى مجلس 

المقترحة 

دة دليل مقدم الطلب وحددت تفاصيل التنفيذ لالفتتاح القادم لسوق أسماء 
الجديدة والتي اعتمدها المجلس  gTLDلكون التوصيات الخاصة بسياسة . الجديدة TLDالنطاقات للعديد من مشغلي 

سلسلة من المذآرات  ICANNالجديدة، أصدر العاملون في  gTLDالتجارية في لم تحدد آيفية حماية العالمات 
والمقترحات التي تصف حلوًال للعديد من آليات حماية العالمات التجارية حسب التوصيات الصادرة عن فريق 

على سبيل االستكشاف لتحديد ما إن آانت بعض من هذه المقترحات  GNSOبأن تقّيم  ICANNطالب مجلس 
باختيار مجموعة من الممثلين من آل مجموعة  GNSOوآرد فعل، قام مجلس . GNSOيات سياسة 

  .2009ديسمبر  14مصالح ودائرة للرد على المجلس قبل 

  الخطوات التالية
، وذلك لتحليل )STI(العالمات التجارية يق عمل، يعرف باسم الفريق الخاص لصياغة مسائل 

  .ديسمبر  المجلس في التاريخ المحدد وهو 

g ( تم
جديدة لتحسين حقوق حماية العالمات التجارية في لسلة من الحلول ال

بيانات لحقوق العالمات التجارية المصدقة 
  IPلالستخدام في فترات التسجيل وخدمات مطالبات 

الجديد  gTLDالمقترحات بشأن برنامج  GNSOيراجع مجلس 
  .اإللكتروني فيما يخص مكافحة االحتالل 3في مسودة دليل مقدم الطلب اإلصدار 

  أحدث التطورات
النسخة الثالثة من مسو ICANNأصدرت 

  . والتعليقات العامة) IRT(توصيات التنفيذ 

متسقة مع توص
أصحاب 

فر GNSOأعدت 
142009والرد على رسالة 

  خلفية
TLD(طلب التي حددت عملية التقدم للحصول على نطاقات عامة في المستوى األعلى آخر مسودة دليل مقدم ال

س ICANNاقترحت . أآتوبر 4إصدارها في 
gTLD الجديدة، ومنها:  

إنشاء دار مقاصة العالمات التجارية، والتي ستعمل آقاعدة  
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  . خالفات العالمات التجاريةادث مراءات التعليق الموحد السريع الستكشاف حوج 

ترحات التنفيذ هذه وتقدم تعليقاتها عما إذا 
ات السياسة، أو ما إن آان هناك مقترًحا بديًال للتعامل مع هذه األمور يكون آانت تلك المقترحات تتسق مع توصي

  . بيقه أفضل من المقترح الحاليالفاعلية أو أآثر ويمكن تط

الجديد، يرجى االطالع على  gTLDلمسائل العالمات التجارية في برنامج 
en.htm-reports-consultations-gtlds/gnso-http://www.icann.org/en/topics/new

إعداد إ
الجديدة ال بد أال تخالف حقوق  gTLDسالسل سابًقا أوصت بأن  GNSOالتوصيات بشأن السياسة والتي تبنتها 

مق GNSOبأن تراجع  ICANNطالب مجلس . اآلخرين القانونية الحالية

بنفس 

  المزيد من المعلومات

لمزيد من الفهم  
وتقديم  

  المزيد من المعلومات حول رسالة المجلس 

  .2009نوفمبر  22التعليقات خالل فترة التعليق العام قبل 

lists/archives/council/msg07609.html-http://gnso.icann.org/mailing  

  GNSOلدى  STIأرشيف البريد اإللكتروني لفريق الصياغة  
sti/-cann.org/lists/gnsohttp://forum.i  

  االتصال بالعاملين
  مستشاري السياسةآبير مارجي ميالم، 

جديدتين تنتهي Whois العروض الخاصة بدراستي    قريًباطلبات

لمحة س  ريعة
IS االتصاالت وغيرها من المعلومات

التحقيق  GNSOيواصل مجلس . رد الهامةالحساسة
  .في االستمرار Whoisفي مدى جدوى 

أوضحت اثنين من  2008اردة في عام ، واالقتراحات الو)GAC(من التعليقات العامة واللجنة االستشارية الحكومية 
  .منذ ذلك الحين تم تجميعها في مجاالت واسعة" الفرضيات"وهي . عشرة مجاالت جديرة بالدراسة

 Whoisترآز دراسات إساءة االستخدام على مدى استخدام معلومات . Whoisإساءة استخدام  
يطلب من أي باحث مؤهل وعلى معرفة أن ) RFP(تقديم عروض  تم إصدار طلب. اض الضارة

WHO ت، وتسجيل هو مستودع البيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقا
األسئلة المطروحة والمتعلقة باستخدام وإساءة استخدام الموا. 

