
          

 

 شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام الُمخّصصة

 تحديث السياسة

  1141ديسمبر  - 41، العدد 41المجلد 
 

 فصاعًدا 1142، زاخر باألحداث من 1141مشغول في نهاية 
 

 ة تأتي في يناير تحسينات التعليقات العام

بعد شهور من العمل من قبل فريق دعم وضع السياسات وفريق خدمات المجتمع عبر اإلنترنت، ستبدأ التحسينات على 
 . 6102يناير  62في  ICANNإجراءات التعليقات العامة في 

تعليق دورة الرد وتمديد فترة ( 0الحديثة، سيتم تنفيذ اثنين من التغييرات الرئيسية:  ATRT2عند تناول التوصيات من جهود 
( إطالق ميزة استفسار للسماح بتعليقات المجتمع حول التقارير الموجزة 6يوًما،  01التعليقات العامة للفترة المستهدفة وقدرها 

 للعاملين. وسيتم تقديم هذه التحسينات عند إعادة تصميم صفحات التنقل لكل إجراء تعليق.

، سيقدم فريق دعم وضع السياسة موجًزا لكل من العاملين وأصحاب المصلحة في المجتمع حول عبر األسابيع القليلة المقبلة
هذه التحديات للسماح بانتقال سلس. ونحن نرحب بالتعليقات حول هذه التحسينات وسنراجع تطبيق هذه التغييرات خالل ستة 

ي تحديث السياسة للشهر السابق على شهور. لمزيد من التفاصيل حول هذه التغييرات، الرجاء مراجعة رسالتي ف
https://www.icann.org/resources/newsletter/policy-update-2014-11-21-en.  

 

 تحديث شهري من إعداد تريزا سواينهارت

 6102يناير  02في المرحلة النهائية نحو تلبية الموعد النهائي المستهدف في  IANAتمضي المجتمعات التشغيلية لوظائف 
( لمقترحات االنتقال. إضافة إلى ذلك، بدأت عملية تعزيز مساءلة ICG) IANAمجموعة تنسيق انتقال اإلشراف على لطلب 

ICANN  المتوازية والمترابطة في اإلسراع هذا الشهر وكانت مشاركة المجتمع مؤثرة. وبالرغم من أنها ليست "وضع
 للغاية يجب علينا جميًعا إتباعها ودعمها بطريقة ما.سياسة" من الناحية التقنية، إال أنها أنشطة مجتمع مهمة 

الرجاء قراءة التحديث األخير من تريزا سواينهارت حول هذه األنشطة المهمة لمزيد من المعلومات: 
http://bit.ly/1x4U38o 

 مع خالص األمنيات للسنة الجديدة،
 

 
 ديفيد أوليف

 لرئيس، مدير عام دعم وضع السياساتنائب ا
 الرئيسي في إسطنبول ICANNمكتب 

https://www.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
http://bit.ly/1x4U38o
http://bit.ly/1x4U38o
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 ICANNعبر 

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة

 

 (ASOمنظمة دعم العناوين )

 مناقشات سياسة موارد أرقام سجل اإلنترنت اإلقليمي

 

 (ccNSOأسماء رموز البلدان )منظمة دعم 

 ICANN 52المنشورة في اجتماع  ccNSOمسودة جدول األعمال األولى لمنظمة 

 تخطط لقائمة البريد اآلمنة ccTLDمجموعة العمل التصاالت البريد اإللكتروني اآلمنة للرد على حوادث 

 

 (GNSOاء العامة )منظمة دعم األسم

 تحديث حول سبل حماية المستوى الثاني للمنظمات الدولية

 هل يجب ترجمة معلومات االتصال أو ترجمتها صوتًيا؟

 

At-Large 

 ALACأنشطة وضع سياسة 

 لشهر ديسمبر RALOشهري لـ الملخص ال

 Large-Atهيكل  081يتوسع إلى  Large-Atمجتمع 

 

 (GACاللجنة االستشارية الحكومية )

 في مجموعة عمل المجتمع GACمشاركة 

 الجديد، توماس شنايدر GACمقابلة مع رئيس 
 

 (RSSACاالستشارية لنظام خادم الجذر ) اللجنة

RSSAC تعتمد مستشارين 

 

 (SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )

SSAC  تنشر استشارة حول الحفاظ على أمن واستقرار وظائفIANA من خالل نقل اإلشراف 
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 اقرأ بلغتك المفضلة

بكل اللغات الرسمية الست المعتمدة لدى األمم المتحدة. وقد تم نشر تحديث  ICANNأخر المستجدات عن سياسة تتوافر 
لتلقي التحديث على بريدكم كما يتوفر من خالل االشتراك عبر اإلنترنت.  ICANN لـ الموقع اإللكترونيالسياسة على 

، وأدخلوا عنوان بريدكم اإللكتروني، ICANNالخاصة بمنظمة  صفحة االشتراكاتالخاص كل شهر، تفضلوا بزيارة 
 جانية. وحددوا "تحديث السياسة" لالشتراك. علًما بأن هذه الخدمة م

 

 ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة 

 

 .policyinfo@icann.org أرسل األسئلة والتعليقات واالقتراحات إلى: 

 

 ستشارية الخاصة بالسياسةمنظمات الدعم واللجان اال

 

 ASO منظمة دعم العناوين

 ccNSO منظمة دعم أسماء رموز البلدان

 GNSO منظمة دعم األسماء العامة

 ALAC االستشارية At-Largeلجنة 

 GAC اللجنة االستشارية الحكومية

 RSSAC  اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

 SSAC ستشارية لألمن واالستقراراللجنة اال

 

 

 ICANNعبر 

 
 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة

بتبادل  . بادر اآلنICANNهناك العديد من فترات التعليق العام المفتوحة حالًيا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 
 وجهات النظر حول هذه الموضوعات التالية:

 

https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
https://new.icann.org/resources/pages/signup-2012-02-25-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/security/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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  (NomCom-BWGتقرير مجموعة عمل مجلس اإلدارة حول لجنة الترشيح )

رة المنوطة بلجنة الترشيح للتعليق العام التقرير الذي أعدته مجموعة عمل مجلس اإلدا ICANNتنشر 
(BWG-NomCom.) 

 

 .MADRID- مقدمة لبرنامجين معتمدين من برامج اإلطالق  

للتعليق حتى توفر  MADRID TLD.يجري نشر طلبات مجتمع مدريد من أجل برنامجي إطالق معتمدين لنطاق 
 للمجتمع فرصة مراجعة التعليقات وتقديمها.

 

  للخطة التشغيلية الخمسية ICANNمسودة 

تم تقديم مسودة لخطة تشغيل لمدة خمس سنوات  بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين، ICANNتماشًيا مع التزام 
 ( للمجتمع لمناقشتها وتعليق الجمهور عليها.6161-6102، السنوات المالية 0)اإلصدار  ICANNمن 

 

  الجديدة للتنافس غير المباشر gTLDعلنية لبرنامج قواعد المزادات ال

للحصول على تعقيبات المجتمع على القواعد التفصيلية )أي، المنهجية والعمليات( للمزادات التي  ICANNتسعى 
 تشتمل على مجموعات تنافس تحتوي على عالقات تنافس غير مباشر.

 

 ( حول مسودة عرض نقل للوظائف ذات الصلة بالتسميةCWGمجموعة عمل المجتمعات )

، تمثل مسودة عرض االنتقال نتيجة للعمل من قبل مجتمع األسماء على تلبية IANAتماشًيا مع انتقال اإلشراف على 
أو مجموعة  IANAوفًقا لما حددته مجموعة تنسيق نقل اإلشراف على االحتياجات المرتبطة بعملية النقل هذه 

(ICG وقد نشرت .)CWG .اآلن مسودتها لعرض االنتقال للتعليق العام 

 

 DTLالمدعومة بموجب اتفاقية سجل  .JOBS التجديد المقترح ل

. هذا االقتراح هو 6112لسنة  JOBS.إلبداء التعليقات العامة االتفاق المقترح لتجديد اتفاقية سجل  ICANNتنشر 
 .Employ Media LLCو ICANNنتيجة مناقشات بين 

 

 MINIو. TLD .BMWوالمقاطعات داخل نطاقات  إطالق أسماء الدول

 BMW.تهدف فترة التعليق العام هذه إلى تجميع تعقيبات المجتمع حول التعديالت المقترحة على اتفاقيات سجل 
 .MINIو

 

مواصفات  -( P1(، مشروع األدوات )LGRقواعد إنشاء العالمات ) - NIDذات أسماء  TLDبرنامج نطاقات 
 المتاحة اآلن للتعليق العام LGRمجموعة أدوات 

( واستخدامها LGRتطوير أداة تسمح لمجالس اإلنشاء والمجتمع بوضع قواعد إنشاء العالمات ) ICANNتنوي 
هذه  LGRمجموعة المتطلبات لتطوير أداة  ICANNقابل للقراءة آلًيا. وتصدر  XMLبتنسيق جديد مستند إلى 

 للتعليق العام.

