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 ICANNعبر 
  الشهري لسياسةل نتنترالبث الصوتي عبر اإل

  المشكالت المعروضة في الوقت الحالي للتعليق العام

ccNSO 
  105العضو رقم  على آونهابلوآسمبورج  ccNSOترحب 

IDNs  وتقودDNSSEC  جدول أعمالccNSO في بروآسل  

  في بروآسل ccNSOت التسجيل المسبقة التي يتم التشجيع عليها أثناء اجتماع عمليا

  ccNSOمسائل أخرى جارية في 

GNSO 
  مجموعة العمل على سياسة نقل التسجيل الداخلي تهدف إلى تسليم التقرير المبدئي في بروآسل

  مجموعة العمل على سياسات إساءة التسجيل قد تعدل التقرير ليعكس تعليقات المجتمع

  مجموعة العمل على استعادة اسم النطاق بعد االنقضاء تأمل مناقشة التقرير المبدئي في بروآسل

  ؟0102فرق العمل المنفذة لعام : GNSOعمليات تحسين 

  GNSO المشكالت النشطة األخرى لـ

ASO 
  ASO المشكالت النشطة األخرى لـ

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


 الجهود المشترآة
  ال تزال مجموعة العمل على المناطق الجغرافية تطلب إدخال المجتمع

  ا نشطة في الجهود المشترآةقضاي

 المنظمة العامة
  بنية عامة 123توسع المجتمع العام ليصبح 

  يهدف االستبيان العام إلى زيادة المشارآة واالشتراك

  sIDNو XXX.و WHOIS اإلسهامات العامة بإدخال السياسة بـ

SSAC 
  SSAC المشكالت النشطة لـ

 اقرأ بلغتك المفضلة
ينشر على موقع  تحديث السياسة. لغات الرسمية الست لألمم المتحدةمتاح بجميع ال ICANN تحديث سياسة

ICANN في بريدك اإللكتروني  التحديثالستالم . االشتراك عبر اإلنترنتومتاح من خالل  عبر اإلنترنت
وأدخل عنوان بريدك اإللكتروني واختر  ICANNصفحة االشتراآات على موقع آل شهر تفضل بزيارة 

 . هذه الخدمة مجانية. لالشتراك في الخدمة" تحديث السياسة"

   ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة 
  
 .staff@icann.org-policy: األسئلة والتعليقات واالقتراحات إلى

 سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية
 ASO ينمنظمة دعم العناو

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

 GAC اللجنة االستشارية الحكومية
RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 SSAC اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار
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  ICANN عبر

 الشهر هذا لسياسة نترنتالبث الصوتي عبر اإل

 ؟IPv6ماذا تعني 
 IPv4عناوين  أن تنفذ من إلنترنتومتى يمكن ل IPv6و IPv4مدير عدد من الموارد يوضح ماهية ، ليو فيجودا

 .على السجالت والمسجلين واألعمال التجارية واألفراد أثري يمكن أن IPv6االنتقال إلى أن  فوآي

ترآز آل حلقة صوتية على مشكلة واحدة ومن خالل . في بداية آل شهر ICANN بدايةشاهد الحلقة الجديدة من 
 .المقابالت مع أحد الخبراء فإنها تقدم إجابات على األسئلة األساسية

. وهو ما سيوفر لك أيًضا نصا مكتوبا لكل حلقة ICANN الخاص بـ موقع الويبعلى بث الصوتي الوسوف تجد 
عن  iTunesمن  podcastللتحقق منها ابحث في قسم  ،الحلقةلديها العالمية  Apple iTunes متاجرالعديد من 

  "ICANN Start"بداية 

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

 :وجهات نظرك حول بعض األمور

ليمثل  Westlakeعين المجلس استشاري . مسودة تقرير مجموعة العمل – RSSACعة مراج 
وينشر هؤالء المراجعون ). DNS )RSSACالمراجعة المستقلة للجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 

التعليق حتى . في الوقت الحالي بمسودة التقرير الخاص بهم ةستجابالاب RSSACحيث تقوم  ،تقريرهم
 . 2010يونيو  5تاريخ 

 ICANN مسودة الميزانية وخطة التشغيل الخاصة بـ. 2011مسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي  
 .يونيو 25التعليق حتى تاريخ . تعتبر جاهزة العتبارها من المجتمع 2011للعام 

التزمت ) AoC(بالتأآيد على االلتزامات . ICANNولية والشفافية داخل ؤأسئلة للمجتمع حول المس 
ICANN ولية ؤإلدخاالت العامة والمسلى تحسينها بالحفاظ على اآلليات القوية المعمول بها والعمل عل
 .يوليو 1؟ التعليق حتى تاريخ ءتقييم األدآ. والشفافية

تعليق المجتمع على تفسير  ICANNالحظت . 3.7.7.3القسم الفرعي ) RAA(اتفاقية اعتماد المسجل  
مسودة  ICANNومن أجل توفير مزيد من الوضوح نشرت . RAAمن اتفاقية  3.7.7.3القسم الفرعي 

 .2010يوليو  9التعليق حتى تاريخ . استشارية للتعليق العام
للتعرف على قائمة آاملة من المشكالت المفتوحة والمعروضة إضافة إلى منتديات التعليق المسجلة المغلقة حديثا 

