
  

 هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة
11TUتحديث السياسةU11T 

  2014مايو  – 5، اإلصدار 14جلد الم
 

 ICANN عبر
11TUالجديد في تحديث السياسةU11T 

11UT التخطيط ألول جائزة لروح الجماعة بين أصحاب المصلحة المتعددين الجتماعICANN  50رقمU11T  

11TUالقضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامةU11T 

ASO 
 11UT تحديثاتNRO 11وTURIR 

ccNSO 
11UT 11المجلس يقدم التعليقات على عملية نقل إشرافTUIANA 

GNSO 
 11UT 11بدء االستعدادات لمراجعةTUGNSO 

11TUبدء جهود لتطوير المبادئ التشغيلية لمجوعة عمل قطاعات المجتمعU11T 

11UT مجلسGNSO  13ليس لديه أي اعتراض على المواصفةU11T 

At-Large 
 11ALACUT  بيانات حول نصيحة السياسة 10تقدمU11T 

 11UT تخطيط قمةATLAS الثانية يدخل الشهر النهائيU11T 

 11UT قمةATLAS  الثانية حول سلسلة ندوات الويب الخاصة ببناء سعة تتواصلU11T 

 11Large-AtUT  11هيكل  173تتوسع إلىTULarge-At 

https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
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GAC 
 11UT عقد اجتماع حكومي رفيع المستوى في اجتماعICANN  50رقمU11T 

RSSAC 
 11RSSACUT تسعى للحصول على أعضاء للمجموعةU11T 

 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

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

11UT 11بيان الغرض من تحديث سياسةTUICANN 
 

 .1111TUpolicyinfo@icann.orgUTأرسل 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 اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 1111TUSSACUT اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

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
mailto:policyinfo@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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 ICANN عبر

 الجديد في تحديث السياسة 
 نبذة

الرقمية  ICANNالجديد والتحسينات المستمرة والجارية إلستراتيجية  ICANN.orgدفع اإلطالق األخير لموقع 
إلى إجراء دراسة موثقة حول أفضل السبل لـتحديث السياسة كمورد لتقديم أخبار ومحتويات وضع السياسات األكثر 

  فاعلية.

 أحدث التطورات 
وضع وإطالق في القريب العاجل  يعمل فريق دعم وضع السياسة، باالشتراك مع زمالء من فريق االتصاالت، على

 خبرة جديدة حول تحديث السياسة لقرائنا الموقرين وأعضاء المجتمع.

، ولكن ICANNوسوف يواصل تحديث السياسة توفير نفس جودة المحتوى حول أنشطة تطوير السياسة الخاصة بـ 
يد قراءنا على مشاركة المحتوى نأمل أن يكون ذلك بطريقة ديناميكية وتفاعلية أكثر. وسوف يشجع التصميم الجد

وتزويد فريق دعم تطوير السياسات بالمقاييس من أجل الفهم بشكل أكثر فاعلية ألفضل طريقة لخدمة مجتمع تطوير 
 . ICANNسياسة 

 الخطوات التالية

. policyinfo@icann.orgبمجرد إطالق تحديث السياسة الجديد، سوف يتم استقبال التعقيبات واالقتراحات على 
  تحديث السياسة سيواصل التطور في الرد على المشاركين.

 مزيد من المعلومات

 بيان الغرض من تحديث السياسة •

 جهة االتصال بالفريق
11TUكيلسي سيومنشU11Tمنسق االتصاالت العالمية ، 

 

mailto:policyinfo@icann.org
https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
mailto:kelsey.suemnicht@icann.org
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التخطيط ألول جائزة لروح الجماعة بين أصحاب المصلحة المتعددين الجتماع 
ICANN  50رقم 

 أحدث التطورات 
فترة ترشيح ألول جائزة لروح الجماعة بين أصحاب المصلحة المتعددين. ويسعى  ICANNفي شهر أبريل، أطلقت 

هذا البرنامج الخاص بالجائزة إلى تقدير أعضاء المجتمع الذين شغلوا أدوار قيادية في العديد من مجموعات العمل أو 
 ICANNتشارية. وتأمل وأظهروا التعاون مع مختلف منظمات الدعم و/أو اللجان االس ICANNاللجان التابعة لـ 

) أكدوا 2) استثمروا بعمق في الحلول المستندة إلى اإلجماع، و(1في تقدير وشكر المشاركين من المجتمع ممن (
) شاركوا 3بالنسبة لحوكمة اإلنترنت، و( ICANNعلى أهمية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الخاص بـ 

 ومجتمعها. ICANNبطريقة شاملة في االهتمامات األكبر لمنظمة 

. وكل من األفراد ICANNوسوف يظهر المرشحون للجائزة على األقل خمسة أعوام من المشاركة في مجتمع 
والمؤسسات مؤهلون للحصول على هذه الجائزة. ويجري اآلن تشكيل هيئة من أعضاء المجتمع من أجل المساعدة 

ولى. وسوف يتم تقييم الحاصلين على هذه الجائزة في مراجعة كافة الترشيحات وتحديد أفضل المرشحين للجوائز األ
 بمعرفة هيئة انتخاب المجتمع مع الوضع في االعتبار أربعة معايير أولية:

 الخدمة التطوعية الواضحة ألصحاب المصلحة المتعددين من خالل مجموعات العمل أو اللجان؛ .1

 ن بهدف بناء اإلجماع؛روح التعاون الواضحة من خالل المشاركة مع أعضاء المجتمع اآلخري .2

 ؛التنسيق الواضح للحوار والمناقشات المفتوحة بطريقة منصفة وودية وبروح الزمالة .3

باإلضافة إلى عوامل التكريس اإلضافية الواضحة من خالل الوقت المبذول في دعم نموذج أصحاب  .4
 باإلضافة إلى الفاعلية اإلجمالية. ICANNالمصلحة المتعددين لـ 

 الخلفية
المتميز على جميع أعضاء المجتمع مًعا من ذوي الخلفيات  ICANNموذج أصحاب المصلحة المتعددين لـ يعمل ن

واالهتمامات المختلفة للعمل نحو تحقيق هدف مشترك: وهو ضمان أمن واستقرار نظم المعرفات الفريدة لإلنترنت. 
، تعتبر الكياسة ICANNوبسبب تواجد عدد كبير جًدا من اآلراء واالهتمامات المختلفة داخل هيكل صناعة سياسات 

التعاون من أنماط السلوك األساسية التي تحظى بالتقدير العالي. والغرض من جائزة روح الجماعة ألصحاب و
الذين استثمروا بعمق في الحلول المستندة إلى اإلجماع وفي  ICANNالمصلحة المتعددين هي تقدير المشاركين من 

 .ICANNأهمية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الخاص بـ 

 التاليةالخطوات 
ملتزمة بتقديرهم على ما يبذلونه  ICANN، كما أن ICANNإن أعضاء المجتمع من األهمية بمكان بالنسبة لنجاح 

من جهود من خالل جائزة روح التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين. وسوف يتم تكريم من يقع االختيار عليه 
 في لندن. 50رقم  ICANNللحصول على جائزة في اجتماع 
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 زيد من المعلوماتم
 11TUالتعليقات العامةU11T 

 11TUإعالنU11T 

 11TUمنشور المدونة: عملية الترشيح لجائزة روح الجماعة ألصحاب المصلحة المتعددينU11T 

 جهة االتصال بالفريق
11TUبنيديتا روسيU11T، نسق دعم مشاركة المجتمعم 

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة
. أصبحت ICANNهناك إجمالي تسع فترات تعليق عام مفتوحة حالًيا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 

 الفرص الست التالية للتعليق العام متوفرة منذ مسألة شهر أبريل لتحديث السياسة. 

مع الثقة في  -اقتراح الستخدام المجالس االستشارية للسياسة اإللزامية لقطاع تنظيم الصناعة والمستهلك
لحصول على اآلراء إن الغرض من فترة التعليقات العامة هذه هو ا. الجديدة الحساسة gTLDسالسل 

والذي قد تنطبق عليه  PABوجمع مساهمات أوسع من المجتمع إلدخال مزيد من التطوير على نموذج 
 مايو. 21أبريل، وتنتهي فترة الرد في  16. انتهت فترة التعليق في TLDسالسل 

 1أدوار البداية القصوى اإلصدار  - LGRتنفيذ إجراءات  –المتغيرة  IDNذات أسماء  TLD نطاقات
يرجى من أعضاء المجتمع وعلى وجه الخصوص من يعملون على أسماء  .متاح اآلن للتعليق العام

الجديدة،  gTLDومقدمي طلبات  IDNذات أسماء  ccTLDالنطاقات الدولية، ويشمل ذلك نطاقات 
باإلضافة إلى الخبراء العاملين على تطوير قواعد استخراج المسميات التكرم بتقديم تعقيباتهم وآرائهم. 

