
 تحديث السياسة  

 شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

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

 2012أبريل  – 5، اإلصدار 12المجلد 

 براغ في 44 رقم الخاص ICANN اجتماع طبعة

 

 ICANNعبر 
U32T استعراض اجتماعICANN  44رقمU32T 

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة

ccNSO 
U32T 32جزر القُمر وأيسلندا ينضمان إلىTUccNSO 

U32Tم تعليقات على ميزانية فريق عمل ا  32TUICANNلتخطيط االستراتيجي والتشغيلي يقدِّ

U32T مجلسccNSO يطالب بتغييرات في عملية التعليقات العامةU32T 

U32T منظمةccNSO  تنضم إلىICANN  في دعم حماية كل سالسلASCII ثنائية األحرفU32T 

U32T تمويل السفر منccNSO  الجتماعICANN  مفتوح اآلن 45رقمU32T 

GNSO 
U32T فريق عملGNSO  م  32TUWhoisالمبدئية لدراسة المتطلبات الفنية لبروتوكول المسودة يقدِّ

U32Tر المبدئي المنشور للجزء ج من التقريIRTP تغيير جديد في سياسة المشترك ونماذج صيغة االعتماد :
فات   32TUIANAذات القيود الزمنية ومطالبة السجالت باستخدام ُمعرِّ

http://www.icann.org/topics/policy/
http://www.icann.org/topics/policy/
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32TUسي/الخصوصية في المجتمع يطالب بمراجعة مسودة التقرير بشأن استقصاء جدوى كشف وتحويل البروك
32TUWhois 

ASO 
U32T مجلس إدارةICANN  يصّدق على مقترح سياسة عمليات حجب عناوينIPv4 المستعادةU32T  

At-Large 
U32T أعضاء مجتمعLarge-At  يجهزون الجتماعICANN  بالذكرى العاشرة في براغ، بما في ذلك االحتفال

 32TUALACللجنة 

32UT لجنةALAC تواصل إعداد أعداد كبيرة من بيانات السياسة والتعليقات واالتصاالت 

U32T منظمةLACRALO تشارك في أنشطة تقوية المنظمات: جلسات بناء القدرات وفرق العملU32T 

SSAC 
U32T 32قضايا أخرى نشطة فيTUSSAC 

GAC 
U32T 32مكان العثور على معلوماتTUGAC 

 اقرأ بلغتك المفضلة
على  تحديث السياسةتم إعالن  بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. ICANNتحديث سياسة يتوفر 

32TUموقع ويبU32T ICANN.على بريدك الشخصي  التحديثولتلقي  ، وهو متوفر من خالل االشتراك عبر اإلنترنت
وني ثم تحديد "تحديث وإدخال عنوان بريدك اإللكتر ICANNفي  U32Tصفحة االشتراكات32TUكل شهر، تفضل بزيارة 

  علًما بأن هذه الخدمة مجانية. السياسة" لالشتراك.

32TU تحديث سياسة بيان الغرض منICANNU32T 
 

 .32TUff@icann.orgsta-policyU32T أرسل االستفسارات والتعليقات والمقترحات إلى:

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
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 منظمات الدعم واللجان االستشارية الخاصة بالسياسة
 32TUASO منظمة دعم العناوين

 32TUccNSO منظمة دعم أسماء رموز الدول
 32TUGNSOU32T منظمة دعم األسماء العامة

 32TUALACU32T االستشارية At-Largeلجنة 
 32TUGACU32T اللجنة االستشارية الحكومية

 32TURSSACU32T اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 32TUSSACU32T اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار

  ICANNعبر 

 44رقم  ICANNاستعراض اجتماع 
 نبذة

في براغ في الفترة من  44رقم  ICANNفي اجتماع  ICANN لم يتبَق سوى مدة قصيرة على التقاء مجتمع
. وعلى عكس سابقه، يختتم هذا االجتماع أعماله رسمًيا يوم الخميس بهيكل جديد لتفاعل 2012يونيو  29ى إل 24

  مجتمع مجلس اإلدارة.

 أحدث التطورات
خالل االجتماعات األخيرة جلسات تفاعلية مع اللجان االستشارية والمنظمات الداعمة  ICANNعقد مجلس إدارة 

 ccNSOو At-Largeمقرر أن تنعقد هذه االجتماعات يوم الثالثاء في براغ مع ومن ال والهيئات المكونة لها.
ومجموعة  (RySG)ومجموعة أصحاب المصلحة في السجالت  (CSG)ومجموعة أصحاب المصلحة التجاريين 

 ).NCSG) ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين (RrSGأصحاب المصلحة من المسجلين (

م مجلس إدارة  28لعام يوم الخميس الموافق وفي بداية جلسة المنتدى ا تقريًرا إلى مجتمع  ICANNيونيو، سيقدِّ
ICANN .ومن المقرر أن يوضح المجلس ما سمعه خالل األسبوع من اجتماعاته مع اللجان االستشارية  بأكمله

 تماعي براغ وتورنتو.والمنظمات الداعمة والهيئات المكونة لها، وأن يحدد الموضوعات التي يتوقع تناولها بين اج
وسيواصل المنتدى العام بعد ذلك أنشطته بمنح الوقت الكافي للمجتمع لمخاطبة المجلس مباشرة خالل جلسة مفتوحة 

  عبر الميكروفون.

 ICANNالمنتدى العام الجتماع 32UTوخالل هذه الجلسة المفتوحة، تم إعداد بعض نقاط جدول األعمال سابًقا من أجل 
م قادة مجتمع  .44U32Tرقم  ما لديهم من  ICANNوبعد الممارسة العملية نفسها المتبعة اآلن على مدار عام تقريًبا، يقدِّ

  معلومات وآراء وتعليقات بشأن جدول أعمال المنتدى.

 :44رقم  ICANNفيما يلي بعض الجلسات األخرى المقرر عقدها في اجتماع 

ه هذا المسار 44رقم  ICANNسيكون لدينا كالمعتاد مسار تتبع للوافدين الجدد يوم األحد من اجتماع  األحد: . وُيوجَّ
العام، لكن ستكون كل الجلسات مفتوحة لمن يود  ICANNنحو تلبية احتياجات المشاركين الجدد في اجتماع 

خالل هذه  ICANNويعرض موظفو  هرية.الحصول على معلومات تنشيطية عن الموضوعات والقضايا الجو

http://aso.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/
http://prague44.icann.org/node/31829
http://prague44.icann.org/node/31829
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ونموذج أصحاب المصلحة المتعددين وأدوات مشاركة  ICANNومجتمع  ICANNالجلسات مقدمة حول 
ICANN إلى جانب نظرة عامة على دور محقق شكاوى ،ICANN  واستعراض تحديث السياسة لألسبوع ومقدمة

حة أسماء النطاقات ونبذة عن االلتزام التعاقدي في حول السجالت والمسجلين وتقرير عن أحدث التطورات في مسا
ICANN. 

 .U32Tجدول االجتماع32TUوقد تم تمييز جلسات مسار الوافدين الجدد باللون األخضر في 

سجيل واذهب إلى صالة الوافدين إذا كنت من الوافدين الجدد، فتأكد من الحصول على الشارة الخضراء من مكتب الت
  الجدد لمقابلة فريق الوافدين الجدد.