 .العام التعليقتفضل بزيارة صفحة والمأرشفة 
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ccNSO 

 105بلوآسمبورج ألنها العضو رقم  ccNSOترحب 
 لمحة سريعة

 ).ccNSO(عضو منظمة دعم رموز البلدان ) lu.(أصبح مشغل سجل لوآسمبورج 

 خلفية
تنمو بمعدل متوسط بمعدل عضو جديد  ccNSOأن  2010تعني الموافقة على لوآسمبورج آعضو جديد في عام 

) my.(وماليزيا ) bz.( بيليزو) pg.( بابوا نيو جيني من بينهم 2010في العام  بينما يلتحق آخرون. آل شهر
 ).co.(وآولومبيا 

 مزيد من المعلومات
 ]آيلو بايت 41بمساحة  PDFإصدار [ ccNSOإحصائيات نمو عضوية  
  المعمول بها ccNSOقائمة جميع أعضاء  
  حالة طلبات آل األعضاء 

 جهات االتصال
 ccNSO، مكتب سكرتارية جبرائيل شيتيك

IDNs،  تقودDNSSEC  جدول أعمالccNSO في بروآسل 
 لمحة سريعة
نشرت . 2010يونيو  25 – 20, الذي سينعقد في بروآسل ICANNخالل اجتماع  ccNSOسوف تجتمع 

 .المنظمة المسودة األولى ألجندة العمل المقترحة لالجتماع

 األخيرةالتطورات 
تشير أجندة العمل أن اجتماع . الجتماع بروآسل لجدول األعمالالمسودة األولى  ccNSOمايو نشرت  6في 

طية المالية والمشكالت الخط ccTLDإلى جانب إسهامات  ccNSOبروآسل سيرآز على مراجعة البنية وعمل 
 ccTLDsآما ستعقد آذلك ) IDN(وسيتم عقد ورشة عمل خاصة تتعلق باسم النطاق المدول . اإلستراتيجية

ستقدم النتائج الخاصة بالدراسة حول تكلفة تنفيذ ) ENISA(والشبكة األوروبية ووآالة أمن المعلومات 
DNSSEC . سيقوم ممثليIANA  بتحديثccNSO  حول توقيع األمن لجذرDNS. 

 وات التاليةالخط
 .لها بشكلها النهائي ccNSOوسيتلقى جدول األعمال مراجعات بسيطة وعدد من التحسينات قبل اعتبار 

 مزيد من المعلومات
  ويوني 23 – 21في بروآسل في تاريخ  ccNSOمسودة أجندة العمل واجتماع أعضاء  
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 جهات االتصال
  ccNSO، مكتب سكرتارية جبرائيل شيتيك

في  ccNSOعمليات التسجيل المسبقة التي يتم التشجيع عليها أثناء اجتماع 
 بروآسل
 لمحة سريعة

 ccNSOروآسل يمكن أن تمثل ميزة قائمة حضور في ب ICANNالمسجلين المسبقين الجتماع  ccTLDمديري 
 .المستقلة من أجل العمل بشكل مشترك مع الوجهاء

 التطورات األخيرة
مشترك لالجتماع الدولي القادم ليعقد في بروآسل  2,000أن يسجل عدد آبير من المشارآين يبلغ  ICANNتتوقع 

بعمل قائمة من آافة الحاضرين ممن سجلوا  ccNSOوقد قامت سكرتارية . 2010يونيو  25 – 20ببلجيكا في 
 .ccNSOمسبقا في أنشطة 

 خلفية
وآذلك يميل األعضاء إلى . مديرين أو مشغلين لنطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان ccNSOيعتبر آل أعضاء 

رتارية أعدت سك. التشتت الجغرافي ومن ثم فإنهم يرحبون بالفرص المتاحة لمقابلة شخص آخر ومشارآته خبرتهم
ccNSO  مرشحا بحيث أن آل شخص سجل مسبقا الجتماعICANN  الدولي بما يتضمن حضورهم ألنشطة
ccNSO  فإنهم يظهرون في قائمة حضورccNSO وتتوفر القائمة في الوقت الحالي عبر اإلنترنت ولذا . منفصلة

 .التخطيط لمن يأملون في لقائه في بروآسل ccTLDيمكن لمشغلي 

 ماتمزيد من المعلو
   بالحاضرين المسجلين ccNSOقائمة  
  وآسلفي بر ICANNالتسجيل الجتماع  

 جهات االتصال
  ccNSO، مكتب سكرتارية جبرائيل شيتيك

  ccNSOمسائل أخرى جارية في 
  DNSو Wildcardingإعادة توجيه  
  ICANN اإلسهامات المالية لـ 
  المقترح RTCE-DNSفي حالة الحوادث و ccNSOاستجابة  
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GNSO 

تسليم التقرير مجموعة العمل على سياسة نقل التسجيل الداخلي تهدف إلى 
 المبدئي في بروآسل

 لمحة سريعة
إلى توفير إجراءات واضحة ألصحاب أسماء النطاقات لنقل أسمائهم من ) IRTP(تهدف سياسة النقل بين المسجلين 

