
          

 هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

 تحديث السياسة

  4141أغسطس آب  - 8، العدد 41المجلد 

 

 ICANNعبر 

  إسطنبول -والتطلع إلى منتدى حوكمة اإلنترنت  ATLAS IIتقييم قمة  --هناك مالحظة من ديفيد أوليف 

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة

ASO 

 سجل اإلنترنت اإلقليميمناقشات سياسة موارد أرقام  

GNSO 

 أداة تقييم بغرض جمع أراء ووجهات نظر المجتمع 063تم إصدار  -- GNSOبدأ مراجعة 

At-Large 

 الثانية ATLASإلى استقبال تعقيباتكم بشأن إعالن قمة  Large-Atتتطلع  

 اإلقليمية الشهرية Large-Atجولة منظمة 

 4302من أواخر يوليو تموز إلى أوائل أغسطس آب  ALACأنشطة وضع سياسة 

  Large-Atهيكل  080يتوسع إلى  Large-Atمجتمع 

GAC 

  سبتمبر أيلول في إسطنبول 4المفتوح في منتدى حوكمة اإلنترنت الذي سيعقد في  GACمنتدى 

RSSAC 

GAC تقوم بتأسيس ثالث مجموعات عمل 

https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
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 اقرأ بلغتك المفضلة

بكل اللغات الرسمية الست المعتمدة لدى األمم المتحدة. وقد تم  ICANNتتوافر أخر المستجدات عن سياسة 
كما يتوفر من خالل االشتراك عبر اإلنترنت.    ICANNلـ الموقع اإللكترونينشر تحديث السياسة على 

، ICANNالخاصة بمنظمة  صفحة االشتراكاتلتلقي التحديث على بريدكم الخاص كل شهر، تفضلوا بزيارة 
 السياسة" لالشتراك. علًما بأن هذه الخدمة مجانية. وأدخلوا عنوان بريدكم اإللكتروني، وحددوا "تحديث 

 ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة 
 

 .fo@icann.orgpolicyinأرسل األسئلة والتعليقات واالقتراحات إلى: 

 منظمات الدعم واللجان االستشارية الخاصة بالسياسة

 ASO منظمة دعم العناوين
 ccNSO منظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان

 GNSO منظمة دعم األسماء العامة
 ALAC االستشارية At-Largeلجنة 

 GAC اللجنة االستشارية الحكومية
 RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 SSAC اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

 

 ICANNعبر 

والتطلع إلى منتدى  ATLAS IIتقييم قمة  –هناك مالحظة من ديفيد أوليف 
 إسطنبول -حوكمة اإلنترنت 

 للتعقيب ATLAS IIطرح إعالن قمة 

( البالغ ALS)At-Large إلى عقد اجتماع مع هياكل At-Large، دعا مجتمع 03رقم  ICANNخالل اجتماع 
" بغرض تعزيز هيكل ATLAS IIالثانية. وقد عقدت قمة " ATLASدولة لحضور قمة  03من  003عددهم 

ومواصلة  At-Largeنموذج تعدد أصحاب المصلحة من أسفل إلى أعلى من خالل بناء قدرات وتوعية مجتمع 
 . ICANNفي  At-Largeتطوير انخراط مجتمع 

بدراسة أولية لموضوع "اإلنترنت العالمي: وجهة نظر المستخدم "على مدار  At-Largeوقد قام ممثلي هياكل 
مالحظات. واآلن،  03بندا من التوصيات و 20تبلور العمل الذي قاموا به عن إصدار إعالن يتضمن  األسبوع. وقد

األوسع نطاقا من أجل طرح التعقيبات على اإلعالن الصادر.  ICANNبدعوة مجتمع  At-Largeسيقوم مجتمع 
تتطلع إلى استقبال  Large-Atوتتاح التفاصيل بشأن تقديم التعقيبات في هذا العدد من تحديث السياسة )انظر 

 (. أتمنى أن تكونوا على استعداد لتبادل وجهات نظركم.الثانية TLASAتعقيباتكم بشأن إعالن قمة 

https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
https://new.icann.org/resources/pages/signup-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
mailto:policyinfo@icann.org
http://aso.icann.org/
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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  4141نهج منتدى حوكمة اإلنترنت 

بول، تركيا. ويأتي ال يزال أمامنا إال بضعة أسابيع على افتتاح منتدى حوكمة اإلنترنت السنوي التاسع في إسطن
IGF 2014  في لحظة هامة في إدارة اإلنترنت العالمي، الذي يجمع أصحاب المصلحة معا من مختلف أنحاء العالم

 . ثمانية موضوعاتمن أجل دراسة 

في إسطنبول، مما  ICANN وقد كان لي الشرف، على مدار العام الماضي، أن أعمل مديرا عاما للمكتب الرئيسي لـ
 أدى إلى تزايد وجودنا واالنخراط بشكل مباشر وفعال مع أصحاب المصلحة في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. 

سبتمبر أيلول، مما سيمنحني الفرصة للعمل وفق  0وحتى  4م في الفترة من ويقام منتدى حوكمة اإلنترنت هذا العا
أدوار السياسة التي أتبعها ومقتضيات اإلدارة المكتبية. وتعتبر إسطنبول مدينة جميلة مليئة بقرون من التاريخ والثقافة 

وهي المدينة المضيفة  —الغنية والمأكوالت الشهية فضال عن تنامي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 المناسب لهذا الحدث الهام. 

