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11TUاسة لشهر مارس/أبريلمالحظة خاصة: مسألة زوجية خاصة بتحديث السيU11T 

11TUهل األمر يتعلق بالسياسة أم بالتنفيذ؟U11T 

11TUالقضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامةU11T 

ccNSO 

11UT جزر فارو تشارك فيccNSO 

11UT جدول أعمالccNSO  الجتماعCANNI  في بكين 46رقم  

GNSO 

11TUتطوع اليوم لمجموعة عمل الجزء د لسياسة التحويل بين أمناء السجالتU11T 

11UT طلب التعليقات على معلومات اتصالWhois متعددة اللغاتU11T 

ASO 

11UT 11القضايا النشطة فيTUASO 

At-Large 

11ALACUT  بأربعة بيانات استشارية 2013تبدأ عامU11T 

11UT هياكلLarge-At  11جديدة في أرمينيا، بلغاريا تجلب ما يصل إلىTU153 

SSAC 

11UT 11القضايا المطروحة فيTUSSAC 

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

11UT 11مكان العثور على معلوماتTUGAC 

 غتك المفضلةاقرأ بل

بكل اللغات الرسمية الست المعتمدة لدى األمم المتحدة. تم إعالن تحديث  ICANNيتوفر تحديث سياسة 
وهو متوفر من خالل المشاركة عبر اإلنترنت. لتلقي التحديث على  U11Tعلى الويب ICANNموقع 11UTالسياسة على 

وأدخل عنوان بريدك  ،ICANNالخاصة بـ  U11Tصفحة المشاركة11TUتفضلوا بزيارة  ،م الخاص كل شهربريدك
 اإللكتروني، وحدد "تحديث السياسة" للمشاركة. علًما بأن هذه الخدمة مجانية. 

11UT 11بيان الغرض من تحديث سياسةTUICANN 
 

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

 منظمات الدعم واللجان االستشارية الخاصة بالسياسة
 11TUSOAU11T منظمة دعم العناوين

 11TUccNSOU11T منظمة دعم أسماء رموز الدول
 11TUGNSOU11T منظمة دعم األسماء العامة

 11TUALACU11T االستشارية At-Largeلجنة 
 11TUGACU11T اللجنة االستشارية الحكومية

 11TURSSACU11T اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 11TUSSACU11T اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

 ICANNعبر 

 مالحظة خاصة: مسألة زوجية خاصة بتحديث السياسة لشهر مارس/أبريل

في بكين، فإن المسألة التالية لتحديث السياسة الشهري سيتم نشره في  ICANNبسبب جدولة االجتماع التالي العام لـ 
 قبيل االجتماع في بكين مباشرة. - 2013أواخر شهر مارس أو أوائل شهر أبريل 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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 ق بالسياسة أم بالتنفيذ؟هل األمر يتعل
 نبذة

إطار عمل تمهيدي  --السياسة مقابل التنفيذ 0T 0T11UT،بنشر "ورقة خضراء" جيدة للتعليق العلم ICANNقام فريق علم 
. ويحدد إطار العمل هذا عدًدا من الخطوات والمعايير المحتملة كنقطة بداية ]لوبايتكي U11T ]PDF ،195للنقاش

 للمناقشات المستقبلية للسياسة مقابل التنفيذ.

 أحدث التطورات
الجديدة إلى تسليط الضوء على العديد من الفروق في الفهم حول ماهية الموضوعات  gTLDوقد أدى تنفيذ برنامج 

ة للمجتمع والتي تستدعي عمل تنفيذي بمزيد من التفصيل، ويشمل ذلك العمليات التي يجب التي تستدعي وضع سياس
استخدامها، وتوقيت وكيفية العمل على تنويع الخيارات. على سبيل المثال، متى يجب فحص أي مسألة من خالل 

ان مجلس إدارة و/أو )؟ متى يكون من المناسب استخدام التعليقات العامة، حتى وإن كPDPعملية وضع سياسات (
سيتصرف وفًقا للتعليقات واآلراء الواردة؟ وقد أثيرت هذه األسئلة أثناء تطور دليل مقدمي  ICANNفريق عمل 

 com.الجديدة، وأيًضا أثناء التفاوض على العقود الرئيسية مثل اتفاقيات سجالت 0T 0TgTLD0T 0Tالطلبات الخاص ببرنامج
 الكثيفة. Whoisلنموذج سجل فيما يخص تأثير التضمين المحتمل  net.و

وبالمثل، ليس من الواضح على الدوام متي يتعين دعم قرار لمسألة جديدة عن طريق إجماع المجتمع، أو في حالة 
 االفتقار لإلجماع الواضح، هل يمكن لمجلس اإلدارة أو فريق العمل التصرف بعد تلقي مجموعة من النصائح أم ال. 

