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 للتعليق العام قضايا متعلقة بالسياسة تفتتح حاليا

ccNSO 

  إعادة تفويض فريق العمل /  ccTLDإطالق تفويض 

  95جزر آوآوس تصل آعضو 

   DNSSECآخر دعوة صدرت عن مسح 

GNSO 

  ،GNSOأصحاب مجموعة يوافق المجلس على مواثيق 
   تتطلع نحو وضع مجلس جديد في سول

  عمل جديد حول  مواثيق لفريق GNSOيصدر مجلس 
   سياسات نقل التسجيل الداخلي

   يبدأ فريق عمل إعادة أسماء النطاقات المنتهية عمل المداوالت

  مجموعة سياسات إساءة التسجيل تعرف المشكلة

  ينشر فريق التدفق السريع التقرير النهائي 

ASO 

  المستردة  IPv4المحرز في مقترح السياسة العالمية لعناوين  RIRsتقدم 
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 جهود مشترآة 

  المناطق الجغرافية عبر المجتمع نشر التقرير األولي لشؤون اإلدخال العام تستعرض

  جديد الستكشاف جدوى GNSO/ALACفريق 
Whois المدولة   

  المشترك لصياغة حقوق التسجيل GNSO/ALACفريق عمل مشترك 

SSAC 

  باتخاذ تدابير لحماية خدمات تسجيل النطاقات من إساءة االستخدام SSACتوصي 

At-Large 

  السنوية جارية  Large-Atانتخابات 

  في تحليل وتقديم المشورة بشأن عدد تسجيل قضايا السياسة  Large-Atتستمر 

  بلغتك المفضلة السياسة تحدث قراءة

) ES(واألسبانية ) EN(اإلنجليزية : متاح بلغات األمم المتحدة الست الرسمية ICANNتحديث سياسة 
 تحديث السياسة). RU(والروسية ) siZH -- اللغة المبسطة (والصينية ) AR(والعربية ) FR(والفرنسية 
لتلقي هذه التحديثات في صندوق الوارد من . ومتاح من االشتراك عبر اإلنترنت ICANNموقع ينشر على 

  . هذه الخدمة مجانية. لالشتراك“ تحديث السياسة”وادخل البريد ، واختر, صفحة اشتراآاتآل شهر، انتقل إلى 

  ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة 
  
  .staff@icann.org-policy: أرسل أسئلتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم إلى
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  ماذا يوجد في مفكرة اليوم؟

من خالل زيارة جداول مواعيد تطوير  ICANNاسة اإلبقاء على آخر مستجدات ما يجري في تطوير سي
  :ثالثة من المواعيد األآثر نشاطًا تشمل ما يلي  . والهيئات االستشارية ICANNسياسة 

  
  /http://www.atlarge.icann.orgعلى موقع  Large-Atتقويم  

سماء رموز البلدان بما يتضمن ارتباطات تفضي إلى جداول العمل يتوفر التقويم األساسي لمنظمة دعم أ 
  /http://ccnso.icann.org/calendarلالجتماعات على موقع الويب  MP3وتسجيالت 

 MP3وتسجيالت يتوفر التقويم العام لمنظمة دعم األسماء العامة بما يتضمن ارتباطات لجداول العمل  
  http://gnso.icann.org/calendar/index.htmlلالجتماعات على موقع الويب 

 

   ICANNعبر 

  قضايا السياسة مفتوحة حاليا للتعليق 

نعمل اآلن إلتاحة . ICANNمجتمع العديد من فترات تعليقات عامة مفتوحة حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة ل
  :الفرصة لتبادل وجهات نظرآم بشأن هذه اآلراء على النحو التالي

 ICANN وفي الوقت الحالي تحدد لوائح. التقرير األولي الخاص بفريق عمل استعراض المناطق الجغرافية 
الجغرافية لتنوع عادل  ICANNبمثابة معايير لتعيين الكيانات الجيوسياسية لمناطق . خمسة مناطق جغرافية

  . 2009سبتمبر  4فترة التعليق تنتهي يوم  ؟ICANNومتسق يتمثل في 

فترة التعليق . أحدث الخطوات في عملية تحسين الثقة المؤسسية. حة لتحسين المساءلةتتغير الالئحة المقتر 
  .2009سبتمبر  25تنتهي يوم 

  المزيد من المعلومات
للحصول على قائمة آاملة للقضايا المفتوحة للتعليق العام، فضال عن قائمة تم إغالقها مؤخرا وأرشفة تعليق المحافل 

  .المتاحة التعليقات العامة العامة، الرجوع إلى صفحة 
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ccNSO 

  إعادة تفويض فريق العمل/  ccTLDإطالق تفويض 

  لمحة سريعة
أنشأت مجموعة عمل من أجل تقيم المشورة لهم بشأن الشروع في ) ccNSO(منظمة دعم أسماء رمز البلدان 

  .ccTLDsى المفوض، وإعادة الوفد والتقاعد من عملية وضع السياسات عل

  التطورات األخيرة
ال يزال الفريق في مرحلة البداية، ويمكنك أن تقرأ . رسميا فريق عمل للنظر في هذه القضايا ccNSOشكلت 

فريق للصفحة الخاصة بال) وفي المستقبل القريب، العثور على المواد المحّدثة(ميثاقها والنظر إلى أسماء األعضاء 
  .صفحة ويكيالعامل 

  الخطوات التالية 
  .يبدأ فريق العمل مداوالته

  خلفية 
وفي إطار تنفيذ  .المستمرة IANAللتفويض وإعادة التفويض في عمليات  ICANNتعكس حاليًا سياسات وممارسات 

. ISO 3166قائمة الخاصة بكود الدول التي تنشرها وآالة صيانة  IANA 1-ISO 3166هذه العمليات، تتبع 
  . IANAوتقارير تفويض  ccTLDsلوضع  IANA، انظر إجراءات ccTLDsلمزيد من المعلومات حول وضع 

تجرى العملية وفقًا للمبادئ الموضحة . ccTLDs المعني بـ) مدراء(هي عملية لتغيير مدير  ccTLDs إعادة تفويض
التي توضح العديد من اآلراء المبذولة في  IANAوتعكس السياسة والعملية في تقارير. RFC 1591و  ICP-1في 

  . سبيل تقرير ما إذا آان يعاد إعادة التفويض أم ال

في عام  RFC 1591في ضوء البيئة المتغيرة والظروف التي حدثت منذ المراجعة األخيرة التي تمت على 
إلى تفهم أفضل للقضايا،  ccNSOتحتاج  .الوقت لمراجعة السياسات الحالية ترى أنه حان ccNSOفإن  ،1999

  . إن وجدت، بشأن السياسات الحالية، قبل اتخاذ مزيد من الخطوات الممكنة

 المزيد من المعلومات 
nggroups/drdwg.htmhttp://www.ccnso.icann.org/worki 

 االتصال بالعاملين
  ccNSOمستشار السياسة األعلى، بارت وينكل، 
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 95جزر آوآس تصبح العضو 

