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 فيما يتعلق بهيكل ICANNعلى ملخصات موجزة للمشاكل التي يتناولها مجتمع  ICANNيحتوي تحديث سياسة 
 .فة إلى معلومات حول أنشطة تطوير السياسة ذات الصلة، باإلضاICANNتطوير السياسة االرتقائية لـ 

 المختصون بالسياسة بنشر هذه التحديثات الشهرية لزيادة الشفافية وتشجيع مشاركة ICANNويقوم موظفو 
 .ICANNأوسع من المجتمع في أنشطة تطوير سياسة 

خصات الموجزة لمعرفة المزيد حول تم تضمين روابط خاصة بمعلومات إضافية، ونُشجع القراء على تجاوز هذه المل
 وكالمعتاد، يرحب موظفو السياسة بالتعليقات واالقتراحات الخاصة بكيفية تحسين جهود اتصاالت .ICANNعمل مجتمع 

  .staff@icann.org-policyالرجاء إرسال هذه التعليقات إلى  .السياسة الخاصة بها

 باللغات الروسية والصينية والعربية والفرنسية واألسبانية واإلنجليزية ICANNتحديث سياسة يتوفر 

اإلنجليزية  :ألمم المتحدةالمعمول بها في ابجميع اللغات الرسمية الست  ICANNتحديث سياسة يتوفر 
)EN ( واألسبانية)ES ( والفرنسية)FR ( والعربية)AR ( والصينية) المُبسطة- siZH ( والروسية)RU.(  

على موقع الويب الخاص بـ  تحديث السياسةيتم نشر  .أساس تجريبي لتحديد الفائدة وقد تم ذلك على
ICANN  وإذا كنت تريد منا إرسال هذه التحديثات إلى صندوق   .اإلنترنت عبراالشتراك ويتوفر من خالل

 ،ICANNالخاصة بـ  االشتراكات صفحةال إلى الوارد الخاص بك مباشرةً بشكل شهري، فما عليك سوى االنتق
 .وهذه الخدمة مجانية للمشتركين .لالشتراك "تحديث السياسة"وإدخال عنوان بريدك اإللكتروني، ثم اختيار 

 :على إضافية وتتوفر معلومات 

 /ICANN: http://www.icann.org/en/topics/policyتحديثات سياسة  •
 /http://www.icann.org/en/newsletter :االشتراك في تحديثات السياسة •
 /ICANN: http://www.icann.org/en/policyسياسة  نطاق •

 



 تعليقاتك مطلوبة حول مشاكل السياسة  .1

تتوفر حاليًا موجزات صوتية خاصة ...التعلم عن بعد.2
لعديد من الموضوعاتبالسياسة حول ا

 ما هي المواضيع الموجودة على جدول اليوم؟
 

ألعمال من خالل زيارة جداول ا ICANNطالع على آخر المستجدات في تطوير سياسة اإلعلى  حافظ
 تتضمن ثالثة من جداول األعمال .ICANNالموجود على اإلنترنت الخاصة بهيئات تطوير السياسة التابعة لـ 

 :األكثر نشاطًا
 

 /http://www.atlarge.icann.orgجدول األعمال الخاص بالمجتمع العام على الموقع  •
، يتضمن روابط )ccNSO(رئيسي الخاص بمنظمة دعم أسماء رمز البلد جدول األعمال ال •

على الموقع  MP3لجداول األعمال وتسجيالت خاصة باالجتماعات بصيغة 
http://ccnso.icann.org/calendar/ 

، يتضمن روابط خاصة )GNSO(ة جدول األعمال الرئيسي الخاص بمنظمة دعم األسماء العام •
على الموقع  MP3بجداول األعمال وتسجيالت خاصة باالجتماعات بصيغة 

http://gnso.icann.org/calendar/index.html 

 

 

 

 لهما أهمية بالنسبةحول مشكلتين  - نشوروقت كتابة هذا الماعتباًرا من  -تعد فترات التعليق العام مفتوحة 
 :لمشاركة آرائك حول الحاليةاستغل الفرصة  .ICANNمجتمع ل

على تغيير في اللوائح  ةعام اتتعليق جمعل ICANNتسعى لجنة الترشيح الخاصة بـ  - التغيير المقترح في اللوائح
إحداث تنوع أكبر في تشكيل ب كأحد نواحي الدراسة الخاصة –وليس فقط الجنسية  -بلد اإلقامة  قد يتضمن

 .2008ديسمبر  17تنتهي فترة التعليق في  .ICANNمجلس إدارة مديري 

 لمستخدمي اإلنترنت) IDNs(ستسمح أسماء النطاقات الدولية  - IDN ccTLDsمسودة خطة التنفيذ الخاصة بـ 
 اتتعليق جمعل ICANNجلس إدارة يسعى م  .العالم بإنشاء أسماء نطاقات بلغاتهم وأبجدياتهم األصليةحول 

 .2009يناير  7تنتهي فترة التعليق في    .IDN ccTLDسريع لـ التتبع الخطة تنفيذ لعملية  حول مسودة ةعام

 

 
   

 

 

 لمحة سريعة

المصممة خصيصًا كمقدمة  نشرات الويب متعددة اللغاتمن  سلسلةً ICANNيقدم قسم السياسة في 
 .من مشاكل السياسة الهامة نطاق واسع ICANNسريعة وفعالة ألصحاب المصلحة عبر مجتمع 



 تتوفر قوائم البريد اإللكتروني متعددة اللغات.  3

 آخر التطورات

وتركِز هذه  .السياسة محل المناقشة بصفة منتظمةمشاكل حول بتنظيم موجزات صوتية  ICANNيقوم موظفو 
من مستخدم اإلنترنت الفردي باإلضافة إلى مجتمعات  ذات األهمية بالنسبة لكلعلى المشاكل  الموجزات

وتتميز كل نشرة من نشرات الويب بموجز حول المشكلة التي تم تداولها  .ICANNأصحاب المصلحة في 
الوصول إليها من خالل موقع الويب  -بمعرفة معلومات حول الموضوع م مهت -عبر الهاتف ويستطيع أي فرد 

 وتتميز الموجزات بشكل عام بترجمة فورية، وبذلك يستطيع المستخدمون المشاركة باللغة .ICANNالخاص بـ 
صة بأي اللغات الثالث باإلضافة إلى المواد الخا اإلنجليزية أو األسبانية أو الفرنسية، وتتوفر التسجيالت بجميع

 .عرض تقديمي من الموجزات

 

 معلومات إضافية

 briefings-http://www.atlarge.icann.org/en/audio    :المعلومات المتوفرة في الموجزات •

  :الموجزات المتوفرة •

o استضافة التمويه السريع 
o برنامجgTLD  الجديد 
o المُسجل اعتماد اتفاقية على ؤهاإجرا المطلوب التعديالت مسودة(RAA)  
o انتحال صفة المُسجل في الهجمات الخداعية 
o  تعديل استجابةDNS 
o  مقدمةIANA 

 االتصال بالموظفينجهة 
 .المجتمع العام يةراسكرت  .النجينجر ماتياس

 

 

 

 لمحة سريعة

 اإللكتروني الجديدة إلى تمكين األفراد من جميع أنحاء العالم من المشاركة سيؤدي توفير مترجم لقائمة البريد
 .بشكل أفضل ICANNفي المناقشات الخاصة بسياسة 

