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 لعموم المستخدمين المكسيك العاصمةالتحضير مستمر لعقد قمة في 

 
ستصل لهيئة شرآة االنترنت لتعيين ) IPV4( 4سياسة دولية لبروتوآول االنترنت النسخة 

  قريبًا جدًا )ICANN(أسماء وأرقام االنترنت 
 

على  الحادفي الترآيز  )SSAC( اللجنة االستشارية ألمان واستقرار االنترنتتستمر 
 اجراءات الوقاية من اساءة استعمال النطاقات والتصيد

 
  )IDN( جاري اعداد اقتراح تنفيذ المسار السريع ألسماء النطاقات الدولية

 

على ملخصات موجزة يحتوي ) ICANN(يحتوي تحديث سياسات شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
شرآة االنترنت  مجتمعلحتى القمة لهيكلية اعداد السياسات قاعدة ال جميع المستويات منلقضايا عولجت من قبل 

يصدر . ويحتوي آذلك على معلومات تتعلق بنشاطات اعداد السياسات) ICANN(لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
أجل من هذه التحديثات الشهرية  )ICANN( طاقم عمل السياسات في شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت

مستوى الشفافية وتشجيع المشارآة المجتعية العريضة في نشاطات اعداد سياسات شرآة االنترنت لتعيين أسماء  رفع
  )ICANN(وأرقام االنترنت 

توجد روابط لمعلومات اضافية ونشجع القراء أن يذهبوا إلى ما وراء هذه الملخصات الموجزة ليعرفوا أآثر عن 
وآما جرت العادة، فإن طاقم عمل ). ICANN(نت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت العمل المجتمعي لشرآة االنتر

ارسال هذه التعليقات  نرجو. السياسات يرحب بالتعليقات واالقتراحات حول آيفية تحسين جهود سياسات تواصلها
  . staff@icann.org-policy الى 

متوفر بالروسية والصينية ) ICANN(ات شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت تحديث سياس
  والعربية والفرنسية واالسبانية واالنجليزية

متوفر بالستة لغات الرسمية لألمم ) ICANN(تحديث سياسات شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
 – Simplified(والصينية ) AR(والعربية ) FR(والفرنسية  )ES(واالسبانية ) EN(االنجليزية : المتحدة
siZH ( والروسية)RU .( تحديث السياسات ًينَشر على الموقع االلكتروني لشرآة االنترنت لتعيين أسماء

إذا رغبتم أن نرسل هذه التحديثات . ومتوفر بواسطة اشتراك عبر االنترنت )ICANN(وأرقام االنترنت 
تدخلوا عنوان بريدآم و  االشتراآات صفحةكترونية آل شهر، عليكم فقط أن تذهبوا إلى لكم االلئلصندوق رسا

المزيد من توفريو. الخدمة مجانية للمشترآين. حتى تشترآوا" تحديث السياسات"االلكتروني، وتختاروا 
  :على معلوماتال

: )ICANN(االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت سياسات شرآة  تحديث •
http://www.icann.org/en/topics/policy/ 

 /http://www.icann.org/en/newsletter: تحديث السياساتترك في إش •
: )ICANN(مساحة سياسات شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت  •

http://www.icann.org/en/policy/ 
 

 ماذا يوجد في التقويم اليوم؟
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م االنترنت ابقى مطلعًا على مستجدات ما يحدث في اعداد سياسات شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقا

)ICANN (تتضمن ثالثة من أنشط التقويمات. داد السياسات عبر االنترنتمن خالل زيارة تقويم أطر اع: 
 

 /http://www.atlarge.icann.org: تقويم عموم المستخدمين على •
ويتضمن روابط  (ccNSO)ز الدولة التقويم الرئيسي للمنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رم •

 /http://ccnso.icann.org/calendar: لالجتماعات على MP3لألجندات وتسجيالت 
 MP3ويتضمن روابط لألجندات وتسجيالت ) GNSO(التقويم الرئيسي لمنظمة دعم األسماء العامة  •

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

 

. 1 نحتاج لمدخالتكم في قضايا السياسات
 
 

في وقت هذه الكتابة، ما زالت فترات تعليقات الجمهور مفتوحة حول مسألتين مثار اهتمام لمجتمع شرآة االنترنت 
  :اغتنم الفرصة اآلن لتشارك برأيك حول). ICANN(ام االنترنت لتعيين أسماء وأرق

حول سياسة النقل المتبادل بين " الجزء أ) "PDP(التقرير المبدئي لمجموعة عمل عملية اعداد السياسات  •
حول سياسة ) PDP(تسعى مجموعة عمل عملية اعداد السياسات  – IRTP(شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

للحصول على تعليقات الجمهور في تقريرها ) IRTP(ن شرآات تسجيل أسماء النطاقات النقل المتبادل بي
: ماء النطاقاتلسياسة النقل المتبادل بين شرآات تسجيل أس’ جديدة’ويعالج التقرير ثالثة مسائل . األولي الجزء أ

ماء رآات تسجيل أسلتبادل معلومات البريد االلكتروني للمشترآين المسجلين بين ش الحاجة المحتملة) 1(
للتحقق من طلبات النقل وتجنب  ةجديدة لتدقيق الهوية االلكتروني أشكال إلدراج الحاجة المحتملة) 2(النطاقات، 

جب أن تتضمن سياسة النقل يتوللتفكير مليًا فيما اذا ) 3(، و )spoofing(المخادعة بتغيير اسم المرسل 
بين شرآات تسجيل ’ لبيع جزئي للمخزون’تدبيرات ) IRTP(المتبادل بين شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

  2009يناير  30تغلق فترة التعليقات في . أسماء النطاقات

تسعى شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام  – AERO. ذو المستوى األعلىالسم النطاق  اتفاقية رعايةمقترح  •
 من المستوى األعلىنطاقات السماء للحصول على تعليقات حول اتفاقية رعاية أل) ICANN(االنترنت 

)TLD( ، الجمعية الدولية لالتصاالت الفضائية تحول االتفاقية من(SITA SC)  إلى الشرآة االبنة المملوآة
تحت وطأة بنود ). USA(لشبكات معلومات الحاسوب في الواليات المتحدة األمريكية ) SITA(آلبًا لها، 

تغلق فترة . لمدة عشر سنوات AERO TLD.لمستوى األعلى نطاق ا) SITA USA(االتفاقية، ستشغل 
 .2009يناير  19التعليقات في 

 

 
  موجزات السياسات بالصوت متوفرة اآلن...التعلم عن بعد. 2

 حول مواضيع آثيرة
 

 لمحة
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روض المبثوثة العسلسلة من ) ICANN(تعرض دائرة السياسات في شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت
شرآة مجنمع  في أرجاءمقدمة سريعة وفعالة لذوي العالقة من  مصممة تحديدًا متعددة لغاتعلى االنترنت ب

 .إلى مجموعة من قضايا السياسات المهمة )ICANN(االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

 التطورات حديثة العهد

حول قضايا دورية صوتية  تعليمات )ICANN(شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت  ينظم طاقم عمل
المستخدم لالنترنت والمجتمعات ذات  على قضايا مهمة للفرد ترآز هذه التعليمات. علقة بالموضوعالسياسات المت

آل بث على الشبكة موجزًا  يبرز. هما معًاآال )ICANN(شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت العالقة ب
شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت عبر الهاتف ويمكن الوصول اليها في موقع  للقضية التي جرت

)ICANN(  تقدم الموجزات بشكل عام ترجمة فورية . بالتعلم حول الموضوعااللكتروني من قبل أي فرد مهتم
جيالت الصوتية بجميع اللغات فيستطيع المستخدمون المشارآة باللغات االنجليزية واالسبانية والفرنسية، وتتوفر التس

 .  مواد عروض تقديمية من واقع التعليماتالثالثة وترافقها أية 

 مزيد من المعلومات

 المتوفرة الموجزات •

o االستضافة الُمنَتِهَكة للتدفق السريع 
o  البرنامج الجديد للنطاقات العامة ذات المستوى األعلىgTLD 
o أسماء النطاقات  مسودة تعديالت اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل)(RAA 
o انتحال شخصية شرآات تسجيل أسماء النطاقات في هجومات التصيد 
o  تعديل استجابة اسم خادم النطاقDNS 
o  مقدمة سلطة تعيين أرقام االنترنتIANA 

 
  لالتصال بطاقم العمل
 ، األمانة العامة لعموم المستخدمينماثياس النجينيجر

 

 

  ك العاصمةالمكسيتخطيط لعقد ورشة عمل في . 3
 حول الجريمة االلكترونية

 

