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 المنعقد في بوينس آيرس 48رقم  ICANNطبعة خاصة الجتماع 

 

 ICANNعبر 
11TUالقضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة 

11TUبدء برنامج تدريب تجريبي في بوينس آيرس 

ASO 

11TUانتخابات مجلس العناوينU11T 

11UT أنشطةASO في بوينس آيرسU11T 

11UT11 لـنوية العاشرة الذكرى السTUNRO 

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

11UT انتهاء فترة تعيينات مجلسccNSO ومجلس اإلدارةU 

11UT العضوية فيccNSO تواصل النموU 

11UT نطاقاتccTLD  11تناقش مقترحات للمشاركة المالية فيTUICANN 

11UT عمل إطار تفسير مجموعةccNSO ترحب بتعليقاتكمU11T 

11UT مجموعة عملccNSO  11تشارك المخاوف اإلستراتيجية مع مجلس إدارةTUICANN 

11UT مجموعة عمل تحليل استقرار وأمانDNS ودعوات لإلغالق ،تقدم التقرير النهائيU11T 

GNSO 

11UT مجلسNSOG  يؤيد باإلجماع مطلب الحصول علىWHOIS  11كثيفة لسائر سجالتTUgTLD 

11UT إطالق عمليةPDP  11لمشكالت خدمات اعتماد الخصوصية والوكيل في اتفاقيةTURAA 

11UT خطط عملGNSO الجتماع بوينس آيرسU11T 

At-Large 

11UTأعضاء مجتمع Large-At  يجهزون الجتماعICANN في بوينس آيرسU11T 

11UT تلقي مجموعة منوعة وعرض حاالتLACRALO في بوينس آيرسU11T 

11ALACUT تقدم أربعة بيانين بمشورة سياسة وثالثة اتصاالت مراسلة في منتصف أكتوبر وأوائل نوفمبرU11T 

11UT مجتمعLarge-At  11هيكل  161يتوسع إلىTULarge-At  

11ALACUT  وقمة مونتفيديو 2014تدعم قمة البرازيل فيU11T 

GAC 

11GACUT تحّضر الجتماع بوينس آيرسU 

RSSAC 

11UT اجتماعIETF  88رقمU 

11TUس آيرس وما بعدهابوينU11T 
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 اقرأ بلغتك المفضلة
متوفر بكل اللغات الرسمية الست المعتمدة لدى األمم المتحدة. وقد تم نشر تحديث  ICANNتحديث سياسة 

نت. لتلقي التحديث على كما يتوفر من خالل االشتراك عبر اإلنتر U11Tالويب11TU على ICANNالسياسة على موقع 
وأدخل عنوان بريدك  ،ICANN بـالخاصة  U11Tصفحة المشاركة11TUتفضلوا بزيارة  ،بريدكم الخاص كل شهر

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

U11T 11بيان الغرض من تحديث سياسةTUICANN 
 

 .11TUstaff@icann.org-policyU11T: أرسل األسئلة والتعليقات واالقتراحات إلى

 منظمات الدعم واللجان االستشارية الخاصة بالسياسة
 1111TUASOUT منظمة دعم العناوين

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

 1111TUALACUT االستشارية At-Largeلجنة 
 1111TUGACUT اللجنة االستشارية الحكومية

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

 ICANNعبر 

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

 بتبادل وجهات النظر حول هذه الموضوعات مثل:

11UT) مسودة تقرير وتوصيات فريق مراجعة المساءلة والشفافية الثانيATRT 2(U11T  مشاركة المجتمع ضرورية
نوفمبر،  22إلنجاح االستعراض وكافة تعليقاتكم سيتم النظر فيها بكل عناية. تنتهي فترة التعليق في 

 ديسمبر. 13رة الرد في وتنتهي فت
 

11TUالتغييرات المقترحة على اللوائح الداخلية فيما يخص مجموعة المنسقين الفنيينU11T هل يجب زيادة توافر .
علية مجموعة المنسقين الفنيين وفًقا لما هو منصوص النصيحة الفنية إلى مجلس اإلدارة باإلضافة إلى فا

نوفمبر، وتنتهي فترة  29عليه في اللوائح الداخلية؟ بادر بتقديم ما لديك من أفكار. تنتهي فترة التعليق في 
 ديسمبر. 20الرد في 

 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/atrt2-recommendations-21oct13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-amend-tlg-30oct13-en.htm


 4 

11UT التقرير المؤقت لمجموعة عمل إطار التفسيرFoI  بـالخاصة ccNSO "حول "اإللغاءU11T  تعرف على كيفية
المشاركة في التفسيرات األولية للسياسة واإلرشادات التوجيهية الحالية ذات الصلة "باإللغاء"، والمعّرفة 

هي فترة التعليقات في . تنتccTLDبأنها عمليات إعادة التفويض التي تتم دون موافقة مدير نطاق 
 .2014يناير  31ديسمبر، وتنتهي فترة الرد على التعليقات في  20

 
11UT لـالرؤية التمهيدية ICANN والمهمة ونواحي التركيز للخطة اإلستراتيجية على مدار خمس سنواتU11T سعى ت

ICANN  للحصول على التعقيبات العامة، باإلضافة إلى التعقيبات الخاصة حول النتائج القابلة للقياس
ألهداف نواحي التركيز الخاصة بالمؤسسة. تساعد تعقيبات المجتمع على إثراء االعتبارات اإلستراتيجية 

و/أو الخطط  ICANN لـية اإلضافية التي لم تدرج بعد، ولكن سوف تكون عناصر لإلستراتيجية النهائ
 ، ولم يتم اإلعالن عن فترة للرد.2014يناير  31التشغيلية والموازنة. تنتهي فترة التعليقات في 

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

 .U11Tالتعليقات العامة على شبكة اإلنترنت11TUديات، قم بزيارة موقع ويب والتعليقات العامة المحفوظة من المنت

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

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

 بدء برنامج تدريب تجريبي في بوينس آيرس
 أحدث التطورات

الثامن واألربعون في بوينس آيرس بداية برنامج تدريب تجريبي جديد للقيادة. وسوف  ICANNسوف يشهد اجتماع 
التابعة  )SOو ACيرحب البرنامج بالقادة الحاليين والقادة الجدد في اللجان االستشارية ومنظمات الدعم (

 في الدورة المكون من أربعة أجزاء، وتتألف من:  ICANN لـ

سوف يكون المشاركون في البرنامج أول من يستخدم منصة التعليم الجديدة  -) منصة تعليم متوفرة على اإلنترنت 1
 مع نموذج تدريب تم تطويره بشكل خاص لهذا البرنامج. ICANN لـالمتوفرة على اإلنترنت 

عند عدم تواجد المشاركين في قاعة االجتماعات للتعلم وتجريب  -نوفمبر)  14 - 13ارات التسهيل () تدريب مه2
أطر عمل ونماذج االجتماع الجديدة، فسوف يكونون في قاعات التحرر مع مجموعات أصغر يشاركون في مهارات 

 إدارة االجتماعات.

ة التدريبية بالكامل عن طريق المجتمع وتوفر للقادة تم تنظيم هذه الدور -نوفمبر)  16 - 15) تدريب التوجيه (3
القادمين والحاليين فرصة لمعرفة المزيد حول كافة اللجان االستشارية/منظمات الدعم باإلضافة إلى العديد من 

 الحالية. ICANNمشكالت 

المساهمين في  سوف تكون هذه الجلسة بمثابة فرصة للتعقيبات العامة لسائر -نوفمبر)  20) جلسة تعقيبات (4
 برنامج القيادة. 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/foi-interim-28oct13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/strategic-29oct13-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
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 الخلفية
وتمت توسعته بعد ذلك ليشمل كافة اللجان  At-Largeعن طريق مجتمع  ICANNتم البدء في مفهوم أكاديمية 

 بالكامل.  ICANNاالستشارية/منظمات الدعم لمجتمع 

اق وتنسيق وفاعلية الدورات اختبار نط ICANN لـوسوف يتيح برنامج القيادة "التجريبي" المكون من أربعة أجزاء 
التدريبية المصممة لمساعدة قادة اللجان االستشارية/منظمات الدعم لتحقيق إدارة أكثر فاعلية للتعقيبات والمساهمات 

 داخل المجتمعات. ICANNعلى جهود وضع سياسات 

 مزيد من المعلومات
 11TUجدول دورة تدريب القيادة في بوينس آيرسU11T 
 11TUمجموعة عمل األكاديميةU11T 

 جهات االتصال
11TUساندرا هوفريشترU،11T جهة اتصال المجتمع 

11TUديفيد كولبU، 11T جهة اتصال دورة مهارات التسهيل 

11TUهايدي أولريتشU، 11T مدير فيAt-Large 

ASO 

 مجلس العناوينانتخابات 
تم انتخاب  اآلن موسمه لالنتخابات السنوية. ASOيخوض مجلس عناوين 

. وسوف يشارك RIPEبيتر هولن لمنطقة -فيليز يلمظ كي يحل محال هانز
ليحل محل أليخاندور  - LACNICبالنيابة عن  ASOجورج فيال في 

تي جوزمان. تم إعادة انتخاب توموهيرو فوجيساكي وجيسون سكيرلر لمنطق
APNIC وARIN.وسوف تجري  ، على التواليAFRINIC  انتخابات فيما بعد خالل الشهر الحالي في كوت دي

  فوار.