 آخر التطورات

بإنشاء واجهة ترجمة لقائمة البريد  - ICANNبدعم من العديد من أعضاء مجتمع  - ICANNقام موظفو 
 :يمكن استخدام الواجهة بإحدى طريقتين .العامة مناطقخدام في الحاليًا مرحلة االست تدخلاإللكتروني التي 



 بسرعة كبيرة GNSOتقدم جهود تحسينات .  4

إنتاج ترجمة أحادية االتجاه إلى سجل قائمة البريد اإللكتروني من قائمة مكتوبة باللغة اإلنجليزية  •
 فقط، مما يسمح للقراء غير الناطقين باللغة اإلنجليزية بمتابعة المناقشات العامة الخاصة بمنظمات

ICANN متعددة، أو بلغات 

كواجهة ثنائية االتجاه، مما يسمح بقراءة المنشورات المكتوبة بلغات خالف اللغة اإلنجليزية على  •
 .أنها باللغة اإلنجليزية، والعكس

 .SYSTRANولكن تتم إضافة المزيد بشكل دوري من خالل مزود الترجمة اآللية  -ولم يتم توفير جميع اللغات 
 :وفيما يلي قائمة باللغات

الهولندية<>الفرنسية العربية<> اإلنجليزية 
األلمانية<>الفرنسية الصينية<> اإلنجليزية 
اإليطالية<>الفرنسية الهولندية<> اإلنجليزية 
البرتغالية<>الفرنسية الفرنسية<> اإلنجليزية 
األسبانية<>الفرنسية األلمانية<> اإلنجليزية 
الكورية<>إلنجليزيةا اإليطالية<> اإلنجليزية 
البرتغالية<>اإلنجليزية اليابانية<> اإلنجليزية 
األسبانية<>اإلنجليزية الروسية<> اإلنجليزية 

اليونانية<>اإلنجليزية
 

 معلومات إضافية
 

، مدير المجتمع هارت-أشتون نكإذا كنت مهتمًا بتمكين أيٍ من نظامي الواجهة متعددة اللغات، فاتصل بـ 
  .العام

 

 

 

 لمحة سريعة

نحو  GNSO، تحول تركيز مجتمع GNSO تحسيناتإلى معظم قرارات  ICANNبعد توصل مجلس إدارة 
لتحسين  لموضوعةالمشاركة في الجهود المبذولة من أجل تنفيذ سلسلة من التغييرات التنظيمية والهيكلية ا

خبراتهم  على تقديم أعضاء المجتمع المهتمين ونُشجع .وإمكانية الوصول إليها وفعاليتها كفاءة المنظمة
 .وأفكارهم بالتطوع في المشاركة في هذه الجهود

 آخر التطورات

تقدم ، فهناك األساسيةعلى الرغم من أعباء العمل الضخمة المتعلقة بالمجتمع والخاصة بمشاكل السياسة 
 التشكيل وجهود بشكله الجديد GNSOواضح على صعيد التنسيق العام للتنفيذ والتخطيط لالنتقال إلى مجلس 

 :وفيما يلي وصف لهذه الجهود  .وتشكيل مجموعة أصحاب المصلحة الدوائر التي تبذلها



 :GNSO تحسيناتالجهود العامة لتنفيذ . أ

 الجديدة اجتماعات) PPSC(جديدة ولجنة توجيه عملية السياسة ال) OSC(عقدت كالً من لجنة توجيه العمليات 
 اللجنتين مرتين جتمعتكما ا .بالقاهرة في أوائل شهر نوفمبر ICANNاجتماع  أثناءشخصية تنظيمية وتمهيدية 

مواثيقها باإلضافة إلى تطوير مواثيق  صياغةالقاهرة، وقامت كالً منهما بانتخاب رئيسها وبدء  اتمنذ اجتماع
وسيطلب من أعضاء المجتمع التطوع للمشاركة في جهود العديد  .ق العمل المختلفة التي تنويان تشكيلهافر

 .من فرق العمل تلك

 أحدهما يركز  :عملال ن من فرقلمراقبة عمل فريقي اأسبوعيً على أساس مرتيناالجتماع  PPSCوقد قررت 
نما يركز الثاني على نموذج موحد لمجموعات نة بيحسَّ جديدة ومُ) PDP(على تطوير عملية تطوير سياسة 

مبدئيًا لالجتماع أسبوعيًا ومراقبة جهود فرق العمل لتنفيذ توجيهات مجلس اإلدارة  OSCوتخطط   .العمل
  :فيما يتعلق بما يلي

 ؛GNSOعمليات مجلس  •

 وعمليات تشغيلها، و الدوائرومجموعة أصحاب المصلحة العمليات الخاصة ب •

مما سيؤدي إلى مشاركة  GNSOفي مجتمع  بشكل أساسياالتصاالت المختلفة  جهود تحسين وظائف •
 .أوسع وأكثر فعالية للمجتمع في كافة أنشطة تطوير السياسة

 وتحث كال اللجنتين على تقديم أوسع نطاق ممكن لمشاركة المجتمع بخصوص فرق العمل الخاصة بهما لضمان
ونماذج مجموعات العمل وعمليات المجتمع  PDPيدة لـ دراسة جميع وجهات النظر عند إنشاء أساليب جد

وستكون فرصة المشاركة في فرق العمل متاحة  .وفعاليته GNSOمما يؤدي إلى تحسين كفاءة مجتمع 
 كما ستحظى  .مما يتيح الفرصة للمشاركة الواسعة لآلراء والخبرات ICANNلكافة فئات أصحاب المصلحة في 

 الرئيسية واإلجماع االتفاقعاملة عادلة ومحايدة وسيتم التأكيد على تحديد نقاط جميع وجهات النظر الشرعية بم
 .في جميع فرق العمل

ويهدف   .في جهود لمسح آراء المجتمع - GNSOبالتعاون مع مجلس  - ICANNويشترك موظفو سياسة 
ر مجموعة عمل المسح إلى جمع تعليقات أعضاء الدائرة بخصوص عدد من التوصيات التي انبثقت عن تقري

والتي وافق  2008فبراير  3الصادر في ) GNSO )BCG-WGلجنة حوكمة مجلس اإلدارة حول تحسينات 
 كما قام الموظفون بتطوير آلية إلجراء المسح عبر اإلنترنت قبل اجتماع  .عليها مجلس اإلدارة في شهر يونيو

ICANN محددة من تقرير  لقاهرة والتي ركزت على أربع نواحيباBCG-WG فيما يتعلق بالدوائر:  
 

  خدمات موحدة و" مجموعة أدوات"تطوير  •

  إنشاء سجل مركزي أو قاعدة بيانات مركزية للعضوية و •

 المهارات و/لمعرفةاوأعضائها على  GNSOتدريب مسؤولي  •

  .التواصل المرتبطة بالنمو والتوسع/برامج التوظيف •

 
 شاركةً لفرق العمل المختلفة التي تم تشكيلها بهدف تطويرستشكل النتائج اإلجمالية وجدولة جهود المسح م

وستسمر جهود المسح حتى   .BGC-WGبالتوافق مع توصيات  GNSOأساليب وحلول لتنفيذ إصالحات 
 .منتصف شهر ديسمبر



