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 ICANNملخصات موجزة لبعض الموضوعات التي تم تناولها من قبل لجنة  ICANNيتضمن تحديث سياسة 
يقوم . المعنية بهيكل تطوير السياسة االرتقائية، باإلضافة إلى معلومات تخص أنشطة أخرى لتطوير السياسة

بنشر هذه التحديثات الشهرية لزيادة مقدار الشفافية إلى الحد األقصى وتشجيع  ICANNالعاملون في سياسة 
  .ICANNالمشارآة المجتمعية الواسعة في أنشطة تطوير سياسات 

هناك روابط للمزيد من المعلومات ونحن نشجع القراء على االطالع على ما هو أآثر من تلك الملخصات الموجزة 
وآا عودناآم، يرحب جميع العاملين باستقبال تعليقاتكم واقتراحاتكم بشأن . ICANN للتعرف أآثر على أسلوب عمل

 تفضلوا بإرسال تلك التعليقات إلى . آيفية تطوير جهودهم للتواصل فيما يخص السياسات
staff@icann.org-policy   

ICANN Policy Update ة والصينية والعربية والفرنسية واإلسبانية واإلنجليزيةاألن بالروسي  

ICANN Policy Update اإلنجليزية : متوفر اآلن بست لغات معتمدة من قبل األمم المتحدة)EN( واإلسبانية ،
)ES( والفرنسية ،)FR( والعربية ،)AR( والصينية ،) المبسطة -- siZH( والروسية ،)RU.( تحديث السياسة 

إن آنت تفضل أن ترسل إليك . ومتوفر من من خالل االشتراك المباشر على اإلنترنت ICANNقع منشور على مو
، ثم أدخل عنوان بريدك ICANN صفحة اشتراآاتتلك التحديثات مباشرة إلى صندوق بريدك شهرًيا، اذهب إلى 

المزيد من المعلومات . هذه خدمة مجانية للمشترآين. آي تسجل اشتراآك" سياسةتحديث ال"اإللكتروني، واختر 
  :متوفرة على

  /ICANN :http://www.icann.org/en/topics/policyتحديثات سياسة  •
  /http://www.icann.org/en/newsletter: اشترك في تحديثات السياسة •
  /ICANN :http://www.icann.org/en/policyمنطقة سياسة  •

  
  ماذا يوجد في مفكرة اليوم؟

  
اشرة على اإلنترنت لهيئات بزيارة التقويمات المب ICANNتعرف على آخر أخبار ما يحدث في تطورات سياسة 

  :أآثر ثالثة تقوميات نشاًطا تتضمن. ICANNتطوير سياسات 
  

  /http://www.atlarge.icann.orgتقويم المنظمة العامة  •
عمال ، ويتضمن روابط إلى جداول األ)ccNSO(التقويم الرئيسي لمنظمة دعم أسماء رموز الدول  •

  /http://ccnso.icann.org/calendarالخاصة باالجتماعات  MP3وتسجيالت 
، ويتضمن روابط إلى جداول األعمال وتسجيالت )GNSO(التقويم الرئيسي لمنظمة دعم األسماء العامة  •

MP3  الخاصة باالجتماعاتhttp://gnso.icann.org/calendar/index.html  

mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/policy/
http://www.atlarge.icann.org/
http://ccnso.icann.org/calendar/
http://gnso.icann.org/calendar/index.html


  

  تعليقاتك بخصوص الموضوعات التي تتعلق بالسياسة تهمنا اآلن. 1

  

. ICANNبعد االنتهاء من صياغة السياسة، التعليقات العامة مفتوحة اآلن بخصوص أربعة موضوعات تهم مجتمع 
  :لينا أفكارك فيما يخصشارآنا اآلن لتعرض ع

التي تهدف إلى التطوير، فقد  GNSOآجزء من مبادرة  -  2009االنتخابية لعام  GNSOتجديدات دوائر  •
توثيق مدي توافقهم مع معايير مسؤولية التمثيل واالنفتاح والشفافية االنتخابية  GNSOُطلب من دوائر 

تفضل باالطالع والتعليق على الممارسات  .ICANNوالوضوح التي تؤسسها اللوائح التنفيذية لدى 
فبراير  25تنتهي فترة السماح بالتعليقات في  .االنتخابية الحالية GNSOواإلجراءات التي تتبعها دوائر 

2009.  

للحصول على التعليقات النهائية  ICANNتسعى  - المتبقية IPv4السياسة العامة المقترحة لمساحة عنوان  •
. IPv4حول االقتراحات من مجلس العماوين بمنظمة دعم العناوين حول التخصيص النهائي لمساحة عناوين 

واحدة حينما تصل  IPv4 8/، سيخصص له مجموعة RIRبأن آل مزود امتداد إنترنت إقليمي، ويفيد المقترح 
تنتهي فترة السماح  .متبقية 8/إلى خمسة مجموعات  IANAالمجانية من  IPv4مساحة مجموعة عناوين 

  .2009فبراير  26بالتعليقات في 

 مسودة التقرير ALACأصدر مجلس إدارة مجموعة عمل مراجعة – ALACتقرير مجموعة عمل مراجعة  •
 17تنتهي فترة السماح بالتعليقات في . النهائي الذي يمثل التطورات النهائية لعرضها على العامة والتعليق عليها

  . 2009ابريل 

  

  ة مكسيكو سيتيالسريع ضمن جدول األعمال الخاص بمدين IDN CCTLDخطة تنفيذ تتبع . 2

  

  

  لمحة سريعة

ومجموعة من الموضوعات ذات الصلة ضمن اجتماع  IDN ccTLDستقام مناقشة لخطة تنفيذ التتبع السريع لـ 
ICANN في مكسيكو سيتي.  

  أحدث التطورات
  

حصلت المسودة . 2009يناير  9في  IDN ccTLDالتتبع السريع لـ  تنتهي فترة السماح بالتعليق على خطة تنفيذ
هؤالء الذين قدموا تعليقاتهم منهم أصحاب أعمال، ومنظمات دعم . دولة 11تعليًقا من مشارآين من  17لى ع

ICANNسينشر العاملون في. ، ونشطاء في مجال أسماء النطاقات وموظفين حكوميين ICANN  تقريًرا شامًال
عدة جلسات في مكسيكو سيتي  ccNSOستجري . حول التعليقات التي استقبلوها وذلك قبل اجتماع مكسيكو سيتي
  .لمناقشة العمل على إعداد إحصاء حول نواحي متعددة للخطة

: أقسام الخطة تتضمن. ستوفر مسودة خطة التفيذ خارطة طريق والكثير من تفاصيل تنفيذ إجرات التتبع السريع
لفنية؛ وإجراءات طلب وتقييم ؛ واعتبارات اللجنة اTLDمتطلبات استحقاق التتبع السريع؛ ومعايير ومتطلبات سلسلة 