 

 لمحة

 شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت سوف ُتَنظم ورشة عمل حول الجريمة االلكترونية في اجتماع
)ICANN(  في شهر مارس المكسيك العاصمةفي  



 التطورات حديثة العهد

بالتعاون مع أعضاء المجتمع لتنظيم  )ICANN(شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت يعمل طاقم عمل 
 .في شهر مارس المكسيك العاصمةورشة عمل عامة حول الجريمة االلكترونية في 

شرآة االنترنت لتعيين القصيرة والتي عقدت في اجتماع   ة االلكترونيةوأسئلة وأجوبة الجريم موجزاتستكون 
ستبرز الورشة تعليمات لخبراء في . بر أساسًا لورشة العملفي القاهرة في أآتو )ICANN(أسماء وأرقام االنترنت 

عالم الجريمة االلكترونية وحاالت دراسية حول الهجومات االجرامية الكونية ومعلومات االستجابة الساءة االستعمال 
 .ونقاشات مجتمعات االنترنت وهمومهم وأولوياتهم

 
 مزيد من المعلومات

 ي المستقبل القريب لمزيد من المعلوماتف المكسيك العاصمةجدول لقاء افحص 

 لالتصال بطاقم العمل

 ، نائب رئيس دائرة اعداد السياساتدينيس ميتشيل 

 

 

  )GNSO(الجهود التحسينية لمنظمة دعم األسماء العامة . 4

 تتنشط لتصبح أآثر مالئمة
 لمحة

يذ سلسلة من التغييرات التنظيمية والهيكلية بهدف تحسين على تنف GNSOتعمل منظمة دعم األسماء العامة  
التطوع نحث أعضاء المجتمع المهتمون لعرض تجربتهم وذآاءهم من خالل . الوصول للمنظمةالفعالية والفاعلية و
 .للمشارآة بمجهود

 التطورات حديثة العهد

) GNSO(اء العامة منظمة دعم األسمديدة لبهيكلية جتقدم بشكل عام في التنسيق للتنفيذ والتخطيط لالنتقال لمجلس 
يستخدم مجلس منظمة دعم . وتتواصل النقاشات حول جهود تشكيل قطاعات الزبائن والمجموعات ذات العالقة

) PPSC(ولجنة جديدة لقيادة معالجة السياسات  )OSC(لجنة جديدة لقيادة العمليات  )GNSO(األسماء العامة 
 .ن للمشارآة في خمس فرق عمل لتناول بنود عمل محددةس مؤخرًا المتطوعيدعى المجل. جهودالدارة هذه ال

 الخطوات القادمة

، التنفيذ واالنتقال إلى مجلس )ICANN(هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت بناًء على توجيهات 
تتوقع الهيئة أن يستلم . لخاصسوف يليان جدول مواعيدها ا )GNSO(بهيكلية جديدة لمنظمة دعم األسماء العامة 

في يونيو ) ICANN(زمام األمور مجلس جديد في لقاء آسيا لشرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
الحالي عملية االنتقال وقد جهز نقريرًا يسرد القضايا ) GNSO(يناقش مجلس منظمة دعم األسماء العامة . 2009

نة للوصول النتقال فاعل إلى مجلس بهيكلية جديدة لمنظمة دعم األسماء العامة وجداول المواعيد والتوجهات المممك
)GNSO (ومازال العمل مستمر.  

  :)GNSO(هناك حمسة طرق ابتدائية لمشارآة األقراد المهتمين في الجهود التحسينية لمنظمة دعم األسماء العامة 

 ؛)GNSO(األسماء العامة اطالق قطاعات زبائن جديدة لمنظمة دعم /بناء/شارك في البدء .1



، فكل قطاع زبائن سيعيد تثبيت )GNSO(ضمًا لقطاع زبائن حالي لمنظمة دعم األسماء العامة إذا آنت من .2
 ؛)ICANN(مرسومه مع هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

 ساعد في تأسيس مجموعات ذات عالقة جديدة؛ .3

 التي تتشكل، و) GNSO(يدة لتحسين منظمة دعم األسماء العامة الجدالخمسة شارك في احدى فرق العمل  .4

معلنة  )GNSO(قدم مدخالت حيث أن مقترحات مختلفة متعلقة بتحسين منظمة دعم األسماء العامة  .5
 .لتعليقات الجمهور

 ) GNSO(اطالق قطاعات زبائن جديدة لمنظمة دعم األسماء العامة /بناء/البدء

، لتأسيس قطاع زبائن جديد وهي متوفرة على الصفحة قوالب نموذجيةوتين، تتضمن أعد طاقم العمل عملية من خط
استلم طاقم العمل العديد من االستفهامات من أفراد ). GNSO(سماء العامة االلكترونية لتحسين منظمة دعم األ

اطان اجتماعيان أدناه نش). GNSO(ومجموعات مهتمين بتشكيل قطاعات زبائن جديدة لمنظمة دعم األسماء العامة 
 :في المراحل األولى من تشكيلهماما زاال 

ذات  اضافية أعضاء مجتمع عموم المستخدمين منهمكون في نقاشات حول آيف يحتمل تأسيس قطاعات زبائن •
توجهات غير تجارية لتعزيز صوت األفراد المستخدمون لالنترنت لبتم تمثيلهم بطريقة ال تكون نسخة طبق 

راسل طاقم عمل عموم المستخدمين الكترونيًا لمزيد . )ALAC(ارية لعموم المستخدمين األصل للجنة االستش
 .من المعلومات والصالت

مالحظة لنية تشكيل قطاع زبائن جديد لمنظمة "أي  (NOIF)مجموعة سميت مؤقتًا قطاع أمان االنترنت قدمت  •
حتى تاريخه، لم ). ICANN(االنترنت لشرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام  )"GNSO(دعم األسماء العامة 

 .مرسوم للحصول على اعتراف الهيئة/تعبئ المجموعة التماس

 GNSO Improvements webالمستلمة ستنشر وستكون لها روابط على " نوايامالحظات ال"جميع نماذج 
page 

 

 زيائن الحاليينإعادة تثبيت قطاعات ال

بأن يقدم جميع قطاعات الزبائن الحاليين ) ICANN(طلبت هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
. فبراير 3الشرآة في مراسيمهم العادة تثبيتهم في الوقت المناسب للقاء ) GNSO(لمنظمة دعم األسماء العامة 

اتصل برئيس قطاعك أو أمانته العامة . ائن النهاء هذه المهمةنشر طاقم العمل ارشادات لتتبعها قطاعات الزب
  .للحصول على مزيد من المعلومات بصدد جهود قطاعكم

  إنشاء مجموعات ذات عالقة جديدة

وقطاعات زبائن جديدة متوقعة ) GNSO(بعض أعضاء قطاعات الزبائن الحالية لمنظمة دعم األسماء العامة 
يلبوا توقعات الهيئة بأن يقدموا عات ذات عالقة شديدة االرتباط وآيف يناقشون مسألة تشكيل أربع مجمو

أعد طاقم العمل قالب . 2009مراسيمهم في نهاية شهر فبراير لعناية الهيئة أثناء لقاءها في مارس /التماساتهم
هيكلية إذا آنت غير مطلع على ال. نموذجي للمجموعات ذات العالقة ومعلومات اضافية تساعدهم في هذا الجهد

المتضمن لدور المجموعات ذات العالقة، الرجاء االطالع ) GNSO(والتنظيم الجديدين لمنظمة دعم األسماء العامة 
  GNSO Improvements webpage: على النقاشات والرسوم التخطيطية على الرابط

خدمي مستتشكيل مجموعات ذات عالقة غير تجارية آانت باألخص الدور المناسب ل إحدى القضايا المهمة في
بتوجيهات من هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء  ).GNSO(منظمة دعم األسماء العامة  االنترنت من األفراد في

يوم طالبًا  30ته افتتح طاقم العمل منتدى استشاري للجمهور في أواخر شهر أآتوبر مد) ICANN(وأرقام االنترنت 

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


وطولب المعلقون بأن يفكروا مليًا ويتطرقوا  .من أعضاء المجتمع المهتمين أن يقدموا تعليقاتهم على هذا الموضوع
بطريقة تالئم ) GNSO(العامة  األسماءلموضوع ضم المشترآين المسجلين والمستخدمين األفراد لمنظمة دعم 

عامة ذات اهتمامات النطاقات الأن وتضمن وهيكليتها المعتمدة ) ALAC(اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين 
للمشترآين المسجلين ولمستخدمي االنترنت من األفراد تتمثل بشكل فعال في منظمة دعم ) gTLD(المستوى األعلى 