 في بوينس آيرس ASOأنشطة 
ال يجتمع رسمًيا في بوينس آيرس، إال أن العديد من األعضاء في اللجنة  ASOعلى الرغم من أن مجلس عناوين 

 ALAC، وATRT2. الجلسات مع مجلس اإلدارة، و48رقم  ICANNاالستشارية سوف يحضرون في اجتماع 
أيًضا في جلسة الموضوعات ذات االهتمام الكبير لمنظمة الدعم/اللجنة  ASOتم التخطيط لها. كما سيشارك أعضاء 

  يوم االثنين. IPv6االستشارية ومجموعة عمل 

 

https://community.icann.org/display/atlarge/Leadership+Training+Program+-+Tuesday,+12+-+Saturday,+16+November+2013
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+ICANN+Academy+Ad-Hoc+Working+Group
mailto:info@hoferichter.eu
mailto:kolb@incitelearning.com
mailto:heidi.ullrich@icann.org
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 NRO لـالذكرى السنوية العاشرة 
لتكون بمثابة إطار عمل  NROتم إنشاء  ).NROة لمنظمة موارد األرقام (أيًضا الذكرى السنوي ASOكما تحيي 

  ).RIRمرئي لألنشطة التعاونية المشتركة لسجل اإلنترنت اإلقليمي (

ccNSO 

 ومجلس اإلدارة ccNSOانتهاء فترة تعيينات مجلس 
 أحدث التطورات 

ومركز مجلس  ccNSOنوفمبر، انتهت فترة التعيينات لمجلس  4في 
 .11رقم  ICANNة إدار

  
 

 بالنسبة للمجلس، تم تلقي التعيينات التالية:
  

 المنطقة األفريقية:
 CI.سليمان أومتاناجا، 
 CD.كريس تشيمانجا، 

  
 المحيط الهادئ:-منطقة آسيا
 JP.هيرو هوتا، 

  
 أوروبا:

 JP.رويلوف ماير، 
 GG/.JE.نيجل روبرتس، 

  
 أمريكا الالتينية والكاريبي:

 EC.، فيكتور عبود
  

 أمريكا الشمالية:
 ال يوجد تعيين صالح في وقت الكتابة

  
 بالنسبة لمجلس اإلدارة، تم تلقي التعيين التالي:

  
 AU.كريس ديسسبين، 
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 الخطوات التالية
 

يجب إجراء فترة تعيين ممتدة لمنطقة أمريكا الشمالية. سوف يحضر جميع المرشحين جلسة األسئلة واألجوبة أثناء 
 بوينس آيرس، والتي توفر الفرصة لألعضاء في طرح األسئلة عليهم مباشرة. اجتماع

  
 وبالنسبة للمنطقة األفريقية واألوربية، سوف يتم عقد انتخابات.

  
، وعلى الرغم من ذلك، سيظل كريس ديسسبين ICANNوال يلزم إجراء انتخابات بالنسبة الختيار مجلس إدارة 

 واألجوبة للرد على أسئلة األعضاء.متاًحا بالنسبة لجلسة األسئلة 
 
 

 الخلفية
 

 يتم إجراء تعيينات كل عام في المجلس، حيث يجب اختيار مرشح واحد لكل منطقة.
  

، والتي يشغلها كل 12و 11أرقام المقاعد  - ICANNبتعيين مديرين اثنين في مجلس إدارة  ccNSOكما تقوم 
 ريس ديسسبين سوف يتولى مقعًدا لفترة ثانية.من كريس ديسسبين ومايك سيلبر. وهذا يعني أن ك

 
 

 مزيد من المعلومات
 

 11UT 11مجلس إدارةTUICANN 
 11UT 11مجلسTUccNSO  

 
 

 جهة االتصال بالفريق
 

11TUغابرييال شيتيكU11T،  أمانة سرccNSO 

 تواصل النمو ccNSOالعضوية في 
  التطورات األخيرة

 
 ccNSO بـ(بنين) مؤخًرا  BJ.(تونس) و TN.و ،(كيريباتي) KI.التحق كل من 

 
 

 الخلفية
 

اآلن  ccNSOبحوزة . وتعول ccNSO بـمؤخًرا  BJ.، وTN.، وKI.لكل من  ccTLDالتحق مشغلو نطاقات 
 عضوا. 142

 

https://www.icann.org/en/groups/board
http://ccnso.icann.org/council-members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 مزيد من المعلومات
 11TUإعالنU11T :.KIو ،.TN  بـيلتحقان ccNSO 
 11TUإعالنU11T :.BJ بـلتحق ي ccNSO 
 11UT 11قائمة أعضاءTUccNSO 
 11UT 2013نوفمبر -2003نمو العضويةU 

 
 جهة االتصال بالفريق

11TUغابرييال شيتيكU11T،  أمانة سرccNSO 

 ICANNتناقش مقترحات للمشاركة المالية في  ccTLDنطاقات 
 أحدث التطورات 

. إن ICANNفي  ccTLDتقريرها حول المساهمات المالية لنطاقات  ccNSOتنهي مجموعة عمل تمويل 
(نموذج تبادل  ICANNروفات الغرض من هذا التقرير هو إشعار المجتمع بطريقة معقولة ومقبولة لتخصيص مص

. وقد تم ICANNمن أجل حساب مساهمتهم في  ccTLDالقيمة) باإلضافة إلى نموذج مجمع واختيار لنطاقات 
 .ICANNوضع "نموذج تبادل القيمة" بالتعاون اللصيق مع طاقم عمل 

 الخطوات التالية

جتماعها المنعقد في بوينس آيرس، فإن في ا ccNSOبعد االعتماد الرسمي للتقرير الرسمي لمجموعة عمل تمويل 
، من أجل ccTLDلمجتمع  ICANNفي  ccTLD لـالمجموعة سوف تطرح إرشادات جديدة للمشاركة المالية 

المناقشة النهائية واالعتماد. وفي حالة االعتماد من جانب المجتمع الحاضر، فسوف يتم تقديمها إلى مجلس 
ccNSO ادها، فسوف تؤدي إلى إنهاء مناقشة طويلة األمد ومكثفة بين مجتمع العتمادها رسمًيا. وإذا تم اعتم
ccTLD وICANN 2007. وسوف يحل اإلرشاد الجديد محل إرشاد . 

  الخلفية

. وقد 2011وتم تعيين أعضائها ورئيسها في بداية عام  2010في نوفمبر  ccNSOتم إنشاء مجموعة عمل تمويل 
 لى ما يلي: اشتمل تفويض مجموعة العمل المالية ع

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

ccTLD 

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

 ، فسوف يتم إغالق مجموعة العمل.ccNSOوبمجرد اعتماد التقرير النهائي عن طريق مجلس 

http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-18oct13-en.htm
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-30oct13-en.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
http://ccnso.icann.org/node/42527/download/42527
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 مزيد من المعلومات
 11TUندوة مجموعة عمل التمويل على الويبU11T، .تم تنظيمها من أجل تقديم نتائجها حتى اليوم إلى المجتمع 
 11TUالتقريرU11T  الخاص بمجموعة عمل التمويل 

 
 جهة االتصال بالفريق

11TUبارت بوزوينكلU11T،  كبير مستشاري سياسةccNSO 

 ترحب بتعليقاتكم ccNSOمجموعة عمل إطار تفسير 
 أحدث التطورات

تقريرها المؤقت حول "إلغاء" نطاق  ccNSO بـ) الخاصة FoI WGنشرت مجموعة عمل إطار التفسير (
ccTLD يرات للسياسة واإلرشادات التوجيهية الحالية ذات الصلة للتعليق العام. يحتوي التقرير المؤقت تفس

. تشير كلمة "اإللغاء" ccTLD"باإللغاء"، والمعّرفة بأنها عمليات إعادة التفويض التي تتم دون موافقة مدير نطاق 
 من أحد المديرين. ccTLDبإلغاء المسئولية عن إدارة  IANAإلى العملية التي يقوم من خاللها مشغل 

 التالية الخطوات

سوف تتم مناقشة التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل مع المجتمع في بيونس آيرس. وسوف تستعرض 
مجموعة العمل عن كثب جميع التعليقات المقدمة لتحديد المواضع التي يتم فيها تعديل تقريرها حسب تقديرها. وطبًقا 

قات التي يتم جمعها أثناء فترة تلقي التعليقات، وغير لميثاق مجموعة العمل فإنها غير ملزمة بتضمين جميع التعلي
 ملزمة بتضمين جميع التعليقات التي يرسلها أي فرد أو أية منظمة.

