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 ICANNملخصات موجزة لبعض الموضوعات التي تم تناولها من قبل لجنة  ICANNتحديث سياسة يتضمن 
وينشر . المعنية بهيكل تطوير السياسة االرتقائية، باإلضافة إلى معلومات تخص أنشطة أخرى لتطوير السياسة

د ممكن وتشجيع المشارآة للمجتمع على هذه التحديثات شهرًيا لزيادة الشفافية إلى أقصى ح ICANNموظفي سياسة 
  .ICANNنطاق واسع في أنشطة تطوير سياسة 

روابط لمعلومات إضافية ويحث القراء على تجاوز هذه الملخصات الموجزة لمعرفة المزيد عن عمل مجتمع 
ICANN وآما هو الحال دائما، يرجب موظفين مجتمع . المجتمعICANN ة بالتعليقات واالقتراحات حول آيفي

  . staff@icann.org-policyالرجاء إرسال هذه التعليقات على . تحسين جهود اتصاالت السياسة

  متاح باللغة الروسية والصينية والعربية والفرنسية واألسبانية واإلنجليزية ICANNتحديث سياسة 

االنجليزية واألسبانية والفرنسية : جميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة متاح في ICANNتحديث سياسة 
ويتاح من خالل  ICANN على موقع الويب الخاص بـتحديث السياسةوينشر . والعربية والصينية والروسية
ريد إذا آنت ترغب في أن ترسل إلينا هذه التحديثات مباشرة إلى صندوق الب. االشتراك على شبكة اإلنترنت

، وأدخل عنوان البريد اإللكتروني ICANN صفحة اشتراكالخاص بك آل شهر، فما عليك سوى الذهاب إلى 
مزيد من المعلومات . وتقدم هذه الخدمة مجانا للمشترآين. لالشتراك بها“تحديث السياسة”الخاص بك، واختر 
  :يها علىيمكن اإلطالع عل

  /ICANN :http://www.icann.org/en/topics/policyتحديثات سياسة  •
  /http://www.icann.org/en/newsletter: االشتراك في تحديثات السياسة •
  /ICANN :http://www.icann.org/en/policyمنطقة سياسة  •
  

  ماذا عن الجدول الزمني لهذا اليوم؟
  

من خالل زيارة جداول مواعيد تطوير  ICANNاإلبقاء على آخر مستجدات ما يجري في تطوير سياسة 
  : ر نشاطًا تشمل ما يليثالثة من المواعيد األآث. والهيئات االستشارية ICANNسياسة 

  
  /http://www.atlarge.icann.orgيتاح على  Large-Atجدول مواعيد  •
 MP3جدول مواعيد منظمة دعم أسماء آود البلدان الرئيسي يشمل رابط إلى مواعيد األعمال وتسجيالت  •

  /http://ccnso.icann.org/calendarلالجتماعات على 
، ويتضمن روابط إلى جداول األعمال وتسجيالت )GNSO(التقويم الرئيسي لمنظمة دعم األسماء العامة  •

MP3  الخاصة باالجتماعاتindex.htmlhttp://gnso.icann.org/calendar/ 
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  تعليقاتك بخصوص الموضوعات التي تتعلق بالسياسة تهمنا اآلن. 1
  

للحصول على قائمة  هناضع عالمة ( ICANNفترات التعليق العامة العديدة مفتوحة بشأن القضايا التي تهم مجتمع 
  :الفرصة لتبادل وجهات نظرآم بشأن هذه اآلراء على النحو التالينعمل اآلن إلتاحة ). آاملة

 GNSOتشكيل مجموعات أصحاب المصالح ودوائر جديدة هي بمثابة أجزاء هامة من الجهد آي تكون  •
المقترح،  IDNgTLDميثاق وطلب الدائرة ) 1التعليقات يجري البحث عنها في . أآثر شموال وتمثيال

، على 2009يونيو  10مايو و 20تنتهي فترات التعليق في . gTLDطلب أصحاب مصالح سجالت  )2و
  .التوالي

جديدة قد صدرت  gTLDsدليل مقدم الطلب إلدخال أثيرت الحلول الممكنة لقضايا العالمة التجارية في  •
مالحظة ( .2009مايو  24تنتهي فترة التعليق في ). IRT(فريق توصية التنفيذ "للتعليق العلني من قبل 

؛ ICANNي مكان آخر بموقع ويب مايو غير الصحيح قد تم اإلعالن عنه ف 20أن الموعد النهائي 
  ). تقرير نهائي لينظر في المجتمع في وقت قريب IRTوسوف ينظر في التعليقات وسوف تصدر 

إلى تعديل اتفاقية السجل للسماح بتخصيص اسم نطاق واحد أو اثنين أو ثالثة  RegistryProتسعى  •
  .2009يونيو  5تنتهي فترة التعليق في  .أحرف للمستوى الثاني

تنتهي فترة التعليق في . ICANNمراعاة المراجعات المقترحة لتحسين فعالية تضارب مصالح سياسة  •
  .2009يونيو  5

عن طريق التعليق على  DNSاق واألمن واالستقرار الشامل لـالمساعدة في حماية مسجلي اسم النط •
  .2009مايو  28تنتهي فترة التعليق في  .اإلجراءات المقترحة لعدم صالحية السجل

، وخاصة عناصر هذه 2010لية تشجيع المجتمع للتعليق على مشروع خطة التشغيل والموازنة للسنة الما •
  .2009يونيو  17تنتهي فترة التعليق في . الخطة التي يمكن أن تكون مبسطة ويمكن تخفيضها أو إرجاؤها

  

  

  IDN CCPDP أعلن عن تشكيل مجموعة عمل. 2
  

  لمحة

أن تجعل اإلنترنت في متناول أآثر الناطقين لتلك اللغات في المجتمع الذين ال يستخدمون  ccTLDs يمكن لـ
وفي الوقت نفسه، يجب أن يضمن إدخال مجموعات . في أسماء النطاقات US-ASCIIالالتينية أو يعرفون أحرف 

وض مختلف جوانب إنشاء مجموعات عمل لخ ccNSOويعتزم مجلس . األحرف الجديدة أمن واستقرار اإلنترنت
  .، والتأآيد مؤخرا على تشكيل أول مجموعة عمل وعلى قاعدة عريضةIDN ccTLDمقدمات 
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  آخر التطورات

الجديدة التابعة لمنظمة دعم أسماء آود البلدان  1تطوع الكثير من األفراد للعمل في مجموعة العمل 
)ccNSO(ختيار وتفويض المعنية بتحديد وتقديم تقارير عن وجود سياسات مجدية الIDN ccTLDs . وعبر