 مايو. 21أبريل، وتنتهي فترة الرد في  30انتهت فترة التعليق في 

يدعو هذا المنتدى العام لتقديم التعليقات  .ر المؤقت لمجموعة عمل خبراء بيانات التسجيل المدولةالتقري
) لبيانات التسجيل الدولية. ويقترح التقرير متطلبات IRDعلى التقرير المؤقت من مجموعة عمل الخبراء (

العديد من خدمات دليل  تدويل ألربعة عشر فئة من عناصر البيانات المقدمة في الوقت الحالي من خالل
 مايو. 27مايو، وتنتهي فترة الرد في  5. انتهت فترة التعليق في gTLDبيانات تسجيل 

11UT 11تعزيز مساءلةTUICANN سوف تنظر هذه المناقشة في كيفية إبقاء .ICANN  مسئولة في حالة غياب عالقتها
 ICANNالتعاقدية التاريخية مع الحكومة األمريكية والحاجز المتوقع فيما يتعلق بالمساءلة على مستوى منظمة 

والتي تتوفر من خالل هذا الدور. وفي حين أن هذه العملية مرتبطة بالمناقشات الدائرة حول نقل إشراف 
IANA.ومن المتوقع أن تكتمل نتيجة هذه العملية في نفس اإلطار الزمني الذي يعمل  ، إال أنها عملية منفصلة

 يونيو. 18مايو، وتنتهي فترة الرد في  27فيه نقل اإلشراف. تنتهي فترة التعليق في 
 

11UT2015التشغيل للعام المالي  مسودة الميزانية وخطةU11T المشاركة تتمثل في وضع الخطة التشغيلية والميزانية .
يوليو  1، وهو ما يصف األنشطة المخطط لها اعتباًرا من 2015للعام المالي  ICANNالسنوية لـ 

، وأولويات السنة المالية ICANNاستناًدا إلى األهداف اإلستراتيجية لـ  2015يونيو  30إلى  2014
 يونيو. 30مايو، وتنتهي فترة الرد في  29قيبات المجتمع. تنتهي فترة التعليق في وتع

 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/multistakeholder-ethos-award-06jan14-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-06jan14-en.htm
http://blog.icann.org/2014/04/multistakeholder-ethos-award-nomination-process/
mailto:benedetta.rossi@icann.orh
https://new.icann.org/public-comments/pab-new-gtld-strings-2014-03-21-en
https://new.icann.org/public-comments/pab-new-gtld-strings-2014-03-21-en
https://new.icann.org/public-comments/msr-2014-03-03-en
https://new.icann.org/public-comments/msr-2014-03-03-en
https://new.icann.org/public-comments/ird-interim-2014-04-14-en
https://new.icann.org/public-comments/enhancing-accountability-2014-05-06-en
https://new.icann.org/public-comments/op-budget-fy15-2014-05-16-en
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11UT مسودةICANN  2020 -2016للخطة اإلستراتيجية لخمسة سنوات (السنوات المالية(U11T بناًءا على .
تعقيبات المجتمع الواردة خالل محادثة موسعة حول اإلستراتيجية العامة، تقترح مسودة الخطة 

مع أهداف 16Tالحالية، وتصف أربع نواحي للتركيز  16T ICANNمهمة16Tوتؤكد على  ،جديدة 16Tرؤية16Tاإلستراتيجية 
للحصول التعليقات العامة، فضالً عن تعقيبات حول النتائج  ICANNتسعى  .16Tومقاصد إستراتيجية

المقترحة القابلة للقياس بالنسبة ألهداف ناحية التركيز. وسوف تسعد تعليقاتك في االعتماد عليها في وضع 
 مايو، ولم يتم بعد تحديد فترة الرد. 31. تنتهي فترة التعليق في ICANNالخطة اإلستراتيجية الخمسية لـ 

 
ل على قائمة كاملة بالقضايا المطروحة من أجل تلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخراً للحصو

 .U11Tالتعليقات العامة على شبكة اإلنترنت11TUوالتعليقات العامة المحفوظة من المنتديات، قم بزيارة موقع ويب 

ما قام فريق العمل أيًضا بنشر صفحة على الويب من أجل استعراض فرص التعليقات العامة "القادمة" الممكنة. ك
العامة المحتملة في  معلومات حول فرص التعليقات – 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 

 RIRو NROتحديثات 
 نبذة

وسجالت اإلنترنت اإلقليمية  NROيلقي هذا القسم الضوء على آخر تطورات السياسة في منظمة موارد األرقام 
 الخمسة. 

 أحدث التطورات 
AFRINIC  أعلنت لجنة الترشيح عن قائمة المرشحين لالنتخابات القادمة ألعضاء مجلس اإلدارة. كما أن |

مايو  26بالتوقيت العالمي المنسق يوم  20:00الجمهور مدعو اآلن لتقديم التعليق على المرشحين بحلول الساعة 
 .U11Tاإلعالن11TUلحصول على مزيد من المعلومات، برجاء الرجوع إلى صفحة . ل2014

APNIC  نفذت |APNIC تقل (في اآلونة األخيرة تغييًرا على سياستها الخاصة بأرقام النظام المسAS بحيث (
اإلقليمية المتوافقة. للحصول على  ASداخل المنطقة وبين المناطق ذات سياسات نقل أرقام  ASتسمح بنقل أرقام 

 .U11Tعالناإل11TUمزيد من المعلومات حول السياسة المراجعة، يرجى زيارة صفحة 

ARIN  11| يتوفر اآلنTUتقرير االجتماعU11T  منARIN 33  المنعقد في أبريل. ويشتمل التقرير على العروض التقديمية
لعاجل. وسوف تتم ومالحظات ملخصة ونصوص مدونة. وسوف يتم توفير وإتاحة أرشيفات بث الويب في القريب ا

ARIN 34  في بالتيمور، ماريالند، بالواليات المتحدة.  2014أكتوبر  10-9في الفترة من 

LACNIC  أعلن راؤول إيشبيريا، المدير التنفيذي لـ |LACNIC  يونيو  30عن تركه المنصب اعتباًرا من
د عملية النمو الكبيرة التي شهدتها. وقا LACNICعاًما، قام إيشبيريا بتحويل  12. وعلى مدار ما يقرب من 2014

في كانكون، بالمكسيك.  21رقم  LACNICخالل اجتماع  2014مايو  8وقد تم إجراء حفلة توديع رسمية في 
 . U11Tاإلعالن11TUتتوفر المزيد من المعلومات على صفحة 

NRO  قدمت |NRO  رًدا على مشاورةICANN  حول نقل إشرافNTIA  لوظائفIANA يتوفر المستند على .
 . U11Tاإلعالن11TUصفحة 

https://new.icann.org/public-comments/stratplan-draft-2014-04-09-en
https://new.icann.org/public-comments
https://new.icann.org/public-comments#upcoming-public
http://www.afrinic.net/en/library/news/1047-afrinic-board-election-at-agmm-2014-the-candidates
http://www.apnic.net/publications/news/2014/asn-transfer-policy
https://www.arin.net/announcements/2014/20140425.html
http://www.lacnic.net/en/web/anuncios/2014-ceo-lacnic
http://www.nro.net/news/nro-response-to-icann-consultation-on-the-transition-of-ntias-stewardship-of-the-iana-functions
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RIPE NCC  تم نشر تحديث أعضاء |RIPE NCC  مع تركيز خاص على القضايا واألنشطة ذات الصلة
في وارسو، ببولندا بما في ذلك االجتماع العام واالنتخابات. لالطالع على التحديث، راجع  68رقم  RIPEباجتماع 
 . U11Tاإلعالن11TUصفحة 

 الخلفية
) تخصيص وإدارة RIPE NCCو LACNIC، وARIN، وAPNIC، وAfriNICالخمسة ( RIRتوفر مناطق 

موارد اإلنترنت، وخدمات التسجيل، وأنشطة تطوير السياسات اإلقليمية، والخدمات الفنية التي تدعم التشغيل العالمي 
. وحسب NROفي مجتمع اإلنترنت العالمي بشكل مستقل، وبالشراكة من خالل تنسيق  RIRلإلنترنت. وتشارك 

 . ASOالدور والمسئوليات والوظائف الخاص بـ  NRO، تنفذ 2004لعام  ICANNمذكرة تفاهم مع 

 مزيد من المعلومات

 1111TUAfriNICUT 
 1111TUAPNICUT 
 1111TUARINUT 
 1111TULACNICUT 
 1111TUNROUT 
 1111TURIPE NCCUT 

 جهة االتصال بالفريق
11TUباربرا روزمانU11T، مديرة السياسات والمحللة الفنية 

11TUكارلوس رايسU11T، كبير محللي السياسة 

 

ccNSO 

 IANAالمجلس يقدم التعليقات على عملية نقل إشراف 
 نبذة

بتعيين بيرون هوالند، وبيكي بير، وكيث دافيدسون أعضاء  ccNSO، قام مجلس 49رقم  ICANNفي اجتماع 
 .IANAفيما يتعلق بعملية انتقال وظائف  ccNSOفي لجنة تنسيق عملية 

 أحدث التطورات 

عن نيتها تحويل الوظائف األساسية ألسماء نطاقات اإلنترنت، قدم مجلس  NTIAوبعد اإلعالن الصادر من 
ccNSO  بياًنا مؤقًتا لمجلسccNSO  حول المقترحات المقدمة لعملية تحويل إشرافIANA وقد ركز البيان .