  أحدث التطورات

  : أول مجاالت الدراسة الثالثة هي

لألغر
  .نوفمبر 27آخر موعد للتقديم هو . يقدر تكلفة وجدوى إجراء هذه الدراسات
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، وسوف يحقق هذا الجهد المدى الذي "بدراسة التمثيل الخاطئ"يشار إليه سابًقا . Whoisسجل تعريف م 

ستتناول هذه الدراسات مدى إساءة استخدام خدمات . بالبروآسي والخصوصية
قد يؤخر ) 2الضار وغير القانوني؛ و تأمين مصدر االتصال: وصية من أجل

ويأملون 

خالل اج
) أسماء النطاقات(مشترك، 

وما 
العمل الت
ن) التقنية

staff@icann.org-policy

يين أو لألغراض التجارية التي لم يتم تمثيلها بوضوح يمكن ألسماء النطاق تسجيله من األشخاص القانون
  .ديسمبر 22وتم أيًضا إصدار طلب تقديم عروض الباحثين قبل . Whoisببيانات 

الخاصة  Whoisخدمات  
تسجيل البروآسي والخص
لهذه الدراسة، ) TOR(يقوم العاملون بتعريف شروط االختصاصات . عملية تحديد هوية المصدر

  .2009في إصدار طلب العروض لهذه الدراسة بنهاية 
بتشكيل فريق عمل  SSACو GNSOقرار يطالب فيه  ICANNتماع شهر يونيو في سيدني، اعتمد مجلس 

والذي سينظر في جدوى إدخال مواصفات العرض بحيث إدخال أسماء النطاقات الدولية 
ال يزال المجتمع في المراحل األولى من عقد فريق . Whoisوالتي ال تفسد دقة  ASCII -يتصل بها من غير 

وخاصة ذوي الخبرات (م إلى المجموعة؛ آل من لديه االهتمام مازال هناك بعض الوقت لالنضما. قني
  في العنوان  جولي هيدالندرحب بانضمامهم عن طريق إرسال بريد اإللكتروني إلى 

.  

آان الح
عامة حو
ل مع األمر من خالل اتباع وسيلة للتعامواالعتبا

  خلفية

قدم ديف بيسكيتيللو نظرة . ور جيًدا في ورشة العمل حول بيانات التسجيل الدولية التي انعقدت في سيؤولض
وعضو المجلس بروس تونكين أجرى جلسة مفتوحة، تمت من خاللها عرض مكثف للرؤى . ل الموضوع

الموضوع، وأفضل  ccTLDرات، ولمس آيف تناول بعض مشغلي 
  .المعايير القياسية

في مايو ومن شأنه أن يعد قائمة متطلبات خدمات  GNSOمنطقة الدراسة الهامة الخامسة ُطلبت بشكل منفصل من 
Whoisيتعامل األعضاء العاملون في . ، استنادا إلى المناقشات المتعلقة بالسياسة العامة السابقةICANN  مع

  .2010متوقع االستمرار في العمل في الموضوع؛ ومن ال

، والتي تنطوي على إساءة استخدام البيانات، WHOISستة مجاالت للدراسة متعلقة بـ GNSOحدد مجلس 
 انقر هنا. واستخدام مجموعات األحرف غير األسكي بالوآالة والخدمات الخاصة، وتقديم معلومات غير صحيحة

  .للحصول على تفاصيل الخلفية

ولكن). حسب التحليالت المحددة في مجاالت الدراسة الفردية(يعتزم الفريق إطالق معلومات تقييم الموظفين تسلسليا 
على  GNSOيبقي الموظفون مجلس . ستحتاج إجراءات تقييم الجدوى وتحديد التكلفة إلى بضعة أشهر الستكمالها

  .يمكن بعد ذلك النظر في الخطوات التالية GNSOعلم بالتقدم المحرز، وذلك بأن 

 

المزيد   من المعلومات

 Whoisاإلعالن عن طلب تقديم العروض إلساءة استخدام  
en.htm-28sep09-tp://www.icann.org/en/announcements/announcementht  

 Whoisيم عروض تعريف مسجل  اإلعالن عن طلب تقد
en.htm-23oct09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  

  SSACتقارير  
documents.htm-  http://www.icann.org/en/committees/security/ssac

 15

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-05dec08-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-05dec08-en.htm


  GNSO Whois سياسة صفحة تطوير 
/whois/http://gnso.icann.org/issues  

  2009يونيو 
http://w

 26بشأن عرض واستخدام بيانات التسجيل الدولية، والمعتمد في سيدني بتاريخ  ICANNقرار مجلس  

26jun09.htm#6-ww.icann.org/en/minutes/resolutions  

  قيد النظر  Whoisديث لدراسات جدول مرجعي ح 
studies-requested-http://gnso.icann.org/issues/whois/whois en.pdf-25sep09-chart-  

  ميثاق مجموعة عمل تسجيل البيانات الدولية  
http://gnso.icann.org/drafts/internationalized -charter-draft-wg-registration-data-

27sep09.pdf  

  االتصال بالعاملين
ليز جاست  آبير مستشاري السياسة ،ر

سياسة نقل حل المنازعات موعة عمل سياسات االنتقال ما بين المسجلين   مج

  لمحة سريعة
إلى توفير إجراءات واضحة ألصحاب أسماء النطاقات لنقل أسمائهم من ) IRTP(بين المسجلين 

  . نقيحات والنظر في هذه السياسةالت GNSOتستعرض . 

  أحدث التطورات

تهدف سياسة النقل 
المعتمد إلى سجل آخر ICANNسجل 

في سيؤول حيث راجعت سياسة نقل حل ال اجتماع مجموعة العمل Bالجزء  IRTPأجرت مجموعة عمل 
دى الحاجة إلى التحول السريعتحديد م: آان هدفهم تحديد إمكانية صياغة التعديالت استجابة لسؤال الميثاق

. منازعات
 

  . حل ألسماء النطاق/للعملية

ق الردود التي 
من المعلومات، يرجى لمزيد . أصحاب المصالح التي أعدوها ومرروها/استقبلوها من نموذج بيان مجموعة الدوائر

الجزء  IRTPعمل مجموعة العمل 

  الخطوات التالية
ات التي تم استقبالها خالل فترة التعليق العام، وأيًضا يتوقع من مجموعة العمل بدء مراجعة التعلي