 GNSOمجلس إعادة هيكلة جهود . ب

 جدول حسب ال إليهبشكله الجديد واالنتق GNSOتنفيذ مجلس سيتم ، ICANNحسب توجيهات مجلس إدارة 
بآسيا المقرر عقده  ICANNويتوقع مجلس اإلدارة أن يبدأ المجلس الجديد عمله في اجتماع   .زمني محدد

 الحالي في مناقشة تخطيط محدد GNSOوقد بدأ مجلس   .2009في مدينة سيدني بأستراليا في شهر يونيو 
بإعداد تقرير يحدد المشاكل والجداول الزمنية  كما قام المجلس  .اجتماعات القاهرة أثناءلتنفيذ االنتقال 

بشكله الجديد، كما قام بمشاركة آخر إصدار من  GNSOواألساليب المحتملة لتنفيذ انتقال فعال لمجلس 
  .ديسمبر 11في  المقرر عقدهقبل اجتماعهم  ICANNهذه الوثيقة مع أعضاء مجلس إدارة 

 

 :وأصحاب المصلحة جهود تشكيل الدائرة. ج

 بإعداد مجموعة شاملة من المواد والنصائح بخصوص –بتوجيهات من مجلس اإلدارة  - ICANNموظفو  قام
 لدراستها GNSOالجديدة ومجموعات أصحاب المصلحة الجديدة في  GNSOالموجودة ودوائر  GNSOدوائر 

لمواثيق الحالية وإقامة مشاورة خاصة بها حيث إنها ستمضي قدمًا من خالل هذه الجهود إما إلعادة تأكيد ا
 .الخاصة بها أو لصياغة مواثيق جديدة ليقوم مجلس اإلدارة بمراجعتها

 تطورات الدائرة

من  من خالل العديد GNSOنوايا لتشكيل دوائر  إخطارات لوضعتجري اآلن العديد من الجهود المختلفة 
  :االهتمامات غير التجارية

 إخطاربإرسال  )Cybersafety( الحماية اإللكترونية ةقبيل نهاية شهر أكتوبر، قامت مجموعة تدعى دائر •
إلى  NOIFوتم إرسال نسخة من  .ICANNإلى موظفي ) GNSO )NOIFنية لتشكيل دائرة جديدة لـ 

 انظر  .بالقاهرة ICANNأثناء اجتماع  GNSOوأعضاء دائرة  GNSOمجلس اإلدارة ومجلس 
-redacted-constituency-cybersafety-http://gnso.icann.org/en/improvements/noi

en.doc-20oct08. حتى اآلن لم تقم المجموعة بملء عريضة رسمية لكي تحصل على اعتراف مجلس 
  .اإلدارة بها

 
 ع العام الطريقة المحتملة إلنشاء دائرة ضمن مجموعة أصحاب المصلحة غيركما يناقش أعضاء المجتم •

التي قد توفر إمكانية تمثيل صوت مستخدمي اإلنترنت الفرديين بطريقة ال تعتبر ) NCSG(التجاريين 
  .مثل اللجنة االستشارية ALACتكرارًا لـ 

 
المستلمة  NOIFتم نشر جميع نماذج سي .أيضًا آراء األطراف المهتمة األخرى ICANNكما تلقى موظفو  •

  .GNSOصفحة معلومات إصالحات في 
 

 تطورات مجموعة أصحاب المصلحة

 تطلعاتب الوفاءتقوم الدوائر والدوائر المحتملة منذ فترة بمناقشة تشكيل مجموعات أصحاب المصلحة وكيفية 
عرائض مجموعة أصحاب المصلحة الجديدة إلى مجلس اإلدارة /رة عن طريق إرسال مواثيقمجلس اإلدا

 .2009لمراجعتها في أواخر شهر فبراير لدراستها خالل شهر مارس 

 



 GNSOدور مستخدمي اإلنترنت الفرديين في . د

في أواخر  – ICANNبتوجيهات من مجلس إدارة  -يومًا  30ن بفتح منتدى عام للمشاورة لمدة وقام الموظف
 شهر أكتوبر لطلب آراء أعضاء المنتدى المهتمين وتعليقاتهم حول الدور المناسب لمستخدمي اإلنترنت الفرديين

 لي النطاق والمستخدمين الفرديينسجكما طُلب من المعلقين المحتملين مراعاة تناول تضمين مُ  .GNSOفي 
 وهياكلها الداعمة وتضمن تمثيل مصالح مسجلي)) ALACبطريقة تشيد باللجنة االستشارية العامة  GNSOفي 

وقام الموظفون بنشر تقرير يلخص  .GNSOبفعالية في  gTLDالنطاق ومستخدمي اإلنترنت الفرديين في 
في  قراًراكما أقر مجلس اإلدارة   .ديسمبر 1ويحلل التعليقات المختلفة التي تم إرسالها إلى المنتدى بتاريخ 

 .توصية المجتمع في هذا الصدديطلب  2008أكتوبر  1

 الخطوات التالية

 .GNSOستبدأ قريبًا جهود التوظيف لتشجيع المشاركة في فرق عمل تنفيذ 

وستتم  GNSOأعضاء دائرة  مشاركة التي تسعى للحصول علىستنتهي هذا الشهر جهود مسح المجتمع 
 .مشاركة النتائج مع المجتمع في أوائل شهر يناير

بمراجعة دور  ICANN، من المتوقع أن يقوم مجلس إدارة 2009قرر عقده في فبراير وفي اجتماعها الم
 .GNSOمستخدمي اإلنترنت الفرديين في 

 خلفية

  .هنا انقر، للحصول على مزيد من التفاصيل

 :ومات إضافيةمعل

 /GNSO: http://gnso.icann.org/en/improvementsتحسينات صفحة ويب معلومات  •

 ):2008أكتوبر  GNSO )25المجتمع حول دور مستخدمي اإلنترنت الفرديين في  مشاركةطلب  •
en.htm-25oct08-role-users-http://www.icann.org/en/reviews/gnso/individual. 

http://www.icann.org/topics/gnso- ):2008فبراير  BGC WG GNSO )3تحسينات تقرير  •
03feb08.pdf-report-improvements-improvements/gnso 

تقرير ( GNSOإعادة هيكلة مجلس  حولمن مجموعة العمل  ICANNتقرير مرسل إلى مجلس إدارة  •
GCR-WG( ،25  2008يوليو: -improvements/gnso-http://www.icann.org/en/topics/gnso

25jul08.pdf-report-restructuring-council 

 :2008أغسطس  ICANN ،28السجالت التحريرية لالجتماع الخاص لمجلس إدارة مديري  •
28aug08.htm-http://www.icann.org/en/minutes/minutes 

  :2008أكتوبر  1التقرير التمهيدي، نتائج االجتماع الخاص لمجلس اإلدارة،  •
01oct08.htm-report-/en/minutes/prelimhttp://www.icann.org 

 /http://www.icann.org/en/reviews :المراجعات المستقلة •



في مراجعة إطار العمل الخاص  ICANNتبدأ .  5
 بالمناطق الجغرافية

 االتصال بالموظفينجهة 

  روبرت هوجارث، كبير مديري السياسة

 