 ).2014(يونيو  في لندن ICANN لـوتتوقع مجموعة العمل النشر الرسمي لتقريرها قبل االجتماع التالي 

 الخلفية

عقب توصيات مجموعة عمل التفويض وإعادة  ccNSOل مجلس من قِب FoIتم إنشاء مجموعة عمل إطار التفسير 
 ccTLD: تفويض وإعادة تفويض نطاقات 2): التوصية DRDالتفويض (مجموعة عمل 

بوضع "إطار للتفسير" للتفويض وإعادة  ccNSOكخطوة أولى بأن يتعهد مجلس  DRDوتوصي مجموعة عمل 
بشأن  ICANNومجلس  IANAيالً واضحاً إلى . يجب أن يقدم إطار العمل هذا دلccTLDتفويض نطاقات 

 .ccTLDتفسيرات السياسات الحالية والمبادئ التوجيهية واإلجراءات المتعلقة بتفويض وإعادة تفويض 

بعد فترة التحديد  ccNSOينبغي رصد نتائج استخدام مثل هذا اإلطار للتفسير رسمًيا وتقييمها من قِبل مجلس 
التقييم إلى أن إطار عمل التفسير فشل في تقديم نتائج منطقية ويمكن التنبؤ بها في المسبق. إذا أشارت نتائج هذا 

لتفويض وإعادة تفويض نطاقات  PDPإطالق عمليات  ccNSO، فينبغي على مجلس ICANNعملية صنع قرار 
ccTLD. 

https://icann.adobeconnect.com/p5048jwlc24/
http://ccnso.icann.org/workinggroups/finance-wg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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لتفويض غير المتفق المشكالت التالية ذات الصلة بعمليات "إعادة ا DRDوقد حدد التقرير النهائي لمجموعة عمل 
 عليها":

دون الحصول على المواد من المشغل المعنّي. ال تناقش  ccTLDال توجد أية عمليات إعادة تفويض ألي نطاق 
RFC1591  أوICP1  إعادة تفويض ألي نطاقccTLD  ًدون الحصول على المواد من المشغل المعني. وبدال

، لسبب، ويلي ذلك عملية إعادة تفويض IANAالتفويض من خالل من ذلك، فإن هذه المستندات تناقش إلغاء عملية 
لمشغل جديد. وهذا األمر مربك إلى حد ما بالنظر إلى أنه في هذه األنواع من المواقف لم تؤدي عملية إعادة 

من الجذر قبل تفويضه إلى مشغل جديد ومن ثم محاولة تأكيد الحل المتواصل  ccTLDالتفويض إلى إزالة أي نطاق 
ذات الصلة. يضفي ذلك مزيًدا من التوضيح على المشكالت التي تحيط  ccTLDنطاقات المسجلة في نطاقات لل

 دون الحصول على المواد من المشغل المعني. ccTLDبعمليات إعادة تفويض نطاقات 

في وضع واقتراح إطار عمل للتفسير من أجل تفويض وإعادة تفويض  FoI WGيتمثل هدف مجموعة عمل 
حول  ICANNومجلس  IANA. ويجب أن يقدم هذا اإلطار دليالً واضًحا إلى مدير وظائف ccTLDت نطاقا

 تفسير البيانات الحالية للسياسة.

 

 مزيد من المعلومات
 11TUمزيد من المعلومات حول مجموعة عمل إطار التفسيرU11T  
 11TUالمنتدى العامU11T 
 11TUتقرير التقدمU11T  اجتماع بوينس آيرس)  -لمجموعة العمل (اجتماع ديربان 

  

  جهة االتصال بالفريق

11TUبارت بوزوينكلU11T،  كبير مستشاري سياسةccNSO 

تشارك المخاوف اإلستراتيجية مع مجلس إدارة  ccNSOمجموعة عمل 
ICANN 

 أحدث التطورات

) خطاًبا إلى رئيس SOP(مجموعة عمل  ccNSO لـنقل رئيس مجموعة عمل التخطيط التشغيلي واإلستراتيجي 
التنفيذي، لمشاركة مخاوف مجموعة العمل مع عمليات التخطيط الحالية  ICANNومدير  ICANNمجلس إدارة 

اإلستراتيجية والتشغيلية والمتعلقة بالميزانية. ويقع في قلب هذه المخاوف ما يراه أعضاء مجموعة  ICANN لـ
على التعقيبات التي تلقتها  ICANNالعمل بأنه غياب عملية التخطيط المتفاعلة والهيكلية ونقص الردود المناسبة من 

 على مدار األعوام. SOPمجموعة عمل 

http://ccnso.icann.org/workinggroups/foiwg.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/foi-interim-28oct13-en.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foiwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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 الخلفية

في عمليات التخطيط االستراتيجي والتشغيلي  ccTLDالهدف من مجموعة العمل تنسيق وتنظيم مشاركة مدراء 
ا صلة . كما أن نطاق األنشطة التي تقوم بها مجموعة العمل يتمثل في القيام بأي وكل ما تراه ذICANN لـ

. وال تعمل ICANN بـفي عمليات التخطيط الخاصة  ccTLDوضروري لتسهيل وتحسين مشاركة مديري 
مجتمعين أو فرادى ما  ccTLD، أو كل مدير من مديري ccNSOمجموعة العمل بصفة مندوب أو ممثل لمجلس 

 لم يطلبوا القيام بذلك صراحة.

 مزيد من المعلومات
 11UT 11خطاب مجموعة عملTUSOP  
 11TUمزيد من المعلوماتU11T  حول مجموعة عمل التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي وما قدمته 

 
 جهة االتصال بالفريق

11TUبارت بوزوينكلU11T،  كبير مستشاري سياسةccNSO 

 

ودعوات  ،تقدم التقرير النهائي DNSمجموعة عمل تحليل استقرار وأمان 
 لإلغالق

 أحدث التطورات

إلى التقرير النهائي  2012والذي نشر في أغسطس  1المرحلة  DSSAتم تحديث التقرير النهائي لمجموعة عمل 
). وسوف يقدم مساعدو رئيس مجموعة العمل هذا التقرير إلى كافة منظمات الدعم المشاركة WGلمجموعة العمل (

)ASO  الممثلة من خاللNRO  لهذه المسألة، باإلضافة إلىccNSO وGNSO واللجنة االستشارية (
)ALAC .العتماد وطلب إغالق مجموعة العمل ( 

 الخلفية

في هذه الحالة بما يؤدي دور  ،NRO، وALAC، مع مشاركة 2010في ديسمبر  DSSAتم إنشاء مجموعة عمل 
ASOو ،ccNSOو ،GNSO يتمثل الهدف من مجموعة عمل .DSSA  في التوجه نحو الخبرات التجميعية

للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية المشاركة، وطلب الحصول على تعقيبات الخبراء ونصائحهم وتقديم التقارير 
 .DNSنظمات الدعم واللجان االستشارية المشاركة حول المستوى الفعلي، وتكرار وفداحة التهديدات على نظام إلى م

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

 

 جهة االتصال بالفريق

11TUبارت بوزوينكلU11T،  كبير مستشاري سياسةccNSO 

http://ccnso.icann.org/about/meijer-to-chehade-crocker-01nov13-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
https://community.icann.org/display/AW/Joint+DNS+Security+and+Stability+Analysis+Working+Group
http://ccnso.icann.org/workinggroups/dssa-wg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org


