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 في كوستاريكا 43الخاص رقم  ICANNطبعة اجتماع 

 

 

 

 

 

 

 ICANNعبر 
21UT 2012يناير  1إنماء التعليقات العامة المنفذة منذU21T 

21TUأنشطة المشاركة واالرتباط في كوستاريكاU21T 

21TUالقضايا المطروحةحالًيا للتعليقات العامةU21T 

ccNSO 
21ccNSOUT توفر صفحات اجتماع كوستاريكا على شبكة اإلنترنتU21T 

21UT 21قائمة بقوانين الرقابة الحكومية تعزز من صفحة مواردTUccNSO  

21UT 21مجموعة جزر بولينزيا الفرنسية تنضم إلىTUccNSO 

 

http://www.icann.org/topics/policy/
http://www.icann.org/topics/policy/
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GNSO 
21UT21يتناول توصيات الجزء ب من  المجلسTUIRTP 

21UT مجلسGNSO  21ينظر في مسودة ميثاق مجموعة عملTUPDP 

21UT تسجيل تحديث دراساتWhois  لكوستاريكاU21T 

ASO 
21UT اعتماد مقترح سياسة عمليات حجب عناوينIPv4  من ِقبل كافة سجالت اإلنترنت اإلقليمي المستعادة اآلن
21TURIR 

 At-Largeمنظمة 
21UT أعضاء مجتمعLarge-At  يجهزون الجتماعICANN  في كوستاريكا ويرحبون بمشاركة هياكل

Large-At  لـLACRALO U21T 

21UT 21دليل المبتدئين الجدد يدعم وصول ومشاركة مجتمعTULarge-At 

SSAC 
21SSACUT  تنشر استشارة حول نطاقاتIDN  ذات األحرف الفردية وتقريًرا حول النطاقات الخالية

 U21Tمن النقاط

GAC 
21UT 21مكان العثور على معلوماتTUGAC 

 اقرأ بلغتك المفضلة
صفحة 21TUعلى بريدك الشخصي كل شهر يرجى زيارة صفحة  تحديثاللتلقي . المشاركة عبر اإلنترنت

علًما بأن هذه الخدمة . لالشتراك" تحديث السياسة"وإدخال عنوان بريدك اإللكتروني، ثم تحديد  ،U21Tاالشتراكات
 . مجانية

21UT سياسة تحديثبيان الغرض من ICANN U21T 
 

 .21TUstaff@icann.org-policyU21T: ات إلىيرجى إرسال االستفسارات والتعليقات واالقتراح

http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
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 منظمات الدعم واللجان االستشارية الخاصة بالسياسة
 2121TUASOUT منظمة دعم العناوين

 2121TUcNSOcUT منظمة دعم أسماء رموز الدول
 2121TUGNSOUT منظمة دعم األسماء العامة

 2121TUALACUT االستشارية At-Largeلجنة 
 2121TUGACUT اللجنة االستشارية الحكومية

 2121TURSSACUT الجذراللجنة االستشارية لنظام خادم 
 2121TUSSACUT اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

 ICANNعبر 

 2012يناير  1إنماء التعليقات العامة المنفذة منذ 
 نبذة

 2012. 

 التطورات الجديدة
حول كيفية تنفيذ تحسينات عمليات التعليقات  ICANNمع مجتمع  ICANN، عمل فريق عمل 2011خالل عام 

وقد دخلت هذه . 21و 17و 16و 15رقم ) ATRT(العامة استجابة لتوصيات فريق مراجعة المسائلة والشفافية 
 :التعليقات العامة حالًيا. 2012يناير  1التطويرات حيز التنفيذ بحلول 

 )15رقم  ATRTتوصية (اعنونة /مصنفة •
يوًما، تتبعها فترة رد  21، مع دورة تعليقات بحد أدنى )17و 16رقم  ATRTتوصيات (لها دورتين من  •

أو الرد /رر الحد األدنى للوقت وأن هذا التعليق وجدير بالمالحظة أن هذه الفترات تق. يوًما 21بحد أدنى 
قد يكون أطول حسب طلب المجتمع أو رغبة مجموعة عمل معينة بسبب نشرهم تعليق عام أو لعوامل 

 .وفي حالة عدم تلقي تعليقات خالل فترة التعليق، فلن يكون هناك فترة مخصصة للرد. أخرى
 

الوافد من "لتحديث وحفظ صفحة اإلنترنت ) 2011منذ يناير (يذ إضافة إلى ذلك، هناك عملية منتظمة قد التنف
من أجل تزويد أعضاء المجتمع باستعراض المواضيع المستقبلية ) 21رقم  ATRTتوصيات " (التعليقات العامة

وقد تم تصنيف القائمة الحالية من خالل هذه العملية عبر المساهمات الواردة من مجتمع . المحتملة للتعليق العام
ICANN 2012وجرى تحديثها بموضوعات مستقبلية مع بداية عام . وفريق عملها. 

 
، استمر فريق العمل في عملهم مع مجموعة 2012وعندما تم إنفاذ وتشغيل العمليات والنظم الجديدة بحلول يناير 

لدعوات التي يقوم بها واستجابة ل. من فاحصي المجتمع في بيئة من المناقشة المتشعبة على نظام ويكي للتعليق العام
حتى  2011متطوع في هذا الفحص بداية من نوفمبر  21، سوف يشارك ICANNفريق العمل ورواد مجتمع 

وبناء على نتائج فحص المجتمع، سيكون الفريق قادًرا على مواصلة العمل في سبيل الحصول على . 2012يناير 
 .PPCواجهة تقنية متطورة في حالة اعتمادها من 

http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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 الخلفية
المتعلقة بكيفية تقديم أفراد المجتمع مساهماتهم بشأن مسائل  ATRTدعمت الجهود الشاملة تنفيذ توصيات 

ICANN. 