، يتضمن يوم االثنين جلسات ICANNاستناًدا إلى المعلومات واآلراء والتعليقات المقدمة من قادة مجتمع  االثنين:
قيات )، واألخالRAAخاصة عن بعض القضايا، بما في ذلك تحديث بشأن مفاوضات اتفاقية اعتماد المسجل (

جديد، ومنتدى عن إساءة  gTLDومشهد حوكمة اإلنترنت، وتحديث برنامج  ICANNوتضارب المصالح، و
 التالية. gTLDاستخدام أسماء النطاقات، وجلسة عن التخطيط لجولة 

 32TUICANNجلسة عمل توعية مجتمع 32UTوستتضمن  هناك جلستان بشأن االشتراك والمشاركة في يوم الخميس. الخميس:
نقاًشا  U32Tلجنة المشاركة العامة والتشاور مع المجتمع32TUوستعقد  نقاًشا مجتمعًيا حول تنسيق التوعية وجهود بناء المجتمع.

  وخدمات اللغة.بين اللجنة والمجتمع بشأن عمليات التعليقات العامة 

 فيما يلي أيًضا األحداث االجتماعية المقررة خالل األسبوع:

 حفل وداع المدير التنفيذي يوم االثنين. •
 سهرة موسيقية يوم الثالثاء. •
 سهرة احتفالية يوم األربعاء. •
 حفل االختتام يوم الخميس. •

 
 نتمنى لك اجتماًعا رائًعا!

 مزيد من المعلومات
• U32T رسالة من ستيف كروكر رئيس مجلس إدارةICANN  32بشأن التغييرات في جدول اجتماعTUICANN 

• U32T جدول اجتماعICANN  44رقمU32T 

 االتصال بفريق العمل
32TUفيليز يلمازU32Tمدير رئيسي، االشتراك والمشاركة ، 

http://prague44.icann.org/full-schedule
http://prague44.icann.org/node/31795
http://prague44.icann.org/node/31809
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-30apr12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-30apr12-en.htm
http://prague44.icann.org/full-schedule
http://prague44.icann.org/full-schedule
mailto:filiz.yilmaz@icann.org
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 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة
بادر  .ICANNهناك العديد من فترات التعليق العام المفتحة حالًيا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة إلى مجتمع 

 ذه الموضوعات مثل:اآلن بتبادل وجهات النظر حول ه

U32T 32المتطلبات الفنية لبروتوكول استقصاء مسودةTUWhois . يسعى فريق العمل إلى الحصول على اآلراء والتعليقات
الجديد، والسيما أصحاب المعرفة في جوانب  Whoisبات الفنية لبروتوكول والمقترحات من الخبراء بشأن المتطل

Whois  الفنية والذين يمكنهم المساعدة في تحديد مدى طرح االستقصاء األسئلة المناسبة وباألسلوب الصحيح
 يونيو. 20تنتهي فترة التعليق في  للحصول على المالحظات الفنية.

تتضمن التغييرات في إرشادات العام . 2013طلب التعليق العام على إرشادات دعم سفر المجتمع للعام المالي 
جان إجراءات جديدة للحجز والتعويض وتضمين البيانات في طلبات ميزانية المنظمات الداعمة/الل 2013المالي 

 يونيو. 22تنتهي فترة التعليق في  .2013االستشارية المعتمدة للعام المالي 

U32T استقصاء مجموعةInterisle Consulting Group  جدوى كشف وتحويل البروكسي/الخصوصية في بشأن
32TUWhois . ادرس نتائج االستقصاء المفصلة في مسودة هذا التقرير واطرح أسئلة وطلب استيضاحات وتبادل اآلراء

ألسماء نطاقات  Whoisحول جدوى إجراء دراسة كاملة عن التعامل مع كشف وتحويل بروكسي/خصوصية 
gTLD.  يونيو. 25تنتهي فترة التعليق في 

U32T تقرير قضاياGNSO  المبدئي حول حماية أسماء المنظمات الدولية في نطاقاتgTLD الجديدةU32T . هل يتعين على
ICANN مة توفير وسائل حماية إضافية ألسماء بعض المنظمات الدولية في المستويين األول والثاني لألسماء الم قدَّ

 يونيو. 25تنتهي فترة التعليق في  الجديد؟ gTLDعبر برنامج 

U32Tشغلي نطاقات العملية المنقحة المقترحة لمعالجة طلبات إزالة قيود الملكية المشتركة المفروضة على مgTLD 
هناك جهد مبذول إليجاد عملية تتيح للسجالت الحالية السعي إلى إزالة قيود الملكية المشتركة المتعلقة . U32Tالحالية

 يونيو. 28تنتهي فترة الرد في  التي يتولون تشغيلها. TLDباألسماء في نطاقات 

U32T 32سياسة وإجراءات خدمات اللغة في  –مسودةTUICANN . يسعى الموظفون إلى وضع سياسات وإجراءات رسمية
لة والنسخ في  للترجمة التحريرية والترجمة الفورية والترجمة الفورية لالجتماعات عن بعد والنسخ للجلسات المسجَّ

 يوليو. 2نتهي فترة التعليق في ت ).RTTالوقت الفعلي (

U32T إطار عمل األمن واالستقرار والمرونة فيICANN  2013للعام الماليU32T . ُتنشر هذه الوثيقة سنوًيا وتصف الدور
فات اإلنترنت الفريدة واستقرارها ومرونتها. في النظام البيئي وأولويات ICANNالذي تؤديه   التشغيل في أمن ُمعرِّ

 يوليو. 2تنتهي فترة التعليق في 

توصيات بشأن إجراء . خلي بين المسجلينالتقرير المبدئي لعملية وضع سياسات الجزء ج من سياسة االنتقال الدا
تنتهي فترة التعليق في  تغيير في سياسة المشتركين ونموذج صيغة االعتماد وغير ذلك من المقترحات األخرى.

 يوليو. 4

تقديم آراء ومقترحات وتعليقات . 2016-2013مع بشأن وضع الخطة االستراتيجية طلب آراء ومقترحات المجت
 يوليو. 4. تنتهي فترة التعليق في 2016إلى  2013من  ICANNعلى أهداف وغايات أنشطة 

U32T32براء مستقلين بشأن مراجعة تضارب مصالح مجلس إدارة تقرير خTUICANN . راجع فريق من الخبراء الدوليين
 يوليو. 6تنتهي فترة التعليق في  .ICANNالمستقلين أطر عمل تضارب المصالح واألخالقيات في 

U32T 32التقرير النهائي لفريق مراجعة سياسةTUWhois . يتضمن هذا التقرير النهائي تعليقات شاملة وجهوًدا حثيثة لتقصى
 يوليو. 11تنتهي فترة الرد في  .Whoisالحقائق بشأن توصياته إلدخال تحسينات على سياسة 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/draft-whois-requirements-survey-30may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/draft-whois-requirements-survey-30may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/travel-support-2013-01jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-pp-survey-04jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-pp-survey-04jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/prelim-protection-io-names-04jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/prelim-protection-io-names-04jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/revised-cross-ownership-restrictions-16may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/revised-cross-ownership-restrictions-16may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/revised-cross-ownership-restrictions-16may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/language-services-policy-18may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/language-services-policy-18may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/ssr-fy13-01jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/ssr-fy13-01jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/irtp-c-initial-report-04jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/stratplan2013-04jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/board-coi-review-report-05jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/board-coi-review-report-05jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-rt-final-report-11may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-rt-final-report-11may12-en.htm
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U32T مسودة بيان دورICANN فات الفريدة لإلنترنت واستقرارها ومرونتها رًدا على . U32Tومهمتها بشأن أمن أنظمة الُمعرِّ
تعليقات على مسودة بيان خاص بدورها ومهمتها فيما يتعلق بأمن أنظمة  ICANNنتائج أحد فرق المراجعة، تطلب 