المؤقت في البداية على النطاق المقترح للعملية. وثانًيا، فقد ألمح إلى الحاجة إلى ممثلين يتم انتخابهما من خالل 
"كأطراف متأثرين" في لجنة التوجيه المقترحة. وقد  gTLDواثنين يتم اختيارهما بمعرفة مشغلي  ccTLDمشغلي 

  واآلليات والعمليات الخاصة بمقترح النقل. أشارت النقاط النهائية إلى المبادئ

http://www.ripe.net/internet-coordination/news/about-ripe-ncc-and-ripe/ripe-ncc-member-update-may-2014
http://www.afrinic.net/
http://www.apnic.net/
https://www.arin.net/
http://www.lacnic.net/
http://www.nro.net/
http://www.ripe.net/
mailto:barbara.roseman@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
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 الخطوات التالية 
عن قرب ومتابعة مزيد من  IANAعملية النقل المقترحة لوظائف  ccNSOسوف تراقب لجنة تنسيق عملية 

 At-Largeباإلضافة إلى مجتمع  ccNSOالخطوات والمقترحات. كما ستقوم بإبالغ ودعوة وإشراك مجلس 
 .ccTLDلنطاقات 

 فيةالخل

بتشكيل "لجنة  ccNSOعن نيتها نقل الوظائف األساسية ألسماء نطاقات اإلنترنت، قام مجلس  NTIAبعد إعالن 
" في اجتماعه المنعقد في سنغافورة. وكان الغرض من هذه اللجنة هي تنسيق IANAتنسيق فيما يتعلق بعملية نقل 

مع الجهود األخرى التي  ccNSO، وتنسيق IANAمن أجل المشاركة في عملية نقل وظائف  ccNSOجهود 
 الواسع في العملية.  ccTLDتهدف إلى تضمين مجتمع 

 للمشاركة في أعمال اللجنة، إذا رأت أن ذلك ضرورًيا ومناسًبا. ccTLDقد تدعو اللجنة أعضاء أخرى لمجتمع 

 مزيد من المعلومات

 11UT 11بيان مجلسTUccNSO 
 11UT 11مزيد من المعلومات حول اللجنة والمواد ذات الصلة بعملية نقلTUIANA  

 جهة االتصال بالفريق
11TUبارت بوسوينكلU11T، شعبة دعم وضع سياسات  ،مدير عامccNSO 

 

GNSO 

  GNSOبدء االستعدادات لمراجعة 
 نبذة

، بما في ذلك مكونات هيكلها GNSOهو فحص الفاعلية التنظيمية لمنظمة  GNSOالهدف من أحدث مراجعة لـ 
ودوائرها). كما أن  GNSO، ومجموعات أصحاب المصلحة في GNSO، ومجموعات عمل GNSO(مجلس 

، سوف يحدد نطاقها بإحكام استناًدا إلى المعايير 2014يوليو  1المراجعة المقرر لها أن تبدأ في أو بالقرب من 
  الموضوعية والكمية المقدمة إلى جهة تفتيش مستقلة.

 أحدث التطورات
عن أنها تسعى للحصول على خبير مستقل إلجراء مراجعة مستقلة لمنظمة  U11T ICANNأعلنت11TU، 2014أبريل  22في 

 دعم األسماء العامة. ويجوز للخبير المستقل استخدام الطرق التالية في جمع المعلومات:
  

 ى ما يتوفر من وثائق وسجالت وتقارير. االطالع عل •
وهو عبارة عن آلية متوفرة عبر اإلنترنت لجميع وتلخيص التعقيبات من أعضاء  ،360U11Tتقييم 11UTالنتائج من  •

في الهياكل األخرى وأعضاء  ICANN، واألعضاء المعنيين من مجتمع ومشاركي GNSOهيكل 
 مجلس اإلدارة وفريق العمل.

http://www.icann.org/en/about/agreements/iana/transition/ccnso-council-interim-comments-28apr14-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/iana-transfer.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-22apr14-en.htm
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راجع الملحق أ لفريق مراجعة المساءلة والشفافية  -تكامل تقييمات فريق مراجعة المساءلة والشفافية الثاني  •
 .U11Tالتقرير والتوصيات11TUالثاني 

 مقابالت شخصية محدودة، إذا لزم ذلك. •
 

األوسع من المكونات  ICANNباإلضافة إلى التعقيبات والمشاركة من مجتمع  GNSOتعتبر مشاركة مجتمع 
ف )، والتي تشرSICالهامة لهذه العملية الخاصة بالمراجعة. طلبت لجنة التحسينات الهيكلية التابعة لمجلس اإلدارة (

، وجهة GNSOمن أجل العمل كمنسق بين  GNSOعلى عملية المراجعة، بأن يتم تشكيل حزب عمل لمراجعة 
، وتنسيق 360ومن المحتمل أن يقدم حزب العمل التعقيبات على معايير المراجعة وتقييم  .SICالتفتيش المستقبل و

على النتائج والتوصيات التمهيدية للمراجع. المقابالت الشخصية باإلضافة أيًضا إلى تقديم توضيح وتقييم الردود 
وبمجرد إصدار تقرير نهائي من خالل المراجع واتخاذ مجلس اإلدارة إجراًء حياله، حسب ما يتناسب، من المتوقع 

بعد ذلك بالتخطيط وتنسيق خطة تنفيذ متينة ورئاسة عملية تنفيذ أنشطة  GNSOلحزب العمل الخاص بمراجعة 
 التطوير.

 تاليةالخطوات ال

والذي من المتوقع أن يمثل  GNSOفي الوقت الحالي عملية تشكيل حزب عمل مراجعة  GNSOيجري مجلس 
ممثلين من مجموعة أصحاب  3(بما يصل إلى  GNSO، ومراجعة تشكيل مجلس GNSOتنوًعا لمجتمع 

ممثلين من مجموعة أصحاب المصلحة في أمين السجل، وما يصل إلى  3المصلحة في السجل، وما يصل إلى 
من دائرة الملكية الفكرية، وما يصل إلى ممثلين  2من المعينين من لجنة الترشيح، وما يصل إلى مرشحين  2ممثلين 

ممثلين من مجموعة أصحاب المصلحة غير  6إلنترنت واالتصال، وما يصل إلى من دائرة موفري خدمة ا 2
مراقب إلى هذه الجهود).  1التجاريين، باإلضافة إلى إمكانية قيام منظمات الدعم/اللجان االستشارية األخرى بتعيين 

 بطريقة منفتحة وشفافة بالكامل.  GNSOوسوف يتم إجراء أنشطة حزب عمل مراجعة 
 موضحة على النحو التالي: GNSOاإلطار الزمني ومراحل التنفيذ بالنسبة لمراجعة علًما بأن 

 تاريخ اإلكمال المبدئي األنشطة ومراحل التنفيذ

 مايو GNSO 14حزب عمل مراجعة  GNSOمن المقرر أن تحدد 

 مايو 30 المساعدة في تحديد معايير الفحص

المراجعة وتنسيق مكون  360المشاركة في تطوير التقييم 
 الذاتية

 يونيو 15

 أكتوبر 31 –يوليو  1 مراجعة البدء والمشاركة المتواصلة حسب الحاجة

 يوليو 30 360ملخص النتائج من تقييم 

 سبتمبر 30 1مسودة التقرير 

 )ICANN 51أكتوبر ( GNSO 11-12التوضيح والدفاع من 

 أكتوبر 31 2مسودة التقرير 

 2015يناير  5 –نوفمبر  1 فترة التعليق العام

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-en.pdf
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 يناير 15 التقرير النهائي

 فبراير 20 -يناير  GNSO 16خطة التنفيذ بالتنسيق مع 

 2015بنهاية مايو  تنفيذ التوصيات

 

 الخلفية

 ICANNمن اللوائح الداخلية لـ  4القسم  -المستمر بتقييمها وتحسينها، المادة الرابعة  ICANNكجزء من التزام 
يحتوي على أحكام حول "المراجعة الدورية لألداء والتشغيل لكل منظمة دعم، وكل مجلس لمنظمة الدعم، وكل لجنة 

 ICANNاستشارية (بخالل اللجنة االستشارية الحكومية)، ولجنة الترشيح". وتقدم هذه المراجعات الدورية هياكل 
لمتسق لمبادئ مراجعة االمتثال من أجل القياس باإلضافة إلى الفرص والتحسين المستمر من خالل التطبيق ا