 المزيد من المعلومات
• 21UT 2011يسمبر إعالن د –عام جديد يعيد إحياء المزيد التعليقات العامةU21T 

• 21UT2011 –تحديث السياسة ديسمبر  إنهاء تعزيزات التعليقات العامةU21T 

• 21TUافيةصفحة الويب الخاصة بالمسؤولية والشفU21T 
 

 االتصال بفريق العمل
21TUفيليز يلمازU21Tكبير المديرين، شعبة المشاركة والمداخلة ، 

 أنشطة المشاركة واالرتباط في كوستاريكا
 نبذة

. 

 التطورات الجديدة
 : ستتضمن جلسات مسار الوافدين الجدد في كوستاريكا بيانات موجزة حول

 المشاركة عن بعد •

 مجتمع ويكي •

 ICANNمقدمة لـ  •

 يث السياسةتحد •

 محقق الشكاوى •

 ICANNالتزام  •

 الجديدة gTLDمراجعة السجالت ونطاقات  •

على أن يبدأ ذلك من السبت إلى األربعاء أثناء ساعات التسجيل، . ستفتتح صالة الوافدين الجدد في اجتماع كوستاريكا
ت واقترح جلسات وأعضاء المجتمع التطوعي موجودين للرد على التساؤال ICANNوسيكون كل من فريق عمل 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-22dec11-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-dec11-en.htm#1
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
mailto:participate@icann.org
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وستعمل هذه الصالة كنقطة . للحضور واالتصال بالوافدين الجدد مع أعضاء المجتمعات األخرى في تلك الصالة
 . ICANNالتقاء بهذه الوجوه الجديدة من مجتمع 

 الخطوات المقبلة
ل حضور وحيث ساعدت تلك األنشطة ك. خصصت صالة الوافدين الجدد لهم فقط ولكنها ستظل مفتوحة للجميع

ICANN ولذلك احرص على زيارة هذه الصالة. منذ أن بدأت العام الماضي! 

 الخلفية
أو من يبحثون عن (يعتبر مسار الوافدين الجدد المنعقد يوم األحد سلسلة من الجلسات التمهيدية المقدمة للمبتدئين 

يمكنهم المتابعة والمشاركة في وتوفير الخلفية الالزمة حول مواضيع معينة وبالتالي ) المزيد من المعلومات
، أصبحت جلسات ICANNوبفضل ما قام به فريق عمل . االجتماعات األسبوعية والمناقشة بشكل أكثر فاعلية

في وادي  ICANN 40مسار الوافدين الجدد أكثر تفاعالً، والقت اهتماًما متزايًدا منذ أن بدأت نشاط مؤتمر 
في داكار،  ICANN 42سجل من الحضور المشاركين خالل مؤتمر الرقم ال. السيليكون في سان فرانسيسكو

 .السنغال

 المزيد من المعلومات
• 21UT جدول اجتماعICANN 43 في كوستاريكاU21T 

 االتصال بفريق العمل
21TUفيليز يلمازU21Tبير المديرين، شعبة المشاركة والمداخلة، ك 

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

 :بتبادل وجهات النظر حول هذه الموضوعات مثل

 21UT تغييرات اللوائح اإلضافية بعد إقرار عملية تطوير سياسةGNSO المنقحةU21T . فبعد إقرارPDP GNSO 
فيما تتعلق ببداية التصويت الذي يطبق  ICANNالمنقحة، يوصى بإجراء تغييرات إضافية على لوائح 

 .2012مارس  2غلق في وت. GNSO PDPعلى 
 21UT 21مسودة خريطة الطريق لتنفيذTUSAC 51 . من الضروري أن تبدأ خريطة الطريق المقترحة لتنسيق

مارس  18وتغلق في . Whoisبروتوكول المناقشات الفنية والسياسية في التقييم واإلقرار النهائي إلحالل 
2012. 

 21UT مشروع قضاياIDN خطة المشروع المقترحة للخطوات القادمة. –المتنوعةU21T  المساهمات مطلوبة حول ما
 .2012مارس  18وتغلق في . كاملةسيحدث بعد تقرير القضايا المت

 21UT 21مسودة تقرير فريق استعراض سياسةTUWhois . يلقي هذا المشروع نظرة واسعة على سياسات وإجراءات
Whois  الخاصة بـICANN علًما بأن فترة التعليق تنتهي في . مستوى االمتثال ويقدم توصيات لتحسين

 .2012مارس  18وتغلق في . 2012مارس  18
 21IUT التقرير المبدئي حول القبول العالمي لشأنTLDs اسم النطاق الدوليU21T .مجموعة عمل  حددتIDN 

اعتبارات السياسة والتنسيق التي ينبغي معالجتها  ccNSO/GNSOالمشتركة المخصصة والتابعة لـ 
فيما يتعلق بكيفية العمل مع مشغلي البنية التحتية لإلنترنت ومقدمي الطلبات بهدف ضمان استعدادهم لدعم 

 .2012مارس  23وتمتد لتغلق في . أسماء النطاقات الدولية

http://costarica43.icann.org/sched-overview
mailto:participate@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-gnso-pdp-10feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/sac051-draft-roadmap-18feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-proposed-project-plan-20feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/whois-rt-draft-final-report-05dec11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/universal-acceptance-idn-tlds-06jan12-en.htm
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 21UT سياسة انتقال أمين السجل الداخلي الجزء بPDP–  المتعلقة بتوحيد قياس وتوضيح رسائل  8التوصية
من أجل توحيد قياس وتوضيح رسائل حالة  IRTPيرتبط التغيير المقترح بشأن . 21TUWHOISحالة 

Whois 2012مارس  25وتغلق في . قرار تغيير السياسة المقترحةوإ. 
 21UT 21التقرير المؤقت حول دعم األطراف المعنية األساسية بشأن تفويض أو إعادة تفويضTUccTLD . توصيات

 .2012مارس  30وتغلق في . ccTLDوثيقة دعم تفويض أو إعادة تفويض حول كيفية حصول على 
للحصول على قائمة كاملة من القضايا المفتوحة من أجل تلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخرا 

