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  ICANNعبر 
Podcastجديد يساعدك على االشتراك بالمحادثة   

  المشكالت المعروضة في الوقت الحالي للتعليق العام

ccNSO  
  104 على طلب العضوية رقم ccNSOموافقة 

  ccTLDإلغاء تفويض مجموعة العمل لطلب سياسة /تفويض

"ngWildcardi"دراسة األعضاء المعينين   

   المقترحة نحو التنفيذIDNالتقارير المتنوعة التي تدفع سياسات 

  YouTube على موقع – للمتابعة ccNSOإعداد 

GNSO  
   المسجلين لوجهة نظر أصحاب المصلحةاعتبار مجموعة العمل على سياسة التحويل بين 

  مناقشة بين المجتمع في نيروبيلإجراء مجموعة العمل على سياسات إساءة التسجيل ل

  مجموعة عمل استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيته تعمل على استبيان واحد وتبدأ في آخر

  ترتيب العملية الداخلية: GNSOعمليات تحسين 

  GNSO المشكالت النشطة األخرى لـ

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


ASO  
  ASNبت -32 لالنتقال إلى 2011 وافقت على خطة RIRsأربعة من بين خمسة 

  ASO خرى لـالمشكالت النشطة األ

  المشترآة الجهود

  مجموعة العمل على مراجعة المناطق الجغرافية تطلب مزيد من إدخاالت المجتمع

   الدوليةWhoisمجموعة عمل بيانات التسجيل الدولية تتحقق من مستقبل بيانات 

  لنشطة األخرى للجهود المشترآةالمشكالت ا

  العامة المنظمة

  حملة المجتمع العام نحو شغل جدول األعمال في نيروبي

   التفاقية اعتماد المسجل"دليل غير المحامين"المنظمة العامة تقترح نشر 

  LACRALO ة بـنشر آتيب التوعي

SSAC  
   في نيروبي بكينياSSAC االجتماعات ذات الصلة بـ

  SSAC المشكالت النشطة بـ

   بلغتك المفضلةالسياسة تحديث قراءة
األسبانية و) EN(اإلنجليزية : متاح بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة ICANN تحديث سياسة

)ES ( والفرنسية)FR ( والعربية)AR ( والصينية) اللغة المبسطة-- zh-Hans ( والروسية)RU .( تحديث
 في التحديثاتلتلقي هذه .  ومتاح من خالل االشتراك عبر اإلنترنتICANN موقعينشر على  السياسة

 "تحديث السياسة" وأدخل البريد اإللكتروني ثم اختر  صفحة االشتراآاتد آل شهر، انتقل إلىصندوق الوار
   .هذه الخدمة مجانية. لالشتراك

  ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة 
  

  .org.icann@staff-policy: األسئلة والتعليقات واالقتراحات إلىإرسال 
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  سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية
  ASO  منظمة دعم العناوين

  ccNSO  منظمة دعم أسماء رمز البلد
  GNSO  منظمة دعم األسماء العامة
  ALAC  اللجنة االستشارية العامة

 GAC  اللجنة االستشارية الحكومية
 RSSAC  لجنة االستشارية لنظام خادم الجذرال

  SSAC اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار
  

   ICANNعبر 

Podcastادثة جديد يساعدك على االشتراك بالمح  
 في ICANNومنه نتعرف على إنتاج : تخيل لعب أحد الجنود لدور العمل على آلة البوق النحاسية الملكية آما أعلنا

  !الوقت الحالي لسلسلة بث صوتي جديدة فقط من أجلك

ف تلك الروايات المعتبرة والمناقشات التي تدور حول مشكالت تكتش، فإنك سريعا ICANNعند التحاقك بمجتمع 
إن آنت ترغب في المشارآة وتحاول التعلم بشكل ذاتي من خالل المقاالت فإن موقع ويب . م المحددةالعا

icann.org من أين تبدأ التعرف على المشكلة؟. ألف مستند آل منها يبلغ المائة صفحة) ظاهريًا( يقدم لك  

 السياسة من أجل إخراج خدمة يعمل فريق العمل على. تبدأ ICANNمن هذا الوقت وفيما بعد تتمثل اإلجابة في 
  . أو الجدد في حل مشكلة محددةICANNالبث الصوتي الجديدة بشكل خاص للمستمعين الجدد في مجتمع 

 يتم الترآيز على موضوع واحد آما تتم عمل مقابلة مع أحد الخبراء في نفس تبدأ ICANNوآل حلقة من حلقات 
 هي طبيعتها؟ ما هو الدور المنوط بها؟ ما هو تأثيرها؟ من ما: موضوع النقاش ليجيب على خمسة أسئلة أساسية
أحيانا تختلف األسئلة الخمسة المطروحة ولكنها الموضوع يترآز (عليه العمل على حلها؟ آيف يمكنني المشارآة؟ 

  .)بخمسة أسئلة/ دائما على مشكلة واحدة 

حاالت يمكنك أن تدرك أحد الموضوعات ضمن في العديد من ال.  دقيقة20ولن يتم االستمرار في الحلقة ألآثر من 
  . ودون أن يتوجب عليك القراءة– المساحة الزمنية المستغرقة لشرب فنجان من القهوة وقت الراحة

بيانات : اشترك معنا إن آنت ترغب في وجود تفسير أساسي حول هذه المقاالت. ويتم بدء نشر البث بأربع حلقات
 المرآبة؛ سياسة تحويل التسجيل DNSو) مجموعة أحرف البدل (wildcardingالتسجيل الدولية؛ استجابات 

  ).ccTLDs(الداخلي؛ ونطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان 

يمكنك البحث عن الحلقة على موقع الويب الخاص . وسوف نعمل على نشر حلقة جديدة في بداية آل شهر
بعد من الصفحة الرئيسية أو يمكنك الدخول مباشرة إلى  من خالل النقر فوق عالمة تبويب التعليم عن ICANN بـ

 بتنفيذ العرض والتحقق منه بقسم البث Apple  العالمية التابعة لـiTunesتقوم العديد من مخازن . قائمة الحلقات
podcast من بحث iTunes "لـICANN دأ تب."  
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 التي ترغب في أن يشرحها ICANNما هي موضوعات . وأخيرا فإننا نرغب في التعرف على ما لديك والتعلم منك
في وسعنا  وسوف نبذل أفضل ما org.icann@startلك شخص ما؟ أرسل إجابتك إلى عنوان البريد اإللكتروني 

تابعنا من بداية هذا الجهد الجديد ودعنا . للعمل على إخراج حلقة ذات صلة بالموضوع والتقدم بعرض قد يساعدك
  !نتعرف على آيفية العمل على تحسينه

من هذا الوقت وفيما بعد عندما تتعجب بشأن آيف يمكنني أن أعمل بعقلي تماما . والرأي المقنع هو المعروف جيدا
  ". تبدأICANN"مشكلة؟ ففكر في على هذه ال

  المشكالت الحالية المفتوحة للتعليق العام
انتهز الفرصة اآلن لمشارآة . ICANNتم فتح فترات عامة آثيرة إلبداء التعليقات حول المشكالت التي تهم مجتمع 

  :ض األموروجهات نظرك حول بع

هل يجب على مشغل السجل تحديد أسماء نطاقات ذات .  ذات األحرف الفردية والثنائيةINFO.أسماء  
  .2010 مارس 20؟ التعليق بحلول ).INFO(أحرف فردية وثنائية بالمستوى الثاني من 

 تم توآيل الفريق بمهمة العمل GNSO آجزء من عملية التحسينات الخاصة بـ. إرشادات مجموعة العمل 
ويجب أن يصبح نموذج مجموعة العمل هذا النقطة . على إرشادات التطوير لنموذج مجموعة العمل

هل تعتبر هذه اإلرشادات آاملة؟ تقبل التعليقات حتى . ير السياسة وجعلها أآثر شمولية وتمثيلالنهائية لتطو
  .2010 مارس 22

 نتهاك التسجيلنشرت مجموعة العمل على سياسات ا.  التقرير المبدئي المتعلق بسياسات إساءة التسجيل 
GNSOتقريرها المبدئي والذي تضمن توصيات واقعية لتحديد اإلساءة لتسجيل اسم النطاق بـ  gTLDs .