 لمحة سريعة
 .أسماء آود الدول بما يجد من أعضاء منظمة دعمترحب 

 التطورات األخيرة
على تطبيق هذه  ccNSOوافق مجلس . ccNSO، المطبق على ضم cc.بلد رمز ال) آيلنغ(تستخدم جزر آوآس 

  . ccNSOعضو  95أغسطس، مما يجعل جزر آوآس العضو رقم  24السياسة في اجتماعهم في 

  المزيد من المعلومات

  ccNSO :http://ccnso.icann.org/about/members.htmقائمة جميع أعضاء  

  http://ccnso.icann.org/applications/summary-date.shtml: أرشيف الطلبات 

  http://ccnso.icann.org/applications/form.htm: لبنموذج الط 

 االتصال بالعاملين
     ccNSOسكرتير  جابرييل شيتيك،

   DNSSECالنداء األخير الصادر لمسح 

 ريعةلمحة س
مجتمع اإلنترنت و يحتضن  ولكن هل يفهم. فرقا آبيرا في األمن واالستقرار لإلنترنت DNSSECيمكن أن تحدث 

 ccNSO DNSSECمسح - إطالق  ccNSOلإلجابة على هذه األسئلة، أعاد مجلس? DNSSECيقدمه  ما
  .2007الذي عقد أول مرة في 

 التطورات األخيرة
، وذلك فإن األطراف المناسبة تشجع )في أوائل سبتمبر(بلد لمدة أيام فقط من اآلن تغلق هذه الدراسة لسجالت رمز ال

  . إجراء المسحعلى 

من السجالت رمز البلد قد  في المائة 7، مما يدل على أن مجرد 2007تقارن النتائج بنتائج المسح اعتبارا من عام 
. DNSSEC٪ من المشارآين قالوا أنهم خططوا لتنفيذ  85, وفي نفس المسح. في ذلك الوقت DNSSECنفذت 

  . وأن الدراسة الجديدة سوف تكشف عما فعله الكثيرون في العامين التاليين
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 خلفية
طلبت باالشتراك بإعادة مسح ) ENISA(ة األوروبية ووآالة أمن المعلومات والشبك) IIS.SE(السجل السويدي 

DNSSEC . وافق مجلس  2009مايو  12وخالل المؤتمر الهاتفي الذي عقد فيccNSO  . تقارن النتائج بنتائج
  . 2007مسح 

 المزيد من المعلومات 

  2007عام ل DNSSECنتائج مسح  
2007.pdf -report-survey-http://ccnso.icann.org/surveys/dnssec   

  2007لعام  DNSSECأسئلة مسح  
dnssec.pdf -on-survey-//ccnso.icann.org/surveys/ccnsohttp:   

  
  صال بالعاملينالت

ccNSOرتير 
ا

     سك جابرييل شيتيك،

 

GNSO 

  ، GNSOيوافق المجلس على مواثيق جموعة أصحاب 

  تتطلع نحو وضع مجلس جديد في سول 

  لمحة سريعة
بالمجتمع على تنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات الهيكلية والتنظيمية ) GNSO(عم األسماء العامة 

  

دتعمل منظمة 
يرجى االطالع على المناقشات والرسوم على . المصممة لتحسين الكفاءة والفعالية والوصول الخاص بالمنظمة

  .GNSOصفحة ويب تحسينات 

  التطورات األخيرة
على معلما هاما نحو  ICANN يوليو، وافق مجلس 30خالل اجتماع  .صحاب المصالح الجديدة

ريين 

موافقة مجموعات أ
وافق المجلس على أربعة مشاريع جديدة لمواثيق مجموعة أصحاب المصلحة . الجديد GNSOتأسيس مجلس 

المسجلين ومجموعة أصحاب المصالح التجا لمجموعة أصحاب مصلحة السجالت ومجموعة أصحاب المصلحة
انتقالية، وسوف تخضع  NCSGو CSGوأن مواثيق ) NCSG(ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين 

  . لمزيد من استعراض المجتمع ومناقشتة على مدى السنة المقبلة، حيث تحول تلك الجماعات إلى هياآل دائمة
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أمان أماآن اإلنترنت، (الجديدة المقترحة  GNSOجميع األربعة مواثيق  .يدةاالنتخابية الجد GNSOمناقشة دوائر 
ناقش . يوم 30والتي تخضع اآلن لمنتديات تعليق علني تدوم ) IDNgTLDوالمستهلكون، ومدينة النطاقات و

 يوليو، وطلبت من الموظفين إجراء مناقشات المتابعة مع أنصار مختلف 30المجلس المقترحات خالل اجتماع 
  .الدوائر لمعرفة المزيد حول مختلف المقترحات

يوما بشأن تعديالت اللوائح  30اختتم المنتدى العام الذي استمر  .لالئحة التنفيذية لنظام مراجعة ICANNتعديالت 
آما بدأ منتدى التعليق العام الثاني الذي . يوليو 30قبيل اجتماع  GNSOالموصى بها الالزمة لتنفيذ إعادة هيكلة 

على المجموعة الثانية تعليقات المجتمع . يوما بشأن المجموعات المنقحة للتعديالت بعيد اجتماع المجلس 21تمر اس
  . أغسطس 24الشاملة تختتم في 

يوليو، وافق المجلس  30خالل اجتماع  .14و 13رقم  GNSOالجديدة الختيار مقاعد مجلس الموافقة على العملية 
آما . 14و 13للهيكلة فيما يتعلق باختيار مقاعد المجلس  GNSOعلى التوصيات األصلية لفريق عممل مجلس 

س وحدد عضو المجل 13سيتم تسمية مرشحين لمقعد مجلس  GNSOسيعمل بيت األطراف المتعاقد لمجلس 
آما سيعمل بيت الطرف غير المتعاقد على تعيين مرشحين لمقعد المجلس . ٪ من هذا التصويت 60المرشحبأغلبية 

  .٪ من هذا التصويت 60وحدد عضو المجلس المرشح بأغلبية  14رقم 

من قبل  عملت لجنة توجيه العمليات ولجنة توجيه عملية السياسة التي تم إنشاؤها. جهود تنفيذ فريق العمل والمجلس
لوضع  ALACو GNSO، على إنشاء خمس فرق العمل يعمل بها متطوعين من مجتمعا GNSOمجلس 

وتشمل هذه  .التي أيدها واعتمدها المجلس GNSOمقترحات محددة وعمليات وآليات الزمة لتنفيذ مقترحات تحسين 
؛ ومجلس GNSOياسة التوصيات تحسين عملية تطوير السياسة؛ وتوحيد نموذج الفريق العامل لتطوير س

GNSO  المنقح، ومجموعة أصحاب المصلحة، وعمليات الدوائر وتحسين وظائف االتصاالت المختلفة في مجتمع
GNSO أحرزت فرق العمل الخمسة هذه تقدما  2009منذ مارس  .لزيادة المشارآة في أنشطة تطوير السياسة

  : آبيرا في األنشطة التالية
 

 :جهود عملية السياسة
 

  PDPفريق   .1
بما في ذلك تقرير عن ) (PDP(وضع سياسة جديدة في عملية التنمية إلى   PDPيسعى فريق عمل 