 الخطوات التالية
. وسوف يتم استخدام التعليقات الواردة من أجل 2013فبراير  21التعليقات العامة على الورقة حتى وتبدأ فترة 

 في بكين. ICANNالمساعدة في التخطيط لجلسة مجتمع في االجتماع العام لـ 

 الخلفية
 PDP. وهناك سياسات رسمية تم وضعها من خالل عملية 0T 0TICANNوهناك أنواع عديد من "السياسة" داخل عالم

وفًقا لما هو منصوص عليها في اللوائح الداخلية. كما أن هناك سياسات تشغيلية غير خاضعة بشكل عام 
0T 0TPDPلعملية 0T 0T أو تعتبر بمثابة تنفيذ، مثل سياسة تضارب المصالح، ولكن يتم السعي للحصول على تعليق عام عليها

ا في بعض األحيان بلفظ سياسات "اإلجراءات والنظر فيها. وفي النهاية، هناك ممارسات عامة يتم اإلشارة إليه
 البسيطة" أو بمزيد من الدقة "اإلجراءات"، كما هو الحال بالنسبة لمطلب التعليقات العامة لتغييرات اللوائح الداخلية. 

تتمثل في تحديد العملية المناسبة لالستخدام عندما 0T 0TICANN0T 0Tوإحدى النواحي المؤهلة لمزيد من النقاش داخل مجتمع
، أو للعروض ICANNكون هناك تغييرات في توصيات السياسة التي تم اعتمادها بالفعل من خالل مجلس إدارة ت

 ذات الصلة بتنفيذ توصيات السياسة المعتمدة. 

 المزيد من المعلومات
 11TUعالن التعليق العامإU11T 
 11TU إطار عمل تمهيدي للنقاش -السياسة مقابل التنفيذU11T ]PDF ،195 كيلوبايت[ 

 جهة االتصال بفريق العمل 
11TUماريكا كونينجسU11Tكبيرة مديري السياسات ، 

mailto:http//gnso.icann.org/en/correspondence/policy-implementation-framework-08jan13-en.pdf
mailto:http//gnso.icann.org/en/correspondence/policy-implementation-framework-08jan13-en.pdf
mailto:http//gnso.icann.org/en/correspondence/policy-implementation-framework-08jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/policy-implementation-31jan13-en.htm
http://gnso.icann.org/en/correspondence/policy-implementation-framework-08jan13-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
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 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة
. بادر اآلن ICANNهناك العديد من فترات التعليق العام المفتوحة حالًيا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 

 بتبادل وجهات النظر حول هذه الموضوعات مثل:

 11UT من لوائح  2.3، القسم 11التعديالت على المادةICANN  اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  –الداخلية
DNS ) المعروفة بـRSSAC(U11T هل من الضروري إجراء تغييرات في هيكل .RSSAC مثل أن يقوم ،
 .2013فبراير  17ن األعضاء؟ تنتهي فترة الرد في بتعيي ICANNمجلس 

 11TUالسياسة مقابل التنفيذU11T .إطار عمل تمهيدي لمناقشة المجتمع للموضوعات التي تستدعي أعمال سياسة أو تنفيذ .
 .2013مارس  14، وتنتهي فترة الرد على التعليقات في 2013فبراير  21تعليقات في تنتهي فترة ال

 11UTاتفاقية سجلU011TT 011T0TUgTLDU11TT 0U11TTجديدة معدلة بما في ذلك المواصفة اإلضافية اللتزامات المصلحة العامةU11T تشمل .
 ؛2013فبراير  26لتعديالت المقترحة مواصفة إضافية اللتزامات المصلحة العامة. تنتهي فترة التعليق في ا

 .2013مارس  20وتنتهي فترة الرد على التعليقات في 
 11UTوير سياسة التقرير المؤقت حول عملية تطccNSO IDN.U11T  التوصيات المقدمة لكيفية تضمين مديري