 
وأعضاء مجتمع  ICANNإسطنبول الرائع وأنا إلى الترحيب بأصحاب المصلحة في  ICANNويتطلع فريق 

 . 4302اإلنترنت األوسع في تركيا لحضور منتدى حوكمة اإلنترنت 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية،
 

 ديفيد أوليف
 دعم وضع السياساتنائب الرئيس، مدير عام 

 الرئيسي في إسطنبول ICANNمكتب 

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة

. بادر اآلن بتبادل ICANNتتاح حالياً فترتين إلبداء التعليق العام حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 
 وجهات النظر حول هذه الموضوعات التالية:

. XYZ. وCITYو FJQ720A-XN. وDEALSإدخال أسماء النطاقات ثنائية األحرف لالمتدادات 
. HEALTHCARE. وBID. وWEBCAM. وTRADE. وGOP. وCOLLEGEو
 ICANNبطلب إلى منظمة  TLDمن نطاقات  40تقدمت أربعة سجالت تمثل  .BAND. وWORLDو

نشر تلك االقتراحات لتلقي  سياسة تقييم خدمات السجلإلطالق بعض العالمات ثنائية األحرف. تتطلب 
 أغسطس آب. 43يو تموز، وتنتهي فترة الرد في يول 42التعليقات العامة. تنتهي فترة التعليقات في 

، LUXURY . ،.WANG ،3BST00M--XNإدخال أسماء النطاقات ثنائية األحرف لالمتدادات 
6QQ986B3XL--XN ،CZRU2D--XN ،45Q11C--XN ،.BUILD ،.REN ،.PIZZA ،

.RESTAURANT ،.GIFTS ،.SARL ،55QX5D--XN ،IO0A7I--XN نطاق من  20و
. تقدمت أربعة سجالت Top Level Domain Holdings Limited المرتبطة بـ TLDنطاقات 

إلطالق بعض العالمات ثنائية األحرف. تتطلب  ICANNبطلب لمنظمة  TLDمن نطاقات  02تمثل 
سبتمبر  2نشر تلك االقتراحات لتلقي التعليقات العامة. وتنتهي فترة الرد في  سياسة تقييم خدمات السجل

 أيلول.

م إغالقها يمكن االطالع في أي وقت على قائمة كاملة بالقضايا المطروحة للتعليقات العامة، باإلضافة إلى التي ت
 .التعليقات العامة على شبكة اإلنترنتمؤخراً ومنتديات التعليقات العامة المحفوظة، على 

http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article/127-workshop-proposals/1583-main-theme-and-sub-themes
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-08-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-08-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-bd-2012-02-25-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-23-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-23-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-23-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-bd-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-bd-2012-02-25-en
https://new.icann.org/public-comments
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كما قام فريق العمل أيًضا بنشر صفحة على الويب من أجل استعراض فرص التعليقات العامة "القادمة" الممكنة. 
تقدم المعلومات الالزمة حول الفرص المستقبلية المحتملة  – المقبلة" –صفحة "التعليقات العامة  -هذه الصفحة 

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

ASO 

 ميمناقشات سياسة موارد أرقام سجل اإلنترنت اإلقلي

 نبذة

( صفحة ويب تسرد مقترحات سياسة أرقام اإلنترنت قيد RIRsلدى كل من سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة )
المناقشة في المنطقة الجغرافية الخاص بكل منها. وتتم مناقشات سياسة أرقام اإلنترنت في القوائم البريدية ذات 

 ر القائمة ومعلومات عن االجتماع(.السياسة المفتوحة واجتماعات السياسة العامة )تتواف

وسنعرض في التالي عينة لبعض سياسات األرقام والمناقشات األخرى التي جرت هذا الشهر في القوائم البريدية 
 حول سياسة سجالت اإلنترنت اإلقليمية.

AFRINIC 
  صفحة االقتراح

( AFRINIC AFPUB-2014-GEN-002-DRAFT-01إجراء الكثير من المناقشات حول اقتراح )تم 
الذي يمكن لمزودي خدمة االنترنت في نطاق إقليم  IPv4الذي من شأنه أن يحد من مقدار مساحة عنوان 

AFRINIC  استخدامه خارج إقليمAFRINIC . 

APNIC 
 صفحة االقتراح

، أنه تم إضافة مجموعة من األسئلة إلى APNICصرح مايمورا أكينوري، رئيس المجلس التنفيذي 
بحيث يمكن ألعضاء المجتمع عرض وجهات نظرهم بشأن   APNIC 2014استطالع الرأي الخاص بـ

 . الجدير بالذكر أنه تم إجراء هذا االستطالع في يوليو تموز.APNIC تدابير مساءلة

ARIN 
 صفحة االقتراح

( سجالت اإلنترنت inter-RIR ASNتم إجراء مناقشة حول اقتراح نقل رقم النظام المستقل بين )
: الذي يسمح بنقل رقم ARIN-2014-15ألمريكي ألرقام اإلنترنت اإلقليمية )مشروع سياسة السجل ا