فات الفر  يوليو. 16تنتهي فترة الرد في  يدة لإلنترنت واستقرارها ومرونتها.الُمعرِّ

للحصول على قائمة كاملة من القضايا المفتوحة لتلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى تلك التي تم إغالقها مؤخًرا 
 .U32Tصفحة ويب التعليقات العامة32TUومنتديات التعليقات العامة المحفوظة، تفضل بزيارة 

ccNSO 

 ccNSOجزر القُمر وأيسلندا ينضمان إلى 
 نبذة

  .ccNSOتم اعتماد مشغلي رموز جزر القُمر وأيسلندا كأعضاء في 

 

 أحدث التطورات
(جزر  km.للنطاق  ccTLD، وهي مشغل Comores Telecomكالً من شركة  ccNSOانضم إلى عضوية 

ودولة جزر  (أيسلندا). is.للنطاق  ccTLD، وهي مشغل .ISNIC - Internet Iceland ltdر) وشركة القُم
، وعلى مساحة تعادل ثلثي المسافة موزمبيقالقُمر عبارة عن مجموعة من الجزر تمتد بطول اللسان الشمالي لقناة 

جرينالند وشمال المحيط األطلنطي  ودولة أيسلندا عبارة عن جزيرة بين بحر بين شمال مدغشقر وشمال موزمبيق.
 إلى الشمالي الغربي من المملكة المتحدة.

  عضًوا. 132اآلن  ccNSOويبلغ إجمالي عدد أعضاء 

 الخطوات المقبلة
 إلى إقامة عالقات تعاون مثمرة مع األعضاء الجدد. ccNSOتتطلع 

 معلومات أساسية
 عضًوا. 132وأصبح عدد أعضائها اآلن  .2012منذ بداية عام  ccNSOانضم ثمانية أعضاء جدد إلى 

 مزيد من المعلومات
• U32T 32اإلعالن عن النطاقTU.km 

• 32UT 32عن النطاق اإلعالنTUis. 

• U32T 32قائمة بأسماء أعضاءTUccNSO 

 محفوظات التطبيقات •

 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/draft-ssr-role-remit-17may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/draft-ssr-role-remit-17may12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-30may12-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-30may12-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-30may12-en.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
http://ccnso.icann.org/ccnso/applications/summary-date.shtml
http://ccnso.icann.org/ccnso/applications/summary-date.shtml
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 االتصال بفريق العمل
32TUجبرائيال شيتيكU32T سكرتيرة ،ccNSO  

م تعليقات على ميزانية  فريق عمل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي يقدِّ
ICANN 

 نبذة
م تعليقين على مسودة خطة تشغيل  ccNSOفريق عمل   .2013وميزانيتها للعام المالي  ICANNيقدِّ

 أحدث التطورات
م فريق عمل التخطيط االستراتيجي وا  ICANNتعليقين على مسودة خطة تشغيل  ccNSOلتشغيلي في قدَّ

دار التعليق األول حول التغيير في إجراءات التعليق العام التي تجعل من المستحيل  .2013وميزانيتها للعام المالي 
لنقاط وتضمن التعليق الثاني العديد من ا فعلًيا تقديم تعليقات من مجموعة مثل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي.

 األساسية، مثل:

وال تستوعب طاقة الموظفين و/أو المتطوعين هذا  والمجتمع عامالً حيوًيا. ICANNيشكِّل تركيز جهود  •
 gTLDمشروًعا استراتيجًيا، فضالً عن مخاطر برنامج  25أولوية استراتيجية و 13الكم المتمثل في 

 الجديد.

 قابلة للقياس.وضع خطوط عريضة وأهداف ومنجزات  ICANNيتعين على  •

 بالمائة في العائد. 11بالمائة في التكلفة واالرتفاع البالغ  19يتضح النمو غير المتوازن في الزيادة البالغة  •

 معلومات أساسية
. 2008بالقاهرة في نوفمبر  33رقم  ICANNتم تكوين فريق عمل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي في اجتماع 

في عمليات التخطيط االستراتيجي  ccTLDوتيسير وزيادة مشاركة مديري ويهدف هذا الفريق إلى تنسيق 
م الفريق آراء ومقترحات إلى منتدى التعليقات العامة  والعمليات المتعلقة بالميزانية. ICANNوالتشغيلي في  ويقدِّ

 أو المنظمات الداعمة وفرق العمل االستشارية األخرى. ICANNويعمل مباشرة مع 

 اتمزيد من المعلوم
  2013تعليقات فريق عمل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي على خطة التشغيل والميزانية للعام المالي  •

  ليصفحة ويب فريق عمل التخطيط االستراتيجي والتشغي •

 االتصال بفريق العمل
32TUبارت بوسوينكلU32T مستشار السياسات في ،ccNSO 

mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://ccnso.icann.org/node/32023
http://ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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 يطالب بتغييرات في عملية التعليقات العامة ccNSOمجلس 
 نبذة

اعمة واللجان بمراجعة عملية التعليقات العامة لضمان توفير الوقت الكافي للمنظمات الد ccNSOيطالب مجلس 
 االستشارية للوصول إلى اتفاق وإبداء التعليقات.

 أحدث التطورات
قراًرا يطالب لجنة المشاركة العامة في مجلس إدارة  ccNSO، تبنى مجلس 2012يونيو  12في اجتماع بتاريخ 

ICANN  بمراجعة عملية التعليقات العامة الحالية وإجراء تغييرات بها؛ لمنحccNSO لداعمة والمنظمات ا
  واللجان االستشارية األخرى فرصة كافية إلبداء تعليقات مفيدة في الوقت المناسب.

 معلومات أساسية
الصادرة من  17إلى  15لتنفيذ التوصيات من  ICANN، تم تعديل عملية التعليقات العامة في 2012في يناير 

صعوبة  ccNSOر األشهر القليلة الماضية، تجد واستناًدا إلى خبراتها على مدا فريق مراجعة المساءلة والشفافية.
  في تنسيق تعليقاتها داخل حدود إرشاداتها الخاصة بالبيانات.

 االتصال بفريق العمل
32TUبارت بوسوينكلU32T مستشار السياسات في ،ccNSO 

 ASCIIل في دعم حماية كل سالس ICANNتنضم إلى  ccNSOمنظمة 
 ثنائية األحرف

 نبذة
الذي يقضي بضرورة حماية كل السالسل الممكنة ثنائية األحرف  ICANNموقف  ccNSOيدعم مجلس 

)aa-zz.ضمن عملية التتبع السريع ( 

 أحدث التطورات
تأكيد قاعدة التتبع السريع التي تقضي بعدم إمكانية  ccNSO، أعاد مجلس 2012يونيو  12في اجتماعه بتاريخ 

وجاء هذا اإلجراء  ).AA-ZZثنائية األحرف (األحرف  ASCIIعلى أنها رموز  IDN ccTLDفسير سالسل ت
والعمليات  IANAوهيئة  ICANNبشأن القضية من إليس جريش نائب رئيس  ccNSOرًدا على معلومات وآراء 

  الفنية.

