
 تحديث السياسة  

 هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة
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  2013ديسمبر  – 11، العدد 13المجلد 

 ICANN عبر

11UT الدفعة األولى للخريجين من أكاديميةICANN  قائًدا من مجتمع  20تضم أكثر من  2013الناجحة لعام
ICANN 

11TUالقضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة 

ASO 

11TU العناوينانتخابات مجلسU11T 

11UT أنشطةASO في بوينس آيرسU11T 

ccNSO 

11UT نتائج تقييم اجتماع أعضاء منظمة دعم أسماء رموز الدولccNSO في بوينس آيرسU11T 

11UT 11انضمام أربعة أعضاء جدد لمنظمةTUccNSO 

11UT مجلسNSOcc  يعيد اختيار كريس ديسبين لرئاسة مجلس إدارةICANN لمدة ثالث سنوات إضافيةU11T 

11UT توصيات عند التصويت فيccNSO من قبل أفراد مجموعة دراسة النصاب القانوني في المنظمةU11T 

11UT مجلسccNSO يتبنى توجهات جديدة فيما يتعلق بالمساهمة الماليةU11T 

11UT منظمةccNSO  تتبنى التقرير النهائي لمجموعة العملDSSA  الخاصة بتحليل مستوى األمن
 U11Tواالستقرار لنظام أسماء النطاقات 

11UT منظمةccNSO لعمل المشتركة تتبنى التقرير النهائي لمجموعة اJIG  مجموعة العمل المشتركة بين)
ccNSO وGNSO عن اسم النطاق الدولي) فيما يتعلق بالقبول العالميU11T 

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

11UT مجلسGNSO  يتبنى حماية معرفات المنظمات الدولية الحكوميةIGO  والمنظمات الدولية غير
منتدى تلقي  -توصيات السياسة العامة – gTLDsة عن في جميع التوصيات الوارد INGOالحكومية 

 التعليقات العامة المنعقد قبل تداولها بمجلس اإلدارة

11UT مشروع دراسات بروتوكولWHOIS  الخاص بـGNSO يوشك على االنتهاءU11T 

At-Large 

11UT إنجازاتLarge-At في بوينس آيرسU11T 

11ALACUT تقدم أربعة بيانات لمشاورات السياسة وواحد اتصال مراسلة في بداية نوفمبر وبداية ديسمبرU11T 

11UT مجتمعLarge-At  11هيكل  163يتوسع إلىTULarge-At 

GAC 

11GACUT تختتم اجتماعاتها في بوينس آيرسU 

RSSAC 

11UT اللجنة التنفيذية لـURSSAC 

11TUبوينس آيرس وما بعدها 

SSAC 

11SSACUT تنشر توصيات استشارية فيما يتعلق بالتخفيف من مخاطر التعارض بين األسماء 

11SSACUT  نشرت توصيات استشارية عن التمديدات األساسية في امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات في
 Uمنطقة الجذر

 اقرأ بلغتك المفضلة
متوفر بكل اللغات الرسمية الست المعتمدة لدى األمم المتحدة. وقد تم نشر تحديث  ICANNتحديث سياسة 

كما يتوفر من خالل االشتراك عبر اإلنترنت. لتلقي التحديث على  U11Tالويب11TUعلى ICANNالسياسة على موقع 
وأدخل عنوان بريدك  ،ICANNالخاصة بـ  U11Tصفحة المشاركة11TUتفضلوا بزيارة  ،بريدكم الخاص كل شهر

 اإللكتروني، وحدد "تحديث السياسة" للمشاركة. علًما بأن هذه الخدمة مجانية. 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
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11UT 11بيان الغرض من تحديث سياسةTUICANN 
 

 .1111TUstaff@icann.org-policyUT: أرسل األسئلة والتعليقات واالقتراحات إلى

 منظمات الدعم واللجان االستشارية الخاصة بالسياسة
 1111TUASOUT منظمة دعم العناوين

 1111TUccNSOUT منظمة دعم أسماء رموز الدول
 1111TUGNSOUT منظمة دعم األسماء العامة

 1111TUALACUT االستشارية At-Largeلجنة 
 1111TUGACUT اللجنة االستشارية الحكومية

 1111TURSSACUT خادم الجذر اللجنة االستشارية لنظام
 1111TUSSACUT اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

 ICANNعبر 

تضم أكثر  2013الناجحة لعام  ICANNالدفعة األولى للخريجين من أكاديمية 
 ICANNقائًدا من أكاديمية  20من 
 نبذة

قائًدا من القادة حالًيا أو مستقبًال من  20أكثر من  ICANN 2013ضمت أول دفعة من الخريجين من أكاديمة 
اإلدارة، والمنظمات الداعمة (لجان المراجعة/المنظمات الداعمة) ومجلس  ICANNاللجان االستشارية التابعة لهيئة 

في بوينس آيرس. تألف  ICANNوجرت مراسم التخريج في األسبوع اللذي سبق االجتماع الثامن واألربعين لـ 
البرنامج من أربع وحدات تدريبية، سواء عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه، والوحدات التدريبية تجمع بين النظرية 

المنظمات الداعمة ولجان المراجعة. ونتج عن استطالع والممارسة للتدريب على مهارات التسهيل وعلى التعريف ب
% من المستطلعين يفيد بأن برنامج الدورة 90ردود الفعل والتعليقات الخاصة بالمشاركين والمساهمين أكثر من 

التدريبية "جيد جًدا" أو "جيد". ويستمر تأثير األكاديمية مع المشاركين عبر المنظمات الداعمة ولجان المراجعة مع 
 .ICANNاالستمرار في التواصل حول المواضيع المتعلقة بأنشطتها في 

 أحدث التطورات

 من دورة تدريبية منقسمة على أربعة أجزاء، تتكون من: ICANN 2013تتألف أكاديمة 

قبل الوصول، يبدأ المشاركون في البرنامج بالدخول على الوحدة التدريبية والتي  –التعلم عبر اإلنترنت  .1
 .ICANNجرى تطويرها خصيًصا لألكاديمية من خالل برنامج التعلم عبر اإلنترنت الخاص بـ 

ت للتعلم عند عدم تواجد المشاركين في قاعة االجتماعا -نوفمبر)  14-13تدريب مهارات التسهيل ( .2
وتجريب أطر عمل ونماذج االجتماع الجديدة، فهم يشاركون مشاركة نشطة في قاعات التحرر في ممارسة 

 لمهارات التسهيل خالل االجتماع.

http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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 ICANNجرى تنظيم هذه الدورة التدريبية بشكل كامل بقيادة مجتمع  –نوفمبر)  16-15تدريب التوجيه ( .3
. وهو ما مثل فرصة للقادة الحاليين ICANNعة التابعة لـ من خالل مجموعة عمل األكاديمية الموس

والمستقبليين للتعرف على مزيد من المنظمات الداعمة أو لجان المراجعة إضافة إلى عدد من القضايا 
 .ICANNالحالية المطروحة في 

لتقديم  امتلك جميع المشاركين في برنامج القيادة الفرصة –نوفمبر)  20جلسة نقاش عن ردود األفعال ( .4
 تعليقاتهم وآرائهم حول البرنامج. 

 خلفية

وتمت توسعته بعد ذلك ليشمل ممثلين لكافة  At-Largeعن طريق مجتمع  ICANNتم البدء في مفهوم أكاديمية 
 .ICANNاللجان االستشارية ومنظمات الدعم لمجتمع 

تبار نطاق وتنسيق وفاعلية الدورات اخ ICANNوقد أتاح برنامج القيادة "التجريبي" المكون من أربعة أجزاء لـ 
التدريبية المصممة لمساعدة قادة اللجان االستشارية/منظمات الدعم لتحقيق إدارة أكثر فاعلية للمساهمات على جهود 

 داخل المجتمعات. ICANNوضع سياسات 

 مزيد من المعلومات
 U : برنامج التدريب على القيادة لـICANN -  20131101الجدول الكاملU 
 U استطالع رأي لردود الفعل حول أكاديمةICANN 
 Uمجموعة عمل األكاديميةU 

 جهة االتصال بالفريق

Uساندرا هوفريشترU، جهة اتصال المجتمع 

Uديفيد كولبU، جهة اتصال دورة مهارات التسهيل 

Uهايدي أولريتشU،  كبيرة مديرين فيAt-Large 

 القضايا المطروحة حاليًا للتعليقات العامة
. بادر اآلن ICANNهناك العديد من فترات التعليق العام المفتوحة حالًيا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 

 بتبادل وجهات النظر حول هذه الموضوعات مثل:

11UTية معرفات المنظمات الدولية الحكومية حماIGO  وغير الحكوميةINGO  في جميع التوصيات الواردة
. وتعد مدخالت المجتمع U11Tعملية وضع السياسات قبل تداولها بمجلس اإلدارة –) gTLDs )PDPعن 

ديسمبر، وتنتهي  18. تنتهي فترة التعليقات في ICANNموضع ترحيب قبل أن ينظر فيها مجلس إدارة 
 .2014يناير  8ترة الرد على التعليقات في ف
 

11UT التقرير المؤقت لمجموعة عملCcNSO FoI "حول "اإللغاءU11T  تسعىICANN  للتعليق العام على
التفسيرات األولية للسياسة والمبادئ التوجيهية الحالية المرتبطة بـ "اإللغاء" العملية التي من خاللها يعمل 

