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 حالي مفتوحة للتعليق العامالسياسة والقضايا ذات الصلة في الوقت ال

 الجماعة ICANNسياسة تحقيق مزيد من المكاسب للموظفين مساعدين لـ 

 جريج روث، ماغي مانسورآيا : انتقاالت

ccNSO  

 Wildcarding Tameاستعدادات المجلس لـ 

 التخطيط االستراتيجي والتشغيلي لتوسيع فريق العمل

 يتفاخر فريق عمل االستجابة الحادثة بدرجاته

 بمرشحين ccNSOيطالب مجلس 

 DNSSECمسح ال يغلق

GNSO 

  تمهد القوانين المنقحة الطريق أمام المجلس في سول

 بسياسات نقل التسجيل الداخلي إلى خيارات التعريفات

 يمكن لفريق عمل استعادة اسم النطاق المنتهي مسح المسجلين

 فريق عمل التتبع السريع يتوقف وال تزال القضايا مستمرة
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ASO 

RIRs  ُتحدث مقترح السياسة العامة لعناوينIPv4 المقترحة 

RIRs  بت 32يمكن أن تؤجل نقل نظام تزامني أرقام 

 جهود مشترآة 

 GNSOفريق عمل أسماء نطاقات التدويل /المشترآة ccNSOتطلق 

GNSO/ALAC RAA  فريق عمل يدعو متطوعي  

At-Large 

 للتصويت Large-Atباإلجماع على مبدأ إضافة عضو فريق  ICANNيوافق مجلس إدارة 

  لجنة الترشيح Large-AT 2009/2010أسماء 

 آيفية تنفيذ مراجعة التوصيات Large-ATتخطط 

SSAC  

 أول حفلة عضو سنوي SSACعقد 

 بلغتك المفضلةتحديث السياسة  قراءة
واألسبانية ) EN(اإلنجليزية : ت لألمم المتحدةمتاح بجميع اللغات الرسمية الس  ICANNتحديث سياسة

)ES ( والفرنسية)FR ( والعربية)AR ( والصينية) اللغة المبسطة -- siZH ( والروسية)RU .( تحديث
لتلقي هذه . نترنتومتاح من خالل االشتراك عبر اإل عبر اإلنترنت ICANNينشر على موقع السياسة

، ادخل البريد اإللكتروني، ثم اختر صفحة االشتراآاتالتحديثات في صندوق الوارد من آل شهر، انتقل إلى 
  .هذه الخدمة مجانية. لالشتراك“ تحديث السياسة”

  ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة 
  
  .staff@icann.org-policy: أرسل أسئلتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم إلى
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  ماذا يوجد في مفكرة اليوم؟

د تطوير من خالل زيارة جداول مواعي ICANNاإلبقاء على آخر مستجدات ما يجري في تطوير سياسة 
; Large-At تقويم :ثالثة من المواعيد األآثر نشاطًا تشمل ما يلي. والهيئات االستشارية ICANNسياسة 

التقويم ) GNSO( منظمة دعم األسماء العامةو; التقويم الرئيسي) ccNSO(منظمات دعم أسماء آود البلدان 
  .الرئيسي

 ICANNعبر 

 السياسة والقضايا ذات الصلة المفتوحة للتعليق العام
ن إلتاحة نعمل اآل. ICANNالعديد من فترات تعليقات عامة مفتوحة حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 

 :الفرصة لتبادل وجهات نظرآم بشأن هذه اآلراء على النحو التالي

فترة التعليق . أحدث الخطوات في عملية تحسين الثقة المؤسسية. تتغير القوانين المقترحة لتحسين المحاسبة 
  .2009تمبر سب 25تنتهي يوم 

 Large-At بعد االستعراض المستقل للجنة استشارة . مخطط تنفيذ مراجعةLarge-tA وافق المجلس ،
ة تحويل هذه التوصيات إلى واقع ملموس من خالل هذه الخطة لبحث آيفي. على عدة توصيات لتحسينها

  .سبتمبر 30فتح باب التعليقات وحتى 

جزء ب لفريق العمل  (IRTP)نقل التسجيل الداخلي . جزء ب (IRTP)سياسة نقل التسجيل الداخلي  
PDP العام على القضايا المحيطة بتحديد تعديل معلومات التسجيل ونقل أسماء  الذي يرغب في التعليق

على وجه التحديد، التعليق على إقامة إجراء عاجل جديد داخلي للطعن في مجال  .النطاقات بين المسجلين
ل نقل االسم أو التعديالت، والتدابير المحتملة للتراجع تحويالت غير مناسبة، واستخدام المسجل أوضاع قف

التعليقات يمكن أن تقدم باللغة اإلنجليزية والعربية والصينية : مالحظة. ويطلب من المجتمع األوسع
 .2009أآتوبر  5فترة التعليق تنتهي يوم  .واألسبانية والفرنسية والروسية

المقترحة لالستخدام من قبل  “السياسة التشغيلية”لجنة المجلس قد سجلت . ةوثيقة السياسة التشغيلية المنشور 
االجتماعات العامة  ICANNجميع المنظمات الداعمة واللجان االستشارية ومجلس اإلدارة والموظفين في 

يوما لنشر جميع الوثائق، بما في ذلك  15وهي تشمل، من بين أمور أخرى، على موعد إلزامي . الدولية
  .2009أآتوبر  8تطلب التعليقات قبل . ول األعمالجدا

 مزيد من المعلومات
للحصول على قائمة آاملة للقضايا المفتوحة للتعليق العام، فضال عن قائمة تم إغالقها مؤخرا وأرشفة تعليق المحافل 

 .المتاحة العام التعليق العامة، الرجوع إلى صفحة
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 الجماعة  ICANNـ سياسة تحقيق مزيد من المكاسب للموظفين مساعدين ل
، فريق السياسة أضاف المزيد من الموارد من الموظفين لتقديم مستويات أعلى من 2009في النصف الثاني من عام 

 : تتألف من هذه المساعدة اإلضافية). ومواآبة التزايد المستمر في حجم العمل(الخدمة للمجتمع 

  جيزيال غروبر وايت، المقاول اإلداري 
 GNSOو At-Largeالدعم اإلداري، وفي الوقت الحاضر، مساعدة : المسؤوليات

 جولي هيدلوند، المدير  
 والدعم لمشاريع السياسة المختارة SSACـ الدعم اإلداري والتشغيلي ل: المسؤوليات

 آريستينا نوردستروم، المقاول اإلداري  
 ccNSOوحاليا مساعدة  ،اإلداري الدعم: لياتالمسؤو

 خدمات المعلومات/ون، مدير السياسة العامة لالتصاالتزسكوت بين 
 سياسة التحديث؛ المنتجة للموارد التعليمية حول قضايا السياسة العامة: المسؤوليات