  .TLDالتتبع السريع؛ وإجراءات تفويض 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200902.html#gnso-constituency-renewals
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-04feb09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-04feb09-en.htm
http://www.icann.org/en/general/global-policy-ipv4-05feb09-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#ipv4-policy
http://www.icann.org/en/public-comment/#ipv4-policy
http://www.icann.org/en/reviews/alac/
http://www.icann.org/en/public-comment/#alac-review
http://www.icann.org/en/public-comment/#alac-review


  الخطوات التالية

 IDNلمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ ccNSOفي مكسيكو سيتي، ستجتمع  ICANNاجتماع 
ccTLD .تلك الموضوعات متوقع أن تتضمن:  

؛ ومستوى السيادية؛ IDN ccTLDلنسبة إلى السمة اإلجبارية با(توثيق األمور المتعلقة بالمسؤولية  •
  ؛)الحالية؛ وتوقيت ولغات التنفيذ ccTLDالوصاية على 

السمة اإلجبارية؛ ووسائل التمويل؛ مثل رسوم التطبيق والرسوم السنوية؛ (أمور تتعلق بالمساهمات المالية  •
  ؛)األرباح؛ والسيادة والوصاية والمساهمات السنوية، والمبالغ الثابتة، والسعر الثابت للنطاق، والنسبة من

مناقشة إجراءات التتبع السريع، تطبيق التعليقات التي يتم استقبالها بخصوص خطة التنفيذ؛ ( IDNجداول  •
  ؛)IANAوتحديث إجراءات  IDNوتوجيهات 

  ).IDN ccTLDالتي تحدد متطلبات  وبخاصة(متطلبات اإلجراءات والتوثيق  •

الموضوعات . الجديدة gTLDتخص توافق إجراءات التتبع السريع مع إجراءات سيتناول االجتماع أيًضا مناقشات 
  :اإلضافية قد تتضمن

  ، وآيفية التعامل معه؛GNSOقرار مجلس توقيت النوعين من اإلجراءات، وخصوًصا أحدث  •

  األسماء الجغرافية؛التداخل بين اإلجراءات وموضوع  •

  IDNAما حققته  •

  خلفية

ترآز على تقديم عدد  ICANNلدى  IDNCهي آلية تنصح بها مجموعة عمل  IDNإجراءات التتبع السريع لـ 
المكونة من حرفين، وذلك لتلبية طلبات   ISO 3166-1غير المتداخلة، وترتبط بشروط IDN ccTLDمحدود من 

  .IDN ccTLDفيه إعداد خطة عامة لسياسة المدى القصير، في الوقت الذي يتم 

تقريرها النهائي إلى  IDNC، قدمت مجموعة عمل )2008يونيو (الذ انغقد في باريس  ICANNفي اجتماع 
حول األسلوب المقترح لتقديم عدد محدود من  ccNSOو GAC، بحيث تضمن بيانات ICANNمجلس إدارة 

IDN ccTLD .نشر تقرير ) 1(: ووجه مجلس اإلدارة العاملين إلىIDNC WG  النهائي لعرضه على العامة
تقديم تقرير تنفيذ ) 3(بدء العمل في موضوعات التنفيذ تحت إشراف أصحاب المصالح المعنيين؛ ) 2(للتعليق عليه؛ 

في القاهرة المنعقد في نوفمبر  ICANNمفصل يتضن قائمة بأي أمور معلقة إلى مجلس اإلدارة قبل اجتماع 
2008.  

النهائي إلى العامة للتعليق عليه، وبدؤا العمل  IDNC WGبنشر تقرير  ICANNلي قام فريق العاملين في وبالتا
للعامة للتعليق  IDN ccTLDقام فريق العاملين بنشر خطة تنفيذ التتبع السريع لـ . في التنفيذ حسب التوجيهات

  .عليها

افة الدول والمقاطعات التي طلب معلومات وأبدت رسائل إلى آ ICANNوآجزء ال يتجزأ من خطة التنفيذ، أرسلت 
طلب المعلومات تضمن استطالع موجز يهدف إلى تأآيد االهتمام . اهتمامها بالمشارآة في إجراءات التتبع السريع

  . وتم نشر ملخص بالنتائج، وسيتم تقديم تقرير عام بتفاصيل ردود األفعال. بإجراءات التتبع السريع

  

http://gnso.icann.org/resolutions/#200901


  تالمزيد من المعلوما

: للتتبع السريع IDNتحديث إجراءات  •
en.htm-22jan09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  

  /IDN : http://www.icann.org/en/topics/idnالموقع اإللكتروني لمعلومات  •

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

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

  
  االتصال بالعاملين

  ccNSO، مستشار سياسات بارت بوسوينكل

  

  مدرج ضمن جدول أعمال مكسيكو سيتي DNSلكترونية وإساءة استخدام منتدى الجرائم اإل. 3

  

  

  لمحة سريعة 

 DNS:aمنتدى الجرائم اإللكترونية وإساءة استخدام "في مكسيكو سيتي  ICANNالموضوع الرئيسي الجتماع 
global perspective”  ،مارس 4يوم األربعاء  

  أحدث التطورات 

بمكسيكو سيتي  ICANNراد المجتمع لتنظيم هذا المنتدى العام في اجتماع مع أف ICANNيعمل فريق العاملين في 
يوفر المنتدى للمشارآين فرصة مناقشة العديد من اإلجراءات  .بالتعاون مع اللجنة االستشارية للمنظمة العامة

 .على مستوى العالم والتي يقوم بها العديد من األفراد DNSواألمور المتعلقة بالجرائم اإللكترونية وإساءة استخدام 
، إال أن المنتدى سيعمل على إقامة ICANNوبالرغم من وجود عدد قليل من تلك الموضوعات ضمن نطاق مهمة 

حوارات عامة وعالقات عمل بين أعضاء مجتمع اإلنترنت في جميع أنحاء العالم، وذلك بناء على طلب أصحاب 
  . ICANNالمصالح في 

الذي انعقد داخل اجتماع " تقرير موجز وأسئلة وأجوبة بخصوص الجرائم اإللكترونية"سيقام هذا المنتدى على أساس 
ICANN سيتناول المنتدى تقريًرا موجًزا يقدمه بعض الخبراء من القطاع الخاص . في القاهرة المنعقد في اآتوبر

م الخاصة باإلنترنت، ودراسات حاالت حول الهجمات اإلجرامية العالمية، والمؤسسات القانونية بخص الجرائ
، وأصحاب ccTLD، وسجالت ICANNومعلومات حول ردود األفعال نحو إساءة االستخدام، ومناقشة دور 

وسيتناول هذا المنتدى أيًضا العديد من الجلسات إلجراء مناقشات حول اهتمامات وأولويات  .ICANNالمصالح في 
  . معات اإلنترنتمجت

  المزيد من المعلومات

  .قريًبا جدول أعمال اجتماع مكسيكو سيتيلمزيد من المعلومات، انقر على 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-22jan09-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/
http://www.icann.org/en/public-comment/#plan-idn-cctlds
mailto:policy-staff@icann.org
http://cai.icann.org/en/node/1950
http://mex.icann.org/sched-overview


  االتصال بالعاملين 

  ولى للسياسات، استشارية أمارجي ميالم

  
  

  المنظمة العامة تعد لقمة تاريخية في مكسيكو سيتي. 4
   

  لمحة سريعة

ستمكن  .في مكسيكو سيتي ICANNمارس بالتزامن مع اجتماع  5فبراير إلى  28ستعقد قمة المنظمة العامة من 
تقديم أعمالهم مع ل) مجموعات مستخدمي إنترنت من األفراد(هيكل للمنظمة العامة  100القمة ممثلي أآثر من 

ICANN.  