 12 

GNSO 

 gTLDئر سجالت الكثيفة لسا WHOISيؤيد باإلجماع  GNSOمجلس 
 نبذة

 PDPباإلجماع توصيات مجموعة العمل لعملية  GNSOأكتوبر، اعتمد مجلس  31في االجتماع المنعقد في 
 . gTLDكثيفة لسائر سجالت  WHOISالكثيفة لمطالبة  WHOIS بـالخاصة 

 أحدث التطورات والخطوات القادمة
 GNSOإلى مجلس  U11Tتقريرها النهائي11TUقدمت مجموعة العمل  ،U11Tتقريرها األولي11TUوبعد مراجعتها للتعليقات الواردة على 

 ي بما يلي:أكتوبر للنظر فيه. يوصي التقرير النهائ 21في 

  إن توفير خدماتWHOIS  الكثيفة، مع تسمية وعرض متسق حسب النموذج المبين في المواصفة ثالثة
 ، الحالية والمستقبليةgTLD، يجب أن يتحول إلى مطلب لكافة سجالت 2013لسنة  RAAمن اتفاقية 

 أنه فيما يخص تنفيذ هذه التوصية: U11Tالتقرير النهائي11TUباإلضافة إلى ذلك، يوصي 

  المنتدى العام التالي (قبل نظر مجلس اإلدارة) واإلشعار المقدم من مجلس إدارةICANN  إلى لجنة
GAC تطالب بشكل خاص الحصول على التعقيبات حول أية اعتبارات ذات صلة باالنتقال من ،

WHOIS خفيفة إلى الكثيفة والتي يجب أن توضع في االعتبار كجزء من عملية التنفيذ.ال 
  وكجزء من عملية التنفيذ، تم تنفيذ مراجعة قانونية للقانون المعمول به على نقل البيانات من نموذج خفيف

 إلى كثيف والتي تم وضعها بالفعل في االعتبار في مذكرة مجموعة عمل الخبراء. 
 ية الواجبة بمشكالت الخصوصية المحتملة والتي قد تنشأ عن المناقشات الخاصة باالنتقال من تم إجراء العنا

WHOIS  الخفيفة إلى الكثيفة، ويشمل ذلك على سبيل المثال، اإلرشادات حول الكيفية التي يتوجب بها
الحصول على تطبيق المطلب التعاقدي طويل األمد الذي يستخدمه أمناء السجالت في تقديم اإلشعارات، و

الموافقة من كل مسجل الستخدامات أي من البيانات المحددة على المستوى الشخصي من خالل المسجل 
  وذلك على التسجيالت المشاركة في عملية االنتقال.

  في حالة ظهور أية مشكالت تتعلق بالخصوصية من هذه المناقشات الدائرة حول االنتقال والتي بدأتها
قد تتطلب اعتبارات إضافية للسياسة، فمن المتوقع أن يقوم فريق مراجعة التنفيذ  مجموعة العمل والتي

 بذلك بحيث يمكن اتخاذ اإلجراء المناسب. GNSOبإشعار مجلس 
باإلجماع التوصيات في  GNSOبه وتوصياته، اعتمد مجلس الخاص  U11Tللتقرير النهائيGNSO 11TUوبعد مراجعة مجلس 
 اآلن قبل نظر مجلس اإلدارة في هذه التوصيات. U11Tمنتدى للتعليق العام11TUأكتوبر. سوف يتم اآلن افتتاح  31اجتماعه المنعقد في 

 الخلفية
الخاصة بهم من خالل استخدام نموذجين مختلفين من الخدمة.  WHOISالت التزامات تحقق السجالت وأمناء السج

"الرقيقة" و"الكثيفة" حيث إنهما يديران قواعد البيانات ذات الصلة  WHOISتتسم هذه النماذج في الغالب بسجالت 
انية من البيانات باسم بشكل مختلف. ويرتبط مجموعة واحدة من البيانات باسم النطاق بينما ترتبط المجموعة الث

نطاق المسجل. يخزن السجل "النحيل" ويدير المعلومات المرتبطة باسم المجال. وعبر السجالت "الرقيقة"، يدير 
أمناء السجالت المجموعة الثانية من البيانات المرتبطة بنطاق أمين المسجل وذلك عن طريق تقديم خدمات 

WHOIS  الخاصة به. وتعد.COM و.NET  على السجالت "الرقيقة". وتقدم السجالت الكثيفة وتوفر كلتا أمثلة
 مثالين على السجالت الكثيفة.  BIZ.و INFO.، وWHOISمجموعتي البيانات (اسم النطاق والمسجل) عن طريق 

http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-initial-21jun13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-final-21oct13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-final-21oct13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-final-21oct13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment
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بالسعي  GNSOرقم ب إلى  IRTP، أوصت مجموعة عمل 2011مايو  30وفي تقريرها النهائي الصادر في 
اإللزامية، والتي طالب بها  gTLDالكثيفة لكافة نطاقات  WHOISشكالت حول مطلب للحصول على تقرير م

في  PDP. وتم البدء بعد ذلك في عملية 2011سبتمبر  22بعد ذلك في اجتماعه المنعقد في  GNSOمجلس 
 .2012وعقد مجموعة العمل جلستها االستهاللية في نوفمبر  2012مارس  4

فيما يخص استخدام  GNSOعة العمل متمثلة في تقديم توصية سياسة إلى مجلس كانت المهمة الموكلة إلى مجمو
WHOIS  الكثيفة عن طريق جميع سجالتgTLD وفي المداوالت التي أجرتها مجموعة العمل، فقد قامت بتحليل .

بيانات  المشكالت ذات الصلة والمنصوص عليها في الميثاق، ويشمل ذلك: اتساق الردود، واالستقرار والوصول إلى
WHOIS والتأثير على الخصوصية وحماية البيانات، ومتضمنات التكلفة، والمزامنة / الترحيل، وإمكانية ،

 WHOISالحالية، ومستودع البيانات، ومتطلبات  WHOISالترخيص، والتنافس في خدمات السجل، وطلبات 
 من التقرير األولي).  5الخاص بأمين السجل (راجع القسم  43للمنفذ 

 يد من المعلوماتمز
 11TUالتقرير النهائيU11T  
 11TUالتقرير األوليU11T  
 11TUمجموعة عمل مساحة ويكيU11T 

 جهة االتصال بالفريق
11TUماريكا كونينجسU11Tكبيرة مديري السياسات ، 

لمشكالت خدمات اعتماد الخصوصية والوكيل في اتفاقية  PDPإطالق عملية 
RAA 

 نبذة

الخاص بمجموعة عمل من شأنها وضع التوصيات ذات الصلة على الميثاق  GNSOأكتوبر، وافق مجلس  31في 
. وتم إصدار دعوة للمتطوعين gTLDباعتماد وتوفير خدمات الخصوصية والبروكسي لتسجيالت أسماء نطاقات 

 في بوينس آيرس في منتصف شهر نوفمبر.  ICANNومن المتوقع أن تبدأ مجموعة العمل أعمالها في اجتماع 

 خطوات التاليةالتطورات األخيرة وال

وهو العقد الذي  -نموذًجا جديًدا من اتفاقية اعتماد أمين السجل  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 2013في يونيو 
وثيقة  ICANN، نشر طاقم عمل 2013وأمناء السجالت المعتمدين منها. في سبتمبر  ICANNيحكم العالقة بين 

، وهي في األساس مشكالت تتعلق باعتماد RAAمفاوضات اتفاقية  تحدد المشكالت العالقة التي لم يتم تتناولها أثناء
، قام طاقم عمل GNSO. وبطلب من مجلس WHOISوتوفير خدمات الخصوصية والبروكسي في نظام 

ICANN  أيًضا بتوزيع مسودة ميثاق لمجموعة العمل المقترحة للمناقشة من خالل المجلس. وبعد العديد من
على اعتماد الميثاق في اجتماعه المنعقد في  GNSOودة الميثاق، صوت مجلس المناقشات حول المشكلة ومس

 أكتوبر.  31

نوفمبر  21في بوينس آيرس، في يوم الخميس  ICANNوسوف تعقد مجموعة العمل اجتماعها األول في اجتماع 
اء المجتمع ص بالتوقيت المحلي. وسوف تتم إتاحة تسهيالت المشاركة عن بعد ألعض 08:00في تمام الساعة 

المعنيين من غير القادرين على المشاركة في االجتماع بشخصهم. كما أن أعضاء المجتمع مدعوين للمشاركة في 
 . 11TUGNSOأمانة سر 11UTمجموعة العمل عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى 

http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-final-21oct13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-initial-21jun13-en.pdf
https://community.icann.org/display/PDP/Home
mailto:policy@icann.org
mailto:gnso.secretariat@icann.org
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 الخلفية