تقرير ) ICANN(نشر طاقم عمل شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت ). GNSO(األسماء العامة 
، طلبت الهيئة توصية مجتمع 2008ديسمبر  11في آخر قرار لها في . ويحلل التعليقات المقدمة للمنتدى يلخص

وسيكون من بين األطراف . لتنظر الهيئة حينها في المسألة 2009يناير  24في فترة التتجاوز محدد لهذه المسألة 
وقطاعات الزبائن الجديدة ) ALAC(تخدمين المنضمة لتشكيل هذه التوصية آل من اللجنة االستشارية لعموم المس

  .وطاقم عمل اعداد السياسات) NCUC(المتوقعة و قطاع المستخدميين غير التجاريين 

  )GNSO(االنضمام لفرق عمل منظمة دعم األسماء العامة 

خمس فرق عمل خاصة العداد مقترحات محددة وعمليات وآليات ) GNSO(تؤسس منظمة دعم األسماء العامة 
بخصوص تحسين منظمة دعم ) ICANN(فيذ توصيات هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت لتن

 :في المجاالت التالية )GNSO(األسماء العامة 

 .جديدة ومحسنة) PDP(عملية اعداد سياسات * 

 )GNSO(نموذج مجموعة عمل حسب المقاييس العداد سياسات منظمة دعم األسماء العامة * 

 )GNSO(منظمة دعم األسماء العامة مجلس ات عملي*

 مجموعة ذات عالقة ومعالجات قطاع الزبائن وعمليات؛ و* 

تؤدي إلى على أن ) GNSO(جهود لتحسين وظائف االتصال المتنوعة في مجتمع منظمة دعم األسماء العامة * 
 .مشارآة أآثر اتساعًا وفعالية في جميع نشاطات اعداد السياسات

، مما يقدم فرصة )ICANN(تاحة لجميع ذوي العالقة بشرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت هذه الفرق م
يجب على المتطوعين ارسال رسالة الكترونية الى العنوان . لمشارآة عريضة لآلراء والخبرات

gnso.secretariat@icann.org  برجاء تضمين اسمك وانتمائك . في أي فريق عمل تريد أن تشتركتتضمن
عنوان وعنوان بريدك االلكتروني ومنطقتك الزمنية /منظمتك ومرآزك الوظيفي/وشرآتك) قطاع زبائن أو فرد(

ستبقى . في االنضمام لفرق العمل) أو شخصي/مهني و(وأرقام هواتفك في الرسالة وأن تصف اهتمامك المحدد 
 .ومات الشخصية سريةجميع المعل

بالتعاون مع مجلس ) ICANN(أنهى طاقم عمل السياسات في شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
بحث المسح التغذية الراجعة ألعضاء  .مؤخرًا جهوده في مسح المجتمع) GNSO(منظمة دعم األسماء العامة 

مجموعة أدوات "اعداد ): GNSO(األسماء العامة قطاعات الزبائن حول عدد من توصيات تحسين منظمة دعم 
للخدمات حسب المقاييس؛ تأسيس نظام تسجيل أو قاعدة بيانات مرآزية للعضوية؛ تقديم تدريبات " متكاملة
امتداد تتعلق بالنمو /؛ وخلق برامج تجنيد)GNSO(مهاراتية لقادة واعضاء منظمة دعم األسماء العامة /معرفية
 ) GNSO(ئج المسح لقطاعات الزبائن ولفرق عمل تحسين منظمة دعم األسماء العامة ُتَقَدم نتا. والتوسع

  )GNSO(التعليق على جهود تحسين منظمة دعم األسماء العامة 

يوجد حث قوي لتقديم تعليقات الجمهور وسيتم نشر المالحظات على بالتزامن مع تقدم الجهود المشار اليها أعاله، 
 )ICANN(اصة بشرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت الخ صفحة تعليقات الجمهور

 الخلفية

 لمزيد من التفاصيل إضغط هنا



 :من المعلومات المزيد

): GNSO(الصفحة االلكترونية لمعلومات تحسين منظمة دعم األسماء العامة  •
en/improvements/http://gnso.icann.org/ 

 GNSO) (25(طلب مدخالت من المجتمع حول المستخدمين األفراد لالنترنت في منظمة دعم األسماء العامة  •
role-users-vidualhttp://www.icann.org/en/reviews/gnso/indi-): 2008أآتوبر 

.en.htm-25oct08 

): 2008فبراير  GNSO) (3(حول تحسين منظمة دعم األسماء العامة  BGCتقرير مجموعة عمل  •
-report-improvements-nts/gnsoimproveme-http://www.icann.org/topics/gnso

03feb08.pdf 

من مجموعة العمل على اعادة ) ICANN(تقرير مقدم لهيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت  •
: 2008يوليو  WG-GCR( ،25تقرير ) (GNSO(هيكلة منظمة دعم األسماء العامة 

-council-improvements/gnso-http://www.icann.org/en/topics/gnso
25jul08.pdf-report-restructuring 

أغسطس  ICANN( ،28(مدونات من لقاء خاص لهيئة مدراء شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت  •
2008 :28aug08.htm-http://www.icann.org/en/minutes/minutes 

: 2008أآتوبر  1تقرير أولي، قرارات لقاء الهيئة الخاص،  •
01oct08.htm-report-.icann.org/en/minutes/prelimhttp://www 

: 2008ديسمبر  11تقرير أولي، قرارات لقاء الهيئة الخاص،  •
11dec08.htm-report-http://www.icann.org/en/minutes/prelim 

، تنفيذ تحسين )ICANN(لكترونية لشرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت االعالن في الصفحة اال •
: 2009يناير  8آيف يمكن أن تنضم،  – )GNSO(منظمة دعم األسماء العامة 

en.htm-08jan09-ents/announcementhttp://www.icann.org/en/announcem 

، ساعد في بناء )ICANN(االعالن في الصفحة االلكترونية لشرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت  •
 الجديدة) GNSO(منظمة دعم األسماء العامة 

 /en/reviews/http://www.icann.org: مراجعات مستقلة •

 لالتصال بطاقم العمل

 روبرت هوجارث، مدير سياسات متقدم  

 

  مجموعة عمل تبحث في اطارعمل األقاليم الجغرافية لشرآة االنترنت .5
  )ICANN(لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
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 لمحة

مجتمعية  على تشكيل مجموعة عمل) ICANN(صادقت هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
عريضة لمراجعة نظام الشرآة لألقاليم الجغرافية للمساعدة في تأمين تعددية دولية فعالة في هيكليات شرآة االنترنت 

 .أسماء مشارآيهم في هذا الجهد المهتمة) ICANN(هيكليات ورشحت ). ICANN(لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

 التطورات حديثة العهد

ممثلين  )ccNSO( ةالدول منظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمزوال) GNSO(العامة  عينت منظمة دعم األسماء
أولغا  –) GNSO(عن منظمة دعم األسماء العامة : مجموعة العمل المجتمعية العريضة عن األقاليم الجغرافية

قطاع ، وزاهد جميل، ممثل )GNSO(منظمة دعم األسماء العامة آافايلي، مسؤولة لجنة الترشيحات، مجلس 
ديفيد  –نظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة ؛ وعن الم)CBUC(المستخدمين التجاريين وأصحاب العمل 

وممثلون ). االمتداد الخاص بنطاق األردن( jo.، وفهد بطاينة، )االمتداد الخاص بنطاق جزر آايمان( ky.أرشبولد، 
رئيسة اللجنة االستشارية لعموم (أوآرآر - النجدون ليشير –هم ) ALAC(اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين 

األمانة العامة لمنظمة عموم المستخدمين االقليمية ألمريكا الالتينية (وآارلتون صموئيل ) ALACالمستخدمين 
 .من المتوقع أن تعقد المجموعة لقاءها األول قريبًاو). LACRALOوالكاريبي 

 الخطوات القادمة

موعة العمل، آأول أمر في عملها، باعداد مسودة والبحث عن مدخالت المجتمع حول تتوقع الهيئة أن تقوم مج
في مرسوم المجموعة تود الهيئة أن تفكر مليًا . المرسوم المقترح، وأن تقدم الوثيقة المسودة لمراجعة المجتمع

قع الهيئة بأن ترآز في صياغة المسودة، تتو. 2009في لقاء الهيئة في المكسيك العاصمة في شهر مارس  هوتعتمد
التبعيات والكينونات السياسية الطبيعية مجموعة العمل، ولكن بدون حصر، جهود عملها على مقياس تعيين الدول و