IDN ccNSO  فيccNSO ؛ وتنتهي فترة الرد على 2013فبراير  26. تنتهي فترة التعليق في
 .2013مارس  21التعليقات في 

 11UTة الخاصة بمعايير أداء موارد أرقام اإلنترنتالمشاورU11T.  ما معايير األداء التي ينبغي لمؤسسةICANN 
 .2013فبراير  28؟ تمتد فترة الرد حتى IANAالعمل بها فيما يتعلق بأداء وظائف 

 11UTالتشاور حولU011TT 011T0TUgTLDU11TT 0U11TT 11معايير أداء تفويض وإعادة تفويضTUgTLD كيف يمكن تفويض نطاقات .gTLD 
؛ وتنتهي فترة الرد على التعليقات في 2013فبراير  28و/أو إعادة تفويضها؟ تنتهي فترة التعليق في 

 .2013مارس  21
 11UTالتشاور بشأن معايير أداء تفويض وإعادة تفويضU011TT 011TUccTLDU11TT.  كيف يمكن تفويض نطاقاتccTLD  و/أو

؛ وتنتهي فترة الرد على التعليقات في 2013فبراير  28تنتهي فترة التعليق في  إعادة تفويضها؟
 .2013مارس  21

 11TUتقرير المشكالت األولي حول الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات االتصالU11T أينبغي ترجمة بيانات .
Whois  2013مارس  1إلى لغة واحدة مشتركة؟ تنتهي فترة الرد في. 

 11UT برنامج  -مسودة التقرير النهائي حولTLD  ذاتIDN  المتنوعة لبحث آثار خبرة المستخدم لنطاقات
TLD ذات المتغيرات النشطةU11T دراسة للمشكالت التي يمكن أن يواجهها مطورو البرمجيات، والمستخدمين .

 .2013مارس  1د في . تنتهي فترة الرIDNالنهائيين ومطوري التطبيقات مع متغيرات 
 11UTطلبات نطاقات المستوى األعلىU011TT 011T0TUgTLDU11TT 0U11TT"العامة المغلقة"U11T كيف يجب أن تكون السياسة لنطاقات المستوى .

بمعرفة مشغل واحد الستخدمه الخاص؟ األعلى التي تعمل وفق شروط عامة وتتم إدارتها بصورة حصرية 
 .2013مارس  7ُتغلق فترة التعليقات في 

 11UT 11االستشارة الخاصة بعملية حل شكاوى خدمة عمالءTUIANA التي ينبغي لمؤسسة . ما الكيفيةICANN 
تمتد  ؟2012لعام  IANA االستعانة بها في تأسيس وتنفيذ عملية لحل شكاوى خدمة العمالء لعقد وظائف

 .2013فبراير  28فترة الرد حتى 
 11UT11من لـ المشاورة الخاصة بعملية اإلشعار اآلTUIANA .تقديم يد العون لمؤسسة ICANN  في تنفيذ نظام إخطار

 آمن لألحداث مثل حاالت انقطاع التيار وأعمال الصيانة محددة الموعد بما يخدم أصحاب المصلحة المعنيين.
 .2013مارس  21، وتنتهي فترة الرد على التعليقات في 2013فبراير  28تنتهي فترة التعليقات في 

قائمة كاملة بالقضايا المطروحة من أجل تلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخراً  للحصول على
 .U11Tالتعليقات العامة على شبكة اإلنترنت11TUوالتعليقات العامة المحفوظة من المنتديات، قم بزيارة موقع ويب 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-03jan13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-03jan13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/policy-implementation-31jan13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/base-agreement-05feb13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/idn-ccpdp-05feb13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/iana-kpis-20nov12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gtld-drd-15jan13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/cctld-drd-15jan13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/transliteration-contact-08jan13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/variant-ux-18jan13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/variant-ux-18jan13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/closed-generic-05feb13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/iana-complaint-resolution-27nov12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/iana-secure-notification-12dec12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
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ccNSO 

 ccNSOجزر فارو تشارك في 
 نبذة

 (جزر فارو) كأحدث أعضائها. fo.بنطاق  ccNSOترحب 

 أحدث التطورات
. وحيث تقع مجموعة الجزر في ccNSOيشارك في  ccTLDالخاصة بجزر فارو أحدث  FOيعتبر مجلس 

ا بين أيسلندا شمال أوروبا، فإنها تتوسط بحر النرويج وشمال المحيط األطلنطي، في منتصف الطريق تقريبً 
 والنرويج. وتعد جزًءا من مملكة الدنمرك.