  .Bمنطقة استشارة 

ع نطاقا لسياسة النقل بين المسجلين، فإن أول مجموعة من خمسة من عمليات وضع 
هناانقر(قد تم مؤخرا االنتهاء منها ) PDPs(السياسات العامة 

  خلفية
آجزء من االستعراض األوس

الجزء  IRTPوأخرى بدأتها ) لتفاصيل عن الخلفية 
B .ويعالج فريق العملIRTP  الجزءB  خمسة قضايا، محددة في إصدار أغسطس من حديث السياسة، وأيًضا في

  . مرة آل أسبوعين Bالجزء  IRTPتجتمع مجموعة العمل . الميثاق
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المزيد من المعلوم  ات

  )2009أآتوبر  5أغلقت في ( Bالجزء  IRTPفترة التعليق العام  
b-comment/#irtp-http://www.icann.org/en/public   

 - Bالجزء  IRTPتقرير المشكالت لمجموعة العمل  
15may09.pdf-b-report-http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp  

  التسجيل الداخلي سياسة نقل  
http://www.icann.org/en/transfers/  

   PDPتوصيات  
-groupings-pdp-endationsrecomm-wg-transferhttp://gnso.icann.org/drafts/

19mar08.pdf  

  االتصال بالعاملين
آونينجزماري    مدير السياسة, كا

تنظر مجموعة عمل استعادة أسماء النطاقات بعد انتهائها في التعليقات 
وا  الستجابة على استطالعات الرأي

لمح
موضع المناقشة ما إذا  قادرين على استعادة أسماء النطاق بعد أن تنتهي؟إلى أي مد

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

في سيؤول ICANNل في اجتماع 

  ة سريعة
ى ينبغي أن يكون المسجلين 

  أحدث التطورات
، وقدمت نظرة عامة حول المناقشات التي تمت ورشة عمأقامت مجموعة العمل 

آما عرضت المجموعة ما توصلت إليه فيما يتعلق بالمعطيات التعاقدية، وأيًضا ممارسات المسجلين . حتى تاريخه
نظرة عامة حول النتائج المبدئية الستبيان  ICANNوأيًضا، قدم العاملون في . فيما يتعلق بما بعد انتهاء الصالحية

  الخطوات التالية
في جمع التعليقات الالزمة إلنهاء استبيان المسجلين عن طريق مراجعة المواقع  ICANNن في 

مباشرة على سجلين والوصول إلى المسجلين للحصول على معلومات إضافية يتعذر الوصول إليها 

  . المسجلين

سيستمر العاملو
اإللكترونية للم

  . ميثاقهاوأيًضا، تواصل مجموعة العمل اجتماعها لمناقشة وتناول األسئلة المحددة في . اإلنترنت

  خلفية
الخاصة بالمسجلين على طلب تقرير عن القضايا  ALACالمنعقد في القاهرة، صوتت  ICANNخالل اجتماع 

إلى مجلس  ALACتم تقديم طلب . القادرين على استعادة أسماء النطاقات بعد تاريخ انتهاء الصالحية الرسمي
GNSO  وقام موظفو . 2008نوفمبر  20فيICANN  بإعداد تقرير الموضوعات حول استعادة أسماء النطاقات
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. ديسمبر 18ضيحات حول األسئلة المثارة في اقتراح تم تبنيه في اجتماع المجلس الذي انعقد في 
يناير ووافق على إنشاء فريق صياغة ما بعد  29هذه التوضيحات خالل اجتماعه في  GNSOاستعرض مجلس 

األسئلةق، وتقديم التوصيات واإلجابة على بعض  القتراح الميثا   .انتهاء اسم النطاق

في ) فريق العامل PEDNR(ميثاقا لمرحلة ما بعد انتهاء اسم النطاق انتعاش فريق العمل  GNSOاعتمد مجلس 
  .يو في سيدنييون 24جلسته المنعقدة في 

في  PEDNRل وباإلضافة إلى ذلك، عقدت ورشة عم). PDF(ي أعقاب اعتماد الميثاق، أطلقت دعوة للمتطوعين 
بشأن  ICANNول تبادل لآلراء مع المجتمع األوسع الذي ُعقد في سيدني إلتاحة المجال إلجراء أ ICANNاجتماع 

مباشرة على اإلنترنتنص االجتماع والتسجيل الصوتي لورشة العمل متوفران . الواردة في الميثاق أعاله   .القضايا 

ل،  بدأ الفريق العمل على مسح المسج. اأسبوعًي) PEDNR-WG(يجتمع فريق عمل استعادة اسم النطاق المنتهي 
وأيًضا، بدأت مجموعة العمل . ويهدف إلى توفير المعلومات اإلضافية التي يمكن أن تثري مداوالت فريق العمل

، والتي بدأت في جمع التعليقات حول األسئلة التي وردمفترة التعليق العامراجعة التعليقات التي تم استقبالها أثناء 
  . PEDNRميثاق مجموعة العمل في 

  المزيد من المعلومات

ت 

تقريًرا حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتهاء الصالحية  GNSOتصدر  
05dec08.pdf-overy/report  rec-expiration-http://gnso.icann.org/issues/post

: حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتهاء الصالحية GNSOترجمة تقرير قضايا  
http://gnso.icann.org/policies/  

 : لمزيد من التوضيح GNSOعلى طلب  ICANNردود فريق  
lists/archives/council/msg06162.html-http://gnso.icann.org/mailing  

  PEDNRالعام على فترة التعليق  
questions/-wg-http://forum.icann.org/lists/pednr  

  االتصال بالعاملين
  السياسةمدير , ماريكا آونينجز

ساءة التسجيل، هل لمسألة تجانس العقود أي ساءل مجموعة سياسات إتت
فائدة؟  

لمحة س
للتعامل مع اإلساءة لتسجيل اسم النطاق، واألسئلة التي ال تزال  يبدو 

سجيل  عمل سياسات إساءة التقائمة على
)RAP (إللقاء نظرة فاحصة على إساءة استخدام التسجيل .  