  .2010 مارس 28التعليق بحلول 
وتعرض هذه الورقة . تقرار والمرونة المحسن واالسDNSالمبادرات اإلستراتيجية المقترحة ألمان  

 أنهما ICANNاألسباب المنطقية والسمات الرئيسية والتكلفة المخطط لها لمبادرتين إستراتيجيتين تعتقد 
 وخطة 2009ضروريتان لاللتزام بالواجبات المنوطة بها بموجب اللوائح وتأآيد االلتزامات لعام 

ICANN 2010 مارس 29تعليق بحلول ال. 2013-2010 اإلستراتيجية لألعوام.  
توضح هذه الورقة حالة إنشاء فريق استجابة في حالة .  العالميةCERT-DNS الحالة التجارية لـ 

التأمينية والتفاعلية الطوارئ لنظام اسم النطاق على الكمبيوتر ويكون هذا الفريق مكرس إلجراءات القياس 
  .2010 مارس 29التعليق بحلول .  واستقراره ومرونتهDNSالمتعلقة بأمان 

 جديد gTLDsعند بدء . لقطة لمسودة تطوير البرنامج ) HSTLD(نطاق المستوى األعلى عالي األمان  
يد يكون لديه خيار محاولة العمل على زيادة الثقة من خالل تشغيل األمان العالي  جدTLDفإن آل 

  .2010 أبريل 8؟ التعليق بحلول HSTLDآيف يمكن تشغيل برنامج . TLD لـ
ى ملفات منطقة خدمة اسم النطاق إن آان لدينا آيف يمكن الوصول إل. ورقة مفهوم الوصول لملف المنطقة 

العديد من نطاقات المستوى األعلى؟ تقترح هذه الورقة مفهوما آما تعرض ورقة أخرى ذات صلة ماهية 
  .2010 أبريل 8التعليق بحلول . تكلفة التنفيذ

مؤخرا دراسة مفوضة ) NORC(أآمل المرآز القومي ألبحاث الرأي . Whoisمسودة التقرير حول دقة  
 gTLDs تهدف إلى تحديد النسبة المئوية ألسماء النطاق المسجلة ضمن أفضل خمسةICANNمن 

)com.و net.و org.و biz.و info. ( والتي تحتوي على بياناتWhoisوتم نشر مسودة .  دقيقة
  .2010 أبريل 15ير تلك لمراجعتها والتعليق عليها بحلول التقر
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   اليوم؟حتى ICANN ل نيسان الكبرى آذبة
إطار عمل مقترح :  أبريل بما يتضمن مقاالت متنوعة1المشكالت التسعة المعروضة للتعليق العام في الفترة من 

ية جديدة للتعديالت المستقبلية على ؛ عملICANN  الخاصة بـ2011للعام لخطة العمل والميزانية للعام المالي 
؛ نتائج االستبيان المستهدفة لعمليات التشغيل ) الجديدةgTLDs(اتفاقيات السجل لنطاقات المستوى األعلى العامة 

للحصول على قائمة آاملة من .  الجديد؛ والمزيد غير ذلكgTLDs الخاصة بالسجل ومقترحات حل النزاع لـ
  .التعليق العام العام إضافة إلى المنتديات الحديثة للتعليق العام، تفضل بزيارة صفحة المشكالت المعروضة للتعليق

ccNSO  

  104رقم   على طلب العضويةccNSOموافقة 
  لمحة سريعة 

 Papua New Guinea  لـccTLDعلى مشغل ) ccNSO(موافقة المنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان 
)pg. ( إلى جانب عضوccNSO 104 رقم.  

  خلفية 
. 2010م  في عاccNSO هي العضو الرابع الملتحق حديثا بـ) .Papua New Guinea )pg جدير بالذآر أن
  .أيضًا التحقت Belize (.bz) الشهر الماضي

  مزيد من المعلومات 
  ] آيلو بايت41 بمساحة PDFإصدار  [ccNSOإحصائيات نمو عضوية  
   المعمول بهاccNSOقائمة جميع أعضاء  
   حالة طلبات آل األعضاء 

  االتصال بالعاملين
   ccNSO، مكتب سكرتارية جابرييل شيتيك

   ccTLDإلغاء تفويض مجموعة العمل لطلب سياسة /تفويض
  لمحة سريعة 

). ccTLD(إلى عملية تغيير المديرين المخصصين لنطاق المستوى األعلى لرموز البلدان  إلغاء التفويض يريش
 تعمل على االستجواب مرة ccNSO ، لذا فإن مجموعة العمل لـ1999ومعايير تنفيذ ذلك هي نفسها منذ عام 

  .أخرى لكيفية تفويض رموز البلدان وإعادة التفويض واإلنهاء

  خيرةالتطورات األ
ولعل أحد الموضوعات الرئيسية التي اعتبرتها المجموعة . تقرير يشير إلى حالة التقدمنشرت مجموعة العمل أول 

 وما هي حالة آل مستند ذو صلة؟ تقبل مجموعة ccTLDهي أي المستندات التي تعمل آمصدر مناسب لسياسة 

 5

http://www.icann.org/en/public-comment/
http://ccnso.icann.org/about/ccnso-membership-august-2003-november-2009.pdf
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
http://ccnso.icann.org/applications/summary-date.shtml
mailto:gabriella.schittek@icann.org?subject=ccNSO%20FAQ%20page
http://www.ccnso.icann.org/


  الخطوات التالية
.  في اجتماعها في نيروبيICANNتتوقع المجموعة قيادة القرارات المستقلة حول ممارسات التفويض مع المجتمع 

وسوف تجتمع مجموعة العمل على ورشة عمل في نيروبي مفتوحة بحيث يمكن دمج أصحاب المصلحة ذوي الصلة 
 للتعرف على الوقت calendar/org.icann.ccnso.www://http/انظر موقع الويب  (ccTLDبمجتمع 
وسوف تتابع مجموعة العمل عملها فيما يتعلق بتحديد المشكالت ذات الصلة بتفويض أو إعادة تفويض ). والمكان
  .ccTLDsوإنهاء 

  خلفية
وفي إطار تنفيذ  .  المنشأةIANAعادة التفويض في عمليات  للتفويض وإICANNتعكس حاليًا سياسات وممارسات 

لمزيد من المعلومات حول . ISO 3166التي تنشرها وآالة صيانة  قائمة رموز البلدان IANAهذه العمليات، تتبع 
  .IANAوتقارير تفويض  ccTLDs لوضع IANAر إجراءات ، انظccTLDsوضع 

وتعكس السياسة والعملية في . 1591FC R وICP-1 تتم وفقًا للمبادئ الموضحة في ccTLD  إعادة تفويض
في .  التي توضح العديد من اآلراء المبذولة في سبيل تقرير ما إذا آان يعاد إعادة التفويض أم الIANA تقارير

، 1999 في عام RFC 1591ضوء البيئة المتغيرة والظروف التي حدثت منذ المراجعة األخيرة التي تمت على 
 إلى تفهم أفضل للقضايا، إن ccNSOتحتاج . وقت لمراجعة السياسات الحالية ترى أنه حان الccNSOفإن 

  .وجدت، بشأن السياسات الحالية، قبل اتخاذ مزيد من الخطوات الممكنة

  مزيد من المعلومات 
  ccNSOمجموعة العمل على تفويض وإعادة تفويض  

  االتصال بالعاملين
  ccNSO، استشاري خبير في سياسة بارت بوس وينكل

"Wildcarding"دراسة األعضاء المعينين   

  لمحة سريعة 
اجتماع تجتمع المجموعة لجلستها األولى في . "Wildcarding" أعضاء مجموعة دراسة ccNSOعين مجلس 

ccNSOفي نيروبي  .  