مراجعة التشابه المربك في التعقب بأن التغييرات قد اُقترحت بشأن عملية  ccNSOفي الوقت نفسه، اعترف مجلس 
 ثنائية األحرف. ASCIIغير أن هذه التغييرات المقترحة ال تتضمن أي تغيير في مبدأ حماية رموز  السريع.

 معلومات أساسية
مشابهة ألي من  IDN ccTLDأال تكون سلسلة  IDN ccTLDمن بين متطلبات عملية التتبع السريع لنطاقات 

ويهدف هذا إلى تجنب المشكالت في التخصيص الحالي  بشكل يثير االرتباك. (aa-zz)الرموز ثنائية األحرف 
إلى  ICANNوفي سبيل استقرار اإلنترنت وتجنب إرباك مستخدميه، عمدت  .ISO 3166والمستقبلي في المعيار 

 IANAوهيئة  ICANNولكن بحسب ما قاله نائب رئيس  حماية كل المجموعات ثنائية األحرف وفًقا لما هو مقترح.
، كان هناك عدد من الحاالت التي اُعتبر فيها طلب سلسلة مشابًها بشكل مربك ccNSOوالعمليات الفنية إلى رئيس 

mailto:bart.boswinkel@icann.org
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 ccNSOآراء ومالحظات من  CANNوقد طلبت  ثنائية األحرف؛ ولذلك تعذر التعيين. ASCIIلطلب سلسلة 
   بشأن هذه المسألة. ICANNبشأن الموقف الذي اتخذته 

 من المعلومات مزيد
• U32T خطاب إلى رئيسccNSO  من نائب رئيسICANN  وهيئةIANA والعمليات الفنيةU32T 

 االتصال بفريق العمل
32TUبارت بوسوينكلU32Tتشار السياسات في ، مسccNSO 

 مفتوح اآلن 45رقم  ICANNالجتماع  ccNSOتمويل السفر من 
 نبذة

العام في تورنتو  ICANNتفتح باب تقديم طلبات تمويل السفر لحضور اجتماع  ccNSOلجنة تمويل السفر في 
 بكندا.

 أحدث التطورات
لعام في تورنتو بكندا في الفترة من ا ICANNاآلن طلبات حضور مؤتمر  ccNSOتقبل لجنة تمويل السفر في 

 .2012أكتوبر  19إلى  14

 الخطوات المقبلة
 .2012يونيو  21ظهًرا حسب التوقيت العالمي في  12.00يستمر قبول الطلبات حتى موعد أقصاه الساعة 

 معلومات أساسية
ويقدمون إسهامات  ccNSOألعضاء المجتمع الذين يشاركون بفعالية في أعمال  ccNSOيتوفر تمويل السفر في 

 لتلقي التمويل. ccNSOبيد أنه يجب أن تكون عضًوا في  خاصة في مشروعاتها واجتماعاتها.

 مزيد من المعلومات
 اإلعالن عن تمويل السفر •

 االتصال بفريق العمل
32TUجبرائيال شيتيكU32T سكرتيرة ،ccNSO  

http://www.icann.org/en/news/correspondence/gerich-to-cowley-07may12-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/gerich-to-cowley-07may12-en
mailto:bart.boswinkel@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-01jun12-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-01jun12-en.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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GNSO 

م المشروع المبدئي الستقصاء المتطلبات  GNSOفريق عمل  يقدِّ
  Whoisالفنية لبروتوكول

 نبذة
إلى وضع مسودة لنتائج دراسة تقيس مستوى دعم العديد من  Whois (WSWG)يهدف فريق عمل استقصاء 

 وتنفيذها وتحليلها. ]كيلوبايت 32TUGNSO ]PDF، 63في  Whoisتقرير متطلبات خدمة 32UTبات الفنية الواردة في المتطل
لشرح نتائج االستقصاء وتوصياتها بشأن  GNSOومن المقرر أن يكتب فريق العمل تقريًرا ويرفعه إلى مجلس 

 .Whoisالخطوات المقبلة فيما يتعلق متطلبات خدمة 

 أحدث التطورات والخطوات المقبلة
 Whoisاختباًرا داخلًيا على مجموعة ضابطة من أشخاص على دراية بمتطلبات  WSWGأجرى فريق  •

 الفنية.

للحصول على  2012يوليو  16العام حتى مسودة االستقصاء وفتح باب التعليق  WSWGأصدر فريق  •
 آراء ومالحظات المجتمع.

التعليقات المتلقاة في إطار مشاوراته ووضع النسخة النهائية من استقصاء  WSWGسيدرس فريق  •
، سيتم اإلعالن عنه وإتاحته للمشاركة من GNSOوبعد تقديم االستقصاء إلى مجلس  .Whoisمتطلبات 

وسيقوم الفريق بعد ذلك بتجميع نتائج االستقصاء وتحليلها وإيفاد التقارير  .يوًما 30لمدة  قِبل المجتمع
 الفنية الممكنة. Whoisبشأنها لكتابة تقرير نهائي يوضح متطلبات 

 مزيد من المعلومات
 مخطط فريق العمل •

 منتدى التعليق العام •

• 32TUمسودة االستقصاء 

• U32T صفحة ويبWSWG 

• U32T 32صفحةTUWiki 

 االتصال بفريق العمل
 ، مستشارة سياسات رئيسيةغاستير ليز

http://gnso.icann.org/issues/Whois/Whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/Whois/charter-wswg-06oct11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/Whois/charter-wswg-06oct11-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/draft-Whois-requirements-survey-30may12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/draft-Whois-requirements-survey-30may12-en.htm
http://icann.isoc.ug/Whoissurvey/?sid=71483
http://gnso.icann.org/group-activities/Whois-requirements-wg.htm
https://community.icann.org/display/WSDT/
https://community.icann.org/display/WSDT/
mailto:policy-staff@icann.org
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د في سياسة تغيير جدي :IRTPالتقرير المبدئي المنشور للجزء ج من 
المشترك ونماذج صيغة االعتماد ذات القيود الزمنية ومطالبة السجالت 

فات   IANAباستخدام ُمعرِّ
 نبذة

) إلى توفير إجراء مباشر لحاملي اسم النطاق لنقل أسمائهم من IRTPتهدف سياسة نقل التسجيل الداخلي المعروفة (
باستعراض ودراسة المراجعات الخاصة بهذه  GNSOويقوم مجلس  المعتمد إلى مسجل آخر. ICANNمسجل 

إلى نشر تقريره المبدئي  IRTPوقد عمد فريق عمل الجزء ج  السياسة من خالل سلسلة من مجموعات العمل.
  وأصبح متاًحا اآلن.