 

 

 

   ريعةلمحة س

قراًرا بتشكيل مجموعة عمل على نطاق واسع من المجتمع لمراجعة نظام  ICANNأصدر مجلس إدارة 
 .ICANNفي هياكل  الفعال التنوع الدوليالمناطق الجغرافية للمساعدة على ضمان ب الخاصالمنظمة 

 .الجهود المبذولةالمهتمة في عملية اختيار المشاركين الذين سيمثلونها في  ICANNوبدأت اآلن هياكل 

 آخر التطورات

بتعيين ممثلين لهما في مجموعة العمل التي تعمل على نطاق واسع من  ccNSOو GNSOقامت كالً من 
 ،GNSOأولجا كافاللي، معينة في لجنة الترشيح ومجلس  - GNSOمن   :المناطق الجغرافية حولالمجتمع 

، GNSO، وممثل مجلس )CBUC(مي األعمال وزاهد جميل، من دائرة المستخدمين التجاريين ومستخد
 . وفهد بطاينة دافيد أرشبولد  – ccNSOومن 

   الخطوات التالية

 وعليه، يتوقع مجلس اإلدارة .يود مجلس اإلدارة الموافقة على تكوين مجموعة العمل الجديدة في أقرب فرصة
والسعي من أجل الحصول على مشاركة أن تقوم باإلعداد  -كأول أمر عمل لها  -من مجموعة العمل هذه 

 ويود مجلس اإلدارة دراسة .بناءً على ميثاق مقترح، وتقديم مسودة الوثيقة ليقوم المجتمع بمراجعتها المجتمع
بمدينة مكسيكو  2009ميثاق المجموعة والموافقة عليه في اجتماع مجلس اإلدارة المقرر عقده في مارس 

على سبيل المثال وليس  -قع مجلس اإلدارة من مجموعة العمل التركيز وأثناء صياغة الميثاق، يتو .سيتي
والكيانات الجيوبوليتيكية المعترف بها إلى  األقاليمالبالد و بتعيينعلى عملها بناءً على معايير خاصة  -الحصر 

 .منطقة جغرافية

 خلفية

  .هنا انقر، للحصول على مزيد من التفاصيل

 معلومات إضافية

report-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso- :وتوصياتها ccNSOتقرير مجموعة عمل  •
240907.pdf-wg-regions 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions- :2007نوفمبر  2في  ICANNقرار مجلس إدارة  •
  02nov07.htm 



وخطط انتخابات الرئاسة GNSOممثلو مقاعد مجلس .  6

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-القاهرة  - 2008القرارات التي تبناها مجلس اإلدارة عام  •
07nov08.htm 

 

 :االتصال بالموظفينجهة 

  روبرت هوجارث، كبير مديري السياسة

 

 

 
 
 

 لمحة سريعة
 

 نتائج انتخابات الرئاسة، التي تعمل على إضافة أربعة أعضاء جدد ترحب بعودة خمسة GNSOجلس أعلن م
  .2008ديسمبر  22في  GNSOآخرين،وحدد موعد لبدء التصويت على منصب رئيس مجلس 

 
 

 آخر التطورات
 

 :بإضافة أربعة مستشارين جدد GNSOعقب آخر انتخابات، يقوم مجلس 

  الترشيح معين لجنة –تيري دافيس  •
 )NCUC(دائرة المستخدمين غير التجاريين  -ماري وونج  •
 )NCUC(دائرة المستخدمين غير التجاريين  -وليام دريك  •
 سجليندائرة المُ  –ستيفان فان جلدر  •

 

  :فيما يلي أسماء المستشارين الذين أعيد انتخابهم

 gTLDتشاك جومز وإدموند تشانج، دائرة سجالت  •
 )CBUC(المستخدمين التجاريين ومستخدمي األعمال مايك رودينبو، دائرة  •
 )IPC(كريستينا روسيتي وسيريل شوا، دائرة اهتمامات الملكية الفكرية  •

 

الكاريبي /توني هاريس، أمريكا الالتينية :وقد بقيت دائرة مزودي خدمة اإلنترنت ومزودي التوصيل كما هي
 .وتوني هولمز، أوروبا وجريج رث، أمريكا الشمالية

 وتبدأ عملية ترشيح  .أواخر هذا الشهر GNSOالختيار رئيس جديد لمجلس  GNSOالمقرر أن تبدأ انتخابات  من
لكي ال تكون  –بالتماشي مع تحديث السياسة هذا  -ديسمبر  15ديسمبر وتنتهي في  1رئيس المجلس في 



 سياسات إساءة استخدام التسجيل. 7
بتجربتها GNSOقامت  التي  

 روني سري يوم االثنين، ويبدأ التصويت عن طريق اقتراع إلكت  .أسماء المرشحين متاحة في هذه الوثيقة
في الساعة  2009يناير  7بالتوقيت العالمي وينتهي يوم األربعاء،  15:00في الساعة  2008ديسمبر  22

ويتم نشر النتائج بعد ذلك ويؤكد المجلس على نتيجة التصويت في اجتماع مجدول   .بالتوقيت العالمي 15:00
حتى يتم تعيين  2008فبراير  1رسة عمله ابتداءً من المنتخب في مما GNSOويبدأ رئيس مجلس   .للمجلس
 .القادم بشكله الجديد ويتم انتخاب رئيس جديد GNSOمجلس 

 :معلومات إضافية

  .هنا انقر، للحصول على مزيد من التفاصيل

 :االتصال بالموظفينجهة 

 .GNSO، سكرتارية جلين دي سينت جيري

 

 
 

 
 
 
 

 لمحة سريعة
 

عن كثب سياسات إساءة استخدام التسجيل وقد يتخذ قرارًا في هذا الشأن إذا كانت  GNSOيراقب مجلس 
 .هناك ضرورة التخاذ إجراء أوسع

 
 آخر التطورات

 
 بمراجعة تقرير سياسات إساءة استخدام –نوفمبر  20 فيمنعقد في اجتماعه األخير ال – GNSOقام مجلس 

 في اجتماعه) PDP(التسجيل ومناقشته وقرر إجراء تصويت حول ما إذا كان يجب بدء عملية تطوير السياسة 
  .القادم

 
 الخطوات التالية

 
لقادم في اجتماعه ا PDP لعمليةبالتصويت على البدء المحتمل  GNSOمن المتوقع أن يقوم مجلس 

 .2008ديسمبر  18المقرر عقده في 
 

 خلفية
 اقتراحًا يطالب بتقديم تقرير مشاكل حول سياسات إساءة استخدام GNSO، تبنى مجلس 2008سبتمبر  25في 

سجل المتعلقة المُ -البنود الموجودة في اتفاقيات السجل  تحديدالهدف من تقرير المشاكل هو و .التسجيل



تسهيل نقل النطاقات بين المُسجلين.  8  

الخيارات المحتملة وشرحها وذلك إلجراء المزيد من الدراسة من تحديد ة إلى باإلضاف بإساءة االستخدام
 .قبل المجلس

 
 معلومات إضافية

 
 :2008أكتوبر  29تقرير مشاكل سياسات إساءة استخدام التسجيل، 

-abuse-registration-report-issues-abuse/gnso-http://gnso.icann.org/issues/registration
29oct08.pdf-policies 