تبر المراجعات على هذه السياسة وقد أسست وتع GNSOتراجع . المعتمد إلى سجل آخر ICANNسجل 
 .مجموعات العمل لبذل هذه الجهود المرجوة

 التطورات األخيرة، والخطوات التالية
تقوم بمراجعة مسودة التقرير المبدئي وتعمل على تطوير التوصيات  IRTPالجزء ب من مجموعة العمل على 

تهدف مجموعة العمل إلى وجود تقرير مبدئي جاهز في . هاحول األسئلة الواردة بالمخطط وقد وجهت ذلك إلى عنوان
مساحة فريق العمل لمزيد من المعلومات، يرجى استشارة . في بروآسل ICANNالوقت المحدد لمناقشته باجتماع 

IRTP ب الجزء. 

 خلفية
. بالمخططالجزء ب خمسة مشكالت متعلقة بحاالت تحويل اسم النطاق والمحددة  IRTPعلى تحدد مجموعة العمل 

 .الجزء ب آل أسبوعين IRTPوتجتمع مجموعة العمل على 

 مزيد من المعلومات
 بسياسة نقل التسجيل الداخليصفحة الويب الخاصة  
  الجزء ب عن التقدم المستمر IRTPتقرير الحالة لمجموعة صفحة  
 ]آيلو بايت 256بمساحة  PDFإصدار [ الجزء ب IRTPتقرير  
 ]آيلو بايت 124بمساحة  PDFإصدار [ PDPتوصيات  
 ]ميجا بايت 18بمساحة  MP3إصدار [ IRTPالتفسير الصوتي للجزء ب من : تبدأ ICANNبث  

 جهات االتصال
 ، مدير السياسةماريكا آونينجز
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ليعكس تعليقات مجموعة العمل على سياسات إساءة التسجيل قد تعدل التقرير 
 المجتمع
 لمحة سريعة

يبدو أن السجالت والمسجلين تعوزهم مناهج موحدة للتعامل مع اإلساءة لتسجيل اسم النطاق، واألسئلة التي ال تزال 
مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل  GNSOبدأ مجلس . "إساءة استخدام التسجيل"قائمة على ما تشكله األعمال 

)RAP (ءة استخدام التسجيلص حاالت إسالفح . 

 التطورات األخيرة
واستنادا إلى . جمعت مجموعة العمل مرة أخرى التعليقات الواردة على التقرير المبدئي والتي نشرت في فبراير

المراجعة التي تمت والمناقشات التي جرت تقرر ماهية التعديالت الالزمة من أجل إنهاء التقرير وتقديمه إلى مجلس 
GNSO هللنظر في. 

 Whoisويبدي التقرير المبدئي بعض التوصيات المتعلقة بالقرصنة اإللكترونية ومشكالت الوصول لبيانات 
يمكنك تنزيل الورقة . واالستخدام الضار ألسماء النطاق وأسماء النطاق الخادعة والمضللة والمشكالت المتعلقة بها

 ].ميجا بايت 1.8بمساحة  PDFإصدار [ ICANN من موقع الويب الخاص بـ

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

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

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

لبية المنتظمة لمراجعة فقرات اإلساءة الحالية باتفاقيات السجل باإلضافة إلى توحد العقود الخاصة بالفرق الفرعية والت
هل ستكون هناك "يقوم الفريق الفرعي بالتحقق من مشكالت مثل . والمسجل ومناقشة األسئلة المتعلقة بتوحد العقود

 "يل؟إلى أي مدى فعالية الفقرات الحالية في التعامل مع إساءة التسج"و "فوائد لمزيد من التوحد بالعقود؟

 .للتعرف على مزيد من المعلومات هناانقر 

 مزيد من المعلومات
ميجا  1.8بمساحة  PDFإصدار [ لى سياسات إساءة التسجيلمسودة التقرير المبدئي لمجموعة العمل ع 

 ]بايت
] بايت وآيل 400بمساحة  PDFإصدار [ 2008أآتوبر  29، تقرير مشكالت سياسات إساءة التسجيل 

 لملخصا وترجمة
  سياسات إساءة التسجيل مدينة مكسيكو نص ورشة العمل 
  ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استعمال التسجيل 
 )Wiki( استخدام التسجيل اتأماآن عمل مجموعة عمل سياس إساءة  

 االتصال بالعاملين
 آبير مستشاري السياسات ، ومارجي ميالمدير السياسات، ، ماريكا آونينجز
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لنطاق بعد االنقضاء تأمل مناقشة التقرير مجموعة العمل على استعادة اسم ا
 المبدئي في بروآسل

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

 .ة ُتعتبر آافيةآانت السياسات الحالية للمسجلين والمتعلقة بتجديد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتهية الصالحي

 آخر التطورات والخطوات التالية
قيم األعضاء أنفسهم في تقييم . المخططتستمر مجموعة العمل في االجتماع أسبوعيا لمناقشة األسئلة المحددة في 

عليها  لمالعدة الواردة بالمخطط وتحديد األرضية المشترآة والمناطق التي يستلزم وجهات النظر حول األسئلة المتعد
تستخدم مجموعة العمل في الوقت الحالي نتائج االستبيان الذي أجروه فيما بينهم للعمل على تطوير . بشكل إضافي