 ستيف شنغ، آبير المحللين الفنيين 
 لسياسة العامة لمشاريع السياسة المختارة، واSSACالتحليل الفني ودعم البحوث : المسؤوليات

 مزيد من المعلومات
 .عليك أن تكون قادرا على رؤية بعض من هؤالء األفراد في العمل في دورات مختلفة في االجتماع الدولي في سول

 .ال تتردد في تقديم نفسك، والسماح لهم معرفة الكيفية التي يمكن أن تكون أنت أفضل

 انتقاالت
هذه الميزة الجديدة في سياسة التحديث تقدم نقطة يمكن ألعضاء الموقع التعرف على أفراد : المحررمالحظة من [

إذا آنت تود أن تشكر بعض المتطوعين أصحاب األعمال الكبيرة، . المجتمع بعضهم بعضا في الخدمة واالشتراآات
. وسوف نعمل جاهدين على العمل بمالحظاتكم scott.pinzon@icann.orgيتم إرسال البريد اإللكتروني إلى 

 .]من آل شهر للظهور في العدد الشهري 7ويتم االستالم قبل 

عضو المجلس الذي يمثل خدمة اإلنترنت ودائرة مقدم  GNSOمنذ أمد طويل  ,ج روثيجرنتوجه بالشكر إلى 
حتى . 2009، أنه استقال من منصبه في أغسطس 2000نذ عام وقال عضو في المجلس م. (ISP)االتصال 

من  ،اماجي مانسورآييمكن انتخاب مستشار جديد، منصب سابق لجريج من قبل  ISPاجتماع سول، عند دائرة 
 . فيريزون
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ccNSO  

 Tame Wildcardingاستعدادات المجلس لـ 

At a Glance 
واستجابا  wildcardingواجهت مشاآل مع اسم المجال  (ccTLDs)مشغلو نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد 

DNS . مجلس منظمة دعم األسماء لكود الدول(ccNSO)  يعمل على تنظيم اجتماعات إعالمية حول هذا
 .عند مستوى أعلى من تلك الحقول wildcardingمحاولة للحد من ممارسة  ccNSOالموضوع بحيث يمكن 

 التطورات األخيرة
عضو مجلس إدارة هيئة اإلنترنت ورئيس اللجنة االستشارية ألمن واستقرار اإلنترنت  ستيف آروآر، وهو

(SSAC)  وآل مجلسccNSO  بشأن القضايا المتعلقة إلعادة توجيه االستجابة لنظام أسماء النطاقات، بما في ذلك
وقعت اإلحاطة في ). SAC041( 2009المنشور في يونيو  SSACالمعلومات األساسية الواردة في تقرير 

 . أغسطس 24الدعوة الجماعية للمجلس، 

  الخطوات التالية
مرة أخرى هذا الموضوع في اجتماعه المقبل، في إطار التحضير لعقد دورة عن البدل في  ccNSOيناقش مجلس 

  . سول ccNSOاجتماع 

  لفيةخ
 ICANNفي سيدني، وافق مجلس إدارة هيئة اإلنترنت  2009الدولي خالل شهر يونيو  ICANNخالل اجتماع 

على مستوى أعلى من حقول  DNSتقترح آليات لتجنب استخدام نظام ردود  ccNSOبطلب أن  قرارعلى 
ccTLD .  

م زيد من المعلومات

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

 SAC032 ,”تقرير أولي عن تعديل االستجابة لـ DNS“ 
http://www.icann.org/committees/security/sac032.pdf 

 SAC041 ,”الجديدة  للنطاقات التوليف وردود التوجيه إعادة استخدام لحظر التوصيةTLDs“ 
rg/committees/security/sac041.pdfhttp://www.icann.o 

 االتصال بالعاملين
 ccNSO, آبير مستشارو السياسة, بارت وينكل
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 التخطيط االستراتيجي والتشغيلي لتوسيع فريق العمل

 لمحة سريعة
أضاف أربعة أعضاء ويتم ) SOPيق العمل فر( ccNSO فريق عمل التخطيط التشغيلي واالستراتيجي الخاص بـ

  .ICANN التخطيط لدراسة استقصائية لجمع المدخالت على المدى الطويل للخطة االستراتيجية

  التطورات األخيرة
بناًء على طلب من رئيس فريق  SOPلتوسيع عضوية فريق العمل  ccNSOفي اجتماع سيدني، قرر مجلس 
:  SOPلفريق العمل  ccTLDوبعد دعوة المتطوعين، تم تعيين الممثلين التاليين . العمل، بايرون هولندا، آاليفورنيا

  .ru، وليونيد تودوروف، np. ،؛ إسواري شارماnl.؛ رولف ماير،  de.سابين دولدير،

  الخطوات التالية
وهم يسعون نحو المدخالت حول الخطة االستراتيجية . ccTLDيستعد لدراسة مجتمع  SOPفريق العمل 

ICANN  على وجه التحديد، ما هي األولويات االستراتيجية العالمية التي 2013وحتى عام  2010لألعوام من ،
  .ccTLDينبغي أن تكون في نظر المجتمع 

  خلفية
في عمليات التخطيط التشغيلي واالستراتيجي  ccTLDلتسهيل وزيادة مشارآة مجتمع  SOPأنشئ فريق العمل 

عند وضع  ccTLDتشتمل على منظور مشغلي  ICANNى التأآد من أن فإنه يساعد عل. ICANN التابع لـ
  . األولويات على المدى الطويل

  مزيد من المعلومات
 الصفحة الرئيسية لفريق عمل التخطيط االستراتيجي والتنفيذي 

roups/sopiwg.htmhttp://ccnso.icann.org/workingg  

 االتصال بالعاملين
 ccNSO, آبير مستشارو السياسة, بارت وينكل

 يتفاخر فريق عمل االستجابة الحادثة بدرجاته

 لمحة سريعة
  ). IRPفريق العمل ( ccNSOستة عشر متطوعا انضموا إلى فريق عمل تخطيط االستجابة 
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 ورات األخيرةالتط
 :IRPإلى فريق عمل ) ومراقب(األعضاء التاليين  ccNSOبعد دعوة للمتطوعين، عين مجلس 

 jo.فهد البطاينة،  

 as. ،ستيفن ديرهاك 

 us. ،آيث درازيك 

 cr. ،لويس ديجو إسبينوزا 

 cz.أوندريج فيليب،  

 na.بين فيلر،  

 CERT .atأوتمار ليندل،  

 CERT .lk ،جانانثا ماراسينج 

 jp. ،يرو أورانج موريشيتامياسوه 

 gg.نيجل روبرتس،  

 pe. ،جوز روميرو 

 cl. ،جوجو سالجادو 

 lv.آاترينا ساتاآي،  

 np. ،إيسواري شارما 

 de.جورج شفيجر،  

 ccNSO بـ ALACرودي فاسنيك، اتصال : المراقب 

  الخطوات التالية
والهدف من ذلك هو حضور . لمناقشةسيطلع على األعضاء الجدد، وإشراآهم في ا IRPأعضاء فريق العمل التابع 