ومن األفضل أن تتماشى مع المتطلبات التعاقدية لسياسات ) عد واإلجراءاتاللوائح الجديدة المقترحة، والقوا
ICANN وتوسع نطاق القضية في وقت مبكر، وتقصي الحقائق قبل بدء ،PDP وهي أآثر مرونة ،

يلتقي . لقياس مدى فعالية التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة PDPوفعالية، وتضم عمليات تقييم لما بعد 
) مراحل تطوير السياسة 5من  2مرحلة (يا ويناقش حاليا مراجعة المقترح ومرحلة التصويت الفريق أسبوع

  ).5من  1المرحلة (' التخطيط والشروع'ومن المتوقع مراجعة أول مشروع لتوصيات مرحلة 
 

  فريق مجموعة العمل .2
يعمل على وضع اثنين من أدلة اإلرشاد التي هي موجهة إلى جماهير عمل فريق عمل نموذج فريق 
 يهدف إلى" الفريق العامل وتنفيذ المبادئ التوجيهية لصياغة الميثاق) "1: منفصلة، على النحو التالي

ويحتوي على مجموعة شاملة من العناصر التي سينظر فيها إلنشاء  GNSOرعاية منظمات مثل مجلس 
دليل إرشاد نموذج ) "2. وتحديد األهداف والتمويل والتوظيف وتعليم فريق العمل لتحقيق النتيجة المرجوة

ر مثل الهيكلة يقصد بها القادة مجموعات عمل، وسوف تقدم توجيهات بشأن عناص" تشغيل فريق العمل
يوليو، أآملت الخطوط العريضة  6اعتبارا من . آما هو بالميثاق) نتائج(والمهام والتقارير وتقديم نتيجة 

  .وبدأت صياغة الوثائق على حد سواء
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 :جهود العمليات

أخرج وثيقة تتضمن أفكارا لهيكل مجلس . أآمل المهمة األساسية في يوليومليات عمل الع GNSO فريق .1
GNSO  في نهاية  ".آمدير استراتيجي للعملية السياسية"المنقح المتصل بتوصيات المجلس إلنشاء المجلس

لعمل باإلضافة إلى ذلك، أصدر فريق ا. يوليو وزع الفريق هذه الوثيقة على الدوائر االنتخابية للتعليق
وثيقة السياسة، وهو حاليا قيد االستعراض من قبل هيئة " إعالن المصلحة"/"بيان المصالح"مشروع 

األهم من ذلك، وهو أن فريق العمل بدأ وضع صيغة منقحة من إجراءات تشغيل مجلس . اإلنترنت القانونية
GNSO  لتعكس توصيات تحسينGNSO  لمجلسICANN ائح وإدماج مشروع التعديالت على لو
ICANN . وافق فريق العمل على تعديالت تتعلق باألحكام الرئيسية، بما في ذلك تحديد النصاب
وقرر فريق العمل أن يجتمع أسبوعيا خالل شهر أغسطس من أجل وضع اللمسات األخيرة . والتصويت

  . على التوصيات المتعلقة باإلجراءات في أسرع وقت ممكن
  

مرة آل أسبوعين، وأنشأت تشغيل مجموعة أصحاب المصلحة والدوائر  GNSO فريق أن المقرر ومن .2
وضع إطار للمشارآة في أي : ثالث فرق فرعية لتحديد التوصيات ألفضل الممارسات في المجاالت التالية

الهدف الموحد والواضح ومبادئ التشغيل التي هي ممثلة ومفتوحة وشفافة  وهي ICANNدائرة من دوائر 
وغيرها لم تكن جزءا من أي (وديمقراطية وإنشاء وصيانة قاعدة بيانات لجميع أعضاء الدائرة االنتخابية 

قة وباإلضافة إلى ذلك، فإن الفريق يضع التوصيات المتعل. التي هي محدثة ومتاحة للجمهور) دائرة انتخابية
لإلدارات األساسية والخدمات التشغيلية والتقنية األساسية التي " مجموعة األدوات"بتوصيات المجلس عن 

  . يمكن أن تتاح لجميع الدوائر االنتخابية
  

مؤخرا أول مشروع من مجموعة متطلبات األعمال  االتفريق عمل االتصمن خالل  GNSO أآمل آما .3
، واتباع نهج تدريجي، وتناول التعاون األساسية فضال عن محدودية قدرات GNSOلتحسين موقع ويب 

وقد قدم فريق . GNSOإدارة الوثائق التي تم تحديدها باعتبارها قاصرة في تقرير المجلس لتحسينات 
باإلضافة إلى ذلك أحرز الفريق تقدما آبيرا على  .بل لجنة توجيه العملياتالعمل هذه الوثيقة للمراجعة من ق

من تصميم  gnso.icann.org، بما في ذلك استكمال خطط لترحيل GNSOخلفية التحسن نهاية لموقع 
 .تصميم دروبال التي من شأنها أن تكون أآثر ديناميكية وقدرة على التكيف/ثابت إلى قاعدة بيانات

 GNSO" مستخدمي قوة"وذلك بالتنسيق مع فريق العمل،  - ICANNذلك، دعا موظفي  باإلضافة إلى
مع هدف واحد إلجراء مقابالت مع عشرات من  GNSOتجربة مستخدم : إلجراء مقابالت معهم من جديد

آما يعمل الفريق على تقديم  .المستخدمين لديها في العالم الحقيقي آأساس التخاذ القرارات التصميم
وباإلضافة إلى ذلك،  .بهدف الحصول على ردود فعل المجتمع GNSOات الالزمة لتعزيز قدرة التوصي

للوثائق المرتبطة بوضع السياسة العامة وتوصيات تحسين  ICANNينظر الفريق الحالي لعملية ترجمة 
GNSO  التنسيق مع سائر هياآلICANN .  

 الخطوات التالية
جتمع بشكل جماعي على حل قضايا المسار الحرج الالزم لشغل وفرق عمل الم GNSOيعمل المجلس ومجلس 

  .2009في أآتوبر  ICANNفي سول، اجتماع آوريا الجنوبية  GNSOمقعد مجلس 

الذي يعمل على إعادة اإلنشاء  GNSOوحل تعديالت اللوائح لتنفيذ مجلس  ومن المتوقع من المجلس أن يناقش
على استكمال التخطيط لضمان االنتقال السلس  GNSOمجلس  في غضون ذلك، يعمل. أغسطس 27خالل اجتماع 

وسوف يشمل هذا العمل تطوير إجراءات تشغيل مجلس جديد يراجع حاليا من قبل فريق عمل مجلس . في سول
GNSO . ومن المرجح أن يرآز العمل اإلضافي على مراجعةGNSO  بمواثيق الدوائر والحوار مع مؤيدي
  .GNSOالدوائر 

  خلفية
سلسلة من  ICANN، أقر مجلس 2008يونيو وأغسطس وأآتوبر ول سلسلة من القرارات في اجتماع فبراير، من خال