  ريعة
أن السجالت والمسجلين تعوزهم مناهج موحدة 

مجموعة GNSOبدأ مجلس ." إساءة استخدام التسجيل" ما تشكله األعمال 
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http://forum.icann.org/lists/pednr-wg-questions/
http://forum.icann.org/lists/pednr-wg-questions/


  أحدث التطورات
وهناك قدمت ملخًصا حول أنشطتها . بسيؤول NICANفي اجتماع  تماًعا مفتوًحااج RAPأجرت مجموعة العمل 

ومناقشاتها حتى تاريخه، بما في ذلك آخر التطورات من الفرق الفرعية حول توحيد العقود والبريد المزعج والخداع 
  .والبرامج الضارة

رها المبدئي للمراجعة مجموعة العمل في اجتماعاتها آل أسبوعين وأعدت جدوال زمنًيا بهدف تسليم تقري
  .الذي سينعقد في مارس بنيروبي، آينيا ICANNفي اجتماع 

اسم نطاق استخدام اإلساءة
وتحديد المناطق التي، إن وجد السياسات ت، تكون مناسبة لوضع السياسات   

GNSO وثيقة العمل التي توفر تعاريف لألنواع وفئات ) ويراجعون(أصدروا . التسجيل للتصدي إلساءة المعاملة
  .  ويستشهد الهدف الرئيسي لكل نوع من أنواع االعتداء

 من أسلوب لتوحيد العقود؟ ما مدى فاعلية المعطيات الحالية في التعامل مع إساءة استخدام 
  جيل؟التس

  الخطوات التالية
ستواصل 

  خلفية
الفرق بين  وتسجيل  : مع المسائل المحددة في ميثاقها، مثل RAPتتعامل مجموعة العمل 

التسجيل تعاطي  القائمة،  فعالية اإلساءة؛

من سوء المعاملة،

اجعة تفاصيل إساءة االستخدام الموجودة باتفاقية وأيًضا، تشكل الفريق الفرعي لتوحيد العقود، وهو يجتمع دورًيا لمر
يتناول الفريق الفرعي بعض المسائل مثل، هل هناك أي . المسجل والسجل ولمناقشة األسئلة المتعلقة بتوحيد العقود

فائدة من وجود أآثر

  .على تفاصيل الخلفيةللحصول  انقر هنا

  المزيد من المعلومات

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

29oct08.pdf-policies-abuse   
  policies/http://gnso.icann.org/وترجمة الملخص 

  ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل 
ge_namewg/index.cgi?action=display_html;pa-abuse-https://st.icann.org/reg 

=registration_abuse_policies_working_group  

  نص ورشة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل في مكسيكو سيتي 
-registration-gnso-org/files/meetings/mexico2009/transcripthttp://mex.icann.

en.txt-03mar09-workshop-policies-abuse  

  )Wiki(منطقة عمل مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل  
-abuse-https://st.icann.org/reg

wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group  

ماريكا آ
  االتصال بالعاملين
  لسياساتمستشاري اآبير ، ومارجي ميالمدير السياسات، و، ونينجز
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ASO  

عرض  المستعادة تتحرك ببطء IPv4 سياسة عناوين 

لمحة س  ريعة

العائدة  IPv4تناقش حالًيا سياسة عالمية مقترحة للتعامل مع مساحات عناوين ) RIRs(سجالت اإلنترنت اإلقليمية 
IA . ووفقا لالقتراح، ينبغي علىIANA  فور  مستردلا عنوانال مستودع لمساحةأن تكون بمثابة

  .افي قطع أصغر حالًي RIRsإلى 

  أحدث التطورات
 AfriNICهذا االقتراح، والذي مرر الكلمة النهائية في  APNICاعتمدت . االقتراح في آخر جلسة RIRsناقشت 

نقاش في ويبقى ا. LACNICودخلت الكلمة النهائية في  . ، الذي يكمل التعديلRIPEو ARINالقترا
مناقشات، في الوقت الذي ينتظر فيه  ARINفي اجتماع  نتائج  RIPEاألخير، لم يتم الوصول إلى إجما

ARIN قبل التصرف مع هذا المقترح.  

RIR نظمة موارد األرقام ومجلس عنوان منظمة
  . IANAللتصديق والتنفيذ من ِقبل  ICANNهذا ثم تحويله إلى مجلس ) ASO AC(دعم العنوان 

ل 

  . سوف يحل محله) (بت  

 
ح 

  ات

http:/

NAإلى  RIRsمن 
وتخصيص مثل هذه المسافة  المجانية، IANA IPv4استنزاف مساحات عناوين 

ح في مرحلة ال
ع واستمرت ال

  الخطوات التالية
لجنة تنفيذ م، حينها سوف تستعرض sإذا ما اعتمد من ِقبل جميع 

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

وأن نظام الترقيم ) بليون دوالر 4.3نحو (ة اإلنترنت، تنضب مجموعة فريدة من هذه األرقام من المستعملين لشبك
128IPv6

تستمر) 2و  RIRsمن  IPv4فقط مساحة عنوان  IANAتتلقى ) 1للسياسة العالمية المقترحة مرحلتين متميزتين؛ 
IANA  في تلقي مساحة العنوانIPv4 لك التصدي لمثل هذه المساحة إلى المستردة، وآذRIRs .يرتبط هذا االقترا