 

 

https://www.icann.org/public-comments/bwg-nomcom-2014-08-21-en
https://www.icann.org/public-comments/madrid-alp-application-2014-11-11-en3
https://www.icann.org/public-comments/proposed-opplan-budget-2016-2020-2014-11-11-en
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-auctions-indirect-contention-2014-11-14-en
https://www.icann.org/public-comments/cwg-naming-transition-2014-12-01-en
https://www.icann.org/public-comments/jobs-renewal-2014-12-09-en
https://www.icann.org/public-comments/bmw-mini-amendment-2014-12-11-en
https://www.icann.org/public-comments/idn-lgr-2014-12-03-en
https://www.icann.org/public-comments/idn-lgr-2014-12-03-en
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 الترجمة والترجمة الصوتية للتقرير األولي عملية وضع سياسات معلومات جهات االتصال

مة إلى الحصول على تعقيبات حول التوصيات الواردة في هذا التقرير األولي من أعضاء تهدف التعليقات العا
راجع الموضوع في موضوع الترجمة والترجمة الصوتية لمجموعة عمل وضع سياسات معلومات جهات االتصال )

 (تحديث السياسة

 

 متاح اآلن للتعليق العام 6أدوار البداية القصوى اإلصدار  - LGRتنفيذ إجراءات  – IDNذات أسماء  TLDنطاقات 

(. ويضيف هذا اإلصدار MSR-2من أدوار البداية القصوى ) 6إلبداء التعليقات العامة اإلصدار  ICANNتنشر 
  اعدة ستة نصوص إضافية إلى األدوار.المتوافق بصورة متص

 

يمكن االطالع في أي وقت على قائمة كاملة بالقضايا المطروحة للتعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخراً 
 .امة على شبكة اإلنترنتالتعليقات العومنتديات التعليقات العامة المحفوظة، على 

 

كما قام فريق العمل أيًضا بنشر صفحة على الويب من أجل استعراض فرص التعليقات العامة "القادمة" الممكنة. هذه الصفحة 
دم المعلومات الالزمة حول الفرص المستقبلية المحتملة للتعليقات العامة. يتم تحديث تق – المقبلة" –صفحة "التعليقات العامة  -

من أجل مساعدة األفراد والمجتمع على تحديد األولويات والتخطيط ألحمال  ICANNالصفحة بعد كل اجتماع عام لمنظمة 
 العمل المستقبلية.

 

 

 (ASOمنظمة دعم العناوين )

 
 سجل اإلنترنت اإلقليميمناقشات سياسة موارد أرقام 

 
 نبذة

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

 سياسة العامة )تتوافر القائمة ومعلومات عن االجتماع(.واجتماعات ال
 

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

 

https://www.icann.org/public-comments/transliteration-contact-initial-2014-12-16-en
https://www.icann.org/public-comments/msr-2014-12-15-en
https://new.icann.org/public-comments
https://www.icann.org/resources/pages/upcoming-2012-02-25-en
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 (AFRINICالمركز األفريقي لمعلومات الشبكة )

 proposals/-development/policy-http://www.afrinic.net/en/community/policyصفحة المقترح: 

 

( في المنطقة. IXPلنقاط تبادل اإلنترنت ) IPv4كان هناك نقاش حول مقترح جديد يحتفظ بقدر من مساحة عناوين 
سوف يرجع المقترح إلى القائمة لمزيد من النقاش. ويتوفر المقترح على: و
-proposals/1231-t/policydevelopmen-http://afrinic.net/en/community/policy

points-exchange-internet-for-reservation-resource  

 

حدثت المناقشات حول موضوعات أخرى بما فيها: االستخدام خارج المنطقة مصادر أرقام اإلنترنت في 
AFRINIC  وعملية تحديث قاعدة بياناتWhois  وإرشادات خدماتAFRINIC  وتعيينات مواردAnycast 

  .AFRINICنطقة في م

 

 (APNICمركز معلومات الشبكة في آسيا والمحيط الهادىء )

 http://www.apnic.net/community/policy/proposalsصفحة المقترح: 

 

جب تقديم مقترحات السياسات في موعد . ويAPNIC 39حالًيا لمناقشة مقترحات السياسات في  APNICتدعو 
للسياسة، يمكنك استخدام  SIG. لتقديم مقترح سياسة إلى رؤساء 6102يناير  31أقصاه يوم الجمعة الموافق 

أو  ty/policy/proposals/submithttp://www.apnic.net/communiالنموذج عبر اإلنترنت على 
باستخدام قالب مقترح السياسات:  policy@apnic.netعلى  TEXTإرسال مقترحك بتنسيق 

/community/policy/process/proposal_template.txthttp://www.apnic.net 

 

 https://conference.apnic.net/38/reportعلى:  38رقم  APNICتم توفير تقرير اجتماع 

 

ARIN 

 /https://www.arin.net/policy/proposalsصفحة المقترح: 

 

"خارج نطاق استخدام المنطقة"  0-6100رقم  ARINكان هناك نقاش حول اإلصدار المراجع حديًثا من مسودة 
 مع العديد من إقرارات الدعم. 

 

ص معدل إلى ، "تغيير متطلبات االستخدام من التخصيص األخير إلى اإلجمالي"، بنARIN-2014-17تم إرسال 
 القائمة البريدية.

 

LACNIC 

 http://www.lacnic.net/en/web/lacnic/politicasصفحة المقترح: 

 

  في سانتياجو، شيلي. LACNICاجتماع منتدى السياسة العامة في انعقد 

http://www.afrinic.net/en/community/policy-development/policy-proposals/
http://afrinic.net/en/community/policy-development/policy-proposals/1231-resource-reservation-for-internet-exchange-points
http://afrinic.net/en/community/policy-development/policy-proposals/1231-resource-reservation-for-internet-exchange-points
http://www.apnic.net/community/policy/proposals
http://www.apnic.net/community/policy/proposals/submit
mailto:policy@apnic.net
http://www.apnic.net/community/policy/process/proposal_template.txt
http://www.apnic.net/community/policy/process/proposal_template.txt
https://conference.apnic.net/38/report
https://www.arin.net/policy/proposals/
http://www.lacnic.net/en/web/lacnic/politicas
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( تقترح تعديالً على النص الذي يصف متطلبات LAC-2014-2شتها في المنتدى )والسياسة األولى التي تمت مناق
لـ  ASN. وقد وضع هذا النص جورج الم وهو يسعى إلى توضيح وتبسيط عملية تخصيص ASNتخصيص 

LACNIC ديسمبر، وبعد ذلك سوف  08. وقد حقق هذا المقترح إجماًعا وهو اآلن في فترة التعليق األخيرة حتى
 من تبسيط السياسة. LACNICلس يتمكن مج

2/language/en-2014-https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC 
 

يث عملية وضع السياسات. وقد وضعها ( فتسعى إلى تحدLAC-2014-3أما السياسة الثانية التي تمت مناقشتها )
ريكاردو باتارا وهو يسعى إلى إقرار الشروط والمسئوليات الخاصة بالعملية. وقد تقرر بأن يتم تقديم إصدار جديد 
من المقترح باستثناء النص المتعلق بعملية االستئناف المحتملة وإرساله مرة أخرى إلى القائمة من أجل الحصول 

 يقات.على مزيد من التعل
3/language/en-2014-https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC 

 

RIPE 

 proposals-policy-proposals/current-http://www.ripe.net/ripe/policies/currentصفحة المقترح: 

 

 .6100نوفمبر  7حتى  3في لندن، المملكة المتحدة في الفترة من  26رقم  RIPEانعقد مؤتمر 

 

 تضمن تقرير االجتماع ما يلي حول أنشطة مجموعة عمل سياسات العناوين:

 

 IPv6تخفيف متطلب  RIR"مناقشة حول عدد من السياسات المفتوحة، بما في ذلك عمليات النقل بين 
 .ASوأرقام  IPv6وسياسات نقل  ASوإزالة متطلب التسكين المتعدد ألرقام  22/لعمليات تخصيص 

 

في  ASوأرقام  IPv6و IPv4في حالة الوصول إلى إجماع، سيتم إنشاء مقترح جديد يجمع سياسات نقل 
 "سياسة نقل مصادر أرقام إنترنت" واحدة.