تلك القرارات آانت نتيجة لجهود . GNSOاألهداف والغايات والتوصيات لتحسين جوانب عديدة من هيكل وعمليات 
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https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?osc_communications_team


  

  المزيد من المعلومات 

   GNSO: g/en/improvements/http://gnso.icann.orصفحة معلومات تحسينات  

 :آيف يمكنك أن تشارك -  GNSOتنفيذ تحسينات  -- إعالنات  
en.htm-08jan09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  --

http://icann.org/en/announcements/announcement-: الجديد GNSOالمساعدة في بناء 
 en.htm-09jan09  

  االتصال بالعاملين
   روبرت هوجارث، مدير أول السياسات

لسياسات نقل التسجيل  GNSOاثيق مجلس مجموعة العمل الجديدة لمو
  الداخلي

  لمحة سريعة
إلى توفير إجراءات واضحة ألصحاب أسماء النطاقات لنقل أسمائهم من ) IRTP(تهدف سياسة النقل بين المسجلين 

  . التنقيحات والنظر في هذه السياسة GNSOتستعرض . المعتمد إلى سجل آخر ICANNسجل 

  التطورات األخيرة
بهدف إعادة  IRTPميثاق فريق عمل منفذ ب  GNSOيوليو، أصدر مجلس  23وقع، خالل اجتماع آما هو مت

  :GNSOوعمل توصيات إلى مجلس ) آما هو موضح في تقرير القضايا(النظر في األسئلة التالية 

 اختطاف SSACقرار من اسم المجال ينبغي تطويرها، آما نوقش في تقرير /إذا آانت عملية للعودة العاجلة 
)PDF ; انظر أيضًا-tonkin-to-http://www.icann.org/correspondence/cole

14mar05.htm(؛  

ام إضافية على فك تحويالت غير مناسبة، وخاصة فيما يتعلق بالخالفات بين التسجيل هناك حاجة ألحك 
   ؛)AC(واالتصال اإلداري 

ال تتعامل هذه . سواء آانت هناك أحكام خاصة لتغيير المسجل عندما يحدث بالقرب من وقت لتغيير المسجل 
  في حاالت االختطاف؛ السياسة في الوقت الراهن مع تغيير التسجيل، والتي غالبا ما يظهر 

ال /على سبيل المثال، عندما يجوز(يجب تنفيذ معايير أو أفضل الممارسات المتعلقة باستخدام حالة غلق السجل  
  ؛ )ال ينبغي تطبيقه/يجوز، وينبغي

حالة "يكون اسم نطاق بالفعل في : 7#وإذا آان األمر آذلك، ما هي أفضل طريقة لتوضيح سبب الرفض  
  .يقدم المسجل وسائل في متناول الجميع ومعقولة لحامل االسم المسجل إلزالة حالة الغلق شريطة أن" إغالق
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االمتثال لفهم آيفية أن  ICANNيتوقع المجلس أن يتابع فريق العمل مواصلة توافر مزيد من المعلومات من موظفي 
وعلى فريق العمل . سة موضع التنفيذالعناصر ذات الصلة في القائمة المشترآة للتسجيل الداخلي تعمل على نقل السيا

أيضًا طلب االمتثال لمراجعة أي توصيات بشأن السياسات التي تطورها وتقديم المشورة بشأن آيفية التوصيات 
  .والتي قد تكون أفضل تنظيما لضمان الوضوح وقابلية التنفيذ

  ). PDFانظر إعالن (وفي أعقاب اعتماد الميثاق، تم إطالق دعوة للمتطوعين 

  الخطوات التالية 
الجزء  IRTPلمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى . الجزء ب قريبا IRTP يتوقع عقد أول اجتماع خاص بـ

  .partb/index.cgi?irtp_part_b-https://st.icann.org/irtpب على 

  خلفية
آجزء من االستعراض األوسع نطاقا لسياسة النقل بين المسجلين، فإن أول مجموعة من خمسة من عمليات وضع 

للحصول  ر هناانق. قد تم مؤخرا االنتهاء منها وهناك واحدة أخرى في طور اإلعداد) PDPs(السياسات العامة 
  .على تفاصيل أساسية

  المزيد من المعلومات 

  فترة التعليق العامة 
en.htm-09jan09-http://icann.org/en/announcements/announcement  

   على المسجلين IRTPطلبات مشروع االستشارية بشأن آيفية تطبيق مت 
-advisory-transfer-draft-http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso

14nov07.pdf   

   PDPتوصيات  
-groupings-pdp-recommendations-wg-http://gnso.icann.org/drafts/transfer

19mar08.pdf   

  تقرير المسائل، المجموعة أ  
-a-set-report-issues-http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer

23may08.pdf   

  PDPجزء أ مجموعة عمل  -- ميثاق سياسة النقل بين المسجلين 
uncil/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charterco-https://st.icann.org/gnso  

  سياسة نقل التسجيل الداخلي  
http://www.icann.org/en/transfers/  

  الجزء ب  IRTPتقرير قضايا  
15may09.pdf-b-report-http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp  

  

  االتصال بالعاملين 
  مدير السياسةماريكا آونينجز، 
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  يبدأ فريق عمل إعادة أسماء النطاقات المنتهية عمل المداوالت

  لمحة سريعة
موضع المناقشة ما إذا  كون المسجلين قادرين على استعادة أسماء النطاق بعد أن تنتهي؟إلى أي مدى ينبغي أن ي

  .آانت السياسات الحالية للمسجلين والمتعلقة بتجديد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتهية الصالحية ُتعتبر آافية

  التطورات األخيرة
في ) فريق العامل PEDNR(نتعاش فريق العمل ميثاقا لمرحلة ما بعد انتهاء اسم النطاق ا GNSOاعتمد مجلس 

  .يونيو في سيدني 24جلسته المنعقدة في 
ذلك، عقدت ورشة  وباإلضافة إلى). PDFانظر إعالن (وفي أعقاب اعتماد الميثاق، تم إطالق دعوة للمتطوعين 

المجال إلجراء أول تبادل لآلراء مع المجتمع  الذي ُعقد في سيدني إلتاحة ICANNفي اجتماع  PEDNRعمل 
لمزيد من المعلومات، بما فيها نسخة من التسجيل . (بشأن القضايا الواردة في الميثاق أعاله ICANNاألوسع 

  .) http://syd.icann.org/node/3869الصوتي لورشة العمل، يرجى الرجوع إلى 

  الخطوات التالية 
بدأ فريق العمل االجتماع وسيستمر االجتماع على االجتماع مرة آل أسبوعين لمناقشة ومعالجة المسائل الواردة في 

  . ميثاقها
ورشة عمل في سيول في االجتماع، باإلضافة تقديم آخر المستجدات على /يتوقع من فريق العمل تنظيم مسألة تحديث

توصيات السياسة  - أو بدال من  -ينظر فريق العمل في توصيات ألفضل الممارسات، وآذلك . GNSOمجلس 
  . العامة من أجل توافق اآلراء

  خلفية
على طلب تقرير عن القضايا الخاصة بالمسجلين  ALACالمنعقد في القاهرة، صوتت  ICANNجتماع خالل ا

إلى مجلس  ALACتم تقديم طلب . القادرين على استعادة أسماء النطاقات بعد تاريخ انتهاء الصالحية الرسمي
GNSO  وقام موظفو . 2008نوفمبر  20فيICANN أسماء النطاقات  بإعداد تقرير الموضوعات حول استعادة

إلى مجلس  ICANNآما قدم موظفو . 2008ديسمبر  5في  GNSOبعد انتهاء صالحيتها، ثم قدموه إلى مجلس 
GNSO  ديسمبر 18توضيحات حول األسئلة المثارة في اقتراح تم تبنيه في اجتماع المجلس الذي انعقد في .