  التطورات األخيرة
  ."Wildcarding" مجموعة األعضاء التالية لمجموعة دراسة ccNSOعين مجلس 

  أفغانستان. والي بيرجاستا  باتريك حسين، ترينيداد وتوباغو
  آيث ديفيد سون نيوزيالندا  )مالحظ (LACTLDإيرك ليرياتا، 

  جول ديسيني، الفلبين  )رئيس مساعد(يا يونج أوم لي، آور
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  آيث دارزيك، الواليات المتحدة  رونجانج مو، الصين
  عفاف المياطي، المغرب  آاثرين رينولدز، آندا
  خالد إيشي، ليبيا  يوشيرو يونيا، اليابان

  )رئيس مساعد(أوندريج، التشيك،   

  الخطوات التالية
 SSACلمجموعة مع مجموعة وبمجرد العلم، سوف تنسق ا. طلب مجموعة الدراسة مشارآين متطوعين

 التي تستخدم في الوقت الحالي ccTLDsتتألف المجموعة مع . ICANN واالستقرار واألمان والمرونة بـ
"wildcarding"في اجتماع .  وإعادة التوجيهccNSO في نيروبي سيقدم بعض مديري رموز البلدان لمجتمع 

ccTLD وجهات نظرهم حول استخدام wildcarding)  هذه على الوقت والمكان، تفضل بالوصول إلى للتعرف
  ).الصفحة

  خلفية
Wildcarding"،" أو إعادة توجيه DNSوفي هذا السياق عندما يقوم المستخدم .  تشغل معظم أعمال الويب

 تمثل ممارسة االستجابة بارتباطات لمواقع ويب "wildcarding" لنطاق غير موجود فإن HTMLباستعالم 
 أو DNSوهذا األمر يعرف بإعادة توجيه . التسويق عند االستجابة المناسبة فإنها تعطي رسالة بوجود خطأ

وجدير بالذآر أن اإلنترنت أآثر من مجرد تصفح للويب لذا فإن إعادة التوجيه لها نتائج سلبية . االستجابة المرآبة
  . والبريد اإللكتروني والبروتوآوالت والعمليات األخرىDNSلى ع

 قرارا يتطلب من ICANN الذي عقد في سيدني، أصدر مجلس 2009الدولي في يونيو  ICANNفي اجتماع 
 المرآبة من جانب DNS العمل على تجنب استخدام إعادة التوجيه واستجابات ccNSOآليات الغرض من 

ccTLD .  

 استخدام االستجابات ccTLD والذي عقد في سول، ناقش مجتمع 2009 في أآتوبر ICANNوفي اجتماع 
وبهدف التعرف بشكل أفضل على التأثير السلبي والتعرف على ). DNS(المرآبة وتأثيرها على نظام اسم النطاق 

وقد .  مجموعة لدراسة األمرccNSO أقر مجلس "،"wildcarding يسمح بعملية ccTLDsسبب أن بعض 
  . إلى جانب الرئيس المساعد للمجموعةccNSOنت يونج يوم لي وأوندريج فيليب وآالهما عضو في مجلس عي

  مزيد من المعلومات 
  ] ميجا بايت20 بمساحة ،3MP مقطع [wildcarding التوضيح الصوتي لـ: تبدأ ICANNبث  
  hoc Wildcard-Adصفحة مجموعة العمل على دراسة  
   المرآبةDNSشرح أحرف البدل واستجابات  
 032SAC ،" تقرير أولي حول تعديل استجابةDNS"  
  ]  آيلو496 بمساحة ،PDFإصدار [
  TLDs قرار المجلس بحظر االستجابات المرآبة من 

  االتصال بالعاملين
   ccNSO، استشاري خبير في سياسة بارت بوس وينكل

 7

http://www.ccnso.icann.org/meetings/nairobi/agenda.htm
http://www.ccnso.icann.org/meetings/nairobi/agenda.htm
http://audio.icann.org/icann-start-01-redirection-and-wildcarding-20100127-en.mp3
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/wildcardwg.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/sac015.htm
http://www.icann.org/committees/security/sac032.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#7
mailto:bart.boswinkel@icann.org?subject=Wildcarding/Synthesized%20DNS%20Responses


   المقترحة نحو التنفيذIDNالتقارير المتنوعة التي تدفع سياسات 
  لمحة سريعة 

) WGIDN ccPDP ( نشر رئيس مجموعة العمل على تطوير سياسة رمز البلد ألسماء النطاق الدولية وقد
مثل نطاقات ) IDNs(مسودة التقرير المؤقت الذي يلخص السياسات اإلجمالية لتقديم أسماء النطاقات المدولة 

  . خالل شهر مارسويمكن للجمهور التعليق على المقترح). ccTLDs(المستوى األعلى لرموز البلدان 

  التطورات األخيرة
وتنتهي فترة التعليق . للتعليق العام مسودة التقرير المؤقت WGIDN ccPDP نشر رئيس مجموعة العمل على 

  . 2010 أبريل 2العام في 

وقد .  بإعالم المجتمع بالبنية والملخص والتوصيات المحتملة للسياسة اإلجماليةوحال نشر هذه الورقة يقوم الرئيس
والغرض من ورقة التقرير تلك العمل على تحديد . في أواخر نوفمبر" ورقة بالتقرير"نشرت مجموعة العمل سابقا 

ترحة حول تقديم وتعريف الموضوعات والمشكالت التي يجب أخذها في االعتبار عند التعامل مع السياسات المق
ويستند التقرير المؤقت . أسماء النطاق المدولة لرموز البلدان بحيث تجمع السياسة الناتجة بين الواقعية والشمولية
مسودة  (IDN ccTLDsالجديد للرئيس إلى ورقة التقرير ويعرض للمناقشة السياسة المقترحة الختيار وتفويض 

رحة في االعتبار منهجية عملية التتبع السريع المقترحة من جانب مجموعة وتأخذ السياسة المقت). السياسة المقترحة
  . والتنفيذ بموجب علمية التتبع السريعIDNCالعمل على 

  الخطوات التالية
وسوف تناقش مجموعة العمل التقرير المؤقت الخاص بالرئيس وانتهاء فترة التعليق العام ودمجها للتعليقات العامة 

مما يعني إنهاء ورقة التقرير لمجموعة العمل لفترة التعليق العامة أوائل .  التقرير المؤقتباإلصدار التالي من
وتعمل المجموعة على دمج التعليقات العامة وقد نشرت مسودة ورقة التقرير النهائية مع توقع تبنيها بشكل . ديسمبر

  .رسمي من جانب مجموعة العمل في اجتماع نيروبي

 سوف تنظر بعين االعتبار إلى التغييرات الثانية، فإن مجموعة العمل ccNSO IDN ccPDPوفي ظل 
وسوف يتم إرسال دعوة للمتطوعين خالل اجتماع . IDN ccTLDs لتضمين ccNSOالضرورية على بنية 

  .ccTLDوتعتبر عضوية مجموعة العمل هذه مفتوحة لمديري . نيروبي

  خلفية 
وربما . ccTLDs إلى IDNsون مشروع التتبع السريع لتقديم  يعرفICANNيذآر أن معظم المتطوعين بمجتمع 

 في الوقت ccNSOتقوم . يدرك عدد قليل من األشخاص جهود التتبع السريع التي يجب أن تكون محدودة ومؤقتة
 بشكل دائم وآيف سيتم IDNالحالي بإجراء عملية تطوير للسياسة تعتزم إبداء التوصيات حول آيفية عمل سياسة 

 أآثر IDNوتعمل الورقات المذآورة أعاله في اتجاه وجود سياسة . ccNSO في IDN ccTLDsتضمين 
  . ديمومة

  مزيد من المعلومات 
  ] آيلو بايت170 بمساحة ،PDFإصدار  [ورقة مسودة التقرير المؤقت للرئيس 
  ] آيلو116 بمساحة ،PDFإصدار  [ المقترحةIDN حول سياسات ccNSO IDP PDPورقة التقرير  
  ص التعليقات العامة على الورقةملخ 
  ccNSO IDN PDPصفحة واحدة لمجموعة العمل على  
  IDN ccTLD عملية التتبع السريع لـ 
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  االتصال بالعاملين
  ccNSO، استشاري خبير في سياسة بارت بوس وينكل

  YouTube على موقع – للمتابعة ccNSOإعداد 
  لمحة سريعة 

ث يمكنك أن تجد  الخاص حيYouTube قامت بفتح قناة جديدة خاصة بها على موقع ccNSOجدير بالذآر أن 
  .ccTLDsمدونات الفيديو من طاقم السكرتارية وسيتم نشر 

  التطورات األخيرة 
 الخاص بها مرفق بفيديو مبدئي يقوم على إنتاج بعض الدعم لطاقم YouTube حديثا موقع ccNSOوقد أطلقت 
ccNSO.  