عندما ُيعمل بالسياسة العالمية، فهي . IPv4بالسياسة العالمية المعتمدة مؤخرا لتخصيص ما تبقى من مساحة عنوان 
  . تنتج المرحلة الثانية في االقتراح

المزيد من المعلوم

 2009سبتمبر  4تقرير الخلفية، تم تحديثه في  
en.htm-12may09-/www.icann.org/en/announcements/announcement  

  المستعادة IPv4ين اقتراح السياسة العامة للتعامل مع عناو 
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االتصال   بالعاملين
  ، مدير عالقات الخدمات أولوف نوردلينج

؟ النداء النهائي على العروض في ASN بت  32هل يتم تأجيل االنتقال إلى 
  )RIR(امتدادات إنترنت إقليميين أربعة مزودي 

  لمحة سريعة
واالقتراح من ). ASNs(السياسة العالمية المقترحة ألرقام النظام الذاتي ) RIRs(تناقش سجالت اإلنترنت اإلقليمية 

، من 2011إلى بداية عام  2010 بداية عام شأنه
أجل إتاحة

  أحدث التطورات
). AfriNIC ،APNIC ،ARIN ،LACNIC ،RIPE( آل مزودي امتدادات اإلنترنت اإلقليميين 

A ودخل النداء األخير في ،ARIN ومر من النداء األخير في ،
RIPE.  

  الخطوات التالية
ن منظمة 

IANA

 أل

3 

  ات

ents/ahttp://www.icann.org/en/announcem

من ASNsبت  32بت إلى  16 تغيير التاريخ النتقال آامل من 
  . التحديث الالزم للنظم المعنية لمزيد من الوقت من أجل ا

تم تقديم المقترح في
friNICالمقترح ضمن مرحلة المناقشات في 

LACNIC وAPNIC وتم اعتماده في ،

، حينها سوف تستعرض لجنة تنفيذ منظمة موارد األرقام ومجلس عنواRIRsإذا ما اعتمد من ِقبل جميع 
  .للتصديق والتنفيذ من ِقبل  ICANNهذا ثم تحويله إلى مجلس ) ASO AC(دعم العنوان 

  خلفية
صل  IP .ASNs هي المحددات المستخدمة للمرور العابر للـ) ASNs(اتي أرقام نظام الحكم الذ بت 16تكون في ا

بالتماشي مع السياسة العامة . يجري حاليا لتلبية الطلب المتزايد ASNsبت  32في الطول، ولكن االنتقال إلى 
2تبار الجميع على أنه بت بالتوازي، ولكن يتم اع 32بت و ASN 16، تتواجد ASNsالمعتمدة حالًيا في تطبيق 

  .2011سيؤجل المقترح هذا التاريخ إلى بداية . 2010بت بدًءا من 

المزيد من المعلوم

   2009سبتمبر  4تقرير الخلفية، المنشور في  
en.htm-04sep09-nnouncement  

االتصال بالعاملين  
  ، مدير عالقات الخدماتأولوف نوردلينج
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  جهود مشترآة

  مجموعة عمل األقاليم الجغرافية تستعد الستطالع رأي العالم

لمح  ة سريعة
تعمل مج

نشرت المجموعة تقريرها المبدئي ليراجعه المجتمع والتعليق،  .الجغرافي، بالرغم من التغير في السياسات الجغرافية
  .رحلة الثانية من جهود المراجعة

  أحدث التطورات
، ونشر في جميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة الستعراض المجتمع والتعليق أتم فريق العمل تقريره األولي

، وتعمل المجموعة اآلن على إعداد 2009انتهت فترة التعليق العام التي آانت . عليه
منتدى مشارآة المجتمع في . التقرير المبدئي

والتنوع  ICANNجغرافية نحو ضمان استمرارية التمثيل العادل في موعة عمل مراجعة المناطق ال

وتعمل اآلن على الم

سبتمبر  4يوًما في  35مدتها 
ونتيجة لهذا األمر، . ت في الحد األدنىالتقرير المبدئي آان تعليقات

ينوي أعضاء مجموعة العمل . احتاجت مجموعة العمل مزيًدا من الوقت إلعداد المرحلة النهائية من مشروعها
آما تقوم مجموعة العمل . ء في مجتمعات فرديةاستخدام الوقت اإلضافي للحصول على مداخالت أآبر من أعضا

 ICANNبإعداد استبيان للمجتمع محاولة الحصول على نظرة أعمق حول إمكانية تطبيق إطار عمل مناطق 

  الخطوات التالية
ة من المجتمع حول إطار عمل مناطق العمل من خالل استبيانها الحصول على مداخالت إضافي

سيتم اآلن إعداد التقرير المبدئي لمجموعة العمل ليراجعه المجتمع . رافية وتأثيره على المجتمع

التأآيد على العناصر التأسيسية المحددة في التقرير 
تعريف أمور معينة لتماولها في ) 3(الجغرافية؛  ICANNمراجعة أهداف إطار عمل مناطق ) 2(المبدئي؛ 

  .ذي سيصدر العام التالي

  .الجغرافية على المجتمعات الفردية وأعضاء المجتمع

تأمل مجموعة 
ICANN الجغ

  . الدولي التالي في نيروبي بكينيا في بداية العام القادم ICANNوالتعليق قبل اجتماع 
  

) 1: (سيتناول التقرير المبدئي ثالث نقاط محددة

التقرير النخائي ال
  

  . في أوائل العام التالي) وجدتإن (الثالث الذي يتضمن توصيات فريق العمل  "التقرير النهائي"من المقرر نشر 

  خلفية
  . لإلطالع على مزيد من التفاصيل انقر هنا

  المزيد من المعلومات 

قرارات     2007نوفمبر : ICANNمجلس 
  02nov07.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions

   2008؛ نوفمبر ICANNقرارات مجلس  
07nov08.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions  
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  ق مجموعة العمل ميثا 
1.2 -26jun09.htm -http://www.icann.org/en/minutes/resolutions  

  ئي لمجموعة العملمنتدى التعليق العام حول التقرير المبد 
-200909.html#geo-comment-comment/public-http://www.icann.org/en/public

review-regions  
  

  االتصال بالعاملين

  مدير أول السياسات، روبرت هوجارث

توجز التعليقات العامة على جم المشترآة  GNSO / ALAC RAAموعة 
حقوق   المسجلين

لمحة س
، التي تلزم )RAA( اعتماد المسجلن أجلم

بمعاي
التعديالت

للتعال مع  RAAحول الوسائل التي يتم بها تحسين  ICANN مجتمع 
لت مجموعة متنوعة من االهتمامات، من مجتمع المقترحات مث. طاقات

. ، وغيرهم، والمجاالت المحددة للمزيد من الدراسةICANNتعزيز القانون، ودائرة الملكية الفكرية، والعاملين في 
 ICANNتضمنت التعليقات مقترحات بشأن تحسين الرد على التصرفات المشبوهة، وحماية حقوق المسجل، وتزويد 

  .RAAطالبت بعض المقترحات بتوضيح آل ما هو غامض في . لتوافقبأدوات إضافية ل

 ICANNسيقوم فريق الصياغة بتقييم تلك التعليقات لتعريف قائمة مناسبة بموضوعات التعديالت لتتصرف 

قيع عليها من جانب المسجلين 
فريًقا مشترًآا مهمته صياغة ميثاق حقوق المسجل وتحديد المزيد من  ALACو GNSOشكل مجلس . المعتمدين

RA وآجزء من هذا الجهد المشترك، استقبل فريق الصياغة المقترحات بشأن . إذا لزم األمر
  . امل مع مجاالت االهتمام وتحسينهاوعة اهتمامات متنوعة للتع

  ريعة
، يتولى المسجلين التوقيع على اتفاقية ICANN أن تكون معتمدة من ِقبل 

سجل وتناقش المزيد من بصياغة ميثاق يحدد حقوق الم ICANNتقوم مجموعات مجتمع . ير أداء محددة
  .ICANNالتي تتناول التصرفات المشبوهة وتعزيز إمكانات  RAA على 

  أحدث التطورات
االقتراحات من RAAاستلم فريق صياغة 

مجاالت االهتمام المتعلقة بنظام تسجيل الن

  الخطوات التالية

  .والمسجلين

  خلفية
RAA ـهو الوثيقة التي تصف العالقة بين ال ICANN والتسجيل المعتمدة، ويتم التو

Aالتعديالت على 
التعديالت من مجم
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  مزيد من المعلومات

، أو في صياغة ميثاق حقوق المسجل، ولدي RAAإذا آان لديك اهتمام بتحديد التحسينات التي أدخلت على  
الوقت لتكريس لهذه المهمة، يرجى االتصال على غلين دي سانت جيري على البريد اإللكتروني 

gnso.secretariat@gnso.icann.org لالنضمام إلى فريق العمل هذا.  

http://www.icann.org/en/topics/r
  RAA العمل في السياسة المتعلق بـ 

aa/  

  صفحة الويكيمجموعة العمل المشترك  

  االتصال بالعاملين
  آبير مستشارو السياسة، مارجي ميالم

  المشترآة مستعدة للمزيد من العمل GNSO / ccNSO IDNعمل  مجموعة

لمحة س  ريعة
 )IDN(منظ تعمالن مًعا للوصول بأسماء النطاقات الدولية 

  .في سيؤولإلى 

 
لتمديد  ccNSOو GNSOالحالي، سيتم إغالق مجموعة العمل في سيؤول، إال إن اتفق مجلسا 

محدث مدد الفترة المقترحة إلى أن تتمكن مجموعة العمل من إصدار توصيات 
  .جديدة gTLDخطة تنفيذ  ICANNإلى أن يتبنى مجلس 

  الخطوات التالية
 يتبنى 

وضحت مجالس . ت اإلطالقد
GNSO وccNSO  على سبيل المثال تضمينات السياسة (أنهما يتمتعان بوجود مصالح مشترآة وقضايا مفتوحة

في االجتماع . ت ظلت بتبني بعض الجهد المشترك، ولكن الرغبة لحل هذه المشكال)IDNAول 
 ccNSO  الترشيح بـ

مة دعم األسماء العامة ومنظمة دعم أسماء رموز الدول
قامت المنظمتان بتوضيح بعض المسائل اإلدارية  .أرض الواقع

التطورات   أحدث
اق ميثاقها ضمن سي
ميثاق  ccNSOتبنى مجلس . فترتها

، أو IDN ccTLDعملية تطوير سياسة 

، لن يتم تمديد فترة المجموعة رسمًيا إال بعدماccNSOبعد تعديل ميثاق المجموعة المشترآة من قبل مجلس 
  .معلًقا GNSOويعد قرار مجلس . أيًضا الميثاق المحدث GNSOمجلس 

  خلفية
ى توقيت إطالق عملية مرة أخر ccNSOو GNSOفي سيدني ناقشت مجالس آل من  ICANN في اجتماع

gTLD  ة وتتبع وبقيت االختالفات فيما يتعلق بتوقي. السريع IDN ccTLDالجدي

حول إنهاء بروتوآ
وإدمون من السيد جيان زانج عضو لجنة  ccNSOورئيس  GNSOالمشترك، طلب رئيس 