تهدف . مبدئي بالتوازي مع ذلكالتوصيات المحتملة للنظر فيها بعين االعتبار ومن ثم بدء مراجعة لمسودة التقرير ال
 .في بروآسل ICANNمجموعة العمل إلى نشر التقرير المبدئي في الوقت المحدد لمناقشته باجتماع 

 خلفية
اء ذات الصلة بنظام استعادة اسم النطاق بعد انته ICANNللتعرف على تاريخ أنشطة تطوير سياسة مجتمع 

 .PEDNR لـ الصفحة الخلفيةصالحيته، يرجى الرجوع إلى 

 مزيد من المعلومات
بمساحة  PDFإصدار [ ل استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيتهحو GNSOتقرير مشكالت  

 ]بايت يلوآ 416
 اء النطاقات بعد انتهاء صالحيتهاحول استعادة أسم GNSOتقرير  ترجمات 
 لمزيد من التوضيح GNSOعلى طلب  ICANN ردود فريق  
  PEDNRفترة التعليق العام على  
 ]بايت آيلو 948بمساحة  PDFإصدار [ النتائج النهائية الستبيان المسجل: مجموعة العمل 

 جهات االتصال
 ، مدير السياسة ماريكا آونينجز

 ؟2010فرق العمل المنفذة لعام : GNSOعمليات تحسين 
 جهود تنفيذ مجموعة العمل لكسب بعض الزخم

 سريعة لمحة

على تنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات الهيكلية الرامية ) GNSO(يعمل أعضاء مجتمع منظمة دعم األسماء العامة 
 في خمسة مناطق؛  GNSOتنحصر عمليات تحسين . حسين آفاءة وفعالية وسهولة الوصول للمنظمةإلى ت

 ؛ GNSOإعادة هيكلة مجلس  •
 ؛ )GNSO )PDPمراجعة عملية تطوير سياسة  •
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 تبني نموذج جديد لمجموعة العمل لتطوير السياسة؛  •
 تحسين الدوائر االنتخابية؛  •
  .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 الخلفيةسباب وتاريخ الحث على عمليات التحسين، انظر أل

 التطورات األخيرة
االثنتين وفرق العمل  GNSOالمخططات للجان تحسين  GNSOفي نيروبي مد مجلس  ICANNفي اجتماع 

للتعرف على تفاصيل انظر (في أمريكا الالتينية والذي سيعقد في ديسمبر القادم  ICANN القائمة عليهم حتى اجتماع
ت قامت العديد من فرق العمل بتحقيق تقدم آبير بشأن إنهاء توصيات تنفيذ العديد من تحسينا). نقاط االجتماع

GNSO . وبناء على طلب مجلسGNSO  في نيروبي قاموا بإعادة فحص خطط العمل واألهداف واتفقوا على
 . أوقات زمنية محددة ليتم تحديدها آأهداف إلتمام جهودهم التي ينفذونها بحلول نهاية العام

تشغيلية الجديدة وجار إجراء مزيد من التعديالت على القواعد واإلجراءات ال .GNSOإعادة هيكلة مجلس . 1
بما يتضمن األمور المتعلقة باالمتناع عن التصويت وبيانات أعضاء المجلس لعموم (للمجلس وهي تظل قيد االعتبار 

 ).الفائدة
 
وقد ناقش المجلس في الوقت الحالي المراحل الخمس الكاملة إلطار العمل الجديد المحتمل . PDPتعديل . 2
ويرآز الفريق اآلن على عدد من المشكالت مثل الترجمة والتوقيت . راجعتهمع إعداد تقرير للطاقم لم PDP لـ

الخاص بلوائح  إضافة إلى مناقشة الطاقم للتغييرات على الملحق أ. والتصويت وصناعة القرار وخطط االنتقال
ICANN  وستوصي بتنفيذPDP الجديد. 

 
ت الحالي بمراجعة التعليقات الواردة استجابة يقوم فريق العمل في الوق. تبني نموذج مجموعة العمل الجديد. 3

وبمجرد إنهاء هذه . للمسودة المبدئية إلرشادات مجموعة العمل ومناقشة آيفية تحديث اإلرشادات وفقا لذلك
 .لمراجعها GNSOاإلرشادات سوف يقدمونها إلى لجنة متابعة سياسة 

على توصيات فريق العمل على  GNSOوافق مجلس  .ICANNتحسين االتصال والتنسيق مع هياآل . 4
متوفر  ملخص التعليقات  .مايو 16أبريل وحتى  23من  للتعليق العامأبريل وتم عرض التقرير  21االتصاالت في 
على طرح منهجية العمل التقنية لتنفيذ مجموعة من التحسينات التي اتفق  ICANNيعمل طاقم . في الوقت الحالي

  .GNSO المجلس عليها لموقع الويب لـ
 
 ويستمر الجهد المبذول المتعلق بالعمل على إنشاء مستوى متكافئ لكل مجموعات. تحسين الدوائر االنتخابية. 5