النظام المستقل بين سجالت اإلنترنت اإلقليمية(. وبرزت مخاوف بشأن تأثير هذه االنتقاالت على نظام 
 ( )وهو نظام للمساعدة في تأمين توجيه اإلنترنت(. RPKIموارد البنية التحتية العامة الرئيسية )

LACNIC 
 صفحة االقتراح

 . مدونة، في إنشاء  LACNICلقد بدء راؤول إيتشبيريا، الرئيس السابق لـ

https://new.icann.org/public-comments#upcoming-public
http://www.afrinic.net/en/library/policies
http://www.afrinic.net/en/library/policies
http://www.apnic.net/community/policy/proposals
http://www.apnic.net/community/policy/proposals
https://www.arin.net/policy/proposals/
https://www.arin.net/policy/proposals/
http://www.lacnic.net/en/web/lacnic/politicas
http://www.lacnic.net/en/web/lacnic/politicas
http://raul.echeberria.org/
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RIPE 
 صفحة االقتراح

تم إجراء مناقشة حول تغيير "الثمانية سياسات األخيرة" التي تسمح لبعض المنظمات بالحصول على وحدة 
 .IPv4واحدة صغيرة إضافية من مساحة 

 االجتماعات المقبلة -الخطوات التالية 

 .4302نوفمبر تشرين الثاني  48حتى  44في موريشيوس، في الفترة من  40رقم  AFRINICمن المزمع عقد مؤتمر 
 .4302سبتمبر أيلول  02وحتى  2في بريزبين، بإستراليا، اعتباًرا من  08رقم  APNICمن المزمع عقد 

 4302ول أكتوبر تشرين األ 03وحتى  2في بالتيمور، بوالية ميرالند، في الفترة من  02رقم  ARINكما سيعقد مؤتمر 
 (.4302أكتوبر تشرين األول  8وحتى  6في الفترة من  NANOG)سيعقد مؤتمر مجموعة مشغلي شبكات 

 .4302في سانتييجو، شيلي، في أكتوبر تشرين األول  44رقم  LACNICمن المزمع عقد مؤتمر 
 .4302ي نوفمبر تشرين الثان 0حتى  0في لندن، في الفترة من  62رقم  RIPEمن المزمع عقد مؤتمر 

 مزيد من المعلومات

 )مركز معلومات الشبكة اإلفريقية )مناقشة سياسات الموارد 

  آسيا والمحيط الهادي )سياسات التوقيع(مركز معلومات شبكات 

 )السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت )السياسة العامة للقائمة البريدية 

 ألمريكا الالتينية والكاريبي )السياسات( سجل عناوين اإلنترنت 

  مؤسسةRIPE )فريق عمل سياسات العنوان ( 

 جهة االتصال بفريق العمل

 كبير محللي السياسة ،كارلوس رايس

GNSO 

أداة تقييم بغرض جمع أراء ووجهات  061تم إصدار  – GNSOبدأ مراجعة 
 نظر المجتمع

 نبذة

بمثابة  063. ويعد تقييم 063مع نشر أداة المسح التقييمي  4302لعام  GNSOلقد بدأ اآلن مراجعة منظمة  
أنه مصمم من أجل جمع البيانات واآلراء ، حيث ICANN عنصرا جديدا ضمن إطار المراجعات التنظيمية لـ

، عالوة على أنه قد يساعد الفاحص على التركيز  (حوكمة ويستليكوالمالحظات لفاحص مستقل )في هذه الحالة، 
بجهود تحسين  GNSOمراجعة في حين أنه يحتمل أيضا إبالغ على مناطق اهتمام أو تأثير معينة أثناء عملية ال

 واإلدالء بأصواتكم.  االستطالعالذات المستقبلية. يرجى المشاركة في هذا 

 الخلفية

بوظيفة هامة تتمثل في تحملها مسؤولية التطوير وطرح التوصيات حول السياسات المستقلة  GNSOتقوم منظمة 
 ذات الصلة بنطاقات المستوى األعلى العام. ICANNلمجلس إدارة 

http://www.ripe.net/ripe/policies/current-proposals/current-policy-proposals
http://www.ripe.net/ripe/policies/current-proposals/current-policy-proposals
http://www.afrinic.net/en/community/email-a-mailing-lists
http://www.afrinic.net/en/community/email-a-mailing-lists
http://www.apnic.net/community/participate/join-discussions
http://www.arin.net/mailing_lists/index.html
http://www.arin.net/mailing_lists/index.html
http://www.lacnic.net/web/lacnic/lista-de-discusion
http://www.ripe.net/ripe/mail/ripe-mailing-lists/address-policy-wg
mailto:carlos.reyes@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
https://www.icann.org/news/announcement-3-2014-06-23-en
https://www.surveymonkey.com/s/GNSOREVIEW360SURVEY
http://gnso.icann.org/
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وتستخدم  بإجراء التحسين المستمر والمساءلة والشفافية. ICANNبمثابة جزء من التزام  GNSOويعتبر مراجعة 
 .ICANNبير للحفاظ على ثقة الجمهور في جدوى وموثوقية ومساءلة المراجعة آليات وتدا

، بما ICANN أن يتم مراجعة الهياكل المختلفة الخاصة بـ (2اللوائح الداخلية )انظر المادة السادسة، الفقرة تتطلب 
، في دورة مدتها خمس سنوات. والغرض من هذه المراجعة هو تقييم الفعالية التنظيمية لمنظمة GNSOلك في ذ

GNSO والتعرف على المجاالت التي تعمل فيها بصورة جيدة، إلى جانب تحديد المجاالت التي تحتاج إلى ،
 تطوير، وإجراء التغييرات المطلوبة.