استكشاف األهداف وآتابتها بالتقارير إلى جانب استكشاف مدى نطاق أنشطة بمجهود  GNSOعضو مجلس  جشون
  . مجموعة العمل المشترآة
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بالعامليناالتصال   
  ccNSO، مستشار سياسات بارت بوسوينكل

At-Large 

  2009في الكمية والتنوع لعام  At-Largeتقفز أنشطة : تقرير

  لمحة سريعة

I  للجنة االستشارية أآتوبر، أعلن رئيس ا 30الدولي السادس والثالثين في سيؤول بتاريخ
  .2009خالل  At-Large  ونمو مشارآة

  أحدث التطورات
ي سيؤول، أبرزت شيريل النجدون في تقرير إلى المجلس والمجتمع العام خالل اجت

استشارة إلى المجلس،  ALAC 22، قدمت 2مشيرة إلى أنه بي ALACاستمرارية نمو أنشطة 
  .%69بنسبة  2008وتعليقات عامة من المجتمع، أو اتصاالت رسمية أخرى، وهذا يمثل زيادة عن أنشطة 

انضمت ) At-Large )ALSمجموعة مستخديم إنترنت منفردين، تعرف باسم هياآل  12وفي نفس الفترة الزمنية، 
في  ALSفي عدد  %10هذا يمثل زيادة بنسبة . لبات معلقة، مع وجود ثالثى طICANN لـ At-Large إلى مجتمع

رة على اإلنترنت

CANNفي اجتماع 
للمجتمع العام زيادة مستوى األنشطة

الدولي ف ICANNماع 
009ن يناير وأآتوبر 

مباشمتوفرة  ALS هناك خريطة توضح التنوع الجغرافي لـ. في العام الماضي ICANN .  

ماس الذي تسببت فيه قمة المجتمع العام التي انعقدت في الزيادة الهائلة في المشارآة يمكن إرجاعها جزئًيا إلى الح
، ومنهم  At-Large، عالوة على مجموعة المتطوعين الرائعة المشارآة في 2009في مارس 

: هم 
No 

LA ؛ خوسيه أوفيديو سالجيرو
  . LACRALOمنتخب من قبل  -) فينزويال(

قبل 

مكسيكو سيتي 
المغادرين التاليين مقابل جهود ALCتم توجيه الشكر ألعضاء . والموظفين وحلقات االتصال ALACأعضاء

mComتعيين  - ) فييتنام(؛ نوجين تشو هيو AFRALO لـ NomComتعيين  -) سنغالال(فاطمة سيي سيال 
CRALO لـ NomComتعيين  -) البرازيل(؛ فاندا سكارتزيني APRALO لـ

  الخطوات التالية
؛ جيمس AFRALO لـ NomComتعيين  - ) موريشيوس(ديف آيسوندويال : القادمون هم ALCأعضاء وموظفي 

 NomComتعيين  -)جامايكا(؛ آارلتون صامويلز APRALO لـ NomComتعيين  -) ماليزيا(سينج 
  .LACRALOمنتخبة من قبل  -) البرازيل(؛ وسيلفيا هيرلين ليت LACRALO لـ

سيباستيان  - يس \أور؛ نواب الرئ - شيريل النجدون - الرئيس : للعام القادم هم ALAC الموظفون المنتخبون لـ
للجنة التنفيذية من  AFRALOسيتم تعيين عضو . آارلتون صامويلز - باشولي وآالن جرينبرج؛ ورابورتير 

ALAC  نوفمبر 24أثناء اجتماعهم في .  
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ن 
ج 

المزيد من المعلوم  ات

األخرى يمكن الحصول عليها من  ACو SOنص التقرير، ونصوص تقارير  
rg/node/6750http://sel.icann.o .  

  ].ك ICANN 36 ]PDF ,348تقرير المجتمع العام إلى  

  االتصال بالعاملين
, جر   Large-Atسكرتير ماتياس النجيني

At-Large موقًفا من عملية االستشارات العامة التي تتبعها يتخذ ICANN  

لمح  ة سريعة
بحاجة إلى أن تكون أآثر سهولة في  ICANN  إن عملية االستشارات العامة الخاصة بـ At-Largeطالما رأى 

ICANN  المعنية بالسياسات التي
الذي نشر مؤخًرا أشار إلى العوائق التي تواجه مشارآة المتطوعين وتقديم  ALACبيان  .تعتمد على اإلجماع

  .ية التخلص منها

  أحدث التطورات
التي انعقدت في مكسيكو سيتي  At-Largeفي قمة  لدراستها At-Largeتشكلت االستشارة أصًال من العاملين في 

بمرور الوقت، وقدم أفكاًرا  At-Largeاعتمد النص على التعليقات والمقترحات التي صدرت عن أعضاء . 2009

. يتضمن هذه التعليقات) من النص  1المراجعة (المستند الحالي . األآبر At-Largeثم نشر المستند للتعليق من قبل 
تم . ICANNتنقيح البيان ورإرساله إلى مجلس  ALACاشر على اإلنترنت أجري مؤخًرا، قررت 
  .منقح إلى لجنة المشارآة العامة للمجلس

  .يان في اجتماعه التاليمة الب

  ات

بالمشارآة الفعالة في عمليات  االستخدام وشفافية ومصداقية لتسمح للمتطوعين

التوصيات بشأن آيف

  . حول التغييرات المقترحة التي من شأنها تحسين عملية االستشارات العامة

في تصويت مب
إرسال البيان ال

  الخطوات التالية
ولجنة المشارآة العا ALACستناقش 

المزيد من المعلوم

  )باإلنجليزية(حول عملية االستشارات العامة  ALACبيان  
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: لتنقيح البيان ALACتصويت  
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2jGGUy2CDHpcpvvCdiGH  