 أحدث التطورات والخطوات المقبلة

 التالية:لتنفيذ مهمة دراسة األسئلة الثالثة  IRTPتمت االستعانة بفريق عمل الجزء ج من 

وظيفة "تغيير التحكم"، بما في ذلك تحقيق بشأن كيف يمكن تحقيق هذه الوظيفة في الوقت الحالي، في حال  )أ 
وجود أي نماذج قابلة للتطبيق في مساحة اسم رمز البلد التي يمكن استخدامها كأفضل ممارسة لمساحة 

 على اإلغالق، إجراءات وينبغي أن تتضمن أيًضا مراجعة وأي مخاوف منية ذات صلة. gTLDنطاق 
 المشروعة واألمان. النقل أنشطة بين الموازنة بهدف 9و 8 الرفض سببي في المذكور النحو

) ذات القيود الزمنية FOAما إذا كان من الواجب تنفيذ البنود المذكورة ضمن نماذج صيغة االعتماد ( )ب 
فعلى سبيل المثال، إذا أرسل مسجل فائز وتلقى نموذج  حتيال أم ال.لتجنب عملية النقل القائمة على اال

) من جهة اتصال، لكن االسم مقفل، يجوز للمسجل االحتفاظ بنموذج صيغة FOAصيغة االعتماد (
معلًقا الضبط على حالة اسم النطاق التي ربما قد يتغير خالل وقت حدوثها المسجل أو  FOAاالعتماد 

 رى.معلومات التسجيل األخ
فات  )ج   IANAما إذا كان من الممكن تنظيم العملية من خالل أي متطلبات مفادها أن السجالت تستخدم ُمعرِّ

فات المالك.  للمسجلين أكثر منها بالنسبة إلى ُمعرِّ

الذي يتضمن المعلومات األساسية ونظرة عامة على مشاورات الفريق وآراء  U32Tالتقرير المبدئي32TUوقد نشر فريق العمل 
 يشتمل التقرير على التوصيات األساسية األربعة التالية: المجتمع ومقترحاته المتلقاة حتى تاريخه.

إجماع  بتبني تغيير سياسة IRTP(سؤال الميثاق أ): يوصي فريق عمل الجزء ج من  1التوصية رقم  •
ويجمع الفريق اآلن على الرأي  المشتركين التي تشرح قواعد ومتطلبات تغير مشترك لتسجيل اسم نطاق.
من التقرير المبدئي الواردة  5القائل بضرورة اتباع هذه السياسة للخطوات الخمس الموضحة في القسم 

ضاء الفريق يدركون أيًضا أن لكن أع ".gTLDتحت العنوان "التغيير المقترح لعملية التحكم في نطاقات 
هناك تفاصيل و/أو خطوات أخرى ربما يتعين إضافتها، ولذلك يطلبون معلومات المجتمع وآراءه بشأن 

 العملية المقترحة والمالحظات ذات الصلة بها.
إلدراج القسم  IRTPمن  2يوصي فريق العمل بمراجعة القسم  (سؤال الميثاق ب): 2التوصية رقم  •

يوًما  60أو  45الحصول على نموذج صيغة االعتماد، يصبح ساري المفعول لمدة  بمجرد 2.1.4: "التالي
وسجل  ميالدًيا أو حتى انتهاء صالحية اسم النطاق أو حتى يكون هناك تغيير للمشترك، أيمها يقع أوالً".

شروًطا بتوصية الفريق إجماًعا تقريبًيا على التوصية السابقة، لكن بعض أعضائه الحظوا أن الدعم كان م
 .3 ثانية متعلقة بدراسة سؤال الميثاق هذا من قِبل الفريق على نحو ما يرد بالتفاصيل في التوصية رقم

تم تحسين نموذج صيغة االعتماد القياسي لدعم نماذج صيغة االعتماد  (سؤال الميثاق ب): 3التوصية رقم  •
بق اختار إلغاء االشتراك في هذه المتطلبات التي سبق اعتمادها أو تجديدها تلقائًيا بواسطة مشترك سا

وقد يؤدي هذا التحسين إلى إخراج نموذج  محدودة الوقت بعد تلقي إشعار قياسي بشأن المخاطر المرتبطة.
ل قد يكون بمثابة إخطار حصري إلى المشترك السابق الذي تم نقل اسم نطاقه المعتمد  صيغة اعتماد معدَّ

يذ هذه التوصية تدابير أمان مناسبة لحماية المشتركين من محاوالت السطو وينبغي أن يصاحب تنف مسبًقا.

http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-c-initial-report-04jun12-en.pdf
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ويخطط الفريق لمناقشة تدبير األمان هذه بمزيد من التفاصيل في  باستخدام موافقة مسبقة كناقل للهجوم.
 المرحلة التالي من عمله.

 gTLDلي سجالت يوصي فريق العمل بضرورة أن ينشر كل مشغ (سؤال الميثاق ج): 4التوصية رقم  •
ف  ويمكن لمشغلي  .TLDالمكثفة بشأن  Whoisالخاص بمسجل السجل في متطلبات  IANAُمعرِّ

فات المالك حالًيا االستمرار في إجراء ذلك، لكن يجب  gTLDسجالت  الحاليين الذين يستخدمون ُمعرِّ
ف  التوصية استخدام الخاص بمسجل السجل. ومن المفترض أن تمنع هذه  IANAعليهم أيًضا نشر ُمعرِّ

ف  gTLDمشغلي سجالت  فات المالك في أغراض أخرى ما دام ُمعرِّ الخاص بمسجل  IANAلُمعرِّ
 .TLDالمكثفة بشأن  Whoisالسجل ُينشر أيًضا في متطلبات 

إضافة إلى اآلراء والمعلومات المعنية بهذه التوصيات األساسية، يتطلع فريق العمل إلى تعليقات ومالحظات المجتمع 
  من بينها: بشأن عدد من البنود األخرى المفتوحة،

مدى أهمية أن يكون التغيير المقترح في سياسة المشترك مصحوًبا بقيد يحول دون إجراء تغيير من قِبل  •
ل بعد إجراء تغيير من قِبل المشترك لمدة    يوًما. 60المسجِّ

 IRTPبذاتها أو كجزء من سياسة مدى أهمية تضمين هذا التغيير في سياسة المشترك كسياسة مستقلة  •
  الحالية.

  تحديد تغييرات معلومات المشترك التي ينبغي تأهيلها "كتغيير من قِبل المشترك". •

  مدى وجود أي آثار أخرى محتملة للتوصيات المقترحة إضافة إلى تلك التي يتوقعها فريق العمل بالفعل. •

إضافة إلى ذلك، يخطط فريق العمل إلقامة  يوليو. 5ويمكن تقديم التعليقات حتى  .U32Tمنتدى تعليق عام32TUولقد تم فتح 
U32T ورشة عمل في اجتماعICANN في براغU32T لتقرير المبدئي ومناقشته.سيتم خالله تقديم ا  

 معلومات أساسية

بهدف إمداد  2004عام  GNSOهي إحدى السياسات التي تم اإلجماع عليها واعتمادها في  IRTPسياسة 
وفي إطار تنفيذ هذه العملية،  المشتركين بوسيلة شفافة وقابلة للتنبؤ بها لنقل تسجيالت أسماء النطاقات بين المسجلين.

ة للسياسة لتحديد إذا ما كانت تعمل حسبما هو مقرر لها أو إذا كانت هناك مناطق أخرى قد تقرر إجراء مراجع
ونتيجة لهذه المراجعة، تم الوقوف على عدد من القضايا التي تم تجميعها  تستفيد من هذه التوضيحات أو التحسينات.
 الجتها على التوالي.) المعنونة من أ إلى هـ وتمت معPDPفي خمس عمليات مختلفة لوضع السياسة (

 مزيد من المعلومات

• 32UT 32التقرير المبدئي للجزء ج منTUIRTP ]PDF، 1.23 ميجابايت[ 
• 32TU تقرير القضية النهائية للجزء ج منIRTPU32T ]PDF، 625 [كيلوبايت 
• 32TUسياسة االنتقال الداخلي بين المسجلينU32T 

  االتصال بفريق العمل
32TUماريكا كونيجسU32Tمديرة سياسات رئيسية ، 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/irtp-c-initial-report-04jun12-en.htm
http://prague44.icann.org/node/31759
http://prague44.icann.org/node/31759
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-c-initial-report-04jun12-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/registrars/transfers
mailto:policy-staff@icann.org
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المجتمع يطالب بمراجعة مسودة التقرير بشأن استقصاء جدوى كشف وتحويل 
 Whoisالبروكسي/الخصوصية في 

 نبذة
"Whois"  هي مستودع بيانات يحتوي على أسماء النطاقات المسجلة وتفاصيل االتصال بالمشترين ومعلومات

تقرير أحد االستقصاءات، وهي متوفرة اآلن للتعليق العام وتقيس ونشر مستشار مستقل مسودة  أخرى بالغة األهمية.
  مدى جدوى دراسة أكبر عن خدمات البروكسي والخصوصية.