وقبولها وكذلك التحسينات الناتجة عنها على أعضاء المجتمع الذين  ومدى صالحيتها GNSOوتعتمد جودة مراجعة 
يطرحون التعقيبات ذات الصلة والمفيدة من مجموعة متنوعة ونموذجية من األفراد. وهذا هو حجر األساس في 

 من أسفل إلى أعلى ألصحاب المصلحة المتعددين. ICANNنموذج 

ليكون بمثابة أداة  063يم والمساهمين من المجتمع، تم تصميم التقييم ونتيجة للحوار المثمر بين القائمين على التقي
وأفراد المجتمع ومجلس اإلدارة  ICANN، وغيرها من هياكل GNSOسهلة االستخدام على اإلنترنت لمجتمع 

 وطاقم العمل بغرض توفير تعقيبات ذات قيمة إلى الفاحص المستقل. 

بالتوقيت  40:02حتى تمام الساعة  4302سبتمبر أيلول  03حتى مفتوحاً  063وسيظل الرابط الخاص بتقييم 
 .العالمي المنسق

 مزيد من المعلومات

 االستبيان 

  مساحة عمل مراجعة منظمةGNSO  4302لعام 

  مراجعة منظمةGNSO  4302لعام – ( األسئلة المتكررة وإجاباتهاFAQs) 

  المعلومات الخلفية عن مراجعةGNSO  

 جهة االتصال بفريق العمل

 كبيرة المديرين، دعم وضع السياساتماريكا كونينجس ، 

  At-Large 

 ATLASإلى استقبال التعقيبات بشأن إعالن قمة  At-Largeتسعى 
 الثانية 

 نبذة
. وترتكز هذه النتائج الرئيسية لقمة ATLAS IIإعالن اآلن إلى استقبال التعقيبات بشأن  Large-Atتسعى 

ATLAS ( الثانيةATLAS II على المساعي التي سيبذلها مجتمع )At-Large  بعد انعقاد القمة، وضمان أن يتم
 .ICANNوضع وجهة نظر المستخدم في صدارة أنشطة 

 أحدث التطورات
الذي عقد في لندن في شهر يونيو حزيران، والتي  03رقم  ICANNبالتزامن مع اجتماع  ATLAS IIعقدت قمة 

 دولة.  03من  At-Largeهيكل من هياكل  003اجتذبت ما يقرب من 

https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
https://www.surveymonkey.com/s/GNSOREVIEW360SURVEY
https://www.surveymonkey.com/s/GNSOREVIEW360SURVEY
https://community.icann.org/x/OJLhAg
https://community.icann.org/x/zbXhAg
https://community.icann.org/x/XZLhAg
mailto:marika.konings@icann.org
mailto:marika.konings@icann.org
http://atlas.icann.org/wp-content/uploads/2014/08/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf
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، باعتبارها تمثل المستخدمين النهائيين لإلنترنت في جميع أنحاء العالم، بغرض At-Largeكل وقد اجتمعت هيا
فيما يتعلق بموضوع "اإلنترنت العالمي: من  ICANNتكوين الروابط وتعلم ومناقشة ومراقبة والتأثير على سياسة 

 منظور المستخدم." 

، مجموعات أصحاب المصلحة، ICANN"توصية" إلى مجلس إدارة  20على  ATLAS IIويحتوي إعالن 
 "مالحظات" بشأن مجتمع اإلنترنت األوسع نطاقا.  03بشأن سبل تحسين ممارساتهم. كما إنه يشمل  ALACو

 الخطوات التالية
 .ATLAS II من الموقع اإللكتروني الخاص بـ ATLAS II إعالنتحميل نسخة من 

، يرجى إرسال مالحظاتكم إلى ATLAS IIإذا كان لديكم أي تعليقات أو اقتراحات أو مساهمات على إعالن 
atlas2comments@icann.org . 

 مزيد من المعلومات
 ونتائجها. ATLAS IIعلى معلومات إضافية عن أنشطة قمة  ATLAS IIالموقع اإللكتروني لقمة يحتوي 

 جهة االتصال بفريق العمل
 At-Large ، كبيرة المدراء لـهايدي أولريتش

 الشهرية RALOجولة 

 نبذة
، بعد االجتماع وجها لوجه At Large( التي تمثل مجتمع RALOsاإلقليمية ) At Largeلقد بدأت منظمات 

في لندن، في تكوين عدة مجموعات عمل  ICANN 50( خالل اجتماع ATLAS IIالثانية ) ATLASخالل قمة 
، في سبيل RALOsوتتوقع بغرض تولي تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها خالل الجمعيات العامة الخاصة بهم. 

