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عبر

ICANN

#المشكالت المطروحة فً الوقت الحالً لتعلٌق الجمهور علٌها

GNSO
االنتقاالت :األعضاء الجدد فً مجلس
ccNSO

التوصٌات جاهزة حول تفوٌض النطاقات عالٌة المستوى وإعادة التفوٌض والتقاعد
تعٌٌن أعضاء جدد فً فرق عمل التموٌل والتخطٌط اإلستراتٌجً والتشغٌلً
فرٌق عمل التخطٌط لالستجابة إلى الحوادث ٌنهً التقرٌر النهائً
 ccNSOتتبنى مٌثاق فرٌق عمل تحلٌل استقرار وحماٌة نظام أسماء النطاقات ،وتبحث عن

متطوعٌن
إنشاء فرٌق دراسات جدٌد حول استخدام اسم الدولة واإلقلٌم كسلسلة للنطاقات عالٌة المستوى
GNSO

 gTLDsالجدٌدة

تقرٌر على مستوى المجتمع ٌناقش األخالقٌات ومسائل النظام العام حول
 gTLDsالجدٌدة

إنهاء عملٌة وضع السٌاسة للتكامل الرأسً ،والسماح بالملكٌة المشتركة فً
بدء فرٌق عمل سٌاسة نقل التسجٌل الداخلً الجزء ب بوضع التقرٌر النهائً
عمل فرٌق وضع مسودة التنفٌذ على موقف سٌاسة إساءة استخدام التسجٌل لصالح مجلس

GNSO
فرٌق عمل استعادة صالحٌة اسم النطاق بعد انتهاء صالحٌته ٌسعى لتحقٌق اإلجماع

 :GNSOمجموعة أدوات جدٌدة ،نموذج فرٌق عمل جدٌد ،المنتدٌات العامة

عملٌات تحسٌن
وخطة الموقع اإللكترونً

GNSO
المسائل األخرى الجارٌة فً

ASO
نشاطات سٌاسة الموارد الواجب مناقشتها فً اجتماع  ICANNاألخٌر

الجهود المشتركة
فرٌق عمل مراجعة المناطق الجغرافٌة ٌنشر التقرٌر المؤقت
المسائل األخرى الجارٌة كجهود مشتركة

عموم المستخدمين

ICANN
مدٌر مجتمع عموم مستخدمٌن جدٌد ٌترأس مجلس إدارة
 ALACترفع من عدد ونوعٌة إرساالت بٌان السٌاسة فً عام 1111

SSAC

 SSACتتبع خطة عمل


اقرأ بلغتك المفضلة
تحدٌث سٌاسة  ICANNمتوفر بجمٌع اللغات الرسمٌة الستة لألمم المتحدة .تحدٌث السٌاسة ٌنشر على موقع
 ICANNعبر اإلنترنت وٌتوفر من خالل االشتراك عبر اإلنترنت .والستالم التحدٌث على برٌدك
اإللكترونً كل شهر ،الرجاء زٌارة صفحة االشتراكات وإدخال عنوان برٌدك اإللكترونً واختٌار "تحدٌث
السٌاسة" لالشتراك فً الخدمة  .هذه الخدمة هً مجانٌة.
بيان الغرض من تحديث سياسة  ICANNإرسال
األسئلة والتعلٌقات واالقتراحات إلى.policy-staff@icann.org :

سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية
ASO

منظمة دعم العناوٌن


ccNSO

المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة


GNSO

المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة


ALAC

اللجنة االستشارٌة لعموم المستخدمٌن
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GAC

اللجنة االستشارٌة الحكومٌة

 RSSACاللجنة االستشارٌة لنظام مخدم الجذر

SSAC

اللجنة االستشارٌة للحماٌة واالستقرار

عبر ICANN

المشكالت المطروحة في الوقت الحالي لتعليق الجمهور عليها
العدٌد من الفترات العامة هً مفتوحة إلبداء التعلٌقات حول المشكالت التً تهم مجتمع  .ICANNبادر اآلن
للمشاركة بوجهات نظرك حول موضوعات مثل:


مجموعة االرتباط الفنً  -تقرٌر نهائً .لجنة التحسٌنات التركٌبٌة ( )SICالتابعة لمجلس إدارة ICANN
تطلب التعلٌقات حول التقرٌر النهائً [251 ،PDFكٌلو باٌت] حول إعداد مجموعة االرتباط التقنٌة
( )TLGالتابعة لـ  ،ICANNمن إعداد مدقق خارجً ومستقبل ،وهو شركة  JASلالتصاالت ش.م.م.
إن التقرٌر هو مفتوح أمام التعلٌقات العامة حتى ٌ 12ناٌر .1111



التقرٌر المؤقت لفرٌق عمل مراجعة المناطق الجغرافٌةٌ .راجع هذا التقرٌر المؤقت التارٌخ الضمنً
واألهداف والمبادىء العامة إلطار عمل المناطق الجغرافٌة لـ  ،ICANNوٌثٌر أسئلة إستراتٌجٌة أساسٌة،
وٌوسع النقاش حول أمور معٌنة تم تحدٌدها فً التقرٌر المبدئً والتً من المرجح أن تتم مخاطبتها فً
التقرٌر النهائً .سٌغلق باب التعلٌقات فً ٌ 01ناٌر .1111



مٌثاق وعرٌضة الدائرة االنتخابٌة للشؤون التشغٌلٌة غٌر الربحٌة ( .)NPOCلقد عدل مؤٌدو NPOC
من اقتراح مٌثاقهم لٌعكس اسما ً جدٌداً للدائرة االنتخابٌة المقترحة لهم  -وهً الدائرة االنتخابٌة للشؤون
التشغٌلٌة غٌر الربحٌة .كما أجروا تعدٌالت على بٌان المهمة للمنظمة المقترحة .راجع المستندات التً
تشرح هذه المراجعات .لقد تم تمدٌد فترة التعلٌقات إلى ٌ 01ناٌر .1111



 .ccTLDإن الخطة التنفٌذٌة النهائٌة لعملٌة المتابعة السرٌعة


IDN
مراجعة عملٌات المتابعة السرٌعة لـ
ً
تتطلب خضوع العملٌة للمراجعة سنوٌا .ندعو المجتمع القتراح التغٌٌرات لتحسٌن العملٌة للمتسخدمٌن
النهائٌٌن ،ومن بٌنهم مدراء  ccTLD IDNالمعنٌٌن ،والحكومات ومستخدمً  ccTLDs IDNالناتجٌن
قبل ٌ 01ناٌر .1111



التوصٌات النهائٌة لفرٌق مراجعة المساءلة والشفافٌة .أصدر ATRTتوصٌاته النهائٌة [،PDF
 1.52مٌجا باٌت] للتعلٌقات العامة .إن هذه التوصٌات هً مبنٌة على أساس المسودة التً اقترحت