 .U21Tالتعليقات العامة على شبكة اإلنترنت21TUومن المنتديات التعليقات العامة المحفوظة، قم بزيارة موقع ويب 

ccNSO 

ccNSO توفر صفحات اجتماع كوستاريكا على شبكة اإلنترنت 
 نبذة

 تطوراتأحدث ال
صفحة انترنت خاصة باجتماع كوستاريكا من أجل سهولة إيجاد جداول األعمال وتفاصيل العرض  ccNSOأنشأت 

 .التقديمي

 الخطوات المقبلة
 .تجري دعوة المجتمع لمراجعة صفحة اجتماع كوستاريكا، التي يتم تحديثها بشكل مستمر

 المزيد من المعلومات
• 21TUصفحة االجتماعاتU21T 

• 21TUأجندة االجتماعاتU21T  

 االتصال بفريق العمل
21TUجبرائيال تشيكU21T،  سكرتيرةccNSO  

 

http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/foiwg-interim-report-2012-03feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.ccnso.icann.org/meetings/costa-rica/
http://ccnso.icann.org/meetings/costa-rica/agenda.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 ccNSOالرقابة الحكومية تعزز من صفحة موارد قائمة بقوانين 
 نبذة

 ccNSO. 

 أحدث التطورات
ع الروابط بجم ccNSO، قامت ccNSOاستمراًرا لجهودها الرامية إلى زيادة الفائدة من صفحات إنترنت 

 . ccNSOوالمعلومات المتعلقة بشأن قوانين التحكم الحكومية الخاصة بشبكة اإلنترنت على صفحة موارد 

 الخطوات المقبلة
 .تجري دعوة المجتمع لمراجعة صفحة اجتماع كوستاريكا، التي يتم تحديثها بشكل مستمر

 الخلفية
مؤخًرا، وأصبح لها تأثير على العديد من حاالت عمليات ازدادت أهمية قضية التحكم الحكومي في شبكات اإلنترنت 

ccTLD . لذا تقدم هذه الصفحة الروابط المؤدية إلى المعلومات المتعلقة بالتشريعات المحلية والدولية أو القوانين
 .الخاصة بالتحكم في شبكة اإلنترنت

 المزيد من المعلومات
• 21TUقوانين التحكم المحلية والدولية في شبكة اإلنترنتU21T 

 االتصال بفريق العمل
21TUجبرائيال تشيكU21T،  سكرتيرةccNSO  

 ccNSOمجموعة جزر بولينزيا الفرنسية تنضم إلى 
 نبذة

 . 

 أحدث التطورات
وتتألف . ccNSOليكون آخر عضو في ) ARN(إلى وكالة التنظيم الرقمي ) بولينزيا الفرنسية(انضم مدير 

ير، جزر ماركيز، جزر أرخبيل توياماتو، جزر جامب(بولينزيا الفرنسية من خمس مجموعات من الجزر وهي 
 .وتقع في جنوب المحيط الهادئ في منتصف المسافة بين أمريكا الجنوبية وأستراليا) توبواي، جزر المجتمع

 ccNSOوأصبحت بولينزيا الفرنسية أول عضو جديد في . عضًوا 125إجماالً  ccNSOواآلن يبلغ عدد أعضاء 
 .2012في عام 

 المزيد من المعلومات
• 21UT 21قائمة أعضاءTUccNSO 

http://www.ccnso.icann.org/resources/national-and-international-control-acts.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/about/members.htm
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• 21UT ازدياد عضويةccNSO  2011-2003بين عاميU21T ]PDF، 61 كيلوبايت[ 

 االتصال بفريق العمل
21TUجبرائيال تشيكU21T،  سكرتيرةccNSO 

GNSO 

 IRTPالمجلس يتناول توصيات الجزء ب من 
 نبذة

 . 

 أحدث التطورات والخطوات القادمة
من فريق عمل  GNSOفة إلى تلك التوصيات التي يتم تنفيذها اآلن، فقد طلب مجلس إضا :IRTPالجزء ب من 

ICANN  تقديم المقترحات الخاصة بالدراسة اثنتين من توصيات مجموعة عمل الجزء ب منIRTP . تتعلق هاتين
شأن معالجة في حالة إقفال أمين السجل إضافة إلى أحكام جديدة ب Whoisالتوصيتين بتوحيد قياس وتوضيح حالة 

IRTP تم إتاحة مقترحات فريق عمل . والوقت والكيفية التي يجوز فيها غلق وفتح النطاقاتICANN  للتعليق العام
اعتمد . IRTPلدراستها بعد االستشارات مع مجموعة عمل الجزء ب من  GNSOوبالتالي تقديمها إلى مجلس 

المتعلقة بمعالجة وقت وكيفية إغالق أسماء  U21Tمقترح فريق العمل حول األحكام الجديدة21TUتوصية و  GNSOمجلس 
. اآلن بدراستهما العتمادهما ICANN، ومن ثم يقوم مجلس إدارة 2012يناير  19النطاقات في اجتماعه في 

 :والعناصر الرئيسة في التعديالت المقترحة هي كما يلي

مين السجل فقط أن يقوم بفرض إغالق يمنع نقل اسم النطاق إذا كان تضمنت اتفاقية التسجيل يجوز أل •
الخاصة به شروًطا وأحكاًما تخص فرض هذا اإلغالق إضافة إلى الحصول على موافقة صريحة من حامل 

 و: االسم المسجل
ن الطلب المبدئي لحامل االسم خالل خمسة أيام م" قفل أمين السجل"يجب أن يقوم أمين السجل بإزالة حالة  •

 "قفل أمين السجل"المسجل وإذا لم يقم أمين السجل بتقديم تسهيالت لصاحب االسم المسجل إلزالة 

 Whoisوتوصية توحيد القياس وتوضيح رسائل حالة ICANN U21Tق عمل مقترح فري21UTفقد تم إقرار نسخة محدثة من 
كما تم فتح فترة التعليق 21TU. فبراير 16في اجتماعه خالل  GNSOبخصوص حالة غلق أمين السجل من قبل مجلس 

 . مارس 25يمكن إرسال التعليقات حتى . اإلدارة بدراسة المقترح والتوصية قبل أن يقوم مجلسU21Tالعام 

