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 ICANNعبر 

 قضايا مفتوحة حاليا للتعليق العام

ccNSO 

 لاعمفي األ ccNSOثالث سنوات لـ لخارطة طريق لسياسة تمتد 

 المجلس يحدد أولويات اإلجراءات، اعتماًدا على المراجعة التنظيمية

 ار التفسير، وآخرون يردون على طلب متطوعين مجموعة عمل إطGACأعضاء 

 تأسيس مجموعة عمل تنفيذ مستودع األحداث

 الجتماع سنغافورة ccNSOنشر مشروع جدول أعمال 

GNSO 

 Whoisيتقدم بدراستين حول  GNSOمجلس 

 في سنغافورةحويل بين السجالت تسلم تقريًرا نهائًيا مجموعة عمل الت

 التنفيذمرحلة إلى تصل توصيات مكافحة إساءة استخدام التسجيل 

 الستعادة اسم النطاق بعد االنتهاء يضم تعليقات مجتمع مجلس إدارة المجتمعالتقرير النهائي 

 بيروقراطيةيحد من ال: المجلس GNSOتحسينات 

ASO 

 المستعادة IPv4طرح مقترح جديد للسياسة العالمية للتعامل مع عمليات حجب عناوين 

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

GNSO وccNSO  تتفقان حول التقرير النهائي لـIDN TLD  الواحدذات الحرف 

At-Large 

Large-At  الطلبتراجع تقرير المرحلة الثانية المقدم من مجموعة العمل المشتركة لدعم مقدم 

 يحصل على منسق نظرا ألجازة المدير Large-Atفريق عمل 

SSAC 

 gTLDالستشارية لألمن واالستقرار تعلق على انتقاالت تسجيل اللجنة ا

 اقرأ بلغتك المفضلة

ع الويب موق ىعل السياسةويتم نشر تحديث . بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدةيتاح تحديث السياسة 
على البريد اإللكتروني التحديث لتلقي  .من خالل االشتراك عبر اإلنترنتكما أنه متاح  ICANN بـ الخاص

إدخال عنوان البريد اإللكتروني، وتحديد و ،ICANN صفحة اشتراكاتا، يمكنك زيارة الخاص بك شهريً 
 .انيةهذه الخدمة مجعلًما بأن  .لالشتراك "تحديث السياسة"

 ICANNبتحديث سياسة بيان الغرض الخاص 
 

 .staff@icann.org-policyأرسل أسئلتك وتعليقاتك ومقترحاتك إلى: 

 واللجان االستشاريةالدعم سياسة منظمات 

 ASO وينمنظمة دعم العنا
 ccNSO منظمة دعم أسماء رموز الدول

 GNSO منظمة دعم األسماء العامة
 At-Large ALACاللجنة االستشارية 

 GAC اللجنة االستشارية الحكومية
 RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

 SSAC اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 
 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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  ICANN عبر

 ا للتعليق العامقضايا مفتوحة حاليً 

وجهات بمشاركة اآلن بادر . ICANNتم فتح فترات عامة كثيرة إلبداء التعليقات حول المشكالت التي تهم مجتمع 
 نظركم حول مواضيع مثل:

  تعديل عقد.MOBI سيتيح هذا التعديل المقترح  .المقترح.MOBI ،استخدام خيارات ومشغل السجل، و
علًما بأن التعليق  a.mobiمكونة من حرف أو حرفين، مثل  اتإضافية لتوزيعات عادلة، ألسماء نطاق

 .2011مايو  25سيبدأ بحلول 
 واألفكار، التي ينبغي أن تصل إليها  راء والتعليقاتاآلالبحث عن  .التمثيل األكاديمي في لجنة الترشيح

 التي تمثل منظمات أكاديمية ومماثلة حول االختيار السنوي لمندوب التصويت فيوالكيانات، إن وجدت، 
نظام على الالتعديل المقترح حول التعليقات يتم السعي للحصول على . كما NomCom حاتلجنة الترشي

التعليق علًما بأن الداخلي إلزالة هذا المقعد في حالة رغبة أي كيان مواصلة إثبات صعوبة التعرف عليها. 
 .2011مايو  30سيبدأ بحلول 

  إطار عمل األمن واالستقرار والمرونة الخاص بـICANN  مراجعة إطار  ت. تم2012للسنة المالية
يشمل أولويات تنفيذ السنة المقبلة فيما يتعلق باألمن واالستقرار والمرونة كي  2012العمل للسنة المالية 