 .المعروفة القليم جغرافي

 الخلفية

 لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

 من المعلومات المزيد

): ccNSO(ز الدولة تقرير وتوصيات مجموعة عمل المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رم •
-wg-regions-report-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso

240907.pdf 

: 2007نوفمبر  2في ) ICANN(قرار هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت  •
02nov07.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 

: القاهرة – 2008القرار المتبنى من الهيئة في نوفمبر  •
07nov08.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 

 لالتصال بطاقم العمل

 روبرت هوجارث، مدير سياسات متقدم
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تم  .GNSO(  6(لمجلس منظمة دعم األسماء العامة  آرئيس "دوريا" انتخاب
 لمدة ستة شهور أخرى

 
 

 
 

 لمحة

 ).GNSO(عم األسماء العامة حاز أفري دوريا على الثقة ليصبح رئيس منظمة د

 التطورات حديثة العهد

 24حصل دوريا على . انتخاب أفري دوريا) GNSO(، أآد مجلس منظمة دعم األسماء العامة 2009يناير  8في 
 .صوتًا لصالحه، وصوت واحد ضده، وصوت واحد امتنع عن التصويت

 الخطوات القادمة

وانتهت في  2009يناير  9بدأت في ) GNSO(األسماء العامة الدعوة لترشيحات لمقعد نائب رئيس منظمة دعم 
 .2009يناير  29سيدلي المجلس بصوته خالل لقاءه في . 2009يناير  23

 :من المعلومات المزيد

 لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

 :لالتصال بطاقم العمل

 )GNSO(، األمانة العامة لمنظمة دعم األسماء العامة جلين دي سانت جيري

 

 
 

  تم فحص سياسات اساءة اسنعمال التسجيل من قبل .7
 )GNSO(منظمة دعم األسماء العامة 

 
 

 لمحة

اتفاقيات مرآز معلومات النظر في تدبيرات اساءة استعمال التسجيل في ) GNSO(سيمعن مجلس منظمة دعم األسماء العامة 
اش عام حول هذا الموضوع في لقاء شرآة االنترنت وتتم اآلن دراسة لوضع بند لنق. وشرآات تسجيل أسماء النطاقات الشبكة

  .في المكسيك العاصمة) ICANN(لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 



 
 التطورات حديثة العهد

ديسمبر على تشكيل فريق اعداد مسودات  18في اجتماعه في ) GNSO(صوت مجلس منظمة دعم األسماء العامة 
حول  تقرير المشاآللتحقق في القضايا المفتوحة الموثقة في موعة عمل ليقوم هذا األخير بإعداد مرسوم مقترح لمج

. 2009يناير  9وتشكل فريق اعداد المسودات وعقد لقاء ألول مرة في  .سياسات التسجيالت واساءة االستعمال
عامة ذات اتفاقيات تسجيل النطاقات الفي الموجودة والسابقة ويناقش الفريق مرسوم يرآز على التدبيرات المتنوعة 

شرآات تسجيل أسماء النطاقات التي تتعلق بقدرة األطراف المتعاقدة  – ومرآز معلومات الشبكة )gTLD(المستوى األعلى 
التي تتعلق  )gTLD(على اتخاذ أفعال لالستجابة الساءة االستعمال واتفاقيات تسجيل النطاقات ذات المستوى األعلى 

من المتوقع ادراج بند نقاش عام . ت المشترآين المسجلين المتعلقة باساءة االستعمالأو حقوق وواجبا/باألطراف المتعاقدة و
الذي سيعقد في المكسيك العاصمة في ) ICANN(حول هذا الموضوع في لقاء شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

 .شهر مارس
 

 الخطوات القادمة

منظمة دعم األسماء العامة  سوم المقترح حول مجموعة عمل لمجلسرمن المتوقع أن يقدم فريق اعداد المسودات الم
)GNSO ( فبراير 19أثناء لقاءها في 

 الخلفية

حول تدبيرات اساءة  ء العامة اقتراح يطلب نقرير مشاآل، تبنى مجلس منظمة دعم األسما2008سبتمبر  25في 
 الهدف من تقرير المشاآل .أسماء النطاقات شرآات تسجيل- استعمال التسجيالت في اتفاقيات مرآز معلومات الشبكة

نوفمبر،  20في لقائها في  .هو تعريف التدبيرات الموجودة ووصف الخيارات المحتملة لعناية متقدمة من المجلس
سياسات اساءة استعمال التسجيل وقررت أن تصوت في لقائها  دعم األسماء العامة وناقشت مشاآل راجعت منظمة

 ).PDP(انت ستطلق عملية اعداد سياسات القادم على ما إذا آ

 :المزيد من المعلومات

: 2008أآتوبر  29سياسات اساءة استعمال التسجيل،  تقرير مشاآل
-registration-report-issues-abuse/gnso-org/issues/registrationhttp://gnso.icann.

29oct08.pdf-policies-abuse 

 /http://gnso.icann.org/policies: تقرير المشاآلتراجم للملخص التنفيذي ل

 لالتصال بطاقم العمل

 سياساتال ة، مديرونينجزآماريكا دم، و مستشار سياسات متق ليز غاستر

 
 
 

. 8 تسهيل عملية نقل النطاقات بين شرآات تسجيل أسماء النطاقات
 
 

 لمحة

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/


لتقديم اجراءات بسيطة لحاملي أسماء النطاقات ) IRTP(تهدف سياسة نقل النطاقات بين شرآات تسجيل النطاقات 
مغتمدة لدى شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت لنقل أسماءهم من احدى شرآات تسجيل أسماء النطاقات ال

)ICANN (تراجع منظمة دعم األسماء العامة . إلى شرآة أخرى)GNSO (تنقيحات لهذه السياسة وتفكر مليًا في. 

 التطورات حديثة العهد

تعالج . ًاتجري حالي آجزء من مراجعة أوسع لهذه السياسة، العملية األولى العداد السياسات من أصل خمسة عمليات
المشاآل الجديدة لنقل النطاقات بين شرآات تسجيل النطاقات ’عداد السياسات ما تسمى هذه العملية األولى ال

)IRTP( ’أشكال  سجلين، واحتمال ادراجوتتعامل مع أسئلة متعلقة بتبادل معلومات البريد االلكتروني للمشترآين الم
 )partial bulk transfers" (للبيع الجزئي للمخزون"وتدبيرات جديدة لتدقيق الهوية االلكترونية 

 المجموعة أ –) IRTP(المشاآل الجديدة لنقل النطاقات بين شرآات تسجيل النطاقات 

 .2009يناير  30نشرت مجموعة العمل تقريرها المبدئي األول وافتتحت فترة تعليقات للجمهور ستستمر حتى 

 الخطوات القادمة

 المجموعة أ –) IRTP(دة لنقل النطاقات بين شرآات تسجيل النطاقات المشاآل الجدي

بمناقشاتها بناًء على مراجعة تعليقات الجمهور والتصريحات المستلمة من قطاعات الزبائن، ستستمر مجموعة العمل 
 .بهدف اعداد تقريرها النهائي

 الخلفية
 

 لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

 

 
 المزيد من المعلومات

 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-: تعليقات الجمهور فترة •

en.htm-09jan09 
transfer-draft-http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-: مسودة استشارية •

14nov07.pdf-advisory 
PDP(: -wg-ann.org/drafts/transferhttp://gnso.ic( توصيات عملية اعداد السياسات •

19mar08.pdf-groupings-pdp-recommendations 
issues-http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-: تقرير المشاآل، المجموعة أ •

23may08.pdf-a-ets-report 
الجزء أ مجموعة عمل عملية إعداد  –مرسوم سياسة النقل المتبادل بين شرآات تسجيل أسماء النطاقات  •

PDP :(-https://st.icann.org/gnso(السياسات 
pdp_a_wg_chartercouncil/index.cgi?irtp_ 

 
 لالتصال بطاقم العمل

 ، مديرة السياساتماريكا آونينجز
 
 
 

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
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
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
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter


" الهو إز"قطاعات الزبائن تشارك باآلراء حول الحاجة لدراسات . 9
)WHOIS) (بروتوآول االستجابة لقاعدة البيانات( 

 لمحة

ات ويحتوي على أسماء النطاقات هو مستودع البيان) يروتوآول االستجابة لقاعدة البيانات( )WHOIS" (الهو إز"
تستمر األسئلة المتعلقة باستعمال واساءة . المسجلة وبيانات اتصال المشترآين المسجلين ومعلومات حرجة أخرى

يجب أن يقرر ما اذا آانت دراسات هذه ) GNSO(العامة  األسماءمجلس منظمة دعم . استعمال هذا المورد المهم
 .فأي المواضيع بحاجة لمعالجةمرخصة واذا آانت آذلك المسألة 