 : القضايا الثالث اآلتية IRTPيعالج الجزء ج من  :IRTPمن  الجزء ج

http://www.ccnso.icann.org/about/ccnso-membership-aug03-dec11-03jan12-en.pdf
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://gnso.icann.org/resolutions/#201201
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-recommendation-8-icann-staff-16feb12-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
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، بما في ذلك تحقيق بشأن كيف يمكن تحقيق هذه الوظيفة في الوقت الحالي، في حال "تغيير التحكم"وظيفة  •
ي مساحة اسم رمز البلد التي يمكن استخدامها كأفضل ممارسة لمساحة وجود أي نماذج قابلة للتطبيق ف

بما في ذلك التحقيق حول كيفية إنجاز " تغيير التحكم"وظيفة . وأي مخاوف منية ذات صلة gTLDنطاق 
هذه الوظيفة في الوقت الحالي وما إذا كانت هناك نماذج قابلة للتطبيق في مساحة اسم رمز الدولة الذي قد 

 .وأية مخاوف مشتركة أخرى ترتبط باألمن gTLDكممارسة مثلى في مساحة  يستخدم
ذات القيود الزمنية ) FOA(ما إذا كان من الواجب تنفيذ البنود المذكورة ضمن نماذج صيغة االعتماد  •

على سبيل المثال، إذا أرسل مسجل فائز وتلقى نموذج . لتجنب عملية النقل القائمة على االحتيال أم ال
من جهة اتصال،لكن االسم مغلق، يجوز للمسجل االحتفاظ بنموذج صيغة ) FOA(االعتماد صيغة 

معلًقا الضبط على حالة اسم النطاق التي ربما قد يتغير خالل وقت حدوثها المسجل أو  FOAاالعتماد 
 . معلومات التسجيل األخرى

 IANA IDsالسجالت تستخدم  ما إذا كان من الممكن تنظيم العملية من خالل أي متطلبات مفادها أن •
 .IDsألمناء السجل أكثر منها بالنسبة لمالك 

وبعد استعراض التعليقات العامة التي تم تلقيها، فقد بدأت مجموعة العمل اآلن مداوالتها حول األسئلة التي وردت في 
في  ICANNالميثاق وكجزء من تلك المداوالت سوف تقوم مجموعة العمل بعقد لقاء مفتوح ضمن اجتماع 

وباإلضافة إلى ذلك، . بالتوقيت المحلي 10.00وحتى الساعة  8.30مارس من الساعة  14كوستاريكا يوم األربعاء 
لتبادل وجهات النظر حول األسئلة الواردة في الميثاق أ بخصوص  ccNSOسوف تعقد مجموعة العمل اجتماًعا مع 

 ". التغيير في التحكم"

أن يطلب  2011في اجتماعه في شهر سبتمبر  GNSOقرر مجلس ": الكثيف" Whoisتقرير قضايا  •
بالنسبة لكل نطاقات " المكثفة" Whoisإعداد تقريًرا حول قضية متطلبات  ICANNمن فريق عمل 

gTLD  اإلجبارية وفق ما أوصت به مجموعة عمل الجزء ب منIRTP . فال ينبغي أن يأخذ تقرير
المحتملة الالزمة في " المكثفة" gTLDاالعتبار مجرد متطلبات  القضية وعملية تطوير السياسة التابعة في

أو السلبية التي من المرجح أن /، بل ينبغي لها أيًضا أن يضع في االعتبار اآلثار اإليجابية وIRTPسياق 
والتي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند اتخاذ قرار حول ما إذا كانت  IRTPتحدث خارج محيط 

وبعد إغالق . الالزمة ستكون مرغوًبا فيها أم ال gTLDمكثفة بخصوص نطاقات ال Whoisمتطلبات 
21TUمنتدى التعليق العامU21T قام فريق عمل ،ICANN  21بإرسالTUتقرير اإلصدار النهائيU21T  إلى مجلسGNSO  ليقوم

باتخاذ قرار سواء بالبدء أو عدم البدء في عملية تطوير السياسة  GNSOويتوقع أن يقوم مجلس . بدراسته
 الخلفية. في كوستاريكا GNSOحول اللقاء المفتوح الذي سيعقده مجلس 

 الخلفية

بهدف إمداد المسجلين  2004المجمع عليها والتي تم اعتمادها عام  GNSOسياسات هي إحدى  IRTPتعتبر 
وكجزء من تنفيذ هذه العملية، فقد . بوسيلة شفافة ويمكن التنبؤ بها لنقل تسجيالت أسماء النطاقات بين أمناء السجالت

ا أو إذا كانت هناك مناطق تقرر القيام باستعراض السياسة من أجل تحديد ما إذا كانت تعمل حسبما هو مقرر له
ونتيجة لهذا االستعراض، فقد تم تحديد عدد من القضايا والتي . أخرى قد تستفيد من هذه التوضيحات أو التحسينات

المعنونة من أ إلى هـ وتمت معالجتها على  PDPsتم تجميعها في خمس عمليات مختلفة لتطوير السياسة أو 
 .التوالي

 المزيد من المعلومات
 : IRTPمن  ج الجزء
 ]كيلوبايت U ]PDF ،643النهائية IRTPتقرير قضية U الجزء ج من •

 :IRTPمن  بالجزء 
• 21UTفريق عمل  مقترحICANN  21حول الجزء ب من  8بشأن التوصية رقمTUIRTP ]PDF، 295 كيلوبايت[ 

http://forum.icann.org/lists/thick-whois-preliminary-report/
http://gnso.icann.org/issues/whois/final-report-thick-whois-02feb12-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/irtp-b-8-staff-proposal-22nov11-en.pdf
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• 21UT مقترح فريق عملICANN  21من  2حول الجزء  9بشأن التوصية رقمTUIRTP ]PDF، 504 كيلوبايت[ 
• U التقرير النهائي حول الجزء ب منUIRTP ]PDF ،995 كيلوبايت[ 

 ]ميجابايت 18

Whois "الكثيف:" 

• 21UT 21تقرير القضية النهائية حولTUWhois 

 :معلومات عامة

• Uلمسجل الداخليالخاصة سياسة نقل اU صفحة اإلنترنت 
• U توصياتUPDP ]PDF ،41 كيلوبايت[ 

 االتصال بفريق العمل 
Uماريكا كونيجسUمدير أول سياسات ، 

  PDPينظر في مسودة ميثاق مجموعة عمل  GNSOمجلس 
 نبذة

 )UDRP.( 

 أحدث التطورات
النطاق وقاموا بإتمام المسودة التي ستتم  الخاصة بإقفال اسم PDPشارك ستة عشر متطوًعا في مجموعة عمل 

مارس  16-11العام في كوستاريكا خالل الفترة من  ICANNخالل اجتماع  GNSOدراستها من قبل مجلس 
2012. 