التوصٌات ،وتشمل اآلراء المستلمة أثناء فترة التعلٌقات ،وعبر البرٌد اإللكترونً أو اجتماعات ICANN
( 08و .)09ندعو المجتمع للمشاركة فً منتدى التعلٌقات هذا بحلول  12فبراٌر .1111



التقرٌر المؤقت لفرٌق عمل بٌانات التسجٌل الدولٌة .إن التقرٌر المؤقت لـ ٌ IRD-WGلخص المناقشات
السابقة ،وٌقدم توصٌات أولٌة ،وٌطلب اآلراء من المجتمع حول االستفسارات المرتبطة ببٌانات التسجٌل
الدولة .لقد تم تمدٌد فترة التعلٌقات إلى  12مارس .1111

لرؤٌة قائمة كاملة بالمسائل المعروضة للتعلٌقات العامة ،باإلضافة إلى منتدٌات التعلٌق المغلقة حدٌثا ً والمؤرشفة،
الرجاء زٌارة صفحة تعلٌقات العامة.
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االنتقاالت :األعضاء الجدد في مجلس GNSO
لقد تم اختٌار ستٌفانً فان غٌلدٌر من مجموعة حاملً أسهم المسجلٌن عضواً جدٌداً فً مجلس  .GNSOوقد تم
اختٌار جٌفري نٌومان من مجموعة حاملً أسهم سجالت النطاقات عالٌة المستوى العامة نائب رئٌس جدٌد من دار
الطرف المتعاقد ( )CPHالتابعة لـ  .GNSOلقد تم اختٌار أولغا كافالً نائب الرئٌس المؤقت باإلنابة لدار الطرف
غٌر المتعاقد ( )NCPHلـ  GNSOإلى أن ٌتم إجراء انتخابات جدٌدة لتلك الجمعٌة.
ثمة خمسة مستشارٌن جدد لمجلس :GNSO


جٌف نٌومان ،أمرٌكا الشمالٌة ،مجموعة حاملً أسهم سجالت النطاقات عالٌة المستوى العامة



تشٌنغ تشٌوا ،آسٌا المحٌط الهادىء ،مجموعة حاملً أسهم سجالت النطاقات عالٌة المستوى العامة



جوناثٌن روبٌنسون ،أوروبا ،مجموعة حاملً أسهم سجالت النطاقات عالٌة المستوى العامة



جون بٌرارد ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،مجموعة حاملً األسهم التجارٌة ،الدائرة االنتخابٌة لألعمال



كارلوس دٌونٌسٌو ،أمرٌكا الالتٌنٌة ،األرجنتٌن  -معٌّن من قبل لجنة الترشٌح

ccNSO

التوصيات جاهزة حول تفويض النطاقات عالية المستوى وإعادة التفويض
والتقاعد
لمحة سريعة

نشر فرٌق عمل تفوٌض النطاقات عالٌة المستوى وإعادة التفوٌض والتقاعد لـ  ccTLDأو ( )WG DRDرابع
تقرٌر له ،وٌشمل توصٌات حول إعادة تفوٌض  ccTLDsمن دون موافقة المشغل اإللزامً.
آخر التطورات
لقد نشر فرٌق عمل  DRDالمسودة النهائٌة لتوصٌاته للمناقشة وطلب اآلراء (تتوفر تقارٌر الفرٌق عبر اإلنترنت؛
قم بالتدرج عبر الصفحة المرتبطة لرؤٌة القائمة) .أصدر  DRDأحدث تقرٌر له فً  11دٌسمبر  .1111وهو
ٌشمل المكتشفات الرئٌسٌة والتوصٌات حول إعادة تفوٌض  ccTLDsمن دون موافقة المشغل اإللزامً .ولكن هذا
ال ٌنهً عمل فرٌق عمل  ،DRDوستتواصل جهوده.
الخلفية
 ICANNللتفوٌض وإعادة التفوٌض هً مغطاة حالٌا ً بموجب عملٌات  IANAالراسخة.

إن سٌاسة وممارسات
(لمزٌد من المعلومات حول وضع  ccTLDsالجدٌدة ،الرجاء مراجعة إجراءات  IANAلوضع ccTLDs
وتقارٌر تفوٌض  ).IANAلقد تغٌرت البٌئة بشكل كبٌر منذ نشر ( RFC 1591فً التسعٌنات) ،وقد شعروا فً
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 ccNSOأن الوقت قد حان لمراجعة سٌاساتهم للحصول على فهم أفضل لمسائل السٌاسة الحالٌة قبل اتخاذ المزٌد
من الخطوات.
الخطوات التالية
سٌأخذ فرٌق عمل  DRDبعٌن االعتبار تعلٌقات العامة على تقارٌر سٌر أعماله ،وسٌعمل على وضع التقرٌر
النهائً إلدخال تعلٌقات العامة فٌه .ستتم مراجعة التقرٌر النهائً وإعادة نشره قبل اجتماع  ICANNالقادم فً
سٌلٌكون فالً فً سان فرانسٌسكو.
المزيد من المعلومات


معلومات فرٌق عمل  DRDعلى ccnso.icann.org



إعالن التقرٌر حول التفوٌض وإعادة التفوٌض من دون موافقة

جهة االتصال بفريق العمل
بارت بوسوٌنكل ،كبٌر مستشاري السٌاسة

تعيين أعضاء جدد في فرق عمل التمويل والتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
لمحة سريعة
لقد عٌّن مجلس  ccNSOباٌرون هوالند ،المدٌر التنفٌذي لـ  ).CA( CIRAكعضو فً فرٌق عمل ccNSO
للتموٌل ،وروٌلٌف مٌجٌر كعضو فً فرٌق عمل التخطٌط اإلستراتٌجً والتشغٌلً.
آخر التطورات
فً جلسته التً عقدت فً كارتاجٌنا ،لقد عٌّن مجلس  ccNSOأعضاء فً فرٌق عمل التموٌل التابع لـ  EOحدٌث
التأسٌس ،وفرٌق عمل التخطٌط اإلستراتٌجً والتشغٌلً (.)SOP WG
الخلفية
إن هدف فرٌق عمل التموٌل هو تحقٌق غاٌتٌن:
 .1الحوار مع  ICANNحول المبالغ فً مٌنزانٌة  ICANNالتً تعزى إلى  ،ccTLDsووضع منهج
ٌمكن أن تستخدمه  ccTLDsالفردٌة الحتساب مساهمة مالٌة طوعٌة منصفة ومتكافئة فً عملٌات
 ،ICANNواقتراح هذه التوصٌات على مجتمع  ،ccTLDوثانٌا ً:
 .1تنسٌق وتسهٌل ورفع مستوى مشاركة مدراء  ccTLDفً الجوانب المادٌة للتخطٌط اإلستراتٌجً
والتشغٌلً والتخطٌط التشغٌلً وعملٌات المٌزانٌة لـ .ICANN
إن هدف فرٌق عمل  SOPهو تسهٌل ورفع مستوى مشاركة مجتمع  ccTLDفً عملٌات التخطٌط اإلستراتٌجً
والتشغٌلً لـ .ICANN
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الخطوات التالية
ٌحضر فرٌق عمل التموٌل إللقاء تقدٌم فً اجتماع  ICANNالقادم فً شهر مارسٌ .حضر فرٌق عمل SOP
لتقدٌم إرساالت حول عملٌة التخطٌط اإلستراتٌجً لـ .ICANN
المزيد من المعلومات