 

( تطلب عمليات تخصيص LIRحالة من المنظمات التي تفتح سجالت إنترنت محلية )سجالت  21يوجد حوالي 
الجديد. وقررت مجموعة العمل أنها ستعمل  LIRوبعدها نقل عمليات التخصيص هذه وإغالق  8/من آخر  22/

 التي ال يمكن نقلها." 22/لمدة عامين لعمليات تخصيص  على سياسة إلنشاء فترة احتفاظ

 

 الخطوات التالية

  سوف يتم عقد اجتماعAPNIC  و 36رقمAPRICOT  في فوكوكا، باليابان في الفترة من  6102لسنة
 .6100مارس  2إلى  -فبراير  60

  من المزمع عقد مؤتمرARIN  6102أبريل  02إلى  03في سان فرانسيسكو، بكاليفورنيا في الفترة من  32رقم. 

  من المزمع عقد مؤتمرLACNIC  6102مايو  8حتى  3في بيرو، في الفترة من  63رقم. 

  من المزمع عقد مؤتمرRIPE  6102مايو  02حتى  00في أمستردام، هولندا في الفترة من  71رقم. 

 

https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC-2014-2/language/en
https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC-2014-2/language/en
https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC-2014-3/language/en
https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC-2014-3/language/en
http://www.ripe.net/ripe/policies/current-proposals/current-policy-proposals
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 مزيد من المعلومات

 AFRINIC (RPD :)lists-mailing-a-http://www.afrinic.net/en/community/email  

 APNIC (Policy SIG :)discussions-http://www.apnic.net/community/participate/join  

 ARIN (PPML :)http://www.arin.net/mailing_lists/index.html  

 LACNIC (politicas :)discusion-de-http://www.lacnic.net/web/lacnic/lista  

 RIPE (wg-policy-address :)-lists/address-mailing-http://www.ripe.net/ripe/mail/ripe
wg-policy  

 

 جهة االتصال بفريق العمل

 , كبير محللي السياسةكارلوس رايس

 

 

 (ccNSOمنظمة دعم أسماء رموز البلدان )

 
 ICANN 52المنشورة في اجتماع  ccNSOمسودة جدول األعمال األولى لمنظمة 

 

 نبذة
 في سنغافورة. ICANN 52في  ccNSOتم نشر المسودة األولى لجدول أعمال اجتماع 

 

 أحدث التطورات 

المسودة األولى لجدول أعمال اجتماع سنغافورة مع مراعاة التعقيبات المستلمة على  ccNSOمل برنامج وضعت مجموعة ع
 استطالع االجتماع السابق باإلضافة إلى المشكالت الموضوعية.

 

 الخطوات التالية 

 سيتم تحديث جدول األعمال بانتظام بالمتحدثين والمواضيع التفصيلية وبالملخصات والعروض.

 

 من المعلوماتمزيد 

 http://ccnso.icann.org/meetings/Singapore52/agenda.htm 

 

 جهة االتصال بفريق العمل

 ccNSOديرة دعم ، متخصصة السياسات ومغابرييال شيتيك

 

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.lacnic.net/web/lacnic/lista-de-discusion
http://www.ripe.net/ripe/mail/ripe-mailing-lists/address-policy-wg
http://www.ripe.net/ripe/mail/ripe-mailing-lists/address-policy-wg
http://www.ripe.net/ripe/mail/ripe-mailing-lists/address-policy-wg
mailto:carlos.reyes@icann.org
http://ccnso.icann.org/meetings/Singapore52/agenda.htm
http://ccnso.icann.org/meetings/Singapore52/agenda.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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تخطط  ccTLDمجموعة العمل التصاالت البريد اإللكتروني اآلمنة للرد على حوادث 

 لقائمة البريد اآلمنة

 

 نبذة

( في SECIR WG) ccNSO في ccTLDتمضي مجموعة العمل التصاالت البريد اإللكتروني اآلمنة للرد على حوادث 
 ة بالبريد اإللكتروني في وقت قصير.أعمالها بهدف إنشاء قائمة اتصاالت مؤقتة آمن

 

 أحدث التطورات 

قائمة ولكنها ثابتة في  TLD-OPSباستخدام قائمة بريد  SECIRتنفيذ اإلصدار األول من خدمات  SECIR WGقررت 
والتحليل ومركز األبحاث. وستتيح القائمة البريدية للمجموعة إنشاء نظام عامل بسرعة مما يتيح للمجتمع  DNSعمليات 

 االستفادة من هذه القيمة المضافة.

 

 الخطوات التالية 

 ccNSOبما في ذلك من هم غير األعضاء في  ccTLDبمجرد إنشائها، سوف تتم دعوة أكبر عدد ممكن من مشكل نطاقات 
 من أجل المشاركة في هذه القائمة البريدية.

 

 الخلفية

، يتألف من قائمة بريدية آمنة تمكن ccTLDع التصاالت في الوقت الحالي على تنفيذ مستود SECIRوتعمل مجموعة عمل 
من الحصول على تفاصيل االتصال ببعضهم البعض باإلضافة إلى تبادل رسائل األحداث األولية. وسوف  ccTLDمشغلي 

 .LACTLDأو  CENTRيتم تصميمها من أجل العمل مع قوائم مماثلة للمنظمات اإلقليمية، مثل 
 

 مزيد من المعلومات 

 عرض SECIR  :في لوس أنجلوس-ccnso-http://la51.icann.org/en/schedule/tue
members/presentation2ذ-en.pdf-14oct14-secir  

  ميثاقSECIR :http://ccnso.icann.org/workinggroups/secir.htm 

  صفحة مجموعة عملSECIR :http://ccnso.icann.org/workinggroups/secir.htm  

 

 جهة االتصال بفريق العمل

 ccNSO، متخصصة السياسات ومديرة دعم غابرييال شيتيك

 

 

http://la51.icann.org/en/schedule/tue-ccnso-members/presentation-secir-14oct14-en.pdf
http://la51.icann.org/en/schedule/tue-ccnso-members/presentation-secir-14oct14-en.pdf
http://la51.icann.org/en/schedule/tue-ccnso-members/presentation-secir-14oct14-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/secir.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/secir.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 (GNSOمنظمة دعم األسماء العامة )

 

 تحديث حول سبل حماية المستوى الثاني للمنظمات الدولية
 

 نبذة

ى آليات حماية الحقوق حول الوصول إل GNSO( في PDP( عملية وضع السياسات )WGحققت مجموعة عمل )
( تقدًما ملموًسا في INGO( والمنظمات الدولية غير الحكومية )IGOالتصحيحية من قبل المنظمات الدولية الحكومية )

( UDRPأعمالها. وكانت مهام المجموعة هي استكشاف ما إذا كان يجب تعديل إجراءات سياسة حل النزاعات الموحدة )
في استخدام آليات الحقوق  INGOو IGOلتناول بعض المشكالت والمخاوف في منظمات  (URSوالتعليق السريع الموحد )

 التصحيحية هذه. 
 

في مناقشة الخطوات التالية فيما يتعلق بتسوية توصيات  GNSOومجلس  ICANNفي نفس الوقت، يستمر مجلس إدارة 
GNSO ( السابقة واستشارة اللجنة االستشارية الحكوميةGACالتي تم تقد ) يمها إلى مجلس إدارةICANN  بخصوص

 )على النحو المقدم من خالل دار مقاصة العالمات التجارية(.  INGOوبعض منظمات  IGOاإلجراءات الوقائية لمنظمات 

 
 أحدث التطورات

الستكشاف ما إذا  IGO-INGOمجموعة عمل الحقوق التصحيحية الحالية في  GNSO، وضع مجلس 6100في يونيو 
أو إذا كانت مستقلة، فيجب تطوير  URSو UDRPيل آليات حماية الحقوق التصحيحية مثل إجراءات كان يجب تعد

 في استخدام هذه اإلجراءات. INGOو IGOإجراءات حل النزاع المخصصة لتناول المشكالت التي تواجهها حالًيا منظمات 
 

عمل مجموعة من أسئلة المتابعة التي تم من اجتماع لوس أنجلوس في أكتوبر، وضعت مجموعة ال GACعقب إصدار بيان 
المعينة حديًثا، ماسون كول، في جهود لتسهيل مشاركة  GAC-GNSOمن خالل جهة اتصال  GACنقلها من حينها إلى 