  أحدث التطورات

على قمة المنظمة العامة المقترحة، بدأت لجنة المنظمة العامة والعاملين بها في  ICANNبعد أن وافق مجلس إدارة 
من المنظمين العامين فرصة المشارآة في  100تتيح قمة المنظمة العامة الفرصة لممثلي أآثر من . تنظيم الحدث

، وإبراز النجاحات التي حققتها ICANNلزيادة وتطوير مشارآة المجتمع مع  ICANNلعامة في لجنة المنظمة ا
في ضمان تمثيل وتوصيل اهتمامات أآثر من مليار شخص على  مجهوداهمخالل السنوات األخيرة، ولتعزيز 

  .نتمستوى العالم من مستخدمي اإلنترنت لتطوير سياسات األسماء واألرقام المستخدمة في اإلنتر

ألنه وألول مرة يجتمع فيها ممثلون لمجتمع مستخدمي اإلنترنت : تعتبر قمة المنظمة العامة اجتماًعا تاريخًيا
في اإلشارة إلى مجتمع  ICANNهو لفظ تستخدمه " المنظمة العامة. ("تحت سقف واحد ICANNالمشارآين في 

  ).مستخدمي اإلنترنت من األفراد

  : ، آان لهذه القمة األهداف التاليةICANNظمة العامة في وآما سبق أن اقترحت لجنة المن

وذلك بزيادة معارف واستيعاب المجتمع للمفاهيم األساسية  ICANNتطوير مستوى مشارآة المجتمع في  •
  .والدور الذي تقوم به ومسؤولياتها ICANNالتي تشكل 

األآثر أهمية التي تواجه إتاحة الفرصة للمجتمع لصياغة وتقديم مقترحاته بخصوص بعض الموضوعات  •
ICANN في الوقت الحاضر.  

إبراز النجاحات التي تحققت في السنوات األخيرة إلى المجتمع والبناء عليها لضمان جودة تمثيل اهتمامات  •
  .مستخدمة في اإلنترنتأآثر من مليار مستخدم إنترنت من األفراد في تطوير سياسات األسماء واألرقام ال

  :ومن أنشطة القمة

  تاحية وختامية لكافة المشارآين تجلسات عامة اف •
   ICANNخمس مجموعات عمل حول الموضوعات األساسية التي تخص السياسات والتي تتناولها  •
ورش عمل حول الموضوعات التي قدمها أعضاء اللجنة ليتضمنها برنامج (عشر جلسات متخصصة  •

  !، وغير ذلك الكثير)القمة

ومن خالل الدعم الذي . محتويات القمة على أساس اإلجراءات االرتقائية بالكامل لقد تمت هيكلة وتشكيل وتجهيز
، قامت مجموعة عمل من أفراد المجتمع من آافة المناطق الجغرافية بالتخطيط للقمة ICANNيقدمه العاملون في 
  .عاموإعدادها ألآثر من 

mailto:policy-staff@icann.org


يارها بعد إجراء استطالعات للرأي لكافة على سبيل المثال، الموضوعات الخمس لمجموعة عمل السياسات تم اخت
ُطلب من األفراد ترتيب أولويات العمل بالسياسة خالل فترة القمة، وقد تم تلقائًيا اختيار أعلى خمسة . المجتمع

  . اختيارات آموضوعات تتناولها مجموعات العمل الخمسة

  :تلك الموضوعات هي

  ICANNمشارآة المجتمع مع  •
  ICANNالهيكلة واإلدارة المستقبلية في  •
• gTLD  الجديدة، بما في ذلكIDN gTLD  
  ICANNشفافية ومصداقية  •
  ICANNضمن تحويل  DNSموضوعات أمان  •

  . ر فبراير لبدء العمل الذي ينتهي عند انعقاد القمةيجري أعضاء آل مجموعة عمل مؤتمرات عن بعد خالل شه

لقد ُطلب من أفراد المجتمع اقتراح موضوعات . موضوعات الجلسات المتخصصة العشرة هي تهم المجتمع أيًضا
تلك الجلسات، وأدرجت مجموعة عمل القمة تلك المقترحات ضمن جدول أعمال القمة، سواء آجزء من الجلسات 

  . و في أوقات أخرى أثناء انعقاد القمةالمتخصصة العشرة أ

، وهياآلها، ICANNلقد صممت هذه الجلسات لزيادة استيعاب ممثلي المنظمة العامة ألنظمة المنظمة العامة و
وإجراءات  ICANNوإجراءاتها، وتوفير األدوات الالزمة النخراط المنظمة العامة واشتراك أعضائها في أنشطة 

  .تطوير السياسات

الفتتاحية العامة التي تنعقد يوم السبت ستتضمن جدول أعمال يضم بالكامل التقارير الموجزة ومناقشات الجلسة ا
، الكثير منها يجريها أفراد المجتمع مع الخبراء في الموضوعات المعنية، مثل ICANNحول العمل الحالي في 

DNSSecو ،IDN إلى ، واالنتقالIPv4- IPv6 وغير ذلك ، .  

ية العامة التي تنعقد يوم الخميس ستلخص النتائج األساسية للقمة وتوضح الخطوات التالية لمجتمع الجلسة الختام
يعد هذا الحدث نظرة عامة على أنشطة مجتمع المنظمة العامة، وسيتضمن عدًدا من األسئلة للقت . المنظمة العامة

سائل مرئية ومسموعة ليستطيع آل فرد للعديد من الموضوعات، باالستعانة بو ICANNانتباه أصحاب المصالح في 
  .المشارآة

 "DNSمنتدى الجرائم اإللكترونية وإساءة استخدام "وترعي القمة أيًضا ورشة عمل عامة يوم األربعاء تحت عنوان 
  .والمتوقع أن يكون حدًثا مهًما

ة حضور اجتماعات هذه القمة غير مخصصة فقط ألفراد مجتمع المنظمة العامة، ولكن آل الجلسات مفتوحة لكاف
ICANN .  