 أحدث التطورات
إجراء استقصاء  Interisle Consulting Groupمجموعة  ICANN، كلفت GNSOبناًء على طلب مجلس 

طة بخدمات البروكسي والخصوصية التي درسها مجلس لتحديد مدى جدوى دراسة طلبات التحويل والكشف المرتب
GNSO وإذا كانت ذات جدوى، فكيف ينبغي تصميم هذه الدراسة لضمان أعلى مشاركة ممكنة من مصادر ،

المعلومات المحتملة حتى يتم بذلك تقديم البيانات األكثر نفًعا لتوفير مزيد من اإلرشادات والمعلومات عن وضع 
  .Whoisالسياسات في 

مقدمو طلبات  استقصاًء متعددة اللغات بين ثالث دوائر محددة على نطاق واسع، هي: Interisleأجرت 
لين المشتركين في معالجة طلبات التحويل/الكشف  التحويل/الكشف ومزودي خدمات البروكسي/الخصوصية والمسجِّ

  واالستجابة لها.

 من بين نتائج االستقصاء:

محددة  Whoisلة لطلبات تحويل وكشف البروكسي والخصوصية في إذا كانت إحدى الدراسات الكام •
م بعض    .GNSOالبيانات المتوقعة من قِبل مجلس  -وليس كل  –إلزالة عوائق بعينها، فقد تقدِّ

، فستلقي قبوالً جيًدا لدى الناس في عدة جوانب من مناقشات ICANNإذا تمت هذه الدراسة تحت إشراف  •
  .Whoisالوصول إلى معلومات 

التنبه إلى القضايا، بما في ذلك السرية والمالءمة، في تصميم الدراسة من شأنه تحسين البيانات المستلمة  •
لكن قد ال يؤدي هذا إلى التغلب بشكل كامل على رفض المساهمة غير المبرر من  من حيث الكم والكيف.

  جانب المشاركين المحتملين من الدوائر المختلفة.

أو  GNSOتي اعترضت سبيل الدراسة الكاملة، فإن نتائجها قد ال تلبي توقعات مجلس نظًرا للمعوقات ال •
  فيما يتعلق صدق اإلحصاءات أو الثبات المستقل. ICANNمجتمع 

 الخطوات المقبلة
ينبغي للمجتمع دراسة نتائج االستقصاء وطرح أسئلة وطلب استيضاحات وتبادل اآلراء حول جدوى إجراء دراسة 

وفي الوقت نفسه  .gTLDألسماء نطاقات  Whoisتعامل مع كشف وتحويل البروكسي/الخصوصية في كاملة عن ال
لتسهيل إبداء التعليقات والمالحظات من خالل  2012ندوة عبر اإلنترنت في يوليو  Interisleو ICANNستعقد 

 تلخيص الغرض من هذا االستقصاء ومنهجيته ونتائجه األساسية واستنتاجاته.

 ساسيةمعلومات أ

) عبارة عن آلية إنترنت قياسية لتوفير الوصول العام لتحديد Whoisخدمة أدلة بيانات تسجيل أسماء النطاقات (
وهناك التزام تعاقدي يفرض على مسجلي أسماء النطاقات  معلومات عن مشتركي أسماء النطاقات واالتصال بها.

، سواء بشكل مباشر أو عن طريق Whoisين عبر تقديم معلومات دقيقة عن كل المشترك ICANNالمعتمدين من 
ويوفر بعض المسجلين ومزودي خدمات األطراف الثالثة للمشتركين الفرصة  ).gTLDسجل نطاق مستوى أعلى (
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للحد من اإلفصاح العام عن معلومات االتصال الشخصية الخاصة بهم من خالل عرض خدمات خصوصية تنشر 
زودي الخدمات "كبروكسي" من خالل تسجيل أسماء نطاقات لمستخدم آخر قد ويعمل بعد م معلومات اتصال بديلة.

  يصل إلى اسم النطاق أو يستخدمه عبر ترتيبات منفصلة مع مزود خدمة البروكسي.

وبمرور الوقت، أدت متطلبات المعلومات العامة واستخدام خدمات البروكسي والخصوصية إلى مناقشات بين 
ية والبيانات وهيئات إنفاذ القانون وأصحاب مصالح الملكية الفكرية بشأن الوصول المدافعين عن حماية الخصوص

واتسمت هذه القضية بصعوبة مناقشتها؛ وبسبب غياب المعلومات الدقيقة  إلى بيانات المشترك في اسم النطاق.
مشترك، أصبح والرسمية عن كيفية تأثير خدمات الخصوصية والبروكسي على الوصول إلى معلومات االتصال بال

وبالنظر إلى هذا األمر بوصفه عائًقا أمام حل القضية،  الكالم المرسل أكثر تحكًما من البيانات في سير المناقشة.
واستخدامها، بما في ذلك  Whoisعدة دراسات لجمع بيانات موثوق بها حول تطور  ICANNفي  GNSOأجرى 

 إلى بيانات المشترك في اسم النطاق.دراسة تأثير خدمات البروكسي والخصوصية على الوصول 

 مزيد من المعلومات
 اإلعالن عن التعليق العام على مسودة تقرير االستقصاء •

• U معلومات أساسية عن دراساتUWhois 

 بفريق العمل
Uغاستير ليزUمستشارة سياسات رئيسية ، 

ASO 

يصّدق على مقترح سياسة عمليات حجب عناوين  ICANNمجلس إدارة 
IPv4 المستعادة  

 نبذة
ق مجل 6في اجتماعه بتاريخ  على مقترح  ICANNس إدارة مايو، صدَّ

السياسة الذي ُوضع باإلجماع بين سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة للتعامل 
  .IANAالمستعادة من هذه السجالت إلى  IPv4مع مساحة عناوين 

 أحدث التطورات
مه مركز  ICANNاعتمد مجلس إدارة  بشأن  وتبنته كل سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة APNICمقترًحا قدَّ

وقبل دراسة المقترح من قِبل المجلس، تم نشره للتعليق العام ومراجعته  المستعادة. IPv4تخصيص مساحة عناوين 
 بواسطة اللجنة التنفيذية لمنظمة موارد األرقام ومجلس العناوين بمنظمة دعم العناوين.

العناوين المستردة لتخصيصها لكل  وتدير تجمًعا من مساحات IANAوفي هذه العملية المعتمدة الجديدة، مستنشئ 
التقليدي. ويتم تخصيص  8/سجالت اإلنترنت اإلقليمية في وقت واحد بنسب متساوية لحجم أصغر من تجمع 

 تراخيص حجم التجمع كل ستة أشهر.