ccNSO
معلومات فرٌق عمل التموٌل على .icann.org

جهة االتصال بفريق العمل
بارت بوسوٌنكل ،كبٌر مستشاري السٌاسة

فريق عمل التخطيط لالستجابة إلى الحوادث ينهي التقرير النهائي
لمحة سريعة

مع تسلٌمه تقرٌره النهائً إلى مجلس ٌ ،ccNSOنتهً عمل فرٌق عمل التخطٌط لالستجابة إلى الحوادث.
آخر التطورات
سلم فرٌق عمل التخطٌط لالستجابة إلى الحوادث تقرٌره النهائٌة ،والذي ٌتضمن تفاصٌل حاصل استجابة مجتمع
 ccTLDإلى الحوادث مع تفاصٌل االتصال والحاالت المستخدمة والمواد المرتبطة .كما قام فرٌق العمل بتحدٌد
المواضٌع التً ٌجب مواجهتها قبل التنفٌذ .وهً تشمل "الصنع أو الشراء" ومستوى الصٌانة والتوفر والتموٌل.
الخطوات التالية
تمت مناقشة التقرٌر النهائً ،الذي حدد المواضٌع والخطوات التالٌة ،فً اجتماع مجلس  ccNSOالتالً المحدد فً
ٌ 15ناٌر.
المزيد من المعلومات


التقرٌر النهائً لفرٌق عمل التخطٌط لالستجابة إلى الحوادث

جهة االتصال بفريق العمل
بارت بوسوٌنكل ،كبٌر مستشاري السٌاسة
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 ccNSOتتبنى ميثاق فريق عمل تحليل استقرار وحماية نظام أسماء
النطاقات ،وتبحث عن متطوعين
لمحة سريعة

بعد  ,GNSO ,ALACو( NROمنظمة موارد األرقام التً تعمل بصفة  ،)ASOتبنى  ccNSOمٌثاق فرٌق
عمل تحلٌل استقرار وحماٌة نظام أسماء النطاقات ( )DSSA WGوٌبحث حالٌ ًا عن متطوعً  ccTLDلمساندة
هذه الجهود.
آخر التطورات
اعتباراً من اجتماعه األخٌر فً شهر دٌسمبر ،تبنى  ccNSOمٌثاق فرٌق عمل تحلٌل استقرار وحماٌة نظام أسماء
النطاقات (.)DSSA WG
الخطوات التالية
لقد أرسل  ccNSOطلبا ً لمتطوعٌن فً فرٌق عمل  ASSDالمشترك .وسٌقوم المجلس بتعٌٌن متطوعٌن جدد فً
 ccNSOفً اجتماعه المقبل.
الخلفية
شعر فرٌق عمل تم تشكٌله لهذا الغرض ،وٌتضمن  GNSO ,ccNSO ,ALACو ,NROأثناء اجتماع
 ICANNفً بروكسٌل ،بالحاجة إلى فهم حماٌة واستقرار نظام أسماء النطاقات العالمٌة ( .)DNSشكلت SOs
و ACsالمشاركة فرٌق عمل لوضع مٌثاق لهذا الغرض .وضع فرٌق العمل هذا (الذي ٌتضمن أعضاء من عموم
المستخدمٌن GNSO ,ccNSO ،و )NROمسودة مٌثاق لفرٌق عمل تحلٌل استقرار وحماٌة نظام أسماء
النطاقات ( ،)DSSA WGوأرسلها إلى  SOsو ACsلتبنٌها فً اجتماع كارتاجٌنا.
إن هدف فرٌق عمل  DSSAهو ما ٌلً:


مراجعة مستوى وتكرار وشدة التهدٌدات على نظام أسماء النطاقات،



مراجعة النشاطات والجهود الحالٌة للتخفٌف من هذه التهدٌدات،



وتحدٌد الفجوات المحتملة فً استجابة الحماٌة الحالٌة لمسائل نظام أسماء النطاقات.

المزيد من المعلومات


دعوة المتطوعٌن:



مٌثاق فرٌق عمل  DSSAالمشترك

جهة االتصال بفريق العمل
سكرتارٌة  :ccNSOجابرٌٌال شٌتٌك
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إنشاء فريق دراسات جديد حول استخدام اسم الدولة واإلقليم كسلسلة للنطاقات
عالية المستوى
لمحة سريعة

لقد أنشأ  ccNSOفرٌق دراسة لهذا الغرض لتزوٌد مجلس  ccNSOومجتمع  ccTLDوحاملً األسهم اآلخرٌن
بنظرة شاملة على المسائل المرتبطة باستخدام أسماء الدولة واإلقلٌم كسلسلة للنطاقات عالٌة المستوى .تنطبق هذه
المسائل على جمٌع النطاقات عالٌة المستوى ،وك ٍل من  ccTLDsلـ  gTLDالجدٌدة وأسماء النطاقات الدولٌة
[]IDN
آخر التطورات
ٌجري  ccNSOحالٌا ً عملٌة وضع سٌاسة على  .IDNsإن المجال هو مقصور على التمثٌالت ذات المعنى ألسماء
األقالٌم فً قائمة  ISO 3166-1التً تتضمن حرف غٌر  -ASCIIواحد ) (1على األقل .ما لم ٌتم اتخاذ خطوات
لمنع هذاٌ ،مكن إرسال طلبات  gTLDالجدٌدة المبنٌة على أسماء اإلقلٌم بعد الجولة األولى من تقدٌم طلبات gTLD
الجدٌدة .لفهم المسائل المعنٌة ،أنشأ مجلس  ccNSOفرٌق دراسة لهذا الغرض لتزوٌد حاملً األسهم بنظرة عامة
شاملة حول المسألة والتوصٌة بإجراءات.
الخطوات التالية
طلب مجلس  ccNSOمن آنابٌث النج من  ).NO( NORIDوضع مسودة ببٌان الغرض ومجال النشاطات،
وإرسالها لكً ٌتبناها المجلس فً اجتماعه التالً.
المزيد من المعلومات
سٌتم تقدٌم المزٌد من المعلومات على هذه الصفحة اإللكترونٌة لفرٌق العمل حالما تصبح متوفرة.
جهة االتصال بفريق العمل
بارت بوسوٌنكل ،كبٌر مستشاري السٌاسة