تطوير إرشادات التشغيل المناسبة : والدوائر االنتخابية على ثالثة نقاط GNSOأصحاب المصلحة الرسمية بمجتمع 
والممارسات األفضل وإعادة التأآيد على آيانات وهيئات الدائرة االنتخابية الحالية ودعم مقترحات الدوائر االنتخابية 

 .المحتملة الجديدة
 

 إشعارا بنية التشكيلفي أوائل مارس قدمت جمعية المقاهي اإللكترونية في الهند . المعلقة حالة المقترحات االنتخابية
)NOIF (وبموجب عملية الطلب المكونة من جزأين . بيئة مقاهي إلكترونية/بدوائر جديدة للوصول لإلنترنت

 .لومات الدائرة الجديدة يكون التقديم تعبيرا غير رسمي عن االهتمام وقد يتبع بطلب ومخطط أآثر رسميةلمع

في  دوائر االنتخابيةعملية التستمر . والمقترح الرسمي لدائرة المستهلك الجديدة المقدم في أواخر أبريل يظل معلقا
 . االنتخابية الجديدة GNSOتوفرها ألي من األطراف الذين قد يهتمون بتطوير المقترحات لدوائر 

في العام الماضي وافق مجلس  .على الجهود الواجب استئنافها "إعادة التأآيد"االنتخابية الحالية و GNSOدائرة 
ICANN وهي تحدد جدوال . لتشغيل لكل دائرة انتخابية آل ثالث سنواتعلى مفهوم إعادة تأآيد المواثيق وآليات ا
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 PDFإصدار [ التوصية GNSOديسمبر قبل مجلس  17في اجتماع  .مجموعة أدوات الطاقم لتطوير المجتمع
 GNSOلفريق العمل على عمليات التشغيل الخاصة بمجموعة أصحاب المصلحة ودوائر ] بايت آيلو 108بمساحة 

ة أدوات لخدمات اإلدارة األولية لتوفيرها لكل دوائر وذلك للعمل على تطوير مجموع ICANNاالنتخابية لطاقم 
GNSO وجه المجلس الطاقم إلى عقد أعمال التطوير المناسبة لجعل هذه . االنتخابية ومجموعات أصحاب المصلحة

والموافقة عليها في اجتماع  GNSOويأمل الطاقم في وضع خطة لمراجعة مجلس . الخدمات حقيقية سريعا ما أمكن
 .ICANN يونيو من هذا العام للتوافق مع بدء العام المالي الجديد لـبروآسل في 

جدير بالذآر أن فريق عمل مجموعة أصحاب المصلحة والدائرة . الترآيز على قواعد المشارآة وإجراءات التشغيل
تزم بها آافة االنتخابية على وشك إنهاء التوصيات المتعلقة لمجموعة من قواعد المشارآة وإجراءات التشغيل التي تل

وبمجرد إتمامها سيتم مشارآة هذه التوصيات مع عمليات لجنة . الدوائر االنتخابية ومجموعات أصحاب المصلحة
في النهاية  OSCوسيمرر . لمراجعتها وتقييمها آما في اجتماع بروآسل GNSOمتابعة عمليات تشغيل 

 . GNSO التوصيات عند هذه النقطة لمراجعتها من مجلس

تستمر مجتمعات األطراف غير التجارية  .موعة العمل الدائمة ألصحاب المصلحة إلعادة الترآيزتخطيط مج
وعند موافقة المجلس على بنى . في أعمال التطوير لمخططات مجموعة أصحاب المصلحة الدائمة GNSO لـ

النتقال ويجب على فإنه يسلم بأن المخططات قابلة ل 2009في العام  GNSO مجموعات أحاب المصلحة األربعة لـ
تقترح األنشطة والمناقشات الحالية االنتهاء من هذه الجهود بحلول نهاية . المجتمع العمل على تطوير مخططات دائمة

 .2010العام 

 الخطوات التالية
 GNSOفي تطوير توصيات تنفيذ أهداف  GNSO سوف تستمر فرق العمل المتعددة على التنفيذ الخاصة بـ

وأصبح من الهام أن . الحالية في مناقشات إعادة التأآيد GNSOوسوف تستمر دوائر . المجلسالمتفق عليها من 
وسيتم . ستستمر وستندمج مع العملية آذلك GNSOهذه التوصيات من فريق العمل على عمليات تشغيل دوائر 

 . الدائمة وتبدأ بشكل متوالي CSGو NCSGإجراء حوار رسمي حول مخططات 
 

) المتفقة مع اللوائح الحالية(الجديدة المحتملة  GNSOفي إرسال استعالمات حول دوائر  ICANNسيستمر طاقم 
 . في الوجود للعمل مع آافة األطراف المهتمة بتطوير المقترحات

 مزيد من المعلومات
  SOGNصفحة الويب الخاصة بمعلومات عمليات تحسين  •

 ]آيلوبايت 160بمساحة  PDFإصدار [ الجديد GNSOاللوائح الجديدة ذات الصلة بمجلس  •

 ]آيلو بايت 108بمساحة  PDFإصدار [ GNSOجديدة لمجلس إجراءات التشغيل ال •

  )PDP )wikiفريق  •

  wikiفريق مجموعة العمل  •

  wikiفريق عمليات التشغيل بالدائرة االنتخابية  •
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 جهات االتصال
 ، مدير خبير بالسياسات روبرت هوجارث