 /http://gnso.icann.org/policies :ترجمات التلخيص التنفيذي لتقرير المشاكل
 

 ات االتصال بالموظفينجه
 

 ، مديرة السياسةماريكا كونينجسو ، كبيرة مستشاري السياسة،جاستر ليز
 
 
 

 
 
 

 لمحة سريعة
 

إجراء صريح لمالكي أسماء النطاق لنقل إلى توفير ) IRTP(سجلين الداخلي بين المُ النقلتهدف سياسة 
بمراجعة  GNSOوتقوم  .إلى مسجل آخر ICANNاألسماء الخاصة بهم من أحد المسجلين المعتمدين من 

 .عمليات المراجعة الخاصة بهذه السياسة ودراستها
 

 آخر التطورات
 

 من مجموعة تتكون من PDPكجزء من إجراء مراجعة أوسع لهذه السياسة، يتم العمل حاليًا على أول عملية 
والتي تتعامل مع " الجديدة IRTPمشاكل "األولى ما يسمى بـ  PDPوتتناول عملية  .PDPخمس عمليات 

 سجل النطاق، واحتمالية تضمين نماذج جديدة للتوثيقأسئلة متعلقة بتبادل معلومات البريد اإللكتروني الخاصة بمُ
 ".ليات النقل اإلجمالي الجزئيةعم"اإللكتروني والبنود المحتملة الخاصة بـ 

 
 المجموعة أ –الجديدة  IRTPمشاكل 

 

  .ICANNتقوم مجموعة العمل بمراجعة المسودة األولى للتقرير المبدئي، والذي قام بإعداده موظفو 
 



 مشاركة الدوائر آلرائها حول الحاجة إلى.  9
 WHOISدراسات

 الخطوات التالية
 

 المجموعة أ –الجديدة  IRTPمشاكل 
 

 عام وجولة ثانية لمشاركةل، يتم تقديمها للتعليق البعد مراجعة مسودة التقرير المبدئي من قبل مجموعة العم
 .الدائرة

 
 خلفية

 
 .هنا انقر، للحصول على مزيد من التفاصيل

 
 معلومات إضافية

 
 :مسودة التقرير
14nov07.pdf-advisory-transfer-draft-http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso 

 
 :PDP الخاصة بعملية توصياتال

19mar08.pdf-groupings-pdp-recommendations-wg-http://gnso.icann.org/drafts/transfer 
 

 :المجموعة أ ،تقرير المشاكل
23may08.pdf-a-set-report-issues-nsfers/transferhttp://gnso.icann.org/issues/tra 

 
 :الجزء أ PDP المعنية بعملية عملالمجموعة  –سجلين الداخلي بين المُالنقل ميثاق سياسة 

gi?irtp_pdp_a_wg_chartercouncil/index.c-https://st.icann.org/gnso 
 

 جهة االتصال بالموظفين
 

 ، مديرة السياسةماريكا كونينجس
 
 

 
 
 
 

 لمحة سريعة
 سجل النطاقهي مستودع البيانات الذي يحتوي على أسماء النطاقات المسجلة وجهات اتصال مُ WHOISتعتبر 

  .وتتزايد االستفسارات التي تتعلق باستخدام هذا المورد الهام وسوء استخدامه .األخرى والمعلومات الهامة
 ما إذا كانت الدراسات في هذا الشأن مضمونة، وفي هذه الحالة أية موضوعات GNSOويجب أن يقرر مجلس 

 .يجب تناولها



 
 آخر التطورات

 
 لدوائر وجهات نظرها حول مدى الحاجةتشارك اديسمبر لكي  10اجتماع خاص في  بعقد GNSOقام مجلس 

وفي الوقت ذاته،   .كما جرى التخطيط لعقد اجتماعٍ ثانٍ قبل نهاية هذا الشهر  .WHOISإلجراء دراسات 
 وتتضمن العناصر  .بإرسال آرائها وتبنى المجلس طريقة لمواصلة دفع هذه العملية إلى األمام دوائرقامت ثالث 

 :لياألساسية لعملية المجلس ما ي

تصنيف االقتراحات ودمجها وتقييمها في ضوء تحديد ما إذا كان يمكن مواصلتها باستخدام البيانات  •
  .اك حاجة للجوء إلى مساعدة محترفةأم هل هنالحالية 

 ، ومفردةمعينة في دراسة  نظريات دراسةالتحقق من إمكانية اختبار  •
  ، و)وبالتالي استبعادها(معينة أو دحضها نظريات دراسة تحديد ما إذا كان هناك دليل كاف إلثبات  •
 تقييم قيمة كل دراسة من حيث التأثير على السياسة المستقبلية، و •
 ضبط الجميع من أجل التوازن، و •
 .على تقديرات التكلفة عند الحاجة ICANNطلب حصول موظفي  •

كدوا على رغبتهم في وقد اعترف أعضاء المجلس في الدعوة األخيرة بالحاجة التخاذ قرار بشكل سريع وأ
 .بدء العمل في هذه العملية بسرعة، على أمل أن يتم ذلك في غضون دعوة أو دعوتين أخريين

 الخطوات التالية
 

 .في نهاية هذه العملية، يقرر المجلس أي الدراسات ينبغي إجراؤها

 خلفية
  .هنا انقر، للحصول على مزيد من التفاصيل

 

  معلومات إضافية

  /WHOIS http://gnso.icann.org/issues/whoisالخاصة بـ  GNSOصفحة تطوير سياسة  •
الحكومية الخاصة بإجراء دراسات  يمكن العثور على االقتراحات التي قدمتها اللجنة االستشارية •

 :على الموقع 2008أبريل  16في  WHOISإضافية لـ 
16apr08.pdf-thrush-to-http://www.icann.org/correspondence/karlins  

 2008غسطس أ WHOIS ،26تقرير نظريات دراسة  •
-to-report-group-hypothesis-study-http://gnso.icann.org/issues/whois/whois

26aug08.pdf -council 

 

  جهة االتصال بالموظفين
 

 ، كبيرة مستشاري السياسةليز جاستر
 



كيف نتعامل مع المجرمين اإللكترونيين الذين .  10
 يستخدمون التمويه السريع؟

 
 

 
 

 
 لمحة سريعة

 

يشير التمويه السريع إلى التقنيات التي يستخدمها المجرمون اإللكترونيون لتفادي اكتشافهم بالتعديل السريع 
 .اإلجراء المناسب بدراسة GNSOوتقوم  .أو خوادم األسماء/و) IP(لعناوين بروتوكول اإلنترنت 

 
 آخر التطورات

 

منذ فترة بمناقشة مسودة تقرير مبدئي قام بإعداده  GNSOتقوم مجموعة عمل التمويه السريع التابعة لـ 
 .الموظفون وسيتم االنتهاء منه خالل األسابيع القليلة القادمة

 

 الخطوات التالية
 

 .إقرارات الدائرة التي يتم تقديمها في الجولة الثانيةبعد نشر التقرير المبدئي، سيتم جمع التعليقات العامة و
 .وستتم دراسة هذه التعليقات في إطار تطوير تقرير نهائي

 