GNSO

تقرير على مستوى المجتمع يناقش األخالقيات ومسائل النظام العام حول
 gTLDsالجديدة
لمحة سريعة

ركزت استشارة مجتمع فً كارتاجٌنا اهتمامها على عدد من المسائل الرئٌسٌة التً تؤثر على اعتراض اهتمام
العامة المحدود المقترح بٌنما تضع  ICANNالتفاصٌل النهائٌة على برنامج  gTLDالجدٌد .طلب مجلس إدارة
 ICANNإجراء المزٌد من الحوارات حول عدد من المبادىء الرئٌسٌة.
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الخلفية
لقد تم وضع توصٌات السٌاسة حول ظهور  gTLDsالجدٌدة من قبل  GNSOعلى مدار فترة عامٌن .وتضمنت
توصٌات سٌاسة  GNSOهذه التوصٌة رقم :6
"ٌجب أال تكون السالسل مخالفة للقواعد القانونٌة المقبولة بشكل عام والمتعلقة باألخالقيات
والنظام العام المُعترف بها طبقا ً لمبادئ القانون الدولٌة".
تعمل  ICANNحالٌا ً على إنهاء تفاصٌل التنفٌذ إلطالق  gTLDsالجدٌدة .كتٌب اإلرشادات النهائً المقترح
المنشور حدٌثا ً لـ ٌ ICANNحدد اإلجراءات لمواجهة االعتراضات المبنٌة على األخالقٌات ومخاوف النظام العام
الناشئة عن سالسل  gTLDالتً ٌحتمل أن تثٌر االعتراضات.
آخر التطورات
نشر فرٌق عمل على مستوى المجتمع (ٌ )CWGتألف من أعضاء من  ,GNSO ,GACومجتمع عموم
المستخدمٌن تقرٌر ٌخاطب المخاوف التً ظهرت فٌما ٌتعلق بالتنفٌذ المقترح للتوصٌة رقم .6
نشرت  ICANNمذكرة توضٌحٌة تحلل تقرٌر  ،CWGوأجرت استشارة مجتمع فً كارتاجٌنا لفهم توصٌات
 .CWGطلب مجلس إدارة  ICANNالمزٌد من التوضٌحات من  CWGحول ثالثة مسائل رئٌسٌة ،وقد رد
 CWGبمحاولة لمساعدة  ICANNعلى وضع التفاصٌل النهائٌة على معالجة اعتراضات االهتمام العام المحدودة
هذه.
معلومات إضافية


لمراجعة خطة التنفٌذ المقترحة للتوصٌة رقم  6فً كتٌب اإلرشادات النهائً المقترح [0.11 ،PDFمٌجا
باٌت؛ الرجاء مراجعة الوحدة ]0



 ICANNبشأن التوصٌة رقم 6

قرار مجلس



 CWGإلى مجلس اإلدارة

توضٌح

الفريق المسؤول
مارجً مٌالم ،كبٌر مستشار السٌاسة

إنهاء عملية وضع السياسة للتكامل الرأسي ،والسماح بالملكية المشتركة في
 gTLDsالجديدة
لمحة سريعة
عندما قرر مجلس إدارة  ICANNتعزٌز التنافس فً  gTLDsالجدٌدة ،صوّ ت مجلس  GNSOعلى إنهاء عملٌة
وضع السٌاسة للتكامل الرأسً ( )IVبٌن المسجلٌن والسجالت بالملكٌة المشتركة فً  gTLDsالجدٌدة.
الخلفية
فً عام  ،1119أطلقت  GNSOعملٌة وضع السٌاسة ( )PDPلتقٌٌم السٌاسات حول موضوع "التكامل الرأسً"
( )IVبٌن المسجلٌن والسجالت التً تؤثر على  gTLDsالجدٌدة والقائمة .أجرت  GNSOعملٌة وضع السٌاسة
بشكل مستعجل ،ولكن المجتمع عجز عن التوصل إلى إجماع حول التوصٌات فً الوقت المناسب لكً تؤثر على
اإلصدار النهائً من كتٌب إرشادات المتقدم بطلب إلطالق  gTLDsالجدٌدة.
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آخر التطورات
نشر فرٌق عمل التكامل الرأسً لـ  GNSOتقرٌره المؤقت [1.17 ،PDFمٌجا باٌت] ،والذي حاول تحدٌد نموذج
بدعم من المجتمع ٌواجه مسألة التكامل العمودي بٌن المسجلٌن والسجالت فً الجولة األولى من طلبات gTLD
الجدٌدة .على الرغم من تحدٌد اقتراحات بدٌلة ،لم ٌحقق أي منها اإلجماع ضمن فرٌق عمل التكامل الرأسً (VI
 .)WGفً شهر سبتمبر ،أبلغ مجلس  GNSOمجلس إدارة  ICANNبأنه عجز عن التوصٌة بحل.
وفً ظل غٌاب أي توجٌهات من مجلس  ،GNSOراجع مجلس  ICANNهذه المسألة بعناٌة ،وصوّ ت لتعزٌز
المنافسة فً  gTLDsالجدٌدة .وعلى وجه التحدٌد ،سوف تسمح  ICANNلمسجلً  gTLDالجدد بامتالك
سجالت ،وقد اختارت عدم وضع قواعد جدٌدة تحظر على المسجلٌن التقدم بطلب للحصول على أو تشغٌل سجالت
 gTLDالجدٌدة.
معلومات إضافية


تقرٌر مؤقت حول التكامل الرأسً بٌن السجالت والمسجلٌن( ،المرحلة األولى) [1.17 PDFمٌجا باٌت]



لمعرفة المزٌد عن قرار مجلس اإلدارة حول هذه المسألة ،الرجاء مراجعة اإلعالن



لمزٌد من التفاصٌل عن تنفٌذ نشاطات التخطٌط لـ  gTLDsالجدٌدة ،الرجاء مراجعة المستندات.

الفريق المسؤول
مارجً مٌالم ،كبٌرة مستشاري السٌاسة

بدء فريق عمل سياسة نقل التسجيل الداخلي (الجزء ب) بوضع التقرير
النهائي
لمحة سريعة

تهدف سٌاسة نقل التسجٌل الداخلً ( )IRTPإلى توفٌر إجراء مباشر لحاملً أسهم النطاق لنقل أسمائهم من مسجل
 ICANNمعتمد إلى آخر .أسس مجلس  GNSOسلسلة من خمسة فرق عمل (أ إلى هـ) للتدقٌق واألخذ بعٌن
االعتبار المراجعات المختلفة لهذه السٌاسة.
آخر التطورات
أرسل ثالثة عشرة طرفا ً سبعة عشرة تعلٌق منفصل حول آخر جهود وضع مسودات لفرٌق العمل على IRTP
(الجزء ب) .ركزت معظم التعلٌقات على سٌاسة عكس النقل بشكل سرٌع المقترحة ( )ETRPالتً اقترحها فرٌق
العمل .وأقد أنهى فرٌق عمل مراجعة التعلٌقات التً وردت ،وبدأ العمل على االنتهاء من تقرٌره لتقدٌمه إلى مجلس
.GNSO
الخطوات التالية
ٌتوقع فرٌق العمل أن ٌنشر مسودة تقرٌره النهائً فً الموعد المناسب قبل اجتماع  ICANNفً سٌلٌكون فالً فً
سان فرانسٌسكو ،وسٌنشره لطلب تعلٌقات العامة قبل إرساله إلى مجلس  .GNSOلمزٌد من المعلومات ،الرجاء
 IRTPالجزء ب .