ق على إنشاء فريق صياغة ما بعد انتهاء اسم يناير وواف 29هذه التوضيحات خالل اجتماعه في  GNSOاستعرض 
  .األسئلةالنطاق القتراح الميثاق، وتقديم التوصيات واإلجابة على بعض 

  المزيد من المعلومات 

حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتهاء الصالحية  GNSOتقرير قضايا  
05dec08.pdf-recovery/report-expiration-http://gnso.icann.org/issues/post  

: ستعادة أسماء نطاقات ما بعد انتهاء الصالحيةحول ا GNSOترجمة تقرير قضايا  
http://gnso.icann.org/policies/  

ttp://gnso.icann.org/mailingh-: لمزيد من التوضيح GNSOعلى طلب  ICANNردود فريق  
lists/archives/council/msg06162.html  

  االتصال بالعاملين
  مدير السياسة ماريكا آونينجز، 
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  تسجيل إساءة سياسات للفريق يعرف المشكالت

  لمحة سريعة
ة للتعامل مع اإلساءة لتسجيل اسم النطاق، واألسئلة التي ال تزال يبدو أن السجالت والمسجلين تعوزهم مناهج موحد

مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل  GNSOبدأ مجلس  ."إساءة استخدام التسجيل"قائمة على ما تشكله األعمال 
)RAP (إللقاء نظرة فاحصة على إساءة استخدام التسجيل .  

  التطورات األخيرة، والخطوات التالية
الفرق بين اإلساءة : على أساس آل أسبوعين لمعالجة المسائل الواردة في ميثاقها، مثل RAPوعة عمل تجتمع مجم

وتسجيل اسم نطاق استخدام اإلساءة؛ فعالية التسجيل تعاطي السياسات القائمة، وتحديد المناطق التي، إن وجدت، 
) ويراجعون(وفي اآلونة األخيرة، أنشأ . التسجيل للتصدي إلساءة المعاملة GNSOتكون مناسبة لوضع السياسات 

وثيقة العمل التي توفر تعاريف لألنواع وفئات من سوء المعاملة، ويستشهد الهدف الرئيسي لكل نوع من أنواع 
  . االعتداء

  خلفية 
  .أساسية للحصول على تفاصيل انقر هنا

  المزيد من المعلومات 

: 2008أآتوبر  29تقرير قضايا سياسات إساءة التسجيل،  
-report-issues-abuse/gnso-http://gnso.icann.org/issues/registration

29oct08.pdf-policies-abuse-registration  

  /http://gnso.icann.org/policies: ترجمة الملخص التنفيذي لتقرير القضايا 

  : ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استعمال التسجيل 
-abuse-https://st.icann.org/reg

wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_
working_group  

: العمل سياسات إساءة التسجيل مدينة مكسيكو نص ورشة 
-registration-gnso-http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript

en.txt-03mar09-workshop-policies-abuse  

Wiki :(-abuse-https://st.icann.org/reg(رشة مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل و 
wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_

working_group  

 -تحديث حالة مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل  
-update-status-wg-abuse/rap-http://gnso.icann.org/issues/registration

02jun09.pdf  
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  العامليناالتصال ب
  آبير مستشارو السياسات ومارجي ميال، مدير السياسات، ماريكا آونينجز، 

 

  ينشر فريق التدفق السريع التقرير النهائي 

  لمحة سريعة
ساليب التي يستخدمها مجرمي اإلنترنت لتجنب الكشف عن طريق سرعة تعديل تشير تدفقات المسار السريع إلى األ

على الرغم من تدفق سريع تشتهر بأنها تقنية تستخدم بشكل ضار، . أو خوادم األسماء/عناوين بروتوآول اإلنترنت و
  .العمل المناسب GNSOتستكشف  .آما أن لديها االستخدامات المشروعة

  التطورات األخيرة 
وفيه اإلجابة اإلجابة على األسئلة التي طرحها ) PDF(ق عمل استضافة التدفق السريع تقريره النهائي قدم فري
ريع، لتمييز هذه االستخدامات المشروعة آما وضعت المجموعة أيضًا تعريفًا لهجمات التمويه الس. GNSOمجلس 

  . للتمويه السريع؛ وجمعت مقاييس التمويه السريع، آما في التقرير
  

لم يقدم فريق عمل استضافة التمويه السريع أي توصيات لسياسة جديدة توافق في اآلراء، وال تغييرات في السياسة 
  :هذه األفكار تشمل ما يلي. الحالية، ولكنه قدم عددا من األفكار عن الخطوات المقبلة

  

أو حلول /التوصيات التي ستتناولها وضع السياسات، وأفضل الممارسات و/تسليط الضوء على الحلول 
  الصناعة

مسجلي /النظر في ما إذا آانت أحكام إساءة التسجيل للتمويه السريع يمكن أن تعالج عن طريق تمكين السجالت 
  لضار أو غير المشروع السريعإلنزال اسم نطاق المشارك في التدفق ا

  بحث تطوير نظام اإلبالغ عن بيانات التدفق السريع 

  باعتبارها أفضل ميسر للممارسات ICANNاستكشاف إمكانية  

  استكشاف إمكانية إلشراك أصحاب المصلحة اآلخرين في عملية تطوير سياسة التمويه السريع 

  .إعادة تعريف المشكلة ونطاقها 

  الخطوات التالية 
  .بشأن الخطوات المقبلة ، التي سيتخذ قرارهGNSOن استعراض التقرير اآلن ومناقشته من قبل مجلس يمك

  خلفية 
) PDP(عملية وضع السياسات  GNSOلالستضافة السريعة وتقرير بالقضايا، أطلق مجلس  SSACعد استشارة 

يناير /ريره األولي في آانون الثانيآما نشر فريق العمل في تق. 2008مايو /حول استضافة المسار السريع في أيار
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  “.خلفية استضافة التدفق السريع”لمزيد من المعلومات، انظر 

  المزيد من المعلومات 

  :تقرير المبدئي الستضافة المسار السريعال 
-06aug09-report-final-flux-hosting/fast-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast

en.pdf  

  2008فق السريع، يناير حول استضافة التد  SSAC 025تقرير 
documents.htm-http://www.icann.org/en/committees/security/ssac  

  2008مارس  31المعدل في ,تقرير قضايا حول استضافة المسار السريع 
-report-final-flux-hosting/fast-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast

25mar08.pdf  

  ترجمات محدودة لتقرير قضايا استضافة الجريان السريع  
tp://gnso.icann.org/policies/ht  