 الخطوات التالية
 غير األعضاء للمشاركة!  ccTLDالترحيب بكافة نطاقات  ccNSOتواصل 

 الخلفية
 .ccNSOفي  135وتعد جزر فارو العضو رقم 

 المزيد من المعلومات
 11TUإعالن الترحيبU11T  
 11UT 11قائمة أعضاءTUccNSO 

 جهة االتصال بفريق العمل
11TUغابرييال شيتيكU11T،  األمين العام لـccNSO 

 في بكين 46 رقم ICANNالجتماع  ccNSOجدول أعمال 
 نبذة

 على الويب. 46رقم  ICANNأثناء اجتماع  ccNSOتم نشر مسودة جدول األعمال الخاص باجتماعات 

 أحدث التطورات
، وأخبار ICANN، وميزانية IANAأبريل على تحديثات حول  10-9للفترة  ccNSOويشتمل جدول أعمال 

ccTLD  وغير ذلك الكثير. -المحلية 

 اليةالخطوات الت
 في بكين بانتظام للتعرف على آخر التحديثات والتفاصيل.  ccNSOراجع صفحة جدول أعمال 

 

https://ccnso.icann.org/announcements/announcement-08feb13-en.htm
https://ccnso.icann.org/about/members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 الخلفية
في وقت  ICANNإلى إصدار المسودة األولى لجدول أعمال كل اجتماع عام لـ  ccNSOتهدف مجموعة عمل برنامج 

 التخطيط له في االجتماع القادم. على ما يمكن توقعه وما يمكن ccTLDمبكر قدر اإلمكان، بحيث يتعرف مجتمع 

 المزيد من المعلومات
 11UT مسودة جدول األعمالccNSO في بكينU11T  

 جهة االتصال بفريق العمل
11TUغابرييال شيتيكU11T، لعام لـ األمين اccNSO 

GNSO 

لسياسة التحويل بين أمناء  PDPتطوع اليوم لمجموعة عمل الجزء د من 
 السجالت

 نبذة
للنظر في اإلجراءات الجديدة، والخيارات  IRTPالمتطوعون مدعوون للمشاركة في مجموعة عمل الجزء د من 

 ومتطلبات إعداد التقارير لخالفات تحويل أسماء النطاقات.

  أحدث التطورات
 11TUIRTPتقرير المشكالت النهائية للجزء د من 11UTالتوصيات المقدمة من  GNSO، تابع مجلس 2013يناير  17في 

]PDF ،530  وبدأت عملية 2012ديسمبر  8كيلوبايت] (والمنشور في (PDP قل بين أمناء على سياسة الن
 .U11Tميثاق مجموعة العمل11TU) الجزء د. وباإلضافة إلى ذلك وافق المجلس على IRTPالسجالت (

 U11Tتقرير المشكالت النهائي11TUالجديدة النظر في المسائل التالية من  GNSOينبغي على مجموعة عمل 
]PDF، 530  كيلوبايت] وتقديم التوصيات إلى مجلسGNSO. 

 IRTPأسئلة حول تعزيزات سياسة فض نزاعات 

  هل تحتاج متطلبات اإلبالغ بخصوص مزودي السجالت والنزاعات إلى تطوير بهدف إتاحة المعلومات
 السابقة والشائعة للمجتمع وإتاحة الرجوع إلى الحاالت الماضية في تسليمات النزاعات؟

 ات هل ينبغي تضمين الشروط اإلضافية في سياسة حل النزاعات الخاصة بالنقل بشأن كيفية معالجة النزاع
 عند حدوث العديد من عمليات النقل؟

  لون حالًيا لين وتطويرها كجزء من السياسة (يعتمد المسجَّ هل ينبغي تنفيذ خيارات النزاع الخاصة بالمسجَّ
لين للشروع في إقامة منازعة بالنيابة عنهم)؟  على المسجِّ