من أحد المديرين. تنتهي فترة التعليقات في  ccTLDعلى إبطال مسؤولية إدارة  IANAمشغل 
 .2014 يناير 31ديسمبر، وتنتهي فترة الرد على التعليقات في  20

https://community.icann.org/download/attachments/28508216/ICANN_Leadership%20Training%20Programme%20-%20complete%20schedule_20131101.pdf?version=1&modificationDate=1386799786461&api=v2
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+ICANN+Academy+Ad-Hoc+Working+Group
mailto:info@hoferichter.eu
mailto:kolb@incitelearning.com
mailto:heidi.ullrich@icann.org
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-recommendations-27nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-recommendations-27nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/foi-interim-28oct13-en.htm
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11UT 11دراسة على سوء استخدام بروتوكولTUWHOIS تساعدنا على اختبار المدى الذي يساء فيه استخدام .
يقات في . تنتهي فترة التعلgTLDالعامة وأسماء نطاق  WHOISمعلومات االتصال ببروتوكول 

 .2014يناير  18ديسمبر، وتنتهي فترة الرد على التعليقات في  27
 

11UT مسودة رؤية ومهمة ومجاالت التركيز لدىICANN للخطة االستراتيجية الخمسيةU .11T تسعىICANN  إلى
امة، فضًال عن المدخالت المحددة على النتائج القابلة للقياس بالنسبة ألهداف المنظمة والمتمثلة التعليقات الع

في المناطق التي يتركز عليها العمل. تساعد تعقيبات المجتمع على إثراء االعتبارات اإلستراتيجية 
ة النهائية لـ اإلضافية التي لم تدرج بعد، ولكن سوف تكون مرشحة لتصبح ضمن عناصر اإلستراتيجي

ICANN  ولم يتم اإلعالن 2014يناير  31و/أو الخطط التشغيلية والموازنة. تنتهي فترة التعليقات في ،
 عن فترة للرد.

 
11UT11ختصة بخدمات دليل حالة تحديث التقرير من مجموعة عمل الخبراء المTUgTLD كيف يمكننا تلبية .

احتياجات مجمتمع اإلنترنت العالمي بشكل أفضل حول بيانات تسجيل اسم النطاق مع مزيد من 
، 2014فبراير  28الخصوصية والدقة والمساءلة؟ بادر بتقديم ما لديك من أفكار. تنتهي فترة التعليقات في 

 ولم يتم اإلعالن عن فترة للرد.
 

للحصول على قائمة كاملة بالقضايا المطروحة من أجل تلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخراً 
 .U11Tالتعليقات العامة على شبكة اإلنترنت11TUوالتعليقات العامة المحفوظة من المنتديات، قم بزيارة موقع ويب 

كما قام فريق العمل أيًضا بنشر صفحة على الويب من أجل استعراض فرص التعليقات العامة "القادمة" الممكنة. 
عامة المحتملة في معلومات حول فرص التعليقات ال – U11Tالقادمة" -"صفحة التعليقات العامة 11TU -توفر هذه الصفحة 

من أجل مساعدة األفراد والمجتمع على تحديد  ICANNالمستقبل. يتم تحديث الصفحة بعد كل اجتماع عام لمنظمة 
 األولويات والتخطيط ألحمال العمل المستقبلية.

ASO 

 انتخابات مجلس العناوين
تم  اآلن موسمه لالنتخابات السنوية. ASOيخوض مجلس عناوين 

. RIPEبيتر هولن لمنطقة -انتخاب فيليز يلمظ كي يحل محال هانز
ليحل  - LACNICبالنيابة عن  ASOوسوف يشارك جورج فيال في 

محل أليخاندور جوزمان. تم إعادة انتخاب توموهيرو فوجيساكي 
ت اختتم ، على التوالي.ARINو APNICوجيسون سكيرلر لمنطقتي 

 انتخاباتها بانتخاب فيونا أسانجا.  AFRINICمنطقة 

 في بوينس آيرس ASOأنشطة 
لم يجتمع رسمًيا في بوينس آيرس، فإن المنظمة شاركت في جلسات المنظمات الداعمة  ASOعلى الرغم من أن 

ذلك، فإن العديد من ولجان المراجعة يوم االثنين وعقدت اجتماعاتها مع الدوائر األخرى خالل األسبوع. وإضافة إلى 
لضمان  ICANNأعضاء المنظمة تقابلوا لمناقشة سبل تحسين االتصاالت مع مجموعات المساهمين المتنوعة من 

 يدرك جيًدا العمل الذي يقوم به في مجتمعات مصادر األرقام. ICANNأن مجتمع 

 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-misuse-27nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/strategic-29oct13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-11nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
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، مسؤولية NROصادر األرقام وعضو منظمة م AFRINICوقد تحملت آديل أكبلوجان، الرئيسة التنفيذية لمنطقة 
واالستعدادات لعقد اجتماع المساهمين من جميع أنحاء العالم  ICANNقيادة مجموعة العمل الدائرة االنتخابية عبر 

يتوفر مزيد من المعلومات حول ذلك من خالل موقع  .2014مستقبًال حول حوكمة اإلنترنت في البرازيل في إبريل 
/1net.org ن نشرة هيئة وفي أقسام أخرى مICANN . 

 جهة االتصال بالفريق
11TUباربرا روزمانU11T، مديرة السياسات والمحللة الفنية 

11TUكارلوس ريزU11Tالسياسة  ، كبير مستشاري 

ccNSO 

في بوينس  ccNSOنتائج تقييم اجتماع أعضاء منظمة دعم أسماء رموز الدول 
 آيرس

 أحدث التطورات 
للمراجعة  ccNSOتتوفر اآلن نتائج استطالع الرأي بعد اجتماع أفراد 

  العامة.
 
 

 خلفية
 

بعد االجتماع مع كل  ccTLDعلى استطالع رأي مجتمع  ccNSOتعمل مجموعة عمل البرنامج التابعة لمنظمة 
أعضاء المنظمة لمعرفة ما هي الموضوعات التي القت استحساًنا وما يمكن تحسينه أو تطويره فيها. تغير شكل 

استطالع الرأي بشكل ملحوظ بالنسبة الجتماع بوينس آيرس، حيث تلقت اللجنة أسئلة أقل، لكنها كانت جميًعا 
وهو ما اختلف عن استطالعات الرأي السابقة، إذ كانت األسئلة جميًعا  متركزة بشكل كبير على االجتماعات المقبلة.

 ذات نهاية مفتوحة هذه المرة، وهو ما يسمح للمدعي بالتعبير عن رأيه بحرية تامة.
  

 الخطوات التالية
 

ة تعمل مجموعة العمل الخاصة بالبرنامج على اختبار ردود األفعال على استطالع الرأي وتصوغ مسودة مستقبلي
 لجدول أعمال االجتماع العام القادم استناًدا على ردود األفعال التي جرى تلقيها إلى حد كبير.

 
 مزيد من المعلومات

 
 11TUنتائج تقييم االجتماعU11T 

 
 جهة االتصال بالفريق

 
11TUجابرييل شيتيكU ،11T  متخصص بالسياسات 

 

mailto:policy@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
http://ccnso.icann.org/node/42809
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 ccNSOانضمام أربعة أعضاء جدد لمنظمة 
  التطورات األخيرة

 
 VN.وفيتنام  EE.بعضوية أربعة أعضاء جدد هي: إستونيا  ccNSOفي فترة زمنية وجيزة جًدا، تشرفت منظمة 

 .CKوجزيرة كوك  TV.وتوفالو 

 مزيد من المعلومات
 11TUإعالنU11T إستونيا :.EE  وفيتنام.VN 
 11TUإعالنU11T توفالو :.TV 
 11TU:إعالنU11T  جزيرة كوك.CK 
 11UT  قائمة أعضاءUcNSO 
 11Tنمو عدد األعضاء في المنظمة "العضوية" إحصائيات 

 
 جهة االتصال بالفريق

11TUجابرييل شيتيكU11T،  متخصص بالسياسات 

 ICANNيعيد اختيار كريس ديسبين لرئاسة مجلس إدارة  ccNSOمجلس 
 لمدة ثالث سنوات إضافية

 أحدث التطورات 

ديسمبر باإلجماع على اختيار كريس ديسبين ليتولى رئاسة  10في اجتماعه المنعقد في  ccNSOوافق مجلس 
 لمدة ثالث سنوات أخرى.  ICAANمجلس إدارة 

  خلفية

 2013وقد أرسلت طلبات الترشيح في أكتوبر  2013في أغسطس  ccNSOبدأت إجراءات الترشيح لمنظمة 
قيام أعضاء المجلس بالترشيح أعلن مجلس اإلدارة اختيار مرشح  وكان كريس ديسبين هو المرشح الوحيد. وبعد

 المجلس. 