باالستناد إلى الطبيعة الفريدة لهياكلها.  ICANNالموضوعي لألداء بالنسبة للمعايير النوعية والكمية التي تضعها 
أهمية علًما بأن التنفيذ الناجم عن عمليات التحسين والوسائل النظامية الخاصة بقياس األداء وتوثيق فاعلية التنفيذ لها 

 . ICANNبالغة بالنسبة للشرعية المتواصلة لـ 

 مزيد من المعلومات
 الدعوة لتقديم العروض  
  ندوب ويب استعراضGNSO  

 جهة االتصال بالفريق
11TUمريكا كونينجزU11T،  مدير عام السياسة، قائد فريق لـGNSO 

 التشغيلية لمجوعة عمل قطاعات المجتمع بدء جهود لتطوير المبادئ
 نبذة

) بوضع إطار نهائي لمبادئ التشغيل من أجل تسيير CWGسوف تقوم مجموعة عمل مكونة من قطاعات المجتمع (
المستقبلية. باإلشارة إلى تزايد عدد  CWGأعمال وضع المواثيق والعمليات واتخاذ القرارات وإنهاء مجموعات 

المشكالت ذات االهتمام المشترك فيما بين العديد من منظمات الدعم واللجان االستشارية، تم إصدار دعوة 
 . ICANNللمتطوعين في سائر منظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لـ 

 أحدث التطورات
جديدة من أجل  CWGالميثاق لمجموعة  GNSOو ccNSO، اعتمد كل من مجلسي 2014مارس  26في 

فيما يتعلق بوضع إطار عمل للمبادئ التشغيلية  ccNSOو GNSOترحيل العمل األولي الذي تم من خالل 
 ALACلمجموعات العمل المستقبلية المشكلة من جميع قطاعات المجتمع. وقد قام أعضاء مجتمع من كل من 

 بصياغة الميثاق. GNSOو ccNSOو

http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-22apr14-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-22apr14-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-23apr14-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
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 ت التاليةالخطوا
الجديدة اجتماعاتها في مايو، بهدف تقديم إطار عمل نهائي من أجل نظر  CWGومن المتوقع أن تبدأ مجموعة 

 CWGالمجتمع بأسرع ما يمكن من الناحية العملية. يجب على أعضاء المجتمع المهتمون بالمشاركة في مجموعة 
ول على متطوعين، وذلك على ، والتي تقوم بتنسيق الدعوة للحصGNSOاالتصال بأمانة سر 

1111TUsecs@icann.org-gnsoUT علًما بأن المشاركة في مجموعة .CWG  مقصور على عدد محدد من األعضاء
والمراقبين من كل منظمة دعم ولجنة استشارية، لذا نوصي أعضاء المجتمع المعنيين أيًضا بإشعار رؤسائهم 

 برغبتهم في المشاركة. المعنيين 

 الخلفية

وطلب الحصول على  CWGمجموعة أولية من المبادئ المقترحة لمجموعة  GNSO، اعتمد مجلس 2012في 
، قدم مجلس 2013. وفي ICANNالتعقيبات عليها من منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى التابعة لـ 

ccNSO  تعقيبات واقتراحات تفصيلية حول مزيد من التعديل واإلضافة إلى المبادئ األولية المقترحة. وفي أكتوبر
) في رئاسة الجلسة وذلك من أجل وضع DTواشترك فريق الصياغة ( GNSOو ccNSO، اجتمع مجلسا 2013

وفًقا لما تم استكماله من خالل التعقيبات  GNSOجديدة التي ستتناول العمل األولي لـ  CWGميثاق لمجموعة 
ميثاًقا كان الهدف منه إظهار مدى التنوع في االختصاص  DT. وقد وضع فريق الصياغة ccNSOالواردة من 

 GNSOو ccNSOواإلجراءات عبر العديد من منظمات الدعم واللجان االستشارية. واعتمد كل من مجلس 
 .2014هم في مارس الميثاق في االجتماع المعنية لكل من

 مزيد من المعلومات
  ميثاق مجموعةCWG الجديدة 
  صفحة ويب مجموعةCWG ديدة (الجGNSO( 
  صفحة ويب مجموعةCWG ) الجديدةccNSO(  
  صفحة ويكي لمجموعةCWG الجديدة 

 جهة االتصال بالفريق
11TUماري وونغU11T، كبيرة مديري السياسات 

11TUبارت بوسوينكل،U شعبة دعم وضع سياسات  ،مدير عامccNSO 

الفقرة  - 13أي اعتراض على المواصفة رقم  GNSOليس لدى مجلس 
اإلضافية في اتفاقية السجل تجيز للسجالت الحاملة للماركات العالمية بتحديد 

 ما يصل إلى ثالث أمناء سجالت حصريين 
 نبذة

، قراًرا يشير إلى أنه، بالنظر إلى الظروف الخاصة 2014مايو  8في اجتماعه المنعقد في  GNSOاعتمد مجلس 
الجديدة، ال يوجد لدى المجلس  gTLDفي اتفاقية سجل  13حيط بعملية التنفيذ المقترحة لمواصفة جديدة رقم التي ت

بالكامل، بما في ذلك فقرة إضافية والتي تجيز للسجالت الحاملة للماركات  13أي اعتراض على تنفيذ المواصفة رقم 
 العالمية بتحديد ما يصل إلى ثالث أمناء سجالت حصريين.

mailto:gnsosecs@icann.org
http://gnso.icann.org/en/drafts/ccwg-framework-charter-15apr14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/cross-community
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccwg-framework.htm
https://community.icann.org/x/rQbPAQ
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:ccnsosecretariat@icann.org
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 ث التطورات أحد
، ICANNالجديدة، إذا ما تم تنفيذها بمعرفة  gTLDفي اتفاقية سجل  13هناك فقرة في المواصفة الجديدة رقم 

" بتخصيص ما يصل إلى ثالث سجالت حصرية (راجع قسم الخلفية أدناه). Brand.فسوف تتيح لسجالت نطاقات "
التفكير  GNSOمن مجلس  ICANNلس إدارة ) التابعة لمجNGPCالجديدة ( gTLDوقد طلبت لجنة برنامج 

الجديدة  gTLDفي تقديم عملية وضع سياسة نطاقات  19فيما إذا كانت هذه الفقرة ستكون غير متسقة مع التوصية 
 أم ال. 

. وقد أكد مجلس 13حول مسألة المواصفة  U11TقراًراGNSO 11TUوبعد التناقش حول هذا الموضوع، اعتمد مجلس 
GNSO  19في قراره على أنه في حين أنه رأى أن تنفيذ هذه الفقرة الخاصة سيكون غير متسق مع التوصية رقم ،

. وأشار المجلس إلى 13لم يكن لديه أي اعتراض في ضوء الظروف المحددة التي تحيط بالتنفيذ المقترح للمواصفة 
 ألة. خالل منتدى التعليق العام المخصص هذه المس GNSOنقص االعتراض من 

على وجه الخصوص بالحق في البدء بعملية وضع للسياسات حول هذا الموضوع في  GNSOوقد احتفظ مجلس 
إلى سياسات إجماع تؤثر على السجالت الحالية والجديدة إذا ما رأى المجلس بأنه  PDPالمستقبل. وقد تؤدي عملية 

كما أوضح المجلس أيًضا أن اإلجراء الذي  .13سيكون هناك مراوغة أو زيادة في الشروط النوعية في المواصفة 
اتخذه في عمل استثناء على هذه المسألة يجب أن ال يفسر على أنه تحديد لسابقة من أجل المستقبل. وبعد التمرير 

 .GNSOبقرار  NGPCيخبره فيه  NGPCإلى رئيس  U11TخطاًباGNSO 11TUالناجح للقرار، أرسل رئيس مجلس 

 الخطوات التالية 
اآلن بإجراء مزيد من المداوالت مع األخذ في االعتبار  ICANNالتابعة لمجلس إدارة  NGPCسوف تقوم لجنة 

  .13فيما يتعلق بتنفيذ المواصفة  GNSOقرار 

 الخلفية
 gTLDالتفاقية سجل  13قراًرا بالموافقة على المواصفة المقترحة رقم  NGPC، اعتمدت 2014مارس  26في 

". قد يتأهل ما يصل Brand.الجديدة والتي توفر موائمات محدودة لمشغلي السجل والتي تتأهل باعتبارها "نطاقات 
ال يسري على أن  13الجديدة. اعتمد نفس القرار ضم فقرة إضافية في المواصفة  gTLDإلى ثلث طلبات نطاقات 

 يوًما اعتباًرا من نشر القرار.  45التنفيذ حتى 

" تخصيص ما ال يزيد عن ثالثة أمناء Brand.من نوع " TLDتتيح الفقرة اإلضافية ألي مشغل سجل له نطاق 
. وقد تم TLDفي وقت تحدده من أجل العمل أمين (أمناء) سجل حصريين لنطاق  ICANNسجالت معتمدين من 