 لين لجعل المعلومات هل ينبغي أن توضع المتطلبات وأفضل الممارسات موضع اإلعمال بالنسبة للمس جِّ
لين؟  الخاصة بخيارات حل النزاعات ذات الصلة بالنقل متاحة للمسجَّ

https://ccnso.icann.org/meetings/beijing/agenda.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://gnso.icann.org/en/issues/issue-report-irtp-d-08jan13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20130117-2
http://gnso.icann.org/en/issues/issue-report-irtp-d-08jan13-en.pdf
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 IRTPعقوبات مخالفات 

  هل العقوبات الحالية النتهاكات السياسة كافية، أم أن األمر يقتضي إضافة مزيد من األحكام/العقوبات
 لبعض االنتهاكات المعينة ضمن السياسة؟

 FOAض الحاجة إلى نماذج تفوي

  هل االعتماد والتنفيذ العالمي ألكوادEPP AuthInfo قد أغنى عن الحاجة إلى نماذج تفويض؟ 

 الخطوات التالية
أو الرجوع  U11Tالعامة GNSOأمانة 11UTيتعين على األطراف المعنية التي ترغب في االلتحاق بالمجموعة االتصال على 

 . ومن المتوقع أن يبدأ عمل مجموعة العمل في القريب.U11Tالدعوة المقدمة إلى المتطوعين11TUلى اإلصدار الكامل من إ

 الخلفية
من أجل توفير  2004اعتمادها في عام سياسة توافقية تم  IRTPتعتبر سياسة التحويل فيما بين أمناء السجالت 

إجراء مباشر لمالكي أسماء النطاقات من أجل نقل وتحويل أسماء النطاق بين أمناء السجالت. وقد أجريت عملية 
مراجعة شاملة لهذه السياسة أدت إلى تحديد النواحي التي تتطلب توضيًحا أو تحسيًنا. ونظًرا ألن المراجعة األولية 

رة من المشكالت ذات الصلة بتحويل أسماء النطاقات، تم تصنيف المشكالت إلى مجموعات حددت مجموعة كبي
 فرعية. وسوف تقوم مجموعة العمل الجديدة هذه بتناول المشكالت المشار إليها باسم "الجزء د".

 المزيد من المعلومات
 11TUتقرير القضايا النهائي الجزء دU ]PDF ،530 [كيلوبايت 

 جهة االتصال بفريق العمل
11TUالرس هوفمانU11T، محلل سياسة 

 

 متعددة اللغات  Whoisطلب التعليقات على معلومات اتصال 
 نبذة

 Whoisوآراء حول ما إذا كان ينبغي توفير معلومات اتصال للحصول على تعليقات  ICANNيسعى فريق عمل 
 في لغة واحدة متسقة أم ال.

 أحدث التطورات 
تم نشر تقرير المشكالت األولي حول الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات االتصال للتعليقات العامة. وهو 

 يتناول المشكالت التالية:

  االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابتها بحروف لغة هل هناك رغبة في ترجمة معلومات جهات
 واحدة مشتركة؟

  من يجب أن يقرر الجهة التي تتحمل أعباء ترجمة معلومات جهات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو
 كتابة معلومات االتصال بحروف لغة واحدة مشتركة؟

  هل يجب البدء في عمليةPDP لتناول هذه المشكالت؟ 

mailto:gnso.secretariat@icann.org
http://gnso.icann.org/en/announcements/announcement-25jan13-en.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/issue-report-irtp-d-08jan13-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org


 8 

 

 التاليةالخطوات 
. وسيتم تحديث تقرير المشكالت األولي بحيث يعكس تعليقات المجتمع 2013مارس  1تنتهي فترة التعليق العام في 

 لدراسته. GNSOالمقدمة من خالل المنتدى. وعندها سيتم عرض تقرير المشكالت األّولي إلى مجلس منظمة 

 الخلفية
ترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات االتصال بموجب يتناول التقرير للمشكالت ثالث مشكالت مرتبطة بال

، في Whois. وتتركز هذه المشكالت على بيانات تسجيل اسم النطاق وخدمات الدليل، مثل GNSOطلب مجلس 
 . gTLDنطاقات المستوى األعلى العامة 