 الخطوات التالية

بصورة رسمية باالختيار وسوف يبدأ  ICAANبإخطار أمين سر منظمة  ccNSOسوف يقوم رئيس مجلس 
 . 2014في الجمعية العامة السنوية في أكتوبر  ICAANكريس في مباشرة فترته الثانية بمجلس إدارة 

 مزيد من المعلومات
 11UT اإلرشادات العامة لـccNSO  من مجلس اإلدارة 12و 11بشأن انتخاب المقعدU11T 
 11UT تقرير انتخابccNSO -  من مجلس اإلدارة 11تقرير المدير عن انتخاب المقعدU11T 

 

http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-2-20nov13-en.htm
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-06dec13-en.htm
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-10dec13-en.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
http://ccnso.icann.org/node/42927/download/42927
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://ccnso.icann.org/about/guidelines-board-selection-procedure-08may08-en.pdf
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 جهة االتصال بالفريق

11TUجابرييل شيتيكU11T، متخصص بالسياسات 

من قبل أفراد مجموعة دراسة النصاب  ccNSOصيات عند التصويت في تو
 القانوني في المنظمة

 أحدث التطورات

بعقد مناقشة موسعة لتوصيات مجموعة دراسة  ccNSOديسمبر قام مجلس إدارة  20في هذا االجتماع المنعقد في 
النصاب القانوني للمنظمة. وسوف يتطرق المجلس لبعض الموضوعات مثل إذا كانت هناك حاجة لعملية وضع 

  السياسات لتنفيذ التوصيات وتوضيحها.

 خلفية

 وصيات اآلتية:والذي تضمن الت ccNSOقدمت مجموعة دراسة النصاب القانوني تقريرها النهائي لمجلس منظمة 

حددت المجموعة أهم مزايا وجود قواعد للنصاب القانوني وأقرت أيًضا أنه في بعض الحاالت يمكن أن ُتمثل القواعد 
 عواقب تشغيلية (مثال: أثناء إجراء انتخابات المجلس). وقد أوصت مجموعة الدراسة أن يقوم المجلس بـ: 

  الخاصة بالتصويت على تحديث السياسة.االحتفاظ بقاعدة النصاب القانوني الحالية 
  إعداد آلية تمكن أعضاء منظمةccNSO .من تفسير طريقة عدم تصويتهم خالل عملية التصويت 
 ) لكي تتم عملية االنتخاب بشكل سلس. 1%+50ترك النصاب القانوني الحالي الالزم النتخابات المجلس (

 تقرر أغلبية األصوات من سيفوز بانتخابات المجلس.  وبدًال من ذلك ُتستخدم طريقة األغلبية النسبية حيث
  مراجعة قواعد منظمةccNSO .وتحديثها لتلبي المتطلبات واالحتياجات الحالية للمنظمة 

 

تأسست مجموعة دراسة النصاب القانوني في أبريل  2013تأسست مجموعة دراسة النصاب القانوني في أبريل 
عداد التوصيات الخاصة بقواعد النصاب القانوني للتصويت في بإطالقها إل ccNSOوقد قام مجلس  2013

  المنظمة.

 مزيد من المعلومات
 11UT ديسمبر 10من برنامج العمل، اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في  7بندU11T  

  جهة االتصال بالفريق

11TUجابرييل شيتيكU11T، متخصص بالسياسات 

mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://ccnso.icann.org/about/councilminutes.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 يتبنى توجهات جديدة فيما يتعلق بالمساهمة المالية ccNSOمجلس 
 أحدث التطورات

. ICANNفي  ccTLDبتقريرها حول المساهمات المالية لنطاقات  ccNSOلقد تقدمت مجموعة عمل تمويل 
(نموذج  ICANNوكان الغرض من هذا التقرير هو إشعار المجتمع بطريقة معقولة ومقبولة لتخصيص مصروفات 

. وقد ICANNمن أجل حساب مساهماتهم في  ccTLDتبادل القيمة) باإلضافة إلى نموذج مجمع واختيار لنطاقات 
 .ICANNتم وضع "نموذج تبادل القيمة" بالتعاون اللصيق مع طاقم عمل 

المنعقد في بيوينس آيريس، جرى مناقشة التقرير النهائي  ccTLDsوفي اجتماع مجموعة مجاالت المستوى األعلى 
لخاصة بالمساهمات  2013باإلجماع على تبني اإلرشادات العامة لعام  ccNSOبشكل موسع. ووافق مجلس إدارة 

باإلرشادات الجديدة التي  2007مة لعام . وقد جرى استبدال اإلرشادات العاICAANالمالية التطوعية لمنظمة 
. وباتباع اإلرشادات العامة الجديدة انتهت المناقشات الموسعة القائمة بين 2013نوفمبر  27أصبحت سارية في 

 . ICAANومنظمة  ccTLDsمجاالت المستوى األعلى 

 خلفية

ى اختيار أعضاء المجموعة وقد جر .2010في نوفمبر  CCNSOتأسست مجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة 
 وقد تضمنت توصيات مجموعة العمل المالي ما يلي:  2011ورئيسها في أوائل عام 

) طريقة (طرق) التخصيص 2و( ccTLD) المبالغ المخصصة لنطاقات 1حول ( ICANN"أ. إجراء مناقشة مع 
ي قد تكون مقبولة بالنسبة لمجتمع األساسية لمحاولة تحديد أي من تلك المبالغ والطريقة (الطرق) المعقولة والت

ccTLD 

الفردية من أجل استخدامها في احتساب مساهمة مالية  ccTLDحول منهجية لنطاقات  ICANNب. إجراء مناقشة 
 ".ccTLDواقتراح هذه المنهجية على مجتمع  ICANNطوعية عادلة ومنصفة في 

 مزيد من المعلومات
 11TUالتقرير النهائي الخاص بمجموعة عمل التمويلU11T 
 11UT خطاب من رئيسICANN  والرئيس التنفيذي إلى رئيس مجلس إدارة منظمةccNSO  فيما يتعلق بعمل

 U11Tمجموعة العمل المالي
 11TUالقرار النهائي للمجلس بما في ذلك اإلرشادات العامة الجديدةU11T 

 
 جهة االتصال بالفريق

11TUبارت بوسوينكلU11T،  مستشار سياسةccNSO 

http://ccnso.icann.org/node/42673
http://ccnso.icann.org/node/42699
http://ccnso.icann.org/node/42699
http://ccnso.icann.org/node/42699
http://ccnso.icann.org/node/42699
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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الخاصة بتحليل  DSSAتتبنى التقرير النهائي لمجموعة العمل  ccNSOمنظمة 
 مستوى األمن واالستقرار لنظام أسماء النطاقات 

 أحدث التطورات

إلى التقرير النهائي  2012والذي نشر في أغسطس  1المرحلة  DSSAتم تحديث التقرير النهائي لمجموعة عمل 
بتبني التقرير النهائي  ccNSOومنظمات الدعم قامت منظمة لمجموعة العمل وبداية من مشاركة لجان المراجعة 

منظمات الدعم ولجان  ccNSO. وقد أخطرت منظمة DSSAوتوصيات الرؤساء المشاركين لمجموعة عمل 
). فإذا قامت NROو GNSOو At-Largeالمراجعة األخرى (األنشطة االستشارية لسياسة اللجنة االستشارية 

 . DSSAعة بالعمل وفًقا لهذا سوف يؤدي إلى إنهاء عمل مجموعة منظمات الدعم ولجان المراج

 خلفية

(في هذه الحالة بما يؤدي  NRO، وALAC، مع مشاركة 2010في ديسمبر  DSSAتم إنشاء مجموعة عمل 
في التوجه نحو الخبرات التجميعية  DSSA. تمثل الهدف من مجموعة عمل GNSOو ccNSO) وASOدور 

جان االستشارية المشاركة، وطلب الحصول على تعقيبات الخبراء ونصائحهم وتقديم التقارير للمنظمات الداعمة والل
إلى منظمات الدعم واللجان االستشارية المشاركة حول المستوى الفعلي، وتكرار وفداحة التهديدات على نظام 

DNS. 

 مزيد من المعلومات
 11TUالتقرير النهائيU11T  
 11TUمزيد من المعلوماتU11T  15حولT تحليل أمن واستقرارDNS 

 

 الفريقجهة االتصال ب

11TUبارت بوسوينكلU11T،  مستشار سياسةccNSO 

 JIGتتبنى التقرير النهائي لمجموعة العمل المشتركة  ccNSOمنظمة 
عن اسم النطاق الدولي)  GNSOو ccNSO(مجموعة العمل المشتركة بين 

 فيما يتعلق بالقبول العالمي
 أحدث التطورات

عن اسم النطاق الدولي) تقريرها النهائي حول القبول  GNSOو ccNSOأصدرت مجموعة العمل المشتركة (بين 
اجتماعها في بوينس أيرس. ومن خالل هذا  ICAANالعالمي ألسماء النطاقات الدولية قبل أن تعقد منظمة 

 االجتماع، قام مجلس إدارتها باعتماد ذلك التقرير بما في ذلك التوصيات. 