 الخطوات المقبلة
 .IANAسيتم تنفيذ السياسة من قِبل 

 

http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-04jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-04jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
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 معلومات أساسية
IPv4 دم لتخصيص أرقام عناوين هو نظام بروتوكول اإلنترنت المستخIP  وفي ظل النمو  بت. 32الفريدة بتنسيق

مليار) وحل محلها نظام  4.3الهائل في عدد مستخدمي اإلنترنت، اسُتنفدت مجموعات من األرقام الفريدة (حوالي 
 ).IPv6بت (-128الترقيم 

 مزيد من المعلومات
o قرار المجلس 

o  32تم نشرTUتقرير المعلومات األساسيةU32T  للمقترح الثالث المعتمد من مجلس اإلدارة على موقع ويبICANN. 

o المقترح الثالث للتعليقات العامة نشر 

 االتصال بفريق العمل
32TUأولوف نوردلينجU32Tمدير عالقات الخدمات ، 

At-Large 

في براغ، بما في  ICANN يجهزون الجتماع At-Largeأعضاء مجتمع 
 ALACذلك االحتفال بالذكرى العاشرة للجنة 

 نبذة
في العاصمة  44العام رقم  ICANNاجتماًعا خالل اجتماع  21عقد  At-Largeيعتزم ممثلون من مجتمع 

. تتضمن هذه األحداث اجتماعات السياسة التقليدية 2012يونيو  29إلى  24التشيكية براغ في الفترة من 
  .ICANNماعات مع مجموعات دوائر مختلفة واجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة واجت

بالذكرى العاشرة  At-Largeإضافة إلى ذلك، سيحتفل أعضاء مجتمع 
في شكلها الحالي، إلى جانب االحتفال بالذكرى الخامسة  ALACللجنة 

تنظيم  EURALOوتتولى  ).RALOاإلقليمية ( At-Largeلمنظمات 
 16:00يونيو بين الساعة  25في يوم االثنين الموافق  ALACاحتفال 

سيحضر هذا الحفل مجموعة من  .Grand Ballroomفي  19:00و
السابقين، بمن فيهم جاكلين موريس وتشارلي النغدن أور  ALACرؤساء 

الرئيس الحالي وأليفير سربين لبلوند وولفغانغ كلينفوشتير "مؤرخ 
ALAC." تحديثات التي واجهوها خالل وسيناقش أعضاء المجموعة ال

 ALAC، وإنجازات ALACفترات عملهم في منصب رئيس مجلس إدارة 
وسيتضمن الحدث عرض شرائح وفترة لطرح أسئلة  ورؤيتهم لمستقبلها.

 والرد عليها وسُتختتم بالموسيقى ومشروبات الكوكتيل.

  

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-06may12-en.htm#1.1
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-06may12-en.htm#1.1
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gpp-recovered-ipv4-14mar12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gpp-recovered-ipv4-14mar12-en.htm
mailto:olof.nordling@icann.org
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 أحدث التطورات
ومنذ نشأته، زاد  ) في براغ.ALAC )2002-2012الذكرى العاشرة للجنة  At-Largeومجتمع  ALACستحيي 
ALAC  من إسهاماته بشكل ملحوظ في عملية وضع سياسةICANN  من حيث جودة وكمية البيانات المقدمة إلى

 2011بياًنا في  40، ثم أصبحت 2002(لم تكن هناك أي بيانات في  ICANNالعديد من منتديات التعليق العام في 
فريق عمل ولجنة  15ما يزيد عن  ALACوأنشأ  ).2012ي الفترة بين يناير وإبريل في بياًنا ف 15وارتفعت إلى 

التي تحتفل أيًضا  RALOفي تأسيس منظمات  ALACوشارك  .ALACفرعية تساهم بفعالية في وضع سياسة 
في  At-Largeبنجاح قمة  ALACوفيما يتعلق بالتوعية وبناء القدرات، عقد  بمرور خمسة أعوام على إنشائها.

  العامة. ICANNوجمعيات عمومية خالل اجتماعات  RALOوعقد مؤخًرا جلسات حول بناء قدرات  2009

في مقدمة أنشطة االحتفال بالذكرى السنوية التي ستستمر حتى نهاية  ALACوسيكون حدث الذكرى العاشرة للجنة 
  العام الميالدي.

  التي تتضمن ما يلي: At-Largeن اجتماعات م 21مشغوالً في أنشطة وضع السياسة في  ALACوسيكون 

 والريادة اإلقليمية ALACجلسة العمل األولى بشأن  •
 At-Largeاجتماع فريق عمل تحسينات  •
 NCSGو ALACاجتماع بين  •
 At-Largeالجديد في  gTLDاجتماع فريق عمل  •
 ALACاالحتفال بالذكرى السنوية للجنة  •
 APRALOاجتماع شهري مع  •
 ICANNمع مجلس إدارة  At-Largeاجتماع  •
 GACمع  At-Largeاجتماع  •
   لمناقشة السياسة ALACجلستان للجنة  •
 At-Largeومجموعة المراجعة في  gTLDاجتماع مشترك بين فريق عمل  •
 36TAt-Largeفريق عمل حقوق ومسؤوليات المشتركين في  •
 36TAt-Largeورشة عمل عامة لفريق عمل تحديات المستقبل في  •
 ICANNفريق عمل أكاديمية  •
 At-Largeاجتماع السكرتارية اإلقليمي في  •
 ومجلس اإلدارة 36TALAC36Tاجتماع غداء بين  •
 AFRALO/AfrICANNاجتماع  •
 36TAt-Largeفي  36TIDN36Tفريق عمل  •
 36TALACواللجنة الفرعية لمقاييس  36TAt-Large36Tاجتماعات قواعد اإلجراءات في  •
 والريادة اإلقليمية ALACاجتماع ختامي بشأن  •
  ALACية في اجتماع اللجنة التنفيذ •

 
بفعالية في العديد من االجتماعات األخرى التي  At-Largeإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يشارك أعضاء مجتمع 

  في براغ سواء بشكل شخصي أو باستخدام أدوات المشاركة عن بعد. ICANNستنعقد خالل اجتماع 

 مزيد من المعلومات
• 32TUمزيد من المعلوماتU32T  عن اجتماعاتAt-Large  المقرر انعقادها خالل اجتماعICANN  ،العام في براغ

 بما في ذالك جداول األعمال باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية وتعليمات المشاركة عن بعد.