جيل أسماء النطاقات. وفي سياق هذه المشكالت، تعتبر "معلومات جهات االتصال" مجموعة فرعية من بيانات تس
) من Whoisوهي المعلومات التي تمكن أي شخص يستخدم خدمة دليل بيانات تسجيل أسماء النطاقات (مثل 

االتصال بمالك تسجيل اسم النطاق. وهي تحتوي على االسم، والمنظمة، والعنوان البريدي لمالك االسم المسجل، 
اإلدارية. ويمكن الوصول إلى بيانات تسجيل أسماء النطاقات من وجهة االتصال الفني، باإلضافة إلى جهة االتصال 

 ). Whoisخالل الجمهور عن طريق خدمة دليل (والمعروفة كذلك بخدمة 

) على عناصر البيانات التي يجب توفيرها من خالل أمناء السجالت RAA 3.3.1تنص اتفاقية اعتماد أمين السجل (
المستندة إلى الويب) رًدا على أي استعالم، لكنها ال تشترط الترجمة أو ومن خالل الخدمات  43(من خالل المنفذ 

 الترجمة الصوتية لهذه المعلومات الخاصة بجهات االتصال إلى لغة مشتركة.

 المزيد من المعلومات
 11TUالن المنتدى العامإعU11T 
 11TUتقرير المشكالت األولي حول الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات االتصالU11T 

]PDF، 649 [كيلوبايت 
 11UT إجراء مجلسGNSO  11أكتوبر  17فيTU2012 
 11TUالتقرير النهائي لمجموعة عمل بيانات التسجيل الدوليةU11T ]PDF ،642 [كيلوبايت 

 ال بفريق العملجهة االتص
11TUجولي هيدلندU11T، مدير سياسات 

ASO 

 ASO المسائل النشطة في

11TUالعالمية  أُغلقت اآلن فترة التعليقات العامة على تنفيذ السياسة
بعد انتهاء الصالحية من جانب  IPv4بخصوص آليات تخصيص 

IANA 

 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/transliteration-contact-08jan13-en.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-prelim-07jan13-en.pdf
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+17+October+2012
http://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-report-ird-wg-07may12-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/implementing-ipv4-post-04oct12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/implementing-ipv4-post-04oct12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/implementing-ipv4-post-04oct12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/implementing-ipv4-post-04oct12-en.htm
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At-Large 

ALAC  بأربعة بيانات استشارية 2013تبدأ عام 
 نبذة

5T قدمتALAC وقد ضمت هذه البيانات تعليقات من . 2013أربعة بيانات بالمشاورات الخاصة بالسياسة في يناير
 . At-Largeيكل من هياكل ه 153، والذي يتألف من At-Largeمجتمع 

 أحدث التطورات
 ومراسالتها المنشورة في يناير:  ALACفيما يلي بيانات 

 11UT بيانALAC  حول برنامجTLD  ذاتIDN  ظ على قواعد اإلجراء المستخدم في وضع والحفا -المتغيرة
 11TUIDNAتوليد البطاقات لمنطقة الجذر فيما يتعلق ببطاقات 

 11UT بيانALAC  الخاص بمجموعة عمل عمليةPDP  الخاصة بـWhois الكثيفةU11T 
 11UT بيانALAC  حول حماية معرفاتIGO  ومعرفاتINGO  في سائر نطاقاتgTLD  المشار إليها)

 INGO-IGO(U11Tاختصاًرا بـ 
 11UT بيانALAC ول دار مقاصة العالمات التجارية "حل الحجة المعاكسة"حU11T 

 المزيد من المعلومات
  يمكن االطالع على سائر بياناتALAC  11علىUT 11صفحة مراسالتTULarge-At.  

 جهة االتصال بفريق العمل

11TUهايدي أولريتشU11T،  مديرAt-Large 

 153جديدة في أرمينيا، بلغاريا تجلب ما يصل إلى  At-Largeهياكل 
 نبذة

). وباعتماد هذه At-Large )ALSفي اآلونة األخيرة بهيكلين جديدين من هياكل  At-Largeرحب مجتمع 
في  At-Largeمدة، وصلت أعداد مجتمع معت ALSالمؤسسات الجديدة الخاصة بالمستخدمين النهائيين كهياكل 

) UniBITمؤخًرا جامعة الدراسات المكتبية وتقنيات المعلومات ( ALAC. وقد اعتمدت 153الوقت الحالي إلى 
الجديدان على  ALSأو  At-Largeوالرابطة األمريكية "لذوي اإلعاقة". ويعمل هذان الهيكالن الجديدات لمنظمة 