 التطورات حديثة العهد

سلسلة من اللقاءات الخاصة للسماح لقطاعات ) GNSO(منذ لقاء القاهرة، يعقد مجلس منظمة دعم األسماء العامة 
لقاء ). بروتوآول االستجابة لقاعدة البيانات) (WHOIS" (هو إز"الزبائن أن تشارك بآرائها حول الحاجة لدراسات 

في اطار عملية ابداء آراءها وقد تبنى تسير قطاعات الزبائن . 2009يناير  21مرتقب ومدرج في الجدول في  رابع
 :الخطوات الرئيسية المتضمنة في عملية المجلس هي. المجلس طريقة الستمرار تحريك هذه العملية إلى األمام

لبيانات الموجودة أو ما إذا آانت تصنيف وتجميع وتقييم المقترحات من حيث ما اذا آانت متواآبة مع ا •
 هناك حاجة لمساعدة مهنية؛

 فحص امكانية اختبار بعض الفرضيات من خالل دراسة واحدة؛ •
 بعض الفرضيات؛) وبالتالي حذف(تحديد ما آان هناك دليل آافي الثبات أو دحض  •
 تفييم جدوى آل دراسة في التأثير في السياسات المستقبلية؛ •
 توازن؛ وضبط آل شيء إلحالل ال •
تقديرات على ) ICANN(المطالبة بأن يحصل طاقم عمل شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت  •

 .للتكلفة حسب الحاجة

في زيارة قصيرة حديثة العهد ادرك أعضاء المجلس الحاجة لإلسراع في العمل والتعجيل في اتخاذ القرار، بأمل أن 
من اللجنة االستشارية  متلهف أيضًا الستالم مدخالت إضافية المجلس. ينيتم ذلك خالل زيارة أو زيارتين آخرت

حول أولويات الدراسات وجدوى المقترحات ) GAC(واللجنة االستشارية الحكومية ) ALAC(لعموم المستخدمين 
 .المختلفة

 الخطوات القادمة

المجلس أن يصوت على خيارات ويأمل . ام هذه العملية، سيقرر المجلس أي من الدراسات يجب أن ُتجرىفي خت
 .يناير 29جدوى إضافية في لقائه القادم في /محددة لتكاليف

 الخلفية

 لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

 

 المزيد من المعلومات

لدى منظمة دعم  )بروتوآول االستجابة لقاعدة البيانات) (WHOIS" (الهو إز"صفحة اعداد سياسات  •
 /GNSO :(http://gnso.icann.org/issues/whois(األسماء العامة 

http://gnso.icann.org/issues/whois/


المقدمة ) بروتوآول االستجابة لقاعدة البيانات) (WHOIS" (الهو إز"االقتراحات لدراسات إضافية حول  •
: يمكن العثور عليها على 2008أبريل  16للجنة االستشارية الحكومية في 

16apr08.pdf-thrush-to-http://www.icann.org/correspondence/karlins 
: 2008أغسطس  WHOIS( ،26" (الهو إز"تقرير فرضيات دراسة  •

-report-group-hypothesis-study-http://gnso.icann.org/issues/whois/whois
26aug08.pdf -council-to 

 لالتصال بطاقم العمل

 ، مستشار سياسات متقدمليز جاستر

 
 
 

. 10 آيف نتعامل مع مجرمي التدفق السريع عبر االنترنت؟
 

 
 لمحة

 
هي تقنيات يستخدمها مجرمي االنترنت لتجنب ) Fast flux hosting(افة الُمنَتِهَكة للتدفق السريع االستض

تتحرى منظمة دعم األسماء العامة عن . أو أسماء خوادم/و) IP(االنكشاف بتعديل عناوين برتوآوالت انترنت 
 .االستجابة المالئمة

 
 التطورات حديثة العهد

 
جهزه طاقم حول التدفق السريع تناقش مسودة تقرير مبدئي ) GNSO(ماء العامة مجموعة عمل منظمة دعم األس

 .عملها وستقوم بانهائه في األسابيع القليلة المقبلة
 

 الخطوات القادمة
 

وسيتم التفكير مليًا . تصريحات قطاعات الزبائنلبعد نشر التقرير المبدئي، ستستجدى تعليقات الجمهور وجولة ثانية 
 .يقات في التقرير النهائيفي هذه التعل

 
ومجال ) أنظر إلى معلومات الخلفية(سيناقش التقرير األول لمجموعة العمل سلسلة من األسئلة حول التدفق السريع 

وقد . سيسرد التقرير أيضًا الخطوات المحتملة القادمة لمناقشات المجلس. االجابات الممكنة المعدة من قبل أعضائها
ادمة بنود عمل اضافية لمجموعة العمل أو سياسات توصية لتراجعها وتعلق عليها قطاعات تتضمن هذه الخطوات الق

 .الزبائن والمجتمع، ولمناقشات المجلس
 

 الخلفية
 

 لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

 
 المزيد من المعلومات

 

http://www.icann.org/correspondence/karlins-to-thrush-16apr08.pdf
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


َكة للتدفق حول االستضافة الُمنَتِه SSAC (025(تقرير اللجنة االستشارية ألمان واستقرار االنترنت  •
 :السريع

• http://www.icann.org/committees/security/sac025.pdfEnglish:  
• fr.pdf-ees/security/sac025http://www.icann.org/committFrench:  
• es.pdf-http://www.icann.org/committees/security/sac025Spanish:  

: 2008مارس  31تقرير المشاآل حول االستضافة الُمنَتِهَكة للتدفق السريع، المصحح في  •
-flux-fast-report-issues-hosting/gnso-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast

25mar08.pdf 
: تراجم محدودة حول مشاآل االستضافة الًمنَتِهكة للتدفق السريع متوفرة على •

http://gnso.icann.org/issues/ ) التدفق السريع"تحت بند(" 
 : حول االستضافة الًمنَتِهكة للتدفق السريعيونيو  25في )  GNSO(قرار لجنة دعم األسماء العامة  •

n.org/resolutions/http://gnso.ican 
 

 لالتصال بطاقم العمل
 

 ، مديرة السياساتماريكا آونينجز
 
 
 

تصدر تقرير حول ) ALAC(اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين . 11
 استعادة اسم النطاقات المنتهية صالحيتها

 
 

 لمحة
 

هم بعد انتهاء مدة صالحيتها؟ إلى أي مدى يجب أن يكون المشترآون المسجلون قادرون على تصويب أسماء نطاقات
تم تقديمه لمجلس و) ALAC(تقرير مشاآل حول هذا الموضوع ًطِلَب من اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين 

 .2008ديسمبر  5في ) GNSO(منظمة دعم األسماء العامة 

 التطورات حديثة العهد
 

تم تقديمه لمجلس و) ALAC(وم المستخدمين تقرير مشاآل حول هذا الموضوع ًطِلَب من اللجنة االستشارية لعم
 .2008ديسمبر  5في ) GNSO(منظمة دعم األسماء العامة 

، صوتت اللجنة االستشارية لعموم )ICANN(أثناء لقاء شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت في القاهرة 
ين المسجلين أن يستعيدوا أسماء لطلب تقرير مشاآل حول موضوع اعطاء القدرة للمشترآ) ALAC(المستخدمين 

) ALAC(وُقِدَم طلب اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين . نطاقاتهم بعد تاريخ انتهاء مدة صالحيتها الرسمي
جهز طاقم عمل شرآة االنترنت لتعيين . 2008نوفمبر  20في ) GNSO(لمجلس منظمة دعم األسماء العامة 

ر المشاآل حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء مدة الصالحية وقدمه تقري) ICANN(أسماء وأرقام االنترنت 
 ).GNSO(لمجلس منظمة دعم األسماء العامة 

 الخطوات القادمة
 

بتزويد مجلس منظمة دعم األسماء ) ICANN(ُآِلَف طاقم عمل شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
، وأنه قد تم االقتراححول البنود المسرودة في  2009يناير  15بايضاحات في موعد أقصاه ) GNSO(العامة 

http://www.icann.org/committees/security/sac025.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac025-fr.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac025-es.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/resolutions/


 المزيد من المعلومات
 

): ALAC(دمين قرار اللجنة االستشارية لعموم المستخ •
https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names 

): ALAC(طلب اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  •
-http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence

en.htm-20nov08 
حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء مدة )  GNSO(تقرير المشاآل لمنظمة دعم األسماء العامة  •