مفاوضات مع مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت على  ICANNارة ، بدأ مجلس إد2011في أكتوبر 
حول المشكالت  GNSO، وطلب في الوقت ذاته الحصول على تقرير مشكالت من RAAصيغة جديدة التفاقية 

يتم تسويتها لعملية وضع سياسات، والمقرر إجراؤها بأسرع ما الباقية التي لم يتم تغطيتها في المفاوضات والتي س
يمكن بعد االنتهاء من المفاوضات. وحددت أعمال المجتمع ذات الصلة (بما في ذلك فريق صياغة مشترك من كل 

) عدًدا من الموضوعات في فئة الموضوعات ذات األولوية العليا والمتوسطة بالنسبة GNSO-ALACمن 
أحدها يتعلق ببعض مسئوليات  -اثنين  ICANNمن بين هذه الموضوعات، حدد طاقم عمل . وRAAلمفاوضات 

أمين السجل في اإلجراءات المندرجة تحت السياسة الموحدة لفض النزاعات وغير ذلك فيما يخص خدمات 
مل في بأنها لم يتم تداولها بالكا -الخصوصية والبروكسي، بما في ذلك االعتماد وإجراءات الكشف/الترحيل 

، بعد ثالثة أشهر 2013في سبتمبر  GNSO، في ورقة خاصة بفريق العمل المنشورة لمنظمة RAAمفاوضات 
. وقد تم التعامل مع المشكلة 2013الجديدة لعام  RAAعلى اتفاقية  ICANNمن الموافقة الرسمية لمجلس إدارة 

عندما تم اعتماد التقرير النهائي عن طريق ، وتم إجراؤها في الوقت الحالي، PDPاألولى بشكل منفصل في عملية 
 .2013في سبتمبر  GNSOمجلس 

 
في سياق  ICANNيجري اآلن وضع برنامج اعتماد لموفري خدمات الخصوصية والبروكسي عن طريق 

األخرى ذات  ICANN. أعمال gTLDالحالي بالنسبة لبيانات تسجيل  Whoisالمراجعات األخرى األوسع لنظام 
تفيد في المداوالت التي تقوم بها مجموعة العمل وتشمل األعمال المستمرة لمجموعة عمل الخبراء  الصلة التي قد

، باإلضافة إلى تقرير أولي ينشر في gTLDالتي تتولى فحص الغرض اإلجمالي لخدمة دليل بيانات تسجيل 
والذي تم  Whoisاجعة أيًضا فريق مر ICANN. وفي السابق، وكجزء من تأكيد االلتزامات، عقدت 2013 يونيو

، تم البدء في العديد من الدراسات حول الجوانب GNSO. وفي داخل 2012نشر التقرير النهائي له في مايو 
في السابق. أحدها حول إساءة استخدام الخصوصية والبروكسي، وتم إجراؤها مؤخًرا وتم  Whoisالمختلفة لنظام 

. ومن المتوقع أن تجد مجموعة العمل هذه الدراسة واألعمال 2013نشر نتائج الدراسة للتعليق العام في سبتمبر 
 مفيدة في األعمال التي تقوم بها. ICANNاألخرى ذات الصلة من األجزاء األخرى لمجتمع 

 
على مواصفات مؤقتة حول خدمات الخصوصية والبروكسي والتي  2013الجديدة لسنة  RAAتحتوي اتفاقية 

أو  2017يناير  1فيما يخص توفير هذه الخدمات حتى  ICANNت المعتمدين من ستحكم التزامات أمناء السجال
(أيهما كان أوالً). وسوف ينصب هدف مجموعة  ICANNتنفيذ برنامج اعتماد الخصوصية والبروكسي من خالل 

 العمل الجديدة على إكمال عملها قبل هذا التاريخ. 
 

 للحصول على مزيد من المعلومات
 11UT مستندات الخلفية حول عمليةPDP  11لمشكالت اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي التفاقيةTURAA  
 11UT 11دراساتTUGNSO WHOIS  
 11UT مواصفةRAA حول خدمات الخصوصية والبروكسيU11T  

 
 جهة االتصال بالفريق

11TUماري وونغU11T، كبيرة مديري السياسات 

http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/raa-remaining
http://gnso.icann.org/issues/whois/
http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm#privacy-proxy
mailto:policy@icann.org
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 الجتماع بوينس آيرس GNSOخطط عمل 
في بوينس  48العام  ICANNإلى جدول أعمال مكتظ أثناء اجتماع  GNSOالحال دائًما، يتطلع مجلس  كما هو

جلسة مفتوحة. باإلضافة إلى ذلك،  29ما ال يقل عن  GNSOآيرس. وعلى وجه اإلجمال، سوف يجري مجتمع 
من أجل تحضير  ICANNقبل اجتماع  U11Tاألحد11TUو U11Tالسبت11TUلمدة يومين كاملين في يوم  GNSOسوف يلتقي مجلس 

لمجموعات نفسه ألسبوع العمل الذي ينتظره. وسوف تشتمل أعمال نهاية هذا األسبوع على عملية تقارير تقليدية 
، ومدير ICANN، واجتماع المجلس مع مجلس إدارة PDPالعمل المتنوعة المتعلقة وغير المتعلقة بعملية 

ICANN  التنفيذي، باإلضافة إلى اجتماعات مباشرة وجًها لوجه مع كل منSSAC وGAC . 

أول االجتماعات األسبوعية  U11Tاالثنين11TUفي الصباح، سوف يشهد ظهر  ICANN لـوبعد الجلسة االفتتاحية التقليدية 
 U11Tاجتماع11UTهو األولى، وجاء بعدها  11TUNSO/GNSOccالمشتركة بين كل من  IDNمجموعة عمل GNSO. 11UT لـ

حول حماية معرفات المؤسسات الدولية الحكومية والمؤسسات الدولية غير الحكومية في كافة  PDPلمجموعة عمل 
 ختام هذا اليوم األول.  11TUGNSOو ccNSOاجتماع مجلسي 11UT. وسوف يشهد gTLDنطاقات 

11UTنوفمبر 19 ،الثالثاءU11T يوم المخصص من الناحية التقليدية لمجموعة أصحاب المصلحة (هو الSGوالدائرة ( )C( 
السابقة، سوف تلتقي العديد من مجموعات أصحاب  ICANN. وبالتوازي مع اجتماعات GNSO لـالتابعة 

بشكل منفصل  ICANNالمصلحة/الدوائر مع أعضائها ومراقبين معنيين. وطوال اليوم، سوف يجتمع مجلس إدارة 
باإلضافة إلى مجموعات أصحاب المصلحة لدى  U11Tالسجل11TUو U11Tأمين السجل11TUع مجموعتي أصحاب المصلحة في م

11UT11التجاريينTUl 11وUTغير التجاريينU11T  لمناقشة المشكالت ذات الصلة بمجموعات أصحاب المصلحة الفرديين. وسوف تكون
 أصحاب المصلحة متاحة للجميع.اجتماعات مجلس اإلدارة مع مجموعات 

11UTنوفمبر 20 ،األربعاءU11T  عبارة عن يوم آخر مشحون لمجتمعGNSO ففي الصباح سوف يكون هناك اجتماع .
11UT لمجموعة مقدمي طلباتgTLD الجديدةU11T )NTAG(،  إلتاحة الفرصة أمام أعضاءNTAG ومقدمي طلبات ،

gTLD  الجديدة الراغبين في أن يكونوا أعضاء فيNTAG في مناقشة الحالة الراهنة لبرنامج ،gTLD  الجديدة
الجديدة بين أنفسهم ومع  gTLDلية والتعامل مع أية مشكالت قائمة تتعلق بنطاقات الحا NTAGومراجعة أنشطة 

 .ICANNطاقم عمل 

 -ع سوف يجري ظهر األربعاء. وهو مفتوح للجمي 48رقم  ICANNأثناء اجتماع  11TUGNSOاجتماع مجلس 11UTكما أن 
جدول أعمال 11TU، برجاء الرجوع إلى Adobe Connectبما في ذلك المشاركين عن بعد. للوصول إلى قاعة 

، فهو متوفر أيًضا على الويب. وسوف يشتمل اجتماع المجلس على U11Tلإلجراءات11TUوكما هو الحال بالنسبة  ،U11Tاالجتماع
 الجدد لهذا العام واثنين من نواب الرئيس واالنتخاب السنوي للرئيس. GNSOتنصيب مستشاري 

، في الوقت الحالي إلعادة االنتخاب بدون منافسة. اختارت الحالي، جوناثان روبنسون GNSOيجري رئيس مجلس 
دار األطراف المتعاقدة فولكر جريمان نائًبا جديًدا للرئيس، في حين اختارت دار األطراف غير المتعاقدة ديفيد كيك. 