 GNSO المشكالت النشطة األخرى لـ
  التكامل الرأسي للسجالت والمسجلين 
  المقترحة WHOISدراسات  

وسيتم مناقشة  2011اساتها في العام المالي تمويال عاما لدر GNSOمنذ مقالة الشهر الماضي طلبت 
 .األمر بإجراء مزيد من الدراسات

  استضافة التمويه السريع 

ASO 

 ASO المشكالت النشطة األخرى لـ
  2011في العام  ASNبت  32االنتقال إلى  
  التي تمت استعادتها IPv4مقترح عناوين  

 الجهود المشترآة

ية تطلب إدخاالت ال تزال مجموعة العمل على مراجعة المناطق الجغراف
 المجتمع

 أنه من المجتمعيتوفر االستبيان إلبداء المقترحات بش

 لمحة سريعة
متنوعة  ICANN تعمل مجموعة العمل على مراجعة المناطق الجغرافية على تقييم بقاء المشارآة وإعادة التقديم لـ

 ل تقريرها األولي لمراجعةنشرت مجموعة العم. جغرافيا بشكل عادل على الرغم من التغيرات الجيوسياسية
 .المجتمع والتعليق عليه وتطوير التقرير المؤقت

 التطورات األخيرة
آما أن المجموعة تعمل على تطوير التقرير المؤقت ويحاول أعضاء مجموعة العمل في الوقت الحالي مراجعة جمع 

 .ICANN من المجتمعات بـ الجغرافية بالعديد ICANNإدخاالت المجتمع حول آيفية تأثير إطار عمل مناطق 
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قامت مجموعة العمل بتطوير استبيان موجز يساعد في تطوير صورة أفضل بمستوى التفهم من المجتمع والوعي 
بإطار عمل المناطق الجغرافية والتأثير الخاص بها على عمليات التشغيل والعمل السياسي بالعديد من مناطق 

 .الجغرافية ICANNومنظمات 

 /https://www.bigpulse.comانظر (ستبيان بلغات األمم المتحدة الست إضافة إلى البرتغالية سيتم توفير اال
p9044/register .( والنتائج لتي تأمل فيها . 2010يونيو  1وسيظل االستبيان مفتوحا لإلجابة عليه من الثالثاء

في بروآسل سوف تساعد في إعالم وتوجيه إعداد تقرير  ICANNل في مشارآتها خالل اجتماع مجموعة العم
 .مؤقت

وسيبني التقرير المؤقت على التقرير األولي لمجموعة العمل وسيرآز على بعض المشكالت الحساسة التي ستحددها 
آيد على عناصر التأسيس الموضحة التأ) 1: (وسيرآز التقرير المؤقت على ثالثة نقاط محددة. بالتقرير النهائي

تحديد األمور ) 3(الجغرافية و ICANNمراجعة األهداف المحددة إلطار عمل مناطق ) 2(مسبقا بالتقرير المبدئي و
 .الخاصة التي سيتم تحديدها بالتقرير النهائي

 الخطوات التالية
مجتمع اإلضافية حول إطار عمل مناطق باستخدام االستبيان الجديد تأمل مجموعة العمل في الحث على إدخاالت ال

ICANN  الجغرافية وتأثيرها على بيئةICANN يتم في الوقت الحالي إعداد التقرير المؤقت لمجموعة . البيئية
وسيتضمن التقرير . الدولي في بروآسل ببلجيكا في يونيو من العام الحالي ICANNالعمل لنشره قبل اجتماع 

التخطيط لجلسة خاصة للمجتمع في بروآسل لمراجعة . المتوقعة في نهاية العامالنهائي توصيات مجموعة العمل 
 .إطار عمل المناطق الجغرافية وجمع إدخاالت إضافية من المجتمع وآل ما سبق قيد المناقشة في الوقت الحالي

 خلفية
ونشرت المستند بلغات األمم المتحدة الست لمراجعة  2009في آخر يوليو  تقريرها المبدئيأتمت مجموعة العمل 
ولكن مشارآة  2009يوما في أول سبتمبر  35وأغلقت فترة التعليق العام التي امتدت لفترة . المجتمع والتعليق عليه

 . وتتطلع المجموعة في الوقت الحالي إلى تطوير التقرير المؤقت. الحد األدنى علىن المجتمع بمنتدى التعليقات آا

 .للتعرف على معلومات خلفية إضافية انقر هنا

 مزيد من المعلومات
 بتخويل مجموعة العمل ICANNقرار مجلس  •
  مخطط مجموعة العمل للمناطق الجغرافية •
 2010يونيو  1من  استبيان المجتمع مفتوح •

 جهات االتصال

 مدير خبير بالسياسات، روبرت هوجارث

 خرى للجهود المشترآةالمشكالت النشطة األ
  حقوق المسجل والتعديالت على اتفاقية اعتماد المسجل 
  )IRD(بيانات التسجيل الدولية  
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 المنظمة العامة