 الخطوات التالية

بمناقشة التقرير النهائي والتصويت عليه. وفي حالة قامت المنظمة بإقرار التوصيات والموافقة  GNSOسوف يقوم 
 . ICAANبتقديم التقرير إلى مجلس إدارة منظمة  ccNSOومنظمة  GNSOعليها يقوم حينئذ رئيس منظمة 

https://community.icann.org/display/AW/Joint+DNS+Security+and+Stability+Analysis+Working+Group
http://ccnso.icann.org/workinggroups/dssa-wg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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لمتابعة عملهم عن طريق عقد اجتماع في سنغافورة. وُطلب من أعضاء مجموعة العمل المشترك اقتراح طريقة 
 . GNSOومنظمة  ccNSOوتقديم تلك المقترحات إلى مجلس إدارة كٍل من منظمة 

 خلفية

بشأن  GNSOو ccNSOتأسست مجموعة العمل المشتركة لمناقشة القضايا والمسائل ذات االهتمام المشترك بين 
IDN  وخاصةIDN TLDsلمشتركة ثالث قضايا مشتركة حتى تاريخه:. وحددت مجموعة العمل ا 

 ألسماء النطاقات الدولية ذات األحرف الفردية. TLDsنطاقات  .1
 ألسماء النطاقات الدولية. TLDsمتغيرات نطاقات  .2
 القبول العالمي لمجاالت المستوى األعلى ألسماء النطاقات الدولية .3

 
فقد طرحت هذه المسألة  (نطاقات المستوى األعلى) باألمر الجديد. TLDsال تعتبر مسألة القبول العالمي لنطاقات 

خاصة تلك األسماء التي تزيد عن ثالثة حروف في الجولة  gLTDsعند تقديم نطاقات األسماء العلوية العامة 
 gLTDsواستمرت تلك المسألة خالل نطاقات األسماء العلوية العامة  2000التجريبية التي أجريت عام 

إلى عرض المسألة وجعلها ذات اهتمام مشترك  2010عام  IDN ccTLDsكما أدى تقديم نطاقات  .2004 لعام
 .gTLDsو ccTLDsبين نطاقات 

 مزيد من المعلومات
 11UT 11التقرير النهائي حول القبول العالمي لنطاقاتTUIDN TLD 
 11TUمزيد من المعلوماتU11T حول مجموعة العمل المشتركة 

 
 جهة االتصال بالفريق

11TUبارت بوسوينكلU11T، اسة مستشار سيccNSO 

GNSO 

يتبنى حماية المعرفات الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية  GNSOمجلس 
 gTLDSوالمنظمات الدولية غير الحكومية في جميع نطاقات 

 منتدى تلقي التعليقات العامة المنعقد قبل تداولها بمجلس اإلدارة  -توصيات السياسة العامة
 نبذة

المعرفات الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير باإلجماع حماية  GNSOيتبنى مجلس
توصية متفق عليها باإلجماع وتهدف  29) ويتضمن ذلك gTLDSالحكومية في التقرير النهائي لجميع نطاقات (

نظمات إلى حماية المعرفات التنظيمية لألسماء الكاملة واالختصارات المحدودة للمنظمات الحكومية الدولية والم
الدولية غير الحكومية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة األولمبية الدولية. ويمكن منح بعض 

حيث إنه إذا لم يتم حجز المعرف قد  الحمايات عن طريق الحجز في نطاقات المستوى األعلى والمستوى الثاني.
 ستوى الثاني وفًقا للمنظمة.تتضمن الحماية حمايات دار المقاصة/المطالبات في الم

http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/mon-jig/presentation-jig-final-idn-tld-acceptance-15nov13-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/jiwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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 الخطوات التالية
لطلب اإلسهامات  منتدى للتعليقات العامةللتقرير النهائي، تم اآلن افتتاح  GNSOوبعد اعتماد مجلس 
، ويتبع ذلك 2013ديسمبر  18نظر مجلس اإلدارة في التوصيات. يجوز تقديم التعليقات حتى  العامة/المجتمعية قبل

ويقدم المجلس أيًضا إشعاًرا إلى اللجنة االستشارية الحكومية يفيد بأنهم يبحثون المشكلة  فترة للرد إذا انطبق ذلك.
 اآلن.

 

 خلفية
لسياسة حول ما إذا كان من الواجب حماية توفير نصيحة حول ا GNSOمن مجلس  ICANNطلب مجلس إدارة 

أسماء المنظمات الحكومية الدولية، والصليب األحمر، واللجنة األوليمبية الدولية وأسماء المنظمات غير الحكومية 
عملية وضع  GNSOالجديدة. وقد بدأ مجلس  gTLDالدولية األخرى في المستوى األعلى والثاني لنطاقات 

تتقابل مجموعة عمل عملية وضع السياسات  لتغطية كل من النطاقات الجديدة والقائمة. 2012السياسات في أكتوبر 
مع كل مسودة لمنتدى التعليق 11Tالتقرير النهائي11Tو11Tمسودة التقرير النهائي 11Tو 11Tالتقرير األولي11T أسبوعًيا ويعملون على إصدار
مبدئي لمجموعة العمل، فقد وبعد مراجعة التعليقات العامة الواردة حول التقرير ال العام خاصة بتعليقات المجتمع.

يوليو. واعتمد المجلس التقرير النهائي باإلجماع  10في  GNSOقدمت مجموعة العمل تقريرها النهائي إلى مجلس 
توصية مجمع عليها لحماية معرفات المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية  29الذي يتضمن 

 .2013نوفمبر  20وم في اجتماعها في بيوينس آيريس ي

 مزيد من المعلومات

 11TUمنتدى التعليق العامU11T  على حماية معرفات المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير
 سياسة جميع النطاقات التي سيجرى عرضها على المجلسالحكومية في توصيات عملية وضع 

 11UT 11حماية معرفات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في كافة نطاقاتTUgTLD  التقرير
  النهائي

 ة وغير الحكومية في كافة نطاقات حماية معرفات المنظمات الدولية الحكوميgTLD 11TU مسودة التقرير
  U11Tالنهائي

  حماية معرفات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في كافة نطاقاتgTLD 11TUالتقرير األوليU11T 

 11TUتم تلقي التعليقات العامة على مسودة التقرير النهائي 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-recommendations-27nov13-en.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-initial-14jun13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-20sep13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-recommendations-27nov13-en.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-20sep13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-20sep13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-20sep13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-20sep13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-initial-14jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-final-20sep13-en.htm
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 11TUتم تلقي التعليقات العامة على التقرير األولي 

 11TUموقع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية على اإلنترنت 

 11TUمساحة العمل الخاصة بمجموعة العمل 

 جهة االتصال بالفريق

11TUماري وونغU11T، كبيرة مديري السياسات 

 يوشك على االنتهاء  GNSOالخاص بـ  WHOISمشروع دراسات بروتوكول 
 نبذة

على منتدى التعليق العام في  WHIOSالمكلفة بذلك والخاصة بنظام  GNSO النهائية لمنظمةعرضت الدراسة 
وركزت هذه الدراسة على مناقشة إساءة استخدامه. وهي تعد إصداًرا آلخر دراسات متعددة  2013نوفمبر  27

 .2011و 2010بين عامي  GNSOخاصة به التي كلف بها مجلس 

 مةأحدث التطورات والخطوات القاد
يتعين  GNSO، ال يزال هناك دراستان تم الموافقة عليهم من قبل مجلس منظمة 2013اعتباًرا من منتصف عام 

حول دراسة  2013االنتهاء منهم. إضافة إلى آخر ما نشره المختبر الفيزيائي الوطني بالمملكة المتحدة في سبتمبر 
ا نشره مختبر سي واي في جامعة كارنيجي وم WHOIS إساءة االستخدام للخصوصية/ البروكسي الخاصة بـ

فمن المتوقع أن يكتمل تماًما مشروع  WHOISحول دراسة إساءة استخدام  2013) في نوفمبر CMUميلون (
 .2014في أوائل عام  WHOIS دراسات منظمة دعم األسماء العامة لنظام

تقريره عن التعليقات العامة لدراسة إساءة االستخدام للخصوصية/ البروكسي للمختبر الفزيائي  ICANNنشر فريق 
الوطني والتي سيعقبها إصدار التقرير النهائي قريًبا. وسيغلق منتدى التعليق العام لدراسة إساءة االستخدام في 

ت العامة كما ستعمل جامعة على نشر تقرير عن التعليقا ICANNوبعد ذلك سيعمل فريق  2014يناير  18
 كارنيجي ميلون على إعداد التقرير النهائي.

راجع مجلس منظمة دعم األسماء العامة كافة النتائج التجريبية التي تم الحصول عليها من خالل الدراسات المختلفة 
 ICANNة منها في جهود التي تبعتها عند نشر التقارير النهائية لجميع الدراسات بهدف النظر فيها ومحاولة االستفاد

 .WHOISالمستمرة لتحسين نظام 

 خلفية
وقد  gTLD WHOISتركزت جزء من جهود منظمة دعم األسماء العامة على تطوير الفهم الشامل لنظام نطاقات 

تمثل ذلك في قيام المجلس بتعيين عدد من مجموعات العمل وفرق الصياغة لتطوير مختلف الفرضيات الممكنة 
. وتشمل هذه الجهود فريق العمل الخاص بنظام WHOISي يتعين القيام بها عن عدة جوانب رئيسية لـ للدراسات الت
WHOIS  من قبل مجموعة عمل الدراسات الخاصة به  2008والعمل المنفذ في عام  2007المعين في عام

في  ICANNمن فريق  GNSOوفريق العمل الخاص بفرضياته وفريق صياغة الدراسة. فقد طلب مجلس 
حساب التكاليف وتحليل جدوى حول عدد من الموضوعات ذات األولوية الكبيرة المقترحة من قبل  2009 عام

ومنح  دراسة حول إساءة استخدامه. 2010. كما اعتمد المجلس في عام WHOISالمجتمع والتي تتعلق بنظام 
 WHOISمجلس فيما بعد دراسات . إضافة إلى ذلك أعتمد ال2011المشروع لجامعة كارنيجي ميلون في أبريل 

في جامعة شيكاغو والتي صدر تقريرها في  NORCاألخرى التي تتعلق بتحديد هوية المسجل (التي أجرتها 
) ودراسة إساءة االستخدام للخصوصية/ البروكسي (التي أجراها المختبر الفزيائي الوطني والذي 2013 يونيو