 والتي تمثل اآلالف من مستخدمي اإلنترنت النهائيين األفراد.  At-Largeيميز منظمة  توسيع التنوع اإلقليمي الذي

http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-22jan13-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-22jan13-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-22jan13-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-15jan13-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-15jan13-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-15jan13-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
mailto:heidi.ullrich@icann.org
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 أحدث التطورات
) والرابطة األمريكية "لذوي اإلعاقة". UniBITجامعة الدراسات المكتبية وتقنيات المعلومات ( ALACوقد اعتمدت 

اإلقليمية  At-Largeرة اإلقليمية التي قدمتها منظمة والمشو ICANNاشتملت عملية االعتماد على العناية الواجبة لموظفي 
اإلقليمية المختصة بالشأن األسيوي واألسترالي وجزر المحيط الهادئ  At-Large) ومنظمة EURALOاألوروبية (

)APRALO .( 

  ومقرUniBIT  في صوفيا، بلغاريا وسوف تكون أحد هياكلALS  داخلEURALO والمهمة .
ء مجتمع معلومات ذوي حافز ومؤهالت عالية لهم القدرة على المساهمة في تكامل المنوطة بها إعداد خبرا

مختص في الشأن األكاديمي، وطالب وفريق عمل إداري كأعضاء،  3,000أوروبا. ومن خالل أكثر من 
 معنية بالمشكالت ذات الصلة بحوكمة اإلنترنت والوصول إلى شبكات الوصول العالمية.  UniBITفإن 

  في ييرفن، بأرمينيا وسوف تكون أحد هياكل  الرابطة األرمينية لذوي "اإلعاقة"ويقع مقرALS  داخل
APRALO.  في أرمينيا، وعملت المنظمة مع آالف  1988وقد تأسست المنظمة في أعقاب زلزال

األطفال المعاقين من أجل االنخراط في المجتمع، ويشمل ذلك توفير دورات محو أمية الحاسب اآللي 
تهم على االتصال بالشبكة العالمية لإلنترنت. وتسعى المنظمة إلى جعل اإلنترنت مساحة مفتوحة لمساعد

 وآمنة لذوي اإلعاقة وجعل اإلنترنت جزًءا من األعمال المدرجة للدخل بالنسبة لهم. 

 الخلفية
تخدمي اإلنترنت في أنها تمزج آراء مجموعة من منظمات مس At-Largeتتمثل إحدى نقاط القوة في مجتمع منظمة 

 At-Largeالمنتظمين داخل خمس منظمات  ALSالنهائيين التي تتميز بالتنوع على الصعيد العالمي، أو أعضاء 
إقليمية. ويتم جمع آراء هذه المؤسسات الرئيسية من خالل عملية تطوير داخلية للسياسات تتميز بأنها مستندة إلى 

 .ALACيالً لها في المستندات الرسمية المملوكة لـ المجتمع وقائمة على توافق اآلراء وتجد تمث

 المزيد من المعلومات
  11قائمة كاملة منALSUT المصادق عليهم والمعلقةU11T 
 11UT11لومات إحصائية بشأن العرض التقديمي العالمي لـ معTUALS 
 11UT خريطة عالمية منALS المعتمدينU11T 
 11UT 11معلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمةTUrgeLa-At 
 11UT موقع منظمةLarge-At  التابعة لمنظمةICANN على الويبU11T 

 جهة االتصال بفريق العمل

11TUسيلفيا فيفانكوU11T مدير الشؤون اإلقليمية ،At-Large 

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/
mailto:silvia.vivanco@icann.org


 11 

SSAC 

 SSAC ىلع ةماع ةرظن
 نبذة

والمجلس بشأن األحداث ذات الصلة  ICANNاللجنة االستشارية لألمان واالستقرار بتقديم النصيحة لمجتمع  تقوم
بأمان وتكامل أنظمة تخصيص أسماء وعناوين اإلنترنت. وهذا األمر يتضمن األمور المتعلقة بالتشغيل (على سبيل 