اتخاذ هذه الخطوات، بأن تقوم بجعل عملياتها أكثر فعالية، وتيسير المناقشات بين أعضائها بشكل أفضل وتحسين 
تركيز استراتيجياتها لتحقيق نتائج أفضل وتحسين مشاركة المستخدمين النهائيين لإلنترنت في نموذج أصحاب 

 .ICANNالمصلحة المتعددين في 

 طوراتأحدث الت

  منظمةAt Large  إلقليم أفريقياAFRALO - ( مراجعة قواعد اإلجراءاتROPs) 

بهدف استكمال القواعد  4112لعام  AFRALOمبادئ تشغيل وقد تم تشكيل مجموعة عمل جديدة للبدء في تحليل 
مع األخذ في االعتبار الحقائق التي تواجهها حاليا  – 4300لعام  ALACوتنسيقها مع قواعد إجراءات منظمة 

. إن تبني التعديالت على هذه القواعد يعتبر بمثابة محاولة من األسفل إلى At-Largeومجتمع  ALACمنظمة 
 .  AFRALO( الخاصة بـALSes) At-Large األعلى، مع مشاركة مباشرة من أعضاء هياكل

 APRALO –  مشروعAPRALO –  استراتيجية محور مجتمع آسيا والمحيط الهادي 

مشروع  APRALOاإلقليمية لدول آسيا المطلة على المحيط الهادي  At-Largeيناقش أعضاء منظمة 
APRALO -  وثيقة إطار العمل التجريبي لمحورAPAC التابع لـ ICANN  الذي أعده طاقم عمل مكتب

 مشاركة أصحاب المصلحة العالمية بآسيا.

http://atlas.icann.org/150-representatives-70-countries-5-ralos-1-declaration/
mailto:atlas2comments@icann.org
mailto:atlas2comments@icann.org
http://atlas.icann.org/
mailto:heidi.ullrich@icann.org
mailto:heidi.ullrich@icann.org
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Documents
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+-+ICANN+APAC+HUB+PILOT+FRAMEWORK
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التابع  APACومحور  APRALOوترتكز أهداف االستراتيجية على تحديد أوجه التضافر ومجاالت التركيز بين 
من أجل تحديد األولويات الرئيسية والمبادرات وأوجه التعاون، وتحسين مشاركة المجتمع المدني في  ICANN لـ

  أغسطس آب. 00عرض تعليقاته في  APRALO. ويعتزم إقليم  ICANNاالستراتيجيات اإلقليمية لـ

  مشاركة أعضاءEURALO  فيICANN StudienKreis 

الذي سيعقد في الفترة من  Studienkreis-ICANN لـ 02رقم  في االجتماع EURALOسوف يشارك أعضاء 
 في صوفيا، بلغاريا. 4302أغسطس آب  42حتى  48

يوليو  40في الفترة بين  كمة اإلنترنتالمدرسة الصيفية األوروبية لحوفي  EURALOوقد شارك عدد من أعضاء 
 في ميسين، ألمانيا.  4302أغسطس آب  4تموز و

  حوكمة منظمةAt Large  اإلقليمية ألمريكا الالتينية وجزر الكاريبي ومجموعات عملccTLD 

. وتتولى هذه المجموعة مهام مراجعة ودراسة مجموعة عمل الحوكمةبإعادة تفعيل  LACRALOقام أعضاء 
الحالية وقواعد اإلجراءات. وستقوم المجموعة بدراسة الوثائق التالية التي قدمت في  LACRALOمبادئ التشغيل 

( 4" وLACRALO( "اقتراح لتعديل مبادئ تشغيل 0: 4302في لندن  LACRALO الجمعية العامة لـ
 ".ICANNداخل  At Large"إجراءات لتحسين مشاركة هياكل 

التابعة  At-Largeكما ستقوم هذه المجموعة بالنظر في مقاييس األداء، وستقوم بإعداد التوصيات الالحقة لهياكل 
 . وترتكز بعض األهداف المحددة لمجموعة العمل هذه على إنشاء المجاالت التخصصية داخل LACRALOلـ

LACRALO  من أجل دراسة االحتياجات المحددة لإلقليم، ووضع معايير مشاركةLACRALO  في النظام البيئي
 ، الخ( LACNIC ،/1netلإلنترنت )أي منتديات حوكمة اإلنترنت اإلقليمية، منتديات حوكمة اإلنترنت العالمية، 

في اإلقليم. وترتكز  ccTLDالعمل على خلق رؤية موحدة حول مشكالت  ccTLD ويتولى الفريق العمل الخاص بـ
والتعليق عليها في الوقت المناسب؛ ورسم خريطة  ccNSOبعض األهداف المحددة للمجموعة على متابعة عمل 

، ومناقشة وثيقة وجهة نظر أمريكا الالتينية/الكاريبي حول سياسات ccTLDلكل بلد وتصور عالقتها مع نطاقات 
ccTLD  وتعزيز بناء القدرات حول مشكالتccTLD .بشكل عام 

 NARALO  تتولى تنظيم فعاليات التوعية في اجتماعICANN  14رقم  

في لوس  00رقم  ICANNاالستعدادات لعقد فعاليات التوعية الخاصة بها في اجتماع  NARALOلقد بدأت 
 لمزيد من التفاصيل.  مساحة عملأنجلوس. انظر 