  التقرير المبدئي الستضافة المسار السريع 
26jan09.pdf-report-final-flux-hosting/fast-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast  

  مات محدودة للملخص التنفيذ للتقرير المبدئي الستضافة المسار السريع ترج 
http://gnso.icann.org/policies/  

  : منتدى التعليق العام للمسار السريع 
report/-initial-flux-://forum.icann.org/lists/fasthttp  

  ) Wiki(أماآن عمل المسار السريع  
ff/index.cgi?fast_flux_pdp_wg-wg-https://st.icann.org/pdp  

  االتصال بالعاملين
  مدير السياسةماريكا آونينجز، 
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ASO 

  المستردة  IPv4المحرز في مقترح السياسة العالمية لعناوين  RIRsتقدم 

  لمحة سريعة 

العائدة  IPv4تناقش حاليا سياسة عالمية مقترحة للتعامل مع مساحات عناوين ) RIRs(سجالت اإلنترنت المنطقية 
أن تكون بمثابة مساحة عنوان مسترد وتخصيص مثل  IANAووفقا لالقتراح، ينبغي على . IANAإلى  RIRsمن 

  . IANA IPv4في قطع أصغر حاليا، بعد استنفاد مساحة عنوان  RIRsهذه المسافة إلى 

  التطورات األخيرة 
 AfriNICة في هذا االقتراح، والذي ممر الكلمة النهائي APNICاعتمد ت . االقتراح في آخر جلسة RIRsناقشت 

  . RIPEو ARINاالقتراح ال يزال في مرحلة المناقشة في . LACNICودخلت الكلمة النهائية في 

   الخطوات التالية
، حينها سوف تستعرض لجنة تنفيذ منظمة موارد األرقام ومجلس عنوان منظمة RIRsإذا ما اعتمد من قبل جميع 

  .IANAللمصادقة والتنفيذ من قبل  ICANNإلى مجلس هذا االقتراح، سيحال ذلك ) ASO AC(دعم العنوان 

  ICANN.المستردة سيتم اإلعالن عنه في سبتمبر على موقع  IPv4تحديث ثالث للتقرير األساسي لعناوين 

   خلفية
IPv4  هو نظام بروتوآول اإلنترنت المستخدم لتخصيص أرقام عناوينIP  32الفريدة في شكل-bit . مع النمو

وأن نظام ) بليون دوالر 4.3نحو (ملين لشبكة اإلنترنت، تنضب مجموعة فريدة من هذه األرقام الهائل من المستع
  . سوف يحل محله) bit  )IPv6-128الترقيم

تستمر ) 2و  RIRsمن  IPv4فقط مساحة عنوان  IANAتتلقى ) 1للسياسة العالمية المقترحة مرحلتين متميزتين؛ 
IANA  في تلقي مساحة العنوانIPv4 ستردة، وآذلك التصدي لمثل هذه المساحة إلى المRIRs . يرتبط هذا

عندما يعمل بالسياسة . IPv4االقتراح بالسياسة العالمية المعتمدة مؤخرا لتخصيص ما تبقى من مساحة عنوان 
  . العالمية، فهي تنتج المرحلة الثانية في االقتراح

  “ .المستردة IPv4مقترح السياسة العامة للتعامل مع ”مزيد من التفاصيل، انظر ل

  الخطوات التالية 
  .ICANNالمستردة على موقع ويب  IPv4سيعلن قريبا عن تقرير يتضمن معلومات أساسية حول عناوين 
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  المزيد من المعلومات 
 2009يونيو  11ريخ تقرير الخلفية، تم التحديث في تا

en.htm-12may09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  

  االتصال بالعاملين 
  لخدمات أولوف نوردلينج، مدير عالقات ا

 

 مجموعات مشترآة

تستعرض المناطق الجغرافية عبر المجتمع نشر التقرير األولي لشؤون 
  اإلدخال العام

  لمحة سريعة 
  . نشر فريق عمل مراجعة المناطق الجغرافية تقريره األولي الستعراض المجتمع والتعليق عليه

  التطورات األخيرة 
العمل في المناطق الجغرافية، وافق المجلس على الميثاق المقترح بعد عدة شهور من الحوار بين المجلس وفريق 

  .يونيو في سيدني، أستراليا 26للمجموعة العمل في جلسته المنعقدة في 
  

يوضح الميثاق المصرح به من قبل المجلس عملية مكونة من ثالثة أجزاء حيث يعد فريق العمل تقرير أولي يحدد 
ويتولى معالجة القضايا  ICANN في مختلف هياآل ICANN افية التابعة لـالتطبيقات الحالية للمناطق الجغر

  .والتأآيد عليها التي ينبغي تناولها من قبل الفريق العامل خالل مداوالته
  

أتم فريق العمل تقريره األولي، ونشر في جميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة الستعراض المجتمع والتعليق 
  .2009سبتمبر  4اعتبار من يوم مفتوح اآلن  35التعليق العام الذي يستمر منتدى . عليه

  الخطوات التالية
ستور ملخص وتحليل للتعليقات المقدمة بشأن وثيقة الد ICANNفي نهاية فترة منتدى التعليق العام، يقدم موظفي 

  .التحليل سيتم تقاسمه مع المجتمعات المحلية وفريق العمل/هذا الموجز. المقترح

 2009من المقرر حاليا أن يصاغ وُيعد بحلول اجتماع أآتوبر , “تقرير وسيط” وفقا للميثاق، يتبع التقرير األولي بـ
إن ( ن توصيات فريق العملالثالث الذي يتضم “التقرير النهائي”من المقرر نشر . في سول ICANN الخاص بـ

يستعرض الفريق العامل مساهمة المجتمع المحلي في التقرير األولي لتوجيه مداوالتها، . في أوائل العام التالي) وجد
  . والعمل مستقبال في التقرير الوسيط ووثائق التقرير النهائي
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  خلفية 
  “ معلومات أساسية عن فريق عمل المناطق الجغرافية”

  المزيد من المعلومات

والتوصيات  ccNSOالتقرير النهائي لفريق عمل  
-wg-regions-report-final-ggroups/ccnsohttp://ccnso.icann.org/workin

240907.pdf  

   2007نوفمبر : ICANNقرارات مجلس  
02nov07.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 

   2008نوفمبر  ICANNقرارات مجلس  
07nov08.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions  

  الموافقة على ميثاق فريق عمل المناطق الجغرافية  
26jun09.htm-g/en/minutes/resolutionshttp://www.icann.or  

  المنتدى العام التعليق على التقرير األولي للفريق العمل 
-09.html#geo2009-comment-comment/public-http://www.icann.org/en/public

review-regions  

  االتصال بالعاملين
  روبرت هوجارث، مدير أول السياسات

   Whoisتدويل الجديدة الستكشاف جدوى  GNSO/SSACمجموعة 

  لمحة سريعة 
WHOIS  مستودع البيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات، وتسجيل االتصاالت وغيرها من المعلومات
التحقيق  GNSOيواصل مجلس . حة والمتعلقة باستخدام وإساءة استخدام الموارد الهامةاألسئلة المطرو. الحساسة