  خلفية 
يمكنك . ccNSOالت مع مستخدمي  سلسلة من المقابccNSOفي محاولة لإلعداد لتحديث موقع الويب، أجرت 

وخالل المقابالت، .  للتعرف على مزيد من السمات التي قد ترها غير موجودةicann.orgزيارة موقع الويب 
 يرغبون في طريقة أآثر شخصنه – وفق التعريف مشتتين جغرافيا ، وهم–ccTLD أصبح من الواضح أن مديري 
 أمر من YouTube على موقع ccNSO  عملية فتح قناة جديدة لـوجدير بالذآر أن. للتعرف على أحدهما اآلخر

شأنه توفير طريقة جديدة لمديري رموز البلدان لتقديم أنفسهم وللتعرف على مشارآات المجتمع لربط األسماء 
  . باألشكال

  الخطوات التالية
 على ccNSOائق لـقناة  على تقديم من مقاطع فيديو بمدة زمنية من واحد إلى ثالثة دقccTLDsيتم تشجيع آل 

وتعتبر القناة الجديدة على موقع .  وبها يقدمون أنفسهم ويخبروننا ببعض المعلومات عن عملهمYouTubeموقع 
YouTube واحدة من بين مجموعة جهود تهدف إلى إمداد أعضاء ccNSO بالخبرة الشخصية مع العمل 

  . المشترك عبر اإلنترنت

  مزيد من المعلومات 
 ccnso/com.youtube.www://http 

  االتصال بالعاملين
   ccNSO، مكتب سكرتارية جبرائيل شيتيك
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GNSO  

التحويل بين المسجلين لوجهة نظر أصحاب اعتبار مجموعة العمل على سياسة 
  المصلحة 
  لمحة سريعة 

إلى توفير إجراءات واضحة ألصحاب أسماء النطاقات لنقل أسمائهم من ) IRTP(تهدف سياسة النقل بين المسجلين 
  .  التنقيحات والنظر في هذه السياسةGNSOتستعرض .  المعتمد إلى سجل آخرICANNسجل 

  طوات التاليةالتطورات األخيرة، والخ
تعمل مجموعة العمل في الوقت الحالي على مراجعة البيانات الرسمية المستلمة من الدوائر االنتخابية ومجموعات 

وبعد ذلك سوف تراجع مجموعة العمل مسودة التقرير المبدئي بهدف دمج تعليقات المجتمع . أصحاب المصلحة
 لمزيد من المعلومات، يرجى استشارة . ة التي حددها المخططوالعمل على التوصيات الخاصة بالتطوير بشأن األسئل

  . الجزء بIRTPمساحة فريق العمل 

  خلفية
. بالمخطط الجزء ب خمسة مشكالت متعلقة بحاالت تحويل اسم النطاق والمحددة IRTPتحدد مجموعة العمل على 

  . الجزء ب آل أسبوعينIRTPوتجتمع مجموعة العمل على 

  مزيد من المعلومات 
  بسياسة نقل التسجيل الداخليصفحة الويب الخاصة  
   الجزء ب عن التقدم المستمرIRTPتقرير الحالة لمجموعة صفحة  
  )2009 أآتوبر 5أغلقت في  ( الجزء بIRTP فترة التعليق العام لمجموعة  
  ] آيلو بايت256 بمساحة ،PDFإصدار  [ الجزء بIRTPتقرير  
  ] آيلو بايت124ة  بمساح،PDFإصدار  [PDPتوصيات  

  االتصال بالعاملين 
  ، مدير السياسةماريكا آونينجز

إجراء مجموعة العمل على سياسات إساءة التسجيل لمناقشة بين المجتمع في 
  نيروبي

  لمحة سريعة 
مل مع اإلساءة لتسجيل اسم النطاق، واألسئلة التي ال تزال يبدو أن السجالت والمسجلين تعوزهم مناهج موحدة للتعا

 مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل GNSOبدأ مجلس " إساءة استخدام التسجيل"قائمة على ما تشكله األعمال 
)RAP (لفحص حاالت إساءة استخدام التسجيل .  
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  التطورات األخيرة
ويبدي التقرير المبدئي . معروضا للتعليق العاممل في فبراير وال يزال التقرير المبدئي الذي نشرته مجموعة الع

 واالستخدام الضار ألسماء Whoisبعض التوصيات المتعلقة بالقرصنة اإللكترونية ومشكالت الوصول لبيانات 
يمكنك تنزيل الورقة من موقع الويب الخاص . لخادعة والمضللة والمشكالت المتعلقة بهاالنطاق وأسماء النطاق ا

  ]. ميجا بايت1.8 بمساحة ،PDFإصدار  [ICANN بـ

مة حول التقرير المبدئي في نيروبي يوم األربعاء  جلسة معلومات عاWG RAPًً وسوف تجري مجموعة العمل لـ
جريج أرون، رئيس مجموعة العمل .  بالتوقيت المحلي17.30 إلى – 16.00 مارس من الساعة 10الموافق 

للتعرف على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع الويب . سوف يعمل على عرض التقرير بعد مناقشة المجتمع
8878/node/org.icann.nbo://http.  

  خلفية
تحديد الفرق بين اإلساءة وتسجيل اسم نطاق :  المشكالت المحددة بالمخطط مثلRAPتحدد مجموعة العمل على 

 لوضع استخدام اإلساءة؛ فعالية التسجيل تعاطي السياسات القائمة، وتحديد المناطق التي، إن وجدت، تكون مناسبة
وقد أصدرت المجموعة مستندا يوفر تعريفات العمل على .  التسجيل للتصدي إلساءة المعاملةGNSOالسياسات 

  . أنواع وفئات اإلساءة ويستشهد الهدف الرئيسي لكل نوع من أنواع االعتداء

ة الحالية باتفاقيات السجل باإلضافة إلى توحد العقود الخاصة بالفرق الفرعية والتلبية المنتظمة لمراجعة فقرات اإلساء
يقوم الفريق الفرعي بالتحقق من بعض المشكالت مثل هل ستكون . والمسجل ومناقشة األسئلة المتعلقة بتوحد العقود

  هناك فوائد في حالة توحد العقود؟ إلى مدى تقدر فعالية الفقرات الحالية في التعامل مع حاالت إساءة التسجيل؟

وهناك أطلعت .  في سول بكوريا الجنوبية في أواخر أآتوبر اجتماع مفتوحRAPمجموعة العمل على وقد عقدت 
 يتضمن تحديثات من مختلف الفرق الفرعية حول توحد المجتمع باختصار على األنشطة والمناقشات حتى تاريخه بما

  .العقود والبريد المزعج والخداع والبرمجيات الخبيثة

  . للتعرف على مزيد من المعلوماتهناانقر 

  مزيد من المعلومات
 ميجا 1.8 بمساحة ،PDFإصدار  [مسودة التقرير المبدئي لمجموعة العمل على سياسات إساءة التسجيل 

  ]بايت
  ) مارس28مفتوح حتى (ول مسودة التقرير المبدئي  حمنتدى التعليق العام 
]  آيل بايت400 بمساحة ،PDFإصدار  [2008 أآتوبر 29، تقرير مشكالت سياسات إساءة التسجيل 

   الملخص وترجمة
  سياسات إساءة التسجيل مدينة مكسيكو نص ورشة العمل 
  ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استعمال التسجيل 
  )Wiki ( أماآن عمل مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل 

  االتصال بالعاملين
  ري السياسات آبير مستشاومارجي ميال، مدير السياسات، ماريكا آونينجز، 
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مجموعة عمل استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيته تعمل على استبيان واحد 
  وتبدأ في آخر

  لمحة سريعة 
إلى أي مدى ينبغي أن يكون المسجلين قادرين على استعادة أسماء النطاق بعد أن تنتهي؟ موضع المناقشة ما إذا 