عن هذا، أجريت العديد من االستبيانات على طلبات تتابع وكشف  ). فضًال 2013صدر تقريره األولي في سبتمبر 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo
http://community.icann.org/display/GWGTCT/
mailto:policy-staff@icann.org
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هوية الخصوصية والبروكسي (التي أجرتها المجموعة االستشارية المشتركة وصدر التقرير النهائي في شهر 
(الذي أجراه فريق عمل منظمة دعم األسماء العامة وصدر  WHOIS) وعلى متطلبات خدمة 2012أغسطس 

). إلى جانب الدراسات واالستبيانات التي كلفت بها منظمة دعم األسماء العامة، 2013ي أغسطس التقرير النهائي ف
 .2010في عام  ICANNبناء على طلب  WHOISأيًضا دراسة حول دقة نظام  NORCقد أجريت 

وخالصة دراسات إساءة استخدام الخصوصية والبروكسي، فإن منظمة دعم األسماء العامة تعمل على استكمال أحد 
المشاريع التجريبية األكثر شموًال التي تعهدت بها حتى اآلن وعلى تجميع البيانات الواقعية الواسعة النطاق في عدد 

ي عملها المستقبلي الخاص به بما في ذلك عملية . وسوف تستفيد من هذه البيانات فWHOISمن جوانب نظام 
وضع السياسة الصادرة مؤخًرا الخاصة باعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي وتعمل بالتعاون مع المجموعات 

على تحسينه ويتضمن ذلك عمل متواصل من فريق الخبراء لتنفيذ خدمات دليل بيانات نطاقات  ICANNاألخرى لـ 
gTLD . 

 وماتمزيد من المعل
 11UT معلومات عن دراسات بروتوكولWHOIS  11الخاصة بـTUGNSO  
 11UT 11منتدى التعليق العام لدراسة إساءة استخدامTUWHOIS 
 11UT11 تقرير التعليقات العامة لدراسة إساءة استخدام للخصوصية/ البروكسي الخاصة بـTUWHOIS 

 جهة االتصال بالفريق
11TU وونغماريU11T، كبيرة مديري السياسات 

At-Large 

 في بوينس آيرس At-Largeإنجازات 

16Tنبذة 

العديد من السياسات واألهداف المتعلقة بالعملية خالل اجتماع  At-Largeوأعضاء مجتمع  ALACحققت 
ICANN 48  وشمل ذلك التصديق على ثالث  ،2013نوفمبر  22-17المنعقد في بيوينس آيريس، األرجنتين من

. وفي االجتماع السنوي العام ودعت At-Largeمجموعة عمل قضايا تسجيل  بيانات استشارية للسياسة وإنشاء
At-Large  .العديد من قادة اللجنة االستشارية العامة والقادة اإلقليميين ورحبت بالقادة الجدد 

16Tأحدث التطورات 

ومن بين القضايا العديدة ذات الصلة بالسياسة والعمليات التي تمت مناقشتها خالل جمعياتهم المنعقدة، هناك عدة 
 قضايا ترغب اللجنة االستشارية العامة في التركيز ليها: 

http://gnso.icann.org/issues/whois/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-misuse-27nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-whois-pp-abuse-study-06dec13-en.pdf
mailto:policy@icann.org
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Uاجتماعات 

  11عقدت اللجنة االستشارية العامةUT21 اجتماًعا رسمًياU11T 11في بيوينس آيريس والذي نتج عنها العديد منUT بنود
  U11Tالعمل 

 يدة إضافية بما في ذلك اجتماع غير رسمي مشترك بين لجنة التقييم عقدت اجتماعات عمل غير رسمية عد
المرشح لمجلس اإلدارة ولجنة عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة المالية واجتماع اللجنة الفرعية 

ك . وكان هناCROPPللتمويل والميزانية لمناقشة الخطوات التالية للجنة االستشارية العامة فيما يتعلق بـ 
وعقد اجتماع غير رسمي مع  NARALOو AFRALOأيًضا اجتماعات انتقالية مع القادة اإلقليميين لـ 

APRALO  يو تشوانغ كويك لمناقشة عرضAPRALO  على سنغافورة ومناقشات أخرى غير رسمية
 . LACRALOمع قيادة 

U األنشطة االستشارية لسياسة لجنةLarge-At االستشارية 

  بيانات للسياسة االستشاريةالتصديق على ثالث 
• 11UT بيانALAC  بشأن توصيات عملية وضع سياسةWhois  مة إلى مجلس الكثيف المقدَّ

 U11Tاإلدارة للنظر فيها
• 11UT بيانALAC بشأن سياسة وتنفيذ مجموعات العملU11T 
• 11UT بيانALAC  فريق استعراض المساءلة والشفافية الثاني حول مسودة تقرير وتوصيات

)ATRT 2(U 
 

U مشكالت عمليةALAC 

  وافقت اللجنة االستشارية باإلجماع على إنشاء مجموعة عملAt-large  .لمسائل التسجيل 
تقوم مجموعة العمل الجديدة هذه بمعالجة المسائل التي سبق تغطيتها من قبل مجموعة عمل  •

لتسجيل الحقوق والمسؤوليات،  At-Largeوعة عمل ومجم WHOIS At-Largeبروتوكول 
 وسيجري أرشفة مجموعات العمل هذه. 

 الجدد المتبادلة العالقات وممثلي االستشارية At-Large للجنة القيادة فريق

o  لدى لجنةAt-Large  :االستشارية أعضاء جدد وأعضاء مغادرين 
o  األعضاء الجدد المنضمين إلىAt-Large وليون سانشيز وفاتيما كامبرونيرو : رافيد فاتاني

 ومورين هيليارد وبيران دونديه جللين
o  األعضاء المغادرين منAt-Large) ريناليا عبد الرحيم :ALT) وكارلتون صامويلز (ALT (

 وناتاليا انسيسو وساالنيتا تامانيكايوايمارو وتيتي أكينسانمي
o  ممثلي العالقات المتبادلة للجنةAt-Large  2014لعام االستشارية. 

o ccNSOمورين هيليارد : 
o GNSOآألن جرينبيرج : 
o NCSGإيفان ليبوفيتش : 
o SSACجولي هامر : 
o .MOBIلم يتم االختيار بعد : 

o  فريق قيادة لجنةALAC 2014 
o  أوليفر كريبن ليبلوند (الرئيس) وتيجاني بن جيماء (نائب الرئيس) وإيفان ليبوفيتش (نائب

 ولي رياشيالرئيس) وديف أناند تيالكسينج وه

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41900472
https://community.icann.org/display/atlarge/Buenos+Aires+ALAC+and+At-Large+Action+Items+17-21+November+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/Buenos+Aires+ALAC+and+At-Large+Action+Items+17-21+November+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/Buenos+Aires+ALAC+and+At-Large+Action+Items+17-21+November+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/Buenos+Aires+ALAC+and+At-Large+Action+Items+17-21+November+Workspace
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-21nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-21nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-21nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-21nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-21nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-21nov13-en.htm
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16Tمزيد من المعلومات 

  11انظرICANN 48UT - 2013نوفمبر  -اجتماع بيوينس آيريسU11T  
  11انظرUT إجراءات لجنةLarge-At  21.11.2013االستشارية في بوينس آيرس فيU11T  

16Tجهة االتصال بالفريق 

11TUهايدي أولريتشU11T،  مدير عام مجتمعAt-Large 

ALAC  تقدم أربع بيانات للمشاورات حول السياسة وواحد اتصال مراسلة 

16Tنبذة 

العامة وأيًضا فرص التعليقات  ICANNفي جهودها إلعداد البيانات كاستجابة لفترات تعليقات  ALACتستمر 
بين أوائل شهر نوفمبر حتى أوائل شهر ديسمبر أربعة  االستشارية في الفترة At-Largeواالتصاالت. قدمت لجنة 

حالًيا العديد من البيانات اإلضافية للنصح  ALACبيانات مشاورات حول السياسة وواحد اتصال مراسلة. كما تعد 
 حول السياسة. 

 أحدث التطورات

ف نوفمبر وبداية ديسمبر هي بيانات مشورة السياسة األربعة واتصال المراسلة التي تم تقديمها في الفترة بين منتص
 ملخصة أدناه.

11UT بيانALAC ) حول إجراءات حل منازعات التزامات المصلحة العامة المنقحةPICDRP(U11T 

  تقدرALAC  التغييرات الجذرية التي قامت بهاPICDRP  رًدا على تعليقات المسودة األولى. يبدو أن
العملية أكثر مالئمة لمعالجة األضرار المحتملة الناجمة عن إخفاق السجل في احترام جوانب التزام 

تعتقد اعتقاًدا راسًخا أن هذه  ALACالمصلحة العامة التفاقات التسجيل الخاصة بهم. ومع ذلك، ال تزال 
 اللتزامات المصلحة العامة.  Uحة العامةالمصلUتعالج جوانب ال العملية 

  ويجب أن يكون هناك نصوص قانونية للسماح لتقارير انتهاك التزامات المصلحة العامةPIC دون ،
 الحاجة لبيان الضرر.