GAC  معGNSO  حول هذا الموضوع. كما أرسلت مجموعة العمل مجموعة من األسئلة الخاصة إلى ائتالف منظمات
IGO  المشاركة فيICANN هذه الموضوعات، كجزء من أبحاثها حول درجة التحديات التي تواجهها المنظمات في  حول

من االعتبار في  INGO. إضافة إلى ذلك، وافقت مجموعة العمل مؤخًرا على استبعاد منظمات URSو UDRPاستخدام 
PDP وقد أظهرت األبحاث المبكرة لمجموعة العمل أن الفروق بين منظمات .IGO  ومنظماتINGO  كانت كافية لصالح

 . IGOاستمرار التركيز فقط على منظمات 
 

، وكذلك GNSO، تواصلت مجموعة العمل أيًضا مع جميع مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة لدى GACباإلضافة إلى 
 .الداعمة األخرى واللجان االستشارية، إلعالمهم بمداوالتها الحديثة ولطلب تعقيباتهم على أعمالها ICANNمنظمات 

 
 الخطوات التالية

، تتوقع مجموعة العمل مراعاة IGOالجارية حول أساليب حماية الحقوق التصحيحية لمنظمات  PDPفيما يتعلق بعملية 
األخرى ودوائر ومجموعات أصحاب  ICANN SO/ACولجان  IGOوائتالف  GACجميع التعقيبات المستلمة من 

منوطة بها. وتنوي مجموعة العمل عقد اجتماع للمجتمع في اجتماع المصلحة مع استمرار أعمالها من خالل المهام ال
ICANN  لعرض نتائجها األولية على المجتمع والحصول على تعليقات 6102العام القادم في سنغافورة، في فبراير ،

 ستساعدها في وضع توصيات سياسات نهائية.
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مبكرة،  PDP، في عملية GNSOلموصى بها سابًقا من قبل فيما يتعلق ببعض األعمال المتعلقة بوسائل الحماية الوقائية ا
المستلمة حول سبل  GACمناقشة الموضوعات المطروحة بسبب عدم اتساقها مع نصيحة  GNSOومجلس  NGPCتتابع 

 الحماية هذه.
 

ل فريق ، سيتم تشكيICANNالسابقة المعتمدة بالفعل من قبل مجلس إدارة  GNSOأما بالنسبة لتلك المتعلقة بتوصيات 
 في وضع خطة للتنفيذ. ICANNمراجعة تنفيذ للعمل مع فريق عمل 

 
 الخلفية

لحماية معرفاتها على المستوى الثاني. بالنسبة  URSو UDRPحالياً صعوبات باالعتماد على  INGOsو IGOsتواجه 
تئناف يعتبر أنه يعرض ، المتطلب اإلجرائي للموافقة على الخضوع إلى صالحية قضائية لمحكمة ألغراض االسIGOsإلى 

، تتركز المقدمة المنطقية لآلليات الحالية على INGOsو IGOsللخطر وضعية حصانتهم من الصالحية القومية. لكٍل من 
ورغم أن بعضها قد تمتلك عالمات تجارية ألسمائها و/ أو مختصراتها، إال أن هذا  -ملكية عالمة تجارية أو أي حق مماثل

 .INGOsو IGOsلجميع  ليس هو الحال بالضرورة
 

باإلجماع كافة توصيات اإلجماع المقدمة من مجموعة عمل عملية وضع السياسة  6103في نوفمبر  GNSOاعتمد مجلس 
. إحدى تلك التوصيات هي gTLD (IGO-INGO PDP WG)حول حماية أسماء المنظمات الدولية في كافة نطاقات 

 IGOsسبقة لعملية وضع السياسة محتملة، حول مسألة حصول طلب المجلس إلعداد تقرير بالمشكالت، كخطوة م
 واستخدامها. URSو UDRPعلى آليات حماية الحقوق التصحيحية مثل  INGOsو
 

. تم نشر تقرير بالتعليقات العامة المستلمة في 6100مارس  01تم نشر تقرير المسائل المبدئي إلبداء التعليقات العامة في 
مايو  62في  GNSOتقرير مسائل نهائي يدمج التعليقات العامة ذات الصلة وتقديمه إلى مجلس ، وتم إعداد 6100مايو  02

، واعتمد ميثاق 6100يونيو  2استناًدا إلى تقريرالمشكالت بتاريخ  PDPعلى بدء عملية  GNSO. صوت مجلس 6100
صور لعملية وضع السياسة على . ويجدر التنويه بصورة خاصة على التحديد المق6100يونيو  62في  PDPمجموعة عمل 

على أنها مؤهلة للحماية، في  IGO-INGO PDP WGالتي تم إدراجها سابقاً من قبل  INGOsو IGOsمعرفات 
 .6103في نوفمبر  GNSOتوصياتها باإلجماع التي تبناها مجلس 

 
 IGOلمنظمات  PDPاعتماد التوصيات باإلجماع من مجموعة عمل  ICANN، قرر مجلس إدارة 6100أبريل  31في 

لمجلس اإلدارة  NGPC، طلبت 6100يونيو  02المستلمة حول الموضوع. في  GACغير المتسقة مع نصيحة  INGOو
 GNSO، تماشًيا مع إجراءات GACتعديل هذه التوصيات المتبقية غير المتسقة مع نصيحة  GNSOأن ينظر مجلس 

وفي انتظار الرد  NGPCرًدا إلى  GNSO، أرسل مجلس 6100أكتوبر  7. في PDPالموثقة على النحو المبين في دليل 
 .NGPCمن 
 

 GAC-GNSO. ومن خالل جهة اتصال URSو UDRPفي لوس أنجلوس ضد تعديل  GACكانت توصيات بيان 
 المعنية لتقديم تعقيبات إضافية حول هذا الموضوع. IGOومنظمات  GACالمعينة حديًثا، دعت مجموعة العمل كالً من 

 

 المعلوماتمزيد من 

 التقرير النهائي لـINGO PDP WG-IGO  6103في نوفمبر :
en.pdf-10nov13-final-ingo-http://gnso.icann.org/en/issues/igo  

  تقرير المسائل النهائي حول حصولIGO وINGO 6100ماية حقوق تصحيحية في مايو على آليات ح :
en.pdf-25may14-final-access-crp-ingo-http://gnso.icann.org/en/issues/igo  

  قرار مجلسGNSO  6100للمباشرة بعملية وضع السياسة في يونيو :
2-http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20140605  

http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-crp-access-final-25may14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-crp-access-final-25may14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20140605-2
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20140605-2
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  صفحة ويب مجموعة عملPDP: -ingo-activities/active/igo-gnso.icann.org/en/grouphttp://
access-crp  

 :ميثاق مجموعة العمل -charter-access-crp-ingo-http://gnso.icann.org/en/drafts/igo
en.pdf-24jun14 

 ر مجلس إدارة قراICANN  باعتماد بعض توصيات مجموعة عمل  6100في أبريلPDP  لمنظمات
INGO-IGO  6103لسنة: -material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board

en#2.a-30-04-1420  

  طلبNGPC  إلى مجلس  6100في يونيوGNSO :بخصوص التوصيات المتبقية 
en.pdf-16jun14-robinson-to-http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby  

 س رد مجلGNSO  علىNGPC  6100في أكتوبر: 
-07oct14-disspain-chalaby-to-http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson

en.pdf  

  بيان لوس أنجلوس منGAC :
-15oct14-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac

en.pdf  

  خطاب مجموعة العمل إلى مجلسGNSO  بخصوص طلب المشاركة في  6100في نوفمبرGAC :
-06nov14-council-to-rindforth-http://gnso.icann.org/en/correspondence/corwin

en.pdf  

 

 جهة االتصال بفريق العمل

 ، كبيرة مديري السياساتماري وونغ
 

 

 

 هل يجب ترجمة معلومات االتصال أو ترجمتها صوتًيا؟

 

 نبذة

نشرت مجموعة عمل عملية وضع السياسات التابعة بخصوص الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات االتصال تقريرها 
 .6102فبراير  0ديسمبر. وسيكون التقرير متاًحا للتعليق العام حتى  02األولي في 

 

 أحدث التطورات 

( هل يجب ترجمة معلومات اتصال التسجيل 0هذا الشهر وتولت مهام اإلجابة على سؤالين:  PDPتم تشكيل مجموعة عمل 
"( أو ترجمتها صوتًيا إلى نص واحد أو لغة واحدة، وفي هذه  Whoisالسم النطاق )المشار إليها بصورة عامة باسم "بيانات 

التوصية  PDPتكاليف هذا المتطلب؟ وحالًيا، ال تفضل أغلبية أعضاء مجموعة عمل  ( من يجب أن يتحمل6الحالة، 
 بالترجمة أو الترجمة الصوتية بصورة إلزامية. 