، والذي يضم أعضاء  مجموعة العملعلى أن مشارآين  ccNSO، أآد مجلس 2009مايو  12محادثة هاتفيه في 
  . بحاجة إلى تعريف GACوال تزال مشارآة . At-Largeومجتمع  GNSOو ccNSOمن 

  الخطوات التالية

وإنشاء قائمة بريدية وانتخاب نواب الرئيس، والشروع في عمل بحث  GACتحديد ممثلي تتضمن متابعة العمل 
  .الموضوع

  

  خلفية

، إلى تشكيل مجموعتين عمل من أجل المضي قدما في 2009أبريل  9، في IDN ccPDPيدعو تقرير قضايا 
  ).ISO 3166-1المرتبط باألماآن المذآورة في قائمة ( IDN ccPDPأعمال إنشاء 

  
التي تتعامل مع التغييرات في المادة التاسعة  2المذآور أعاله ومجموعة الغمل  1ضافة إلى مجموعة الغمل باإل

المتطوعين إلى  ccNSOوتدعو . 2009والتي يتم تشكيلها في أآتوبر  ICANNوالمرفقات ذات الصلة بلوائح 
 10شتمل المجموعة على وسوف ت. ccNSO، وتدعو آال من أعضاء وغير أعضاء 1عضوية مجموعة العمل 

أو مندوبيهم من آل من الخمس  ccTLDوقد دعي اثنين من مديري . ccNSOأعضاء، باإلضافة إلى رئيس 
 GNSOو GACوقد دعي ممثلين آل من اثنين من آل من . لتشكيل الفريق ICANNمناطق الجغرافية التابعة لـ 

  .لالنضمام ALACو

  .لمزيد من التفاصيل هنااضغط 
  

  مزيد من المعلومات

: ccNSOمجلس  IDN ccPDPحلول  •
-ccpdp-idn-initiation-http://ccnso.icann.org/workinggroups/resolutions

r09.pdf07ap  

  : IDN ccPDPتقرير القضايا النهائي  •
-ccpdp-idn-report-issues-http://ccnso.icann.org/workinggroups/final

02apr09.pdf  

: 2009أبريل  ccNSO 7 محاضر المحادثة الهاتفية لمجلس •
07apr09.pdf-council-http://ccnso.icann.org/workinggroups/minutes  

  : IDN PDPجدول مواعيد لعملية  •
-table-time-process-pdp-http://ccnso.icann.org/workinggroups/idn

02dec08.htm  

   اتصل بالموظفين

Bart Boswinkel ،آبير مستشاري السياسة ،Gabriella Schittek سكريتير ،ccNSO  
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  CCNSO DNSSECإعادة مسح . 3

  
   لمحة

ومن غير الواضح أن المدى . أن تحدث فرقًا آبيرًا في مسألة أمن واستقرار شبكة اإلنترنت DNSSECيمكن لـ 
إعادة  ccNSOى إجابات على هذا السؤال، قرر مجلس للحصول عل. الذي يمكن للمجتمع تفهمه يشمل هذا المفهوم

  .2007أآتوبر سبتمبر ووقد أجري البحث أوًال في . ccNSO DNSSECاطالق مسح 
  

  آخر التحديثات

. DNSSECبإعادة مسح ) ENISA( الشبكة األوروبية ووآالة أمن المعلوماتو IIS.SEطلب السجل السويدي 
وسوف تجري مقارنة النتائج بما آان في في . ccNSO، وافق مجلس 2009مايو  12وفي خالل محاثة هاتفية في 

  .2007مسح عام 
  

  الخطوات التالية

  . 2009مايو /لبدء الدراسة بحلول نهاية أيار ccNSOتستعد األمانة العامة لـ 
  

  لمعلوماتمزيد من ا

  : DNSSEC 2007نتائج مسح  •
2007.pdf-report-survey-http://ccnso.icann.org/surveys/dnssec  

  : DNSSEC 2007أسئلة حول مسح  •
dnssec.pdf-on-survey-http://ccnso.icann.org/surveys/ccnso 

  

  :لالتصال بالموظفين

Gabriella Schittekاألمانة العامة لـ ، ccNSO   

  

  

  لتقدمفي ا GNSOتستمر جهود تنفيذ تحسينات  .4
  

  لمحة

على تنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات الهيكلية والتنظيمية التي ) GNSO(تعمل جمعية منظمة دعم األسماء العامة 
وُيحث أفراد المجتمع المهتمين لتقديم ما . تهدف إلى تحسين مستوى آفاءة وفاعلية وسهولة الوصول إلى المنظمة

http://ccnso.icann.org/surveys/dnssec-survey-report-2007.pdf
http://ccnso.icann.org/surveys/ccnso-survey-on-dnssec.pdf


ومن خالل االنضمام إلى أحد  العمل التطوعي للمشارآة في هذا الجهدلديهم من خبرات وقدرات عقلية من خالل 
  .فرق العمل المعنية بتنفيذ التوصيات

  آخر التطورات

لتتعرف على . الذي آون حديثًا GNSOيستمر التقدم في التنفيذ بشكل عام، والتنسيق والتخطيط لالنتقال إلى مجلس 
الخاصة  GNSOصفحة ويب الجديد، يرجى االطالع على المناقشات والرسوم على  GNSOهيكل ومنظمة 
  . بالتحسينات

وعات أصحاب المصلحة الجديدة منتدى التعليق العام للميثاق المقترح لمجم - مجموعات أصحاب المصلحة الجديدة 
GNSO وقد جرى تنقيح من . التي تم نشرهاتحليل بالتعليقات /أبريل وملخص/المقدم إلى المجلس المغلق في نيسان

والذي أنشئ للسماح  منتدى التعليق العامعة أصحاب المصلحة وجانب المقترحين الحقًا اللتماس ووثيقة ميثاق مجمو
  .بتعليقات المجتمع على االقتراح المنقح

مجرمو اإلنترنت  - GNSOتلقى الموظفون حتى اآلن أربع إشعارات تحمل نية تشكيل وثيقة دائرة  –دوائر جديدة 
لدائرة ومن المقرر أن تنتهي فترة التعليق على المنتدى العام . IDN gTLDوالمستهلكين ومصالح  TLDsومدينة 

ثم يتولى الموظفون جمع وتلخيص . قتعلي 300أبريل مع تقديم أآثر من /نيسان 5في  مجرمي اإلنترنت المقترحة
مايو  14في  IDN gTLDودوائر  للمستهلكومن المقرر أن تنتهي فترات التعليق على المنتدى العام  .التعليقات