الجذر) واألمور اإلدارية (مثل األمور المتعلقة المثال، األمور التي تتعلق بالتشغيل الصحيح والكفء لنظام اسم 
بتحديد العناوين وتخصيص أرقام اإلنترنت) وأمور التسجيل (مثل األمور المتعلقة بالسجل وخدمات المسجل مثل 

Whois تشترك .(SSAC  في نشاط متواصل لتقييم التهديدات وتحليل مخاطر خدمات التسمية وتخصيص عناوين
مكمن التهديد الرئيسي الذي يواجه االستقرار واألمن، وبناًء عليه، تقدم توصياتها إلى مجتمع اإلنترنت للوقوف على 

ICANN. 
التقارير، والنصائح والتعليقات على مجموعة من الموضوعات. والتقارير عبارة عن مستندات  SSACوتقدم 

فهي مستندات أقصر ويتم  طويلة وضخمة، تستغرق في الغالب بضعة أو عدة أشهر لوضعها. أما االستشارات
تقديمها بشكل أسرع من أجل توفير النصيحة إلى المجتمع على وجه السرعة. أما التعليقات فهي عبارة عن تقارير أو 

، أو منظمات الدعم، أو اللجان ICANNمستندات أخرى يتم إعدادها من خالل الجهات األخرى، أي فريق عمل 
في أمور تتعلق  SSAC. وتنظر ICANNمجموعات أخرى خارج االستشارية األخرى، أو ربما من خالل 

بالتشغيل الصحيح والكفء لنظام اسم الجذر وتخصيص العناوين وتعيين أرقام اإلنترنت وخدمات التسجيل أمناء 
أيًضا بتعقب وتقييم المخاطر والتهديدات أمام أسماء اإلنترنت وخدمات  SSAC. كما تقوم Whoisالسجالت مثل 
 اوين.تخصيص العن

 المزيد من المعلومات

  على الويب SSACموقع 

 جهة االتصال بفريق العمل
11TUجولي هيدلندU11T، مدير سياسات 

 األخيرة SSACمنشورات 
11UT اللجنة االستشارية لألمن واالستقرارSSAC  تنشر استشارة حول تأثيرات حجب المحتويات عن طريق نظام أسماء

 U11Tالمجاالت

http://www.icann.org/en/groups/ssac
http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-nov12-en.htm#24
http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-nov12-en.htm#24
http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-nov12-en.htm#24
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 GAC  

  GACمكان العثور على معلومات 
 نبذة

 GAC). يتمثل دور GACومية (مساهمات من الحكومات من خالل اللجنة االستشارية الحك ICANNتتلقى 
على قضايا السياسة العامة، وخصوًصا حينما يكون هناك تفاعل بين  ICANNالرئيسي في تقديم المشورة إلى هيئة 

ثالث مرات في السنة  GACأو السياسات والقوانين الوطنية أو االتفاقات الدولية. وعادة ما تجتمع  ICANNأنشطة 
 ICANNوالمنظمات األخرى لدعم  ICANNحيث يناقش القضايا مع مجلس ، ICANNبالتزامن مع اجتماعات 

أيضا مناقشة القضايا بين األوقات مع المجلس سواء  GACواللجان االستشارية وغيرها من الجماعات. وقد تقدم 
 من خالل المقابلة وجًها لوجه أو عن طريق عقد اجتماعات مغلقة.

 أحدث المعلومات
. وحضر االجتماعات خمسون 2012أكتوبر  13في تورنتو بكندا خالل أسبوع  GACة اجتمعت اللجنة االستشاري

 عضًوا من أعضاء اللجنة وثالثة مراقبين. 

في تورنتو حيث تركزت حول موضوع  2012أكتوبر  15ُعقدت اجتماعات ناجحة عالية المستوى للحكومات في 
 "."الحفاظ على نموذج أصحاب المصالح المتعددين واالرتقاء به

11UT 11نشرات اللجنة االستشارية الحكوميةTUGAC  .يتم إرسالها عبر اإلنترنت 

 المزيد من المعلومات
 11UTموقع GAC على الويبU 
 11TUاجتماع تورنتو عالي المستوى حول النصوص الحكوميةU 

 جهة االتصال بفريق العمل

11TUجيني إيلرزU11Tقم ، طاICANN 

 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Recent+Meetings
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/transcript-gac-high-level-15oct12-en.pdf
mailto:jeannie.ellers@icann.org
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