 ICANNمن أجل توجيه النصح إلى  GNSOلفقرة من أجل توفير الفرصة أمام مجلس تأجيل تنفيذ هذه ا
حول  19رقم  GNSOبخصوص ما إذا كانت الفقرة اإلضافية غير متسقة أم ال مع الخطاب والهدف من توصية 

في  GNSOإلى رئيس مجلس  U11TخطاًباNGPC 11TUطرح نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة. وأرسل رئيس لجنة 
 على المسألة. GNSO، يطالب فيه بتعقيبات مجلس 2014أبريل  3

. انتهت فترة 2013ديسمبر  6في  13حول المواصفة رقم  U11Tللتعليق العام11TU، تم البدء في منتدى NGPCقبل قرار 
باستثناء عدد من أمناء  GNSO، بدون أية اعتراضات على الفقرة اإلضافية من 2014يناير  31التعليق العام في 

  م فيما بعد.السجالت الفرديين، الذين قاموا بسحب اعتراضه

. 2014في أوائل شهر أبريل  13فيما يتعلق بالمواصفة رقم  NGPCفي تناول طلب  GNSOوقد بدأ مجلس 
، واشتمل 2014مايو  8و 2014أبريل  10في  GNSOتمت مناقشة المسألة بشكل موسع في اجتماعين لمجلس 

 .GNSOلمجلس  U11Tالقائمة البريدية11TUذلك على مناقشة للمسألة على 

 جهة االتصال بالفريق
11TUبيري كوبU11T،  استشاريGNSO 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20140508-1
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-chalaby-09may14-en.pdf
http://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-robinson-03apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/spec13-06dec13-en.htm
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/
mailto:mail@berrycobb.com
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At-Large 

ALAC  بيانات حول نصيحة السياسة  10تقدم 
 نبذة

. بين منتصف ICANNمعدلها العالي الخاص بإعداد البيانات رًدا على فترات التعليق العام لـ  ALACضاعفت 
 .ALACإجمالي عشر بيانات نصائح، خمسة منها بانتظار تصديق  ALACأبريل وبداية مايو، قدمت 

 أحدث التطورات
 العشرة المقدمة. ALACوفيما يلي تلخيص لبيانات نصيحة سياسة 

11UT بيان لجنةLarge-At  االستشاريةALAC  11بشأن إستراتيجية اجتماعاتTUICANN 
 التوصيات الواردة في تقرير اجتماع إستراتيجية فريق العمل.  ALACتدعم  •
افي، وتقليل عدد من إلى تحسين التناوب الجغر 3سوف يؤدي التفريق بين االجتماعات السنوية الـ  •

الدورات المتضاربة، وتسهيل التفاعالت عبر المجتمع، وزيادة العمل السياسي المركز، و التعامل مع 
 مجتمعات اإلنترنت المحلية، وزيادة الموضوعية، والتفاعالت اإلقليمية أو على أساس اللغة. 

 لرئيسية الختيار مكان االجتماعات. كثيرا أن تصبح تأشيرة الخالص واحدا من المعايير ا ALACكما تقدر  •
) ال ينبغي النظر 2) يضاف التوافر المحلي لإلنترنت المفتوح لمعايير االختيار ، 1أن  ALACتقترح  •

) تستخدم تغطية الفيديو لالجتماعات 3لألماكن التي ال تحتوي على مرافق لمجتمعات المعاقين، و 
 الكاميرات و كاميرات العمل (العموم و التكبير ) بدال من كاميرا ثابتة. 

ت التي ال تقيد تغيير أماكن االنعقاد ألي من االجتماعات إلى المدن الكائن بها بالتوصيا ALACترحب  •
 . ICANNمكاتب لـ 

 
11UT بيانALAC ) بشأن التقرير األولي حول سياسة النقل بين أمناء السجالتIRTP 11) الجزء د من عمليةTUPDP 

 لتوصيات بشدة. هذه ا ALACتدعم  •
التي من شأنها توسيع نطاق قانون تقييد إطالق سياسة فض  5بشكل خاص التوصية رقم  ALACتدعم  •

 شهًرا اعتباًرا من النقل المبدئي.  15أشهر في الوقت الحالي إلى  6) من TDRPمنازعات النقل (
لجعل التوصية واضحة ، ينبغي إضافة المصطلح "سهولة االستعمال" بصورة شاملة 9في التوصية رقم  •

لدرجة أّن هذا الموقع ينبغي أن يكون مفهوًما للمشترك الذي ليس من واجباته التعامل مع مثل هذه المشاكل 
 على أساس منتظم. 

 ، من الضروري إدراج الموّزعين صراحة إضافة إلى أمناء السجالت. 10في التوصية رقم  •
 

11UT بيانALAC ) بشأن عملية وضع السياسةPDPالخاصة بالخصوصية وقضايا اعتماد خدمات بروكسي (U11T 
) أن تكون مالئمة للتطبيق على 1بقوة تعديل مواصفات خصوصية البروكسي كالتالي:  ALACوتدعم  •

لمستفيد وفقا ) يتم التحقق من التفاصيل الشخصية للمستخدم ا2جميع مقدمي الخصوصية والبروكسي؛ 
) يجب أن تكون القيود 3؛ و 2013لعام  RAAلمتطلبات التحقق الواردة في اتفاقية اعتماد المسجل 

 المفروضة على الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدم المستفيد واضحة ومتوازنة. 
حول توحيد اسم  وفي حالة ما إذا تم الكشف عن المستخدم المستفيد أثناء عملية سياسة تسوية النزاعات •

النطاق، ووجد أن تلك السياسة في صالح المسجل، يجب أن ال يتم الكشف عن هوية ومعلومات االتصال 
الخاصة بالمستخدم المستفيد في أي وثيقة عامة تصدر عن سياسة تسوية النزاعات حول توحيد اسم 

 النطاق. 
 

https://community.icann.org/x/TBLRAg
https://community.icann.org/x/VhfRAg
https://community.icann.org/x/UBTRAg
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11UT بيانALAC  بشأن مسودة خطة التنفيذ لنظام دقة وتقاريرWHOIS عبر اإلنترنتU11T 
بشأن تحمل مسؤولية قياس وضمان الدقة النهائية  ICANNبصورة كبيرة مبادرة  ALACتدعم  •

 .  WHOISلـ
كما يجب وضع خطة حول كيفية استخدام دقة المقاييس التي تم تطويرها بالتوازي مع تطوير منهجية  •

 لقياس. وأدوات ا
ومعالجة المشكالت المحددة، ولكن أيضا  WHOISفقط بمراقبة دقة  ICANNومن الضروري أال تقوم  •

  .االلتزام بإخبار المجتمع بالنتائج بشكل مفصل
 

11UT بيانALAC  على نطاقاتTLD  المتغيرة لدىIDN -  وإجراء تنفيذLGR -  1مرجع الحد األقصى للبدء اإلصدارU11T 
إلى عدم الرد من المجتمعات الناطقة باللغات السيريالية واليونانية والجورجية والعبرية،  ALACتنظر  •

 في سنغافورة باعتبارها مدعاة للقلق. 49رقم  ICANNوالالوية، والالتينية والتايالندية اعتباًرا من اجتماع 
) العمل 1بما يلي:  ICANNالمتغيرة لـ  IDNذات أسماء  IDNقات فريق برنامج نطا ALACتوصي  •

) تقديم إحاطة 2لرفع مستوى الوعي؛ و ICANNمًعا مع فريق إشراك أصحاب المصلحة العالمية لدى 
 ICANN) العمل مع فريق االتصاالت 3لطلب دعمهم؛ و RALO، و ccTLD، ومجتمع GACإلى 

) تقديم أمثلة واقعية للكيفية التي يمكن أن 4روع منطقة الجذر؛ ولتبسيط الوثائق الرئيسية المتعلقة بمش
 ) تسهيل أو تمكين تسهيل مناسب لدعم التعاون بين المجتمعات اللغوية؛ 5تتشكل بها لجان اإلنتاج؛ و

) الضغط 7) ضمان أن المجتمعات اللغوية التي تشترك في نص ما ممثلة كلها في لجنة إنتاج النص؛ و6و
 على منتدى إدارة اإلنترنت لتوسيع الوعي. 

) بتنسيق سهل MSRبالشركة إلى هيئة التكامل على طرحها مرجع الحد األقصى للبدء ( ALACتتوجه  •
 لمجتمعات اللغة لفهمها واستخدامها. 

بدون تلقي تعقيبات كافية من مجتمعات اللغة سواء عن  MSRبعدم تجميد شرائح النص لـ  ALAC تنصح •
 طريق لجنة إنتاج النص أو من خالل مجتمع النص.

 MSRبأن تقوم لجنة التكامل بتقديم تأكيد للمجتمع أن تشمل اإلصدارات الالحقة من  ALACتطلب  •
 إلى االستعراض والتعقيبات الواردة من مجتمعات اللغة.  مجموعة موسعة من نقاط الرمز الممكنة استنادا

والتي يمكن  LGRو MSRأن أي جدول زمني إلطالق النسخة ينبغي أن ينشر على  ALACتعتقد  •
 استخدامها من قبل المجتمعات اللغوية لتخطيط تقاريرها وكذلك توقع تحديثات اإلصدار. 