  .مايو على التوالي 20و

على استمرار جهودها  GNSOويعمل الخمس فرق عمل لتحسينات  -جهود الفريق العمل والمجلس في التنفيذ 
. وهياآلها وعمليات التشغيل GNSOلتنفيذ توصيات الستعراض المجتمع لتحسين مجموعة متنوعة من عمليات 

والدوائر وعمليات أصحاب المصالح واالتصاالت وعملية  GNSOات تشغيل المجاالت المحددة للتحسين هي عملي
  .وإقرار نموذج مجموعات العمل) PDP(وضع السياسات 

مدير "المجلس باعتباره  ينظر في اقتراح لمبادئ رفيعة المستوى لتحديد دور: GNSOفريق عمل التشغيل 
  ". إعالن االهتمام"/"بيان بالمصالح"، ووضع مشروع سياسة "استراتيجي لعملية وضع السياسات

وجدول زمني لتحديد التوصيات  وضع خطة عمل فريق عمل عمليات تشغيل أصحاب المصلحة والدوائر يعتزم
وهو الهدف الموحد  ICANNوضع إطار عمل للمشارآة في إحدى دوائر : ألفضل الممارسات في المجاالت التالية

والواضح مع إنشاء قاعدة بيانات لجميع أعضاء الدائرة وغيرها من الدوائر التي ال تعد جزءًا رسميًا من أي دائرة 
من الخدمات الفنية األساسية واإلدارية المتاحة لجميع " مجموعة أدوات"ور، و والتي هي حديثة ومتاحة للجمه

  .الدوائر

وتحسين إدارة  GNSOمتطلبات عمل على أعلى مستوى لتحسين موقع ويب : وضع فريق عمل االتصاالتويعتزم 
للحصول على ردود الفعل، وذات مغزى أولي وتراعى حاليًا في عملية  GNSOثائق؛ وتوصيات تحسين قدرة الو

مع سائر هياآل  GNSOللوثائق المرتبطة بتطوير السياسات والتوصيات لتحسين تنسيق  ICANNترجمة 
ICANN.  

  

، وهو اآلن في عملية تطوير اثنين من األدلة الجديدة التي تهدف إلى الفصل فريق العمل نموذج مجموعة العملحدد 
إلى رعاية المنظمات مثل " إرشادات صياغة ميثاق وتنفيذ مجموعة العمل"تهدف : بين الجماهير على النحو التالي

تي يتعين النظر فيها إليجاد وتحديد األهداف وتمويل وسوف يتضمن مجموعة شاملة من العناصر ال GNSOمجلس 
نموذج تشغيل مجموعة  دليل إرشاد"توجيه مجموعة العمل لتحقيق النتيجة المرجوة، و يهدف /وتوظيف وتعليم

) النتائج(أعضاء مجموعات العمل، وتقديم التوجيه على مثل هذه العناصر آهيكلة وتقديم النتيجة /للزعماء" العمل
  .المنصوص عليه على النحو

بما في ذلك تقرير اللوائح الجديدة المقترحة ) (PDP(وضع عملية تطوير سياسة جديدة  PDPفريق عمل يتولى 
، ICANNإجماع  ومن األفضل أن تتماشى مع المتطلبات التعاقدية الخاصة بسياسات) والقواعد واإلجراءات

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm
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http://forum.icann.org/lists/sg-petitions-charters/msg00027.html
http://www.icann.org/en/public-comment/#ryc-sg-petition
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#consumers
http://www.icann.org/en/public-comment/#idngtld
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?gnso_operations_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?osc_communications_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team


، وهو أآثر مرونة وفعالية، ويشمل عملية ما PDPوتوسيع نطاق القضية في وقت مبكر وتقصي الحقائق قبل بدء 
ويقوم الفريق حاليًا باالجتماع األسبوعي . لقياس مدى فعالية التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة PDPبعد تقييم 

وخالل . التي تشمل مسألة تحديد النطاق األولي لتقصي الحقائق، وPDPومناقشة مرحلة ما قبل التخطيط وبدء 
وأنواع السياسات " إثارة القضايا"األسابيع األخيرة، استطلع الفريق األطراف التي ينبغي أن تكون قادرة على 

  .PDPوالتوصيات والنتائج التي قد تنجم عن 

في مناقشة قضايا المرحلة االنتقالية، وشارك في مناقشة حية مع  GNSOفريق الصياغة الخاص لمجلس يستمر 
الموظفين تغييرات القانون المحلي المحتملة التي ستكون ضرورية الستكمال عملية االنتقال إلى هيكل مجلس 

GNSO وهذا العمل مستمر. الجديد في وقٍت الحق من هذا العام.  

  خطوات التاليةال

المقرر في يونيو  ICANNال يزال يتوقع رسميًا أن ينعقد مجلس جديد في اجتماع  ICANNفي حين أن المجلس 
بسيدني، إال أن اإلطار الزمني ال يزال يواجه إجراءات المجتمع الكبييرة، ومن المحتمل مناقشة الموضوع  2009

قرار الجهد الشامل وقتًا أطول لوضع جدول زمني أآثر فعالية  ويحتمل أن يتطلب. مايو/في اجتماع المجلس في أيار
وقد طالبت مجموعة أصحاب المصالح التجارية الجديدة المجلس بتأخير تنفيذ هيكل المجلس . GNSOوآفاءة 
  . الجديد

 وخالل هذا الوقت، سوف تواصل فرق العمل واللجان التوجيهية العديدة عملها على وضع التوصيات بشأن مشكالت
  .الجديدة في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية GNSOالتحسينات األوسع أمًال منها في تحقيق 

  خلفية

أآتوبر /أغسطس وتشرين األول/يونيو وآب/فبراير وحزيران/من خالل سلسلة من القرارات في اجتماعات شباط
 GNSOب عديدة من هيكل سلسلة من األهداف والغايات والتوصيات لتحسين جوان ICANN، أقر مجلس 2008
  . وتتوج هذه القرارات لعامين من الجهد لالستعراض المستقل، ومساهمات المجتمع ومداوالت المجلس. وعمليات

  .لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

  وماتمزيد من المعل

  /GNSO :http://gnso.icann.org/en/improvementsصفحة الويب الخاصة بمعلومات تحسينات  •

: آيف يمكنك المشارآة – GNSOتنفيذ تحسينات -- إعالنات  •
en.htm-08jan09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  --

  : الجديدة GNSOمساعدة بناء 
en.htm-09jan09-http://icann.org/en/announcements/announcement   

  الموظفينلالتصال ب

Robert Hoggarthآبير مديرو السياسة ،   

  

http://forum.icann.org/lists/gnso-restruc-dt/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/gnso-improvements-05dec08-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm


  