 جهة االتصال بفريق العمل

 اإلقليمية  At-Large، مديرة شؤون سيلفيا فيفانكو

من أواخر يوليو تموز إلى أوائل أغسطس  ALACأنشطة وضع سياسة 
 4141 آب

 نبذة
العامة. وفي الفترة بين  ICANNعلى وتيرته منتظمة بشأن إعداد البيانات ردا على تعليقات  ALACلقد حافظت 

 بيانين بشأن سياسات المشورة.  ALACأواخر شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، قدمت 

http://www.icann-studienkreis.net/
http://www.euro-ssig.eu/
https://community.icann.org/display/LACRALO/Gobernanza+-+Governance+WG
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Outreach+event+-+ICANN+51+meeting+in+Los+Angeles
mailto:silvia.vivanco@icann.org
mailto:silvia.vivanco@icann.org


 2 

 ث التطوراتأحد
 حول التقرير: دعم صناعة أسماء النطاقات في المناطق غير المخدومة جيداً  ALACبيان 

  تؤيدALAC ( بشدة مفهوم دعم صناعة اسم النطاقDNI ،في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات )
 دون أن يقابلها زيادات في الطلب لن تكون مفيدة. DNIلكنها تشير إلى أن مجرد زيادة 

  ويجب أن يلتزم تطوير برامجDNI  :مع تزايد تغلغل ونفوذ صناعة أسماء النطاقات 0بالمبادئ التالية )
DNIيجب 0التوعية في جميع المستوى أمر أساسي؛ و (4، يجب خفض المعايير بالنسبة للموّردين؛ و )

( الطلبات 2توضيح وتبسيط اإلجراءات الخاصة بالتحول إلى أمين سجل من خالل التدريب والدعم؛ و
المقدمة إلى أمناء السجالت يجب أن تكون معقولة باالستناد إلى المستوى المعيشي المحلي والقيود المالية 

الثانية األفضلية إلى مقدمي الطلبات من الدول النامية  gTLDجولة ( يجب أن تعطي 0ذات الصلة؛ و
( يجب توفير الدعم الفني 6وإجراء برنامج توعية وتواصل من أجل ضمان مستوى أفضل من الفهم؛ و

 الجديدة في المناطق التي ال تحظى بالخدمات الكافية. gTLDوالقانوني إلى مقدمي طلبات 

 
 TLDبشأن القبول العالمي لمشروع خارطة الطريق لنطاقات  ALACبيان 

  يعتبر القبول العالمي أمرا غاية في األهمية من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور في النظام البيئي السم
 عات واسعة من السكان في العالم. النطاق المتطور، ومن أجل تسهيل مشاركة قطا

  تقدرALAC  الجهود التي تبذلهاICANN  في سبيل اإلعالن عن مشروع خارطة الطريق، ألنه سيكون
 ذات فائدة كبيرة لمجتمعات المستخدم النهائي. 

  تؤكدALAC  على أهمية ضمان توافر تفاعالت متكررة وتتمتع بحرية التدفق بين عدد كبير من أصحاب
 الذين يعملون معا لتحقيق القبول العالمي. المصلحة

  توصيALAC  بوضع آلية متوسطة األجل عبر المجتمع التي تسهل ليس فقط التفاعالت بين أصحاب
 المصلحة، بل إنها تسمح أيضا باالستبقاء التنظيمي للقضايا والتعلم. 

  توصيALAC ( برصد التقدم المحرز في مبادرة النفاذ الشاملUAI القائمة ) على المؤشرات المحددة
 بصورة مشتركة. 

  تكررALAC  التأكيد على ضرورة التأييد المستمر لجميع مجتمعات أصحاب المصلحة، وبخاصة
 مجتمعات المستخدم النهائي، من أجل نشر معلومات عن القبول العالمي. 

  توصيALAC  أن تقومICANN اقات بدراسة استخدام آليات تسمح بسرعة التحقق من فاعلية نطTLD 
 وذلك لتعزيز الثقة لدى المستخدم النهائي. 

  تقترحALAC  ضرورة أن تتم جهود التأييد والتوعية التي تستهدف المستخدمين النهائيين بالتشاور مع
 .At-Largeمجتمع 

 
 الخطوات التالية

 ثنائية األحرف في مساحة أسماء  إدخال أسماء النطاقاتgTLD تصويت  – الجديدةALAC على البيان 

  إدخال أسماء النطاقات ثنائية األحرف لالمتداداتDEALSو .FJQ720A--XN وCITYو .XYZ .
. HEALTHCARE. وBID. وWEBCAM. وTRADE. وGOP. وCOLLEGEو
 للبيان  ALACصياغة  – .BAND. وWORLDو

  إدخال أسماء النطاقات ثنائية األحرف لالمتداداتLUXURYو .WANG3. وBST00M--XN 
. PIZZA. وREN. وBUILDو 45Q11C--XNو CZRU2D--XNو 6QQ986B3XL--XNو
نطاق من  43و IO0A7I--XNو 55QX5D--XN. وSARL. وGIFTS. وTRESTAURANو