 بنية عامة 123توسع المجتمع العام ليصبح 
 لمحة سريعة

تم اعتماد . ICANNنترنت الفرديين في بالغ مستخدمي اإلإتساعد على تمثيل و العالم حولن بنى المجتمع العام إ
ما  ،")ALSes(" عامةبنى على أنها  إلنترنت الفرديين مؤخرا للمجتمع العامالمنظمات الثالث الجديدة لمستخدمي ا

  .123 هو ALSes ل يجعل الرقم اإلجمالي

 التطورات األخيرة
 Connexion al Desarollo de El Salvador لـ") ALAC("شهدت اللجنة االستشارية العامة 

ضمنت عملية الشهادة االجتهاد وت. Wikimedia Switzerlandو Nurses Across the Bordersو
والنصيحة اإلقليمية المقدمة منها وأمريكا الالتينية والمنظمات اإلقليمية العامة  ICANNالمستحق الذي قام به طاقم 

والمنظمة العامة اإلقليمية األوروبية ) AFRALO(والمنظمة العامة األفريقية ) LACRALO(لجزر الكاريبي 
)EURALO .( 

Connexion al Desarollo de El Salvador  تقع في سان سلفادور والسلفادور في الوقت الحالي بها
وعدد ) ICT(عضو من أصحاب المصلحة بمن فيهم الصحفيين والناشطين في حقوق تقنية اتصاالت المعلومات  33

. وتساهم في تقليل الفقر وتسهيل تطوير األعمال التجارية ICTوطلب  تعزز المنظمة استخدام. من األآاديميين
 . LACRALOداخل  ALSوستكون 

Nurses Across the Borders  تقع في الجوس بنيجريا وتتضمن من بين أهدافها تعزيز وتشجيع المشارآة
ت الحكومية وغير الحكومية بتوفير رعاية صحية متكاملة وخدمات صحية وتطوير البنية العامة في دعم الوآاال

 . AFRALOداخل  ALSوستكون هذه المنظمة . التحتية

Wikimedia Switzerland انية داخل تقع في زيورخ في سويسرا وهي جمعية تتطلب مقدما نشر المعرفة المج
 .EURALOداخل  ALSوستكون . عضوا 80ولديها في الوقت الحالي . سويسرا

 مزيد من المعلومات
 ALSes بالمنظمات المعتمدة والمعلقةقائمة آاملة  
 http://www.atlarge.icann.org/members: المعتمدة ALSesالخريطة العالمية بمناطق  
: At-Largeمعلومات حول آيفية االنضمام إلى  

app.htm-http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures  
  ICANN :http://www.atlarge.icann.org موقع الويب للمجتمع العام لـ 

 جهات االتصال
  سكرتير المجتمع العام, ماتياس النجينيجر
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http://www.atlarge.icann.org/maps/
http://www.conexionelsalvador.org/
http://www.nursesacrosstheborders.org/
http://www.wikimedia.ch/Main_Page
http://www.atlarge.icann.org/en/applications
http://www.atlarge.icann.org/members


 ارآة واالشتراكام إلى زيادة المشيهدف االستبيان الع
 لمحة سريعة

العامة داخل  123والموظفين اإلقليمية العوام أعدوا استبيانا عاما لكل بنى ) ALAC(اللجنة االستشارية العامة 
والطاقم العام على  ALACويتوقع أن تساعد المعلومات التي تم الحصول عليها من هذا االستبيان . المجتمع العام

 . واالشتراك داخل المجتمع العام توفير دعم لزيادة المشارآة

 التطورات األخيرة
بشكل  ALSesويهدف إلى التعرف على  2010مايو  23 – 7يفتح ) ALS( 2010استبيان البنية العامة للعام 

 . والطاقم العام العمل على تحسين الدعم المقدم لزيادة المشارآة واالشتراك ALAC أفضل بحيث يمكن لـ

 2010للعام  ALSاستبيان ) 1: اللغات اإلنجليزية واألسبانية والفرنسية مقسم إلى ثالثة أقسامواالستبيان المتوفر ب
وتتضمن المعلومات المطلوبة . الجغرافية ICANNاستبيان حول مناطق ) 3و ccNSO-ALSاستبيان ) 2و

 ALSاما لعضوية وبدائلهم واآتشاف النقاط السياسية األآثر اهتم ALSمعلومات االتصال الحالية لكل ممثلي 
إضافة إلى ذلك فسيساعد . العام ICANNوالتعرف على آيفية تفضيل االتصاالت مع أعضاء المجتمع العام وطاقم 
بما يشمل تنسيق مجموعة العمل  ALSesاالستبيان في التعرف على الكثير حول أنواع االشتراك العالمي األهم في 

لعام باالجتماعات اإلقليمية والدولية واإلسهام في مشروع التحسينات المفضلة والعضوية الهامة في تقديم المجتمع ا
 . العامة

أعدوا أسئلة الستبيان  ccNSOإلى  ALACورودي فانسنيك لمجلس  ALAC لـ ccNSOرون شيروود ومجلس 
ALS-ccTLD . ويتوقع أن يساعد االستبيان في تحديد العالقة بينccTLDs وALSes  عبر تحديد أي من

ALSes ضمن بأنشطة متccTLD المحلية . 