  ميثاق مراجعة المناطق الجغرافية جاهز لموافقة المجلس. 5
  

  لمحة

افية ردود للمناطق الجغر ICANNلقى الميثاق المقترح لمجموعة العمل على نطاق المجتمع المكلف بمراجعة نظام 
  .ICANNأفعال إيجابية على المجتمع وجاهز اآلن للموافقة عليه من قبل مجلس 

  آخر التطورات

مارس  24نشرت لمراجعة المجتمع والتعليقات خالل  وثيقة ميثاق مقترحةمجموعة عمل المناطق الجغرافية 
، والميثاق اآلن جاهز تلخيصه من ِقبل موظفي السياسةوتم رفع التعليقات في هذا المنتدى بشكل عام و. 2009

مات الخاصة ومن ناحية أخرى، يستمر أعضاء مجموعة العمل في جمع المعلو. للموافقة عليه من ِقبل المجلس
  .وعملياتها التنفيذية ICANNبتطبيق مختلف المناطق الجغرافية في جميع أنحاء 

  الخطوات التالية

وسوف تعمل . ينتظر الميثاق المقترح موافقة المجلس، ومن المرجح أن ينظر فيه خالل اجتماع المجلس في مايو
  .مجموعة العمل على نشر تقريرها األولي في مطلع يونيو

  خلفية

  . لمزيد من التفاصيل انقر هنا

  مزيد من المعلومات 

  : ccNSOتوصيات وتقرير مجموعة عمل  •
-wg-regions-report-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso

240907.pdf  

   2007نوفمبر :  ICANNقرارات مجلس  •
02nov07.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 2008؛ نوفمبر 
07nov08.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions  

regions/wg-ww.icann.org/en/topics/geographichttp://w-: ميثاق مجموعة العمل المقترح •
en.pdf-18feb09-charter-draft  

: ملخص وتحليل تعليقات المجتمع على ميثاق مجموعة العمل المقترحة •
mlcharter/msg00002.ht-http://forum.icann.org/lists/geo   

  :لالتصال بالموظفين

Robert Hoggarthآبير مديرو السياسة ،   

  

http://www.icann.org/en/public-comment/#regions-charter
http://forum.icann.org/lists/geo-charter/msg00002.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-05dec08-en.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-240907.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/wg-draft-charter-18feb09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/wg-draft-charter-18feb09-en.pdf


  

6 .RIRS تبحث اقتراح السياسات العالمية لمساحة العنوانIPv4  المسترد.  

  

  لمحة

إلى  RIRsالمستردة من   IPv4مساحة عناوينتناقش سجالت اإلنترنت اإلقليمية حاليًا السياسة الشاملة لمعالجة 
IANA . وقد قدمتIANA  اقترح لتخصيص هذه المساحة إلىRIRs  في حواجب صغيرة حاليًا، بمجرد استنفاد

  . الحرة IANA IPv4مساحة عنوان 

  آخر التطورات

  . تصال النهائي، حيث سبق وأن دخلت االAPNIC، إال في RIRsاالقتراح في مراحل المناقشة المبكرة في جميع 

  الخطوات التالية

المقبلة في حالة دعم االقتراح على المصاغ حاليًا أو  RIRسوف يجري توضيح للمناقشات التي تدور في اجتماعات 
، فإنه سوف تجري مراجعة االقتراح من ِقبل لجنة تنفيذ RIRsوفي حالة اعتماده من قبل جميع . يتطلب أي تعديالت

للتصديق  ICANNثم تحال إلى مجلس ) ASO AC(جلس عناوين منظمة دعم العناوين منظمة موارد األسماء وم
  .IANAعليها وتنفيذها من قبل 

  خلفية

IPv4  هو نظام عناوين بروتوآوالت اإلنترنت المستخدمة للتخصيص أرقام عناوين بروتوآوالت اإلنترنت في
التي يجري ) مليار 4.3نحو (األرقام الفريدة وبسبب النمو الهائل لمستخدمي اإلنترنت، مجموعة . بت 32تنسيق 

  . الذي سيحتاج إلى أن يحل محله) IPv6(بت  128استنفادها ونظام األرقام 

ما ) 2و RIRsفقط من  IPv4مساحة عنوان  IANAتتلقى ) 1للسياسة العالمية المقترحة مرحلتين متميزتين؛ 
ويرتبط . RIRsتخصيص مثل هذه المساحة إلى مستردة وآذلك إعادة  IPv4تتلقى مساحة عنوان   IANAزالت

وعندما يسري مفعول . IPv4هذا االقتراح بالسياسة العالمية المقترحة حديثا لتخصيص ما تبقى من مساحة عنوان 
  .السياسة العالمية، فإنها تنتج المرحلة الثانية في االقتراح

   .لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

  الخطوات التالية

  . ICANNالمستردة على موقع ويب   IPv4عن التقرير األساسي حول عناوينيقترب اإلعالن 

  مزيد من المعلومات

• IPv4  2008ديسمبر  2التقرير األساسي، تحديث 
29nov07.htm-eportr-ipv4-http://www.icann.org/announcements/proposal   

 2009فبراير  5النداء األخير للتعليقات والتقرير األساسي المحدث،  •
en.htm-05feb09-2-http://www.icann.org/en/announcements/announcement   

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/ipv4-en.htm


  لالتصال بالموظفين 

Olof Nordling مدير عالقات الخدمات ،  

  

  في العديد من تدابير الحماية SSACتخوض مبادرات . 7
  

  لمحة

العديد من المبادرات الجارية أو التي يتم إنجازها مؤخرا، وآلها ترمي إلى ضمان األمن واالستقرار  SSACلدى 
  .إلنترنتفي شبكة ا

  آخر التطورات

  :SSACتشمل مشاريع المراقبة 

وقد جرى نقل . سجالت تسجيل النطاقدراسة اآتملت مؤخرًا حول استخدام األحرف من اللغات المحلية في  •
  من أجل النظر فيها؛ ACsو SOsو ICANNالوثيقة إلى مجلس 

  لتسجيالت النطاق؛استمرار دراسة تدابير الحماية  •

  ويقترب التقرير من االنتهاء؛. DNSSECللنظر فيه من ِقبل مجموعة عمل نشر  DNSSECتقرير حالة  •

قضيه من إحدى القضايا (على المنطقة الجذرية  لتحليل التأثير، إلطار عمل ما RSSACالتنمية، بالتعاون مع  •
  ؛)الجديدة GTLDsاألربع المتصلة بنطاقات 

لين، واللجنة في مرحلة تقصي الحقائق وسوف تنظر استعراض الهجمات الثالث األخيرة على السجالت والمسج •
  . النطاقالنتائج في سياق تقريرها عن إجراءات الحماية لتسجيالت  في

  