  الخطوات المقبلة
 .بدراسة مشروع الميثاق في اجتماعه في كوستاريكا GNSOسيقوم مجلس 

 الخلفية 
حول شرط إغالق اسم النطاق خاضع  21TUPDPبالبدء في  21GNSOUTس ديسمبر، قام مجل 15وفي اجتماعه يوم 

 . UDRPإلجراءات 

من  PDPكجزء من  UDRPتم في بداية األمر إجراء مناقشات حول شروط إقفال اسم نطاق خاضع إلجراءات 
ينبغي أن يكون إقفال تسجيل اسم نطاق "وكنتيجة لتلك العملية، لوحظ أنه . يالجزء ب من سياسة نقل التسجيل الداخل

قد الحظت أن أية تغييرات إلنفاذ هذا الشرط "بالرغم أن مجموعة العمل " ممارسة مثلى UDRPخاضع لخالف 
ء وبالتالي، قام العديد من أعضا." UDRPينبغي أن تتم دراستها في سياق أية عملية مراجعة محتملة تخص 

الذي تم نشره في ] ميجابايت U21TUDRP [PDF ،2.8تقرير قضايا21TUالمجتمع يرفضون هذه القضية في تعليقاتهم حول 
وفيما يلي . ية المحددةحول هذا القض PDPإحدى  GNSO، وكنتيجة لذلك بدأ مجلس 2011شهر أكتوبر عام 

 :عينة من تعليقات المجتمع

http://gnso.icann.org/issues/irtp-b-9-part-2-staff-proposal-22nov11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/final-report-thick-whois-02feb12-en.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/resolutions/#201112
http://gnso.icann.org/issues/udrp/udrp-final-issue-report-03oct11-en.pdf
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 ." ال يشترط إقفال األسماء في الفترة بين ملء الشكوى وبداية اإلجراءات" •

 ." مطلوب توضيح إلقفال النطاق" •

 ." الحالة الراهنة"ليس من الواضح المقصود من كلمة " •

ه حيز التنفيذ أو الوقت الذي يجب فيه والوقت الذي تدخل في" اإلقفال القانوني"ال يوجد تفسير آلليات " •
 ."إزالتها

 المزيد من المعلومات

• 21TUتقرير القضية النهائيةU21T ]PDF ،2.8 ميجابايت[ 
• 21UT ندوة عبر اإلنترنت حول حالةUDRP الراهنةU21T )تم الحفظ( 
• 21TUالتعليق العام بشأن تقرير القضايا األوليU21T 

 االتصال بفريق العمل 
Uماريكا كونيجسUمدير أول سياسات ، 

 المختارة من أجل بكوستاريكا Whoisتحديث دراسات 
 نبذة

 Whois. 

 أحدث التطورات
تمضي قدًما، فإن فريق العمل يرغب في يشير إلى أنه قد أجريت بعض التعديالت على  Whoisوحيث أن دراسات 

في  GNSOإلى مجلس وسوف يقدم فريق العمل تقريًرا مفصالً عن الحالة . جدول األعمال الخاص بهذه الدراسات
 .مارس 14لقاءه االفتتاحي في كوستاريكا يوم األربعاء الموافق 

. العامة بشكل ضار Whoisيقصد من الدراسة مدى استخدام معلومات . Whoisدراسة عن سوء استخدام 
الدراسة في وتتوقع جامعة كارينجي ميلون سي الب في بيتسبرج بالواليات المتحدة الحصول على النتائج األولية من 

 .2013أوائل عام 

سوف تقوم هذه الدراسة بفحص مدى عدم تمثيل أسماء النطاقات  .Whoisالدراسة الخاصة بتحديد هوية مسجل 
حيث أعلن فريق . Whoisالتي تم تسجيلها عن طريق أفراد قانونيين أو تلك المتعلقة بأنشطة تجارية في بيانات 

ومن المتوقع أن . إلجراء هذه الدراسة U21Tفي جامعة شيكاغو 21NORCUTديد سبتمبر عن أنه تم تح 28العمل في يوم 
 .في وقت مبكر 2013تظهر نتائج الدراسة في عام 

يقوم فريق العمل باستكمال تفاصيل هذه الدراسة  .Whoisساءة استخدام خدمات الخصوصية والبروكسي دراسة إ
وسوف تركز على مدى استخدام أسماء النطاقات المسجلة من أجل . التي تم تعيين أواخر هذا العام كموعد للبدء فيها

و الخصوصية مما قد يتسبب في تحديد إجراء أنشطة اإلنترنت غير المشروعة أو الضارة عبر خدمات التوكيل أ
 .هوية مرتكب الجريمة وهذا سوف يستغرق قرابة العام من أجل إكماله بمجرد البدء فيه

https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP
http://www.icann.org/en/public-comment/#prelim-report-udrp
mailto:policy-staff@icann.org
http://blog.icann.org/2011/09/norc-at-the-university-of-chicago-selected-to-conduct-a-gtld-whois-registrant-identification-study/
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سوف تحدد دراسة الجدوى هذه والتي بدأت في . Whoisدراسة إساءة استخدام خدمات الخصوصية والبروكسي 
ن الذين هم على استعداد إلجراء دراسات موسعة تقيس ما إذا من الممكن إيجاد عدد كاف من المشاركي 2011يوليو 

ومن المتوقع التعرف على الحقائق . المسجل" كشف الهوية"جدية خدمة الخصوصية والتوكيالت الخاصة بطلبات 
 .2012المبدئية في مارس 