  الُمسجل ومستخدم اإلنترنت في نطاقات ثقة يعد ضمانTLD .من أهم جوانب التزامات المصلحة العامة 
اإلبالغ عن فقد الثقة من فائدة التزامات المصلحة العامة إلى حد كبير وقد يساهم ولذلك يقلل منع السماح ب

 في جعلها غير مؤثرة بالمرة. 
  كما تقدمALAC  أيًضا التعليقات المحددة التالية حول المصطلحات الواردة فيPICDRP: 

استخدام المصطلح "موقف جيد" غامض وغير مناسب في نفس الوقت. إذا كانت هناك  •
بموجبها عدم المتابعة في التقرير، فيجب إقرارها بوضوح وأن  ICANNايير تقرر مع

 تخضع للمناقشة.
يجب أال يكون هناك أي شرط للتفاعل بين مقدم التقرير والسجل إذا كانت قضايا الشكوى  •

المحددة في التقرير محددة بالفعل في الواقع، وليس هناك حاجة للتفاوض في المسائل المبنية 
 ألدلة.على ا

على الرغم وضوح ذلك للبعض، فمن المهم توضيح أن اللجنة القائمة سوف تحتوي على  •
 عضو أو أكثر يتمتعون بفهم واضح لقضايا المصلحة العامة.

https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN+48+-+Buenos+Aires+Meeting+-+November+2013
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Actions+in+Buenos+Aires+21.11.2013
mailto:heidi.ullrich@icann.org
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-13nov13-en.htm
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11UT مراسلة لجنةLarge-At  االستشارية حول استجابة لجنة برنامج نطاقgLTD  الجديدة لبيانات لجنةLarge-At 
 U11Tاالستشارية حول تطبيقات المجتمع

  أرسل أوليفر كريبن ليبلوند، رئيس لجنةAt-Large  االستشارية هذه المراسلة إلى هيثر درايدين، رئيس
GAC تتعلق المراسلة برد لجنة برنامج نطاق .gLTD  الجديدة لبيانات لجنةAt-Large  االستشارية

 حول تطبيقات المجتمع.

11UT بيانALAC  بشأن توصيات عملية وضع سياسةWhois مة إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها  U11Tالكثيف المقدَّ

  تؤيدALAC  التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي بشأن عملية وضع سياسة بقوةWhois  الكثيف فيما
  "الكثيف". Whois، وذلك الستخدام وضع gTLDيخص جميع سجالت نطاقات 

  هذا الموقف قد أيدتهALAC 11، بدًءا من ردها على التقرير المبدئي والمنعكس فيUT بيانALAC  بشأن
عن خيبة أملها الشديدة من عدم  ALACالذي أعربت فيه U11T"الكثيف" Whoisتقرير المشكالت المبدئي عن 

كانت اتفاقية 11TU" عندما com."الكثيف" مع نطاق " Whoisباستخدام نموذج  Verisignمطالبة شركة 
  U11Tجاهزة للتجديد ICANNسجل 

  وتالحظALAC  لين بما أن مشكالت الخصوصية المماثلة تتناولها معظم السجالت القائمة وجميع المسجِّ
 ختصاصية أخرى.في ذلك حركة البيانات من هيئة اختصاصية إلى هيئة ا

11UT بيانALAC بشأن سياسة وتنفيذ مجموعات العملU11T 

  يجب أن يكون هناك منهجية لمعرفة متى سيؤثر القرار على المجتمع، وأن هذه القرارت يجب أن تحتوي
 ي معالجة هذه القرارات.على عملية تصاعدية ف

 .يجب أن يتم تصميم العملية لتكون حساسة تجاه الوقت، ويجب أال يكون الجدال الدائم خياًرا بها 
  يجب أن يكون هناك وسيلة للتوصل إلى إغالق عندما ينقسم المجتمع، ويجب أال يعطي ذلك صالحيات

 .ICANNتنفيذية لموظفي 
 ي ما هو الجزء الذي ينبغي على المجلس اتخاذه عند اتخاذ قرار في أحد القضايا الرئيسة التي يجب حلها ه

أنه كان مبادرة ينبغي أن  ALACحالة تقسيم المجتمع. هذا السؤال هو واحد من األسباب الذي تعتقد 
 يقودها المجلس، ولكن الحقيقة أنه ليس كذلك ال يزيل أهمية السؤال.

11UT بيانALAC ) حول مسودة تقرير وتوصيات فريق استعراض المساءلة والشفافية الثانيATRT 2(U11T 

  تثمنALAC  نشر مسودة توصياتATRT2 .للتعليق العام  
  إن تفويض تأكيد االلتزامات للمراجعة التنظيمية الدورية والعمل الذي تقوم بهATRT2  لهما أهمية كبيرة

 .ICANNفي تعزيز ثقافة وممارسات المساءلة والشفافية على أساس متواصل في جميع قطاعات 
  كما أننا نتفق مع التوصيات العامة منATRT2  بأنICANN  في سبيل تحقيقها للتقدم، بحاجة إلى ما

 يلي:

في المساءلة وضع معايير ومقاييس واضحة يمكن من خاللها قياس مستوى اإلنجازات  •
 والشفافية.

 التواصل بشكل واضح وباتساق حول آليات المساءلة والشفافية واألداء الخاصة بها. •
 التي تقوم بها. AoCباإلضافة إلى تحسين وتحديد أولوية عمليات مراجعة  •

 مزيد من المعلومات

 11UT11ت صفحة مراسالTULarge-At 
 11UT 11صفحة وضع سياسةTULarge-At 

http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-19nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-19nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-19nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-21nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-30dec11-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-30dec11-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-20apr12-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-20apr12-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-20apr12-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-21nov13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-21nov13-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
https://community.icann.org/x/bwFO
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 جهة االتصال بالفريق

11TUمات أشتيانيU11T،  متخصص بالسياسات 

 At-Largeهيكل  163يتوسع إلى  At-Largeمجتمع 

 نبذة

): اتحاد جزر ALS(أو  At-Largeاعتماد منظمتين باعتبارهما هيكلين من هياكل منظمة  ALACتدرس لجنة 
ويعمل هذان الهيكالن الجديدان  HETSومركز خدمات التكنولوجيا التعليمي اإلسباني  FCCالقمر للمستهلكين 

والتي تمثل  At-Largeالجديدان على توسيع التنوع اإلقليمي الذي يميز منظمة  ALSأو  At-Largeلمنظمة 
اآلالف من مستخدمي اإلنترنت النهائيين األفراد. بإضافة هاتين المنظمتين، يبلغ إجمالي عدد هياكل المنظمة العامة 

 هيكالً. 163اآلن  ALSالمعتمدين 

 أحدث التطورات

). وشملت عملية االعتماد ALSأو ( At-Largeكأحد هياكل  HETSو FCCلصالح اعتماد  ALACتصوت 
اإلقليمية  At-Largeوالمشورة اإلقليمية المقدمة من منظمة  ICANNالعناية الواجبة التي قام بها طاقم عمل 

 .)NARALOاإلقليمية بأمريكا الشمالية ( At-Large) ومنظمة AFRALOاألفريقية (

 الجديدة: At-Largeمزيد من المعلومات حول بنى وهياكل 

في موروني بجزر القمر. وتشمل مهمة االتحاد، من بين مهام أخرى، تسهيل حاد جزر القمر للمستهلكين يقع اتيقع 
ودعم التطور التقني لخدمات اإلنترنت باعتباره البنية التحتية البحثية والتعليمية وتحفيز مشاركة المجتمع العلمي 

تطور اإلنترنت إلبالغ وتدريب وتنظيم  وقطاع الصناعة والحكومة والقطاعات األخرى من الجهد البشري في
المستهلكين بحيث إنه من خالل المشاورات المنتظمة مع الدولة والمنظمات االجتماعية واالقتصادية، يمكن للمستهلك 

أن يمتلك: منتجات وخدمات عالية الجودة بأسعار معقولة والحصول على مرافق بأسعار معقولة لجميع الفئات 
ى إمدادات منتظمة من السلع االستهالكية والطاقة والقوانين واللوائح التي تحمي المستهلك كما السكانية والحصول عل

وستكون هذه المنظمة  له الحق في الوصول للعدالة والحصول على تكنولوجيات المعلومات الجديدة المتوفرة للجميع.
ALS  داخلAFRALO . 

 
ريو بيدراس ببورتوريكو.. والغرض من هذا المركز هو  في نييقع مركز خدمات التكنولوجيا التعليمي اإلسبايقع 

تعزيز ودعم وزيادة قدرات المؤسسات األعضاء لتعزيز نجاح وفرص تعلم الطالب اإلسباني /األمريكي من خالل: 
توفير التدريب والدعم ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب من المؤسسات األعضاء وتسهيل وتشجيع 

الفات اإلستراتيجية بين أعضاء المركز وقطاعات الشركات والحكومة والقطاعات األكاديمية ودعم دمج ورعاية التح
 تكنولوجيات التعليم الجديدة وتحديد وجمع دعم الخبراء والموارد للمؤسسات األعضاء.