 

http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo-crp-access
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo-crp-access
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo-crp-access
http://gnso.icann.org/en/drafts/igo-ingo-crp-access-charter-24jun14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/igo-ingo-crp-access-charter-24jun14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/igo-ingo-crp-access-charter-24jun14-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-04-30-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-04-30-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-04-30-en#2.a
http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby-to-robinson-16jun14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby-to-robinson-16jun14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-chalaby-disspain-07oct14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-chalaby-disspain-07oct14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-15oct14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-15oct14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/corwin-rindforth-to-council-06nov14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/corwin-rindforth-to-council-06nov14-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
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تتم دعوة أعضاء المجتمع لعرض وجهات نظرهم حول كال السؤالين مع وضع الحجج التي ستساعد نقاشات المجموعة في 
 . المرحلة األولية وحتى التقرير النهائي

 

 الخطوات التالية 

لجميع التعليقات المستلمة، سيبدأ األعضاء في إعداد تقريرهم النهائي. وتخطط  PDPبمجرد مراجعة مجموعة عمل 
 .ICANN 52المجموعة لالجتماع وجًها لوجه في سنغافورة خالل 

 

 مزيد من المعلومات

 التقرير األولي 

 التعليقات العامة 

 

 جهة االتصال بفريق العمل

 , مدير سياساتهيدلند جولي

 , أخصائي سياسات الرس هوفمان
 
 

 

  At-Large 

 

 ALACأنشطة وضع سياسة 
 

 نبذة

 مما يلي: ALAC، تشكلت أنشطة وضع سياسات 6100بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر 
  

 متابعة -اللتزامات المصلحة العامة ALACحول مراجعة  ALACبيان  .0
 

قل عملية اإلشراف على ( المعنية بوضع مقترح نCWGحول مجموعة العمل عبر المجتمعات ) ALACبيان  .6
IANA بخصوص الوظائف ذات الصلة بالتسمية، مسودة مقترح االنتقال 

 

 ICANN( المعنية بتعزيز مساءلة CCWGميثاق مجموعة العمل عبر المجتمعات ) .3

 أحدث التطورات

( إلى مجلس إدارة PIC) حول التزامات المصلحة العامة ALACبيان في لوس أنجلوس، تم تقديم  ICANN 51خالل  .0
ICANN  مع الدعوة للتجميد في أكثر الفئات أهمية وهي نطاقاتTLD  على النحو المحدد من قبل اللجنة االستشارية

 ( حتى تفعيل سبل حماية المصلحة العامة. GACالحكومية )

http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-initial-15dec14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/transliteration-contact-initial-2014-12-16-en
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/statement-public-interest-comments-19nov14-en.pdf
https://community.icann.org/x/YoEHAw
https://community.icann.org/x/YoEHAw
https://community.icann.org/download/attachments/49360934/Enhancing%20ICANN%20Accountability%20FINAL%20-%20Clean%20-%20Charter%20-%20updated%203%20November%202015.pdf?version=1&modificationDate=1415141649000&api=v2
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/statement-public-interest-comments-16oct14-en.pdf
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، تلقت هذه االستشارة العديد من (NGPC)الجديدة لمجلس اإلدارة  gTLDالمراجعة من قبل لجنة عمليات  أثناء
إلى مجلس إدارة  بيان متابعةبصورة عاجلة  ALAC. ولدعم موقعها، قدمت السجالتالمالحظات وبصورة خاصة من 

ICANN  يوضح التفاصيل في استشارتها. ولتحقيق النشاط عبر الدوائر، حشدت  6100مبر نوف 06فيALAC  الدعم
 والمصادر األخرى.  GACو دوائر األعمالمن 

 

استجابًة لطلب التعليقات العامة حول مجموعة العمل عبر المجتمعات لوضع مسودة مقترح االنتقال لمقترح لنقل اإلشراف  .6
، وأحد ALACرينبرج، رئيس ، وضع أالن ج(CWG)حول الوظائف ذات الصلة باألسماء  IANAعلى وظائف 

في  Large-Atوالتي استندت إلى نقاش موسع بين مشاركي  ،بيان، مسودة CWGفي  ALACالمشاركين من 
CWG ويحلل البيان الهياكل المقترحة في .CWG  .ويقترح حلول بديلة 

 

جلستين ، تم عقد RFPفي  ALACووضع  IANAفي موضوع انتقال اإلشراف على  Large-Atلتحسين فهم أعضاء 
. وبينما ال تزال العروض التفصيليةمع  ALACفي أول ديسمبر وركزت الجلسة الثانية على مسودة بيان  عبر الويب

 6100ر ديسمب 02إلى عملية التعليق العام في  ALACمسودة البيان قيد التطوير وطلب التعليقات من المجتمع، قدمتها 
. ومع مراعاة التعليقات At-Largeوآخرين خارج مجتمع  CWGلتلقي التعليقات واالقتراحات البناءة من أعضاء 

وتقديمه في وقت سابق إلنجاز فترة التعليق في  ALACاإلضافية، سيكون من المحتمل اعتماد إصدار نهائي من قبل 
 .6100ديسمبر  66

 

والذي شارك في  ICANNنية بتعزيز مساءلة ( المعCCWGميثاق مجموعة العمل عبر المجتمعات ) ALACاعتمدت  .3
عضًوا من كل منظمة من منظمات  ALAC اختارت. وفي أول ديسمبر، ALACصياغته اثنان من أعضاء 

At-Large ( اإلقليميةRALO ليكونوا ممثليها الرسميين في )CCWG . 
 

( وسباستيان باكوليه APRALO( وشيريل النجدون أور )AFRALOهم: تيجاني بن جيما ) At-Largeممثلو منظمة 
(EURALO( وليون سانشيز )LACRALO( وأالن جرينبرج )NARALO .) 

 

 الخطوات التالية

  مسودة خطة تشغيل لمدة خمس سنوات فيICANN – تعلق ALAC  على البيان 

  برنامج نطاقاتTLD  ذات أسماءIDN - ( قواعد إنشاء العالماتLGR( مشروع األدوات ،)P1 )-  مواصفات
 صياغة بيان  ALACتنظر  – LGRمجموعة أدوات 

  إطالق أسماء الدول والمقاطعات داخل نطاقاتTLD  وهيMW.B .وIMIM –  تنظرALAC  في صياغة بيان 

  التجديد المقترح للوظائف المدعومة بموجب اتفاقية سجلTLD –  تنظرALAC في صياغة بيان 

 
 مزيد من المعلومات

 حة عمل وضع سياسة مساLarge-At 

 
 جهة االتصال بفريق العمل

 Large-At، منسق سياسات زينيو )ألاير( ليانج

 

 

https://community.icann.org/download/attachments/49362177/RySG%20Statement%20on%20ALACs%20Los%20Angeles%20Input%20to%20GAC.pdf?version=1&modificationDate=1415892039000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/49362177/RySG%20Statement%20on%20ALACs%20Los%20Angeles%20Input%20to%20GAC.pdf?version=1&modificationDate=1415892039000&api=v2
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/statement-public-interest-comments-19nov14-en.pdf
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/statement-public-interest-comments-19nov14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/cooper-to-chehade-et-al-09dec14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/cooper-to-chehade-et-al-09dec14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/schneider-to-crocker-09dec14-en.pdf
https://community.icann.org/x/YoEHAw
https://community.icann.org/x/YoEHAw
https://community.icann.org/x/0DrxAg
https://community.icann.org/x/0DrxAg
https://community.icann.org/x/0DrxAg
https://community.icann.org/download/attachments/50823955/At-Large%20IANA%20Naming%20Proposal%20for%20Public%20Comment.pdf?version=1&modificationDate=1418401049000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/50823955/At-Large%20IANA%20Naming%20Proposal%20for%20Public%20Comment.pdf?version=1&modificationDate=1418401049000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/49360934/Enhancing%20ICANN%20Accountability%20FINAL%20-%20Clean%20-%20Charter%20-%20updated%203%20November%202015.pdf?version=1&modificationDate=1415141649000&api=v2
https://community.icann.org/x/IIMHAw
https://community.icann.org/x/IIMHAw
https://community.icann.org/x/izTxAg
https://community.icann.org/x/woQQAw
https://community.icann.org/x/yYIQAw
mailto:https//community.icann.org/x/bwFO
mailto:ariel.liang@icann.org
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 لشهر ديسمبر RALOالملخص الشهري لـ 
 

 نبذة

 RALOة. وستعقد األمانات الخمس في أنشطة هذه السنة وتضع الخطط لمبادرات السنة القادم RALOتختتم جميع منظمات 

. وأحد المشكالت األكثر صلة المطلوب ICANN 52في اإلعداد الجتماع  RALOمؤتمر هاتفي لمناقشة المشكالت عبر 

وقياسات األداء باإلضافة إلى  At-Large( وإلغاء اعتماد بنية ROPحول قواعد اإلجراءات ) RALOمناقشتها مستجدات 

 . ATLAS IIتطبيق توصيات 

 RALOللحصول على معلومات إضافية حول هذا االجتماع. فيما يلي تحديث موجز لتطورات  الموقع التفاعليراجع 

 الشهرية. 