د، ووضع المنظمة في النظام في هذا الصد ICANNلإلنترنت، باإلضافة إلى وصف واضح لدور 
 .2011يونيو  7بحلول اإليكولوجي لإلنترنت. وذلك بلغات األمم المتحدة الست. ويرجى أن يتم التعليق 

  عمليةICANN ع القيود المفروضة عن المقترحة للتعامل مع طلبات رفgTLD تتاح اآلن العملية الحالية .
لكي ينضموا ألي فرع أو يكونوا أصحاب تجزئة  gTLDالمقترحة للمراجعة والتعليق لمشغلي سجل 

المعتمد، أو  ICANNالمعتمد، أو للتعاقد من الباطن لتوفير خدمات التسجيل لمسجل  ICANNلمسجل 
 .2011يونيو  1بحلول يتم التعليق  أصحاب تجزئة أو أي فرع. ويرجى أن

  الميثاق الدائم المقترح الخاص بمجموعة أصحاب المصالح غير التجاريةGNSO تفصل هذه الوثيقة .
اءات التصويت، لمجموعة أصحاب المهمة المقترحة والمبادئ والهيكل التنظيمي وقواعد العضوية وإجر

 .2011يونيو  5بحلول . يرجى أن يتم التعليق GNSOالمصالح الذين يمثلون المصالح غير التجارية في 
ضافة إلى منتديات التعليق المسجلة المغلقة اإلالمشكالت المعروضة للتعليق العام، ببللحصول على قائمة كاملة 

 .صفحة تعليق الجمهورتفضل بزيارة  ،حديثاً 

http://www.icann.org/en/public-comment/#mobi-rsep-2010011
http://www.icann.org/en/public-comment/#academia-nomcom
http://www.icann.org/en/public-comment/#academia-nomcom
http://www.icann.org/en/public-comment/#ssr-fy12
http://www.icann.org/en/public-comment/#cross-ownership-existing-registries
http://www.icann.org/en/public-comment/#ncsg-charter
http://www.icann.org/en/public-comment/
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ccNSO 

 لاعمفي األ ccNSOخارطة طريق لسياسة تمتد ثالث سنوات لـ 
 نبذة
، وافق المجلس على العملية والتي ةالتنظيميالمراجعة المحددة في  ccNSOاتخاذ إجراء بشأن إحدى تحسينات إن 

 .جية رفيعة المستوى ومرنة للعمل في السياسة الحالية والقادمةسوف تستخدم إلنتاج وثيقة إستراتي

 التطورات األخيرة
واعتمد عملية تطوير والحفاظ على خارطة طريق السياسة التي تمتد  ccNSOخالل اجتماع مايو، حدد مجلس 

 .ومجموعات العمل ccTLDثالث سنوات وخطة العمل لضمان المشاركة وردود الفعل على خطة عمل مجتمع 

 الخلفية
تطور والنشر السنوي لخارطة طريق السياسة للسنوات المراجعة ا مؤخرً  ccNSOلـ حددت المراجعة التنظيمية 

. واعتبر المجلس هذه التوصية كأولوية كبرى ccNSOالثالث المقبلة باعتبارها إحدى التحسينات الموصى بها لـ 
 وخطط لتنفيذها في غضون ستة أشهر.

 التاليةالخطوات 
 في سنغافورة. ccNSOفي اجتماع  ccTLDتم تقديم اإلجراءات ومشروع خارطة طريق السياسة إلى مجتمع سي

 جهات االتصال بالعاملين
 ccNSOمستشار سياسة بارت بوسوينكل، 

 يةالمجلس يحدد أولويات اإلجراءات، اعتماًدا على المراجعة التنظيم

 نبذة
المراجعة أهم األولويات ووافق على اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في  ccNSOد مجلس دح

 .ccNSOاألخير لـ  ةالتنظيمي

 التطورات األخيرة
. وتتضمن مراجعةالخطة عمل تصف كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في  ccNSOخالل اجتماع مايو، اعتمد مجلس 

أو ردا على ذلك،  ccNSOلويات إجراءات تنفيذ التوصيات، مثل توثيق عملية لوضع بيان الخطة قائمة بأو
لسياسة. وقد اكتمل وصف مهام ومسؤوليات الرئيس ونواب الرئيس لباإلضافة إلى تطوير وتحديث خريطة طريق 