  المزيد من المعلومات

  http//:www.atlarge.icann.org/summit: موقع قمة المنظمة العامة

  االتصال بالعاملين

  ICANNة العاملين في المنظمة العام

  

  

http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/engagement-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/future-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/gtlds-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/transparency-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/security-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/summit
mailto:policy-staff@icann.org


  GNSOبدء تنفيذ الجهود لتنفيذ التحسينات على . 5
  

  

  لمحة سريعة

على تطبيق سلسلة متكاملة من التغييرات التنظيمية والهيكلية  )GNSO(يعمل مجتمع منظمة دعم األسماء العامة 
ديم خبراتهم من خالل نحن نشجع أفراد المجتمع المهتمين بتق. المصممة لتحسين آفاءة وفاعلية والتعامل مع المنظمة

  .التطوع للمشارآة في الجهود

  أحدث التطورات

بهيكله الجديد، وتستمر  GNSOحدث تقدم في اإلجراءات العامة للتنفيذ والتنسيق والتخطيط لالنتقال إلى مجلس 
لجنة توجيه  GNSOلقد أنشأ مجلس . ل االنتخابات وجهود تشكيل مجموعة أصحاب المصالحالمناقشات حو

إلدارة العدد الكبير من التطورات والتوصيات التي ) PPSC(ولجنة جديدة لتوجيه السياسات ) OSC(العمليات 
شارآة في خمسة لقد طلب المجلس مؤخًرا عدًدا من المتطوعين للم. 2008في يونيو  ICANNأقرها مجلس إدارة 

  . فرق عمل تم تشكيلها لتناول موضوعات معينة

  الخطوات التالية

بهيكله الجديد ال بد أن تتبع  GNSO، إجراءات تنفيذ االنتقال إلى مجلس ICANNوحسب توجيهات مجلس إدارة 
المنعقد في  ICANNفي اجتماع أن يجلسوا المجلس الجديد من فمجلس اإلدارة يتوقع . الجدول الزمني الخاص بهم

 OSCتم تجهيز . الحالي االنتقال إلى هيكل المجلس الجديد GNSOيناقش مجلس . بسيدني، استراليا 2009يونيو 
هناك . وفرق العمل الجديدة إلجراء اجتماعات وجًها لوجه في مكسيكو سيتي لالستمرار في هذه الجهود PPSCو

  .GNSOشتراك في جهود تطوير خمسة أساليب رئيسية يستطيع من خاللها األفراد في اال

  االنتخابية الجديدة GNSOتشغيل دوائر /إنشاء/المشارآة في بدء .1

  ICANNالمساعدة حينما تؤآد دائرتك االنتخابية تصديق ميثاقها مع مجلس إدارة  .2

  المساعدة في تأسيس مجموعات أصحاب مصالح جديدة .3

  م تشكيلهاالتي يت GNSOالمشارآة في إحدى فرق عمل التطوير الجديدة في  .4

انظر . (المنشورة ليعلق عليها العامة GNSOتقديم مقترحات بشأن المقترحات المتعلق بتطوير  .5
comment/-http://www.icann.org/en/public(  

  

  جديدة GNSOتشغيل دائرة انتخابية /إنشاء/بدء

ما في ذلك النماذج، إلنشاء دائرة انتخابية جديدة أعده فريق من العاملين ومتاح على هو إجراء من خطوتين، ب
استقبل العاملون استفسارات عديدة مؤخًرا من األفراد . GNSOالصفحة اإللكترونية الخاصة بتطورات 

ات المجتمع ما وفيما يلي إجرائين فقط من إجراء. GNSOوالمجموعات المهتمين بتشكيل دوائر انتخابية جديدة في 
  :زاال في مراحل تشكيلهما األولى

توفر  التوجهسينخرط أعضاء مجتمع المنظمة العامة في مناقشات حول آيفية إنشاء دوائر انتخابية غير تجارية  •
). ALAC(أصوات لمستخدمي اإلنترنت من األفراد لتتمثل بحيث ال تكون نسخة من اللجنة االستشارية العامة 

  .ات، أرسل بريًدا إلكترونًيا إلى العاملين في المنظمة العامةلمزيد من المعلوم

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm


 GNSOإعالن نوايا لتشكيل دائرة انتخابية "هناك مجموعة مبدئًيا باسم الدائرة االنتخابية ألمن اإلنترنت قدمت  •
  .إلى اآلن لم تمأل المجموعة طلًبا رسمًيا ليعترف بها مجلس اإلدارة. ICANNإلى ) NOIF" (جديدة

الصفحة اإللكترونية سيتم نشرها وربطها في  ICANNالتي استلمها العاملين في " إعالن النوايا"نماذج جميع 
  .GNSOلتطورات 

   تأآيد مصادقة الدوائر االنتخابية الحالية

لتأآيد مصادقتها في نهاية شهر يناير وبداية  ICANNس إدارة الستة بتقديم مواثيقها إلى مجل االنتخابيةقامت الدوار 
اإللكتروني ويستطيع أفراد المجتمع تقديم تعليقاتهم بشأنها حتى  ICANNتم نشر آل ما قدم على موقع  .شهر فبراير

  .األسبوع األخير من فبراير

  إنشاء مجموعات أصحاب مصالح جديدة

و الدوائر االنتخابية المتوقع إنشائها تناقش تشكيل أربع مجموعات أصحاب بعض أعضاء الدوائر االنتخابية الحالية أ
مصالح وآيفية تحقيق توقعات مجلس اإلدارة وقدموا مواثيقهم وطلباتهم في آخر فبراير إلدراجها في اجتماعات 

. الجهود لقد أعد العاملون نموذًجا لمجموعة أصحاب المصالح ومعلومات أخرى للمساعدة في تلك. مارس وابريل
والتنظيم الجديد، بما في ذلك دور مجموعات أصحاب المصالح، تفضل باالطالع على  GNSOلتتعرف على هيكل 

  .GNSOالصفحة اإللكترونية لتطورات المناقشات والمخططات على 

  GNSOالمستخدمون من األفراد و

ت المحورية في تشكيل مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية آان الدور المناسب لمستخدمي أحد الموضوعا
استشاري مدته  منتدىتح العاملون ت، افICANNوبتوجيهات من مجلس إدارة . GNSOاإلنترنت من األفراد ضمن 

وطلب من . الموضوعيوًما في آخر أآتوبر، وطلب من أعضاء المجتمع المهتمين بتقديم تعليقاتهم حول هذا  30
 ALACبطريقة تشيد بـ  GNSOالمعلقين مراعاة تناول تضمين مسّجلي النطاق والمستخدمين الفرديين في 

الخاصة بمستخدمي اإلنترنت الفرديين بفعالية في  gTLDوهياآلها الداعمة وتضمن تمثيل مصالح مسّجلي النطاق و
GNSO . لقد نشر العاملون فيICANN في . لل التعليقات المختلفة التي تم تقديمها في المنتدىقريًرا يلخص ويحت

، طلب مجلس اإلدارة توصيات محددة من المجتمع حول هذا األمر وبعد التمديد لفترة 2008ديسمبر  11قرار 
لينظر  2009فبراير  20زمنية بسيطة، اتفق أعضاء مجلس اإلدارة على قبول آل تعليقات المجتمع المقدمة حتى 