لعمل  أكتوبر 6ميثاًقا خاًصا بمجموعة العمل الجديدة في  GNSOاعتمد مجلس . Whoisدراسة متطلبات خدمة 
مستوى االتفاق على النتائج واالفتراضات الواردة في البيان المفصل  استبيان ألعضاء المجتمع من أجل تقدير

وتتألف مجموعة العمل من متطوعين في ]. كيلوبايت U21T ]PDF، 651النهائي –التقرير  - Whoisمتطلبات خدمة 21UT ـل
والخلفية التاريخية لتطوير سياسة  gTLD Whoisالمجتمع يتمتعون بخبرات في الجوانب الفنية لتطوير االستبيان 

gTLD Whois . وكان من المقرر أن يتم تقديم مشروع االستبيان إلى مجلسGNSO  2012بحلول مارس 
، ومع هذا فإن 2012يما بعد وكان من المستهدف إكمال التقرير النهائي بحلول أكتوبر عام وإطالق االستبيان ف

إعداد مشروع االستبيان ال يزال جارًيا وبالتالي قد ال يكون جاهًزا حتى يقوم المجلس بمراجعته حتى شهر مارس أو 
 . 2012إبريل من عام 

 المزيد من المعلومات
• U صفحة تطوير سياسةWhois  الخاصة بمجلسUGNSO 

• U خلفية حول دراساتUWhois 

 ]كيلوبايت PDF، 651[ حصر شروط خدمة–التقرير النهائي •

• U أبريل حول دراسات  28قرارUWhois 

• 21UT قرار مجلسGNSO  وافقة على ميثاق لمجموعة عمل مسح متطلبات خدمة أكتوبر بالم 6الصادر في
21TUWhois  

 االتصال بفريق العمل
Uمستشار السياسة األولU، ليز جاستر 

http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
http://gnso.icann.org/resolutions/#201104
http://gnso.icann.org/resolutions/#201110
http://gnso.icann.org/resolutions/#201110
mailto:policy-staff@icann.org


13 

ASO 

المستعادة اآلن من قِبل  IPv4اعتماد مقترح سياسة عمليات حجب عناوين 
 RIRكافة سجالت اإلنترنت اإلقليمي 

 نبذة

 أحدث التطورات
 IPv4حول تخصيص مساحة عناوين  APNICالخمس باعتماد المقترح الذي قامت بوضعه  RIRsقامت كافة 

 . الذي تمت استعادتها

وتدير تجمع من مساحات العناوين المستردة لتخصيصها لجميع سجالت اإلنترنت  IANAفي هذا االقتراح ستنشئ 
 .يتم تخصيص تراخيص حجم التجمع كل ستة أشهر. لكن بنسب متساويةاإلقليمية في وقت واحد بتخفيض 

 الخطوات المقبلة
الخمس، فإن اللجنة التنفيذية  RIRsوحيث أن مقترح السياسة المذكور قد تم إقراره اآلن بشكل رسمي من قبل كافة 

اجعة المقترح وتقديم لمنظمة موارد األرقام ومجلس عنوان منظمة دعم العناوين سوف يقومان في وقت قريب بمر
 .IANAمن أجل المصادقة عليه وتنفيذه من قبل  ICANNالسياسة إلى مجلس إدارة 

 الخلفية
IPv4  هو نظام بروتوكول اإلنترنت المستخدم لتخصيص أرقام عناوينIP  مع النمو . بت 32الفريدة في شكل

وأخذ مكانها نظام ) مليار 4.3حوالي (يدة الهائل في عدد مستخدمي اإلنترنت، استنفذت مجموعات من األرقام الفر
 ).IPv6(بت -128الترقيم 

 المزيد من المعلومات
o ينشر Uتقرير خلفيةU ثالث الجديد على موقع ويب هذا العرض الICANN  وتضمن مقارنة بين هذه

 .المقترحات حول هذا الموضوع

o 21TUتقرير الخلفيةU21T الثانى لالقتراح. 

 االتصال بفريق العمل
Uخدمة العالقاتUأولف نوردينج، المدير 

 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htmhttp:/www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htmhttp:/www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
mailto:olof.nordling@icann.org
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 At-Largeمنظمة 

في كوستاريكا  ICANNيجهزون الجتماع  At-Largeأعضاء مجتمع 
 LACRALOلـ  At-Largeويرحبون بمشاركة هياكل 

 نبذة
 ICANN . 

 . 

 أحدث التطورات
الثاني  ICANNفي دكار خالل اجتماع  AFRALOفي كوستاريكا مع أحداث  LACRALOتتشابه أحداث 

 : األربعين وسوف تتضمن سلسلة من االجتماعات التاليةو

 At-Largeوهي سلسلة من جلسات بناء القدرة الخاصة بممثلي هيكل  – LACRALOبرنامج بناء قدرة  •
 لمنطقتي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وتستغرق أسبوًعا؛ 

العامة والتي تعتبر فرصة  التي تشتمل على ورش العمل والجمعيات LACRALOالعديد من اجتماعات  •
 اإلقليمية الخاصة بهم؛ At-Largeلمناقشة القضايا ذات األهمية الرئيسية في منظمة  LACRALOلـ 

التنفيذي وعضو مجلس  LACNICالذي يقوم بإظهار راؤول إتشيبيريا ومدير  – LACRALOمعرض  •
 المتحدث الرئيسي؛ إدارة األمناء بصفته

لمدة ساعة صباح كل يوم من االثنين إلى  ICANNزمالئهم في إلى  LACRALO ALSesسوف تنضم •
 . الذين سيتم تحديدهم ICANNالجمعة للمشاركة في المناقشات مع قادة مجتمع 

 أحدث التطورات
في كوستاريكا جلسات بناء القدرة التي قام بتصميمها  LACRALOيتضمن تحديد العناصر الخاصة بأحداث 

LACRALO ئيسي هو بناء القدرة ورفع درجة الوعي بسياسات التي يكون هدفها الرICANN  والمنظمة
واألنشطة من أجل زيادة فعالية مشاركة المستخدمين النهائيين من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي في عملية 