 .ccNSOوأعضاء مجالس 

 الخلفية
المستمر. وهي تهدف إلى ضمان وجود دراسة  للتحسين ICANNا من برنامج التنظيمية جزءً ات مراجعالتعتبر 

 متعمقة لدور وتشغيل الهياكل الرئيسية للهيئة، مع دعم استشاريين مستقلين ومهنيين ومن الخارج.

mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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 -إن "الهدف من هذه المراجعة ، فICANNالخاصة بمنظمة  اللوائحمن  4القسم من ، 4وكما هو محدد في المادة 
) ما إذا كان لهذه المنظمة 1هو تحديد ( -حتى تسير وفقاً لهذه المعايير والمقاييس حسب توجيهات مجلس اإلدارة 

) وإذا كانت كذلك، فهل من المطلوب إجراء أي تغيير في الهيكل أو عمليات 2و( ICANNهدف دائم في هيكل 
 التشغيل لتحسين فعاليتها".

 .2011مارس  4في  ccNSOلـ  ةالتنظيميمراجعة لل التقرير النهائيدر وقد ص

 مزيد من المعلومات
 دعم أسماء رموز الدول صفحة ويب مراجعة منظمة 

 جهات االتصال بالعاملين
 ccNSOمستشار سياسة  ،بارت بوسوينكل

، وآخرون يردون على طلب متطوعين مجموعة عمل إطار GACأعضاء 
 التفسير

 نبذة
ضع إطار لتفسير القضايا المتعلقة بتفويض وبمتطوعين قيام وغيرهم على دعوة الشهر الماضي ل GACرد أعضاء 

 .ccTLDوإعادة تفويض 

 التطورات األخيرة
إطار مجموعة عمل مشاركة كاملة في  GAC، سوف يشارك األعضاء الفرديين لـ ccNSOبناء على دعوة 

مشاركي  ccNSOجهة اتصال، وعين مجلس  ALAC). وباإلضافة إلى ذلك، عينت FoI WGتفسير (ال
ccNSO مايو. ويقدم موقع ويب  10ماعها في في اجتccNSO والعالقات المتبادلة  قائمة كاملة من األعضاء

 والخبراء المدعوين.

 الخطوات المقبلة
 في وضع واقتراح خطة العمل. إطار التفسيرستتمثل المهمة األولى لفريق عمل 

 يةالخلف
، RFC 1591في وضع إطار عمل تفسيري لبيانات السياسة الحالية  إطار التفسيريتمثل هدف مجموعة عمل 

). وسوف يساعد إطار العمل على حل ICP-1وتفويض وهيكل نظام اسم نطاق اإلنترنت ( GAC 2005ومبادئ 
مجموعة عمل ها تدد) التي حIDN ccTLD(بما في ذلك  ccTLDالقضايا المتعلقة بتفويض وإعادة تفويض 

). فتوفير إطار عمل من شأنه أن يعزز قرارات متسقة ويمكن التنبؤ بها مع DRD WGتفويض (التفويض وإعادة ال
 تعزيز المساءلة والشفافية لجميع أصحاب المصلحة.

 مزيد من المعلومات
 صفحة ويب مجموعة العمل إطار عمل تفسير 

 جهات االتصال بالعاملين
 ccNSOسياسة ي مستشاركبير  ،بارت بوسوينكل

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm
http://www.icann.org/en/reviews/ccnso/ccnso-review-wg-final-report-04mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/ccnso/
mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:bart.boswinkel@icann.org
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foiwg.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foiwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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 تأسيس مجموعة عمل تنفيذ مستودع األحداث

 نبذة
ت والعوامل األخرى لتنفيذ لتنفيذ المنطقة التابعة وسوف يبدأ قريبا استكشاف النفقا ccNSOتم إنشاء مجموعة عمل 

وقنوات االتصال في حال حدوث عطل واسع النطاق أو تهديدا لـ  ccTLDوصيانة وتشغيل مستودع جهات اتصال 
DNS. 