إلشراك واحدة أخرى والتعامل خالل حوادث  ccTLDاجتماع سول الخطوط العريضة لخطة آيفية عمل سجالت 
  .الطواريء

  خلفية
والغرض . ووجهت دعوة للمتطوعين IRPميثاق فريق عمل  ccNSOفي اجتماعه في أغسطس، اعتمد مجلس 

والهياآل الالزمة لتنسيق االستجابة للحوادث  ccTLDتراح آليات لمجتمع هو وضع واق IRPمن هذا فريق العمل 
آنفيكر وورم، الذي انتشرت في وقت سابق من هذا العام، تقدم مثاال على هذا . DNSالذي يحتمل أن يؤثر على 

  .الذي يعتزم التصدي لها IRPالنوع من التهديد وفريق العمل 

 7



  مزيد من المعلومات
 ريق عمل االستجابة للحادث الصفحة الرئيسية لف

http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/erpwg.htm  

  االتصال بالعاملين
  ccNSO, آبير مستشارو السياسة, وينكلبوسبارت 

 بمرشحين ccNSOلب مجلس طاي

  لمحة سريعة
  .ويعمل المجلس ليحلوا محلهم. على وشك التنحي ccNSOبسبب حدود األجل، فإن بعض أعضاء مجلس 

  التطورات األخيرة
ويمكن تعيين المرشحين ومن . 2009سبتمبر  11انطلقت يوم  ccNSOالدعوة لتقديم الترشيحات لعضوية مجلس 

  .أآتوبر 2ى حت ccNSOيحل محلهم من أعضاء 

  الخطوات التالية
  .إذا آان هناك أآثر من مرشح واحد في المنطقة، فإن االنتخابات سوف تنعقد

  خلفية

  :أو من آل منطقة سوف يتنحى ccNSOبمجلس , )2010مارس (في اجتماع نيروبي 

 mw.نيريندا،  باولوس: أفريقا 

 au.آريس ديسسبين، : المحيط الهادئ/أستراليا/آسيا 

 mx.أوسكار روبليس، غاراي، : الكاريبي/تينيةأمريكا الال 

 uk.ليزلي آاولي، : أوروبا 

 pr.أوسكار مورينو، : أمريكا الشمالية 

 مزيد من المعلومات

 معلومات الترشيح 
11sep09.htm-nominations-for-lections/callhttp://ccnso.icann.org/about/e 
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 الترشيح أرشيف 
 nominations-http://forum.icann.org/lists/ccnso 

 االتصال بالعاملين
 ccNSOسكرتير ، شيتيك يالئجابر

 DNSSEC غلق المسحي

  ي تقل قليال عن االستطالع السابقالمشارآة الت

  لمحة سريعة
ولكن هل يفهم مجتمع اإلنترنت ويعتنق ما . فرقا آبيرا في األمن واالستقرار لإلنترنت DNSSECيمكن أن تحدث 

 ccNSOمسح-تحديث وإعادة إطالق  ccNSOلإلجابة على هذا السؤال، يمكن لمجلس  ؟DNSSECتقدمه 
DNSSEC  2007الذي عقد أوال في.  

  التطورات األخيرة
في أواخر يونيو، أغلقت في  ccNSO، التي أطلقتها األمانة العامة DNSSECالدراسة االستقصائية حول 

الردود التي  61ردا، وهو تحسنا طفيف إلى  65استرعت الدراسة االستقصائية للمشغلين لرمز البلد . سبتمبر 7
  !الشكر الجزيل لجميع الذين شارآوا. ألول مرة منذ عامينورد عند المسح 

 الخطوات التالية
إذا آنت حقا ال تستطيع االنتظار لمعرفة نتائج المسح، . (تذاع الردود وتقييم، ثم تقدم إلى المجتمع خالل اجتماع سول

 .)البيانات األوليةيمكنك معاينة بعض 

 خلفية
 طالبت بإعادة مسح) ENISA(والشبكة األوروبية ووآالة أمن المعلومات ) IIS.SE(السجل السويدي 

DNSSEC .وافق مجلس  2009مايو  12لهاتفي الذي عقد في وخالل المؤتمر اccNSO . تقارن النتائج مع
في المائة من سجالت رمز البلدان قد نفذت  7، مما يدل على أن مجرد 2007نتائج المسح اعتبارا من عام 

DNSSEC . ،من المشارآين قالوا أنهم خططوا لتنفيذ  %85في نفس الدراسةDNSSEC . وأن الدراسة الجديدة
 . تكشف عما فعله الكثيرون في العامين التاليين سوف

 مزيد من المعلومات

 ccNSOصفحة ويب مسح  
http://ccnso.icann.org/surveys/ 
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 االتصال بالعاملين
  ccNSOرتير سك، جابريل شيتيك

 

GNSO 

  تمهد القوانين المنقحة الطريق أمام المجلس في سول

  لمحة سريعة
على تنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات الهيكلية الرامية إلى ) GNSO(ظمة دعم األسماء العامة 

عكس 

  التطورات األخيرة
على مجموعة من اللوائح  ICANNأغسطس، وافق مجلس  27وخالل اجتماع . ICANNن 

يعمل مجتمع من
الداخلية لت ICANNوتشمل جهود هذا الشهر تحديث الئحة . تحسين آفاءة وفعالية وسهولة الوصول للمنظمة

  . التغييرات، ووضع خطط لالنتقال، ومواصلة النظر في الدوائر االنتخابية الجديدة المحتملة

اعتماد تعديالت قواني
الذي جرى تنظيمه  GNSOالالزمة لوضع اآلليات واإلجراءات التي من شأنها وضع مجلس ] PDF[الجديدة 

مجموعة : ممثلون عن أربع مجموعات جديدة من أصحاب المصلحة سيتم تعبئة المجلس الجديد. حديثا في سول
ومجموعة أصحاب المصالح التجارية أصحاب المصلحة للسجالت ومجموعة أصحاب المصلحة للمسجلين، 

)CSG ( ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية)NCSG(.  