) معلومات الخلفية انظر(وسيناقش التقرير النهائي لمجموعة العمل سلسلة من األسئلة حول التمويه السريع 
كما سيوضح التقرير الخطوات القادمة  .عةونطاق اإلجابات الممكنة التي قام بتطويرها أعضاء المجمو

وقد تتضمن هذه الخطوات القادمة عناصر عمل إضافية خاصة بمجموعة العمل  .المحتملة لمداولة المجلس
 .أو توصية سياسة خاصة بمراجعة الدائرة والمجتمع والتعليق عليها وعناصر خاصة بمداولة المجتمع

 
 خلفية

 

  .هنا انقر، للحصول على مزيد من التفاصيل

 

 معلومات إضافية
 

 :2008حول استضافة التمويه السريع، يناير  025رقم  SSACتقرير  •
 http://www.icann.org/committees/security/sac025.pdf :باللغة اإلنجليزية •
 fr.pdf-http://www.icann.org/committees/security/sac025 :باللغة الفرنسية •
 es.pdf-http://www.icann.org/committees/security/sac025 :باللغة األسبانية •

 

 :2008مارس  31تقرير المشاكل حول استضافة التمويه السريع، المصحح بتاريخ  •
-flux-fast-report-issues-hosting/gnso-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast

25mar08.pdf 



لتقديم تقرير مشاكل حول استعادة  ALACطلب .  11
 الصالحيةأسماء النطاقات منتهية 

 :الترجمات المحدودة لتقرير المشاكل حول استضافة التمويه السريع على الموقع تتوفر •
ssues/http://gnso.icann.org/i )التمويه السريع"عنوان  ضمن(" 

 

يونيو بخصوص استضافة التمويه السريع  25الصادر في  GNSOقرار مجلس  •
http://gnso.icann.org/resolutions/ 

 
 جهات االتصال بالموظفين

 
 ، مديرة السياسةماريكا كونينجس، كبيرة مستشاري السياسة، وجاستر ليز

 
 
 
 

 
 
 

 لمحة سريعة
 

المطالبة باستعادة أسماء النطاقات الخاصة بهم بعد انتهاء  من سجلي النطاقمُ يتمكنإلى أي مدي ينبغي أن 
 تقديم تقرير بالمشاكل الستكشاف GNSOمن ) ALAC(ت اللجنة االستشارية العامة لذا فقد طلب صالحياتها؟

 .هذه المسألة بشكل أبعد
 

 آخر التطورات
 

 تصويتًا لطلب تقرير مشاكل حول موضوع قدرة ALACخالل اجتماعات القاهرة، أجرت  ICANNأثناء اجتماع 
تم   .اصة بهم بعد انتهاء تاريخ صالحيتها الرسميالنطاق على المطالبة باستعادة أسماء النطاقات الخسجلي مُ

بإعداد تقرير مشاكل  ICANNوقام موظفو . 2008نوفمبر  20في  GNSOإلى مجلس  ALACإرسال طلب 
 .2008ديسمبر  5في  GNSOالنطاق بعد انتهاء الصالحية وإرساله إلى مجلس  اسمحول استعادة 

 
 الخطوات التالية

 

 .بمناقشة تقرير المشاكل في اجتماعه القادم GNSOمن المتوقع أن يقوم مجلس 
 

 معلومات إضافية
 

 :ALACاقتراح  •
https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names . 



التقارير النهائية للجنة االستشارية العامة.  12  

 ALAC:-http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondenceطلب  •
en.htm-20nov08 

 ةصالحيالحول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء  GNSOتقرير المشاكل الصادر عن  •
05dec08.pdf-recovery/report-expiration-http://gnso.icann.org/issues/post 

 
 

 جهة االتصال بالموظفين
 

 ، مديرة السياسةماريكا كونينجس، كبيرة مستشاري السياسة، وجاستر ليز
 
 

 

 

 لمحة سريعة
وسيتم إرسال هذه   .السياسة بخصوص العديد من الموضوعات بياناتبإنهاء العمل على  ALACتقوم 

 .إلى مجلس اإلدارة في شهر ديسمبر البيانات

 آخر التطورات
بالقاهرة  ICANNالذي قام به المجتمع العام خالل اجتماع  بالتوازي مع متابعة العمل - ALACتقوم 

 :بإكمال تقارير السياسة هذا الشهر حول -شهر نوفمبر  وطوال

 يناير، و 9حتى  المشاورة العامة قيد، الموضوعة حاليًا IDN ccTLDsمسودة خطة التنفيذ لـ  •

ديسمبر،  12في  المشاورة العامة أنهى، والذي ALACالخاص بمراجعة  ةالنصفي المشاورةتقرير  •
  و

األخرى  خطاب موجه إلى مجلس اإلدارة حول المشاكل المتعلقة بالمشاركة العامة والجوانب •
 .ICANNالجتماعات 

 على مسودة -وآخرين  ALACأور رئيسة -بقيادة بيو برندلر، تشاريل النجدون -يعمل اآلن أعضاء المجتمع العام 
 ومن المتوقع أن  .الجديدة والمواد ذات الصلة GTLD الطلب الخاص بنطاقات إقرار حول مسودة دليل مقدم

  .شهر يناير، خالل فترة المشاورة بالنسبة للطلبات المقدمة بغير اللغة اإلنجليزيةيتم تلقى التعليقات النهائية في أوائل 

إعداد ملخصات  ICANNكما ُطلب من موظفي   .RAAكما يواصل المجتمع أيضًا مناقشة عملية تعديالت 
ش ويناق  .RAAموجزة تساعد على فهم أفضل للخطوات التالية في إطار إجراء المزيد من التعديالت على 

  .المجتمع العام مدى الحاجة إلى إجراء المزيد من التعديالت أبعد مما هو مقترح



تعيين المجتمع العام لممثلي العالقات المتبادلة. 13  
2008/2009لعام    

 الخطوات التالية
 .بالتصويت على النتائج ALACسيتم دمج التعليقات النهائية الواردة من المجتمع بخصوص اإلقرارات وستقوم 

على مجموعة تعديالت  GNSOهذا الشهر بالتصويت على ما إذا كان يجب التوصية بموافقة  ALACوتقوم 
RAA الحالية أم ال.  

 معلومات إضافية
-IDN ccTLDs: https://st.icann.org/idnمسودة إقرار خطة التنفيذ بالنسبة لـ  •

policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_fast_track_draft_implementation_
plan_v_0_2_4_november_2008 

-ALAC: https//:st.icann.org/alacمسودة إقرار تقرير المشاورة النصفية بخصوص مراجعة  •
docs/index.cgi?alac_statement_on_the_bgc_alac_review_mid_term_report_al_ala

c_st_1008_2 

إلى رئيس مجلس اإلدارة حول المشاكل التي تمت مناقشتها في اجتماع  ALACخطاب موجه من  •
ICANN: 

https//:st.icann.org/alac/index.cgi?letter_to_the_board_on_public_participation 

 جهة االتصال بالموظفين
 .مجتمع العام، مدير الهارت-أشتون نك

  

 

 

 

 لمحة سريعة
  .تقوم اللجنة االستشارية العامة بتعيين ممثلين للعالقات المتبادلة في العديد من الهيئات والعمليات كل عام

 .، بينما يعتمد البعض اآلخر على اهتمامات المجتمع العامICANNلوائح  بموجببعض المناصب  فرضيتم و