ل تمييًزا ضد المجتمعات اللغوية ذات العدد األقل من هيئة التكامل لضمان أن عملها ال يحم ALACتدعو  •
 المتحدثين . 

 
11UT بيانALAC  حول هيئات إستراتيجيةICANN دور :ICANN  في النظام البيئي لحكومة اإلنترنت (بانتظار

 U11T)2014مايو  15ينتهي التصويت في  -المصادقة 
في النظام البيئي لحوكمة اإلنترنت،  ICANNبشدة التقرير الوارد من الهيئة حول دور  ALAC تؤيد •

السيما النتيجة التي توصلت إليها بأن "نموذج أصحاب المصلحة المتعددين هو المفضل حتى اآلن، وينبغي 
 تحسينه وتقويته". 

ة تحتية يعد بمثابة طريقة مفيدة للغاية الرسم البياني حول الحكومة، والمجمع إلى طبقة منطقية وطبقة بني •
 في التعرف على مفاهيم مشكالت حكومة اإلنترنت. 

كما أن لمناقشات الهيئة تحت العناوين التالية بعض المؤشرات المفيدة للغاية حول التوجيهات بالنسبة لدور  •
ICANN  ،وشبكة من تأكيد االلتزامات. الجديد في: العولمة وليس التدويل، الدمج والتبسيط إلدارة منطقة الجذر 

عولمة عملية المساءلة من خالل شبكة من العالقات واقتراح هيئات المساءلة من الطرق الممكنة بحق  •
مخاوف حول إمكانية  ALACلتحقيق النجاح لكن فقط إذا كان من الممكن ألي هيئة أن توفر العون. لدى 

 لى استعداد لتقديم المساعدة. التطبيق والفائدة العملية لهذا السيناريو لكنها ع
 

https://community.icann.org/x/vhzRAg
https://community.icann.org/x/ShfRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
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11UT بيانALAC  حول هيئات إستراتيجيةICANN إطار عمل المسئولية العامة : 
 U11T)2014مايو  15ينتهي التصويت في  -(بانتظار التصديق 

 بقوة التقرير المقدم حول إطار عمل المسئولية العامة.  ALACتؤيد  •
بتدويل أنشطتها، إال أن المساعدة والدعم  ICANNوتعتبر الهيئة مذكر مفيد بالطرق التي بدأت فيها  •

 وحكومة اإلنترنت.  ICANNمن العناصر األساسية في عملية عولمة  ICANNالحقيقي للمشاركة في 
. وقد ICANNالمشكلة تتمثل في التمويل إضافي لغير القادرين عن التمويل الذاتي للمشاركة الفعلية في  •

تكون هناك نماذج أخرى للمشاركة بالتمويل والتي ال تعتمد على نموذج "األطراف المتعاقدة" التي قد 
 تضمن بأن كافة األطراف لديها مقاعد متساوية على الطاولة. 

 
11UT بيانALAC  حول هيئات إستراتيجيةICANN ابتكار أصحاب المصلحة المتعددين : 

 U11T)2014مايو  15ينتهي التصويت في  -(بانتظار التصديق 
 التقرير المقدم من الهيئة حول ابتكار أصحاب المصلحة المتعددين مع بعض التحفظات.  ALACتؤيد  •
لهيئة بمثابة مذكر مفيد بالحاجة إلى الوصول ألبعد من "الشكوك االعتيادية" مع اقتراحات حول هذه ا •

 الكيفية التي يمكن بها استخدام األساليب والتقنيات الحديثة في دعم المشاركة العالمية. 
 وعلى الرغم من ذلك، فإننا قلقون من أن بعض االقتراحات مثل الحصول على الموارد من الجمهور •

للحصول على التعقيبات الواسعة يمكن النظر إليه باعتباره بدائل للطرق الحالية للوصول إلى إجماع على 
القضايا. وال يجب اعتبار األساليب الجديدة بديالً عن عمليات السياسة عالية القيمة لكل من التعاون 

ياسة في كسر وضع السياسة والحوار. هناك مخاطر الستقاء الخدمات من الجمهور من خالل تعقيبات الس
 المتكاملة بحق. 

وضع واستخدام أدوات من أجل المساعدة في مشاركة من يجب االستماع إلى صوته لكنه  ALACتقترح  •
 ال يقوم بالتواصل، أو يجد صعوبة في التواصل باللغة اإلنجليزية. 

المشاركة واسعة النطاق في وفي النهاية، يجب أن يستهدف ابتكار أصحاب المصلحة المتعددين عند تمكين  •
 مستوى القاعدة في مقابل تشجيع الجدل المقابل في المستوى العلوي. 

 
11UT بيانALAC  حول هيئات إستراتيجيةICANN ابتكار تقنية المعرفات : 

 U11T)2014مايو  15ينتهي التصويت في  -(بانتظار التصديق 
بقوة التقرير المقدم حول ابتكار تقنية المعرفات. ففي الواقع، يقدم التقرير وجهات نظر  ALACتؤيد  •

 وتوصيات قيمة بالنسبة لعمليات تطوير تقنية المعرفات في المستقبل. 
بأن التوصيات المقدمة من الهيئة ال تشمل أي اعتراف أو توصيات حول التهديدات  ALACوقد فوجئت  •

 . DNSظام المعرض لها ن
وهناك توصية أساسية مفقودة كان من الواجب تقديمها تتمثل في أنه يجب أن يكون هناك برنامج منسق  •

 نفسه.  DNSإلدارة المخاطر فيما يتعلق بنظام 
 

11UT بيانALAC  حول مسودة المقترح للمبادئ واآلليات والعملية الخاصة بوضع مقترح من أجل نقل إشرافNTIA 
 U11T)2014مايو  15ينتهي التصويت في  -(بانتظار الحصول على المصادقة  IANAلوظائف 
 ،1111TUEN-00-06-0314-ST-ALAC-ALUTفي بيانها المعنون  PCبالفعل على هذا التعليق العام  ALACعلقت  •

 حيث ركزت على المبادئ اإلجمالية ألية عملية. 
على المقترح الخاص بإنشاء مجموعة توجيه حول الشرط الخاص بأن إنشاء مجموعة  ALACوتوافق  •

 ICANNعة عملية من جميع قطاعات مجتمع التوجيه هذه يجب أن ال يمثل خطًرا أو يعيق إنشاء مجمو
 ويقودها المجتمع حول نفس الموضوع. 

بالتنسيق الجيد والتقسيم الواضح للمهام من أجل زيادة وقت المتطوعين وتقديم حل يؤيد  ALACتوصي  •
 المصلحة العامة. 

https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/cCrRAg
https://community.icann.org/x/cCrRAg
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-27mar14-en.htm
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 مزيد من المعلومات
  صفحة وضع سياسةLarge-At على الويب 

 جهة االتصال بالفريق
11TUزينيو (ألایر) ليانجU11T،  منسق سياساتAt-Large 

 الثانية يدخل الشهر النهائي ATLASتخطيط قمة 
 نبذة

إلى  At-Large) يواصل تحقيق التقدم حيث يتحول مجتمع ATLAS 2الثانية ( At-Largeالتخطيط لقمة 
مشاركة أعمق حول المشكالت الحالية للمستخدمين النهائيين باإلضافة إلى االستعداد للتجمع في لندن في هذا الشهر 

الثانية بنفس الموضوع حول "اإلنترنت العالمي:  ATLASيشاركون في قمة مندوب سوف  160يونيو. حول 
 منظور المستخدم".

 أحدث التطورات 
الثانية تحقيق التقدم في جهودها التحضيرية قبيل قمة يونيو من خالل  ATLASتواصل مجموعة أحداث قمة 

االنتهاء من جدول األعمال. وتقوم مجموعة عمل العالقات العامة بمراجعة المتحدثين األساسيين المحتملين لقمة 
ATLAS مثلون في الثانية "معرض الفرص" بعد الموافقة على المواد الترويجية للقمة. وبالفعل، فقد شارك الم

خمس ندوات ويب لبناء القدرات من خالل التعرف على التقنيات وأدوات االتصاالت من أجل التوعية والتواصل، 
، باإلضافة إلى مستقبل حوكمة اإلنترنت (في ندوة ويب ICANN، وعمليات وضع سياسة IPv6إلى  IPv4ونقل 

 ATLASانية على سائر المشاركين في قمة الث ATLASمن جزأين). وتم توزيع اإلصدار األول من نشرة قمة 
في عمل ترتيبات السفر من أجل المشاركين ويقوم  ICANNالثانية. وفي النهاية، يواصل فريق سفريات دائرة 

 الشخصية.  ALSفريق االتصاالت بإحراز تقدم على صعيد مقابالت 

 الخطوات التالية 

الثانية، وصفحة ويكي لقمة  ATLASي من نشرة قمة في األسابيع القادمة، سوف يتم إطالق اإلصدار الثان
ATLAS  الثانية، وصفحة ويب من أجل توفير أدوات تواصل أكثر شمولية للحاضرين والمراقبين. وسوف تواصل

 سلسلة ندوات بناء القدرات مع الجلسات القادمة حول األمن واالستقرار والسياسة والقواعد اإلجرائية. 