في مجموعة  Dave Piscitello(في األنشطة المتصلة باألمن  GNSOوباإلضافة إلى ذلك، يشارك أعضاء 
آما ). PDP a.k.a. "RAP" WGقبل في إساءة استخدام ما  Jeremy Hitchcockعمل التمويه السريع، 
  .المستقلة وتستعرض التوصيات الواردة فيه SSACتدرس اللجنة مراجعة 

  

  الخطوات التالية 

وتدابير الحماية للنطاقات ذات القيمة العالية، وإعداد  SAC040عمل  SSACفي المستقبل القريب، سوف تستكمل 
  .والنشر DNSSECلمجتمع  DNSSECتقرير حالة 

  خلفية

والباحثين عن “ ،زيارات اللصوص” االستخدام السيئ والخبيث ألسماء النطاقات وأصبح دعامة أساسية للمجرمين،
  وفي الوقت نفسه، يستعد . بالضرورة إلى هذه األحداث SSACوقد تم تحويل انتباه الكثير من . الشهرة

، DNSSEC ،IPv6نترنت لتغييرات دراماتيكية خالل السنوات القليلة القادمة، بما في ذلك إدخال مجتمع اإل
IDN ونطاقات ،GTLDs قضايا جديدة تقدم معا، حتى على مدار سنوات،  وتطرح آل من هذه التغييرات. الجديدة

http://en.wikipedia.org/wiki/Hacktivist


  المزيد من المعلومات

  :الجديدة gTLD Overarchingقضايا /الجديدة gTLD Overarchingقضايا  •
en.htm-02apr09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  

  :SSACمراجعة : التعليق العام •
en.htm-20mar09-www.icann.org/en/announcements/announcement  

-report-status-dnssec-http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/ssac
en.pdf-02mar09  

  :نطاقات حماية عالية القيمة •
-domains-value-high-http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/piscitello

03nov08.pdf  
  :DNSSECتقرير حالة  •

-display-usage-whois-/ssachttp://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009
en.pdf-02mar09  

• SAC037 :عرض واستخدام بيانات التسجيل والتدويل  :
http://www.icann.org/en/committees/security/sac037.pdf  

  نلالتصال بالموظفي

Dave Piscitello آبير أخصائي التكنولوجيا  

  

  WHOISالبحث عن متطلبات  GNSOيطلب مجلس  .8

  لمحة

WHOIS  عبارة عن مستودع بيانات يحتوي على أسماء نطاقات مسجلة واتصاالت مسجلين وغيرها من
ويستمر مجلس . م وإساءة استخدام هذا المورد الهاموال تزال األسئلة قائمة بشأن استخدا. المعلومات الحساسة

GNSO  في التحقيق في مدى مالءمة معلوماتWHOIS لتسير إلى األمام .  

  آخر التطورات

على قرار يطالب بأن موظفي السياسة، بمساعدة الموظفين التقنيين وأعضاء المجلس، بجمع  GSNOوافق مجلس 
وسوف تشتمل الجهود على استعراض . WHOISات سياسة خدمات وتنظيم مجموعة شاملة من االحتياجات ألدو

  .السابقة ووضع خالصة وافية للخدمات المقترحة السابقة أو المتطلبات التقنية GNSO WHOISعمل سياسة 

ناقصة في عدد من الطرق،  WHOISتزايد في مخاوف المجتمع في أن خدمات  GNSOيعكس صوت مجلس 
  .الحديثة SSACوثوقية، وآذلك في غيرها من المجاالت التقنية الملحوظة في تقارير بما في ذلك دقة البيانات والم

لن تكون قادرة على دعم المتطلبات  WHOISوعالوة على ذلك، فإن المجلس يعنى بأن قاعدة البيانات الحالية لـ 
ت التي أدت إلى وخالل مناقشا. IDNفي بيئة  WHOISالمستقبلية، مثل إمكانية الحصول على معلومات اتصال 

آمثال للمجاالت التي من الممكن أن تعدها " القدرات الخاصة"و" الوصول المرتب"التصويت، أشار أعضاء المجلس 
  .متطلبات الخدمة التقنية المذآورة

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-02apr09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-20mar09-en.htm
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/ssac-dnssec-status-report-02mar09-en.pdf
http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/piscitello-high-value-domains-03nov08.pdf
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/ssac-whois-usage-display-02mar09-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac037.pdf


وقد اختتمت . “أ” مجموعة العمل) IRTP(آما يشمل القرار أيضًا توصية قدمتها سياسة نقل التسجيل الداخلي 
بأنه ال يوجد حاليًا أي وسيلة بسيطة وآمنة للمسجلين إلتاحة بيانات عنوان البريد  IRTPأ  لمجموعة العم

  .اإللكتروني للمسجل إلى بعضها البعض عند طلب المسجل النقل من مسجل إلى آخر

وفي تقريرها النهائي، أوصت مجموعة العمل بأن ُيطلب من الموظفين استكشاف ما اذا آان بروتوآول خدمات 
وقد وضعت . ومات سجل اإلنترنت خيارًا متاحًا لتبادل معلومات البريد اإللكتروني للتسجيل بين المسجلينمعل

، بروتوآول قائم على توجيه يمكن أن يوفر أساسًا IRISالتابع لهندسة اإلنترنت معيار  CRISPمجموعة عمل 
لعناوين البريد اإللكتروني بين  التبادل تأمينويمكن لهذا البروتوآول أيضا دعم . في المستقبل WHOISالستبدال 
  .المسجلين

  الخطوات التالية

على النحو المطلوب،  اللجان االستشاريةيضطلع الموظفون بهذا العمل، بما في ذلك التشاور مع المنظمات الداعمة و
  .مع أطر زمنية مقدرة لالنتهاء GNSOوسوف يتم تقديم تقرير إلى مجلس 

وظفون العمل على تقديرات التكاليف والجدوى في المجلس السادس الذي يحدد وفي غضون ذلك، يواصل الم
- non، والتي تنطوي على إساءة استخدام البيانات، واستخدام مجموعات األحرف WHOISمجاالت دراسة 

ASCII والخدمات الخاصة وتقديم معلومات غير صحيحة.  