مراجعة مساحة فرٌق العمل على
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الخلفية
نشر فرٌق العمل على  IRTPالجزء ب تقرٌره المبدئً فً العام الماضً ،وقدم العدٌد من االستنتاجات والتوصٌات
التمهٌدٌة لطلب آراء العامة ،وٌتضمن سٌاسة عكس النقل بشكل سرٌع المقترحة ( .)ETRPسٌاسة عكس النقل
بشكل سرٌع المقترحة ( )ETRPهً عملٌة "نقل عكسً" إلعادة اسم نطاق تم بٌعه مؤخراً إلى مالكه األصلً إذا
تعرض للقرصنة ،وقد تم وضعها لتصحٌح االنتقاالت االحتٌالٌة أو بالخطأ .وهً ال تحدد أو تحل النزاعات الخاصة
الناشئة عن التحكم بالنطاق أو استخدامه.
ٌعتبر الجزء ب من عملٌة تطوٌر السٌاسة  IRTPهو الثانً من سلسلة من خمسة نقاط عملٌة تطوٌر السٌاسة
لتحسٌن سٌاسة نقل التسجٌل الداخلًٌ .واجه فرٌق العمل خمسة مسائل تركز على قرصنة النطاقات ،واإلعادة
العاجلة لالسم الذي ٌتم نقله بشكل غٌر صحٌح ،وحالة اإلغالق .لمزٌد من التفاصٌل ،الرجاء مراجعة مٌثاق
المجموعة.
المزيد من المعلومات


764 ،PDFكٌلو باٌت]

 IRTPلـ [ PDP

التقرٌر األولً من الجزء ب من



لسٌاسة نقل التسجٌل الداخلً



 IRTPالجزء ب

التقدم المستمر عن تقرٌر الحالة لـ



256 ،PDFكٌلو باٌت]

[ IRTP

تقرٌر القضاٌا الجزء ب



124 ،PDFكٌلو باٌت]

توصٌات [ PDP



ملخص وتحلٌل التعلٌقات العامة الواردة



18 ،MP3[ IRTPمٌجا باٌت]

 ICANتبدأ البث الصوتً :التفسٌر الصوتً للجزء ب من

N

جهات االتصال للعاملين
مارٌكا كونٌنجز ،كبٌرة مدٌري السٌاسة

عمل فريق وضع مسودة التنفيذ على موقف سياسة إساءة استخدام التسجيل
لصالح مجلس GNSO
لمحة سريعة

ثمة انعدام باالتساق بٌن المسجلٌن والسجالت فٌما ٌتعلق بالتعامل مع إساءة تسجٌل اسم النطاق ،وتستمر الشكوك
حول النشاطات التً تعتبر "إساءة استخدام للتسجٌل" .وقد أنشأ مجلس  GNSOفرٌق عمل على سٌاسات إساءة
التسجٌل ( )RAPلفحص حاالت إساءة استخدام التسجٌل.
آخر التطورات
لقد وضع فرٌق إعداد مسودة ( )DTتنفٌذ سٌاسات إساءة استخدام التسجٌل ( )RAPمصفوفة لتصنٌف توصٌات
فرٌق عمل إساءة استخدام التسجٌل التقرٌر النهائً [1.7 ،PDFمٌجا باٌت] بحسب األولوٌة ،والتعقٌدات المتوقعة
والموارد المتطلبة .فً شهر نوفمبر  ،1111أرسلت المجموعة رسالة [184 ،PDFكٌلو باٌت] إلى مجلس
 GNSOتحدد المنهج الموصى به لتقوم بالتدقٌق به.
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الخطوات التالية
راجع مجلس  GNSOوناقش المنهج المقترح فً جلسته للعمل فً كارتاجٌنا وأخذ بعٌن االعتبار خطواته التالٌة فً
اجتماعه فً ٌوم الخمٌس ٌ 10ناٌر.
الخلفية
فرٌق عمل سٌاسات إساءة استخدام التسجٌل قدم تقرٌره النهائً [1.7 ،PDFمٌجا باٌت] وتوصٌاته إلى مجلس
 GNSOفً اجتماع  ICANNفً شهر ٌونٌو فً بروكسٌل .ثم شكل مجلس  GNSOفرٌق من المتطوعٌن ،وهو
فرٌق عمل وضع المسودة ( )DTلتنفٌذ سٌاسات إساءة استخدام التسجٌل ( ،)RAPلوضع مسودة بالمنهج المقترح
لتوصٌات التقرٌر ،وٌشمل تشكٌل فرق عمل لمراجعة توصٌات التقرٌر وكٌفٌة التعامل مع التوصٌات التً لم تحقق
اإلجماع .راجع الموقع اإللكترونً لمزٌد من المعلومات.
ٌتوفر تارٌخ موجز عن فرٌق عمل إساءة استخدام التسجٌل على الموقع اإللكترونً لـ .ICANN
المزيد من المعلومات


التقرٌر النهائً لفرٌق العمل على سٌاسات إساءة التسجٌل [1.7 ،PDFمٌجا باٌت]



تقرٌر مسائل سٌاسات إساءة التسجٌل 19 ،أكتوبر 211 ،PDF[ 1118كٌلو باٌت] وترجمة الملخص



مٌثاق فرٌق عمل سٌاسات إساءة استخدام التسجٌل



مساحة عمل فرٌق عمل سٌاسات إساءة استخدام التسجٌل ()Wiki



مساحة عمل فرٌق العمل على إعداد مسودة تنفٌذ سٌاسات اإلساءة للتسجٌل ()Wiki



182 ،PDFكٌلو باٌت]

[ GNSO

رسالة فرٌق إعداد تنفٌذ سٌاسات اإلساءة للتسجٌل إلى مجلس

جهة االتصال بفريق العمل
مارٌكا كونٌنغ ,مدٌرة السٌاسة و مارغً مٌالم كبٌرة مستشاري السٌاسة

فريق عمل استعادة صالحية اسم النطاق بعد انتهاء صالحيته يسعى لتحقيق
اإلجماع
لمحة سريعة