  .د ونقل وحذف أسماء النطاقات منتهية الصالحية ُتعتبر آافيةآانت السياسات الحالية للمسجلين والمتعلقة بتجدي

  آخر التطورات والخطوات التالية
ومن أجل تسهيل التقدم لألمام بالعملية . بالمخططسيواصل فريق العمل االجتماع أسبوعيا لمناقشة األسئلة الواردة 

سيتم إجراء استبيان بين أعضاء مجموعة العمل لتقييم وجهات النظر على مختلف األسئلة بالمخطط وتحديد األرضية 
  .المشترآة ومكان تنفيذ األعمال اإلضافية

  خلفية
 اسم النطاق بعد انتهاء  ذات الصلة بنظام استعادةICANNللتعرف على تاريخ أنشطة تطوير سياسة مجتمع 

  .PEDNR  لـصفحة الخلفيةالصالحيته، يرجى الرجوع إلى 

  مزيد من المعلومات
 416 بمساحة ،PDFإصدار  [ حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيتهGNSOتقرير مشكالت  

  ] آيلو
   حول استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء صالحيتها GNSO تقرير ترجمات 
   لمزيد من التوضيح GNSO على طلب ICANN  ردود فريق 
  PEDNRفترة التعليق العام على  
  ]  آيلو948 بمساحة ،PDFإصدار [ النتائج النهائية الستبيان المسجل: مجموعة العمل 

  االتصال بالعاملين
  ، مدير السياسة ماريكا آونينجز

  ترتيب العمليات الداخلية: GNSOعمليات تحسين 
  تقسيم اآلراء المتبقية حول موافقة الدائرة االنتخابية للمستهلك

   سريعةلمحة

لة شاملة من التغييرات الهيكلية الرامية على تنفيذ سلس) GNSO(يعمل أعضاء مجتمع منظمة دعم األسماء العامة 
   في خمسة مناطق؛ GNSOتنحصر عمليات تحسين . إلى تحسين آفاءة وفعالية وسهولة الوصول للمنظمة

  ؛ GNSOإعادة هيكلة مجلس  •
  ؛ GNSO (PDP)مراجعة عملية تطوير سياسة  •
  تبني نموذج جديد لمجموعة العمل لتطوير السياسة؛  •
  بية؛ تحسين الدوائر االنتخا •
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  . ICANNتحسين االتصال والتنسيق مع هياآل  •

للتعرف على البنية الهيكلية . GNSOتتعلق التحديثات التالية فقط بالتطورات األخيرة المتعلقة بتنفيذ عمليات تحسين 
 .GNSO صفحة ويب تحسينات، يرجى االطالع على المناقشات والرسوم على GNSO والتنظيمية الجديدة لـ

  . صفحة الخلفيةألسباب وتاريخ الحث على عمليات التحسين، انظر 

  التطورات األخيرة
ء مزيد من التعديالت على اإلجراءات جدير بالذآر أنه ال يزال يتم اعتبار إجرا. GNSOإعادة هيكلة مجلس  .1

بما يتضمن األحداث المتعلقة باالمتناع عن التصويت وبيانات عضو المجلس (والقواعد التشغيلية الجديدة للمجلس 
  .وستتم مناقشتها من أعضاء المجلس خالل اجتماع نيروبي) وبيانات المصلحة

   
تؤآد حاليا تنتاجات النهائية فإن لجنة قيادة عملية السياسة آما يتم بذل جهود فريق العمل نحو االس. PDPتعديل  .2

  . لضمان تنفيذ جهود المراجعة بطريقة سهلة وفعالةعلى عضويتها
  
 ".إرشادات مجموعة العمل"نشر وال عن هذه الجهود وقد يق العمل مسؤيعتبر فر. اعتماد نموذج فريق العمل .3

باإلضافة إلى عرض المعلومات العامة وجلسة التشاور . 2010 مارس 22 من للتعليق العاموتتوفر اإلرشادات 
 مارس من 10 في نيروبي في تاريخ األربعاء ICANNماع حول هذا الموضوع آما هو مجدول ليتم تنفيذه باجت

للتعرف على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع الويب .  بالتوقيت المحلي16.00 إلى – 15.00الساعة 
8879/node/org.icann.nbo://http.  

  
يعمل فريق إنهاء أحدث توصيات التقارير التقنية عن عمليات . ICANNآل تحسين االتصال والتنسيق مع هيا .4

 في عدد من الجهود المدروسة لتحديد ICANNويشترك طاقم عمل . GNSOالتشغيل للجنة البدء بمجلس 
األرضية التقنية المناسبة لوضع مجموعة آبيرة من التحسينات التي تم االتفاق عليها بالمجلس على موقع الويب 

  .GNSO اص بـالخ
  
ويستمر الجهد المبذول المتعلق بالعمل على إنشاء مستوى متكافئ لكل مجموعات . تحسين الدوائر االنتخابية .5

تطوير إرشادات التشغيل المناسبة :  والدوائر االنتخابية على ثالثة نقاطGNSOأصحاب المصلحة الرسمية بمجتمع 
ت وهيئات الدائرة االنتخابية الحالية ودعم مقترحات الدوائر االنتخابية والممارسات األفضل وإعادة التأآيد على آيانا

  .المحتملة الجديدة
  

 ال يزال مقترح الدائرة االنتخابية الجديدة للمستهلك .ويظل طلب الدائرة االنتخابية للمستهلك قيد االعتبار هو اآلخر
يقوم . هنا  فبراير ويمكن الوصول إليه من13ح في تم فتح منتدى للتعليق العام على اإلصدار الحديث للمقتر. معلقا

وتظل عملية . عة التعليقات المختلفة المتعلقة بالمقترح ومراجمستند يحتوي على ملخص التحليالتالطاقم بإعداد 
  .  الجديدةGNSOالدائرة االنتخابية الجديدة متاحة ألي أطراف أخرى قد تكون مهتمة بتطوير المقترحات لدوائر 

 في العام الماضي وافق مجلس . على الجهود الواجب استئنافها"إعادة التأآيد" االنتخابية الحالية وGNSOدائرة 
ICANNوهي تحدد جدوال .  على مفهوم إعادة تأآيد المواثيق وآليات التشغيل لكل دائرة انتخابية آل ثالث سنوات

 GNSO إلعادة الصياغة الرسمية للمقترحات المراجعة التي تم التأآيد عليها من دوائر 2010زمنيا من مارس 
أولويات السياسة األخرى، فإن هذا الجدول الزمني قد ووفقا للحاجة للدوائر االنتخابية لتحديد . االنتخابية القائمة

  . في بروآسل في يونيو القادمICANNيحتاج إلى مد على األقل حتى اجتماع 

 تقوم الدائرة االنتخابية إلى جانب فريق مجموعة العمل ألصحاب المصلحة بالعمل .قواعد المشارآة المتوقعة
ات وقواعد التشغيل التي يجب أن يلتزم بها آل الدوائر االنتخابية المشترك على إنهاء التوصيات المتعلقة بإجراء

 لتحفيز عمليات GNSOوعند إتمامها سيتم مشارآة هذه التوصيات مع لجنة . ومجموعات أصحاب المصلحة
  . لمراجعتهاGNSOالتشغيل وأخيرا يتم تمريرها إلى مجلس 

 ويجب أن يشهد العمل على تطوير مخططات .آيزتخطيط مجموعة العمل الدائمة ألصحاب المصلحة إلعادة التر
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  الخطوات التالية 
 إلعادة الهيكلة GNSO بالعمل على تطوير توصيات تنفيذ أهداف GNSO وسوف تستمر فرق العمل المختلفة لـ
 االنتخابية الحالية بإعادة التأآيد على GNSOوسوف تستمر دوائر . والتي تمت الموافقة عليها من المجلس

.  االنتخابية بهذه العمليةGNSOاقشات وتأمل في دمج توصيات فريق العمل على عمليات التشغيل بدائرة المن
ويعتبر مجلس .  الدائمة ومن ثم يبدأ على التواليNCSG وCSGوسيستمر الحوار الرسمي حول مخططات 

GNSO عملية مد مخططات لجان GNSOوفرق العمل باجتماع أمريكا الالتينية لـ  ICANN 2010 لديسمبر.  
  