 الخلفية
في ميكسكو سيتي. وقد وافق  34رقم  ICANNفي اجتماع  2009في مارس  At-Largeألولى لـ تم عقد القمة ا
 At-Largeلتقوية الهيكل المتكامل لمجتمع  2013الثانية في أغسطس  ATLASعلى قمة  ICANNمجلس إدارة 

ل قمة هيكل. وعالوة على ذلك، سوف تعم 170التي تصل إلى  ALSعن طريق بناء القدرات والوعي بهياكل 
ATLAS  الثانية أيًضا على تطوير مشاركة مجتمعAt-Large  فيICANN. 

 مزيد من المعلومات

 11UT مجموعات عمل قمةATLAS الثانيةU11T 

 االتصال بالعاملين
11TUهايدي أولريتشU11T،  مدير عام فيAt-Large 
11TUكارلوس رايسU11T، محلل عام السياسات 

https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Policy+Development+Page
mailto:ariel.liang@icann.org
https://community.icann.org/x/A4NZAg
mailto:heidi.ullrich@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
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 الثانية حول سلسلة ندوات الويب الخاصة ببناء سعة تتواصل ATLASقمة 

 نبذة
 At-Largeندوات ويب لبناء القدرات استعداًدا لقمة  8في  At-Largeيشارك ممثلون من مجتمع 

الثانية) من أجل إجراء مزيد من التطوير لقدرة المجتمع على المشاركة في  ATLASالثانية (
ICANN  من خالل زيادة مستوى المعرفة والفهم بالمشكالت األساسية التي توجه مجتمع

At-Largeو ،ICANN  وأدوار ومسئولياتICANN. 

 أحدث التطورات 
إلنترنت العالمي: منظور المستخدم". طبًقا لذلك، هناك أنشطة الثانية هو "ا ATLASالموضوع األساسي لقمة 

، بما في ذلك ندوات الويب، لها دور نهائي يتمثل في تنظيم ودفع المستخدمين At-Largeتحضيرية لمجتمع 
  .ICANNالنهائيين لإلنترنت للمشاركة النشطة في عمليات وضع سياسة 

الثانية من أجل تغطية مجموعة شاملة من  ATLASبقمة  وقد تم تصميم ندوات ويب بناء القدرات الخاصة
الموضوعات التي توفر تحليالً عميًقا لمشكالت حوكمة اإلنترنت الحالية األكثر أهمية. وحتى اليوم، تم عقد خمس 

من  At-Largeندوات ويب من أجل إعطاء المشاركين الوقت الكافي لسد أية فجوات معرفية قد توجد بين أعضاء 
 . RALOواألعضاء األوسع ومنظمة الداخل 

 
الثانية هو توفير الفرصة لسائر هياكل  ATLASعلًما بأن الهدف من ندوات ويب بناء القدرات الخاص بقمة 

At-Large  أي)ALS للتكامل التام في مجتمع (At-Large ومراجعة معرفتهم، وتحديثها واإللمام أكثر ،
 بالتطورات األخيرة حول مشكالت حوكمة اإلنترنت. 

 
وتركز ندوات الويب على ثمانية موضوعات، والتي سوف توفر أساًسا جيًدا لسائر المشاركين بحيث يأتون وهم على 

 الثانية:  ATLASاستعداد لمناقشة المسائل األساسية التي يجب تناولها أثناء قمة 
 

• 11TUاالتصاالت 
• 11UT 11نقلTUIPv6-IPv4  
• 11TUوضع السياسات 
• 11UT 1مستقبل حوكمة اإلنترنت الجزء 
• 11UT 2مستقبل حوكمة اإلنترنت الجزءU11T  
• Uاألمن واالستقرارU 
• 11TUمشكالت السياسة 
• Uالقواعد اإلجرائيةU 

 
 الثانية للحصول على مزيد من التفاصيل.  ATLASلندوات ويب بناء القدرات لقمة  U11Tالجدول الكامل11TUراجع 

 
باإلضافة إلى فريق  ICANNعضاء ذوي االطالع والخبرة من مختلف مجتمعات يشمل مقدمو ندوات الويب األ

ICANN  الرئيسي. ويتألف تنسيق ندوة الويب من عروض تقديمية يليها جلسة لألسئلة واألجوبة. يحظى المشاركون
للمتابعة حول المشكالت مع المقدمين، الذين التزموا بتوفير  U11Tصفحة ويكي لألسئلة واألجوبة11TUبنفس الفرصة الستخدام 

لجمع  U11Tقة تقييمور11TUبإرسال  At-Largeية ندوة الويب، يقوم فريق إجابات في غضون أسبوع من االستالم. وفي نها
التعقيبات من سائر المشاركين. كل ما سبق من المتوقع أن يتيح لفريق العمل القدرة على إنجاز ومضاعفة هذا 

 النشاط في المستقبل ومن ثم تمكين استدامة أنشطة بناء القدرات.

https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+COMMUNICATIONS
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+IPv4-IPv6+Migration
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Future+of+Internet+Governance+Part+1
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Future+of+Internet+Governance+Part+1
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Future+of+Internet+Governance+Part+1
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Future+of+Internet+Governance+Part+1
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Security+and+stability
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Policy+issues
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Rules+of+Procedure
https://community.icann.org/display/atlarge/CAPACITY+BUILDING+WEBINARS+ATLAS+II
https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Capacity+Building+Webinars++-+Questions+and+Answers+Workspace


 18 

 الخطوات التالية 

االستقرار والسياسة والقواعد وسوف تواصل سلسلة ندوات بناء القدرات مع الجلسات القادمة حول األمن و
  اإلجرائية.

 بادر باالشتراك في ندوات الويب القادمة:

• 11TUمشكالت السياسةU11T  مايو 22في 

• 11TUالقواعد اإلجرائيةU11T  مايو 29في 

 الخلفية
في ميكسكو سيتي. وقد وافق  34رقم  ICANNفي اجتماع  2009في مارس  At-Largeتم عقد القمة األولى لـ 

 At-Largeلتقوية الهيكل المتكامل لمجتمع  2013الثانية في أغسطس  ATLASعلى قمة  ICANNمجلس إدارة 
هيكل. وعالوة على ذلك، سوف تعمل قمة  170التي تصل إلى  ALSعن طريق بناء القدرات والوعي بهياكل 

ATLAS مع الثانية أيًضا على تطوير مشاركة مجتAt-Large  فيICANN. 

 مزيد من المعلومات
 11UT ملخص قمةATLAS الثانية: الغرض، واألهداف، والموضوعات والرسائلU11T. 
 11UT ميثاق قمةATLAS الثانيةU11T. 

 االتصال بالعاملين
11TUسيلفيا فيفانكوU11T مدير الشؤون اإلقليمية ،At-Large 

At-Large  هيكل  173تتوسع إلىAt-Large 
 نبذة

 :)ALS(أي At-Large) مؤخًرا خمس منظمات جديدة كهياكل ALACاالستشارية ( At-Largeاعتمدت لجنة 
ISOC  لإلعاقة واالحتياجات الخاصة، وفونديتك بوليفيا، والوسائط العامة األصلية، ومجموعة معاقي البصر

 ISOCاليمن و ISOC)، والوسائط المفتوحة. تم التصويت على منظمتين أخريان: VIBUGوالضريرين (
 منظمات أخرى. 3ال. كما يجري توفير العناية الواجبة لعدد البرتغ

 أحدث التطورات 
لإلعاقة واالحتياجات الخاصة، وفونديتك بوليفيا، والوسائط العامة  ISOCمن أجل اعتماد كل من  ALACصوتت 

). ALS(أي  At-Large)، والوسائط المفتوحة كهياكل VIBUGاألصلية، ومجموعة معاقي البصر والضريرين (
والمشورة اإلقليمية المقدمة من منظمات  ICANNوشملت عملية االعتماد العناية الواجبة التي قام بها طاقم عمل 

At-Large  اإلقليمية. وتعمل هذه الهياكل الجديدة لمنظمةAt-Large  أوALS  على توسيع التنوع اإلقليمي الذي
والذي يمثل آالًفا من المستخدمين النهائيين لإلنترنت األفراد. وبإضافة هذه المنظمات  At-Largeيميز منظمة 

 هيكالً. 173اآلن  ALSالجديدة، يبلغ إجمالي عدد هياكل المنظمة العامة المعتمدين 

https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Policy+issues
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Rules+of+Procedure
https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Summary:+Purpose,+Goals,+Themes+and+Messages
https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Charter
mailto:silvia.vivanco@icann.org
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U مزيد من المعلومات حول بنى وهياكلLarge-At  :الجديدة 

لإلعاقة واالحتياجات الخاصة في اإلسكندرية، بوالية فيرجينيا وهي في الواليات  ISOCتقع منظمة  •
لإلعاقة واالحتياجات الخاصة تشمل على سبيل المثال ال الحصر جعل  ISOCالمتحدة. ومهمة منظمة 

 . NARALOداخل  ALSاإلنترنت متوفًرا للجميع. وسوف تكون هذه المنظمة من هياكل 

في الباز في بوليفيا. تتمثل مهمة هذه المنظمة في تعزيز وتنسيق العالقات بين  فونديتك بوليفيا وتقع •
داخل كافة المناطق والقطاعات. وستكون هذه  ICTالحكومة والمجتمع البوليفي من خالل إدارة وسائل 

 . LACRALOداخل  ALSالمنظمة 

هذا  ALSلمتحدة. ويسعى هيكل تقع منظمة الوسائط العامة األصلية في فالجستاف، أريزونا بالواليات ا •
إلى ترقية مجتمعات أصلية صحية ومشاركة ومستقلة من خالل الوصول إلى الوسائط والتحكم والملكية. 