إلى أي مدى ٌنبغً أن ٌكون المسجلٌن قادرٌن على استعادة أسماء النطاق بعد أن تنتهً صالحٌتها؟ تتم مناقشة ما إذا
كان التجدٌد والنقل والحذف الحالً لسٌاسات أسماء النطاق منتهٌة الصالحٌة للسجالت هً كافٌة.
آخر التطورات
بعد إنهائه مراجعته للتعلٌقات على التقرٌر المبدئً الستعادة صالحٌة اسم النطاق بعد انتهاء صالحٌته لـ GNSO
[1 ،PDFمٌجا باٌت] واالستبٌان الملحق [928 ،PDFكٌلو باٌت] ،بدأ فرٌق العمل بتحدٌث التقرٌر ووضع
التوصٌات .اقترح أعضاء فرٌق العمل إجراء عدة تغٌٌرات على الممارسات المتعلقة بانتهاء الصالحٌة .وسٌناقش
فرٌق العمل هذه االقتراحات بمزٌد من التفاصٌل ،وهو ٌهدف إلى تحقٌق اإلجماع القتراح نظرة مستقبلٌة.
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الخلفية
فرٌق عمل عملٌة وضع سٌاسة استعادة صالحٌة اسم النطاق بعد انتهاء صالحٌته تقرٌره المبدئً فً  01ماٌو -
راجع منتدى التعلٌقات العامة من المجتمع المتعلق باألمر .باإلضافة إلى هذا ،طرح استبٌان عدة أسئلة معٌنة حول
تجدٌد وانتهاء صالحٌة الممارسات .لقد تم إرسال تسعة تعلٌقات من المجتمع واستالم  211رد على االستبٌان
(راجع الملخص والتحلٌل).
للتعرف على تارٌخ أنشطة تطوٌر سٌاسة مجتمع  ICANNذات الصلة بنظام استعادة اسم النطاق بعد انتهاء
صالحٌته ،الرجاء مراجعة صفحة الخلفٌة لـ PEDNR
المزيد من المعلومات


1 ،PDFمٌجا باٌت]

التقرٌر األولً لعملٌة وضع السٌاسة لـ [ PEDNR



التفاصٌل حول جلسة المشاورات العامة لـ  RNAEPفً بروكسٌل



216 ،PDFكٌلو باٌت]

 GNSOحول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحٌته [

تقرٌر قضاٌا



ترجمة تقرٌر قضاٌا  GNSOحول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحٌته



تقدٌم فرٌق العمل :النتائج النهائٌة الستبٌان السجل [928 ،PDFكٌلو باٌت]

جهة االتصال بفريق العمل
مارٌكا كونٌنجز ،مدٌرة السٌاسة

عمليات تحسين  :GNSOمجموعة أدوات جديدة ،نموذج فريق عمل جديد،
المنتديات العامة وخطة الموقع اإللكتروني
لمحة سريعة

إن أعضاء مجتمع المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة (ٌ )GNSOقومون بتنفٌذ تغٌٌرات تنظٌمٌة تهدف إلى
تحسٌن فعالٌة المنظمة وسهولة الوصول إلٌها .أنشأ الموظفون أٌض ًا سلسلة من صفحات "لوحة المعلومات" الجدٌدة
لمراجعة سرٌعة لتنفٌذ األنشطة .لمراجعة هذه الممٌزات والخلفٌة حول مبادرة تحسٌنات  ،GNSOراجع موقعها
اإللكترونً.
آخر التطورات

مجموعة أدوات  GNSOللخدمات اإلدارٌة
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فً شهر دٌسمبر  ،1119اعتمد مجلس  GNSOمجموعة من توصٌات المجتمع (وهً قائمة "مجموعة
أدوات" بالخدمات) لمساعدة منظمات  GNSOالمؤهلة فً عملٌاتها ونشاطاتها لوضع السٌاسات .فً 16
نوفمبر ،تداول العاملون خطة تنفٌذٌة لتحقٌق خدمات مجموعة أدوات معٌنة  -وتشمل مواصفات عامة،
وتضمٌنات مٌزانٌة وتوفر المعلومات لكل خدمة قائمة مجموعة أدوات واإلجراءات المحددة لطلب وتعدٌل
وتقٌٌم خدمات مجموعة األدوات المتنوعة.



فً بداٌة شهر ٌناٌر ،تداول العاملون قائمة مراجعة إلى مجموعة حاملً أسهم  GNSOوقادة الدوائر
االنتخابٌة تطلب منهم اإلشارة إلى خدمات مجموعة األدوات المعٌنة التً ٌودون استخدامها فً كل من
السنة المالٌة ( 11التً تنتهً فً ٌ 01ونٌو  )1111والسنة المالٌة ( 11التً تبدأ فً ٌ 1ولٌو .)1111

ٌجب إعادة قوائم المراجعة هذه إلى أمانة  GNSOبحلول  15فبراٌر  ،1111وسٌستخدمها العاملٌن
للتخطٌط للموارد ووضع مٌزانٌة السنة المالٌة .11

اعتماد نموذج جدٌد لفرٌق العمل :استمرار جهود فرٌق العمل


لقد تم إرسال مستند فرٌق عمل مجموعة العمل ( )WG WTبعنوان "إرشادات فرٌق عمل "GNSO
إلى واستالم آراء حولها من لجنة توجٌه عملٌة السٌاسة ( )PPSCالتابعة لـ  .GNSOبعد مراجعة جمٌع
التعلٌقات ،أرسل فرٌق العمل ردوده ونسخة تم التدقٌق بها عن إرشادات فرٌق عمل  GNSOإلى
 PPSCفً  1نوفمبر  .1111والتقت  PPSCلمراجعة اآلراء وإنهاء المستند ،ثم أرسلت إرشادات
 GNSOللتدقٌق بها.

616 PDFكٌلو باٌت) إلى مجلس

( GNSO

فرٌق عمل

تعدٌل اقتراح الدائرة االنتخابٌة غٌر الربحٌة


أرسل مؤٌدو دائرة المنظمات غٌر الربحٌة عرٌضة رسمٌة وحزمة مٌثاق إلى مجلس إدارة  ICANNفً
 1نوفمبر .إن حوار المجتمع فً اجتماع  ICANNالعام فً كارتاجٌنا شجع مؤٌدو  NPOCعلى تعدٌل
اقتراحهم وبٌان مهمتهم .أصبح االقتراح ٌعكس اآلن اسما ً جدٌداً لدائرتهم المقترحة,الدائرة االنتخابٌة
للشؤون التشغٌلٌة غٌر الربحٌة .لقد تم تمدٌد فترة التعلٌقات على االقتراح المعدل (187 ،PDFكٌلو
باٌت) حتى ٌ 01ناٌر لمنح أعضاء المجتمع وقتا ً إضافٌا ً لمراجعة التعدٌالت.



ٌمكن إٌجاد نسخ عن المٌثاق المعنً ومستندات أخرى محدّثة تصف االقتراح على صفحة عملٌة الدوائر
االنتخابٌة الجدٌدة.