 المحتملة الجديدة وهي تتوفر للعمل عند آافة GNSO في إرسال االستعالمات حول دوائر ICANNيستمر طاقم 
  . األطراف المهتمة بمقترحات التطوير

  مزيد من المعلومات
   GNSOين صفحة الويب الخاصة بمعلومات عمليات تحس •

  ]  آيلوبايت160 بمساحة ،PDFإصدار  [ الجديدGNSOاللوائح الجديدة ذات الصلة بمجلس  •

  ]  آيلو بايت108 بمساحة ،PDFإصدار  [GNSOالتشغيل الجديدة لمجلس إجراءات  •

   wiki(PDP(فريق  •

  wikiفريق مجموعة العمل  •

  wikiفريق االتصاالت  •

  wikiفريق عمليات التشغيل بالدائرة االنتخابية  •

  االتصال بالعاملين
  ، مدير خبير بالسياسات روبرت هوجارث

  GNSO المشكالت النشطة األخرى لـ
  التكامل الرأسي للسجالت والمسجلين 
   الجديدةgTLDs عمليات حماية العالمات التجارية ذات الصلة بـ 
   المحتملةWhoisدراسات  
  استضافة التمويه السريع 
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ASO  

 ASN  لالنتقال إلى2011 وافقت على خطة RIRsربعة من بين خمسة أ
   بت 32

  لمحة سريعة
وسيغير المقترح من تاريخ النقل ). ASNs(السياسة العالمية المقترحة ) RIRs(تناقش سجالت اإلنترنت اإلقليمية 

 من أجل السماح بمزيد من الوقت 2011 إلى بداية 2010 منذ بداية ASNs بت لـ-32بت إلى -16 الكامل من
  . لترقيات الضرورية لألنظمة المتضمنة

  التطورات األخيرة
 ARIN وAPNIC وقد تم التبني بشكل رسمي بـ. RIRsتم تقديم المقترح آما تم إصدار دعوة نهائية بكل 

  . يعتبر قريباAfriNIC تبني الرسمي بـوللعلم فإن ال. RIPE وLACNICو

  الخطوات التالية
، حينها سوف تستعرض لجنة تنفيذ منظمة موارد األرقام ومجلس عنوان منظمة RIRsإذا ما اعتمد من ِقبل جميع 

  .IANA للتصديق والتنفيذ من ِقبل ICANNهذا ثم تحويله إلى مجلس ) ASO AC(دعم العنوان 

  خلفية
 تكون في األصل IP .ASNs  هي المحددات المستخدمة للمرور العابر للـ)ASNs(ذاتي أرقام نظام الحكم ال

وتمشيا مع السياسة .  يجري حاليا لتلبية الطلب المتزايدASNsبت -32بت في الطول، ولكن االنتقال إلى  16
ع سوف  توجد في موازاة، ولكن الجميASNsبت -32بت و-ASNs ،16العالمية المعمول بها حاليا من أجل 

  . 2011ويرجئ االقتراح إلى تاريخ بداية عام . 2010بت من بدء عام -32يعتبر 

  مزيد من المعلومات
  )2009 ديسمبر 4تم نشره في  (تقرير الخلفية 

  االتصال بالعاملين
  ، مدير عالقات الخدمات أولوف نوردلينج

  ASO المشكالت النشطة األخرى لـ
   التي تمت استعادتها4IPvمقترح عناوين  
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  الجهود المشترآة

  مراجعة المناطق الجغرافية تطلب مزيد من إدخاالت المجتمعمجموعة العمل على 
  مستند استبيان يتم تدويره سريعا

  لمحة سريعة 
أعلنت مجموعة العمل على مراجعة المناطق الجغرافية تقريرها األولي لمراجعة المجتمع وإبداء التعليقات عليه آما 

  .تستمر في العمل على المرحلة الثانية من جهود المراجعة

  لتطورات األخيرةا
 –وأآدت المناقشات األخيرة لمجموعة العمل على أنها سوف تتخذ وقتا إضافيا لتطوير المرحلة الثانية من المشروع 

يستخدم أعضاء مجموعة العمل وقتا إضافيا لطلب مزيد من اإلدخاالت من األعضاء . تقرير مجموعة العمل المؤقت
  .  الجغرافية وتأثيرها على المجموعات الخاصةICANNطق من المجتمعات الفردية حول معرفتهم بمنا

  
وقد طورت مجموعة العمل استبيانا للمجتمع إلدراك الواقع بشكل أآبر حول إمكانية العمل بإطار عمل مناطق 

ICANNوسيتم استخدام نتائج . وسيتم توفير االستبيان بسبع لغات.  الجغرافية بالدول الفردية وأعضاء المجتمع
  .ان للمساعدة على إعالم وتوجيه إعداد التقرير المؤقتاالستبي

  
وبشكل مطلق فإن التقرير المؤقت سيستند إلى تأسيس التقرير المبدئي لمجموعة العمل آما سيبدأ في الترآيز على 

: وسيرآز التقرير المؤقت على ثالثة نقاط رئيسية. بعض المشكالت الهامة التي ستحدد بشكل نهائي التقرير النهائي
مراجعة األهداف المحددة إلطار عمل مناطق ) 2(التأآيد على عناصر اإليجاد المحددة سلفا بالتقرير المبدئي؛ و) 1(

ICANNتحديد الشئون الخاصة ليتم تحديدها بالتقرير النهائي ليتم العمل على إخراجها خالل العام ) 3( الجغرافية؛ و
  .التالي

  الخطوات التالية 
الجديد وتأمل مجموعة العمل آذلك بحث المجتمع على إبداء إدخاالته بشكل إضافي حول إطار استخدام االستبيان 

وسيتم إعداد التقرير المؤقت لمجموعة .  البيئيICANN الجغرافية وتأثيرها على نظام ICANNعمل مناطق 
لي في بروآسل ببلجيكا  الدوICANNالعمل في الوقت الحالي لمراجعة المجتمع وإبداء التعليقات عليه قبل اجتماع 

) إن وجد(الذي يتضمن توصيات توصيات مجموعة العمل  ويتوقع نشر التقرير النهائي. في يونيو من العام الحالي
  . في أواخر هذا العام

  خلفية
أتم فريق العمل تقريره األولي في أواخر يوليو ونشر المستند بلغات األمم المتحدة الرسمية الست لمراجعة المجتمع 

  ولكن مشارآة2009 يوما في أول سبتمبر 35وأغلقت فترة التعليق العام التي امتدت لفترة . بداء التعليقات عليهوإ
  . الي إلى تطوير التقرير المؤقتوتتطلع المجموعة في الوقت الح. الحد األدنىالمجتمع بمنتدى التعليقات آان على 

  .  للتعرف على معلومات خلفية إضافيةانقر هنا

  مزيد من المعلومات 
  2007نوفمبر : ICANNقرارات مجلس  
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   بتخويل مجموعة العمل ICANNقرار مجلس  
  مخطط مجموعة العمل للمناطق الجغرافية 

  االتصال بالعاملين
   روبرت هوجارث، المدير الخبير بالسياسة

تتحقق من مستقبل بيانات ) WG )IRDمجموعة عمل بيانات التسجيل الدولية 
Whois الدولية   
  لمحة سريعة

 بشكل أساسي Whoisيانات التسجيل هي المعلومات التي يدخل إليها المسجلين السم النطاق إلى يرجى العلم أن ب
وبشكل متزايد، يتم إدخال بيانات التسجيل . بحيث يمكن لألطراف المؤهلة التعرف على القائم بتشغيل موقع الويب

ة العمل على بيانات  مجموعSSAC وGNSOأنشأ . بالعديد من اللغات والنصوص المستخدمة حول العالم
وى ومناسبة تقديم احتياطات العرض للتعامل مع تدويل بيانات دبهدف دراسة ج) IRD-WG(التسجيل الدولية 

  . التسجيل

  التطورات األخيرة
  : استمرت مجموعة العمل في اجتماعاتها آل شهرين مع ترآيز األعضاء على مجموعة األسئلة التالية