 .NARALOضمن  ALSوسوف تكون هذه المنظمة من بين 

mailto:matt.ashtiani@icann.org
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 خلفية
تتمثل في أنها تمزج آراء مجموعة من منظمات مستخدمي اإلنترنت  At-Largeإحدى نقاط القوة في مجتمع منظمة 

المنتظمين في خمس منظمات إقليمية تابعة  ALSالنهائيين التي تتميز بالتنوع على الصعيد العالمي، أو أعضاء 
ر داخلية . آراء هذه الفئات التي تمثل الرأي العام داخل المؤسسات يتم جمعها عبر عملية تطويRALOلمنظمة 

للسياسات تتميز بأنها تتم من أسفل إلى أعلى وأنها قائمة على توافق اآلراء ولها تمثيل في المستندات الرسمية 
 .ALACالمملوكة للجنة 

 مزيد من المعلومات

  11قائمة كاملة منALSUT المصادق عليهم والمعلقةU11T 
 11UT 11معلومات إحصائية بشأن العرض التقديمي العالمي لـTUALS 
 11UT خريطة عالمية منALSes المعتمدينU11T 
 11UT 11معلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمةTULarge-At 
 11UT موقع منظمةLarge-At  التابعة لمنظمةICANN على الويبU11T 

 جهة االتصال بالفريق

11TUسيلفيا فيفانكوU11T ، مدير الشؤون اإلقليميةAt-Large 

 GAC  

GAC تختتم اجتماعاتها في بوينس آيرس  
 نبذة

ويشمل ذلك رد U11Tالصادر في ديربان GACبيان 11UTفي بيونس آيرس للمتابعة في المشكالت القائمة من  GACالتقت 
أيًضا من أجل مناقشة العمل المستقبلي الذي  GAC. كما التقت GACمجلس اإلدارة على نصيحة الحماية من 

بيان 11TUالجديدة. للحصول على مزيد من المعلومات، برجاء االطالع على  gTLDيتجاوز توفير النصائح حول نطاقات 
GAC في بيونس آيرسU11T . 

 خلفية
الرئيسي في تقديم المشورة إلى هيئة  GAC. يتمثل دور GACمساهمات من الحكومات عبر  ICANNتتسلم 

ICANN  على قضايا السياسة العامة، وخصوًصا حينما يكون هناك تفاعل بين أنشطةICANN  أو السياسات
ثالث مرات في السنة بالتزامن مع اجتماعات  GACوالقوانين الوطنية أو االتفاقات الدولية. وعادة ما تجتمع 

ICANN  العامة، حيث تناقش القضايا مع مجلسICANN  والمنظمات األخرى لدعمICANN  واللجان
لقضايا بين األوقات مع المجلس سواء من خالل أيضا مناقشة ا GACاالستشارية وغيرها من الجماعات. وقد تقدم 

 المقابلة وجًها لوجه أو عن طريق عقد اجتماعات مغلقة.

 مزيد من المعلومات
 11UT موقعGAC على الويب 

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/
mailto:silvia.vivanco@icann.org
http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
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 جهة االتصال بالفريق
11TUأولوف نوردينغU11T كبير مديري عالقاتGAC 

11TUجيني إيلرزU11T، تنسيق  ،مديرةGAC 

RSSAC 

 RSSACاللجنة التنفيذية لـ 
بين بنود المناقشة تحديًثا حول توقعات وكما من  RSSACعلى إعادة تنظيم  RSSACيعمل الفريق التنفيذي لـ  

) وتقارب RSSAC 002) وتوصيات حول مقاييس نظام خادم الجذر (RSSAC 001الخدمة لخوادم الجزر (
كما أسس المدير التنفيذي لجنة عضوية للتعامل مع األسئلة المتبقية حول  اثنتان من هذه المستندات لعملية النشر.

  RSSACتشكيل المؤتمر الحزبي لـ 

 بوينس آيرس وما بعدها
رسمًيا في بوينس آيرس. وحضر عدد من األعضاء في اللجنة التنفيذية وعقدو بعض الجلسات  RSSACلم تجتمع 

اتخاذ قرار قريًبا بشأن الجدول الزمني الجتماعهم  RSSAC. وتتوقع ATRT2و GACالمخطط لها مع 
  في سنغافورة. ICANN 49، بما في ذلك عقد اجتماع كامل في 2014 لعام

 

 جهة االتصال بالفريق
11TUباربرا روزمانU11T، مديرة السياسات والمحللة الفنية 

11TUكارلوس ريزU11Tا، كبير مستشاري لسياسة 

SSAC 

SSAC  بالتخفيف من مخاطر التعارض بين تنشر توصيات استشارية فيما يتعلق
 األسماء

 نبذة
 فيما يتعلق بالتخفيف من مخاطر التعارض بين األسماء.  U11Tتوصيات استشاريةSSAC 11TUنشرت 

mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:jeannie.ellers@icann.org
mailto:policy@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-062-en.pdf
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 أحدث التطورات والخطوات القادمة
توصيات استشارية فيما يتعلق بالتخفيف من مخاطر التعارض بين األسماء. في هذه التوصيات تقدم  SSACنشرت 

SSAC  المشورة لـICANN  11بناًء على تقييمها للقضايا المحددة في الدراسة المشتركة حولTU التعارض بين األسماء
 للتخفيف من مخاطر التعارض المحتملة بين األسماء.  U11T ICANNواقتراح11TUDNS 11UTفي 

 خلفية
ر مصطلح "التعارض بين األسماء" في مساحات أسماء خاصة (صالحة في سياق النطاقات عالية المستوى، قد يظه

من حيث التركيب) وهو المصطلح الذي يشير إلى الوضع الذي يعرف فيه االسم بشكل صحيح في مساحة أسماء 
 -العالمي (المعرف في منطقة الجذر والذي تم إصداره من قبل شركاء إدارة الجذر  DNSنظام أسماء النطاقات 

ICANN ، إدارة المعلومات واالتصاالت الوطنيةNTIA  التابعة إلدارة التجارة األمريكية ومؤسسةVerisign ،(
 مما قد يسبب إساءة تفسير المستخدمين والبرمجيات أو غيرها من الوظائف في هذا المجال لذلك. 

 ICANNبناًء على تقييمها للقضايا المحددة في الدراسة المشتركة واقتراح  ICANNالمشورة لـ  SSACقدمت 
بشكل عام بدعم اقتراح تخفيف مخاطر  SSACللتخفيف من مخاطر التعارض المحتملة بين األسماء. حيث تقوم 

ICANN  :وتقدم المشورة اإلضافية في المجاالت التالية 

  تؤكدSSAC الموثقة من المجلس، حيث يجب األخذ في االعتبار  على المبدأ الذي يتماشى مع األدلة
باالستخدام الخاص المحدد للحجز الدائم لالستخدام الداخلي للحد من مسائل األمن واالستقرار. وتوصي 

SSAC  هيئةICANN ) ما هي السالسل 1بالعمل على نطاق واسع مع مجتمع اإلنترنت لتحديد (
 ) ما هو النوع المناسب الستخدام مساحة االسم الخاصة.2و (المناسبة لحجز استخدام مساحة اسم خاصة 

  كشفتSSAC  .عن أنواع مختلفة من التفويضات التجريبية ومنافعها المحتملة ومخاطر كل خيار
باإلجابة على مجموعة من األسئلة األساسية التي يجب أن ُتقرر  ICANNهيئة  SSACوتوصي 

 على أساس تجريبي.  TLDلتفويض أي نطاقات 
  تدعمSSAC  توصيات المجلس لتنفيذ رصد منطقة الجذر، كما تؤمن بأن هذه القدرة يجب أن ُتحدد وُتنشر

 على وجه السرعة كما يجب أن تكون مرنة بما فيه الكفاية الستيعاب االحتياجات اإلضافية.
 عد التفويض، وأخيًرا، هناك احتمالية لحدوث مشاكل االستقرار أو األمن نتيجة للتعارض بين األسماء ب

. TLDوالذي يمكن أن يبرر اتخاذ إجراءات الطوارئ بما في ذلك االنعكاس السريع لتفويض نطاقات 
 بتحديث إجراءاتها للتحضير لمثل هذه الطوارئ. ICANNبأن تقوم  SSACوأوصت 

 مزيد من المعلومات
 11UT توصياتSSAC ) 2013نوفمبر  7االستشارية فيما يتعلق بالتخفيف من مخاطر التعارض بين األسماء(U11T 

 جهة االتصال بالفريق
11TUستيف شنغU11T كبير المحللين الفنيين 

توصيات استشارية عن التمديدات األساسية في امتدادات أمان  SSACتنشر 
 نظام أسماء النطاقات في منطقة الجذر

 نبذة
اقات عن التمديدات األساسية في امتدادات أمان نظام أسماء النطU 11Tتوصيات استشاريةSSAC 11TUنشرت 

)DNSSEC.في منطقة الجذر ( 

http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/new-gtld-collision-mitigation-05aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-062-en.pdf
mailto:steve.sheng@icann.org
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-063-en.pdf
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 أحدث التطورات والخطوات القادمة
توصيات استشارية عن التمديدات األساسية في امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات  SSACنشرت 

)DNSSEC.وتكشف هذه التوصيات مجموعة من تصورات تمديدات  ) في منطقة الجذرKSK  المحتملة لمنطقة
من المضاعفات والتعقيدات الفريدة من نوعها للتعامل مع مفاتيح منطقة الجذر. والهدف من  الجذر كما توضح العديد

هذه التوصيات االستشارية تسهيل المناقشة التي سوف توضح بصورة أشمل التكاليف والمخاطر والفوائد لمختلف 
 لمنطقة الجذر. KSKتصورات تمديدات 

 خلفية
لمنطقة الجذر يطرح تحديات فريدة من  DNSSECهناك إجماع في لجنتي األمن ونظام أسماء النطاقات أن نظام 

لمنطقة الجذر هو أمر ال مفر  KSKالقياسية. في حين أن هناك اتفاًقا على أن تمديد  DNSSECنوعها لممارسات 
يسية أو عوامل أخرى، وليس هناك إجماع قوي منه بغض النظر عما إذا كان سبب هذا التمديد تسوية الخالفات الرئ

 المجدولة.  KSKفي المجتمع التقني بشأن تكرار الروتين وتمديدات 

 DNSSECفي  KSKواألهداف المتحققة من هذه التوصيات االستشارية هي وصف مساحة مشكلة تمديدات 
ند االقتضاء، وتقديم توصيات إلى لمنطقة الجذر على مستوى عال وتحديد القضايا التي تعوق الحلول الممكنة، ع

لمنطقة الجذر. وتقدم هذه التوصيات السياق والمعلومات العامة  KSKالمتعلقة بتمديدات  ICANNمجلس إدارة 
. ومن خالل هذه التوصيات DNSلتمكين القراء من فهم الحلول التي يجري استكشافها بين المجتمع التقني 

راجع التوصيات االستشارية للحصول على  خمس توصيات ليتم النظر فيها ومناقشتها. SSACاالستشارية، تقترح 
 التفاصيل.