 

 أحدث التطورات 
 

4. AFRALO 

 

في تحقيق تقدم ثابت في تجميع وثائق متعددة واعتمادها.  AFRALOجموعة عمل قواعد إجراءات تستمر م

وتتضمن الموضوعات التي ستتم مناقشتها العضوية الفردية والصوت المرجح وأداء األعضاء وإلغاء االعتماد 

 للحصول على مزيد من التفاصيل.  الموقع التفاعليوالنصاب القانوني ومعايير االعتماد. راجع 

 

، تم نشرة" بإصدار ICANNقيادية في التواصل من أجل تمثيل أفريقي أكبر في المناصب القام فريق العمل "

 وس. في موريشي AFRINICتوزيعها خالل آخر اجتماع 

 

1. APRALO 

 

في سنغافورة، بما في ذلك تتبع فرص الرعاية.  APRALOفي العمل على تنظيم عرض  APRALOتستمر قيادة 
 للحصول على التحديثات.  صفحة الموقع التفاعلي للعرضراجع 

 

 APAC HUBإستراتيجية في سنغافورة حول تطبيق  APAC HUBفي العمل مع  APRALOيستمر أعضاء 
APRALO – . 

 

لي للغة قيد التقدم بصورة جيدة. ويجب توضيح أن لإلستراتيجية: التطويع المح 0المرحلة األولى من منطقة التركيز 
دلهي ترجمة العديد من -ISOCهذا المشروع مثال فعلي على المشاركة الشاملة للمجتمع. على سبيل المثال، أنجز 

إلى اللغة الهندية، التي تمثل اللغة الرسمية لدولة الهند واللغة األصلية الرئيسية عبر شمال الهند.  ICANNمواد 
لالطالع على الوثائق المترجمة  مبادرة التطويع المحلي للغة -إطار عمل الموزع التجريبي  -مجموعة العمل راجع 

  وللحصول على تفاصيل إضافية.

 

https://community.icann.org/display/CRALO/At-Large+Regional+Secretariats+Meeting+2014-12-18
https://community.icann.org/display/CRALO/At-Large+Regional+Secretariats+Meeting+2014-12-18
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+RULES+OF+PROCEDURE+REVIEW+2014
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+RULES+OF+PROCEDURE+REVIEW+2014
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=49353312
https://community.icann.org/download/attachments/49353312/AFRALO%20Publication_11%2019%202014_modified_Edited.pdf?version=1&modificationDate=1416527976000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/49353312/AFRALO%20Publication_11%2019%202014_modified_Edited.pdf?version=1&modificationDate=1416527976000&api=v2
https://community.icann.org/display/atlarge/APRALO+Outreach+Event+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/APRALO+Outreach+Event+Workspace
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+-+ICANN+APAC+HUB+PILOT+FRAMEWORK
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+-+ICANN+APAC+HUB+PILOT+FRAMEWORK
https://community.icann.org/display/APRALO/Working+Group+-+Hub+Pilot+Framework-+Language+Localization+Initiative
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3. EURALO  

 

، والدعوة للمقترحات 6102لصوفيا، يونيو  EuroDIGمشكالت مثل عملية تخطيط  EURALOيناقش أعضاء 

وعروض  6102لسنة  EURALOالجديدة وتخطيط موازنة  ALSواجتماع التخطيط المفتوح ومراجعة تطبيقات 

CROPPل اجتماع . وبدأ األعضاء تبادل األفكار حول مقترح االجتماع وجًها لوجه خالICANN  في خريف

 في دبلن.  6102

  

1. LACRALO 

 

مقترح إجراءات إعداد البيانات وإصدارها ويقدمون تعقيبات حول الوثائق التالية:  LACRALOيناقش أعضاء 

 . مقترح قياسات، وجديد ALSمقترح برنامج توظيف ، وونشرها

 

 . 6102لسنة  LACRALOانتخابات رئيس وأمانة جدول  LACRALOنشرت 

 
لمرحلة اختبار لتحسين جودة أداة الترجمة اآللية. راجع  LACRALOتخضع قوائم عناوين البريد اإللكتروني في 

issues-list-mailing-LACRALO-of-discussion  .للحصول على المستجدات 
 

 

2. NARALO 

 

ألسباب  6102أبريل  03حتى  6100ديسمبر  8، جارث بروين إجازة غياب من NARALOطلب رئيس 
وتلقى  6100ديسمبر  01في  NARALOلى قائمة شخصية تمنعه من تلبية التزاماته كرئيس. وتم إرسال الطلب إ

 السارية، تم الوصول إلى إجماع تام.  NARALO. ووفًقا للوائح NARALOدعًما كامالً من أعضاء 

: إيفان ليبوفيتش، القائم بأعمال األمين NARALOالقائمة بأعمال الرئيس  كما يلي: NARALOويتم تنظيم قيادة 
 فاسكويز. جوديث  ونائب الرئيس: NARALOفي 
 

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: 
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers 

 

 مزيد من المعلومات

  منظماتLarge-At اإلقليمية 
 

 جهة االتصال بفريق العمل

 , مدير الشؤون اإلقليمية سيلفيا فيفانكو

 

 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48344587
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48344587
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48344587
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48344577
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=51413649
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=51413649
https://community.icann.org/display/atlarge/2015+LACRALO+Regional+Selection
https://community.icann.org/display/LACRALO/discussion-of-LACRALO-mailing-list-issues
https://community.icann.org/display/LACRALO/discussion-of-LACRALO-mailing-list-issues
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers
https://community.icann.org/display/atlarge/Regional+At-Large+Organisations
mailto:silvia.vivanco@icann.org
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  At-Largeهيكل  481يتوسع إلى  At-Largeمجتمع 
 

 نبذة

(. وتعمل هذه الهياكل ALSes) At-Largeمؤخًرا ثالثة منظمات جديدة باعتبارها من هياكل منظمة  ALACدت لجنة اعتم
والذي يمثل آالًفا من المستخدمين  At-Largeعلى توسيع التنوع اإلقليمي الذي يميز منظمة  At-Largeالجديدة لمنظمة 

 081المعتمدين اآلن  At-Largeالجديدة، يبلغ إجمالي عدد هياكل  الفرديين النهائيين لإلنترنت. وبإضافة هذه المنظمات
 هيكالً. 

الحالي. ويمكن العثور  Word، والتي تحل محل تنسيق مستند ALSنموذج طلب عبر اإلنترنت جديد في  ALACكما تطبق 
 الموقع التفاعلي، كما ستتاح أيًضا على الصفحات الرئيسية في Large-At موقع ويبعلى النموذج عبر اإلنترنت على 

، سيكون النموذج متوفًرا باللغة RALOمن أجل زيادة التواصل. إضافة إلى ذلك، فبانتظار موافقة رؤساء  RALOلمنظمة 
 التي يتم استخدام لغات متعددة فيها.  RALOًضا إصدارات مترجمة الستضافة منظمات اإلنجليزية ولكن أي

 

 أحدث التطورات 

. حيث تضمنت عملية االعتماد التحقيق الواجب التي ينفذها طاقم ALSلصالح اعتماد الثالثة منظمات كُبنى  ALACصوتت 
 .(AFRALOقليمية ذات الصلة )وهي في هذه الحالة، اإل At-Largeوالمشورة اإلقليمية المقدمة من منظمات  ICANNعمل 

 

 في ميدراند، جنوب أفريقيا.  جنوب أفريقيا ISOCتقع 

وتعتبر القيادة شابة نسبًيا ونشيطة للغاية، كما تتمتع بالنشاط في مشاركة الجامعات والكليات من أجل زيادة الوعي 
-ISOCحكومية وشركات االتصاالت واألكاديميين وحول الفصل. كما تدعم أيًضا مساهمات العمل مع الجهات ال

ZA .)ومنظمات المجتمع المدني األخرى ذات الصلة )منظمات مملوكة بالضرورة لشباب 
 

 في الجوس، نيجيريا.  أفريقيا DigitalSenseيقع مقر 

مام في يكون األعضاء نشطين عادًة عن طريق المنتديات العامة، وتنتج موضوعات النقاش عن موضوعات االهت
المجال سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو العالمي. وقد تمت الهيكلة لدعم الحضور في المشاركات وجًها 

( وطاولة NDSF-IG4Dفي نيجيرا حول حوكمة الشركات للتنمية ) DigitalSenseلوجه السنوية مثل منتدى 
IPv6  المجال في الدولة وعلى المستوى الدولي التي يتم المستديرة في نيجيريا. كما تشجع المنظمة أيًضا أحداث

 عرضها كمستفيد لتنوير األعضاء وتعليمهم.
 