المنتدى العام الذي تم فتحه لمٌثاق  CSGالدائم


فً شهر نوفمبر ،أنهى مجتمع  GNSOالتجاري بنجاح جهوده لوضع مٌثاق دائم لمجموعة حاملً
األسهم ،والذي تم نشره لتعلٌقات العامة اآلنٌ .متد منتدى المجتمع العام حتى ٌ 10ناٌر .1111

الموقع اإللكترونً لـ ٌ GNSOنال االستحسان


شارك عاملو  ICANNبتقدمهم حول تنفٌذ التحسٌنات على موقع  GNSOاإللكترونً المعتمدة من قبل
مجلس  GNSOأثناء اجتماع  ICANNالعام فً كارتاجٌناٌ .مكنك رؤٌة نسخة عن التقدٌم ،وتشمل صور
شاشة لصفحات تصمٌم اإلطار اإللكترونً ,هنا .وقد نال الموقع اإللكترونً الجدٌد االستحسان .وٌأمل
العاملون أن ٌصبح الموقع اإللكترونً "مباشراً" بحلول موعد اجتماع  ICANNالعام فً سٌلٌكون فالً
فً سان فرانسٌسكو فً شهر مارس هذا.

الخلفية
للتعرف على البنٌة الهٌكلٌة والتنظٌمٌة الجدٌدة لـ  ،GNSOالرجاء االطالع على المناقشات والرسوم على
الصفحة اإللكترونٌة لتحسٌنات  .GNSOألسباب وتارٌخ تحفٌز التحسٌنات ،راجع صفحة الخلفٌة.
المزيد من المعلومات


فرٌق العمل على وضع عملٌة وضع السٌاسة wiki



فرٌق عمل مجموعة العمل wiki



فرٌق عمل عملٌات الدائرة االنتخابٌة wiki

جهة االتصال بفريق العمل
روبرت هوجارث ،كبٌر مدراء السٌاسة
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المسائل األخرى الجارية في GNSO


دراسات Whois

ASO

نشاطات سياسة الموارد الواجب مناقشتها في اجتماع  ICANNاألخير
لمحة سريعة

فً اجتماع  ICANNالعام فً كارتاجٌنا فً كولومبٌا أثناء دٌسمبر  ،1111خاطب أعضاء  ASOالمجلس الذي
ٌمثل خمسة مناطق حول العالم وقدموا ملخص ًا حول العدٌد من نشاطات وضع سٌاسة الموارد ،وتشمل اقتراحات
السٌاسة العالمٌة واقتراحات السٌاسة اإلقلٌمٌة ذات الشأن واجتماعات  RIRالمقبلة حول السٌاسة.
التطورات األخيرة
لقد تم تقدٌم ملخصات حول نشاطات وضع سٌاسة الموارد العدٌدة من قبل  ASOفً اجتماع  ICANNالعام فً
كارتاجٌنا ،وتشمل ما ٌلً:









معلومات عن  :ASOمذكرة التفاهم ،السٌاسة العالمٌة ،مخاطبة المجلس
 :PDP RIRالمبادىء ،األدوار ،الخطوات األساسٌة
العملٌة العالمٌة :نظرة عامة ،اإلحصائٌات" ،سٌاسة التنسٌق العالمً"
تحدٌث ( IANAإٌلٌس غٌرٌتش)
تحدٌث ( NROآكسٌل بولٌك)
تخفٌف آثار عوادم IPv4
سٌاسة األرقام العالمٌة واالقتراحات العالمٌة
تحدٌثات النشاطات من الممثلٌن اإلقلٌمٌٌن:
 AfriNIC oمن قبل آلٌن بارٌت
 APNIC oمن قبل نارٌش آجوانً
 ARIN oمن قبل مارتٌن هانٌغٌن
 LACNIC oمن قبل فرانسٌسكو أوبٌسبو
 RIPE oمن قبل وٌلفراٌد ووبٌر

المزيد من المعلومات
الرجاء المالحظة أنه ٌتم تقدٌم هذه المحاضرات لغرض المعلومات فقط ،ولٌس للحوار الجوهري حول السٌاسة أو
النقاش .وستوجه هذه المناقشات إلى اجتماع  RIRالمناسب.
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نشاطات وضع سٌاسة موارد األرقام [0.1 ،PDFمٌجا باٌت]
البث الصوتً لجلسات ( NROاألرشٌف)

الجهود المشتركة

فريق عمل مراجعة المناطق الجغرافية ينشر التقرير المؤقت
لمحة سريعة

ٌعمل فرٌق عمل مراجعة المناطق الجغرافٌة على تحدٌد األغراض المختلفة التً ٌتم استخدام المناطق اإلقلٌمٌة
التابعة لـ  ICANNمن أجلها ،لتحدٌد ما إذا كان استخدام إطار عمل المناطق الجغرافٌة ٌستمر بتلبٌة متطلبات
المجتمع ولألخذ بعٌن االعتبار القٌام بتوصٌات حول االستخدامات المحلٌة والمستقبلٌة وتعرٌف المناطق.
آخر التطورات
نشر فرٌق عمل مراجعة المناطق الجغرافٌة على مستوى المجتمع تقرٌره المؤقت لمنح أعضاء المجتمع الفرصة
لمراجعته ومناقشته قبل وأثناء وبعد اجتماع  ICANNالعام فً كارتاجٌنا.
ٌضٌف التقرٌر المؤقت إلى أساس التقرٌر المبدئً لفرٌق العمل (المنشور فً شهر ٌولٌو  )1119وٌقٌم درجة
استمرار استخدامات المناطق اإلقلٌمٌة التابعة لـ ( ICANNكما هً مع ّرفة حالٌاً ،أو بشكل عام) بتلبٌة متطلبات
المجتمع.
عقد فرٌق العمل ورشة عمل للمجتمع فً اجتماع  ICANNالعام فً كارتاجٌنا .لقد تم نشر نسخة عن محاضرة
ورشة العمل وتسجٌل للجلسة على الموقع اإللكترونً الجتماع كارتاجٌنا.
الخطوات التالية
وقد تمت دعوة المجتمع إلى مناقشة وإبداء تعلٌقاتهم بشأن محتوٌات التقرٌر المؤقت حتى ٌ 01ناٌر  .1111وسٌتم
استعراض التعلٌقات المقدمة وتحلٌلها من قبل أعضاء فرٌق العمل .سٌتم نشر تقرٌر نهائً سٌتضمن أي من
توصٌات فرٌق العمل فً وقت الحق من هذا العام.
الخلفية
ٌراجع التقرٌر المؤقت التارٌخ الضمنً واألهداف والمبادىء العامة إلطار عمل المناطق الجغرافٌة لـ ،ICANN
وٌثٌر أسئلة إستراتٌجٌة أساسٌة ،وٌوسع النقاش حول أمور معٌنة تم تحدٌدها فً التقرٌر المبدئً والتً من المرجح
أن تتم مخاطبتها فً التقرٌر النهائً.
ٌمكن إٌجاد نسخ عن التقرٌر المؤقت بجمٌع اللغات الستة المعتمدة من قبل األمم المتحدة على الورابط التالٌة:


العربٌة [015 ،PDFكٌلو باٌت]



056 ،PDF[ NsilgnEكٌلو باٌت]



181 ،PDF[ siasnagnكٌلو باٌت]



081 ،PDF[ йисссуРكٌلو باٌت]



175 ،PDF[ 文中كٌلو باٌت]



116 ،PDF[ Nnñapslكٌلو باٌت]

16

المزيد من المعلومات


قرار مجلس إدارة  ICANNتفوٌض فرٌق العمل



مٌثاق مجموعة العمل للمناطق الجغرافٌة



التقرٌر المبدئً المنشور فً ٌولٌو 1119



اإلعالن عن توفر التقرٌر المؤقت



منتدى التعلٌقات العامة على التقرٌر المؤقت

جهة االتصال بفريق العمل
روبرت هوجارث ،كبٌر مدراء السٌاسة

المسائل األخرى الجارية كجهود مشتركة
بشكل متزاٌد فً السنوات األخٌرة ،سعت منظمات الدعم الفردٌة واللجان االستشارة إلى الحوارات الثنائٌة والمتعددة
فٌما ٌتعلق بالمسائل المشتركة وتضارب المصالح .تشمل بعض المسائل التً تخضع للنقاش حالٌا ً ما ٌلً:


ميثاق واحد لـ TLDs IDN



التحسينات على اتفاقية اعتماد المسجل



بيانات التسجيل الدولية

عموم المستخدمين

مدير مجتمع عموم مستخدمين جديد يترأس مجلس إدارة ICANN
بيان  ALACحول كتيب مقدم الطلب النهائي المقترح
لمحة سرٌعة

شارك ثمانٌة وعشرٌن عضو ًا من جمٌع مناطق عموم المستخدمٌن فً االجتماع رقم  09لـ  ICANNفً كارتاجٌنا،
ومن بٌنهم أعضاء فً اللجنة االستشارٌة لعموم المستخدمٌن ( ،)ALACومسؤولٌن من منظمات عموم المستخدمٌن
اإلقلٌمٌة الخمسة ( ،)RALOsوممثلٌن عن تركٌبات عموم المستخدمٌن ( ،)ALSesمكاتب ارتباط عموم
المستخدمٌن ،ووفود عموم المستخدمٌن إلى لجنة الترشٌح ( ،)NomComوممثلٌن عن مجتمع عموم المستخدمٌن.
آخر التطورات
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ترأس مدير مجلس إدارة عموم المستخدمين .سٌباستٌان باشولٌت ،مدٌر مجلس إدارة  ،الذي اختاره
مجتمع عموم المستخدمٌن  ،ICANNترأس االجتماع عند نهاٌة اجتماع  ICANNالسنوي العام .وهو
أول مدٌر مجلس إدارة ٌختاره مجتمع عموم المستخدمٌن لٌترأس مجلس اإلدارة منذ عام .1111



 ALACعلى كتٌب

 ALACعلى بٌان

بيان  ALACحول كتيب مقدم الطلب النهائي المقترح صادق
إرشادات المتقدم بطلب النهائً المقترح بأغلبٌة أصوات  .11:1سٌتم إرسال البٌان كجزء من التعلٌقات
العامة.



بيان  ALACلتعديالت اللوائح الداخلية المقترحة حول انتقاالت فترة عضوية مجلس اإلدارة .صوّ ت
 ALACلتعدٌالت اللوائح الداخلٌة المقترحة

 ALACبأغلبٌة أصوات  1:11لصالح المصادقة على بٌان

حول انتقاالت فترة عضوٌة مجلس اإلدارة016 ،PDF[ .كٌلو باٌت]



 ALACعلى مسودة مٌثاق 1.0 DSSR

المصادقة على مسودة ميثاق  .0.1 DSSRصادق
[051 ،PDFكيلو بايت] مع تصويت  01لصالحه وغياب واحد.

المزٌد من المعلومات
اجتماع

 ICANNرقم 09



ابحث عن القائمة الكاملة باجتماعات عموم المستخدمٌن فً



ابحث عن التقارٌر (صفحة إلكترونٌة) حول  17اجتماع واجتماعٌن اثنٌن بٌن الدوائر االنتخابٌة نظمتها
 ALACوشاركت بها فً كارتاجٌنا



اجتماع
 ICANNرقم 09

راجع تقرٌر رئٌس  ALACحول

جهة االتصال بفرٌق العمل
هاٌدي أولرتش ،مدٌرة عموم المستخدمٌن

ALACترفع من عدد ونوعية إرساالت بيان السياسة في عام 0202
لمحة سرٌعة

أرسلت اللجنة االستشارٌة لعموم المستخدمٌن (f )ALACخمسة بٌانات سٌاسة فً عام  1111أكثر مما فعلت فً
عام  .1119كما أرسلت  ALACعدة تقارٌر رسمٌة وساهمت بالرسائل بٌن الدوائر االنتخابٌة إلى أعضاء مجلس
إدارة  .ICANNوقد استمرت جودة بٌانات  ALACباالرتفاع.
آخر التطورات
أثناء عام  ،1111صادقت  ALACعلى وأرسلت  12بٌان سٌاسة ،وتتضمن بٌانات حول  gTLDsالجدٌدة،
وأسماء النطاقات الدولٌة ،وتعدٌالت اتفاقٌات اعتماد المسجل ،ومٌزانٌة  ICANNوأطر عملها اإلستراتٌجٌة .إن هذا
االرتفاع ٌشٌر إلى الزٌادة الثابتة فً عدد ونوعٌة البٌانات والتعلٌقات والتقارٌر الرسمٌة التً ساهمت بها ALAC
إلى مجلس إدارة  .ICANNبما أن  ALACتمثل مصالح مجتمع عموم المستخدمٌن العالمً لمستخدمً اإلنترنت
الفردٌٌن ،فإن هذه النزعة تشٌر إلى قوة نموذج األسفل إلى األعلى وتعدد حاملً األسهم.
المزيد من المعلومات
راجع موقع مراسالت عموم المستخدمٌن ،والذي ٌبٌن قائمة بجمٌع بٌانات .ALAC
جهة االتصال بفريق العمل
هاٌدي أولرتش ،مدٌرة عموم المستخدمٌن
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SSAC

 SSACتتبع خطة عمل
تقٌم اللجنة االستشارٌة للحماٌة واالستقرار العدٌد من الدراسات والمبادرات الجارٌة .لرؤٌة ما كانت  SSACتعمل
علٌه عند نهاٌة عام  ،1111الرجاء مراجعة خطة عملهم المنشورة.
جهة االتصال بفريق العمل
جولً هٌدلوند ،المدٌر ،دعم SSAC
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