 التطورات األخيرة
أعضاء إلى مجموعة عمل جديدة لدراسة وتقديم توصيات بشأن  ccNSOوفي اجتماعها األخير، عين مجلس 

 منطقة الحادث.أفضل السبل لتنفيذ استجابة 

  الخلفية
سوف تبنى أنشطة مجموعة العمل المعينة حديثا على عمل مجموعة العمل لالستجابة للحادث األصلي (على النحو 

 ccTLD) عن طريق تقديم المشورة لمجتمع 2010المقترح في التقرير النهائي، المقدم في كارتاخينا في ديسمبر 
عاملة في صيانة وتشغيل مستودع معلومات جهات االتصال لتمكين بشأن المسائل المختلفة ال ccNSOومجلس 

 .DNSخالل الحوادث التي قد تؤثر على  ccTLDالمشاركة والتفاعل مع سجالت 

 وسوف تتولى مجموعة العمل على وجه التحديد:

 ع استكشاف بالتفصيل التكاليف والعوامل األخرى ذات الصلة إلنشاء والحفاظ على المخزون وإخبار مجتم
ccTLD .والمجلس وفقا لذلك 

  استكشاف مختلف أشكال التمويل واإلدارة والحكم والتوصية بالخيار المفضل لمجتمعccTLD .والمجلس 
 ، سوف تتولى مجموعة العمل:ccNSOوعقب هذه الخطوات وبناء على طلب من مجلس 

 .إعداد وإرسال طلب اقتراح ومراجعة للردود 
  تقديم المشورة لمجتمعccTLD جلس ومccNSO .بشأن الخيارات المفضلة 

 الخطوات المقبلة
 ستتمثل المهمة األولى لفريق العمل في وضع خطة عمل.

 مزيد من المعلومات
 صفحة ويب مجموعة عمل تنفيذ مستودع الحادث 

 جهات االتصال بالعاملين
 ccNSOمستشار سياسة  ،بارت بوسوينكل

http://ccnso.icann.org/workinggroups/iriwg.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/iriwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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 الجتماع سنغافورة ccNSOنشر مشروع جدول أعمال 
 نبذة

العام بسنغافورة ثالثة أيام من  ICANN 41 لجدول أعمال االجتماع، اجتماع ccNSOشمل مشروع مجلس 
 .الجلسات وغيرها من األنشطة

 التطورات األخيرة
 لسنغافورة. وسوف تعقد دورات سنغافورة خالل الفترة من ccNSOشر مشروع جدول أعمال اجتماعات تم ن

 .2011يونيو  20 – 22

 خلفيةال
المجتمع المنصوص  تعليقات وآراء، استنادا إلى ccNSOوضع جدول أعمال من جانب مجموعة عمل برنامج 

 في استطالعات الجلسة الماضية. اعليه

 الخطوات المقبلة
 عديالت طفيفة قد تجري.ت

 مزيد من المعلومات
 جدول األعمال 
 استطالعات االجتماع 

 جهات االتصال بالعاملين
 ccNSOسكرتير  ،غابرييال شيتيك

GNSO 

 Whoisيتقدم بدراستين حول  GNSOمجلس 

 نبذة
Whois  عبارة عن مستودع للبيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات، وتسجيل االتصاالت وغيرها من

ع عمليات الضبط تلك ، فيجب التعامل مWhois وبسبب التوازن العالمي وأهمية المعايير لـ. المعلومات الحساسة
 GNSOيدرس مجلس . األسئلة المطروحة والمتعلقة باستخدام وإساءة استخدام الموارد العامة الهامة. بعناية أكبر

 .Whoisأربع دراسات لتوفير معلومات حالية وموثوق بها إلجراء مناقشات مجتمعية حول 

 التطورات األخيرة
مناقشة هذه  GNSOقترحة للتكلفة والجدوى، وبدأ مجلس فحص جميع الدراسات الم ICANN فريق عملأتم 

 .2011في مارس فالي خالل اجتماع سليكون  Whoisالدراسات وكذلك تقرير متطلبات خدمة 

http://ccnso.icann.org/meetings/singapore/agenda.htm
http://ccnso.icann.org/meetings/singapore/agenda.htm
http://ccnso.icann.org/surveys
http://ccnso.icann.org/surveys
mailto:Gabriella.Schittek@icann.org
mailto:Gabriella.Schittek@icann.org
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 إلى أربع فئات واسعة: Whoisوقد صنفت دراسات 

  سوء استخدامWhois تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف مدى استخدام معلومات .Whois  العامة
مؤخرا أن  ICANN فريق عملالشروع في هذه الدراسة وأعلن  GNSOضارة. قرر مجلس  ألغراض

جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرغ، فيالدلفيا بالواليات المتحدة، من شأنها أن تجري هذه الدراسة التي 
 تمتد قرابة عام.