  . اإلدارةفيها مجلس 

   GNSOاالنضمام إلى فرق عمل 

إطار عمل مكون من خمسة فرق عمل متخصصة إلعداد مقترحات وإجراءات وآليات  GNSOأسس مجلس 
  :ضمن المجاالت الخمس التالية ICANNالمقدمة من مجلس إدارة  GNSOخاصة بتنفيذ توصيات تطوير 

o  إجراءات جديدة ومعتمدة لتطوير السياسات)PDP(  

o ياسي لمجموعة العمل المعنية بتطوير سياسات نموذج قGNSO  

o  عمليات مجلسGNSO  

o مجموعة أصحاب المصالح وإجراءات وعمليات الدوائر االنتخابية  

o  الجهود لتحسين وظائف االتصال المتعددة داخل مجتمعGNSO  والتي تؤدي إلى مشارآة أوسع وأآثر
  .إجراءات تطوير السياسات فاعلية في

وظلت مفتوحة لجميع أصحاب المصالح في  2009عض اجتماعاتها األولى في فبراير عقدت تلك الفرق ب
ICANNمازال المتطوعون بإمكانهم إرسال رسائلهم . ، وأتاحت الفرصة للمشارآة الواسعة بالرؤى والخبرات

 ال بد أن تتضمن. وتحديد فريق العمل الذين يرغبون االنضمام إليه  gnso.secretariat@icann.orgإلى

http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/


، الشرآة أو المؤسسة، منصبك، عنوان بريدك اإللكتروني، المنطقة )دائرة انتخابية أو فرد(الرسالة اسمك وصفتك 
سنحتفظ بسرية آافة . في االنضمام إلى الفريق) المهنية والشخصية(الزمنية، أرقام الهاتف، وتحديد اهتماماتك 

  .البيانات الشخصية

نتائج استطالع الرأي الذي ضم تعليقات أعضاء الدوائر  ICANNسياسة  ، أعلن العاملون في2009يناير  30في 
تطوير طقم خدمات قياسي؛ وإنشاء سجل أو قاعدة : ، بما في ذلكGNSOاالنتخابية على بعض توصيات تطوير 

؛ وإيجاد برامج للتوظيف GNSOبيانات عضوية مرآزية؛ توفير التدريب على المعارف والمهارات لقادة وأعضاء 
 GNSOستتاح نتائج استطالع الرأي ليطلع عليها الدوائر االنتخابية وفرق عمل تطوير . س النمو والتوسعتعك

  . االنتخابية GNSOباعتبارها معلومات أساسية ومواد رئيسية لمساعدتهم في إعداد توصيات متسقة لكل دوائر 

   GNSOالتعليق على جهود تطوير 

  . صفحات تعليقات العامةضحة أعاله، يسعدنا استقبال تعليقات األفراد وسيتم نشرها على في سياق تقدم الجهود المو

  

  :خلفية
  

في اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس وأآتوبر  ICANNمن خالل سلسل من القرارات اتخذها مجلس إدارة 
جموعة من األهداف والتوصيات لتحسين نواحي عديدة تخص هيكلة وعمليات منظمة دعم ، تبنى المجلس م2008

تعليقات لجهود استمرت لعامين في المراجعات واستقبال ال ناتجةتلك القرارات آانت . GNSOاألسماء العامة 
  .ومباحثات مجلس اإلدارة

  
  .للحصول على مزيد من التفاصيل انقر هنا

  
  :المزيد من المعلومات

  /GNSO :http://gnso.icann.org/en/improvementsصفحة معلومات تطوير  •

): 2008أآتوبر  GNSO )25إلنترنت من األفراد في طلب تعليقات المجتمع بالنسبة لمستخدمي ا •
en.htm-25oct08-role-users-http://www.icann.org/en/reviews/gnso/individual.  

): 2008فبراير  GNSO )3تقرير مجلس اإلدارة حول تطوير  •
-report-improvements-improvements/gnso-http://www.icann.org/topics/gnso

03feb08.pdf  

-WGتقرير ( GNSOس من مجموعة العمل حول إعادة هيكلة مجل ICANNتقرير موجه إلى مجلس إدارة  •
GCR(2008يوليو  25، في :-http://www.icann.org/en/topics/gnso

25jul08.pdf-report-restructuring-council-improvements/gnso  

: 2009يناير  8آيف يمكنك المشارآة،  -  GNSO، تنفيذ تطويرات ICANNة إعالن صفح •
en.htm-08jan09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  

جديدة  GNSO، ساعد في بناء ICANNإعالن صفحة  •
en.htm-09jan09-http://icann.org/en/announcements/announcement   

  

  االتصال بالعاملين

   رولرت هوجارثمدير أول للسياسات

http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/gnso-improvements-05dec08-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://www.icann.org/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-03feb08.pdf
http://www.icann.org/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-03feb08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-restructuring-report-25jul08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-restructuring-report-25jul08.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org


  

  ICANNالعامة المقدمة إلى مجلس إدارة   IPV4اسةسي. 6

  

  لمحة سريعة 

المتبقية وقدموا السياسة لتأآيد  IPv4تبنى مزودو امتداد اإلنترنت اإلقليميون سياسة لتخصيص مجموعات عناوين 
  .ICANNمصادقتها من قبل مجلس إدارة 

  أحدث التطورات 

فبراير  4لتصديقه في  ICANNتقديمه إلى مجلس إدارة  المتبقية تم IPv4هناك اقتراح بشأن تخصيص مجموعات 
 ARINتبنت آل من  .على السياسة المقترحة) RIRs(لقد وافق آل مزودي امتدادات اإلنترنت اإلقليميين . 2009

. 2008نوفمبر  20المنعقد في  APNICسابًقا المعايير والتطبيق النهائي في  RIPEو AfriNICو LACNICو
التنفيذية لمنظمة مصادر األرقام ومجلس العناوين بمنظمة دعم العناوين بمراجعة المقترح، وفي  وقام آل من اللجنة

   .ICANN، وافقوا على تمرير المقترح إلى مجلس إدارة 2009يناير  8

  الخطوات التالية 

مجلس  ، لدىASO MoUوبالتنسيق مع . اإللكتروني ICANNسيتم نشر المقترح قريًبا للتعليق عليه على موقع 
  .2009ابريل  5يوًما لالستجابة إلى المقترح، أي أنه ال بد من اتخاذ القرار قبل  60فترة  ICANNإدارة 

  خلفية 

  . لمزيد من التفاصيل انقر هنا

  المزيد من المعلومات

 2008ديسمبر  2تم تحديثه في  ، الذيIPv4تقرير خلفية  •
29nov07.htm-report-ipv4-http://www.icann.org/announcements/proposal   

  االتصال بالعاملين 

  أولوف نوردينج، مدير عالقات الخدمات 

  
7 .CCNSO  ترسلSILBER  إلى مجلس إدارةICANN وإعادة انتخاب جوميز آنائب ،

   GNSOلرئيس 
  

  لمحة سريعة

وتم إعاد انتخاب شانك جوميز . 12رقم  ICANNمايكل سيلبر آمدير لمجس إدارة  ccNSOاختار مجلس 
  .GNSOباإلجماع آنائب لرئيس مجلس 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/ipv4-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org


   خطوات التاليةال 

وسيعمل جوميز آنائب رئيس مجلس . 2009في مايو  ICANNسيحل سيلبر محل ديمي جيتشكو في مجلس إدارة 
GNSO  إلى أن يبدأ مجلس  2009فبراير  1بدًءا منGNSO بهيكله الجديد أعماله واختيار النائب الجديد.  