فرق عمل لوضع  GNSOأما المرحلة الثانية من النظام الداخلي التعديالت ستتبع بعد اجتماع سول، آما تواصل 
 

بكل جد إلآمال وتنفيذ خطة التتنفيذ الشاملة  GNSOيعمل مجلس . طة المرحلة االنتقالية التي يجري وضعها
ة 

د 

 
أمان أماآن (الجديدة المقترحة  GNSOجميع األربعة مواثيق . الجديدة قيد النظر GNSOوال تزال دوائر 

. يوم
 

، التي )PPSC(ولجنة توجيه عملية السياسات ) OSC(لجنة توجيه العمليات . جهود تنفيذ فريق العمل والمجلس

حسين 

فريق العمل تقارير(. عملية تطوير السياسة وفريق العمل الجديد نموذجا لوضع السياسات GNSOتوصيات منقح 
  ). المتابعة، أدناه

  
خ

وتشمل هذه الجهودالمراجعة والموافق. بسول ICANNللتنفيذ لضمان االنتقال السلس للمجلس الجديد في اجتماع 
وقد وضعت تلك القواع. المجلس الجديد- القواعد واإلجراءات التشغيلية التي ستحكم عمل على مجموعة جديدة من 

  . ، الموضح أدناهGNSOواإلجراءات من قبل فريق عمل 

 30والتي تخضع اآلن لمنتديات تعليق علني تدوم ) IDNgTLDو TLDsاإلنترنت، والمستهلكون، ومدينة 
إجراء المناقشات لمتابعة أنصار مختلف يوليو وطلب من الموظفين 30وناقش المجلس في جلسته مقترحات جلسة 

 مواصلة تلك المناقشات، والرد على االستفسارات الخاصة بعضو. الدوائر لمعرفة المزيد حول مختلف المقترحات
  .مجلس اإلدارة التي يجري إعدادها حاليا

 GNSO، الذي أنشأ خمس فرق عمل يعمل بها متطوعين من مجتمعات GNSOتم إنشاؤها من قبل مجلس 
للت GNSOددة وعمليات وآليات لتنفيذ التوصيات التي أقرتها وقد وضع فريق العمل مقترحات مح. ALACو

 10

http://www.icann.org/en/general/bylaws-amendments-27aug09.pdf


ت 

 : جهود عملية السياسة

فريق  .1
 

PDP 
، والتي آانت قد انقسمت إلى (PDP)وضع توصيات جديدة لعملية وضع السياسات 

 
فريق مجموعة العمل .2

على يعمل فريق عمل 
 .ويواصل فريق العمل مشروع الصياغة، واالجتماع األسبوعي. خمس مراحل منفصلة

 
تنفيذ فريق العمل ”على وضع اثنين من الكتيبات اإلرشادية الجديدة،  

ضة 

 
:جهود العمليات

عملفريق عمل نموج مجموعة ال
وقد تم تحديد الخطوط العري “.نموذج تشغيل فريق العمل دليل”و  “والمبادئ التوجيهية لصياغة الميثاق

اآلن في دورات متكررة لما يجري استعراضه، وقد أدمجت التعليقات، والتي يجري استعراضها مرة 
 . أخرى

 

ت عمل عمليا فريق 
 

GNSO وقدم توصيات لنسخة منقحة من . قد أتم المهمة الرئيسية في أغسطس

• GNSO فريق عمل عمليات مجموعة أصحاب المصلحة والدوائر

لتحسين التوصيات ومن أجل  GNSOلتعكس توصيات تحسين مجلس  GNSOإجراءات تشغيل مجلس 
وقدم فريق العمل توصياته إلى اللجنة التوجيهية للعمليات . ICANNإدراج مشروع التعديالت على لوائح 

 .من أجل االستعراض
 

 ،على االجتماع آل أسبوعين ويعمل 

لتوصيات فريق العمل GNSOبأن •

وائر وقد خرج إطار المشارآة في د: وتستمر الفرق الفرعية األسبوعية العمل بجد في المجاالت التالية
ICANN  الموضوعية والموحدة والواضحة من خالل مسودة أولية ومبادئ تحظى باحترام ومفتوحة

وتوصيات إلنشاء وصيانة قاعدة بيانات لجميع أعضاء  ؛وشفافية وديموقراطية تم صياغتها بشكل آبير
باإلضافة إلى  .قاتالدائرة وغيرها ليست رسميا جزءا من أي دائرة انتخابية تمت صياغتها ويتم تلقي التعلي

من الخدمات اإلدارية  “مجموعة أدوات” ـذلك، فإن الفريق الفرعي الذي يعمل على وضع توصيات ل
والتشغيلية والتقنية األساسية التي يمكن أن تتاح لجميع الدوائر االنتخابية قد تحولت إلى مشروع تم فحصه 

 .من قبل جميع الدوائر االنتخابية
 

الستطالع  GNSOيستمر في صياغة التوصيات لتعزيز قدرة    علما
باإلضافة إلى ذلك فإن فريق العمل هو صياغة توصيات لتحسين . ردود الفعل المجتمعية ذات مغزى

وقد وضع الفريق أفكار حول آيفية جعل . األخرى ICANNهياآل  مع غيرها من GNSOالتنسيق مع 
gnso.icann.org استجابة  230من المقابالت المتعمقة و 17واستنادا إلى نتائج . أآثر قابلية لالستخدام

، اقترح الفريق وسيلة تسهل من icann.orgو gnso.icann.orgعلى االستقصاء من مستخدمي 
، وتعلم األحدث بشأن GNSOور على الوثائق وإدارتها عن طريق تقويم استخدام الموقع من أجل العث

وسوف يقوم الفريق القادم بالتماس المزيد من المدخالت على المقترحات المقدمة . قضايا السياسة العامة
 .GNSOمن دوائر 
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 الخطوات التالية
ي على حل القضايا وفريق عمل المجتمع العمل على بشكل جماع GNSOويواصل مجلس اإلدارة ومجلس 

 . 2009في أآتوبر  ICANNالذي جرى تشييده مؤخرا خالل اجتماع  GNSOوضع مجلس  الحساسة من أجل

ويتوقع مجلس اإلدارة تعيين ثالثة أعضاء جدد يمثلون مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين خالل اجتماع 
ب المصلحة والدوائر ستواصل ومختلف مجموعات أصحا GNSOفي غضون ذلك، فإن مجلس  .سبتمبر  30

 .  التخطيط والتنفيذ الالزم لضمان االنتقال السلس في سول

 خلفية
سلسلة  ICANN، أقر مجلس 2008أغسطس وأآتوبر يونيو من خالل سلسلة من القرارات في اجتماع فبراير، و

قرارات آانت نتيجة تلك ال. GNSOمن األهداف والغايات والتوصيات لتحسين جوانب عديدة من هيكل وعمليات 
لمعرفة المزيد عن هيكل . لجهود استمرت لعامين في المراجعات واستقبال التعليقات ومباحثات مجلس اإلدارة

GNSO  صفحة ويب التحسينات الجديد والمنظمة، يرجى الرجوع إلى المناقشة والرسوم البيانية علىGNSO. 