 الصالحية
05dec08.pdf-recovery/report-expiration-http://gnso.icann.org/issues/post 

حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء مدة ) GNSO(تراجم لتقرير المشاآل لمنظمة دعم األسماء العامة  •
 /http://gnso.icann.org/policies: الصالحية

 
 لالتصال بطاقم العمل

 
 ، مديرة السياساتماريكا آونينجز

 
 

ومنظمة دعم األسماء ) ALAC(اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين . 12
تصوتان على تعديل اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء )GNSO(العامة 

 النطاقات
 

 لمحة

لصالح التعديالت ) GNSO(صوتت اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين ومجلس منظمة دعم األسماء العامة 
؛ ولم تحز التعديالت على تأييد األغلبية الساحقة )RAA(المقترحة التفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

 ).GNSO(في منظمة دعم األسماء العامة 

 عهدالتطورات حديثة ال

لصالح االستدعاء وامتناع  12، بتصويت )ALAC(يناير استدعت اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  8في 
يناير  8في ). RAA(اثنين عن التصويت، تبني التعديالت المقترحة التفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

لى ما اذا سيتم تأييد رزمة التعديالت عتصويت ) GNSO(، عقد مجلس منظمة دعم األسماء العامة 2009
وتسعة ضده وأربعة ممتنعين عن التصويت، اوصى المجلس  لصالح التعديل 14وبناء على تصويت . لمقترحةا

لم تجمع التعديالت المقترحة أغلبية الثلثين من أصوات طاقم العمل وهو ما . للهيئة بأن يتم تبني التعديالت المقترحة
في اتفاقية اعتماد شرآات على جميع شرآات تسجيل أسماء النطاقات عند التجديد التغييرات آان مطلوبًا لتطبيق 

 .)RAA(تسجيل أسماء النطاقات 

https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names%20
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/


 الخلفية

تدبيرات لتبني التغييرات التي يمكن أن ًتدَمج في  )RAA(تتضمن اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 
يفصل الباب الفرعي في بالتحديد، . ات تسجيل أسماء النطاقات عند التجديدعقد جديد يتم عمله إلزاميًا لجميع شرآ

عملية تجديد اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء  5.4رقم ) RAA(اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 
اع آما هو مشار االلتزام بعملية إجملمسار يتضمن  معدلة لالتفاقية، وتشير واالستبدال بأشكال) RAA(النطاقات 

الحظ أن اتفاقية اعتماد ( 4.3الفرعي رقم ) RAA(اليه في باب اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 
وعملية اعداد ) GNSO(تسبق زمنيًا منظمة دعم األسماء العامة ) RAA(شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

  ).السياسات الخاصة بها

التي تشمل ) GNSO(العملية الحالية العداد سياسات منظمة دعم األسماء العامة تشبه هذه العملية من عدة نواحي 
الوصول للمجتمع وتعليقات الجمهور والتقرير المكتوب والمواد التأييدية التي توثق نقاط االتفاق واالختالف 

عملية إجماع  من المتوقع أن هكذا. والتوصيات المتبناة من قبل ثلثي األصوات على األقل من أصوات المجلس
رسمية االمعان في التغييرات في المجموعة قد يتطلب استخدام عملية . ستمعن في مجموعة التعديالت المقترحة آكل

 ).GNSO( منظمة دعم األسماء العامة) PDP(عداد سياسات ال

 
 في يد )RAA(سيترك أسلوب بديل تقرير مصادقة الشكل الجديد التفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

ولكن، بما أن عملية اإلجماع الموصوفة أعاله لن يتم اتباعها عند استخدام هذا األسلوب البديل، فقد يتم فرض . الهيئة
إلزاميًا على شرآات تسجيل أسماء النطاقات ) RAA(الشكل الجديد التفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

من أجل تيل القبول لهذا األسلوب، قد تكون ). RAA(تسجيل أسماء النطاقات بسبب متطلبات اتفاقية اعتماد شرآات 
إحدى ميزات هذا األسلوب ستكون أن التبني سيستمر بدون انتظار  .لتشجيع التبني الطوعي للعقد الجديدهناك حوافز 

ات الشكل الجديد وقد يكون هناك العديد من المبادرات لتتبنى شرآات تسجيل أسماء النطاق. مرور دورة التجديد
 :فورًا بعد مصادقة الهيئة) RAA(التفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

 
a. المقاييس "تسجيل أسماء النطاقات الموافقة على القواعد الجديدة ذات لشرآات تلك ال إدراك

 ؛")رجولد ستا"أسلوب (حالة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت والمجتمع ل" األغلى
b. مبادرات حرة؛ 
c. أآثر حدة تمضي قدمًا؛ ييس تجديداعتماد ومقا 
d.  تأييد مجتمعي ونبيل لتبني الشكل الجديد التفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات

)RAA.( 
 

 الخطوات القادمة

قدمًا  والمجتمع يفكرون مليًا آيف يمضون) ICANN(طاقم عمل شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
 ).RAA(بأفضل شكل لتنفيذ تعديالت اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

 المزيد من المعلومات

المقدمة ) RAA(شرآات تسجيل أسماء النطاقات ورقة موجزات طاقم العمل حول تعديالت اتفاقية اعتماد  •
http://gnso.icann.org/mailing-: 2008ديسمبر  12للمجتمع في 

lists/archives/council/pdftprc84YN3J.pdf 
المقدمة ) RAA(ورقة موجزات طاقم العمل حول تعديالت اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات  •

http://gnso.icann.org/mailing-: 2008أآتوبر  29للمجتمع في 
lists/archives/council/msg05617.html 

): RAA(استشارة حول تعديالت اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات  •
23oct07.pdf-comments-public-http://www.icann.org/en/topics/raa/raa 

http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/pdftprc84YN3J.pdf
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/pdftprc84YN3J.pdf
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg05617.html
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg05617.html
http://www.icann.org/en/topics/raa/raa-public-comments-23oct07.pdf


: ؛ ملخص تعليقات الجمهور)RAA(استشارة حول اتفاقية اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات  •
consultation/msg00072.html-http://forum.icann.org/lists/raa 

استشارة حول تعديالت اتفاقية اعتماد ، )ICANN(قرار هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت  •
: 2007، سان جوان، بورتريكو، يونيو )RAA(شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

29jun07.htm#k-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 
 

 لالتصال بطاقم العمل
 

 ليز غاستر مستشار سياسات متقدم، وتيم آول، رئيس ارتباط شرآات تسجيل أسماء النطاقات
 

. 13 رها االستشاريةجنة االستشارية لعموم المستخدمين تنهي تقاريلال

 
 

 

 لمحة

تنهي تصريحات سياساتها في عدة مواضيع سيتم تقديمها للهيئة في ) ALAC(اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين 
 .يناير

 التطورات الحديثة العهد

 :المدون أدناه هو بعض بعض القضايا الرئيسية التي تعد لها اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين تصريحات

 IDN(ألسماء النطاقات الدولية رمز الدولة ذات نطاقات المستوى األعلى ة الخطة التنفيذية مسود •
ccTLDs ( يناير؛ 9حتى  استشارة الجمهوريوجد حاليًا تحت بند 

حول المحدث لجنة لمراجعة تقريرها ا استجابة على) ALAC(أثنت اللجتة االستشارية لعموم المستخدمين  •
 .االستشارة الوسطية

بمساعدة من موجزات طاقم عمل شرآة االنترنت (لمناقشات في أرجاء مجتمع عموم المستخدمين  تبعًا •
يناير، صوتت اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  8في ) ICANN(لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

)ALAC ( على توصية لمنظمة دعم األسماء العامة)GNSO( ة اتفاقيديالت في بان تقبل حزمة التع
 .، مع احتمال التعديالت)RAA(اعتماد شرآات تسجيل أسماء النطاقات 

حول مسودة دليل المتقدم لنطاقات ) ALAC(تصريح مقترح لللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  •
 .الجديد ومواد متعلقة قيد المناقشة )gTLD( المستوى األعلى العامة

استجابتها لطلب منظمة دعم األسماء العامة ) ALAC(تناقش اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  •
)GNSO ( الهو إز"لمدخالت حول أولويات دراسة) "WHOIS) (بروتوآول االستجابة لقاعدة البيانات (

 .وجدوى المقترحات المختلفة

 

 الخطوات القادمة

http://forum.icann.org/lists/raa-consultation/msg00072.html
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#k


رنت لتعيين أسماء وأرقام سيتم نشرها علنيًا وستوزع على منظمات شرآة االنتاالستشارات النهائية والموافق عليها 
 .االنترنت ذات العالقة