  خلفية

  . لمزيد من المعلومات اضغط هنا

  مزيد من المعلومات

• SSAC 027 : التعليق علىGNSO  بشأن دراساتWHOIS :
http://www.icann.org/en/committees/security/sac027.pdf  

• SSAC 033  :خدمات تسجيل اسم النطاق وخدمات المعلومات :
http://www.icann.org/en/committees/security/sac033.pdf  

• SSAC 038  :إساءة استخدام المسجل لنقطة االتصال :
http://www.icann.org/en/committees/security/sac038.pdf    

   /GNSO WHOIS :http://gnso.icann.org/issues/whoisصفحة تطوير سياسة  •
  : IRTPتقرير نهائي لمجموعة العمل أ  •

19mar09.pdf-a-report-final-http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp  
: 2008أبريل  GAC WHOIS ،16اقتراحات دراسة  •

16apr08.pdf-thrush-to-http://www.icann.org/correspondence/karlins   
: 2008أغسطس  26، في WHOISتقرير افتراضيات دراسة  •

-to-report-group-hypothesis-study-es/whois/whoishttp://gnso.icann.org/issu
26aug08.pdf-council   

  : 2009في مدينة مكسيكو، مارس  GNSOحرآة مجلس  •
council/index.cgi?04_mar_2009_motions-https://st.icann.org/gnso   

  : WHOISحرآة أدوات خدمة  •
council/index.cgi?07_may_motions-https://st.icann.org/gnso  

  لالتصال بالموظفين
Liz Gassterري السياسة، آبير مستشا  

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-05dec08-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/sac027.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac033.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-final-report-a-19mar09.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-report-to-council-26aug08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-report-to-council-26aug08.pdf
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?04_mar_2009_motions
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?07_may_motions


  

  سياسات إساءة استخدام التسجيل. 9
  ألقي نظرة أقرب

  

  لمحة

يبدو أن السجالت والمسجلين تعوزهم المناهج الموحدة للتعامل مع إساءة استخدام تسجيل اسم النطاق، واألسئلة ال 
ت إساءة مجموعة عمل سياسا GNSOبدأ مجلس ." إساءة استخدام التسجيل"تزال قائمة آلما استمرت األحداث 

  .استخدام التسجيل إللقاء نظرة فاحصة على سياسات إساءة استخدام التسجيل

  آخر التطورات 

ما : على أساس آل أسبوعين لتناول المسائل الواردة في ميثاقها، مثل RAPمن المقرر أن تجتمع مجموعة عمل 
ة استخدام التسجيل الحالي، وأي الفرق بين إساءة التسجيل وإساءة استخدام اسم النطاق؛ فعالية سياسات إساء

  .للتصدي إلساءة استخدام التسجيل GNSOالمجاالت، إن وجدت، التي تناسب وضع سياسات 

  الخطوات التالية

  . يومًا، وسوف ينظر المجلس في إنتاجها 90في غضون  GNSOتقدم مجموعة العمل تقريرًا إلى مجلس 

  خلفية

  اضغط هنا لمزيد من المعلومات

  علوماتمزيد من الم

: 2008أآتوبر  29تقرير قضايا إساءة استخدام التسجيل،  •
-report-issues-abuse/gnso-http://gnso.icann.org/issues/registration

29oct08.pdf-policies-abuse-nregistratio  
  /http://gnso.icann.org/policies: ترجمة الملخص التنفيذي لتقرير القضايا •
  :ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل •

-abuse-https://st.icann.org/reg
wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_w

orking_group 
: نص ورشة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل •

-registration-gnso-http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript
en.txt-03mar09-workshop-policies-abuse  

  ):Wiki(التسجيل  أماآن عمل مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام •
-abuse-https://st.icann.org/reg

wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group 

  لالتصال بالموظفين

Marika Konings، مدير السياسة وMargie Milamآبير مستشاري السياسة ،  

  

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group


  

التغييرات في استعادة أسماء النطاقات منتهية  GNSOتدرس . 10
  الصالحية

  

  لمحة

ين على استعادة أسماء نطاقاتهم بعد أن تنتهي؟ وفي هذه الحالة، هل تكفي إلى أي مدى ينبغي أن يكون المسجلين قادر
وتم تقديم تقرير قضايا طلبته . السياسات الحالية للمسجلين في أسماء النطاقات المجددة والمنقولة والمحذوفة والمنتهية

  .2008ديسمبر  5في  GNSOحول هذا الموضوع إلى مجلس ) ALAC(اللجنة االستشارية الكبرى 

  آخر التطورات

في ) PDP(اقتراح لبدء عملية تطوير السياسات  GNSOمايو، اعتمد مجلس /أيار 7في اجتماعها األخير في 
  :ما إذا آان PDPسوف تراعي قضايا . استعادة أسماء النطاقات بعد االنتهاء

  وجود فرصة آافية للمسجلين الستعادة أسماء النطاقات المنتهية؛ •
  باالنتهاء في اتفاقات التسجيل تكون واضحة وآافية للنظر؛أحكام آافية متعلقة  •
  وجود مهلة آافية لتنبيه المسجلين باالنتهاء المقبل؛ •
اتخاذ تدابير إضافية لإلشارة إلى أنه بمجرد دخول اسم النطاق في فترة السماح بالتجديد التلقائي، فإنه قد انتهت  •

لموقع مع رابط لمعلومات حول آيفية التجديد، أو غيرها من على سبيل المثال، حالة االنتظار، ومالحظة على ا(
  ؛)الخيارات التي يجب تحديدها

  .RGPالسماح لنقل اسم النطاق أثناء  •
  

  الخطوات التالية

  .هناك مشاريع سوف يتم تشكيلها لوضع ميثاق لمجموعة عمل استعادة أمساء النطاقات بعد االنتهاء

  خلفية

لطلب تقرير عن القضايا حول موضوع المسجلين القادرين  ALACصوت  في القاهرة، ICANNخالل اجتماع 
في  GNSOإلى مجلس  ALACوقد تم تديم طلب . على استعادة أسماء النطاقات بعد تاريخ االنتهاء الرسمي

تقرير عن القضايا الستعادة أسماء نطاقات ما بعد االنتهاء وتقديمها  ICANNوقد أعد موظفو . 2008نوفمبر  20
توضيحات بشأن  GNSOإلى مجلس  ICANNوقد قدم موظفو . 2008ديسمبر  5في  GNSOمجلس إلى 

وقد استعرض مجلس . ديسمبر 18المسائل التي أثيرت في االقتراح الذي تم اعتماده في جلسته المنعقدة في 
GNSO  لنطاقات لما يناير ووافق على إنشاء فريق صياغة استعادة أسماء ا 29هذه التوضيحات خالل اجتماعه في

  .بعد االنتهاء القتراح ميثاق في نهاية األمر وتقديم توصيات

  مزيد من المعلومات

: ALACاقتراح وطلب  •
; https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names
-20nov08-http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence

en.htm  
حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد االنتهاء  GNSOتقرير قضايا  •

05dec08.pdf-recovery/report-expiration-http://gnso.icann.org/issues/post  
: حول استعادة أسماء النطاق بعد انتهاء صالحيته GNSOترجمة تقرير قضايا  •