وغيرهم ممن لديهم إلمام بالمفاهيم  ICANNوتم إعداد هذه التوصيات لجمهورها المستهدف وهو مجلس إدارة 
المتعلقة بتحول  بشكل خاص ومن يرغب في فهم القضايا DNSSECبشكل عام و DNSاألساسية المتعلقة بالـ 

 الجديدة (التمديد األساسي في الجذر). KSKالقديمة إلى  KSKمنطقة جذر 

 مزيد من المعلومات

• 11SSACUT  النطاقات في نشرت توصيات استشارية عن التمديدات األساسية في امتدادات أمان نظام أسماء
 U11Tمنطقة الجذر

 جهة االتصال بالفريق
11TUجولي هيدلندU11T، مدير سياسات 

#  #  # 

http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-063-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-063-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-063-en.pdf
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	At-Large
	إنجازات At-Large في بوينس آيرس
	حققت ALAC وأعضاء مجتمع At-Large العديد من السياسات والأهداف المتعلقة بالعملية خلال اجتماع ICANN 48 المنعقد في بيوينس آيريس، الأرجنتين من 17-22 نوفمبر 2013، وشمل ذلك التصديق على ثلاث بيانات استشارية للسياسة وإنشاء مجموعة عمل قضايا تسجيل At-Large. وفي ا...
	ومن بين القضايا العديدة ذات الصلة بالسياسة والعمليات التي تمت مناقشتها خلال جمعياتهم المنعقدة، هناك عدة قضايا ترغب اللجنة الاستشارية العامة في التركيز ليها:
	فريق القيادة للجنة At-Large الاستشارية وممثلي العلاقات المتبادلة الجدد

	11TUهايدي أولريتشU11T، مدير عام مجتمع At-Large
	ALAC تقدم أربع بيانات للمشاورات حول السياسة وواحد اتصال مراسلة

	تستمر ALAC في جهودها لإعداد البيانات كاستجابة لفترات تعليقات ICANN العامة وأيضًا فرص التعليقات والاتصالات. قدمت لجنة At-Large الاستشارية في الفترة بين أوائل شهر نوفمبر حتى أوائل شهر ديسمبر أربعة بيانات مشاورات حول السياسة وواحد اتصال مراسلة. كما تعد A...
	بيانات مشورة السياسة الأربعة واتصال المراسلة التي تم تقديمها في الفترة بين منتصف نوفمبر وبداية ديسمبر هي ملخصة أدناه.
	11TUبيان ALAC حول إجراءات حل منازعات التزامات المصلحة العامة المنقحة (PICDRP)U11T
	 تقدر ALAC التغييرات الجذرية التي قامت بها PICDRP ردًا على تعليقات المسودة الأولى. يبدو أن العملية أكثر ملائمة لمعالجة الأضرار المحتملة الناجمة عن إخفاق السجل في احترام جوانب التزام المصلحة العامة لاتفاقات التسجيل الخاصة بهم. ومع ذلك، لا تزال ALAC تع...
	 ويجب أن يكون هناك نصوص قانونية للسماح لتقارير انتهاك التزامات المصلحة العامة PIC، دون الحاجة لبيان الضرر.
	 يعد ضمان ثقة المُسجل ومستخدم الإنترنت في نطاقات TLD من أهم جوانب التزامات المصلحة العامة. ولذلك يقلل منع السماح بالإبلاغ عن فقد الثقة من فائدة التزامات المصلحة العامة إلى حد كبير وقد يساهم في جعلها غير مؤثرة بالمرة.
	 كما تقدم ALAC أيضًا التعليقات المحددة التالية حول المصطلحات الواردة في PICDRP:
	 استخدام المصطلح "موقف جيد" غامض وغير مناسب في نفس الوقت. إذا كانت هناك معايير تقرر ICANN بموجبها عدم المتابعة في التقرير، فيجب إقرارها بوضوح وأن تخضع للمناقشة.
	 يجب ألا يكون هناك أي شرط للتفاعل بين مقدم التقرير والسجل إذا كانت قضايا الشكوى المحددة في التقرير محددة بالفعل في الواقع، وليس هناك حاجة للتفاوض في المسائل المبنية على الأدلة.
	 على الرغم وضوح ذلك للبعض، فمن المهم توضيح أن اللجنة القائمة سوف تحتوي على عضو أو أكثر يتمتعون بفهم واضح لقضايا المصلحة العامة.
	11TUمراسلة لجنة At-Large الاستشارية حول استجابة لجنة برنامج نطاق gLTD الجديدة لبيانات لجنة At-Large الاستشارية حول تطبيقات المجتمعU11T
	 أرسل أوليفر كريبن ليبلوند، رئيس لجنة At-Large الاستشارية هذه المراسلة إلى هيثر درايدين، رئيس GAC. تتعلق المراسلة برد لجنة برنامج نطاق gLTD الجديدة لبيانات لجنة At-Large الاستشارية حول تطبيقات المجتمع.
	11TUبيان ALAC بشأن توصيات عملية وضع سياسة Whois الكثيف المقدَّمة إلى مجلس الإدارة للنظر فيهاU11T
	 تؤيد ALAC بقوة التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي بشأن عملية وضع سياسة Whois الكثيف فيما يخص جميع سجلات نطاقات gTLD، وذلك لاستخدام وضع Whois "الكثيف".
	 هذا الموقف قد أيدته ALAC، بدءًا من ردها على التقرير المبدئي والمنعكس في 11TUبيان ALAC بشأن تقرير المشكلات المبدئي عن Whois "الكثيف"U11Tالذي أعربت فيه ALAC عن خيبة أملها الشديدة من عدم مطالبة شركة Verisign باستخدام نموذج Whois "الكثيف" مع نطاق ".com"...
	 وتلاحظ ALAC أن مشكلات الخصوصية المماثلة تتناولها معظم السجلات القائمة وجميع المسجِّلين بما في ذلك حركة البيانات من هيئة اختصاصية إلى هيئة اختصاصية أخرى.
	11TUبيان ALAC بشأن سياسة وتنفيذ مجموعات العملU11T
	 يجب أن يكون هناك منهجية لمعرفة متى سيؤثر القرار على المجتمع، وأن هذه القرارت يجب أن تحتوي على عملية تصاعدية في معالجة هذه القرارات.
	 يجب أن يتم تصميم العملية لتكون حساسة تجاه الوقت، ويجب ألا يكون الجدال الدائم خيارًا بها.
	 يجب أن يكون هناك وسيلة للتوصل إلى إغلاق عندما ينقسم المجتمع، ويجب ألا يعطي ذلك صلاحيات تنفيذية لموظفي ICANN.
	 أحد القضايا الرئيسة التي يجب حلها هي ما هو الجزء الذي ينبغي على المجلس اتخاذه عند اتخاذ قرار في حالة تقسيم المجتمع. هذا السؤال هو واحد من الأسباب الذي تعتقد ALAC أنه كان مبادرة ينبغي أن يقودها المجلس، ولكن الحقيقة أنه ليس كذلك لا يزيل أهمية السؤال.
	11TUبيان ALAC حول مسودة تقرير وتوصيات فريق استعراض المساءلة والشفافية الثاني (ATRT 2)U11T
	 تثمن ALAC نشر مسودة توصيات ATRT2 للتعليق العام.
	 إن تفويض تأكيد الالتزامات للمراجعة التنظيمية الدورية والعمل الذي تقوم به ATRT2 لهما أهمية كبيرة في تعزيز ثقافة وممارسات المساءلة والشفافية على أساس متواصل في جميع قطاعات ICANN.
	 كما أننا نتفق مع التوصيات العامة من ATRT2 بأن ICANN في سبيل تحقيقها للتقدم، بحاجة إلى ما يلي:
	 وضع معايير ومقاييس واضحة يمكن من خلالها قياس مستوى الإنجازات في المساءلة والشفافية.
	 التواصل بشكل واضح وباتساق حول آليات المساءلة والشفافية والأداء الخاصة بها.
	 بالإضافة إلى تحسين وتحديد أولوية عمليات مراجعة AoC التي تقوم بها.
	 11TUصفحة مراسلات At-LargeU11T
	 11TUصفحة وضع سياسة At-LargeU11T
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