 آخر التطورات
 السنوي العام ICANNمثلي العالقات المتبادلة التالي ذكرهم للفترة ابتداءً من اجتماع بتعيين م ALACقامت 

)AGM ( 2009وحتى  2008لعام AGM  عن طريق التصويت الفوري عقب انتهاء اجتماعICANN 
 :بالقاهرة مباشرةً

 )الواليات المتحدة األمريكية( ويندي سلزر :ICANNمجلس إدارة مديري  •

 )كندا( أالن جرينبيرج :GNSOممثل العالقات المتبادلة لـ  •

 )بلجيكا( يكنرودي فانس :ccNSOممثل العالقات المتبادلة لـ  •

 )الهند( سيفاسوبرامانيان ماثوسامي :IDNسياسة  •



مواصلة التحضيرات لقمة المجتمع العام المقرر .  14
عقدها في مدينة مكسيكو سيتي

• NCUC: ة األمريكيةالواليات المتحد( بيو برندلر( 

• SSAC: كندا( روبرت جويرا( 

 )األرجنتين( أندريس بياتزا :MOBIمجلس إدارة استشارة سياسة  •

 جهة االتصال بالموظفين
 

 .، مدير المجتمع العامهارت-نك أشتون
 

 

 

 

 

 لمحة سريعة
 أثناء اجتماعه المنعقد بباريس بالموافقة على اقتراح بعقد قمة للمجتمع العام، ويعمل ICANNقام مجلس إدارة مديري 

 .المجتمع العام والموظفون منذ ذلك الوقت على تنظيم هذا الحدث

 :خر التطوراتآ

 عقد قمة للمجتمع العام في مدينة مكسيكو -منظمًا عامًا  100والذي يتكون من أكثر من  -اقترح المجتمع العام 
، إللقاء الضوء على نجاحات ICANNسيتي كفرصة لممثليه لاللتقاء وتطوير سعة المجتمع للمشاركة مع 

 مان تمثيل اهتمامات مستخدمي اإلنترنت الفرديينالمجتمع في األعوام األخيرة، والتخاذ أنشطته كأساس لض
 .في العالم والذين يزيد عددهم عن بليون مستخدم في تطوير سياسة أسماء وأرقام اإلنترنت

 –وستركز القمة   .ويعمل المجتمع بنشاط على تنظيم الحدث وتخطيطه، كما ينوي االستمرار في ذلك
 :لى ما يليع –مارس  6فبراير حتى  28والمقرر عقدها من 

 الجلسات العامة في االفتتاح والختام، و •

تشكيل خمس مجموعات عمل للسياسة وعمل اإلقرارات لكي تقوم القمة بأكملها بالتصديق عليها  •
 في الجلسة الختامية العامة، و

 االجتماع السنوي العام بجميع المنظمات اإلقليمية العامة، و •

 بأكمله بالتعرّف ICANNمما يسمح لمجتمع  -والبصرية  سواًء المطبوعة أو السمعية -عرض للمواد  •
 .على طبيعة المجموعات المختلفة التي تمثل مستخدمي اإلنترنت الفرديين وطبيعة عملها حول العالم

 الخطوات التالية

تقوم مجموعة عمل قمة المجتمع العام بإنهاء العمل على مسح سيسمح ألعضاء المجتمع العام باختيار 
  .ICANNموعات العمل الخمس من بين قائمة من الموضوعات محل المناقشة حاليًا في مجتمع موضوعات مج

 معلومات إضافية



 العالمية المتبعة في IPV4سياسة .  15
 جميع المناطق 

ummithttps://st.icann.org/s- :موقع ويكي الخاص بعمل مجموعة عمل قمة المجتمع العام
wg/index.cgi?at_large_summit_working_group 

 

 جهة االتصال بالموظفين

 .، مدير المجتمع العامهارت-نك أشتون

 

 
 
 
 
 

 لمحة سريعة
 

 .الباقية IPv4سجالت اإلنترنت اإلقليمية بتبني سياسة لتخصيص مجموعات عناوين  هيئات قامت
 

 لتطوراتآخر ا
 

الخمس على سياسة مقترحة لتخصيص مجموعات ) RIRs(سجالت اإلنترنت اإلقليمية  هيئات وافقت جميع
 تم تنفيذو .RIPEو AfriNICو LACNICو ARINوقد تبنى هذا اإلجراء سابقًا كلٍ من  .المتبقية IPv4عناوين 

  .2008نوفمبر  20بتاريخ  APNICالتبني األخير في 
 

 الخطوات التالية
 

سيقوم كالً من اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة مورد األرقام ومجلس العناوين التابع لمنظمة دعم العنوان 
  .للتصديق عليه ICANNبمراجعة االقتراح، ثم إرساله إلى مجلس إدارة 

 
 خلفية

 
  .هنا انقر، للحصول على مزيد من التفاصيل

 
 معلومات إضافية

 

 2008سبتمبر  8، تم تحديثه في IPV4تقرير خلفية حول  •
htm29nov07.-report-ipv4-http://www.icann.org/announcements/proposal  

  



في التركيز بشكل كبير على  SSACاستمرار  . 16
 مقاييس منع االستيالء على النطاقات والخداع

  جهة االتصال بالموظفين
 

 أولوف نوردلينج، مدير خدمات العالقات

 

 
 

 
 

 

 سريعة لمحة
 

 .والخداع Whoisل مشاكل أمان تسجيل اسم النطاق وتستمر األنشطة عبر عدد من االتجاهات لتناو
 

 آخر التطورات
 

سجلين والموزعين الذين ينبغي أن يقوموا بتوفير حماية أفضل ضد دراستها لمقاييس المُ SSACتواصل 
 سجلينبينما تركز الجهود المبدئية بشكل خاص على مقاييس المُ .االستيالء على حسابات إدارة النطاقات والخداع

 بدراسة ما إذا كان تنفيذ جميع األطراف المشتركة في عملية التسجيل لمجموعة SSACموزعين، تقوم أيضًا وال
 .أوسع من مقاييس األمان يمكن أن يؤدي إلى حماية حوافظ أسماء النطاقات التجارية الهامة بشكل أفضل

 
 :ومن ضمن االهتمامات أيضًا

يتجه أغلب التركيز في الفترة األخيرة إلى خبرة و .DNSSEC" استعداد"تقييم حالة  SSAC تواصل •
 ).DNS )DNSSECاآللية الخاصة باستقرارات الثقة الخاصة بأمان  RFC 5011التنفيذ باستخدام تحديثات 

لكتابة تقرير حول الهجمات الخداعية باستخدام  APWG أعضاء أحد مع وقد تعاون ديف بيسيتيللو •
 .التي يمكن تسجيلها عبر مزودي استضافة الويب المجانية) لثالمستوى الثا(النطاق الفرعي  عناوين

 .1H2008كجزء مرفق باإلحصائية العالمية للخداع  APWGوقد تم نشر هذا التقرير بواسطة 

 لمناقشة GNSOمع  SSACوقد اجتمعت  .والهجمات الخداعية WHOISخدمات ل هاتقييمات واصل ت •
 قد تفيد المجتمع في المستقبل بشكل أفضل خدمات الدليل كانتجهود التعاون المشترك لتقييم ما إذا 