  ل الدولية؟ما المطلوب من بيانات التسجي

 U-label أو IDN A-label (xn--)هل يمكن للمستخدم تقديم أو امتالك اسم نطاق معروض بتنسيق  
  ؟ )لغة محلية يمكن التعرف عليها(بنسخة 

هل يمكن لبيانات التسجيل تلك إعداد المستخدمين ممن يرغبون في التقديم ولديهم بيانات تسجيل معروضة  
  حلية؟ من اللغات الم"مؤلوفة"بحروف 

هل سيتم تجميع بيانات التسجيل وعرضها بشكل منتظم بطرق تسمح لمقدمي الطلبات بمتابعة العمل على  
  البيانات بفعالية؟ 

هل ستحاول الجهود المبذولة العمل على تقليل فرصة االستخدام الضار والخبيث للعديد من النصوص  
  بترآيبة بيانات تسجيل محددة؟ 

   الدولية على طريقة تقديم وعرض البيانات؟آيف ستؤثر بيانات التسجيل
   للعديد من العروض لنفس بيانات التسجيل بنصوص أو لغات مختلفة؟ Whoisهل يجب دعم  
 بما يتوافق مع مجموعة الحروف المحلية لدعم توافق "إلزامي"بيانات هل من المفضل تبني تقديم  

  ؟ "المستخدمين المحليين"
  التي تعمل بشكل جيد حول العالم؟ " علومات العنوان المدنيتنسيق لم"هل يجب اعتبار تبني  

  الخطوات التالية
 في بروآسل في ICANNسوف تستمر مجموعة العمل في إجراء المشاورات وقد تنتج تقريرا تمهيديا عند اجتماع 

  .2010يونيو 
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  خلفية
، ال يشترط شكل موحد لعناصر من وحيث أنه في حين يتم تعريف النماذج القياسية لمعرفة عالمات النطاق الدولية

. ، مثل معلومات االتصال واستضافة أسماء ورعاية مسجل اسم النطاق)بيانات التسجيل(تسجيل اسم نطاق سجل 
 فإن ICANNوبناء على طلب مجلس .  والذي يلقي الضوء على المشكلةSAC037 المسمى SSACتقرير 

GNSOو SSACتسجيل الدولية  قد أنشأت مجموعة العمل على بيانات ال)IRD-WG .(  

وهي تتألف من ). DYN-Inc(وجيرمي هتشكوك ) .ASIA(ويقود مجموعة العمل رئيسهم إدمون شونج 
  ). SO/ACs( واللجان االستشارية ICANN من منظمات دعم 3 وccTLDsمن  3 ، دول4مشارآا من  17

  مزيد من المعلومات
 إلى جانب نطاق المستوى األعلى ACs وICANN SOs آل وتتطلع مجموعة العمل إلى االشتراك والمشارآة في

إن آنت ترغب في االشتراك مع مجموعة العمل . لضمان تواجد المجتمع الكبير) ccTLD(لرموز البلدان لمشغلي 
:  على العنوان البريديSSACفيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى جوليا هيد لوند مدير دعم 

org.icann@hedlund.julie .  

 SAC037،" إصدار ) [2009 أبريل 21" (عرض واستخدام بيانات التسجيل الدوليةPDF، بمساحة 
  ] آيلو بايت900

 1 بمساحة ،PDFإصدار ) [2009 سبتمبر 16 ("عرض واستخدام بيانات التسجيل الدولية"الويبنار،  
  ]ميجا بايت

  ) Wiki (مساحة مجموعة العمل في العمل على بيانات التسجيل الدولية 

  االتصال بالعاملين
  جولي هيد لوند وديف بيسيتيللييو وستيف شينج 

  المشكالت النشطة األخرى للجهود المشترآة
  حقوق المسجل والتعديالت على اتفاقية اعتماد المسجل 

  المنظمة العامة

  حملة المجتمع العام نحو شغل جدول األعمال في نيروبي 
  لمحة سريعة

دة شهور على تطوير الهيكل والتنسيق والمحتوى يعمل المجتمع العام في عملية آاملة من األسفل لألعلى لع
  مارس12-7 المخطط عقده في نيروبي بكينيا في  37 رقم ICANNلالجتماعات العامة ليتم عقدها خالل اجتماع 

2010.   
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  التطورات األخيرة
  : تتضمن االجتماعات العامة المجدولة

   طوال اليومALAC جلسة عمل للقيادات اإلقليمية لـ 
  AFRALOعرض  
  جلستين لمناقشة السياسة  
 مع األطراف المهتمة للجنة التحسينات الهيكلية الخاصة بمجلس ALACمناقشة عمليات التحسين على  

ICANNولجنة حوآمة المجلس   
  ICANN مع أعضاء مجلس ALACاجتماع  
  اجتماع طاقم السكرتارية اإلقليمي للمجتمع العام 
   ALACاجتماع القيادة اإلقليمية و 
   ALAC للجنة التنفيذية لـاجتماع ا 

ال يقصد بهذه االجتماعات فقط ممثلي المجتمع العام ولكن أن تكون آل هذه الجلسات مفتوحة لكل الحاضرين 
باإلضافة إلى مشارآة أعضاء المجتمع العام بنشاط في العديد من الجلسات األخرى التي تتم . ICANNالجتماع 

  .  شخصي أو عبر استخدام أدوات المشارآة عن بعد في نيروبي سواء بشكلICANNخالل اجتماع 

  مزيد من المعلومات

 المجدولة لتتم خالل اجتماع  العامة المنظمةاالجتماعاتيمكن التعرف على مزيد من المعلومات حول  •
ICANN جداول العمل باللغة اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية وإرشادات  في نيروبي بكينيا بما يتضمن

: المشارآة عن بعد من خالل موقع الويب
Large-At/simple/co/schedule/nbo/org.icann.nbo://http  

  االتصال بالعاملين
  Large-ICANN Atفريق العمل في 

   التفاقية اعتماد المسجل "دليل غير المحامين"المنظمة العامة تقترح نشر 
  لمحة سريعة

. لغة قانونية صعبة للغاية بحيث يصعب على العديد من األشخاص فهمها) RAA(تستخدم اتفاقية اعتماد المسجل 
 من طاقم ALAC تحكم العديد من خدمات المسجل المقدمة للمستخدمين الفرديين فقد طلب رئيس RAAوألن لغة 
ICANNإعداد ملخص لـ  RAAونشر طاقم .  يمكن للقراء فهمه ومعرفتهICANN "التفاقية "ندليل غير المحامي 

RAAفي فبراير  .  

  التطورات األخيرة
 ".2009دليل غير المحامين التفاقية اعتماد المسجل حتى مايو "، نشر طاقم مستند اسمه 2010 فبراير 15في 

ك استجابة  العربية والصينية البسيطة واإلنجليزية والفرنسية والروسية واألسبانية وقد تم ذلبالغةويتوفر هذا المستند 
أور إلى رئيس مجلس اإلدارة بيتر دينجيت -، شيريل النجدون)ALAC(من رئيس اللجنة االستشارية العامة لطلب 

  . ICANN (RAA)ثرش إلنتاج دليل غير المحامين التفاقية اعتماد المسجل مع 
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آما يتضح من . RAA  بأية طريقة آما أنه ال يعتبر بمثابة تفسير قانوني لـRAAوال يغير هذا الدليل أو يعدل من 
 والمسجلين يندرج تحت قانون والية ICANN مستندا قانونيا بين آل من RAA، فإن ALACالطلب من رئيس 

 ويتفق المسجلين على أنه إن لم يكن ICANN التزامات آنتيجة لذلك قد يجد القارئ صعوبة في فهم. آاليفورنيا
القارئ طرفا في هذه االتفاقية فإنه يكون غير معتاد على النظام القانوني بالواليات المتحدة األمريكية أو غير محامي 

  . أو غير متحدث للغة اإلنجليزية في األصل

ويقصد منها تسهيل قدرة المجتمع العام على . 2009مايو ل RAAالتفاقية ويقدم دليل غير المحامين خالصة أساسية 
 على ICANN إلى جانب مساعدة آل أعضاء مجتمع RAAاالشتراك بفعالية في المناقشات المتعلقة باتفاقية 