 .NARALOداخل  ALSوسوف تكون هذه المنظمة من هياكل 
 

أما مجموعة معاقي البصر والضريرين ويلسلي، بوالية مساتشوستس، والتي تقع في الواليات المتحدة.  •
واألهداف األساسية للمنظمة تتمثل في تبادل المعلومات والنصائح فيما بين مستخدمي التكنولوجيا المعاقين 

بصرًيا، من أجل توسيع نطاق تعليم الكمبيوتر بين مجتمع المعاقين بصرًيا وتوفير الموارد ألعضاء 
ن المقرر أن تستخدم من المجتمع، والمطورين، والطالب المعنيين بتطوير تدفق و/أو منتجات مهيأة م

 .NARALOخالل األشخاص الضريرين. وسوف تكون هذه المنظمة جزًءا من 
 

أما منظمة الوسائط المفتوحة فهي في فانكوفر، بكندا. ومهمتها األساسية تتمثل في دعم العمليات الشفافة  •
والتشاركية من أجل صناعة سياسة إنترنت مستندة إلى خمسة مبادئ أساسية منصوص عليها في إعالن 

يمكن تحمل تكاليفها، ) تعزيز الوصول العالمي لشبكات سريعة و1حرية اإلنترنت: ال تراقب اإلنترنت: 
) الحفاظ على اإلنترنت بحيث تكون شبكة مفتوحة لكل شخص فيها حرية االتصال والتواصل والكتابة 2و

) حماية الحرية في االبتكار 3والقراءة والمشاهدة والتحدث واالستماع والتعلم واإلنشاء واالبتكار، و
دم معاقبة المبتكرين بسبب إجراءات ) عدم حظر التقنيات الجديدة، وع4واإلنشاء دون تصريح، و

) حماية الخصوصية والدفاع عن قدرة الجميع في التحكم في كيفية 5المستخدمين التي يقومون بها، و
 .NARALOهذا يقع ضمن  ALSاستخدام البيانات والخدمات الخاصة بهم. وهيكل 

 الخلفية
آراء مجموعة من منظمات مستخدمي اإلنترنت  تتمثل في أنها تمزج At-Largeإحدى نقاط القوة في مجتمع منظمة 

المنتظمين في خمس منظمات إقليمية تابعة  ALSالنهائيين التي تتميز بالتنوع على الصعيد العالمي، أو أعضاء 
. يتم جميع آراء هذه المنظمات القاعدية عبر عملية داخلية تتميز بأنها تتم من أسفل إلى أعلى وأنها RALOلمنظمة 

 .ALACوافق اآلراء ولها تمثيل في المستندات الرسمية المملوكة للجنة قائمة على ت

 مزيد من المعلومات
  11قائمة كاملة منALSUT المصادق عليهم والمعلقةU11T 
 11UT 11معلومات إحصائية بشأن العرض التقديمي العالمي لـTUALS 
 11UT خريطة عالمية لهياكلALS المعتمدةU11T 
 11UT 11معلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمةTULarge-At 
 11UT موقع منظمةLarge-At  التابعة لمنظمةICANN على الويبU11T 

 االتصال بالعاملين
11TUناتالي بيرجرينU11T،  دعم فريق السياسة لـAt-Large 

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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GAC 

 50رقم  ICANNعقد اجتماع حكومي رفيع المستوى في اجتماع 
 نبذة

، تم جدولة اجتماع حكومي رفيع المستوى 50رقم  ICANNالتقليدية في اجتماع  GACباإلضافة إلى اجتماعات 
. وسوف يكون االجتماع متاًحا 50رقم  ICANNيونيو، بعد احتفالية الترحيب باجتماع  23صباح يوم االثنين 
  لمشاركة الجمهور.

 أحدث التطورات 
سوف تتم استضافة االجتماع الحكومي رفيع المستوى من خالل المملكة المتحدة وسوف يترأسه الوزير البريطاني 

ذلك دوالً من  رئيًسا مساعًدا. وتمت دعوة الوزراء المعنيين من جميع أنحاء العالم، بما في GACفايزي مع رئيس 
. وهذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها مثل هذا االجتماع. أما االجتماع األول فقد GACخارج األعضاء الحاليين في 

التي تقترح بأن يتم عقد هذا  ATRT، والذي أطلقته توصية 45رقم  ICANNاستضافته كندا بالتزامن مع اجتماع 
 النوع من االجتماعات كل عامين. 

 ات التالية الخطو
من المتوقع أن يكون هناك حضور واسع، بما ذلك العديد من الوزراء. ولم يتم االنتهاء حتى اآلن من جدول األعمال 

، وحول الموضوعات GAC، باإلضافة إلى مناقشات حول دور ICANNلكن سيتم تضمين تقارير من قيادة 
 .IANAالمتحدة لـ الحالية ذات الخصوصية العالية، مثل نقل إشراف الواليات 

 الخلفية
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
 ICANNالعادة ثالث مرات في السنة في اجتماعات  في GACوالقوانين الوطنية أو االتفاقات الدولية. تجتمع 

والمنظمات الداعمة واللجان االستشارية وغيرها من المجموعات. وقد تعقد  ICANNالعامة مع مجلس إدارة 
GAC  أيًضا مناقشات مع مجلس اإلدارة في أوقات أخرى، أو االجتماع وجًها لوجه أو من خالل مؤتمرات

 الهاتف. 

 مزيد من المعلومات

• 11UT موقعGAC على الويبU11T 
• 11UT بيانGAC الرسمي في سنغافورةU11T 

 جهة االتصال بالفريق
11TUأولوف نوردينغU11T،  كبير مديري عالقاتGAC 

11TUجوليا تشارفولنU11T،  منسق، خدماتGAC 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final%20Communique%20-%20Singapore%202014.pdf?version=2&modificationDate=1396429776000&api=v2
mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:julia.charvolen@icann.org
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RSSAC 

RSSAC تسعى للحصول على أعضاء للمجموعة 
 نبذة

تتواصل مع سعي لجنة العضوية  )RSSAC( تشارية لنظام خادم الجذرعملية إعادة الهيكلة المستمرة للجنة االس
 للحصول على أعضاء من أجل المجموعة. 

 أحدث التطورات 

التنفيذية لجنة عضوية من أجل اإلشراف عملية استقدام أعضاء جدد لـ  RSSAC، شكلت لجنة 2013في نوفمبر 
RSSAC  ومن أجل إنشاء مجموعةRSSAC سوف تتحمل مجموعة .DNS  وخبراء نظام خادم الجذر

 . يجب على مقدمي الطلبات تقديم بيان إبداء االهتمام إلى RSSACالمسئولية عن األعمال األساسية للجنة 
membership@icann.org-rssacاصة لبيان . يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول المتطلبات الخ

 .هنابما في ذلك الغرض الخاص بها، والمبادئ واإلجراءات  -إبداء االهتمام والمجموعة 

 الخطوات التالية
التنفيذية بصورة  RSSACبمراجعة الطلبات وتقديم توصيتها إلى لجنة  RSSACسوف تقوم لجنة عضوية 

 ومرة أخرى في 50رقم  ICANNمستمرة. سوف يتم تشكيل المجموعة رسمًيا للمرة األولى في اجتماع 
IETF  90رقم. 

 مزيد من المعلومات

• 1111TUrssac.icann.orgUT 

 جهة االتصال بالفريق
11TUباربرا روزمانU11T، مديرة السياسات والمحللة الفنية 

11TUكارلوس رايسU11T، كبير محللي السياسة 

 

 

# # # 

mailto:rssac-membership@icann.org
mailto:rssac-membership@icann.org
http://www.icann.org/en/groups/rssac/rssac-caucus
http://www.icann.org/en/groups/rssac
mailto:barbara.roseman@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
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