 للبيان  ALACصياغة  –Top Level Domain Holdings Limited المرتبطة بـ TLDنطاقات 

mailto:https//community.icann.org/x/mrnhAg
mailto:https//community.icann.org/x/FrDhAg
mailto:https//community.icann.org/x/VqzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/7bbhAg
mailto:https//community.icann.org/x/7bbhAg
mailto:https//community.icann.org/x/7bbhAg
mailto:https//community.icann.org/x/SbzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/SbzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/SbzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/SbzhAg
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 مزيد من المعلومات
 Large-Atصفحة وضع سياسة 

 
 العملجهة االتصال بفريق 

 At-Large، منسق سياسات زينيو )ألاير( ليانج

 At-Largeهيكل  484يتوسع إلى  At-Largeمجتمع 

 :At-Large (ALSes)مؤخًرا ثالثة منظمات جديدة باعتبارها من هياكل منظمة  ALACاعتمدت لجنة  
OSFON  ،في نيجيرياISOC  ،في تشادISOC .وتعمل هذه الهياكل الجديدة لمنظمة  في موريشيوس

At-Large على توسيع التنوع اإلقليمي الذي يميز منظمة At-Large والذي يمثل آالًفا من المستخدمين الفرديين
 المعتمدين اآلن At-Largeوبإضافة هذه المنظمات الجديدة، يبلغ إجمالي عدد هياكل  النهائيين لإلنترنت.

 هيكالً.  181

( LACRALO) سوف يبدأ التصويت بشأن الطلبات بواسطة معهد بنما للقانون والتكنولوجيا الجديدة التابع لـ
 ( هذا األسبوع.NARALO) التابعة لـ Our Rightsومنظمة 

من أجل مقدم طلب  AFRALOحاليا تلقي المشورة اإلقليمية من قيادة  ICANNوينتظر طاقم عمل 
Our Rights من قيادة ،NARALO .لجمعية نيوز أون الين 

 Internautaفي جنوب أفريقيا، فرع غوتنغ،  ISOCكما يجري توفير الرعاية الالزمة لثالثة منظمات أخرى. 
 في جامبيا. ISOCفي كولومبيا، 

 أحدث التطورات 

يوس في موريش ISOCفي تشاد و ISOCفي نيجيريا و OSFONبالتصويت لصالح اعتماد  ALACقامت 
 ICANN. حيث تضمنت عملية االعتماد التحقيق الواجب التي ينفذها طاقم عمل At-Largeباعتبارهم من هياكل 

 (.AFRALOاإلقليمية ذات الصلة )وهي في هذه الحالة،  At-Largeوالمشورة اإلقليمية المقدمة من منظمات 

 الجديدة:  Large-Atمزيد من المعلومات حول هياكل 

سورس نيجيريا في أبوجا، نيجيريا. وتتمثل رسالتها في تعزيز وتثقيف صناع القرار في الحكومة  تقع مؤسسة أوبن
، وتطبيقات المصادر Linuxوالتعليم والمنظمات الغير حكومية والشركات والمواطنين بشأن مزايا استخدام نظام التشغيل 

 . AFRALOداخل  At-Largeابة إحدى هياكل المفتوحة والمجانية والمعايير المفتوحة. وستكون هذه المنظمة بمث

تقع جمعية اإلنترنت تشاد في سالم، بتشاد. وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز استخدام اإلنترنت في تشاد، والعمل من أجل 
إمكانية الوصول إليه، وتشجيع المشاركة في جمعية اإلنترنت وتنظيم األعداد المتزايدة من الدورات التدريبية الموجهة 

 . AFRALOداخل  At-Largeجميع مستويات مستخدمي اإلنترنت. وستكون هذه المنظمة بمثابة إحدى هياكل ل

تقع جمعية اإلنترنت موريشيوس، في مدينة كوريبيب، موريشيوس. وتسعى هذه المنظمة باعتبارها من هياكل 
At Large يحقق المنفعة لجميع الشعوب في ، إلى تعزيز التنمية والتطور المفتوح واستخدام شبكة اإلنترنت بما

  جميع أنحاء العالم.

mailto:https//community.icann.org/x/bwFO
mailto:ariel.liang@icann.org
mailto:ariel.liang@icann.org
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 الخلفية

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 

. آراء هذه الفئات التي تمثل الرأي العام داخل المؤسسات يتم جمعها عبر عملية داخلية للسياسات RALOمنظمة ل
 .ALACتتميز بأنها تتم من أسفل إلى أعلى وأنها قائمة على توافق اآلراء ولها تمثيل في المستندات الرسمية التابعة للجنة 

 مزيد من المعلومات

  هياكل قائمة كاملة منLarge-At المصادق عليهم والمعلقة 

 معلومات إحصائية بشأن التمثيل العالمي لـ ALS 

  خريطة عالمية لهياكلALS المعتمدة 

  معلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمةLarge-At 

  موقع منظمةLarge-At  التابعة لمنظمةICANN على الويب 

 جهة االتصال بفريق العمل

 At-Large، فريق عمل سياسة دعم ناتالي بيرجرين

  GAC 

سبتمبر  4المفتوح في منتدى حوكمة اإلنترنت الذي سيعقد في  GACمنتدى 
 أيلول في إسطنبول 

 نبذة

المفتوح"، عن منتدى حوكمة اإلنترنت  GACسبتمبر أيلول، الجلسة الثانية من نوعها لـ"منتدى  4، يوم GACتعقد 
(IGF .في إسطنبول ) 

 أحدث التطورات 

وأساليب عملها، وتتحدث  GACجلسة المنتدى المفتوح الثانية من نوعها بهدف إطالع المجتمع عن  GACتعقد 
ردة من الجلسة األولى . ومن خالل دمج التعقيبات الوامنتدى حوكمة اإلنترنت في إسطنبولالجلسة هذه المرة عن 

 4في لندن في شهر يونيو حزيران، ستكون الجلسة التي ستعقد في  03رقم  ICANNالتي عقدت في اجتماع 
 سبتمبر أيلول أطول وستتيح لمزيد من الوقت لطرح األسئلة والمناقشة. 