 المزيد من المعلومات

 IDN(مسودة تصريح حول الخطة التنفيذية ألسماء النطاقات الدولية رمز الدولة ذات نطاقات المستوى األعلى  •
ccTLDs :(-https://st.icann.org/idn

policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_fast_track_draft_implementati
on_plan_v_0_2_4_november_2008 

ة تقريرها حول االستشارة لمراجع ) ALAC(محدث حول استجابة الجتة االستشارية لعموم المستخدمين  تقرير •
: الوسطية

https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/at_large_advisory_com
-0-mittee:20081222094406
-22746/files/ALAC%20Response%20to%20BGC%20WG%20Mid

Point%20Consultation%20Report%20on%20the%20ALAC%20Review%20v2
.pdf 

: الجديد) gTLD(العامة  لنطاقات المستوى األعلىل المتقدم مسودة تصريح حول مسودة دلي •
-https://st.icann.org/gnso

ld_guidebokliaison/index.cgi?resource_page_for_alac_statement_on_new_gt 
 

 لالتصال بطاقم العمل

 ICANN)(طاقم عمل عموم المستخدمين في شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

 

  

 التحضير مستمر لعقد قمة في المكسيك العاصمة لعموم المستخدمين. 14
 

  لمحة

في المكسيك  )ICANN(النترنتلقاء شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام استعقد قمة لعموم المستخدمين في 
تعزيز  من) مجموعات مستخدمي االنترنت األفراد(من هيكليات عموم المستخدمين + 100العاصمة لتمكين ممثلوا 

 ).ICANN(عملهم مع شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

 التطورات حديثة العهد

مقترح قمة عموم المستخدمين، يعمل ) ICANN(االنترنت  منذ أن أقرت هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام
هيكلية من آل  تقدم قمة عموم المستخدمين فرصة  لممثل من .مجتمع عموم المستخدمين وطاقم العمل لتنظيم الحدث

هيكلية لعموم المستخدمين المشارآين في مجتمع عموم المستخدمين لشرآة االنترنت لتعيين أسماء ما يزيد عن المائة 
يلتقوا وينموا طاقات المجتمع لالرتباط مع شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام ل  )ICANN(وأرقام االنترنت 

وليوسعوا قاعدة جهودهم خيرة، وليسلطوا الضوء على نجاحات المجتمع في السنوات األ) ICANN(االنترنت 
ممثلة جيدًا في اعداد سياسات أسماء وأرقام  مليار فرد مستخدم لالنترنت في العالم 1لضمان أن اهتمامات أآثر من 

 .االنترنت

https://st.icann.org/idn-policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_fast_track_draft_implementation_plan_v_0_2_4_november_2008
https://st.icann.org/idn-policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_fast_track_draft_implementation_plan_v_0_2_4_november_2008
https://st.icann.org/idn-policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_fast_track_draft_implementation_plan_v_0_2_4_november_2008
https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/at_large_advisory_committee:20081222094406-0-22746/files/ALAC%20Response%20to%20BGC%20WG%20Mid-Point%20Consultation%20Report%20on%20the%20ALAC%20Review%20v2.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/at_large_advisory_committee:20081222094406-0-22746/files/ALAC%20Response%20to%20BGC%20WG%20Mid-Point%20Consultation%20Report%20on%20the%20ALAC%20Review%20v2.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/at_large_advisory_committee:20081222094406-0-22746/files/ALAC%20Response%20to%20BGC%20WG%20Mid-Point%20Consultation%20Report%20on%20the%20ALAC%20Review%20v2.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/at_large_advisory_committee:20081222094406-0-22746/files/ALAC%20Response%20to%20BGC%20WG%20Mid-Point%20Consultation%20Report%20on%20the%20ALAC%20Review%20v2.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/at_large_advisory_committee:20081222094406-0-22746/files/ALAC%20Response%20to%20BGC%20WG%20Mid-Point%20Consultation%20Report%20on%20the%20ALAC%20Review%20v2.pdf
https://st.icann.org/gnso-liaison/index.cgi?resource_page_for_alac_statement_on_new_gtld_guidebook
https://st.icann.org/gnso-liaison/index.cgi?resource_page_for_alac_statement_on_new_gtld_guidebook


 :مارس تتضمن 5فبراير حتى  28بنود القمة التي ستستمر من 

 جلستان عامتان في بداية وفي نهاية القمة؛ •

للمصادقة عليها من قبل آل القمة في جلسة اإلغالق ستخرج الخمس فرق عمل حول السياسات تصريحات  •
 العامة؛

 مستخدمين اقليمية ستعقد اجتماعها السنوي العام أثناء القمة؛آل منظمة عموم  •

مما سيسمح آل مجتمع شرآة االنترنت  –المطبوعة والسمعية المرئية  –يتم التخطيط لمعرض للمواد  •
لتعيين أسماء وأرقام االنترنت أن يتعلم أآثر عن المجموعات التعددية التي تمثل مستخدمي االنترنت 

 .حاء العالماألفراد في جميع أن

 

 الخطوات القادمة

سيطلب من آل ممثل مجتمع . يتمم ممثلوا مجتمع عموم المستخدمين مسحًا لموضوعات لمجموعات العمل الخمسة
وستعد مجموعات العمل مسودات  .حاز على أعلى تقييمأن يشارك في مجموعة عمل حول الموضوع الذي 
باالضافة لذلك، تعمل آل من الحمسة منظمات اقليمية لعموم . قمةتصريحات ستتم مناقشتها والموافقة عليها خالل ال

 .المستخدمين مع أعضائها لتنظيم لقاءات اجتماع عام

 

 المزيد من المعلومات

https://st.icann.org/summit-: الويكي الفعال لمجموعة عمل قمة عموم المستخدمين
wg/index.cgi?at_large_summit_working_group 

 لالتصال بطاقم العمل

 ICANN)(طاقم عمل عموم المستخدمين في شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

 
ستصل لهيئة شرآة ) IPV4( 4سياسة دولية لبروتوآول االنترنت النسخة . 15

  قريبًا جدًا) ICANN(تعيين أسماء وأرقام االنترنت االنترنت ل
 

 

 لمحة

 )IPv4( 4االنترنت االقليمية سياسة لتوزيع آتل عناوين بروتوآول االنترنت النسخة تبنت مراآز معلومات شبكة 
 .المتبقية

 التطورات حديثة العهد

يئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء في طريقه له) IPv4( 4مفترح لتوزيع آتل عناوين بروتوآول االنترنت النسخة 
صادقت على السياسة ) RIRs(جميع مراآز شبكات المعلومات االقليمية الخمسة ). ICANN(وأرقام االنترنت 

https://st.icann.org/summit-wg/index.cgi?at_large_summit_working_group
https://st.icann.org/summit-wg/index.cgi?at_large_summit_working_group


 الخطوات القادمة

سيمرر المقترح قريبًا إلى هيئة شرآة ) ASO AC(مجلس العناوين في المنظمة المساندة الخاصة بالعناوين 
النترنت لتعيين أسماء وأرقام شرآة ا فور أن تستلمه و). ICANN(االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام لتعليقات الجمهور عليه قبل مصادقة ، سوف ُينَشر )ICANN(االنترنت 
   .عليه) ICANN(االنترنت 

 الخلفية
 

 لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

 

 
 المزيد من المعلومات

 
 2008سبتمبر  8محدث في ، ال)IPV4( 4تقرير خلفية بروتوآول االنترنت النسخة  •

 29nov07.htm-report-ipv4-http://www.icann.org/announcements/proposal 
 

 لالتصال بطاقم العمل
 

 ج، مدير عالقات الخدماتأولوف نوردلين
 
 
 

 
 

في الترآيز  )SSAC(تستمر اللجنة االستشارية ألمان واستقرار االنترنت . 16
 على اجراءات الوقاية من اساءة استعمال النطاقات والتصيدالحاد 

 
 

 لمحة

هدف لتأآيد تتابع سلسلة من الدراسات والنشاطات التي ت) SSAC( اللجنة االستشارية ألمان واستقرار االنترنت
 .أمان تسجيل أسماء أسماء النطاقات، وآذلك تقرير جديد لمكافحة التصيد سيجهز لالصدار الحقًا في هذا الشهر

 التطورات حديثة العهد

http://www.icann.org/announcements/proposal-ipv4-report-29nov07.htm
mailto:policy-staff@icann.org


تستمر اللجنة االستشارية ألمان واستقرار االنترنت في متابعة مجموعة آاملة من المبادرات التي تهدف لحماية أمان 
 :وتتضمن هذه .واستقرار االنترنت

دراسة المنفعة من جراء جعل شرآات تسجيل أسماء النطاقات تقدم جهة اتصال الساءة االستعمال وان  •
 ساءة االستعمال متوفرة بشكل علتي؛تجعل معلومات اتصال ا

فحص االجراءات التي بمكن أن تتخذها شرآات تسجيل أسماء النطاقات لمساعدة المشترآين المسجلين بأن  •
تنوي . بات ومحافظ أسماء النطاقات عالية القيمة من االستخدام الغير مصرح به أو السرقةيحموا حسا

بأن تعمل مع قطاع شرآات تسجيل أسماء ) SSAC(اللجنة االستشارية ألمان واستقرار االنترنت 
 .النطاقات في هذا المشروع

منة ألسماء النطاقات برمجيات وتجهيزات ومقاييس و تطبيقات نظام االمتدادات اآلتبني دراسة  •
)DNSSEC( والممارسات العملية وتأليف تقرير حالة للمجتمع. 