  مزيد من المعلومات

 GNSOالمجموعة الكاملة للوائح الجديدة ذات الصلة بمجلس  
27aug09.pdf-amendments-http://www.icann.org/en/general/bylaws 

 /GNSO http://gnso.icann.org/en/improvementsصفحة ويب معلومات تحسينات  

آيفية المشارآة  -  GNSO تنفيذ تحسينات --إعالنات  
en.htm-08jan09-cementhttp://www.icann.org/en/announcements/announ 

الجديد  GNSOالمساعدة في بناء  
 en.htm-09jan09-http://icann.org/en/announcements/announcement 

 االتصال بالعاملين
 برت هوجارث، مدير أول السياساترو

 سياسات النقل بين التسجيل فريق العمل المعني بالتعريفات والخيارات

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

  .ت والنظر في هذه السياسةالتنقيحا GNSOتستعرض . المعتمد إلى سجل آخر ICANNسجل 

 التطورات األخيرة
لتسهيل النقاش، بدأ فريق العمل تحديد أصحاب . أغسطس 24الحزب ب اجتماعه األول في  IRTPعقد فريق عمل 

آما آان للفريق أول تبادل لوجهات النظر حول ما إذا آانت العملية . المصالح المختلفة المشارآة في عملية النقل
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  ).PDFانظر إعالن (ق، تم إطالق دعوة للمتطوعين وفي أعقاب اعتماد الميثا

 الخطوات التالية
مساحة فريق لمزيد من المعلومات، يرجى استشارة . الجزء ب يواصل االجتماع آل أسبوعين IRTPفريق عمل 

 .الجزء ب IRTPالعمل 

  خلفية
آجزء من استعراض أوسع لسياسة النقل بين المسجلين، فإن األول في مجموعة من خمس عمليات التنمية يتضح في 

. قد بدأ, جزء ب IRTPوثانية،) للحصول على تفاصيل أساسية هناانقر (وقد تم االنتهاء اآلن ) PDPs(السياسة 
الجزء ب خمسة قضايا، آما هو محدد في هذه المسألة سابقة لتحديث السياسة وأيضا في  IRTP ويعالج فريق العمل

  .الميثاق

االمتثال لفهم ما  ICANNأن فريق العمل ليتابع مواصلة توافر مزيد من المعلومات من موظفي  GNSOوتتوقع 
وعلى فريق العمل أيضا . طريقةالعناصر ذات الصلة في القائمة المشترآة بين المسجل لنقل السياسة موضع التنفيذ

سياسات التي تطورها وتقديم المشورة بشأن آيفية التوصيات والتي قد طلب االمتثال لمراجعة أي توصيات بشأن ال
  .تكون أفضل تنظيما لضمان الوضوح وقابلية التنفيذ

  مزيد من المعلومات

 IRTP  2009أآتوبر  5تغلق (الجزء ب فترة التعليق العامة( 
b-comment/#irtp-icann.org/en/publichttp://www. 

 ب الجزء IRTPقضايا  تقرير 
15may09.pdf-b-report-http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp 

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

 PDPتوصيات  
-groupings-pdp-recommendations-wg-http://gnso.icann.org/drafts/transfer

df19mar08.p 

 االتصال بالعاملين
 مدير السياسة، ماريكا آونينجز

 13

http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b
http://gnso.icann.org/issues/transfers/call-pdp-irtp-30jul09.pdf
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/irtp-en.htm
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
mailto:policy-staff@icann.org


 يمكن لفريق عمل استعادة اسم النطاق المنتهي مسح المسجلينن

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

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

 التطورات األخيرة
بدأ الفريق العمل على مسح المسجل، . يكون أسبوعيا) PEDNR-WG(فريق عمل استعادة اسم النطاق المنتهي 
فترة باإلضافة إلى ذلك، أطلقت . ية التي يمكن أن تثري مداوالت فريق العملويهدف إلى توفير المعلومات اإلضاف

  . EDNR WGPميثاق اللتماس التعليقات على األسئلة الواردة في  التعليق العام

 الخطوات التالية
ورشة /ويتوقع فريق العمل تحديث قضايا. ميثاقهايواصل فريق العمل االجتماع لمناقشة ومعالجة المسائل الواردة في 

وعلى فريق العمل أن ينظر في التوصيات . GNSOجتماع سول، باإلضافة إلى تقديم تحديث مجلس العمل في ا
  .التوصيات لسياسة التوافق) أو بدال من(ألفضل الممارسات، وآذلك 

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

إلى مجلس  ALACتم تقديم طلب . عادة أسماء النطاقات بعد تاريخ انتهاء الصالحية الرسميالقادرين على است
GNSO  وقام موظفو . 2008نوفمبر  20فيICANN  بإعداد تقرير الموضوعات حول استعادة أسماء النطاقات

ى مجلس إل ICANNآما قدم موظفو . 2008ديسمبر  5في  GNSOبعد انتهاء صالحيتها، ثم قدموه إلى مجلس 
GNSO  ديسمبر 18توضيحات حول األسئلة المثارة في اقتراح تم تبنيه في اجتماع المجلس الذي انعقد في .

يناير ووافق على إنشاء فريق صياغة ما بعد انتهاء اسم  29هذه التوضيحات خالل اجتماعه في  GNSOاستعرض 
 .األسئلةالنطاق القتراح الميثاق، وتقديم التوصيات واإلجابة على بعض 

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

 PEDNRوباإلضافة إلى ذلك، عقدت ورشة عمل ). PDF(اق، أطلقت دعوة للمتطوعين في أعقاب اعتماد الميث
 ICANNوسع الذي ُعقد في سيدني إلتاحة المجال إلجراء أول تبادل لآلراء مع المجتمع األ ICANNفي اجتماع 

للحصول على نسخة، وتسجيل صوتي لحلقة العمل، الرجاء الرجوع . (بشأن القضايا الواردة في الميثاق أعاله
http://syd.icann.org/node/3869(.  

 اتمزيد من المعلوم

اء الستعادة أسماء النطاقات بعد االنته GNSO تقرير قضايا 
05dec08.pdf-recovery/report-expiration-http://gnso.icann.org/issues/post 

: الستعادة أسماء النطاقات بعد االنتهاء GNSOترجمة تقرير قضايا  
http://gnso.icann.org/policies/ 

 : للتوضيح GNSOعلى طلب  ICANNرد فريق  
lists/archives/council/msg06162.html-http://gnso.icann.org/mailing 
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 ناالتصال بالعاملي
 مدير السياسة, ماريكا آونينجز

 فريق عمل التتبع السريع يتوقف؛ وال تزال القضايا مستمرة

 لمحة سريعة
يشير التتبع السريع إلى تقنيات التي يستخدمها مجرمي اإلنترنت للهروب من الكشف بسرعة عن طريق تعديل 

على الرغم من تدفق سريع تشتهر بأنها تقنية تستخدم بشكل ضار، . أو ملقمات االسم/نترنت وعناوين بروتوآول اإل
  .العمل المناسب GNSOتستكشف . آما أن لديها االستخدامات المشروعة

 التطورات األخيرة
   :سبتمبر، وحلها 3وناقش استضافة التقرير النهائي للتمويه السريع في اجتماعه في  GNSOواستعرض مجلس 