  االتصال بالعاملين
  At-Largeسكرتير , ماتياس النجينيجر

تعلق عل ALAC  "تحسين الثقة المؤسسية"ى 

  ة سريعة
 تقوية 

لمح
يواصل ال

، "تحسين الثقة المؤسسية"حول  At-Largeيلخص نظرة  ALACفي مستند قدمته مؤخًرا  .عملياتها وإجراءاتها
  ).PSC(يات الصادرة عن لجنة استراتيجية الرئيس 

  أحدث التطورات
تقييم والذي هو بمثابة ،"الطريق لألمام -تحسين الثقة المؤسسية " ICANN، نشر العاملون في 2009يونيو  1في 

حول تحسين الثقة المؤسسية يعلق على ويفصل التوصيات  ALACبيان استشارية . عمل لجنة اتسراتيجية الرئيس

حول البينة  At-Largeصدرالنص األصلي من هذا المستند بمعرفة سباستيان باآوليه رئيس مجموعة عمل 
ثم ضم . على نطاق واسع At-Large وهي متاحة إلبداء التعليقات عليها من مجتمع ICANNم 

  .ح التنفيذية لتحسين المسؤولية

ة 

إلطار عملها المؤسسي لتحسين الثقة في  ICANNمجتمع العام في تأييد االقتراح الخاص بضرورة

مجموعة من التوص

  . لمحددة في هذا المستندا

المستقبلية وتحك
  . لتصديقها ALACل النسخة المراجعة إلى سباستيان العليقات الواردة على مسودة البيان وأرس

صوًتا خالل الجلسة األخيرة في سيؤول وأرسلته إلى مجلس إدارة  0-0-10على البيان بواسطة  ALACصدقت 
ICANN وعملية االستشارات العامة حول التغييرات المقترحة على اللوائ

  الخطوات التالية
والتعبير عن وجهة نظره في االستشارات العام IICفي المشارآة في المناقشات حول عملية  At-Largeسيواصل 

  .التالية

  المزيد من المعلومات

  )باإلنجليزية" (مقترحات الطريق لألمام - IIC"حول  ALCبيات استشارة  

   الطريق لألمام: تحسين الثقة المؤسسية 
  )ICANNمستند صادر عن العاملين في (

  االتصال بالعاملين
  At-Largeسكرتير , ماتياس النجينيجر
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SSAC 

  التقديمية من سيول متوفرة مباشرة على النت SSACعروض 

  ة سريعة
 

لمح
للعديد من االجتماعات األساسية حول األمن واألمور اللجنة اال

  .بعض شرائح العرض متوفر لتنزيلها .سيؤول بكوريا الجنوبية السنوي في ICANNالمتعلقة به في اجتماع 

تلك . السنوي في سيؤول بكوريا الجنوبية ICANNوقدمت الدم لالجتماعات التالية في اجتماع  SSACنظمت 
ق االجتماعات التي آانت مفتوحة للعامة، ساعدت في توفير معلومات وتوجيهات حول موضوعات أساسية تتعل

  .باألمن

الجذر، خوادم ، دراسة قياس DNS، إعادة توجيه SSACتراجع : الموضوعات .المفتوح SSACاجتماع  
من خالل المتابعة ( SSAC :Follow Through and Outreachاألسماء التي تمت إزالتها، نشاط 

http://sel.icann.org/node/6754: العروض التقديمية منشورة على. )والتواصل

قدمت الدعم  )SSAC(ستشارية لألمن واالستقرار

  األنشطة الحديثة

  

ICANN ،VeriSign( ؛
، آوريا الجنوبية؛ شرآة خدمات سجل )KISA(وآالة اإلنترنت واألمن الكورية : ccTLDالتحديث من 

، my.فورة؛ مشروع تسجيل النطاق ، سنغا)IDA( Infocom، اليابان؛ هيئة تطوير )JPRS(ن 
، المملكة المتحدة؛ توسيع نشر Nominet: ، ناميبياNA-Nic، أستراليا؛ AusRegistryا؛ 

A .

، NTIA(في الجذر  DNSSECنشر : الموضوعات .DNSSECورشة عمل  

اليابا
ماليزي

DNSSEC :.com ،.net ،.com ،.edu ،.org ،.bizالمسجل التي تم تعلمها؛ /، دروس السجلRIN
  http://sel.icann.org/node/7089: العروض التقديمية منشورة على

العروض . TNOنتائج تقرير فريق الدراسة وشرح نموذج : الموضوعات. تقرير فريق دراسة قياس الجذر 
التقديمية   http://sel.icann.org/node/7084: منشورة على

: العروض التقديمية نشرت في. أآتوبر 28أعطيت في . نات التسجيل الدوليةرض واستخدام بياع 
http://sel.icann.org/node/6709  

عرضت أثناء ورشة عمل . المقاييس لحماية خدمات تسجيل النطاقات ضد االستغالل وإساءة االستخدام 
  http://sel.icann.org/node/6961: روض التقديمية منشورة علىالع. DNSإساءة استخدام 

: العروض التقديمية منشورة على. ccNSOعرضت أثناء اجتماع أعضاء  .بيانات التسجيل الدولية 
/node/6760http://sel.icann.org  

لجذر : العروض التقديمية منشورة على. ALACعرضت أثناء مناقشة موضوعات سياسة  .دراسة قياس ا 
-27oct09-study-scaling-troo-http://sel.icann.org/meetings/seoul2009/presentation

en.pdf   
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جولي هي
  االتصال بالعاملين

  SSAC، المدير، دعم دلوند

http://sel.icann.org/node/7084
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