 في روكيري، رواندا. رواندا ISOCتقع 

خضعت المجموعة مؤخًرا لتغيير حالة للسماح للمنظمة بالعمل كجهة غير ربحية. وتتقدم القيادة بانتظام لتمويل 
 IGFالندوات حول الخصوصية المحلية والوصول عبر اإلنترنت وتشارك في أحداث وتدير العديد من األحداث مثل 

 .IPv6المحلي و

 

 الخطوات التالية

لهيئة  LACRALOلرابطة التنمية في الكاميرون ومن  AFRALOينتظر العاملون حالًيا االستشارة اإلقليمية من قيادة 
 لمؤسسة دعم اإلنترنت. EURALO( ومن AMTICSتحسين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

 

http://www.atlarge.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
https://community.icann.org/category/atlarge
https://community.icann.org/category/atlarge
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 الخلفية

تتمثل في أنها تمزج آراء مجموعة من منظمات مستخدمي اإلنترنت النهائيين  At-Largeإحدى نقاط القوة في مجتمع منظمة 
. آراء هذه الفئات التي RALOالتي تتميز بالتنوع على الصعيد العالمي، المنتظمين في خمس منظمات إقليمية تابعة لمنظمة 

رأي العام داخل المؤسسات يتم جمعها عبر عملية تطوير داخلية للسياسات تتميز بأنها تتم من أسفل إلى أعلى وأنها تمثل ال
 .ALACقائمة على توافق اآلراء ولها تمثيل في المستندات الرسمية المملوكة للجنة 

 

 مزيد من المعلومات

  هياكل قائمة كاملة منLarge-At المصادق عليهم والمعلقة 

 معلومات إحصائية بشأن التمثيل العالمي لـALS 

 هياكل خريطة عالمية لALS المعتمدة 

  معلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمةLarge-At 

  موقع منظمةLarge-At  التابعة لمنظمةICANN على الويب 

 
 صال بفريق العملجهة االت

 Large-At، دعم فريق السياسة لـ ناتالي بيرجرين

 

 

 (GACاللجنة االستشارية الحكومية )

 
 في مجموعات عمل المجتمع GACمشاركة 

 
 نبذة

 -ICANN (CCWGل تحسين مساءلة مؤخًرا الميثاق المقترح لمجموعة العمل عبر المجتمعات حو GACاعتمدت 
بالفعل بنشاط في كل من مجموعة تنسيق انتقال  GACالمساءلة( وعينت خمسة أعضاء في هذه المجموعة. وتشارك 

( المعنية بوضع مقترح نقل عملية اإلشراف على CWG( ومجموعة العمل عبر المجتمعات )ICG) ALACاإلشراف على 
IANA سمية.بخصوص الوظائف ذات الصلة بالت 

 

 أحدث التطورات 

 GACالمساءلة. وقد تم تعيين خمسة ممثلين في -CCWGمؤخًرا اعتماد الميثاق المقترح بخصوص  GACقررت 
كأعضاء وهم من األرجنتين والواليات المتحدة والدنمارك وبعثة االتحاد األفريقي ونيوي. إضافة إلى ذلك، تم تعيين أحد 

المساءلة. كما تم تسجيل -CCWGمع  ICGن إيران، كأحد جهتي اتصال م GAC، وهو ممثل ICGفي  GACأعضاء 
  العديد من الممثلين اآلخرين كمشاركين.

 

 ICGالنشطة مع األعضاء المعينين في كل من  GACالمساءلة باإلضافة إلى مشاركة -CCWGتأتي هذه المشاركة في 
 تين. حول الوظائف ذات الصلة باألسماء منذ إطالق هذين المبادر CWGو

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:nathalie.peregrine@icann.org
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  الخطوات التالية

داخلًيا مع أعضائها في هذه المجموعات من أجل نقل المساهمات في وقتها. كما تعمل هذه التطورات على  GACتتشاور 
بصورة تقليدية أنشطتها وقراراتها على  GAC. وتركز ICANNبزيادة األنشطة بين اجتماعات  GACإظهار اتجاه تتخذه 

ن الزيادة في مبادرات المجتمع والمشكالت المطلوب معالجتها شجعت على أعمال متواصلة بين االجتماعات وجًها لوجه، ولك
 . GACالجلسات من قبل أعضاء 

 

 مزيد من المعلومات

  موقعGAC على الويب  

  اإلشراف علىIANA  ومساءلةICANN 

  سجل نصائحGAC على اإلنترنت  

 
 جهة االتصال بفريق العمل

 GAC المدير األول، في إدارة عالقات، أولوف نوردلنج
 GAC، منسقة، خدمات جوليا تشارفولين

 GAC استشاري عالقات، كارين بيرست
 
 

 

 

 يد، توماس شنايدرالجد GACمقابلة مع رئيس 
 

 نبذة

الجديد على جهوده فيما يتعلق بتعزيز الثقة والمساءلة في كل من نموذج  GACحديثة، أكد رئيس  مقابلةفي 
ICANN لتحديد حد أعلى  والمصلحة العامة خالل فترة االنتقال القادمة. وعند سؤاله عن التغيير المقترح في اللوائح

ومجلس اإلدارة يجب عليهم السعي إلى قرارات باإلجماع  GAC، أوضح أن GACللمجلس في رفض استشارة 
 وأكد على الحاجة إلى أهمية المعرفة والمشاركة مع بقية المجتمع.

 

 أحدث التطورات 

في  GAC، أوضح توماس شنايدر أولويات في لوس أنجلوس مباشرة ICANN 51 في مقابلة معه بعد انتخابه في
وأبرز أن الثقة والمساءلة مهمة للغاية لفعالية نموذج أصحاب المصلحة  ICANNدورها االستشاري ضمن 

. وقال أن أصحاب المصلحة غير الموافقين على قرارات محددة سيحترمون مع ذلك ICANNالمتعددين في 
 لنتائج، شريطة ثقتهم في نزاهة العملية ومعرفة أن اختالف وجهات النظر مأخوذ في االعتبار.ويعتمدون ا

 
كما تناول السيد شنايدر موضوع التغيير في اللوائح المقترحة التي تسري بأغلبية ثلثي األصوات لمجلس اإلدارة 

للسعي إلى قرارات  GACالمجلس و بدالً من األغلبية البسيطة الحالية. كما أكد على حاجة GACلرفض استشارة 
باإلجماع والمشاركة مع بقية المجتمع من خالل تقديم جميع البيانات األساسية ذات الصلة والتفسيرات مع الحساسية 

  للمفاهيم.

 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://www.icann.org/stewardship-accountability
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice
mailto:Olof.Nordling@icann.org
mailto:Julia.Charvolen@icann.org
mailto:Karine.Perset@icann.org
http://youtu.be/eCOChoyhrD4
http://youtu.be/eCOChoyhrD4
http://youtu.be/eCOChoyhrD4


 61 

 الخطوات التالية 

ًيا وقد عقب ردود الفعل من مجموعات أصحاب المصلحة األخرى، فإن قرار التغيير المقترح في اللوائح معلق حال
األوسع. وتوجه اللوائح الحالية مجلس اإلدارة  ICANNيكون الموضوع أيًضا ذا صلة في سياق نقاشات مساءلة 

 .GACبالنظر في حل "بحسن نية وفي وقت مناسب وبطريقة فعالة"، في حالة عدم موافقة المجلس على استشارة 
 

 مزيد من المعلومات

 مقابلة مع توماس شنايدر  

  قناةICANN على يوتيوب  

 لمقترحةالتعليقات العامة حول تغييرات اللوائح الداخلية ا  

 جهة االتصال بفريق العمل

 GACالمدير األول، في إدارة عالقات ، أولوف نوردلنج
 GAC، استشاري عالقات كارين بيرست

 GAC، منسقة، خدمات جوليا تشارفولين

 

 

 (RSSACاللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر )

 

RSSAC  تعتمد مستشارين 

 

 نبذة

، أول اثنين من RSSAC002و RSSAC001كالً من  RSSAC، اعتمدت 6100نوفمبر  61في اجتماعها العادي في 
 يتها المعاد تنظيمها. وفًقا لبن RSSACاالستشارات الرسمية الصادرة عن 

 

 التطورات 

خدمة أفضل الممارسات المقدمة من قبل الخوادم الجذر وحددت االستثناءات  RSSAC، أوضحت RSSAC001في 
التشغيلية التي قد يتوقعها المستخدمون بصورة معقولة من مشغلي خوادم الجذر والخدمات. وتؤكد الوثيقة على أن تنوع 

ام الخادم الجذر، ويحل محل، مع طلب التعليقات القادم من مجلس البنية األساسية لإلنترنت وجهات النظر مستحسن في نظ
(IAB( توجيه سابق ،)راجع أدناه( )RFC 2010، RFC2870 حول التطبيق مع مجموعة من توقعات البروتوكول )

 والخدمة التي يجب أن يلبيها مشغلو الخادم الجذر.
 