  تحديد هوية مسجلWhoisن قبل األشخاص مدى تسجيل أسماء النطاقات المسجلة م . يمحص هذا الجهد
 ICANN. أصدرت Whoisاالعتباريين أو ألغراض تجارية ليست واضحة والتي تتمثل في بيانات 

RFP  وأعد أعضاء الفريق تحليل اإلجابات المورد لمجلسGNSO  ونظر المجتمع. وما زال المجلس
وتقارير  Whoisتحليل الطاقم إلساءة استخدام يدرس ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي إجراء هذه الدراسة. 

 .كيلو بايت] PDF ،488[إصدار  تحديد التسجيل
  دراسة إساءة استخدام خدمات الخصوصية والبروكسيWhois سوف تركز هذه الدراسة على مدى .

ء النطاق إلجراء أنشطة غير قانونية أو ضارة باإلنترنت عبر خدمات الخصوصية استخدام تسجيل أسما
والبروكسي لتأمين تحديد هوية العاملين. وللسعي في إشراك المنظمات البحثية المستقلة إلجراء هذه 

. وقد ورد ثالثة ردود. وقد تم 2010مايو  20لهذه الدراسة في  ICANN RFPالدراسة، أرسل فريق 
يد من المعلومات ممن يتقدمون بأقوى هذه الردود. وقد حلل فريق العمل هذه المعلومات، وقرر طلب المز

فين لدراسة إساءة تحليل الموظالمضي قدما في هذه الدراسة. انظر  2011أبريل  28في  GNSOمجلس 
 عملالفريق كيلو بايت]. يتولى  PDF ،436[إصدار  Whoisاستخدام خدمات الخصوصية والبروكسي 

 ترتيبات الالزمة إلجراء الدراسة.اآلن عمل ال
 دراسة إساءة استخدام خدمات الخصوصية والبروكسي Whois ستعنى هذه الدراسة بقياس استجابة .

إلجراء هذه الدراسة  RFPبات "الكشف عن هوية المسجل". تم نشر خدمة البروكسي والخصوصية لطل
إلى أن المتقدمين بالعطاءات  ICANN فريق عملولكن لم يتلق أي عروض. وتوصل  2010في سبتمبر 

المحتملين معنيين بمخاوف كبيرة مع جدوى هذه الدراسة، وما إذا كانت مجموعة المتطوعين قادرين على 
ع االنتباه إلى حساسية البيانات التي سيتم تقاسمها. ولمعالجة هذا التخوف، اقترح االستعداد للمشاركة، م

أن إجراء دراسة الجدوى لتوضيح وجهات عدم التأكد وتحديد ما إذا كانت الدراسة الكاملة  عملالفريق 
تقرير عن الموظفين حول دراسة الكشف والترحيل عن الخصوصية وبروكسي ممكنة أم ال. انظر أحدث 

Whois  إصدار]PDF ،247  أبريل، قرر مجلس  28كيلو بايت]. وخالل االجتماع األخير في
GNSO ين، وسوف أيضا المضي في استطالع ما قبل الدراسة على النحو الموصى به من قبل الموظف

 اآلن أيضا إجراءات لبدأ هذا العمل.فريق العمل يتخذ 
  متطلبات خدمةWhois.  يناقش مجلسGNSO  لمتطلبات خدمة أيضا جرد التقرير النهائيWhois 

كيلو بايت]، الذي اكتمل في العام الماضي. ويعتبر هذا التقرير قائمة شاملة  PDF ،636[إصدار 
القائمة على أساس السياسات الحالية ومناقشات السياسة السابقة، ولكنها ال تقدم  Whoisلمتطلبات خدمة 

 توصيات تتعلق بالسياسات. وال تزال هذه المناقشات مستمرة.