.icann.org/policies/http://gnso  

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


  : للتوضيح GNSOلطلب  ICANNاستجابة موظفو  •
lists/archives/council/msg06162.html-http://gnso.icann.org/mailing  

  لالتصال بالموظفين

Marika Koningsمدير السياسة ،  

  

  يسهل نقل أسماء النطاقات بين المسجلين. 11
  

  لمحة

إلى توفير إجراءات واضحة ألصحاب أسماء النطاقات لنقل ) IRTP(تهدف سياسة االنتقال الداخلي بين الُمسجلين 
باستعراض التنقيحات والنظر في هذه  GNSOفإن . المعتمدين إلى آخر ICANNأسمائهم من أحد مسجلي 

  .السياسة

  آخر التطورات

  مجموعة أ -- الجديدة  IRTPقضايا 

أبريل، واستعرض /نيسان 16من التقرير النهائي في جلسته المنعقدة في  IRTPالجزء أ  GNSOناقش مجلس 
  :التوصيات الواردة فيه، واعتمد اقتراح ما يلي

مزيد من التقييم حول ما إذا آانت خدمة معلومات تسجيل اإلنترنت تشجيع الموظفين على استكشاف ال •
، IRISخيارًا متاحًا لتبادل بيانات عنوان البريد اإللكتروني للمسجل بين المسجلين وإلجراء التحليل تكاليف 

  ؛IRTPووقت التنفيذ، ومدى مالءمتها ألغراض 

ة تغيير السياسة التي من شأنها أن تمنع المستقبلية على مسألة مالءم IRTPأن يشمل في مجموعات عمل  •
  المسجل من وقف النقل بعد اآتماله وتفويضه من ِقبل االتصال الرئيسي؛ و 

بسجالت الموظفين والمسجلين التي يطبق فيها شروط نقل المجمع الحالي إلى  ICANNاتصال فريق  •
  .واحد تحت إدارة المسجل gTLDقضايا تتطلب نقل جميع األسماء في 

  ات التاليةالخطو

  . تبعا لذلك GNSOيتولى الموظفون تنفيذ هذه التوصيات وتقديم تقرير إلى مجلس 

  آخر التطورات

 - IRTPقضايا   مجموعة ب

طلبا لتقرير القضايا حول المجموعة الثانية من القضايا ذات الصلة  GNSOفي الجلسة نفسها، اعتمد مجلس 
  :في هذا الطلب تكون على ما يلي القضايا الواردة. IRTPبالمراجعة الشاملة لـ 

 SSACقرار العاجل السم النطاق الذي ينبغي تطويره، آما نوقش في إطار تقرير االختطاف /عملية للعودة •
)ul05.pdf12j-report-http:/www.icann.org/announcements/hijackingانظر أيضًا ؛ 

14mar05.htm-tonkin-to-http://www.icann.org/correspondence/cole(؛  

http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html


ل يحتاج إلى أحكام إضافية حول النقل غير المالئم، وخاصة فيما يتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين المسج •
، ولكن آيف يتم تنفيذ ذلك في الوقت ACوتتضح السياسة أنه يمكن للمسجل أن يبطل . واالتصال الرئيسي

  الحاضر حسب تقدير المسجل؛
وال تتعامل هذه السياسة في الوقت الراهن . يحتاج إلى أحكام خاصة لتغيير التسجيل القريب من تغيير المسجل •

  حاالت االختطاف؛مع تغيير التسجيل، والتي غالبا ما تشكل 
ال /على سبيل المثال، عندما يجوز(يجب تنفيذ المعايير أو أفضل الممارسات المتعلقة باستخدام حالة غلق السجل  •

  ؛)ال ينبغي أن يطبق/يجوز، وينبغي
شريطة " حالة غلق"آان اسم النطاق بالفعل في : 7وإذا آان األمر آذلك، آيف يتم توضيح سبب الرفض رقم  •

  .جل وسائل في متناول الجميع وتكون معقولة لحامل اسم المسجل إلزالة حالة الغلقأن يقدم المس

  الخطوات التالية

  .مايو على أبعد تقدير/أيار 16بحلول  GNSOالموظفين في عملية وضع تقرير بالقضايا وتقديمه إلى مجلس 

  خلفية

مجموعة عمليات تطوير سياسة عامة آجزء من استعراض أوسع نطاقا لسياسة نقل التسجيل الداخلي، اآتمل أول 
)PDPs (وأن الثانية في طور اإلعداد.  

  اضغط هنا لمزيد من المعلومات

  مزيد من المعلومات

  : فترة التعليق العامة •
en.htm-09jan09-2-http://www.icann.org/en/announcements/announcement  

  : مسودة االستشارة •
-advisory-transfer-draft-sohttp://gnso.icann.org/issues/transfers/gn

14nov07.pdf  
  : PDPتوصيات  •

-groupings-pdp-recommendations-wg-http://gnso.icann.org/drafts/transfer
19mar08.pdf  

  : تقرير القضايا، مجموعة أ •
-a-set-report-issues-http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer

23may08.pdf  
: الجزء أ PDPمجموعة عمل  -ميثاق سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين  •

council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter-https://st.icann.org/gnso  
  /http://www.icann.org/en/transfers:  سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين •
  PDPجزء أ  IRTPالتقرير النهائي  •

19mar09.pdf-a-report-final-http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp 

  لالتصال بالموظفين

Marika Koningsمدير السياسة ،  

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/irtp-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter
http://www.icann.org/en/transfers/
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-final-report-a-19mar09.pdf
mailto:policy-staff@icann.org


  

  آيف نتعامل مع مجرمي اإلنترنت للتمويه السريع؟. 12
  

  لمحة

تشير هجوم التمويه السريع إلى التقنيات التي يستخدمها مجرمو اإلنترنت لتجنب الكشف عن طريق سرعة تعديل 
  .ذ إجراء مناسبإلى اتخا GNSOويسعى . أو خوادم األسماء/عناوين بروتوآول اإلنترنت و

  آخر التطورات والخطوات التالية

  .تستعرض مجموعة العمل التعليقات العامة الواردة، والعمل على وضع الصيغة النهائية لتقريرها

  خلفية

عملية تطوير  GNSOحول استضافة التمويه السريع وتقرير بالقضايا، أطلق مجلس  SSACبعد استشارة 
وقد نشرت مجموعة العمل التقرير األولي في . 2008مايو /ه السريع في أيارالستضافة التموي) PDP(السياسات 

، والذي ناقش مجموعة من األسئلة حول استضافة التمويه السريع ومعدل األجوبة الممكنة 2009يناير /آانون الثاني
وقد تشمل هذه . جلسآما يبين التقرير الخطوات التالية المحتملة لمداوالت الم. التي وضعها أعضاء مجموعة العمل