• 32TUمزيد من المعلوماتU32T  عن حدث الذكرى السنوية للجنةALAC. 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Prague+Meeting+Agendas
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Prague+Meeting+Agendas
https://community.icann.org/display/EURALO/ALAC+Anniversary+in+Prague
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 االتصال بفريق العمل
U32T موظفو سياسةICANN  32بشأنTULarge-At 

ياسة والتعليقات تواصل إعداد أعداد كبيرة من بيانات الس ALACلجنة 
  واالتصاالت

 نبذة
العامة والمالحظات  ICANNاستعداداتها على قدم وساق إلعداد بيانات استجابة لفترات تعليقات  ALACتواصل 

مت  ALACتجدر اإلشارة إلى أن  واالتصاالت.   .2012بيانات في الفترة بين إبريل ومنتصف يونيو  10قد قدَّ

 أحدث التطورات
مة في الفترة بين إبريل ومنتصف يونيو: ALAC فيما يلي بيانات   المقدَّ

• U32T بيانALAC  حول مسودة خطة تشغيلICANN  2013وميزانيتها للعام الماليU32T 

• 32UT بيانALAC  حول العملية المنقحة المقترحة لمعالجة طلبات إزالة قيود الملكية المشتركة المفروضة على
 U32Tالحالية gTLDمشغلي نطاقات 

• U32T بيانALAC ) حول مشروع القضايا المتنوعةVIP) ألسماء النطاقات الدولية (IDN (-  خطة المشروع
 U32Tالمقترحة للخطوات المقبلة

• U32T بيانALAC  حول مراجعة مجلس إدارةNNICA  سياسة تضارب المصالح  –لتضارب المصالح
 U32Tالمنقحة ووثائق الحوكمة ذات الصلة

• U32T بيانALAC  32حول تجديد اتفاقية سجلTU.com 

• U32T بيانALAC حول تقرير إشعارات التجديد الزائفةU32T  

• U32T بيانALAC  حول طلبVerisign ) تنفيذ فترة السماح باالستردادRGP 32) بشأنTU.name 

• U32T بيانALAC .حول مسودة خطاب مشورة حول ثقة العميل واختياره والمنافسةU32T  

• U32T بيانALAC 32ودة تقرير سالمة واستقرار ومرونة فريق مراجعة حول مسTUDNS 

• 32TU بيانALAC  حول مراجعة مجلس إدارةICANN  سياسة تضارب المصالح المنقحة  -لتضارب المصالح
 U32Tووثائق الحوكمة ذات الصلة

 المعلوماتمزيد من 
 .32TULarge-Atصفحة المراسلة مع 32UTفي  ALACيمكن عرض كل بيانات  •

 االتصال بفريق العمل
32TUهايدي أولريتشU32T مدير لـ ،At-Large 

mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-06jun12-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-06jun12-en.htm
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جلسات بناء  وية المنظمات:تشارك في أنشطة تق LACRALOمنظمة 
 القدرات وفرق العمل

 نبذة

تقدمها في استراتيجيات تقوية المنظمات، فقد بدأت سلسلة من األنشطة إلخبار  LACRALOفي ظل مواصلة 
) بأهمية قضايا السياسة، إلى جانب االستناد إلى نتائج أنشطة LACRALO At-Large )ALSesهياكل 
قد تمت استضافة عدد من المتحدثين في إحدى المبادرات مؤخًرا، بما في و في كوستاريكا. LACRALOأحداث

إضافة إلى  لتقديم موضوع متعلق بالسياسات ويهم المنطقة بصفة خاصة. ICANNذلك خبراء السياسات وموظفي 
خالل  LACRALO ALSesالتي تم إنشاؤها بواسطة  LACRALOذلك، بدأت أعمال أربعة من فرق عمل 

 العام في كوستاريكا بمساعدة إيالد لفينسون، نائب رئيس مبادرة الفعالية التنظيمية. ICANNاجتماع 

 أحدث التطورات

المتحدثين إلى مؤتمراتها الشهرية عن  LACRALOاستمراًرا لسلسلة جلسات بناء القدرات في كوستاريكا، تدعو 
م مايكي أوكونر، وهو أحد أعضاء مجموعة أصحاب الأبريلوفي  بعد. مصالح التجاريين، عرًضا تقديمًيا بشأن ، قدَّ

وتضمن المؤتمر عن بعد الذي عقد في مايو عرًضا تقديمًيا من كارال فالينت، مديرة برامج  .التجديدات الزائفة
والقى العرضان حضوًرا  .الجديدة واآلثار المترتبة على تنفيذها في المنطقة gTLDبشأن نطاقات  gTLDسجالت 

  في جلسات أسئلة وأجوبة. ALSesكة فعالة من كبيًرا وأعقبهما مشار

بدأ أربعة من فرق العمل التي تم إنشاؤها خالل جلسات عمل إيالد لفينسون في كوستاريكا أعمالهم يوم االثنين 
وتمت دعوة  وتتمثل هذه الفرق في التخطيط االستراتيجي واالتصاالت والترجمة والحوكمة. مايو. 21الموافق 

وقد عرض إيالد  ا نائب الرئيس في أمريكا الشمالية، وإيالد ليفنسون للمشاركة في الدعوات.ردريغو دي ال بار
وبدأت الفرق  خالل تقدمها في استراتيجيات تقوية المنظمات. LACRALOوردريغو تقديم المساعدة في دعم 

وسيكون لكل فريق  .LACRALOبمناقشات حول اإلرشادات العامة لمنهجيات العمل التي تم إعدادها من قِبل قادة 
عمل رئيس أو منسق، وسيلقي بياًنا يشرح فيه الغرض من كل فريق والمعلومات األساسية عن القضية ويسرد 

األهداف العامة والخاصة ويتناول منهجية العمل واألساس المنطقي للفريق ويقدم سجالً حول العمل وفًقا ألهدافه 
 الخاصة.

 
بشكل دوري عبر منسقيها وستنشر وثائق للمنطقة للتعليق على  LACRALOر وستبلغ فرق العمل تقدمها لسكرتي

ديسمبر  2والموعد المستهدف إلنهاء األعمال هو  الخاصة بها (راجع أدناه). LACRALOصفحات ويكي 
2012. 

 مزيد من المعلومات

 :في الصفحات التالية LACRALOيمكن عرض جلسات بناء قدرات 

• 32UT مؤتمرLACRALO  32عن بعدTU2012-04-19 

• 32UT مؤتمرLACRALO  32عن بعدTU2012-05-24 

 في الصفحات التالية: LACRALOيمكن عرض فرق عمل 

• Planeamiento EstrategiscoU – التخطيط االستراتيجيU 

• ComunicaciónU - تاالتصاالU 

https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO++19.04.2012+Teleconference
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO++19.04.2012+Teleconference
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=31180271
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=31180275
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• TraducciónU - الترجمةU 

• GobernanzaU - الحوكمةU 

 االتصال بفريق العمل

32TUسيلفيا فيفانكوU32Tمديرة الشؤون اإلقليمية ،  

SSAC 

  SSACقضايا أخرى نشطة في 
 U32Tنة لجSSAC  تنشر استشارة حول نطاقاتIDN  ذات األحرف الفردية وتقريًرا حول النطاقات الخالية من

 U32Tالنقاط

GAC 

 GACمكان العثور على معلومات 
 نبذة

 GACويتمثل دور  ).GACمساهمات من الحكومات من خالل اللجنة االستشارية الحكومية ( ICANNتتلقى 
بشأن قضايا السياسة العامة، وخصوًصا عندما يكون هناك تفاعل بين  ICANNالرئيسي في تقديم المشورة إلى هيئة 

ثالث مرات في العام  GACوعادة ما تجتمع  أو السياسات والقوانين الوطنية أو االتفاقات الدولية. ICANNأنشطة 
 ICANNوالمنظمات األخرى لدعم  ICANN، حيث يناقش القضايا مع مجلس ICANNبالتزامن مع اجتماعات 

أيضا مناقشة القضايا بين األوقات مع المجلس سواء  GACوقد تقدم  واللجان االستشارية وغيرها من المجموعات.
 من خالل وجها لوجه أو عن طريق عقد اجتماعات مغلقة.

 مزيد من المعلومات
 U32T32قع ويب موTUGAC 

 االتصال بفريق العمل

32TUجيني إليرزU32T من موظفي ،ICANN 
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