)، NCSG)، وآفري دوري (RySGوفي النهاية، سوف يضم المجلس ستة مستشارين جدد: جيمس بالديل (
)، وجابريلال سالك NomCom)، ودون ريد (معين من ISPC)، ومايك أوكونور (NCSGدر (وعمرو الص

)BC عضًوا في المجلس إما تم إعادة انتخابهم أو لم تنتهي فترات عملهم حتى اآلن.  15) باإلضافة إلى 

لسات حول السياسة والتنفيذ ج PDPعملية  بـسوف يغلق االجتماع المباشر لمجموعة العمل غير المختصة 
GNSO  يوم األربعاء. وسوف يعمل اجتماع مجموعة العمل على تحديث المجتمع بأعمال مجموعة العمل حتى

تاريخه ولمزيد من التقدم في مداوالتها. يمكن العثور على مهام مجموعة العمل وجدول األعمال الخاص باالجتماع 
11TUهناU11T . 

للمشكالت الباقية التفاقية  PDPلمجموعة عمل  U11Tاجتماع11TUسيتم عقد  48رقم  ICANNوفي اليوم األخير من اجتماع 
RAA  بـالخاصة GNSO  .د اجتمعت مجموعة العمل لوضع التوصيات ذات الصلة وقكأول فعالية صباح الخميس

أيًضا في صباح يوم الخميس. وهذه  11TUGNSOختام 11UTكما تعقد جلسة ببرنامج اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي. 

http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/sat-gnso-working
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/sun-gnso-working
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule?date=2013-11-18&field_constituency_tid_i18n%5B0%5D=59&combine=
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/mon-jig
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/mon-igo-ingo
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/mon-ccnso-gnso-council
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule?date=2013-11-19&field_constituency_tid_i18n%5B0%5D=59&combine=
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-board-rrsg
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-board-rysg
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-board-csg
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-board-ncsg
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule?date=2013-11-20&field_constituency_tid_i18n%5B0%5D=59&combine=
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-ntag
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-gnso-council
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Agenda+20+November+2013
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Agenda+20+November+2013
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Agenda+20+November+2013
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Agenda+20+November+2013
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+20+November+2013
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-policy-implementation
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/thu-raa-remaining
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/thu-gnso-wrap-up
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، هو من الناحية التقليدية الوقت الذي يناقش فيه GNSO بـع ذات الصلة الجلسة التي تتميز بختام اجتماع األسبو
 بالكامل والتخطيط قدًما لألشهر القادمة. ICANNالمجلس التطورات من اجتماع 

رغم ذلك إلى أوطانهم. بل سيمكث  GNSOوبعد المنتدى العام الختامي ليوم الخميس، لن يعود أعضاء مجلس 
ي في األرجنتين للمشاركة في جلسة عملة طوال يوم الجمعة. وسوف يجتمع االستشاريون لمدة يوم إضاف

االستشاريون مًعا لتزويد األعضاء الجدد بالمعلومات والدعم من أجل التعرف على األعمال التي يقوم بها المجلس. 
لعام القادم. ويشرح باإلضافة إلى ذلك، سوف يتم استخدام هذا التجمع من أجل إعداد المجلس بالكامل ألعماله خالل ا

هذا بمزيد من التفصيل األساس المنطقي وراء هذه  U11Tمقطع الفيديو11TUجوناثان روبنسون في  GNSOرئيس مجلس 
 المبادرة الجديدة.

 

 جهة االتصال بالفريق

11TUماري وونغU11T،  السياساتكبيرة مديري 

At-Large 

 في بوينس آيرس ICANNيجهزون الجتماع  At-Largeأعضاء مجتمع 

 نبذة

16T سوف يعقد ممثلون من مجتمعAt-Large  اجتماًعا خالل اجتماع  23عددICANN  العام في بوينس  48رقم
جموعات عمل آيرس، باألرجنتين. وتتضمن هذه االجتماعات اجتماعات خاصة بالسياسة التقليدية واجتماعات مع م

At-Large  واجتماعات مع مجلس إدارةICANN وسوف يتولى ستة أعضاء جدد في .ALAC  مناصبهم في
 . ICANN لـنهاية االجتماع العام السنوي 

أيضاً بشكل فعال في العديد من االجتماعات العامة التي  At-Largeوباإلضافة إلى ذلك، يشارك أعضاء لجنة 
 في بوينس آيرس إما بشخصهم أو باستخدام أدوات المشاركة عن بعد.  ICANNستنعقد خالل اجتماع 

 أحدث التطورات

 ، والتي تتضمن ما يلي: At-Large لـاجتماع  23في أنشطة وضع السياسة في  ALACستنشغل 

 11UT اجتماعALAC إلقليميةمع القيادة اU11T 
 11UT 11اجتماع اللجنة الفرعية لمقاييسTULarge-At 
 11UT 11 لـاجتماع مجموعة عمل التحديات المستقبليةTULarge-At 
 11UT اجتماعALAC 11وTUNCSG 
 11UT 11 لـاجتماع مجموعة المشكالت التنظيميةTULarge-At 
 11UT اجتماعNARALO الشهريU11T 
 11UT 11معرض واستقبالTULACRALO 

http://bcove.me/1k9j9fki
mailto:policy@icann.org
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/sun-alac-regional
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/sun-amsc
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/mon-future-challenges
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-alt-ncsg
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/mon-regulatory-issues
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/mon-naralo
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/mon-lacralo-showcase
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 11UT اجتماعALAC  11مع مجلس إدارةTUANNIC 
  لـجلستان ALAC  11 –لمناقشة السياسةUT 1الجزءU11T 11وUT 2الجزءU11T 
 11UT اجتماعALAC وccNSO المشتركU11T 
 11UT اجتماعLACRALO الشهريU11T 
 11UT اجتماعALAC  11مع مجموعةTUATRT2 
 11UT اجتماعAPRALO الشهريU11T 
 11TUجلسة مجموعة العمل األكاديميU11T 
 11UT مجموعة عملIDN  11 لـالتابعةTULarge-At 
 11UT اجتماع مجموعةATLAS IIومجموعة عمل بناء الثقة وأمانات السر اإلقليمية المشترك ،U11T –  1الجزء 
 11UT 11االجتماع المشتركTUAFRALO / AFRICANN 
 11UT اجتماع مجموعةATLAS II OC ومجموعة عمل بناء الثقة، ومجموعة عمل القطاع األكاديمي وقادة ،

 2الجزء  – U11Tات سر السجالتأمان
 11UT اجتماع مجموعة عملLarge-At  الخاصة بنطاقاتgTLD الجديدةU11T 
 11UT11لنهائي الخاص بالقيادة اإلقليمية واالجتماع اTUALAC 
 11UT 11اجتماع فريق قيادة لجنةTUALAC  

 مزيد من المعلومات

  يمكن التعرف على مزيد من المعلومات حول اجتماعاتAt-Large  المجدولة مواعيدها خالل اجتماع
ICANN  في بوينس آيرس، بما في ذلك جداول العمل باللغة اإلنجليزية واألسبانية  48العام رقم

اجتماع بوينس مساحة عمل جداول أعمال 11TUوالفرنسية والبرتغالية وإرشادات المشاركة عن بعد وذلك على 
 .11TULarge-At لـآيرس 

 جهة االتصال بالفريق

11UT 11طاقمTULarge-ICANN At 

 في بوينس آيرس LACRALOتلقي مجموعة منوعة وعرض حاالت 

 نبذة

الساعة  حفلة عرض واستقبال يوم االثنين، في الثامن عشر من نوفمبر في تمام LACRALOسوف تستضيف 
18:00-19:30 16T 16T لممثليALS  في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي باإلضافة إلى المجتمع المدني الحاضر في اجتماع

ICANN  العام.  48رقم 

وموضع حلقة العرض الخاصة بهذا االجتماع هي "إنترنت شامل بمشاركة فاعلة لمستخدمي اإلنترنت الفرديين". وسوف يوفر 
لجذب االنتباه للمجتمع المدني في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي لألنشطة  LACRALO لـ ALSكل هذا الحدث فرصة ل