 
) GNSO(اء العامة أيضًا تقدم منظمة دعم األسم) SSAC(تتابع اللجنة االستشارية ألمان واستقرار االنترنت 
 .حول نشاطات مجموعة عملها على التدفق السريع

 
، ديف بيسكيتيلو ساهم في تأليف تقرير )SSAC(استقرار االنترنت عضو طاقم عمل اللجنة االستشارية ألمان و

مع مجموعة عمل ) SSAC(حول مكافحة التصيد آجزء من تعاون اللجنة االستشارية ألمان واستقرار االنترنت 
سوف يتم " من قبل متصيدين،ماذا تفعل إذا آان موقعك االلكتروني مهاجمًا "تقرير،  ).APWG(مكافحة التصيد 

 ضعفاللتعريف مناطق ) APWG(يعمل بيسكيليتو أيضًا مع مجموعة عمل مكافحة التصيد . في أواسط يناير نشره
وستشكل نتائج هذه الدراسة أساسًا لتقرير مستقبلي لمجموعة عمل . شبكة االنترنت التي يستغلها المتصيدونل أعلى

 ).APWG(مكافحة التصيد 

 المزيد من المعلومات
 

 :1H2008استخدام اسم النطاق والتوجهات في  :مسح التصيد الدولي •
http://www.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishingSurvey1H2008.

pdf 
عرض الجانب المظلم للنطاقات الفرعية لمراآز شبكة : إحداث أمواج في الميناء األآثر أمنًا للمتصيد •

 )بيسكيليتو وراسموسن(المعلومات 
http://www.antiphishing.org/reports/APWG_Advisory_on_Subdomain_Reg

istries.pdf 
 

 لالتصال بطاقم العمل
 

 ديف بيسكيليتو
 
 

 

  )IDN(اعداد اقتراح تنفيذ المسار السريع ألسماء النطاقات الدولية جاري . 17
 

 

 لمحة

انتهاء فترة التعليقات على الخطة التنفيذية للمسار السريع ألسماء النطاقات الدولية لنطاقات رمز الدولة ذو المستوى 
 )IDN ccTLD(األعلى 

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


 التطورات حديثة العهد
 

انتهت فترة التعليقات على المسودة األولى للخطة التنفيذية للمسار السريع ألسماء النطاقات الدولية لنطاقات رمز 
سيصدر طاقم عمل شرآة االنترنت لتعيين أسماء . 2009يناير  9في ) IDN ccTLD(الدولة ذو المستوى األعلى 

 .وحدة للتعليقات المستلمةمراجعة م )ICANN(وأرقام االنترنت 

هي آلية أوصت بها هيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء ) IDN(عملية المسار السريع ألسماء النطاقات الدولية 
على تقديم ) IDNC(وبناًء عليه رآزت مجموعة عمل لجنة أسماء النطاقات الدولية  - ) ICANN(وأرقام االنترنت 

 ، التي تشترك)IDN ccTLDs(ية لنطاقات رمز الدولة ذو المستوى األعلى عدد محدود من أسماء النطاقات الدول
ذو الرمز الذي يحتوي على حرفين، للمالئمة مع الطلب على المدى ) 1- 3166األيزو ( ISO 3166-1مع 

 IDN(القريب، بينما يتم اعداد السياسات الكلية ألسماء النطاقات الدولية لنطاقات رمز الدولة ذو المستوى األعلى 
ccTLD.( 

، قدمت مجموعة )2008يونيو (في باريس ) ICANN(في لقاء شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 
تقريرها النهائي لهيئة شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت ) IDNC(عمل لجنة أسماء النطاق الدولية 

)ICANN(ية ، ويتضمن تصريحات اللجنة االستشارية الحكوم)GAC ( والمنظمة الداعمة ألسماء نطاقات
حول المنهاج المقترح لتقديم عدد محدود من أسماء النطاقات الدولية لنطاقات رمز الدولة ذو ) ccNSO(رمزالدولة 

نشر التقرير النهائي لمجموعة عمل لجنة ) 1: (وجهت الهيئة طاقم العمل ب). IDN ccTLD(المستوى األعلى 
البدء بالعمل على القضايا التنفيذية بالنشاور مع ) 2(لتعليقات الجمهور عليه؛ ) IDNC WG(ية أسماء النطاق الدول

تقديم تقرير تنفيذي مفصل يتضمن قائمة ألية مشاآل عالقة للهيئة قبل لقاء شرآة االنترنت ) 3(ذوي العالقة؛ و 
 .2008في القاهرة في نوفمبر  )ICANN( لتعيين أسماء وأرقام االنترنت

التقرير النهائي لمجموعة عمل ) ICANN(لتالي، نشر طاقم عمل شرآة االنترنت لتعيين أسماء وارقام االنترنت وبا
لتعليقات الجمهور عليه، وبدأ في تنفيذ العمل آما تم توجيهه من ) IDNC WG(لجنة أسماء النطاقات الدولية 

ألسماء النطاقات الدولية لنطاقات رمز الدولة ذو  ونشر طاقم العمل مسودة للخطة التنفيذية للمسار السريع. الهيئة
لتعليقات الجمهور عليها وسينشر ملخص وتحليل للتعليقات المستلمة قبل لقاء ) IDN ccTLD(المستوى األعلى 

 .في المكسيك العاصمة) ICANN(شرآة االنترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت 

رسائل لجميع الدول ) ICANN(نترنت لتعيين أسماء وأرقام االنترنت آجزء من العملية التنفيذية، أرسلت شرآة اال
وتضمن طلب المعلومات استبيان . والمناطق تطلب فيها معلومات عن اهتمامهم بالمشارآة في عملية المسار السريع

ل ونشر ملخص للنتائج وسيتم تقديم تقرير عام حو. مختصر هدفه التحقق من االهتمام بعملية المسار السريع
 .االستجابات

وتعرض الخطة على شكل . تقدم مسودة الخطة التنفيذية خريطة طريق والكثير من التفاصيل لعملية المسار السريع
نماذج سيتم تفصيلها وانهاءها بشكل أآبر لعملية المسار السريع ألسماء النطاقات الدولية لنطاقات رمز الدولة ذو 

المتطلبات التأهيلية للمسار السريع؛ سلسلة مقاييس ومتطلبات : ماذجتتضمن الن). IDN ccTLD(المستوى األعلى 
وتقييم المسار السريع؛ عملية ؛ أفكار اللجنة التقنية؛ عملية طلب )TLD(أسماء النطاقات ذات المستوى األعلى 

العمل تتضمن الخطة بعض المشاآل المفتوحة التي سيعاد و). TLD(تفويض أسماء النطاقات ذات المستوى األعلى 
 .عليها من خالل استشارات مجتمعية اضافية والتي تحتاج لحلول من أجل اتمام التنفيذ

 الخطوات القادمة

 .والتعليقات الموحدة في مسودة الخطة التنفيذية" طلب المعلومات"سيتم نشر تقرير استجابات 

 المزيد من المعلومات

): IDN(الصفحة االلكترونية لمعلومات أسماء النطاقات الدولية  •
http://www.icann.org/en/topics/idn/ 

http://www.icann.org/en/topics/idn/


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

 IDN(ر السريع ألسماء النطاقات الدولية لنطاقات رمز الدولة ذو المستوى األعلى اعالن المسا •
ccTLD :(-http://www.icann.org/en/announcements/announcement
en.htm-26nov08 

 

 لالتصال بطاقم العمل

 )ccNSO(، مستشار سياسات في المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة ت بوسوينكلبار

 

http://www.icann.org/en/public-comment/#plan-idn-cctlds
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26nov08-en.htm
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