  . في االستمرار Whoisفي مدى جدوى 

  التطورات األخيرة
أوضحت اثنين  2008، واالقتراحات الواردة في عام )GAC(من التعليقات العامة واللجنة االستشارية الحكومية 

  .منذ ذلك الحين تم تجميعها في مجاالت واسعة" الفرضيات"وهي  .من عشرة مجاالت جديرة بالدراسة

. وخدمات الخصوصية Whois؛ وآيل Whois؛ تمثيل بيانات Whoisإساءة : أول مجاالت الدراسة الثالثة هي
يدير الموظفون حاليا إعداد طلبات تقديم العروض بحيث يمكن للشرآات البحث عن أسعار وتكلفة وجدوى دراسة 

والهدف من . ، التي يتم إعدادها اآلن)TOR(جزء من الجهد المتواصل يتطلب تحديد اختصاصات  .التهذه المجا
  . في الوقت المناسب الجتماع أآتوبر الدولي في سول ICANNذلك هو مشارآة طلبات تقديم العروض على موقع 
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بتشكيل فريق  SSACو GNSOقرار يطالب فيه  ICANNخالل اجتماع شهر يونيو في سيدني، اعتمد مجلس 
أسماء (عمل مشترك، والذي سينظر في جدوى إدخال مواصفات العرض بحيث إدخال أسماء النطاقات الدولية 

ال يزال المجتمع في المراحل األولى من . Whoisوالتي ال تفسد دقة  ASCII -وما يتصل بها من غير ) النطاقات
 GAC، وخصوصا ACsالخاصة األخرى، و SOsستلتمس المجموعة مدخالت من  .عقد فريق العمل التقني

قد تؤدي النتائج والمخرجات لهذه المجموعة إلى بذل مزيد من العمل غير الضروري في منطقة واسعة . ccNSOو
   ).ASCIIغير ( Whoisقراءة األحرف الدولية /رابعة من الدراسة، وتأثير الدقة

في مايو ومن شأنه أن يعد قائمة متطلبات خدمات  GNSOمنطقة الدراسة الهامة الخامسة ُطلبت بشكل منفصل من 
Whoisنتوقع أن نرى خطة الدراسة المجملة في سول. ، استنادا إلى المناقشات المتعلقة بالسياسة العامة السابقة.  

بيد ). حسب التحليالت المحددة في مجاالت الدراسة الفردية(يعتزم الفريق إطالق معلومات تقييم الموظفين تسلسليا 
. أن هذا العمل هو جهد مستمر في تقييم الجدوى األولية وتحديد التكاليف والتي من المرجح ان تستغرق عدة أشهر

يمكن بعد ذلك النظر في الخطوات  GNSOعلى علم بالتقدم المحرز، وذلك بأن  GNSOيبقي الموظفون مجلس 
  . التالية

  خلفية
، والتي تنطوي على إساءة استخدام البيانات، WHOIS ستة مجاالت للدراسة متعلقة بـ GNSOحدد مجلس 

 انقر هنا. واستخدام مجموعات األحرف غير األسكي بالوآالة والخدمات الخاصة، وتقديم معلومات غير صحيحة
  .للحصول على تفاصيل أساسية

  د من المعلوماتالمزي

 SSAC 027 : التعليق علىGNSO  بشأنWHOIS  وما يتعلق بها من دراسات
http://www.icann.org/en/committees/security/sac027.pdf  

 SSAC 033 : خدمات معلومات وتسجيل اسم النطاق
http://www.icann.org/en/committees/security/sac033.pdf  

 SSAC 038 : نقطة اتصال إساءة التسجيل
rity/sac038.pdfhttp://www.icann.org/en/committees/secu   

   GNSO WHOISصفحة وضع سياسة  
http://gnso.icann.org/policies/   

  : تقرير نهائي IRTPمجموعة عمل  
19mar09.pdf-b-report-icann.org/issues/transfers/irtphttp://gnso.  

: 2008أبريل  GAC WHOIS,16مقترحات دراسة  
16apr08.pdf-thrush-to-http://www.icann.org/correspondence/karlins   

: 2008أغسطس  WHOIS ،26اسة تقرير فرضية در  
-to-report-group-hypothesis-study-http://gnso.icann.org/issues/whois/whois

26aug08.pdf -council  

  : 2009مكسيكو، مارس في مدينة  GNSOاقتراح مجلس  
council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter-https://st.icann.org/gnso   
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  :WHOISاقتراح ألدوات خدمات  
council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter-https://st.icann.org/gnso  

: 2009يونيو  26بشأن العرض واستخدام بيانات التسجيل مدولة، وافقت في سيدني،  ICANNقرار مجلس  
26jun09.htm#6-ann.org/en/minutes/resolutionshttp://www.ic  

  االتصال بالعاملين 
  آبير مستشارو السياسةليز جاستر، 

  المشترك لصياغة حقوق التسجيل  GNSO /ALACفريق عمل مشترك 

  لمحة سريعة
، التي )RAA(ين التوقيع على اتفاقية اعتماد المسجل ، يتولى المسجلICANNمن أجل أن تكون معتمدة من قبل 

صياغة ميثاق يحدد حقوق المسجل ويناقش تعديالت  على ICANNتعمل مجموعات . تلزم بمعايير أداء محددة
RAA.  

  التطورات األخيرة
يق لتكون قابلة للتطب) RAA(على شكل جديد التفاقية اعتماد التسجيل  ICANNوافق مجلس , 2009مايو  21في 

المنقحة، المعترف بها على نطاق واسع من جانب الجماعة آتحسن على الصيغة  RAA. على جميع المسجلين
تلقت تعديالت . أدوات إضافية المتثال المسجلين ويوفر بعض الحماية اإلضافية ICANN، تقدم RAAالحالية 
RAA سجلين شارآوا في حفل التوقيع الذي تأييدا واسعا بين التسجيل الداخلي في سيدني، حيث أن العديد من الم

  . يعرض التزامها لالتفاق جديد

  الخطوات التالية 
إلنجاز هذا االستعراض، تم تشكيل . لتحديد المزيد من التعديالت RAAمزيدا من االستعراض لـ GNSOتجري 

مسجل، يتوقع أن مجموعة العمل المشترآة تعمل على صياغة ميثاق حقوق ال. ALACفريق عمل مشترك مع 
، وتحديد المسؤولين عن اتخاذ مزيد من اإلجراءات التي قد يكون مرغوبا RAAومناقشة المزيد من التعديالت على 

  . فيه

  خلفية 
  ./http://www.icann.org/en/topics/raa: يرجى مراجعة RAAلمعرفة المزيد عن فريق عمل 

  زيد من المعلومات الم
  .صفحة ويكيبدأ فريق العمل المشترك نشاطه، وعن نشر معلوماتهم، ستظهر على 
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  االتصال بالعاملين
  آبير مستشارو السياسةمارجي ميالم، 