  
  مزيد من المعلومات

• ccNSO :http://ccnso.icann.org/   

• GNSO :http://gnso.icann.org/council/members.shtml   

  االتصال بالعاملين
  

   GNSOاألمانة العامة  وجلين دي سانت جيري، ccNSOاألمانة العامة ، جابريلال شيتيك

  

  الجغرافية ICANNمجموعة العمل تطرح إطار العمل لمناطق . 8
  

  

   لمحة سريعة

مراجعة نظام المنظمة تشكيل مجموعة عمل على مستوى المجتمع ل ICANNفي نوفمبر الماضي، أقر مجلس 
وقد قامت هياآل . ICANNالخاص بالمناطق الجغرافية للمساعدة في ضمان التنوع الفعال العالمي في هياآل 

ICANN المهتمة بتسمية المشارآين في تلك الجهود.  

  أحدث التطورات

جا أول --  GNSOبالنسبة إلى : في مناطق جغرافية WGممثلين للمجتمع  ccNSOو GNSOعين آل من 
، وزاهد جميل، ممثل دائرة المستخدمين التجاريين ومستخدمو GNSOآافالي، معينة لجنة الترشيح، مجلس 

 -هم  ALCوممثلو . ديفيد أرآبولد، وفهد بطاينه --  ccNSO؛ وبالنسبة إلى GNSO، مجلس )CBUC(األعمال 
عقدت مجموعة العمل ). LACRALOاألمانة العامة (وآارلتون صامويلز ) ALACمدير (أور -شيريل النجدون

في مكسيكو  ICANNفبراير وتعمل على إعداد مسودة ميثاق للمراجعة والتعليق قبل اجتماع  3أو اجتماعاتها في 
  .سيتي

  
  الخطوات التالية

يتوقع مجلس اإلدارة من مجموعة العمل آخطوة أولى في عملها إعداد المسودة والحصول على التعليقات على 
قد تخضع مسودة الميثاق إلى مناقشات واسعة خالل . وتقديم مستند المسودة ليعلق عليه المجتمع الميثاق المقترح،

أثناء إعداد المسودة، يتوقع مجلس اإلدارة من . بمكسيكو سيتي، المكسيك 2009في مارس  ICANNاجتماع 
جغرافية السياسية المعترف المجموعة الترآيز على العمل على صياغة معايير تعيين الدول والتبعيات والمناطق ال

  .بها إلى مناطق جغرافية

  خلفية

منطقة /التنفيذية تحدد خمس مناطق جغرافية وهي أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ICANNلوائح 
األشخاص من مناطق ليست بدول ال "وتتوسع أيًضا في مفهوم  -- المحيط الهادئ وأوروبا /استراليا/الكاريبي، وآسيا

mailto:policy-staff@icann.org
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الجغرافية واألمور المتعلقة بممثليها،  ICANNوبمرور الزمن، أبدى العديد من أفراد المجتمع قلقهم بشأن مناطق 
بأنه لكون أي تغيير في مناطق  ICANNإدارة  وفي العام الماضي، قرر مجلس. بالمراجعة ccNSOوأوصت 
ICANN  الجغرافية له تأثيره البالغ فيICANN ال بد من أن ينظر مجلس اإلدارة في وجهة نظر المنظمات ،

  . الداعمة واللجان االستشارية

  . لمزيد من التفاصيل قر هناان

  المزيد من المعلومات

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

240907.pdf  

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

القاهرة  -  2008قرارات مجلس اإلدارة المتخذة في نوفمبر  •
07nov08.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions  

  :االتصال بالعاملين

   روبرت هوجارث، مدير أول السياسات

  

  في العمل مع العديد من المشكالت SSACتستمر . 9
  

  

  يعةلمحة سر

SSAC تتابع مجموعة من الدراسات واألنشطة التي تهدف الى حفظ أمن واستقرار اإلنترنت  

  أحدث التطورات

ويتضمن هذا . في اتباع مجموعة آاملة من المبادرات التي تهدف إلى حفظ أمن واستقرار اإلنترنت SSACتستمر 
  :األمر على

  سجليناستكمال العمل في توصيات إساءة استخدام االتصال بالم •

  WHOISعلى  IDNاستكمال العمل على تأثير  •

اجتماًعا في بيسيثدا مع أعضاء تطبيق  SSACعقدت . DNSSECاستمرار العمل على تقرير حالة  •
DNSSEC  ومجتمعات تشغيل)TLD (في شينكورو وحققت تقدًما هائًال في التقرير؛  

 DNSبنية التحتية لـ على ال IDNو DNSSECو IPv6وبدأت دراسة التأثير المشترك لكل من  •
  ؛RSSACبالتعاون مع 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-05dec08-en.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-240907.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-240907.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm
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  ؛اإلستراتيجية ICANNنشر التعليقات على خطة  •

  .استمرار العمل على المعايير المتبعة لحماية سندات أسماء النطاقات عالية القيمة للمسجلين •

  المزيد من المعلومات

SSAC :tp://www.icann.org/en/committees/security/ht   
  

  االتصال بالعاملين

  ديف بيسيتيللو

  
  

  سياسات إساءة استخدام التسجيل قيد نظرة أقرب . 10
  

  

  لمحة سريعة

وجاري . من اتفاقيات السجل والمسجليننظرة أقرب على بنود إساءة استخدام التسجيل ض GNSOسيلقي مجلس 
  .في مكسيكو سيتي المنعقد في مارس جول هذا الموضوع ICANNالتخطيط إلجراء مناقشات عامة ضمن اجتماع 

  أحدث التطورات

ديسمبر لتشكيل فريق إلعداد مسودة الميثاق المقترح لتبحث  18في اجتماعه الذي انعقد في  GNSOصوت مجلس 
تشكل فريق عمل . والموثقة في التقرير حول سياسات إساءة استخدام التسجيل المفتوحةوعات مجموعة العمل الموض

وهم يعدون الشكل النهائي للميثاق لتدرس مجموعة العمل . 2009يناير  9المسودة واجتمع ألول مرة في 
قات؛ ومدى آفاءة الموضوعات المفتوحة، مثل الفرق بين إساءة استخدام التسجيل وإساءة استخدام أسماء النطا

للتعامل مع  GNSOسياسات مكافحة إساءة استخدام التسجيل المطبقة؛ وأي المجاالت تحتاج إلى تطوير في سياسة 
في مكسيكو  ICANNتم التخطيط إلجراء مناقشة عامة حول هذا الموضوع خالل اجتماع . إساءة استخدام التسجيل

  .سيتي في مارس

  الخطوات التالية

وقت انعقاد  GNSOعمل المسودة عرض الميثاق المقترح على مجموعة العمل في مجلس يتوقع من فريق 
  .فبراير 19االجتماع في 

  خلفية

إجراء يطلب فيه تقريًرا حول إساءة استخدام التسجيل في اتفاقيات  GNSO، تبنى مجلس 2008سبتمبر  25في 
المسجلين والمتعلقة بإساءة _لية في اتفاقيات السجلالغرض من هذا التقرير هو تحديد البنود الحا. المسجلين- السجالت

نوفمبر، قام مجلس  20وفي اجتماع . االستخدام باإلضافة إلى تحديد ووصف الخيارات المحتملة لينظر فيها المجلس
GNSO  بمراجعة ومناقشة تقري موضوعات سياسات إساءة استخدام التسجيل وقرر التصويت ما إن آان سيتم بدء

  .في االجتماع التالي) PDP(ير سياسة جديدة إجراءات تطو
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  المزيد من المعلومات

: 2008أآتوبر  29تقرير موضوعات سياسات إساءة استخدام التسجيل،  •
-report-issues-abuse/gnso-icann.org/issues/registrationhttp://gnso.