وبعد أكثر من ستة . LACRALOوسلسلة من ورش العمل والجمعيات العامة ومعرض  ICANNتطوير سياسة 
 LACRALO في كوستاريكا، فإن سلسلة االجتماعات تهدف إلى إمداد ممثلي هياكل ICANNام من اجتماع أي

At-Large بمذكرات حول السياسات والقضايا واألنشطة والهيكل الرئيسي الخاص بـ ICANN . على مدار خمسة
السياسات والمشاكل واألنشطة  بإحاطة ألهم AFRALOأيام، هدف البرنامج إلى تزويد ممثلي المنظمين العامين لـ 
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وسوف يتم التصرف بشأن هذه المذكرات من خالل األعضاء والموظفين في . وهيكلها ICANNالخاصة بهيئة 
 .والسماح بمناقشة مفتوحة ICANNمجتمع 

 : تتضمن االجتماعات العامة المجدولة

 من الدرجة األولى ALACجلسات عمل القيادة اإلقليمية و •

 الجديدة gTLDالخاصة بنطاقات  At-Largeمل اجتماع مجموعة ع •

 At-Largeتابعة لـ  IDNاجتماع مجموعة عمل  •

 NCSGمع  ALACاجتماع  •

 شهري NARALOاجتماع  •

 GACاجتماع عموم المستخدمين مع  •

  ICANNاجتماع عموم المستخدمين مع مجلس  •

  جلستين لمناقشة السياسة •

 At-Largeورشة عمل تحسينات قوة المهام الخاصة بـ  •

 مع دائرة األعمال  ALACإفطار عمل خاص بـ  •

 اجتماع فريق السكرتارية اإلقليمي للمجتمع العام •

 AFRALO/AfrICANNاجتماع  •

 شهري APRALOاجتماع  •

 ALACاجتماع القيادة اإلقليمية و •

 SICمع  At-Largeاجتماع تحسين فريق عمل  •

  ALACاجتماع اللجنة التنفيذية لـ  •

سوف يشاركون أيًضا بشكل فعال في العديد من االجتماعات  At-Largeعضاء لجنة وباإلضافة إلى ذلك، فإن أ
في كوستاريكا إما بصفة شخصية أو باستخدام أدوات المشاركة  ICANNاألخرى التي سوف تنعقد خالل اجتماع 

 . عن بعد

 المزيد من المعلومات
• 21UT ومن المقرر أن يتم تناول المعلومات الخاصة باجتماعاتLarge-At  التي سوف تحدث خالل اجتماع

ICANN  الثالث واألربعين في سان خوسيه في كوستاريكا وتتضمن جداول األعمال باللغات اإلنجليزية
  U21Tات المشاركة عن بعدوالفرنسية واألسبانية وتعليم

• 21UT برامج أحداثLACRALO في كوستاريكاU21T  

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Jose+-+Meetings+Schedule+11-16+March+2012
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Jose+-+Meetings+Schedule+11-16+March+2012
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Jose+-+Meetings+Schedule+11-16+March+2012
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Costa+Rica+Events+Preparation+Workspace
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 االتصال بفريق العمل
21UT فريق عملLarge-At 

 At-Largeمبتدئين الجدد يدعم وصول ومشاركة مجتمع دليل ال
 نبذة

 . 

  أحدث التطورات
وسيكون متوفًرا باللغة االنجليزية . أثناء اجتماع كوستاريكا At-Largeسيتم تقديم دليل المبتدئين المشاركة في 

 . كما ستكون هناك نسخ ورقية منه في صالة الوافدين الجدد. واألسبانية والفرنسية

الدور األساسي في وضع سلسة وثائق دليل المبتدئ بما في ذلك دليلي المبتدئ  At-Largeوقد لعب مجتمع 
 .الصادرين أوالً 

 دليل المبتدئ ألسماء النطاق •

ومع أن . آلخرين من إيجادك عبر اإلنترنت واالنضمام إلى هويتك على اإلنترنتاسم النطاق هو ما يمكن ا
خبايا وتفاصيل (أسماء النطاق يعتبر جزًءا كبيًرا في اإلنترنت، إال أن استيعاب كيفية عمل هذه األسماء 

تمع ويساعد هذا الدليل المقروء الذي وضع بالتعاون مع مج. يمكن أن يربك في البداية) الحصول عليها
At-Large  الذي يخصICANN ليساعد أفراد المستخدمين في فهم واستخدام أسماء النطاقات. 

 )IPدليل المبتدئ إلى عناوين بروتوكول اإلنترنت ( •

األرقام المحددة الفريدة التي تعتمد عليها جميع الحواسب اآللية ) IP(تمثل عناوين بروتوكول اإلنترنت 
وعند تم استنزاف تجمع العناوين غير . واألجهزة المتصلة باإلنترنت في اتصالها باألجهزة األخرى

األصلي بالكامل هذا العام، بدأ اإلنترنت في التحول إلى  IP، ونظام عنونة IPv4المخصصة المتاحة لدى 
IPv6ويساعد هذا الدليل المقروء الذي وضع بالتعاون من مجتمع . و نظام بروتوكول أحدث، وه

At-Large  الذي يتبعICANN  المستخدمين األفراد في فهم عناوينIP  والتحول منIPv4  إلىIPv6. 