وجهود تطوير سياسة  At-Largeوسوف يؤدي إلى تحسين مساهمتهم ومشاركتهم في  ICANNالتي يقومون بها داخل 
ICANN . 

http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-board-atlarge
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-alac-policy-i
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-alac-policy-ii
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-alac-ccnso
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-lacralo
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/tue-alac-atrt2
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-apralo
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-academy
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-atlarge-idn
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-1100-atlas-ii-regional
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-afralo-africann
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-1600-atlas-ii-regional
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-1600-atlas-ii-regional
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-atlarge-new-gtld
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/thu-alac-regional-wrap-up
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/fri-alt
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN+48+-+Buenos+Aires+Meeting+-+November+2013
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN+48+-+Buenos+Aires+Meeting+-+November+2013
mailto:policy-staff@icann.org
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 الخلفية

مجموعة مجتمع وطني  43) تضم LACRALOالكاريبي (اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنظمة  At-Largeإن منظمة 
 دولة في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. 17ومدني في 

والمدير التنفيذ، فادي شحاده، ورئيس مجلس اإلدارة، ستيف  ICANNوسوف تشتمل عملية العرض على كلمات يلقيها رئيس 
، سيبستين باتشوليت، At-Largeإلدارة المنتخب من ليبلوند، وعضو مجلس ا-، أوليفر كريبينALACكروكر، ورئيس 

، خوسيه آرك. وسوف LACRALOناتاليا إنكيسيو، وكارلتون ساميولز، ورئيس  LACRALO لـ ALACوأعضاء 
ومركز معلومات  Google، وICANNيشتمل الحدث على أداء للرقص الفلكلوري وسيختتم بعرض تقديم مختلط ترعاه 

 في األرجنتين. NICالشبكة 

 

 مزيد من المعلومات

  يمكن استعراض اجتماعLACRALO  11علىUT عرضULACRALO.11T  
 

 جهة االتصال بالفريق

Uسيلفيا فيفانكوU،  مدير الشؤون اإلقليمية 

ALAC  تقدم بيانين بمشورة سياسة وثالثة اتصاالت مراسلة في منتصف
 أكتوبر وأوائل نوفمبر

 نبذة

العامة وأيًضا التعليقات  ICANNفي جهودها إلعداد البيانات كاستجابة لفترات تعليقات  ALACتستمر 
ن لمشورة السياسة بياني ALACواالتصاالت. وفي الفترة بين منتصف شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر، قدمت 

 حالًيا العديد من البيانات اإلضافية للنصح حول السياسة. ALACوثالثة اتصاالت مراسلة. كما تعد 

 أحدث التطورات

واتصاالت المراسلة الثالثة المقدمة بين منتصف أكتوبر وأوائل  ALACفيما يلي ملخص ببياني مشورة سياسة 
 نوفمبر.

11UT بيانALAC  11 لـحول الدراسة الخاصة بإساءة استخدام خدمات الخصوصية والبروكسيTUWHOIS 

  بينما تقر الدراسة العديد من االستخدامات المشروعة للخدمات الخصوصية والبروكسي، فإنها تشير إلى
 م الخبيث لإلنترنت.استخدام مثل هذه الخدمات إلخفاء تحديد الجاني المتورط في االستخدا

  لـ 2013وشملت تغييرات RAA.على إطار عمل لنظام االعتماد للخدمات الخصوصية والبروكسي ، 
ومع ذلك، فإن العناصر المهمة لهذا المخطط، خاصة التوازن بين االحتياجات المشروعة للخصوصية 

 وأمن البيانات وإنفاذ القانون، ال تزال بحاجة لوضعها.

mailto:http//atlarge.icann.org/lacralo/buenos-aires-outreach.htm
mailto:heidi.ullrich@icann.org
https://community.icann.org/x/-xWMAg
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  وقد رحبتALAC موًما بالتغييرات الكثيرة التي أجراها المجلس على عRAA  ومع ذلك .2013عام، 
11UT فقد قدمتALAC توصيتين، وشددت على أهميتهما في هذه الدراسةU11T. 
  تدعمALAC تقدمه لوضع نظام اعتماد مزود خدمة بروكسي  هذه الدراسة والدعم الواضح الذي

، بما في ذلك أولئك WHOISوخصوصية قوي ومتطلبات التحقق والدقة التي تغطي جميع معلومات 
 الذين يستخدمون مزودي خدمة الخصوصية والبروكسي.

11UT بيانALAC ي حول حماية محددات المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير حول مسودة التقرير النهائ
 11TUgTLDالحكومية الدولية في كافة نطاقات 

  لدىALAC  قلق خاص يتمثل في أن منح عمليات الحماية في مستوى الحجب قد يؤدي إلى حظر
اء المبينة في غير مقتنعة بأن إجراءات االستثن ALACاالستخدامات المعقولة األخرى لنفس السالسل وأن 

 التقرير سوف تكون فعالة. 
  وإذا كان هذا هو الحال، فقد يكون من المهم النظر في المبادئ التي تسترشد بهاALAC في مشاركتنا في ،

بها في النظر في أي  ICANNترى بوجوب استرشاد  ALACاألنشطة التي أدت إلى هذا التقرير، وأن 
 عمليات حماية خاصة.

o  يتعين علىICANN نح حماية خاصة إلى المؤسسات التي تدعم المصلحة العامة وفي وجه م
الخصوص، من لديهم سجل تعقب قوي في األنشطة اإلنسانية. وعلى الرغم من ذلك، ال يجب 

منح هذه الحماية إال عندما يكون هناك سجل أو توقًعا معقوالً بأن نقص عمليات الحماية سيؤدي 
حتيال، أو الخلط المتعمد، أو غير ذلك من أشكال إساءة إلى إساءة تمثيل المؤسسات، أو اال

 استخدام السلطة.
o  وعند منح هذه األشكال من الحماية، فيجب أال تعتدي بشكل غير معقول على قدرة اآلخرين ذوي

الحق األصيل في استخدام السلسلة المحمية، من تسجيل هذه األسماء لالستخدامات وال تؤثر سلًبا 
مية وال استخدام االسم المحمي بنية خدام المستخدمين. وال يجب أن تكون على المؤسسة المح

 العالمات التجارية الرسمية ضرورة إلظهار هذا الحق. 
o .اإلجراءات المستخدمة في منح استثناءات الحماية يجب أال تكون باهظة وأن تكون سريعة 
o اض الحالية أو الجديدة. وال يلزم توفير حماية في المستوى األعلى. ويكفي عمليات االعتر 

11UT مراسلةALAC  حول تعاون العصف الذهني لقادةICANNاللجان االستشارية-/منظمات الدعمU11T 

 ليبلوند، رئيس -تم إرسال هذا الخطاب بمعرفة أوليفر كريبينALAC يد أوليف، نائب الرئيس، إلى ديف
 شعبة تطوير السياسيات. 

  ويتعلق الخطاب بطلب تعاون العصف الذهني لقادةICANNاللجان االستشارية التي -/منظمات الدعم
 أرسلت إلى سائر قادة منظمات الدعم/اللجان االستشارية.

11UT خطابLarge-At إلى فادي شحاده فيما يخص قمة البرازيلU11T 

 ليبلوند، رئيس -تم إرسال هذا الخطاب بمعرفة أوليفر كريبينALAC  إلى فادي شحاده، رئيسICANN 
 ومديرها التنفيذي. 