 . ATRT2ة المفتوح من التوصية الصادرة من فريق مراجعة المسؤولية والشفافي GACحيث ينبع منتدى 

 الخطوات التالية 

، 2المفتوح في مركز لطفي قيردار الدولي للمؤتمرات والمعارض في إسطنبول، غرفة  GACستقام جلسة منتدى 
 33:03حتى  00:33صباحا وفق التوقيت العالمي المنسق ) 03:03حتى  2:33سبتمبر أيلول من الساعة  4يوم الثالثاء 

 للعديد من الجلسات. المشاركة عن بعدنتدى حوكمة اإلنترنت بالتوقيت الشرقي الرسمي(. يقدم م

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:policy@icann.org
mailto:policy@icann.org
http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article?id=1557:2014
http://www.intgovforum.org/cms/remote-participation-2014
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 الخلفية 

منظمة  141بـ GAC . وتقدر عدد المنظمات المكونة لـGACمساهمات من الحكومات عبر  ICANNتتسلم 
( بصفة مراقبين. ومن المتوقع أن تزيد هذه األرقام. ويتمثل IGOsحكومية دولية )منظمة  00حكومية كأعضاء و

بشأن قضايا السياسة العامة، وخصوًصا حينما يكون هناك  ICANNالرئيسي في تقديم المشورة إلى  GACدور 
ثالث  GAC أو السياسات والقوانين الوطنية أو االتفاقات الدولية. وعادة ما تجتمع ICANNتفاعل بين أنشطة 

ومنظمات الدعم  ICANNالعامة لمناقشة القضايا مع مجلس إدارة  ICANNمرات في السنة في اجتماعات 
أيًضا مع مجلس اإلدارة في أوقات أخرى، أو  GACواللجان االستشارية وغيرها من المجموعات. وقد تتناقش 

 االجتماع وجًها لوجه أو من خالل مؤتمرات الهاتف.

 اتمزيد من المعلوم

 منتدى حوكمة اإلنترنت في إسطنبول 

  موقعGAC على الويب 

  بيانGAC في لندن 

 جهة االتصال بفريق العمل

 GACي عالقات ، كبير مديرأولوف نوردينغ

 GACمنسق، شعبة خدمات  ،جوليا شارفيلون

RSSAC 

GAC تقوم بتأسيس ثالث مجموعات عمل 

 نبذة

، بتشكيل فرق عمل بغرض استكمال عملها 4302يوليو حزيران  43، في جلستها التي تعقد في RSSACقامت 
 بشأن الوثائق التي على وشك النشر. 

 أحدث التطورات 

على البيانات االستطالعية لوثيقتين تقرر  4302يوليو تموز  03خالل اجتماعها الذي عقد في  RSSACوافقت 
." RSSAC 002"، و"قياسات نظام خادم الجذر" أو "RSSAC 001نشرهما: "توقعات خدمة خوادم الجذر" أو "

طوعين تشكيل فريق عمل الذي يطلب من القادة والمت RSSACلذا، تم تعميم الوثائق االستطالعية هذه داخل تجمع 
 . 4302يوليو تموز عام  43بتعيين فرق العمل هذه في  RSSACلكل وثيقة. وقد قامت 

 الخطوات التالية

اآلن ببدء العمل  RSSAC 002وفريق العمل المعني بالوثيقة  RSSAC 001سيقوم فريق العمل المعني بالوثيقة 
النشر. وسيقوم فريقي العمل بإنجاز المهام الموكلين بها في لوضع اللمسات األخيرة على وثيقة كل منهما من أجل 

 . 4302نوفمبر تشرين الثاني  42

http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article?id=1557:2014
http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article?id=1557:2014
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC%20London%20Communique%20FINAL%20.pdf?version=1&modificationDate=1403767077808&api=v2
mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:julia.charvolen@icann.org
mailto:julia.charvolen@icann.org
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 مزيد من المعلومات

  صفحةRSSAC الرئيسية 
  نشراتRSSAC – بما في ذلك البيانات االستطالعية 
  اجتماعاتRSSAC – بما في ذلك المحاضر  

 جهة االتصال بفريق العمل

 كبير محللي السياسة ،كارلوس رايس

 SSACومدير دعم تنمية النشرات االستشارية  RSSAC، مدير ستيف شينج

 

 

# # # 

http://rssac.icann.org/
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-publications-2014-05-12-en
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-meetings-2014-05-06-en
mailto:carlos.reyes@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
mailto:steve.sheng@icann.org
mailto:steve.sheng@icann.org
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