أو حلول صناعة /لتشجيع المناقشات الجارية داخل المجتمع فيما يتعلق بتطوير أفضل الممارسات و •
  التتبع السريعاالنترنت لتحديد والتخفيف من استخدامات 

ينبغي أن يدرس ما إذا آانت السياسة الحالية قد تمكن ) RAPWG(عمل سياسة إساءة تسجيل فريق وأن  •
ذلك النظر عن التعويض المالئم، للتخفيف من االستخدامات غير المشروعة السجالت والمسجلين، بما في 

  للتدفق السريع

لتشجيع أصحاب المصلحة والخبراء في الموضوع لتحليل جدوى سريعة الجريان بيانات نظام اإلبالغ  •
  المستقبليةلجمع البيانات عن انتشار االستخدام غير المشروع، باعتباره أداة لتنوير المناقشات 

أفضل ميسر ”الموظفين على دراسة الدور الذي يمكن أن تضطلع به هيئة اإلنترنت بأنه لتشجيع  •
  داخل المجتمع “للممارسات

عن أي مستقبل جهود  ICANNللنظر في إدراج غيرهم من أصحاب المصلحة من داخل وخارج المجتمع  •
  التتبع السريعسياسة وضع 

إن وجدت، تعالج قضايا تعريف ميثاق األمم المتحدة  التي تخلف حول هذا الموضوع، PDPsلضمان أن  •
  التي حددت في التقرير النهائي للتتبع السريع

لتشكيل فريق الصياغة للعمل مع فريق الدعم لخطة التطوير، مع مجموعة من الخصائص، الجدول، التي  •
خطة السياسات  يمكن استعراضها والنظر فيها من ِقبل المجلس الجديد آجزء من عملها في وضع المجلس

  2010واألولويات لعام 

 الخطوات التالية
وسوف يقوم فريق الصياغة بالتشكل قريبا لوضع خطة مع مجموعة من األولويات وجدول زمني والتي يمكن 

استعراضها والنظر فيها من قبل المجلس الجديد آجزء من عملها في وضع المجلس خطة السياسات واألولويات لعام 
2010.  
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 خلفية
عملية تطوير السياسة  GNSOوتقرير قضايا حول استضافة التمويه السريع، أطلق مجلس  SSACعد استشارة وب
)PDP ( والذي يناقش أسئلة 2009وقد نشر فريق العمل تقريره األولي في يناير . 2008حول القضية في مايو ،

وقد قدمت . عضاء فريق العملحول استضافة التمويه السريع ومجموعة من األجوبة المحتملة التي وضعها أ
وتقديم الرد واألجوبة على األسئلة التي يطرحها ) PDF(مجموعة عمل استضافة التدفق السريع التقرير النهائي 

أيضا تعريًفا لهجمات التمويه السريع، لتمييز هذه االستخدامات المشروعة  آما وضعت المجموعة. GNSOمجلس 
  .للتمويه السريع؛ وجمعت مقاييس التمويه السريع، آما في التقرير

لم يقدم فريق عمل استضافة التمويه السريع أي توصيات لسياسة جديدة توافق في اآلراء، وال تغييرات في السياسة 
  :هذه األفكار تشمل ما يلي. مقبلةمن األفكار عن الخطوات ال الحالية، ولكنه قدم عددا

أو /توصيات التي يمكن معالجتها من خالل وضع السياسات، وأفضل الممارسات و/على الحلول التشديد 
  حلول الصناعة

النظر في ما إذا آانت شروط االعتداء بتسجيل األحكام لسياسة التمويه السريع والتي يمكن أن تعالج من  
  مسجلي إلنزال اسم نطاق المشارآة في تدفق ضارة أو غير مشروعة سريع/ل تمكين السجالتخال

  اآتشف تطوير نظام اإلبالغ عن بيانات التتبع السريع 

  باعتبارها ميسر أفضل الممارسات ICANNاستكشاف إمكانية  

  سريعاستكشاف إمكانية إلشراك أصحاب المصلحة اآلخرين في عملية تطوير سياسة التمويه ال 

  .إعادة تعريف المشكلة ونطاقها 

 .“خلفية استضافة التدفق السريع”لمزيد من المعلومات، انظر 

 اتمزيد من المعلوم

 التقرير النهائي الستضافة التدفق السريع 
-06aug09-report-final-flux-hosting/fast-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast

en.pdf 

 2008استضافة التدفق السريع، يناير  حول SSAC 025 تقرير 
http://www.icann.org/en/committees/security/sac015.htm 

 2008مارس  31 في المعدلتقرير القضايا حول استضافة التدفق السريع،  
-report-final-flux-hosting/fast-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast

25mar08.pdf 

 السريع التدفق استضافة قضايا لتقريرترجمات محدودة  
http://gnso.icann.org/policies/ 

 تقرير المبدئي الستضافة التدفق السريع ترجمات محدودة للملخص التنفيذي لل 
http://gnso.icann.org/policies/ 

 منتدى التعليق العام للتدفق السريع  
report/-initial-flux-http://forum.icann.org/lists/fast 
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 ) ويكي(مساحة عمل التدفق السريع  
ff/index.cgi?fast_flux_pdp_wg-wg-https://st.icann.org/pdp 

 االتصال بالعاملين
 مدير السياسة, كا آونينجزماري

 

ASO 

RIRs  ُتحدث مقترح السياسة العامة لعناوينIPv4 المقترحة 

 لمحة سريعة

العائدة  IPv4تناقش حاليا سياسة عالمية مقترحة للتعامل مع مساحات عناوين ) RIRs(سجالت اإلنترنت المنطقية 
ثابة مساحة عنوان مسترد وتخصيص مثل أن تكون بم IANAووفقا لالقتراح، ينبغي على . IANAإلى  RIRsمن 

  . IANA IPv4في قطع أصغر حاليا، بعد استنفاد مساحة عنوان  RIRsهذه المسافة إلى 

 التطورات األخيرة
 AfriNICهذا االقتراح، والذي مر الكلمة النهائية في  APNICاعتمدت . االقتراح في آخر جلسة RIRsناقشت 

  .الذي يكمل التعديل, RIPEو ARINالنقاش في ويبقى االقتراح في مرحلة . LACNICو

 .تم نشرهالمستردة مؤخرًا  IPv4التحديث الثالث للتقرير األساسية حول عناوين 

 الخطوات التالية
تعرض لجنة تنفيذ منظمة موارد األرقام ومجلس عنوان منظمة ، حينها سوف تسRIRsإذا ما اعتمد من قبل جميع 

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

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

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

 RIRsمن  المستردة IPv4فقط مساحة عنوان  IANAتتلقى ) 1للسياسة العالمية المقترحة مرحلتين متميزتين؛ 
. RIRsلمستردة، وآذلك التصدي لمثل هذه المساحة إلى ا IPv4في تلقي مساحة العنوان  IANAتستمر ) 2و