بمجموعة أولية من المعامالت التي ستكون مفيدة لمراقبة إنشاء الخط وتوصي  RSSAC، تحدد RSSAC002في 
األساسي وتحديد االتجاهات لنظام الخادم الجذر. وسيشكل تطبيق هذه القياسات )والتنقيحات المستقبلية لها( من قبل مشغلي 

تأثيرات( المرتبطة بحجم النمو في الخادم الجذر نظام تنبيه مبكر سيساعد في اكتشاف والحد من أي تأثيرات )أو غياب هذه ال
المنطقة الجذر. كما ستساعد مجموعة التوقعات المشتركة لتجميع البيانات على تحديد أي تغييرات قد تعوق األداء العادي 

 واإلنترنت. DNSالمرتبطة بنمو المنطقة الجذر أو التغييرات األخرى الناشئة في  DNSلنظام الخادم الجذر في 

 

http://youtu.be/eCOChoyhrD4
http://www.youtube.com/user/ICANNnews
https://www.icann.org/public-comments/bylaws-amend-gac-advice-2014-08-15-en
mailto:Olof.Nordling@icann.org
mailto:Karine.Perset@icann.org
mailto:Julia.Charvolen@icann.org
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 RFCللنشر بالتوافق مع  RSSAC001سيتم تعليق . RSSACصفحة ويب منشورات في  RSSAC002تم نشر 
 (.هناة متوفرة ومتطلبات النشر )المسودة الحالي DNS، لتحديد بروتوكول خدمة اسم جذر IABتكميلي من 

 
مع  RSSACهذه الوثائق هي نصيحة عامة للمجتمع التقني، بصورة خاصة مشغلي خادم الجذر. ووفًقا للميثاق، تعمل 

 تمع.منظمات مشغلي الخادم الجذر حول نشر التوصيات وتخطط لتقرير حالة إلى المج

 

 

 مزيد من المعلومات

  صفحة ويب منشوراتRSSAC 

  صفحةRSSAC الرئيسية 

 

 جهة اتصال العاملين
 ، كبير محللي السياسةكارلوس رايس

 

 

https://www.icann.org/resources/pages/rssac-publications-2014-05-12-en
http://datatracker.ietf.org/doc/draft-iab-2870bis/
http://datatracker.ietf.org/doc/draft-iab-2870bis/
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-publications-2014-05-12-en
http://rssac.icann.org/
mailto:carlos.reyes@icann.org
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 (SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )

 

SSAC  تنشر استشارة حول الحفاظ على أمن واستقرار وظائفIANA  من خالل
 نقل اإلشراف

 

 نبذة

حول - SSACر استشارة اللجنة االستشارية لألمن واالستقرا :SAC069 بنشر 6100ديسمبر  01في  SSACقامت 
 من خالل نقل اإلشراف. IANAالحفاظ على أمن واستقرار وظائف 

 

 أحدث التطورات والخطوات القادمة

حول - SSACقرار : استشارة اللجنة االستشارية لألمن واالستSAC069بنشر  6100ديسمبر  01في  SSACقامت 
في هذه االستشارة إلى المشكالت التي قد  SSAC. تنظر من خالل نقل اإلشراف IANAالحفاظ على أمن واستقرار وظائف 

سواء خالل أو بعد عملية نقل دور إشراف اإلدارة الوطنية األمريكية  DNSتؤثر على أمن واستقرار نظام أسماء النطاقات 
، كما أنها تقدم العديد من التوصيات. هذه النصيحة تكمل النصيحة IANAوظائف ل NTIAلالتصاالت والمعلومات 

SAC067,  نظرة عامة وسجل وظائف"IANAو "SAC068,  تقرير حول عقد وظائف"IANA ويفترض اإللمام ،"
في أمن  IANAالطريقة التي يسهم بها الترتيب الحالي لوظائف  6بالمعلومات الواردة في هذين التقريرين. يصف القسم 

أسئلة وقضايا يجب التعامل معها من خالل مجتمع اإلنترنت من  3. يطرح القسم IANAواستقرار ومرونة أنشطة وظائف 
توصيات  3طوال عملية النقل )وما بعدها(. يحتوي القسم  IANAأجل الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة أنشطة وظائف 

 .SSACخاصة من 
. ومنذ IANA، مبكًرا في عملية مقترحات انتقال اإلشراف على 6100الوثيقة في مايو  بدء العمل في هذه SSACالحظت 

, كما حققت SAC068و SAC067ذلك الحين، فإن اإلسهامات األولية من جانبها حول الموضوع تم نشرها باسم 
تنسيق انتقال اإلشراف على  تقدًما كبيًرا في عروض النقل المقرر تقديمها إلى مجموعة IANAالمجتمعات التشغيلية لوظائف 

IANA (ICG ونتيجة لذلك، ربما يتم تخطي بعض من هذه النتائج والتوصيات في االستشارة بسبب األحداث. وعلى الرغم .)
 .IANAبأن االتجاه العام للتقرير دقيق ومفيد بالنسبة للحديث العام حول عملية انتقال اإلشراف على  SSACمن ذلك، تؤمن 

 

 ليةالخطوات التا

( المعنية بوضع مقترح نقل عملية اإلشراف على CWGقد يعمل االستشاري على إخطار مجموعة العمل عبر المجتمعات )
IANA إضافة إلى ذلك، سوف  .مسودة مقترح االنتقالحول  عامفترة التعليق ال بخصوص الوظائف ذات الصلة بالتسمية خالل

  .6102في سنغافورة في فبراير  ICANN 52حول النصيحة في اجتماع  ICANNتقريًرا موجًزا إلى مجتمع  SSACتقدم 

 

 فيةالخل

( بوزارة التجارة األمريكية عن نيتها في نقل NTIA، أعلنت اإلدارة الوطنية للمعلومات واالتصاالت )6100مارس  00في 
 NTIA(. وفي ذلك اإلعالن، دعت IANAدورها اإلشرافي الحالي فيما يتعلق بوظائف هيئة أرقام اإلنترنت الُمخصصة )

( إلى "تجميع أصحاب المصلحة العالميين من أجل وضع مقترح بنقل ICANNهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة )
أيًضا مجموعة من  NTIAكما حددت  (".DNSبالتنسيق مع نظام أسماء نطاقات اإلنترنت ) NTIAالدور الحالي الذي تلعبه 

 المعايير التي يجب الوفاء بها من خالل المقترح.
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-069-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-069-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cwg-naming-transition-2014-12-01-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/cwg-naming-transition-01dec14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cwg-naming-transition-01dec14-en.pdf
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 IANAتمعات أصحاب المصلحة توقعاتها ومقترحاتهم لترتيب مع قبل وظائف وخالل هذه العملية، ومع مناقشة وصياغة مج
 .IANAفي الوقت الحالي فيما يخص وظائف  NTIA، سوف يكون من المهم فهم الدور الذي تلعبه NTIAلـ 

 

 مزيد من المعلومات

  موقعSSAC على الويب 

  منشوراتSSAC 
 

 جهة االتصال بفريق العمل

 دعم تنمية النشرات االستشارية RSSACو SSAC، مدير ستيف شينج

 

# # # 

http://www.icann.org/en/groups/ssac
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2012-02-25-en
mailto:steve.sheng@icann.org?subject=SSAC%20Publishes%20Report%20on%20IANA%20Functions%20Contract