29oct08.pdf-policies-abuse-registration  

  /http://gnso.icann.org/policies: ترجمة الملخص التنفيذي للتقرير •

  االتصال بالعاملين

  ، مدير سياساتوماريكا آونينجز، استشاري أول للسياسات، مارجي ميالم

  

  
  CCNSOالتشغيلي لـ تشكيل لجنة التخطيط االستراتيجي و. 11

  
  

  أحدث التطورات

تعمل مجموعة العمل في الوقت  .ccNSOفي  لمجموعة عمل لجنة التخطيط االستراتيجي والتشغيليتم تعيين بايرون هولند رئيس 
   .اإلستراتيجية ICANNالحاضر على صياغة الميثاق وستدرجه ضمن خطة 

  الخطوات التالية

  .مكسيكو سيتيفي  ccNSOلمقترح خالل اجتماع ستعرض مجموعة العمل وتناقش الميثاق ا
  

  خلفية

في إجراءات التخطيط االستراتيجي والتشغيلي في  ccTLDالهدف من اللجنة تنسيق وتنظيم مشارآة مدراء 
ICANN . أشارت 2008عند إصدار التوجيهات للجنة الجديدة في نوفمبر ،ccNSO  إلى أنه ال يمكن وال بد أال

  . ضمن تلك اإلجراءات، ولكنها قد تسهل مشارآتهم ccTLDتمثل وجهة نظر مدراء 

  المزيد من المعلومات

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

  ، مستشار سياسات أولبارت بوسوينكل

  

  المحتملة WHOISتحديد الترآيز على دراسات . 12

  

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

WHOIS  هي مستودع البيانات الذي يتضمن أسماء النطاقات، واتصاالت المسجلين، وغيرها من المعلومات
ما إن  GNSOال بد أن يقرر مجلس . الموارد الهامة األسئلة المطروحة والمتعلقة باستخدام وإساءة استخدام. الهامة

  .آانت الدراسات حول هذا الموضوع مسموحة، وإن آانت آذلك، ما هي الموضوعات التي يلزم تناولها

  أحدث التطورات

مسودة للتحرك في  GNSOبعد سلسلة من المكالمات األسبوعية، والتي استمرت منذ اجتماع القاهرة، أعد مجلس 
االنتخابية آلها باستثناء اللجنة  ICANNالتحرك والذي يعكس تعليقات دوائر  .المحتملة WHOISدراسات 

  : ، تناولت العديد من الموضوعات بالدراسة)ALAC(االستشارية للمنظمة العامة 

العامة في إيجاد إجراءات غير مستحبة، بما في ذلك  WHOISمدى إساءة استخدام بيانات  
  .، وغيرها، واالحتيالالشخصية، إساءة استخدام البيانات 

مدى استخدام خدمات البروآسي والخصوصية في محاوالت إساءة االستخدام أو اإلجراءات غير  
القانونية، وآم تعمل خدمات البروآسي والخصوصية على تعقيد التحقق من مواقع االحتيال، 

مل مع الجرائم والمواقع التي تستضيف البرامج الضارة، وغيرها من المواقع التي تتعا
  . اإللكترونية

وما إن آانت هناك نسبة آبيرة من المسجلين غير القانونيين أو مواقع تشغيلية ألغراض تجارية  
أو يعملون بدون غرض  أشخاص طبيعيونغير دقيقة بادعاء أنهم  WHOISتوفر بيانات 

  تجاري؛
الخصوصية تستخدم في /يوما إن آانت أغلبية أسماء النطاقات المسجلة من قبل خدمات البروآس 

أغراض تجارية وليس من قبل األشخاص الطبيعيين؛ ودراسة ما إن آانت أآثر الطلبات تعكس 
  . هوية المسجلين المستخدمين لخدمات البروآسي موجهة نحو التسجيل من قبل أشخاص طبيعيين

دليل مدى ما تكشف عنه خدمات البروآسي والخصوصية من بيانات المسجلين عند عرضها مع  
، أو طلبات المعلومات إلى .RAA 3.7.7.3مناسب للضرر الالزم إلخالء المسؤولية بموجب 

  . المرخصين عند الطلب منهم/المسجلين

  .متوقعة قريًبا) GAC(والتعليقات اإلضافية من اللجنة االستشارية الحكومية  ALACردود األفعال من 

  الخطوات التالية 

 بد من إجرائها وسيقدم العاملون في السياسة تقديرات التكلفة ودراسات الجدوى سيقرر المجلس الدراسات التي ال
التصويت على سير الدرساة سيتم في اجتماع  .سيتم توضيح تفاصيل العمل في بعض الدراسات .للدراسات المختارة

ICANN التالي في مكسيكو سيتي.  

  خلفية

  . لمزيد من التفاصيل انقر هنا

  المزيد من المعلومات 

   /GNSO WHOIS http://gnso.icann.org/issues/whoisصفحة تطورات سياسة  •
ابريل  16للجنة االستشارية الحكومية في المقدمة من ا WHOISالمقترحات بشأن المزيد من دراسات  •

to-http://www.icann.org/correspondence/karlins-: يمكن االطالع عليها في 2008
16apr08.pdf-thrush   

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-05dec08-en.htm
http://www.icann.org/correspondence/karlins-to-thrush-16apr08.pdf


 2008 أغسطس 26، في WHOISتقرير افتراضيات دراسة  •
-report-group-hypothesis-study-http://gnso.icann.org/issues/whois/whois

26aug08.pdf -council-to  

  االتصال بالعاملين 

  ، استشارية أولى للسياساتليز جاستر

  

  التغييرات في استعادة أسماء النطاقات منتهية الصالحية  GNSOتدرس . 13

  

  لمحة سريعة

نة إلى أي مدى يتمكن المسجلين من استعادة أسماء نطاقاتهم بعد انتهاء صالحيتها؟ تم تقديم التقرير الذي طلبته اللج
  .2008ديسمبر  5في  GNSOإلى مجلس  )ALAC(االستشارية للمنظمة العامة 

  أحدث التطورات

 18توضيحات بشأن األسئلة التي طرحت والتي تبناها اجتماع  GNSOإلى مجلس  ICANNقدم العاملون في 
يق صياغة يناير ووافق على إنشاء فر 29بمراجعة تلك التوضيحات أثناء اجتماع  GNSOقام مجلس . ديسمبر