عندما يعمل . IPv4يرتبط هذا االقتراح بالسياسة العالمية المعتمدة مؤخرا لتخصيص ما تبقى من مساحة عنوان 
 . بالسياسة العالمية، فهي تنتج المرحلة الثانية في االقتراح

  .“IPv4مقترح السياسة العالمية الخاص بـ ”مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى ل
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 مزيد من المعلومات
 2009سبتمبر  4المحدث  ،التقرير األساسي

en.htm-12may09-rg/en/announcements/announcementhttp://www.icann.o 

 االتصال بالعاملين
 أولوف نوردلينج، مدير عالقات الخدمات

RIRs  بت 32يمكن أن تؤجل نقل نظام تزامني أرقام 

 لمحة سريعة
واالقتراح من شأنه تغيير التاريخ ). ASNs(مية المقترحة السياسة العال) RIRs(تناقش سجالت اإلنترنت اإلقليمية 

، من أجل إتاحة المزيد 2011إلى بداية عام  2010من بداية عام  ASNsبت  32بت إلى  16النتقال آامل من 
  .من الوقت من أجل التحديث الالزم للنظم المعنية

 التطورات األخيرة
وقد دخل الدعوة ) RIPEو LACNICو ،ARINو ،APNICو ،RIRs )AfriNICقدم المقترح في جميع 

  .APNICو RIPEو، LACNICاألخيرة في 

  .نشرهقد تم مؤخرًا  ASNsوهناك تقرير أساسي لمقترح السياسات العالمية الخاص بـ 

 الخطوات التالية
، حينها سوف تستعرض لجنة تنفيذ منظمة موارد األرقام ومجلس عنوان منظمة RIRsمن ِقبل جميع إذا ما اعتمد 
  .IANAللتصديق والتنفيذ من ِقبل  ICANNهذا ثم تحويله إلى مجلس  (ASO AC)دعم العنوان 

 خلفية
تكون في  IP .ASNsقصيرة، هي المحددات المستخدمة للمرور العابر لـ  ASNsأرقام نظام الحكم الذاتي، أو 

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

 . 2011إلى تاريخ بداية عام ويرجئ االقتراح . 2010بت، من حيث البدء في  32سوف يعتبر 

 مزيد من المعلومات

 2009سبتمبر  4التقرير األساسي، نشر في  
en.htm-04sep09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement 
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 االتصال بالعاملين
 أولوف نوردلينج، مدير عالقات الخدمات 

 الجهود المشترآة

  IDN ccNSO/GNSOيطلق فريق العمل

 !JIGاآلن 

 لمحة سريعة
وسيتم ) ccNSO/GNSO )JIG WGميثاق فريق عمل أسماء النطاقات المشترآة  ccNSOاعتمد مجلس 

  .قت الحقتعيين أعضاء في المجموعة في و

 التطورات األخيرة
وعلى جانب . في اجتماعه في أغسطس، ودعا إلى المتطوعين JIGميثاق فريق العمل  ccNSOاعتمد مجلس 

GNSO، سبتمبر لتأآيد المتطوعين الحاليين إلى  3في  حلJIG : 

 )الرئيس المشارك( gTLDآمون تشونغ، سجالت  

 تيري ديفيس، تعيين لجنة الترشيح 

 ستيفن فان جيلدر، المسجل 

 )المراقب بحكم منصبه( GNSOآفري دوري، رئيس مجلس  

 )المراقب بحكم منصبه( GNSOتشاك غوميس، نائب رئيس مجلس  

 الخطوات التالية
 ccNSOعمل، فسوف يعين مجلس في فريق ال ccNSOنظرا ألن المتطوعين من المجتمع قد تجاوز عدد أعضاء 

 . بعد إجراء مشاورات داخلية أعضاء في وقت الحق،

 خلفية
في ظل  ccTLDsفوائد تقديم أسماء تويل النطاق في أقرب وقت ممكن، سواء  GNSOو ccNSOتدرك 
IDN ccTLD  تنفيذ التتبع السريع ومثلgTLDs  في ظل تنفيذgTLD تشكلت مجوعة مشترآة في . ةالجديد
مصالح مشترآة، ويمكن أن تستفيد من  ccNSOو GNSOلتحديد قضايا التنفيذ حيث أن لدى  2009يونيو 
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 مزيد من المعلومات

المشترك  IDNفريق عمل  ccNSO/GNSO ميثاق 
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/jiwg.htm 

 JIGأرشيف قائمة بريد فريق العمل  
 http://forum.icann.org/lists/jig/ 

 االتصال بالعاملين
 ccNSO ،آبير مستشاري السياسة ،وينكلبوسبارت 

GNSO المشترك/ALAC RAA فريق العمل يدعو إلى المتطوعين 

 نطاق ليشمل المزيد من التعديالت وحقوق التسجيل

 لمحة سريعة
، التي )RAA(اتفاقية اعتماد المسجل  ، يتولى المسجلين التوقيع علىICANNمن أجل أن تكون معتمدة من ِقبل 

تعمل على صياغة ميثاق للوقوف على حقوق المسجلين  ICANNمجموعات مجتمع . تلزم بمعايير أداء محددة
  .RAAومناقشة المزيد من التعديالت إلى 

 التطورات األخيرة
المقبلة من  تحتاج إلى مشارآة آبيرة في فريق عمل للمرحلة At-Largeومجتمعات  GNSOمتطوعون من 

 . (RAA)تطوير السياسات على اتفاقية اعتماد المسجل 

 خلفية
RAA الوثيقة التي تصف العالقة بين  هوICANN  والتسجيل المعتمدة، ويتم التوقيع عليها من جانب المسجلين

 لصياغة) 1(على ميثاق النعقاد فريق صياغة   GNSOسبتمبر، وافق مجلس  3وخالل اجتماعه في . المعتمدين
وتحديد تلك يرغب في  RAAمناقشة المزيد من التعديالت إلى ) 2(، وALACميثاق حقوق المسجلين بالتعاون مع 

  . المزيد العمل

 مزيد من المعلومات

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

gnso.secretariat@gnso.icann.org لالنضمام إلى فريق العمل. 
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  RAAسياسة العمل ذات الصلة بـ  
http://www.icann.org/en/topics/raa/ 

 صفحة الويكي المشترك العمل فريق 

 االتصال بالعاملين
 سياسةآبير مستشارو ال، مارجي ميالم

At-Large 

 باإلجماع على مبدأ إضافة عضو فريق  ICANNيوافق مجلس إدارة 
At-Large للتصويت 

 لمحة سريعة
وفي . ICANNاتصال لعدم التصويت على مجلس ال At-Largeحتى وقت قريب، لم تجري اللجنة االستشارية 

من حيث المبدأ، وينبغي  ،(BRWG)أغسطس، وافق المجلس على توصية من المجلس الستعراض فريق العمل 
 . ICANNاالستعاضة عن هذا االتصال مع عضو مصوت، وفي مجتمع آبير على مجلس 

 التطورات األخيرة
 : باإلجماع على النحو التالي ICANN، حل مجلس إدارة 2009أغسطس  27وفي اجتماعه في 

س إدارة إلى مجل At-Largeأن تضيف مدير تصويت واحد من مجتمع  BRWGتقرر أن توصية 
ICANN وإزالة ممثلي العالقات المتبادلة التصال ،ALAC بالمجلس، والموافقة من حيث المبدأ للتنفيذ . 