  . RAAالتعرف بشكل أفضل على 

 لذا فبالنسبة لهم فإن بعض النقاط التي نوقشت 2001  لمايوRAAاتفاقية ض المسجلين يعملون بموجب وال يزال بع
عاملين بموجب يمكنك التعرف على المسجلين ال.  لن يتم تطبيقها عليهم2009 لعام RAAفي الدليل الخاص باتفاقية 

 المعمول ها لكل مسجل RAAآما أنه تم تحديد اتفاقية (. قائمة المسجل المعتمد عبر مراجعة RAA 2009اتفاقية 
  ). "RAA"في عمود 

  الخطوات التالية
 بالتعليقات واالقتراحات على آيفية ICANNويرحب طاقم . يتم إصدارهجدير بالذآر أن الدليل عبارة عن مستند 

  . طاقم المجتمع العامقد يتم إرسال التعليقات عبر البريد اإللكتروني إلى . تحسين الدليل ليكون أآثر نفعا للمجتمع العام

  مزيد من المعلومات

  " 2009ليل غير المحامين التفاقية اعتماد المسجل لمايو د"

  العربية 
  الصينية 
  اللغة اإلنجليزية 
  الفرنسية 
  الروسية 
   األسبانية 

  االتصال بالعاملين
  ، األمانة العامة للمجلس هايدي أولرتش

   LACRALO نشر آتيب التوعية بـ
  لمحة سريعة

 بشكل متعاون على إنشاء )LACRALO (وأمريكا الالتينية يعمل أعضاء المنظمة العامة اإلقليمية لجزر الكاريبي
  . آتيب يستخدم للتوعية باألنشطة ويعرف بالمعلومات
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  طورات األخيرةالت
 بإنشاء آتيب بهدف زيادة الوعي )LACRALO (قام أعضاء المنظمة العامة لجزر الكاريبي وأمريكا الالتينية

ويوضح الكتيب المشكالت الرئيسية التي يعمل عليها .  داخل حدود جزر الكاريبي وأمريكا الالتينيةLACRALO بـ
وتقديم نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة ) IDNs( بما يتضمن أسماء النطاق الدولية LACRALOأعضاء 

)gTLDs ( 4والتحويل من بروتوآول اإلنترنت اإلصدار) IPv4 ( إلى الجيل التالي من بروتوآول اإلنترنت
  .وسيتم استخدام هذا الكتيب لتسهيل التعرف على أنشطة التوعية). IPv6 (6اإلصدار 

  الخطوات التالية
 الكتيب الخاص بهم للتوصل إلى الهياآل العامة الجديدة المحتملة باالجتماعات LACRALOسيستخدم أعضاء 

 آما والكتيب متوفر باللغات اإلنجليزية واألسبانية والبرتغالية .اإلقليمية في أنحاء جزر الكاريبي وأمريكا الالتينية
وبي بكينيا في تاريخ  والمقرر عقده في نير 37 رقم ICANN في األحداث التالية الجتماع سيتم توزيعه

  .2010مارس  7-12

  مزيد من المعلومات

  اإلنجليزية باللغة LACRALOآتيب  •
  األسبانية باللغة LACRALOآتيب  •
   قريبابرتغالية باللغة الLACRALOسيتم نشر آتيب  •

  االتصال بالعاملين
  ، مدير الشئون اإلقليمية للمنظمة العامةمتياس النجنيجر

SSAC  

   آينيا،روبي في نيSSAC االجتماعات ذات الصلة بـ
ويوضح هذا التقرير اجتماعات .  السلسلة الثانية لتقارير األنشطةSSAC أصدر 2010 فبراير 26في تاريخ 
SSACو SSAC المتعلقة بها والمجدولة في اجتماع ICANN مارس 12-07 في نيروبي بكينيا في تاريخ 
2010 .  

  :وهي تتضمن بشكل جزئي
.  بالتوقيت المحلي1530 إلى 1400 من الساعة 2010رس  ما09 الثالثاء  المفتوح،SSACاجتماع  

 :بالنسبة للمكان وتفاصيل الوصول البعيد يمكنك اإلطالع على
8920/node/org.icann.nbo://http.  

التوقيت  ب1200 إلى الساعة 0900 من الساعة 2010 مارس 10األربعاء  ،DNSSECورشة عمل  
: بالنسبة للمكان وتفاصيل الوصول البعيد يمكنك اإلطالع على. المحلي

http://nbo.icann.org/node/8924.  
 1600 من الساعة 2010 مارس 11 الخميس ،)DNS( نظام اسم النطاق  استعمالمنتدى حول إساءة 

: إلطالع علىبالنسبة للمكان وتفاصيل الوصول البعيد يمكنك ا.  بالتوقيت المحلي1800إلى 
http://nbo.icann.org/node/8917.  
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  .SSAC وهو متوفر على موقع الويب الخاص بـ في نيروبي SSACيوضح التقرير نطاقا آامال من أنشطة 

  االتصال بالعاملين
   SSAC، المدير، دعم جولي هيدلوند

   SSAC المشكالت النشطة بـ
في العمل على دراسة المشكالت ذات الصلة بموازنة ) SSAC(تستمر اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 

ر االختصاصات وتطويرها لدراسة موازنة الجذر األمر الذي المستوى الجذري لنظام اسم النطاق آما تدرس مظاه
 السلسلة األولى من تقارير األنشطة SSAC فبراير أصدرت 26في تاريخ . يتطلب مزيد من األخذ في االعتبار

ويتوفر التقرير على موقع الويب الخاص . 2009 وإتمام العمل في عام 2010 خطة العمل خالل العامالتي تصف 
آون آما الحظنا بتقرير األنشطة فإن أعضاء اللجنة يشتر].  آيلو بايت124بمساحة ، PDFإصدار  [SSAC بـ

 SSAC تعمل مجموعات العمل باللجان االستشارية ومنظمات الدعم على دراسة توصيات -بنشاط بشكل متعاون 
  :بشكل خاص األعضاء هم. 2009من تقارير العام 

  ) WG-IRD(العمل مع مجموعة العمل على بيانات التسجيل الدولية  
المجموعة  و، االستشارية عالية األمانTLDمجموعة (دراسة طرق الحد من اإلجراءات الخبيثة  

  )االستشارية للوصول لملف المنطقة
موعة مج (GNSO المحتملة مع مجموعات العمل على RAAدراسة األمان وما يتصل به بتعديالت  

  ).GNSO RAA/ALACالفريق المشترك لعمل مسودة  والعمل على سياسات إساءة التسجيل
وجدير بالذآر أن . TLDs  بـ األيتامسجالت  مجموعة عمل إلجراء بحوث إضافية باتجاه انتشارSSACآونت 

وللتعرف على . سجالت األيتام هي سجالت للموارد تظل موجودة حتى وإن لم يعد اسم النطاق األصلي لها موجودا
 العام باجتماع SSAC وأعد التوجيه من هذا العرض التقديمي من اجتماع 23المزيد ارجع إلى الشريحة رقم 

ICANNإصدار ؛ 2009 في أآتوبر  في سول بكوريا الجنوبيةPDF،  ميجا بايت1بمساحة [.  

 بالجدران النارية التجارية سيبدأ أو قد يبدأ في أوائل مارس IPv6 حول إمكانيات 2010 لعام SSACواستبيان 
وسيتم . ICSA للتوصل إلى جهات االتصال المناسبة بين أعضاء ICSAع معامل  مSSACوتعمل . 2010

وسيتم جمع النتائج وتحليلها بشكل . (الحث على اإلجابة على االستبيان الثاني من المديرين ممن يتمتعون بالحماية
  ).منفصل عن إجابات المورد

 المستقبلية أو SSACا في تقارير وهذه الموضوعات باإلضافة إلى الموضوعات األخرى قد يتم تحديده
  .SSACللتعرف على معلومات حول أنشطة  SSAC موقع الويب الخاص بـانظر . االستشارية

  االتصال بالعاملين
  . ؛ ستيف شينجديف بيستلو؛ SSAC، المدير، دعم جولي هيدلوند
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