 . ICANNوالهدف من ذلك هو وضع دليل للمبتدئ ينشر مع كل اجتماعات 

 المزيد من المعلومات
 ،21TUICANNصفحة التعليم اإللكتروني التي تتبع 21UTأدلة المبتدئين على تتوفر سلسلة  •

mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/learning/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/ip-addresses-beginners-guide-04mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/
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 االتصال بفريق العمل 
21UT فريق عملLarge-At 

SSAC 

SSAC  تنشر استشارة حول نطاقاتIDN تقريًرا ذات األحرف الفردية و
 حول النطاقات الخالية من النقاط

 نبذة

 أحدث التطورات
بشأن االستشارة المتعلقة بالتأثير على  ICANNلطلب مجلس إدارة  SSACاستجابة من قبل  SAC052تمثل 

). TLDs(النطاقات ذات المستوى األعلى ) IDN(ستقرار تفويض اسم النطاق الدولي الحرف الرمز أمان وا
 TLDs IDNيلخص الجزء األول االكتشافات الرئيسية الثالث المتعلقة بتفويض . وانقسمت االستشارة إلى جزئين

 :يات كالتاليوهذه التوص. ويقدم الجزء الثاني توصيات خاصة للمجلس للنظر فيها. أحادي الحرف

نظًرا إلمكانية ارتباك المستخدم والعمل غير المكتمل في الوقت الحالي المتعلق بسلسلة تشابه ومتغيرات  .1
IDN توصي ،SSAC  بالتمسك بمنهج تحفظي للغاية بتفويض نطاقات المستوى األعلىIDN  أحادي

أحادي الرمز في  IDN TLDsافتراضًيا بتفويض  ICANNوبوجه خاص، ينبغي أن ال تسمح . الحرف
 .جميع المخطوطات، فاالستثناءات متاحة ولكن فقط بعد النظر بدقة في كل حالة فردية على حدة

المتنوعة والتركيب المميز للقواعد  IDNنظًرا ألن العمل المهم ذي الصلة بسلسلة التشابه وإصدارات  .2
، )IETF(بهندسة اإلنترنت والفريق المعني  ICANNالتي تتم حالياً داخل  TLDاللغوية التي تخص 

نتائج هذا التقرير وتراجع أي سياسات تقرها استجابة  ICANNوغيرها من الهيئات، يجب أن تراجع 
للتوصيات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، على أن ال تزيد هذه المدة عن سنة واحدة بعد اكتمال النتائج 

 .الرئيسية الثالثة المذكورة في هذه الوثيقة

SAC053 وينوه التقرير إلى أن برنامج  .هو تقرير حول النطاقات الخالية من النقاطgTLD  الجديدة يمكن أن تقدم
وقد أحدث هذا االحتمال ). DNS(عدًدا كبيًرا من أسماء نطاق المستوى األعلى الجديدة إلى نظام اسم النطاق 

وهناك . خدام أسماء النطاقات ذات المستوى األعلىاهتماًما كبيًرا، يصل أحياًنا لدرجة االرتباك في مدى إمكانية است
" العالمة التجارية"سأكون قادًرا على استخدام اسم " بعالمة النقطة التجارية"في حالة تسجيلي : أسئلة متكررة هي

في تقريرها اسم  SSACتطلب  أم في عنوان البريد اإللكتروني؟ وماذا سيحدث إذا قمت بذلك؟ URLوحدها في 
ويرغب مقدمو طلبات نطاقات . ي يحتوي على اسم نطاق الخالي من النقاط والموسم بعالمة فرديةالنطاق الذ

gTLD  الجديدة الذي طرحوا استفساراتهم أعاله في معرفة هل سيتم التعامل مع اسم النطاق الخالي من النقاط عن
 SSACوتكشف . ماء النطاقات األخرىطريق البنية التحتية لإلنترنت أم ال، وهل تقدم فيه الطلبات بنفس طريقة أس

المقدم الحالي وأسلوب الطلب  DNSفي تقريرها أن أسماء النطاقات الخالية من النقاط لن تعمل دائًما مثل تطبيق 
كما وجدت بصفة خاصة أن الطريقة التي تتم بها ترجمة أسماء النطاقات في السياقات المختلفة قد تؤدي إلى . الحالي

 .ال يمكن التنبؤ به للنطاق الخالي من النقاطسلوك غير متوقع و

mailto:staff@atlarge.icann.org
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 المزيد من المعلومات
• 21UT استشارةSSAC حول تفويض نطاقات المستوى األعلى السم النطاق الدولي أحادي الحرفU21T 

]PDF، 189 كيلوبايت[ 

• 21SAC053UT تقرير :SSAC حول النطاقات الخالية من النقاطU21T ]PDF، 182 كيلوبايت[ 

 االتصال بفريق العمل
21TUجولي هيدلونجU21T مدير دعم ،SSAC 

GAC 

 GACمكان العثور على معلومات 
 نبذة

. 

 أحدث التطورات
باإلضافة إلى الجلسات . الثالث واألربعين في سان هوزيه، كوستاريكا ICANNخالل اجتماع  GACستلتقي 

ألن تنوع مناقشتها التي  GACواللجان االستشارية والمنظمات الداعمة خالل األسبوع، تخطط  GACالمقررة بين 
 . ن بعدستكون مفتوحة للجمهور ومتاحة للمشاركة ع

الجديدة ومن بينها التسجيالت الدفاعية  gTLDمواضيع متعلقة بشأن نطاقات  GACوعلى وجه التحديد، ستناقش 
مجموعة /كما سيكون هناك اجتماع مباشر للمجلس. الجديدة الحالية ودعم مقدم الطلب gTLDوخطط مراجعة جولة 

بما فيها التطور والمعالم  GACالمرتبطة بدور ) 14-9التوصيات ( 21TUATRTتوصيات 21UTلمناقشة تنفيذ  GACعمل 
لتضمين بنود  ICANNومجلس إدارة  GACوسيكون هناك أيًضا جلسة مشتركة بين . التي أنجزت حتى اآلن

وااللتزام  ICANNمسائل تضارب المصالح في و) RAA(جدول العمل مثل مفاوضات اتفاقية اعتماد أمين السجل 
 . التعاقدي

لالطالع على المعلومات المجدولة، وموقع  U21Tاإللكتروني الخاص بكوستاريكا 21ICANNUTويرجى المتابعة لفحص موقع 
GAC  اإللكتروني الخاص بالتصريحات واالتصاالت الصادرة عنGAC. 

http://www.icann.org/en/committees/security/sac052.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-053-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://costarica43.icann.org/
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 زيد من المعلوماتالم
 21UT21 موقعTUGAC 

 االتصال بفريق العمل

21TUجيني إليرزU21T من فريق عمل ،ICANN 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
mailto:jeannie.ellers@icann.org
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