SSAC 

باتخاذ تدابير لحماية خدمات تسجيل النطاقات من إساءة  SSACتوصي 
  االستخدام

  لمحة سريعة 
العديد من المبادرات الجارية أو التي أنجزت مؤخرا، وآلها ) SSAC(لدى اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

  . ر لإلنترنتتهدف إلى ضمان األمن واالستقرا

  التطورات األخيرة 
SSAC  اختتم عمله فيSAC040 ,يورد . تدابير لحماية خدمات النطاقات تسجيل من استغالله أو إساءة استخدامه

التقرير تفاصيل الحلقات الرئيسية للدخول غير المصرح به إلى حسابات النطاق، وحسابات النطاق والتعديل الكيدي 
ويصف التقرير أيضًا . لمجاالت التي يمكن استغاللها في خدمة تسجيل النماذج الحاليةلبيانات التسجيل لتحديد ا

المعايير التي يطبقها التجار اإللكترونيين والهيئات المالية والشبكات الداخلية والمشاريع للتخفيف من استغالل 
, لقضايا الهامةفي هذه ا SSACعملوا على التعاون مع ) GNSO )RC بعض أعضاء دوائر تسجيل. البعض

  .وسوف يصدر هذا التقرير في أواخر هذا الشهر. SAC040وتقديم تعليقات بناءة إلى 

  الخطوات التالية 
فريق يعمل على االستجابة إلى قرار مجلس اإلدارة الذي يدعو إلى  ICANNو SSAC -- وفي قضية منفصلة 

وف تستضيف الويبينار لعرض القضايا وس SSACيستعد عضو .تشكيل فريق عمل بشأن تدويل بيانات التسجيل
. لجميع األطراف المعنية في سبتمبر“ ,عرض واستخدام بيانات التسجيل المدولة”, SAC037التي تم تحديدها في 

التسجيل  Whoisلجمع وتخزين وتمكين عرض بيانات  ، يدرس األعضاء بدائلICANNوبفضل موظفي ومجتمع 
  .المحلية

  خلفية 
الكثير من . والباحثين عن الشهرة, “المجرمين”سوء استخدام أسماء النطاقات أصبح دعامة أساسية للمجرمين، 

وفي الوقت نفسه، يعد مجتمع اإلنترنت للتحضير . تلك األحداث موجه إلى يكون على حسب الحاجة SSACاهتمام 
 gTLDsو IDNو IPv6و DNSSECتقديم  لتغييرات دراماتيكية خالل السنوات القليلة القادمة، بما في ذلك

سنوات، وأنها تمثل  تطرح قضايا جديدة على حدة؛ وتعرض معا، بل وعلى مدى آل من هذه التغييرات. الجديدة
سوف تستعرض هذه التغييرات المحتملة لهجمات  SSAC. ويمكن أن يكون لها آثار جانبية تراآمية تعقيد إضافي

  .جديدة
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  المزيد من المعلومات 

  )Whoisبيانات (معلومات تسجيل التدويل  
http://syd.icann.org/node/4159  

  .SSACات تقارير واستشار 
documents.htm-http://www.icann.org/en/committees/security/ssac  

  االتصال بالعاملين
  آبير أخصائي التكنولوجيا ديف بيسيتيلو

At-Large 

  السنوية تجرى حاليا At-Largeانتخابات 

  لمحة سريعة
رؤساءها للعام القادم و تعين مندوبين لها خاصين بلجنة تعيين  At-Largeفي آل عام وفي مثل هذا الوقت، تنتخب 

  .بأسره ICANNهذه العملية لها تأثير على مجتمع ,. ICANNمجلس 

  التطورات األخيرة 
آل منظمة من منظمات . في سلسلة من االنتخابات At-Largeأآتوبر، ينخرط مجتمع  ابتداء من أغسطس إلى بداية

At-Large  اإلقليمية)RALOs (هي:  

  ؛ )NomComm(للنظر في تعيينهم في مناصب التصويت على لجنة الترشيح  ALAC توصية المرشحين لـ 

  ؛ )ALAC(االستشارية  At-Largeانتخاب عضو واحد من لجنة  

  ؛ )األمانة العامة وفي بعض المناطق الرئيس ونائب الرئيس( RALOانتخاب موظفي  

  . ALACاقتراح المرشحين لمجلس  
  : هي ALACوأيضا . RALOsعلى مشروع الئحة لجميع المرشحين المقترحين من قبل جميع  ALACتصوت 

  من لجنة الترشيح؛ ) أعضاء يتمتعون بحق التصويت(تعيين خمسة مندوبين  

  ؛ RALOsال لمجلس الهيئة، من قائمة المرشحين المقدمة من االتص ALACتعيين  

  انتخاب رئيسه ونائبي الرئيس والمقرر؛  
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  . SSACو NCUCو IDNوسياسة  ccNSOومجلس  GNSOانتخاب االتصال لمجلس  

  المزيد من المعلومات 
  .Large-At 2009انتخابات يمكن العثور على المعلومات الكاملة في صفحة 

  االتصال بالعاملين 
  . staff@atlarge.icann.orgعلى  Large-Atسكرتارية 

  تحليل وتقديم المشورة على رقم تسجيل قضايا السياسة At-Largeتواصل 

 لمحة سريعة
حتى . مدخالت نيابة عن فرد مستخدم لإلنترنت على المجتمع طائفة متنوعة من القضاياتقديم  At-Largeتوصل 

  .التي سبق أن وزنه على عدد غير مسبوق من القضايا 2009اآلن وفي عام 

 التطورات األخيرة 
، حول ICANNمساهمتها في المشاورات غير الرسمية العامة، ويشار إلى أن اإلنذارات مجلس  At-Largeقدمت 

  :لمواضيع التالية في يوليو ومطلع أغسطسا

  التقرير الثاني لفريق عمل استعراض المجلس 

  IRTفريق العمل التقرير الختامي  

   IDN v3خطة تنفيذ التتبع السريع  

  دراسة مقياس نظام خادم الجذر  

   ةتعديل الالئحة التنظيمية ذات الصلة لدورات االستعراض التنظيمية وعملية المراجعات التنظيمي 
  

الرسمية، بما يشمل ماذآر أعاله، يمكن العثور عليه في  At-Large تقارير
http://www.atlarge.icann.org/correspondence .  
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  :يجري حاليا في المواضيع التالية At-Largeتعمل 
  

، ومقترحات تعديل القوانين ICANNالوثائق التي قدمها فريق " إلى األمامالطريق : تحسين الثقة المؤسسية” 
  .المتعلقة بنفسه

  للتحسينات لعملية االستشارة العامة At-Largeمقترحات  

  . التقرير األولي الخاص بفريق عمل استعراض المناطق الجغرافية 

  2013-2011تواريخ االجتماع المقترحة  

  المزيد من المعلومات 
، بما في ذلك وصالت لمشاريع البيانات، At-Largeآاملة حول جدول تطوير مشورة السياسات في  معلومات

  . http://www.atlarge.icann.org/policycalendar: متوفرة دائما في مكان واحد

  االتصال بالعاملين
  .staff@atlarge.icann.orgلى ع Large-Atسكرتارية 
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