  .الحالية WHOISمن خدمات 

التي تم تحويلها إلى (حاليًا على دراسة معلومات االتصال الخاصة بالتسجيل  SSACكما تعكف  •
 لتحديد الطرق المناسبة لجمع معلومات التسجيل وتخزينها وعرضها لتزويد المستخدمين) معلومات دولية

 .سجلي النطاق بالقدرة على استخدام اللغات المحلية عند تسجيل واختبار سجالت تسجيل النطاقومُ

 :معلومات إضافية
 1H2008توجهات اسم النطاق واستخدامه في  :اإلحصائية العالمية للخداع •

http://www.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishingSurvey1H2008.pdf 



المُسجلين /التجمع اإلقليمي لهيئات السجل األوروبية.  17
 األوروبيين

لسيلبر في مجلس إدارة  CCNSOترشيح .  18
ICANNأوم لي لمجلس -، وانتخابها ليونجCCNSO  

كشف الجانب المظلم من سجالت النطاقات الفرعية  :أمنًا المخادعينإحداث إرباك في أكثر مناطق  •
 )وراسموسن بيسيتيللو(

http://www.antiphishing.org/reports/APWG_Advisory_on_Subdomain_Registries.pdf 
 

 جهة االتصال بالموظفين
 

 ديف بيسيتيللو
 
 
 

 
 

 لمحة سريعة
 

 .سجلون األوروبيون في روماالمُ/السجل هيئات أن يتم تجمع من المفترض
 

 آخر التطورات
 

. 2008يناير  23حتى  21سجلين األوروبيين في روما في الفترة من المُ/األوروبية هيئات السجل سيتم تجمع
 ICANNالتجمعات االعتيادية في المناطق المختلفة سعيًا وراء مشاركة أوسع في عملية  ICANNوتستضيف 
المختص بالسياسة  ICANNوسيكون لدى طاقم موظفي  .المعتمدين ICANNي ومسجل gTLDلسجالت 

 يناير بخصوص أحدث أنشطة السياسة الرئيسية 23ممثل في االجتماع، كما سيقوم بتقديم ملخص موجز في 
 .للمجتمعات

 
 :االتصال بالموظفينجهة 

 
 ، كبير مستشاري السياسةليز جاستر

 
 

 

 

 لمحة سريعة
 

 شغلوقد تم  .ICANNفي مجلس إدارة مديري  ccNSOلبر للحصول على مقعد تم ترشيح مايكل سي
 .عن طريق إجراء انتخابات فورية فاز بها يونج أوم لي ccNSOمقعد آسيا والمحيط الهادي في مجلس 

 
  آخر التطورات



لمجموعات بخصوص التفاعالت  CCNSOإنشاء .  19
 اإلستراتيجية والتشغيلية، واألسماء الجغرافية

 

وقد كان سيلبر المرشح   .ICANNفي مجلس إدارة  ccNSOمقعد  لشغل ،za. تم ترشيح مايكل سيلبر
ويجب أن . 2008ديسمبر  8نوفمبر وانتهت في  17وحيد المتقدم خالل عملية الترشيح، والتي بدأت في ال

وفي حالة التأكيد، فسيحل سيلبر محل ديمي جيتشكو، ممثل   .بالتأكيد على الترشيح ccNSOيقوم مجلس 
ccNSO  الحالي في مجلس إدارةICANN.   2009تكليف جيتشكو في مايو  مدةوستنتهي.  

 
بانتخابات فورية وسيواصل تمثيل منطقة آسيا والمحيط الهادي ) kr.(وقد فاز المستشار الحالي يونج أوم لي 

وسيعمل لي لمدة ثالث أعوام . 2008وانتهت االنتخابات في العاشر من ديسمبر   .ccNSOفي مجلس 
 .2009تبدأ في مارس  أخرى،

 
ً  ccNSOويتضمن أعضاء مجلس  جوهاني  -وأوروبا  ،za.فيكا امبيسين،  -أفريقيا  :من المنتخبين مؤخًرا كال

 .ca.بايرون هوالند،  -، وأمريكا الشمالية cl.باتريشيو بوبليت،  -، وأمريكا الالتينية والكاريبي fi.جوسيليوس، 
 

 معلومات إضافية
 

  ccNSO:http://www.ccnso.icann.org/about/nominations.htmترشيحات  •
 

 ccNSO: http://ccnso.icann.org/about/elections/election-report-12dec08.pdfانتخابات  •

 
 ينجهة االتصال بالموظف

 
  ccNSO، سكرتارية جابرييلال شيتك

 
 
 
 

 
 

 لمحة سريعة
 

بتعيين سبعة ممثلين في لجنة الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية، وإنشاء مجموعة عمل مختصة  ccNSOتقوم 
 .باألسماء الجغرافية

 

 آخر التطورات
 

أدى   .والتشغيليةاإلستراتيجية  ICANNبإنشاء لجنة لتقديم مشاركة سنوية في خطة  ccNSOقام مجلس 
 .طلب المجلس لمتطوعين لوجود العديد من المرشحين، مما يظهر اهتمام المجتمع الشديد بهذا الموضوع
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؛ uk.؛ وليزلي كاولي، jo.فهد بطاينة،  :بتعيين األفراد التالي ذكرهم في اللجنة ccNSOوقد قام مجلس 
؛ mx.جاراي، -؛ وأوسكار روبلزmw.نايريندا، ؛ وباولوس LACTLD؛ وإيريك إريارتي، ca.وبايرون هوالند، 

 .CENTRوبيتر فان روستي، 
 

 التي ستركز –وتقوم مجموعة العمل  .أيضًا بإنشاء مجموعة عمل مختصة باألسماء الجغرافية ccNSOقامت 
 وسيتم تقديم تقرير .الجديدة gTLDبتطوير تنفيذ محتمل ضمن عملية  –على عدم استخدام أسماء المناطق 

 وتوفر مسودة الدليل المساعد معلومات للمهتمين بتقديم طلبات الحصول على   كتعليق علىعة العمل مجمو
 .نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة

 معلومات إضافية
 :ccNSOمجموعات عمل  •

 http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm 

• ccNSO:  http://www.ccnso.icann.org 

 
 جهة االتصال بالموظفين

 ccNSO، سكرتارية جابرييلال شيتك

 

  
 

 آخر التطورات
 

 IDN ccTLDتعليق على المسودة األولى والخاصة بتنفيذ خطة التتبع السريع لـ بتمديد فترة ال ICANNقامت 
 .بالقاهرة بوقت قصير ICANN، بتحديث خطة التنفيذ عقب اجتماع ICANNوقامت . 2009يناير  9حتى 

  .مختلفةبخصوص المشاكل المحتملة التي تتضمن حاالت  7ويعد هذا التحديث إضافة إلى الوحدة 

 
 يةمعلومات إضاف

 

  cctlds-idn-comment/#plan-http://www.icann.org/en/public :المنتدى العام •

 :IDN ccTLDإعالن التتبع السريع لـ  •
en.htm-26nov08-http://www.icann.org/en/announcements/announcement 

 



 جهة االتصال بالموظفين
 ccNSO، مستشار سياسة بارت بوسوينكل

 

 