  .وفي النهاية اقتراح ميثاق وتقديم التوصيات" استعادة النطاق بعد انتهاء صالحيته"

  الخطوات التالية

  .سيتشكل فريق الصياغة قريًبا وسيبدأ العمل في إعداد ميثاق لمجموعة عمل استعادة النطاق بعد انتهاء صالحيته

  خلفية

على طلب تقرير حول موضوع تمكن المسجلين من  ALACفي القاهرة، صوت  ICANNأثناء انعقاد اجتماع 
 20في  GNSOإلى مجلس  ALACتم تقديم طلب . استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء تاريخ صالحيتها رسمًيا

 GNSOالتقرير حول استعادة النطاق بعد انتهاء صالحيته وقدمه إلى مجلس  ICANNأعد فريق . 2008نوفمبر 
  .2008ديسمبر  5في 

  من المعلومات المزيد

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

: ALACطلب  •
-http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence

en.htm-20nov08  

o.icann.org/issues/posthttp://gns-حول استعادة النطاق بعد انتهاء صالحيته  GNSOتقرير  •
05dec08.pdf-recovery/report-expiration  

: حول استعادة النطاق بعد انتهاء صالحيته GNSOترجمة تقرير  •
http://gnso.icann.org/policies/  

http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-report-to-council-26aug08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-report-to-council-26aug08.pdf
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http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
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 :GNSOلطلب التوضيحات المقدم من  ICANNاستجابة قريق  •
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html  

  االتصال بالعاملين

  ، مدير سياساتماريكا آونينجز

  

  تسهيل إجراءات نقل النطاقات بين المسجلين. 14

  

  لمحة سريعة

إلى توفير إجراءات مباشرة ألصحاب أسماء النطاقات لنقل  )IRTP(تهدف سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين 
  .بنود هذه السياسة وتضعها قيد البحث GNSOوتراجع . معتمد إلى مسجل آخر ICANNأسمائهم من مسجل 

  أحدث التطورات

  المجموعة أ -- الجديدة  IRTPصدارات إ

تم استالم ثالثة . 2009يناير  30نشرت مجموعة العمل تقريرها المبدئي وتستمر فترة استقبال التعليقات حتى 
initial-http://forum.icann.org/lists/irtp-تم نشر ملخص لتلك التعليقات العامة على . تعليقات ذات صلة

report/msg00004.html .  

  الخطوات التالية

  المجموعة أ -- الجديدة  IRTPإصدارات 

ستراجع اآلن مجموعة العمل التعليقات العامة التي تم استالمها وستعمل على إعداد التقرير النهائي خالل األسابيع 
  . القادمة

  خلفية

 PDPأول . ضمن مجموعة من خمسة PDPن مراجعة أوسع لهذه السياسة، جاري اآلن تنفيذ أول آجزء م
التي تتعامل مع األسئلة المتعلقة بتبادل معلومات البريد اإللكتروني  "الجديدة IRTPبموضوعات "ستتناول ما يسمى 

  ".نقل الجماعي الجزئيلل"للمسجلين، واحتمال وضع نماذج جديدة للمصادقة اإللكترونية وبنود محتملة 

  .لمزيد من التفاصيل انقر هنا

  المزيد من المعلومات

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-: فترة التعليقات العامة •
en.htm-09jan09  

transfer-draft-http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-: استشارية المسودة •
14nov07.pdf-advisory  

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

http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html
mailto:policy-staff@icann.org
http://forum.icann.org/lists/irtp-initial-report/msg00004.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/irtp-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf


issues-http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-: التقرير، المجموعة أ •
23may08.pdf-a-set-report   

: الجزء أ PDPمجموعة عمل  -لمسجلين ميثاق سياسة االنتقال الداخلي بين ا •
council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter-https://st.icann.org/gnso  

  /http//:www.icann.org/en/transfersسياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين  •

  االتصال بالعاملين

  ، مدير سياساتماريكا آونينجز

  

  آيف نتعامل مع هجمات التمويه السريع من قبل المجرمين اإللكترونيين؟. 15
  

  لمحة سريعة

تمويه السريع إلى األساليب المستخدمة من قبل مجرمي اإلنترنت للتهرب من اآتشافهم عن يشير لفظ استضافة ال
  .البحث عن اإلجراء المناسب GNSOوتحاول . أو أجهزة الخادم الخاصة بهم بسرعة IPطريق تغيير عناوين 

  أحدث التطورات

 15عليقات العامة وأغلقت في تقريرها المبدئي وفتحت فترة الت GNSOنشرت مجموعة عمل التمويه السريع في 
انظر معلومات (يناقش التقرير المبدئي لمجموعة العمل سلسلة من األسئلة حول استضافة التمويه السريع . فبراير
يحدد التقرير أيًضا الخطوات التالية المحتملة . ومجموعة من الحلول الممكنة المعدة من قبل أعضائها) الخلفية

قد تتضمن تلك الخطوات التالية المزيد من بنود العمل لمجموعة العمل أو توصيات . ليضعها المجلس في االعتبار
  .للدوائر االنتخابية ومراجعة المجتمع والتعليق، ليضعها المجلس في االعتبار

  الخطوات التالية

  .ستراجع مجموعة العمل التعليقات التي يتم استقبالها وتدرجها ضمن التقرير النهائي

  خلفية

في مايو  GNSOحول استضافة التمويه السريع وإصدار التقرير، أصدر مجلس  SSACر استشارات بعد إصدا
2008 PDP حول استضافة التمويه السريع.  

  .لمزيد من التفاصيل هناانقر 

  تالمزيد من المعلوما

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

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

25mar08.pdf   

   /http://gnso.icann.org/issues: ترجمة محدودة لتقرير استضافة التمويه السريع متوفرة على •

http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter
http://www.icann.org/en/transfers/
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/fast-flux-hosting-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf


يونيو حول استضافة التمويه السريع  25بتاريخ  GNSOقرار مجلس  •
http://gnso.icann.org/resolutions/   

  االتصال بالعاملين

   ، مدير سياساتماريكا آونينجز

  

  
ملخص مسموع للسياسة يتضمن العديد من الموضوعات متوفر …التعليم عن بعد. 16

  حالًيا
  

  لمحة سريعة

والمصممة لتكون مقدمة سريعة  النشرات متعددة اللغات على اإلنترنتسلسلة من  ICANNتقدم إدارة السياسات في 
  .للكثير من الموضوعات التي تخص السياسات ICANNوفعالة ألصحاب المصالح في مجتمع 

  المزيد من المعلومات

  : الملخصات المتوفرة •

o استضافة التمويه السريع  
o  برنامجgTLD الجديد  
o  مسودة التعديالت على اتفاقية اعتماد لمسجلين)RAA(  
o الهجمات الخداعية التي تنتحل صفة الُمسجل  
o  تعديل استجابةDNS  
o  مقدمة إلىIANA  

  
  االتصال بالعاملين

  
  ، األمانة العامة للمنظمة العامةمتياس النجنيجر
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