بمجموعة العمل  ICANN والغرض من القسم الثالث وهو استبيان المجتمع من خالل مراجعة المناطق الجغرافية لـ
 .الجغرافية ICANNداخل المجتمع هو تقييم التأثيرات والطلبات الحالية إلطار عمل مناطق 

 الخطوات التالية
 .ALACين قادرين على تحليل نتائج االستبيان وتقديم تقرير إلى تتكون مجموعة العمل من قادة إقليم

 مزيد من المعلومات
: باللغة اإلنجليزية واألسبانية والفرنسية على موقع 2010يتوفر استبيان المجتمع العام لعام  

https://www.bigpulse.com/m9711/intro 
 Live Poll Results:  

https://www.bigpulse.com/votestats?3jauIU9EwgyHxAfpbPSn  

 جهات االتصال
  مدير عام المجتمع العام، هايدي أولريتش
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 IDNsو XXX.و WHOIS بإدخال السياسة بـ ALACهامات سإ
 لمحة سريعة

في توفير اإلدخاالت تمثل مستخدمي اإلنترنت الفرديين حول نطاق تنوع ) ALAC(تستمر اللجنة االستشارية العامة 
 ).IDNs(وأسماء النطاق المدولة  Whoisالمشكالت بما يتضمن 

 التطورات األخيرة
 :حول الموضوعات التالية في أبريل ICANNرات العامة أو االستشاريين لمجلس إدخاالت للمشاو ALACتوفر 

 ALACيان مسودة ب: ، انظرWhoisالتقرير المبدئي حول متطلبات خدمة  
مسودة بيان  ، انظرXXX sTLD. لـ ICMتقرير الخيارات العملية المقترحة العتبار طلب  

ALAC   بإدخالORAL  
 مسودة ورقة التقرير المؤقت الخاص بالرؤساء حول السياسة لتمهيد، IDN 3 حروف ،IDNمتغيرات  

IDN ccTLDs ذ المقترحة لمزامنة خطة التنفيوIDN ccTLDs مسودة البيان المجمع ، انظر
ALAC حول المشكالت المتعلقة بـ  IDN . 

  مزيد من المعلومات
عامة الرسمية بما يتضمن ما سبق على موقع الويب يمكن الوصول إلى آل البيانات ال

http://www.atlarge.icann.org/correspondence 

 جهات االتصال
  للمنظمة العامة ون اإلقليميةؤ، مدير الشمتياس النجنيجر

SSAC 

 SSAC المشكالت النشطة لـ
في دراسة المشكالت األخرى المتعلقة بموازنة مستوى ) SSAC(تستمر اللجنة االستشارية العامة ولجنة األمن 

الجذر لنظام اسم النطاق آما تدرس مظاهر االختصاص المطورة لدراسة موازنة الجذر لتحديد األسئلة التي يجب 
تقرير أنشطة للتعرف على مزيد من التفاصيل حو تلك المعلومات انظر ( .قد تتطلب عمال إضافياتحديدها والتي 

SSAC (. 

وعات العمل آما الحظنا في تقرير النشاط فإن أعضاء اللجان يشترآون بنشاط في منظمات دعم المجتمع ومجم
 : بشكل خاص األعضاء هم. 2009من تقارير  SSACباللجان االستشارية في دراسة توصيات 

 )GW-IRD(العمل مع مجموعة العمل على بيانات التسجيل الدولية  
المجموعة و االستشارية عالية األمان TLDمجموعة (دراسة طرق الحد من اإلجراءات الخبيثة  

 )لوصول لملف المنطقةاالستشارية ل
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https://st.icann.org/gnso-liaison/index.cgi?initial_whois_service_requirements_report
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مجموعة ( GNSOالمحتملة مع مجموعات العمل على  RAAدراسة األمان وما يتصل به بتعديالت  
 ).ALAC/GNSO RAAالفريق المشترك لعمل مسودة و العمل على سياسات إساءة التسجيل

وجدير بالذآر أن . TLDs بـ السجالت التي ال أصل لهافي دراسة سيطرة  SSACآذلك يستمر حزب عمل 
  .تظل موجودة حتى وإن لم يعد اسم النطاق األصلي لها موجودا سجالت األيتام هي سجالت للموارد

بجدر الحماية التجارية التي تبدأ في مارس  IPv6بإمكانيات  2010بدأت استبيان لعام  SSACإضافة إلى أن 
إن آنت أحد   .ICSAللوصول إلى اتصاالت مناسبة بين أعضاء  ICSAمع معامل  SSACتعمل . 2010

 .االستبيانن لجدر الحماية التجارية فنحن نشجعك على المشارآة في المستخدمين التجاريي

انظر . أو االستشاريين SSACوهذا الموضوع إضافة إلى موضوعات أخرى قد يتم تحديدها في المستقبل بتقارير 
 .SSACللتعرف على معلومات حول أنشطة  SSAC موقع الويب الخاص بـ

 جهات االتصال
 التقني الخبير  تقني األمن العام وستيف شينج المحلل، وديف بيسكتيللو SSAC، المدير ودعم دنجوليا هيدلو

https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/raa-related/index.cgi?joint_alac_gnso_wg_and_at_large_workspace_on_raa_related
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22A9WG4UQWG
http://www.icann.org/en/committees/security/
mailto:policy-staff@icann.org
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