يتم توجيه الموظفين لتحديد جميع الخطوات الالزمة لتحقيق وتنفيذ هذا المبدأ، وبعد صدور التقرير النهائي 
BRWG. 

في  - مقعد المدير -تصويت على مقعد واحد على األقل اختياره هو At-Largeاالقتراح الذي ينبغي على مجتمع 
وافق المجلس على . يكون من التوصية التي استكملت مؤخرًا، وفي عملية مراجعة آبيرة المستقلة ICANNمجلس 

التوصيات األخرى الواردة في التقرير الختامي للمجلس، وفي استعراض آبير فريق العمل خالل اجتماعهم في 
 . في يونيو ICANNاجتماع سيدني 

آما يشير القرار، إلى أن الخطوة التالية في التنفيذ ستكون محل العرض في اجتماع سول للتقرير الكامل لفريق عمل 
 . استعراض المجلس، ألن عنصر التغيير في المجلس جزء من عملية أوسع نطاقا الستعراض المجلس

تقديم  At-Largeويتوقع مجتمع  .مكن تنفيذهاعلى إجراء مشروع لكيفية تعيين ي At-Largeويعمل مجتمع 
 .الصياغة إلى المجلس في سول للمناقشة
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 مزيد من المعلومات

 قرار المجلس 

27aug09.htm-report-http://www.icann.org/en/minutes/prelim  

 لةالمستق المراجعات 

http://www.icann.org/en/reviews/  

  االتصال بالعاملين
 At-Largeسكرتير  ،

  لجنة الترشيح At-Large  2009/2010أسماء

 لمحة سريعة
  ، يعين مجتمع (AGM)السنوي العام  ICANN اجتماعو ICANNوفي آل عام ما بين اجتماع يونيو لـ 

At-Large هذه العملية لها تأثير على مجتمع . خمسة مفوضين لجنة تصويتICANN بأسره. 

 التطورات األخيرة
أسماء خمسة مندوبين للتصويت إلى لجنة الترشيح في آل سنة، عقب عملية لترشيح الكاملة التي  ALACأحال 

 .ALACها انتخابات من قبل وأعضائها، تلي) “RALOs”(اإلقليمية الخمس  At-Largeتنطوي على منظمات 

 : هم 2009/2010مندوبين عن لجنة الترشيح 

 آتوهون يوفي: أفريقيا من •

من آسيا • هونج اآسيو :وأستراليا وجزر المحيط الهادئ ،

 أوليفر إم جى آريبن ليبلوند: من أوروبا •

 إدواردو دياس: من شمال أفريقيا •

 الغويروخوسيه أوفيديو س: من أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي •

 مزيد من المعلومات
التي  At-Largeتعيينات لجنة الترشيح تعتبر جزء من سلسلة أآبر بكثير من االنتخابات والتعيينات في مجتمع 

 Large-Atانتخابات للحصول على معلومات آاملة، الرجاء الرجوع إلى . ICANNتجري في سول قبل اجتماع 
 .صفحة 2009
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 االتصال بالعاملين
 At-Large، سكرتير 

 حول آيفية تنفيذ توصيات المراجعة At-Largeخطط 

 لمحة سريعة
على التوصيات الصادرة  ICANNعن موافقة مجلس  At-Large، اختتمت المراجعة الخارجية المستقلة في يونيو

اآلن لكيفية تحويل  At-Largeتخطط . لتقرير توصيات متعددةيتضمن ا. At-Largeعن فريق عمل مراجعة 
 . التوصيات إلى واقع ملموس

 التطورات األخيرة
استثناء ما وافق المجلس على جميع التوصيات ب, 2009يونيو  26للمجلس في سيدني في  االجتماع العام وخالل

 .2009يونيو  6المؤرخ في  التقرير النهائيمن حيث  At-Largeيخض فريق عمل مراجعة 

لى جميع التوصيات الذي يحتوي ع At-Largeالفريق من أجل إنشاء مشاريع خطط تنفيذ مراجعة  ALACسألت 
يمكن . لالستعراض والتعليق عليها At-Largeوالتوصيات الفرعية الواردة في التقرير النهائي لكامل مجتمع 

سبتمبر  30يتم تلقي التعليقات حتى . باللغة اإلنجليزية أو األسبانية أو الفرنسيةمراجعة المشروع تحت االستشارة 
2009. 

وعند التصديق عليها، . ALAC عندما تنتهي التعليقات، يجب إدماج النتائج في الخطة النهائية التي تصوت عليها
 .تحال الخطة إلى المجلس لالستعراض في اجتماع سول

 االتصال بالعاملين
 At-Largeتير سكر ،

SSAC 

 أول حفلة عضو سنوي SSACعقد 

 لمحة سريعة
سبتمبر إلى  30إلى عقد أول حفلة سنوية لألعضاء  (SSAC)تهدف اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

 . 2009أآتوبر  1
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 التطورات األخيرة
فترة التعليق العامة في  وعند االنتهاء من. مقترح للتعليق العام إلجراء أول حفل سنوي لألعضاء SSACقدمت 

على المضي قدما مع الحفلة وتضمين المواضيع ذات  SSACوعزمت . الردود SSACسبتمبر، استعرضت  8
 .الصلة التي أثيرت في المنتدى العام

المواضيع . ، وتساعد اللجنة أيضا على تحديد أولويات أنشطتها، وإعداد خطة عملSSACوسوف تخاطب أعضاء 
 :االتي سيتم تناوله

 SSACدور العضو والتدفق ونتائج مراجعة  SSAC بما يشمل ميثاق ،SSAC وتنسيقات عمليات .1
 ؛ICANNواالشتراك مع هيئات 

آهجوم؛ ودور  DNSمثل حماية المسجل وسلوك المسيئين؛  اإلخبارية،/الموضوعية القضايا .2
SSAC/ICANN على (اإلنترنت  في التوجيه؛ وصالحية نظام خادم الجذر ومستقبله، وأمن واستقرار

 ).ICANNوجه التحديد، قضايا المقامرة والهيكلية مع قواعد 

 الخطوات التالية
 .2009أآتوبر  1سبتمبر حتى  30من المقر إجراؤها في 

 االتصال بالعاملين
 SSAC، المدير، دعم جولي هيدلوند
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