الخطوات المقبلة مزيدا من العمل لمجموعة العمل وتوصيات السياسة للدائرة واستعراض وتعليق المجتمع ولمداولة 
  .المجلس

  .اضغط هنا لمزيد من التفاصيل
  

  علوماتمزيد من الم
  
  :2008حول استضافة التمويه السريع، يناير  SSAC 025تقرير •

documents.htm-http://www.icann.org/en/committees/security/ssac  
  :2008مارس  31ي تقرير بالقضايا حول استضافة التمويه السريع، تم تصحيحه ف •

-flux-fast-report-issues-hosting/gnso-flux-http://gnso.icann.org/issues/fast
25mar08.pdf  

  /http://gnso.icann.org/issues: سريعترجمة محدودة لتقرير القضايا حول استضافة التمويه ال •
:  يناير حول استضافة التمويه السريع GNSO 25قرار مجلس •

http://gnso.icann.org/resolutions/  
flux-http://gnso.icann.org/issues/fast- :التقرير المبدئي الستضافة التمويه السريع •

26jan09.pdf-report-initial-flux-hosting/fast 
: ترجمة محدودة للملخص التنفيذي للتقرير المبدئي الستضافة التمويه السريع •

http://gnso.icann.org/issues/  
  report/-initial-flux-http://forum.icann.org/lists/fast: منتدى التعليق العام للتمويه السريع •
  ):Wiki(مكان عمل التمويه السريع  •

ff/index.cgi?fast_flux_pdp_wg-wg-https://st.icann.org/pdp  

  لالتصال بالموظفين

Marika Koningsمدير السياسة ،  

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/fast-flux-hosting-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/
http://gnso.icann.org/resolutions/
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-initial-report-26jan09.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-initial-report-26jan09.pdf
http://gnso.icann.org/issues/
http://forum.icann.org/lists/fast-flux-initial-report/
https://st.icann.org/pdp-wg-ff/index.cgi?fast_flux_pdp_wg
mailto:policy-staff@icann.org


  

  على اإلنترنت AT-LARGEير مشورة سياسة مجتمع جدول تطو. 13
  

  لمحة

  عن صفحة المعلومات المتصلة بسياسة عمليات تطوير المشورة في مجتمع " لمحة"بدأ موظفو السياسة في نشر 
At-Large.  

  آخر التطورات

ير لنرى ما في مكان واحد أي عمليات تطو ICANNوسائر مجتمعات  At -Largeلجعلها أآثر سهولة لمجتمع 
صفحة واحدة، وبند قائمة مرتبطة  At -Largeمشورة السياسات قيد التطوير، وقد أنشأ موظفو السياسة الذي يدعم 

  .حيث يمكن أن تجد هذه المعلومات دائمًا http://www.atlarge.icann.orgحول 

  الخطوات التالية

ليات التي يجري فيها صياغة مشروع البيان في صيغته النهائية بواسطة مجموعة العمل، أو تظهر الصفحة حاليًا العم
ويتم حاليًا مراجعته لتشمل . At-Largeالقضية التي تؤدي وتكون على استعداد للنظر فيها على نطاق المجتمع 

  .جميع أنشطة تطوير مشورة السياسة في المجتمع

  مزيد من المعلومات

  AT-LARGE http://www.atlarge.icann.org/policycalendarة سياسة جدول تطوير مشور •

  لالتصال بالموظفين

  Large-Atموظفو السياسة، دعم 

  

  بعة مجاالت رئيسيةمشورة حول السياسة في أر AT-LARGEيقدم . 14
  

  لمحة

األآبر عمليات التشاور، وأصدرت  At-Large، وجمعية At-Large(ALAC)اختتمت اللجنة االستشارية 
الجديدة، وتحسين الثقة المؤسسية، وتوصيات الملكية  gTLDsاستشارية على نطاقات /إدخاالت استشارية عامة

  .2010طة تشغيل وموازنة السنة المالية الجديدة، وبيانات إطار عمل خ gTLDsالفكرية لنطاقات 

  خلفية 

اإلقليمية  At-Largeاستشارية المشار إليها أعاله، قدمت منظمات /باإلضافة إلى اإلدخاالت االستشارية العامة
)RALOs (عدة بيانات متكاملة لمشاورات عامة والتي تعكس وجهات نظر متباينة على الصعيد اإلقليمي .  

  مزيد من المعلومات

: At-Largeاستشارية /دخاالت استشارية عامةإ
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence  
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  لالتصال بالموظفين

  Large-Atموظفو السياسة، دعم 

  

  AT-LARGEتابعة قمة مجتمع تابع عملية م .15
  

  لمحة

على خارطة الطريق في مارس للمساعدة في الحفاظ على الحماس ) At-Large )ALACوافقت اللجنة االستشارية 
-Atوال يزال العمل الجاري والمشورة السياسة يختلقها مجتمع . في فبراير At-Largeوالمشارآة الناتجة عن قمة 

Large استشارات عامة للمذآور أعاله/ربعة مستشارينآنتيجة لذلك، بما فيها أ .  

  آخر التطورات

  :والتي تشمل At -Largeعلى خطة عمل قمة ما بعد  ALAC، وافقت أثناء اجتماع المحادثة الهاتفية

القضايا التي تدخل في اختصاصها، ويطلب من جميع أعضاء تستمر مجموعات العمل الخمس في متابعة  •
وسوف تعقد اجتماعات منتظمة لكل مجموعة عمل وسوف . المشارآة في واحدة أو أآثر At-Largeمجتمع 
  .لدعم عملها مخصصة wikiبيئة عمل تخلق 

وعة العمل الخمس ليس مجرد استنتاج القمة، ولكن أيضًا استشاري لـ وسوف يصبح آل بيان من بيانات مجم •
ALAC  لمجلسICANN . وبذلك تضمن هذه العملية المتكاملة أن يقدم جميع أعضاءAt-Large  أفكارهم

على موقع  جدول للعمليات الخمسوقد تم نشر . ALACحول البيانات قبل أن يتم التصويت عليها من ِقبل 
  .At-Largeالويب 

  مزيد من المعلومات

  : At-Largeإعالن 
en.htm-26mar09-http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement  

  تصال بالموظفينلال

  Large-Atموظفو السياسة، دعم 

  

  

  أثناء الحرآة .16
  

Ray Plzakالمدير التنفيذي السابق لشرآة أرين، قد انتخب من ِقبل مجلس عناوين منظمة دعم العناوين خلفًا لـ ،David 
Wodelet  في مجلسICANN.  
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