 طاع الحكومي، ويتعلق الخطاب بإعالن رئيسة البرازيل ديلما روسيف وفادي شحاده عن قمة رئيسية لكل من الق
 .2014والمجتمع المدني، والقطاع األكاديمي وقطاع األعمال للمشاركة في اجتماع ريو دي جانيرو في 

 

http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-04jun13-en.htm
https://community.icann.org/x/8xSMAg
https://community.icann.org/x/8xSMAg
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-08oct13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-19oct13-en.htm
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11UT خطاب إلى لجنة برنامجgTLD  الجديدة التابع لمجلس إدارةICANN خص تضمين أعضاء المجتمع في فيما ي
 CPE(U11Tهيئات تقييم أولوية المجتمع (

 ليبلوند، رئيس -تم إرسال هذا الخطاب بمعرفة أوليفر كريبينALAC بالنيابة عن فريق قيادة ،ALAC 
 التنفيذية).  ALACوالمعروف سابًقا باسم لجنة  - ALT(اختصاًرا 

 شيرين شلبي، عضو مجلس إدارة  وقد تم إرسال هذا الخطاب رًدا على الرد المرسل منICANN ،
فيما يتعلق بتضمين أعضاء  ICANNالجديدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDبالنيابة عن لجنة برنامج 

)، والتي تأسست عن طريق وحدة االستخبارات CPEالمجتمع في هيئات تقييم أولوية المجتمع (
 ).EIUاالقتصادية (

 مزيد من المعلومات

 11UT 11صفحة مراسالتTULarge-At 
 11UT 11صفحة وضع سياسةTULarge-At 

 جهة االتصال بالفريق

11TUمات أشتيانيU11T،  متخصص بالسياسات 

 At-Largeهيكل  161يتوسع إلى  At-Largeمجتمع 
 نبذة

نيجيريا  ALS :(ISOC(أو  At-Largeمنظمتين باعتبارهما هيكلين من هياكل منظمة  ALACاعتمدت لجنة 
الجديدان على توسيع التنوع  ALSأو  At-Largeالصومال. ويعمل هذان الهيكالن الجديدان لمنظمة  ISOCو

تمثل اآلالف من مستخدمي اإلنترنت النهائيين األفراد. بإضافة هاتين والتي  At-Largeاإلقليمي الذي يميز منظمة 
 هيكالً. 161اآلن  ALSالمنظمتين، يبلغ إجمالي عدد هياكل المنظمة العامة المعتمدين 

 أحدث التطورات

. وشملت ALSأو  At-Largeالصومال كهياكل  ISOCنيجيريا و ISOCلصالح اعتماد كل من  ALACصوتت 
 At-Largeوالمشورة اإلقليمية المقدمة من منظمة  ICANNد العناية الواجبة التي قام بها طاقم عمل عملية االعتما

 ).AFRALOاإلقليمية األفريقية (

 الجديدة: At-Largeمزيد من المعلومات حول بنى وهياكل 

ISOC  وتقع في ميناء هاركورت، بنيجيريا. وتشمل مهمة نيجيرياISOC ال ال الحصر، نيجيريا، على سبيل المث
تسهيل ودعم التطوير الفني لإلنترنت كبنية تحتية للبحث والتعليم، وإثارة مشاركة المجتمع العلمي، والصناعة، 

داخل  ALSوستكون هذه المنظمة  والحكومات والقطاعات األخرى ذات المساعي اإلنسانية في تطوير اإلنترنت.
AFRALO . 

 

http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-31oct13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-31oct13-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
https://community.icann.org/x/bwFO
mailto:matt.ashtiani@icann.org
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ISOC ل. وغرض مهمة وتقع في مقديشو، الصوما الصومالISOC  الصومال هو السعي الستخراج األفكار
الصومالي، وهي بمثابة تركيز على توطين هذه  ICTوالتعاون نحو نمو وتقدم اإلنترنت وتطبيقاتهم بين مجتمع 

 .AFRALOداخل  ALSالجهود مع المساهمة أيًضا في األهداف األكبر لمجتمع اإلنترنت. وستكون هذه المنظمة 

 الخلفية

تتمثل في أنها تمزج آراء مجموعة من منظمات مستخدمي اإلنترنت  At-Largeدى نقاط القوة في مجتمع منظمة إح
المنتظمين في خمس منظمات إقليمية تابعة  ALSالنهائيين التي تتميز بالتنوع على الصعيد العالمي، أو أعضاء 

سسات يتم جمعها عبر عملية تطوير داخلية . آراء هذه الفئات التي تمثل الرأي العام داخل المؤRALOلمنظمة 
للسياسات تتميز بأنها تتم من أسفل إلى أعلى وأنها قائمة على توافق اآلراء ولها تمثيل في المستندات الرسمية 

 .ALACالمملوكة للجنة 

 مزيد من المعلومات

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

 

 جهة االتصال بالفريق

11TUسيلفيا فيفانكوU11T مدير الشؤون اإلقليمية ،At-Large 

ALAC  وقمة مونتفيديو 2014تدعم قمة البرازيل في 
 نبذة

ومديرها التنفيذي، فادي شحاده، خطاًبا يؤيد فيه  ICANNإلى رئيس  ALAC، أرسلت 2013أكتوبر  19في 
بيان 11TUباإلضافة إلى  U11Tأعلنته رئيسة البرازيل ديلما روسيف11TUوفًقا لم  2014القمة البرازيلية المحدد لها في أبريل 

التهنئة إلى السيد شحاده على العمل على التوصيات  ALACرنت. وقدمت الذي وقع عليه قادة اإلنت U11Tمونتفيديو
  .U11Tذات صلة ومتجاوبة وتحظى االحترام" ICANN: "جعل ALAC لـالبيضاء  R3ورقة 11UT 2012المقدمة في 

 

 أحدث التطورات

باإلضافة إلى بيان مونتفيديو. وقد  2014لدعمها الكامل لقمة البرازيل المزمعة والمحدد لعقدها في  ALACت أشار
يتطلع للمشاركة بنشاط في  At-Largeومديرها التنفيذي فادي شحاده، بأن مجتمع  ICANNرئيس  ALACأبلغت 

 ل حقيقي.القيمة وقد عرض مساعدته ودعمه في إقامة حدث متنوع وشامل وهادف بشك

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/
mailto:silvia.vivanco@icann.org
https://twitter.com/dilmabr/status/388024593408987136
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-07oct13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-07oct13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-07oct13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-07oct13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-01oct12-en.htm
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 مزيد من المعلومات

 11UT خطابALAC إلى فادي شحاده فيما يخص قمة البرازيلU11T  
 11UTلبيضاء الورقة اR3  فيALAC جعل" :ICANN "ذات صلة ومتجاوبة وتحظى االحترامU11T 
 11TUبيان مونتفيديو حول مستقبل تعاون اإلنترنتU11T 

 

 جهة االتصال بالفريق

11UT 11طاقمTULarge-ICANN At  

 GAC  

GAC تحّضر الجتماع بوينس آيرس  
 نبذة

وجًها لوجه من أجل مناقشة مشكالت السياسة  GACالمقبل في بوينس آيرس، سوف تجتمع  ICANN لـفي االجتماع العام 
موضوعات تنفيذ على سبيل المثال ال الحصر على  GACالحالية. وسوف تركز  ICANNالعامة ذات الصلة بنواحي عمل 

وسوف  .ATRT2الجديدة الصادرة في بكين، باإلضافة إلى المناقشات ذات الصلة بمسودة توصيات  gTLDنصيحة حماية 
 ، باإلضافة إلى التوابع األخرى خالل األسبوع. ICANNمع مجلس إدارة  GACتلتقي 

 الخلفية
 ICANNيسي في تقديم المشورة إلى هيئة الرئ GAC. يتمثل دور GACمساهمات من الحكومات عبر  ICANNتتسلم 

أو السياسات والقوانين الوطنية أو  ICANNعلى قضايا السياسة العامة، وخصوًصا حينما يكون هناك تفاعل بين أنشطة 
العامة، حيث تناقش  ICANNثالث مرات في السنة بالتزامن مع اجتماعات  GACاالتفاقات الدولية. وعادة ما تجتمع 

واللجان االستشارية وغيرها من الجماعات. وقد تقدم  ICANNوالمنظمات األخرى لدعم  ICANNلس القضايا مع مج
GAC .أيضا مناقشة القضايا بين األوقات مع المجلس سواء من خالل المقابلة وجًها لوجه أو عن طريق عقد اجتماعات مغلقة 

 مزيد من المعلومات
 11T موقعGAC على الويب 

 

 جهة االتصال بالفريق
11TUأولوف نوردلينغU11T،  منسقGAC 

11TUجيني إيلرزU11T، تنسيق  ،مديرةGAC 

http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-19oct13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-01oct12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-07oct13-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:jeannie.ellers@icann.org
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RSSAC 

 88قم ر IETFاجتماع 
في فانكوفر، كندا. وكما من بين بنود المناقشة تحديًثا حول  IETF 88الجديدة اجتماع في اجتماع  RSSACعقدت 

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

  .RSSAC لـحول تشكيل المؤتمر الحزبي 
 

 بوينس آيرس وما بعدها
رسمًيا في بوينس آيرس. وسوف يحضر عدد من األعضاء في اللجنة التنفيذية وتم تخطيط  RSSACلن تجتمع 

 ICANNتماع كامل في اجتماع إجراء اج RSSAC. وتتوقع ATRT2و GACالجلسات داخل مجلس اإلدارة، و
  في سنغافورة. 49رقم 

 جهة االتصال بالفريق
11TUباربرا روزمانU11T، مديرة السياسات والمحللة الفنية 

 

 

#  #  # 
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