 مزيد من المعلومات
  صفحة تطوير سياسةWhois GNSO 
  معلومات أساسية حول دراساتWhois 
  إعالنRFP  إلساءة استخدامWhois 
  إعالنRFP  لتحديد هوية مسجلWhois 
  دراسة إساءة استخدام البروكسي وخصوصيةWhois واإلعالن 
  دراسة اإلزالة والنقل للبروكسي وخصوصيةWhois واإلعالن 

http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-studies-report-for-gnso-23Mar10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-studies-report-for-gnso-23Mar10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/gnso-whois-pp-abuse-studies-report-05oct10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/gnso-whois-pp-abuse-studies-report-05oct10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-pp-relay-reveal-studies-report-11feb11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-pp-relay-reveal-studies-report-11feb11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-pp-relay-reveal-studies-report-11feb11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-28sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-23oct09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-18may10-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-29sep10-en.htm
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  انظر تحليل الموظفين لدراسة إساءة استخدام خدمات الخصوصية والبروكسيWhois  إصدار]PDF ،
 كيلو بايت] 436

  تحليل الطاقم إلساءة استخدامWhois إصدار  لوتقارير تحديد هوية المسج]PDF  كيلو  488بمساحة
 بايت]

  حول دراسة إزالة ونقل الخصوصية والبروكسي  عملالفريق تقريرWhois  إصدار]PDF ،247  كيلو
 بايت]

  قرار مجلسICANN  عرض واستخدام بيانات التسجيل المدولةبشأن 
 SSAC037 :عرض واستخدام بيانات التسجيل المدولة 
 إصدار  ميثاق مجموعة عمل تسجيل بيانات التدويل]PDF ،112 [كيلو بايت 
  :مقدمة لقائمة متطلبات خدمةموجز صوتي Whois  مقطع]MP3 ،15 [ميجابايت 
  قائمة متطلبات خدمةWhois – إصدار  التقرير النهائي]PDF ،636 [كيلو بايت 
  أبريل حول دراسات  28قرارWhois 

 جهات االتصال بالعاملين
 السياسة ي، كبير مستشارليز جاستر

 مجموعة عمل التحويل بين السجالت تسلم تقريًرا نهائًيا في سنغافورة

 نبذة
إلى توفير إجراء مباشر لحاملي اسم النطاق لنقل أسمائهم ) IRTP(بـ  تهدف سياسة نقل التسجيل الداخلي المعروفة

بمراجعة واعتبار المراجعات على هذه  GNSOويقوم مجلس . المعتمد إلى مسجل آخر ICANNمن مسجل 
 .السياسة وقد أسست مجموعات عمل للتعامل وتنفيذ تلك الجهود

 التطورات األخيرة والخطوات التالية
 كيلو بايت]، نشرت مجموعة العمل PDF ،764[إصدار  التقرير األوليليقات العامة بشأن التعمراجعة وبعد 

IRTP Part B PDP إصدار  تقريرها النهائي]PDF ،733  :كيلو بايت]. يتضمن التقرير تسع توصيات منها 

 قناة العمل في حاالت طوارئ المسجل 
  تقرير القضايا بشأنWhois "الكثيف" 
 "تقرير القضايا بشأن مهمة "تغيير التحكم 
  أو  7و 6تعديل أسباب االستبعاد رقمIRTPو ، 
  توضيح رسائل حالةWhois .فيما يتعلق بوضع قفل المسجل 

الواردة كجزء من منتدى التعليق العام والتدويل على قناة عمل طوارئ  للتعليقات العامةمجموعة العمل مراجعة 
 GNSOلنهائي. ومن المتوقع أن تقدم مجموعة العمل تقريرها النهائي إلى مجلس المسجل المقترحة في التقرير ا

 .2011المنعقد في سنغافورة في يونيو  ICANNقبل اجتماع 

 .الجزء ب IRTPمساحة فريق العمل لمزيد من المعلومات، يرجى استشارة 

http://gnso.icann.org/issues/whois/gnso-whois-pp-abuse-studies-report-05oct10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-studies-report-for-gnso-23mar10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-pp-relay-reveal-studies-report-11feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#6
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://gnso.icann.org/drafts/internationalized-data-registration-wg-draft-charter-27sep09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/internationalized-data-registration-wg-draft-charter-27sep09.pdf
http://audio.icann.org/whois-requirements-20100413-en.mp3
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
http://gnso.icann.org/resolutions/#201104
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/irtp-b-proposed-final-report/
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
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 خلفيةال
المعتمد إلى  ICANNإلى توفير إجراء مباشر لحاملي اسم النطاق لنقل أسمائهم من مسجل  IRTPتهدف سياسة 

والنظر مراجعة للسلسلة من خمس مجموعات عمل (األجزاء من أ إلى هـ)  GNSOمسجل آخر. وقد أنشأ مجلس 
  في التعديالت المختلفة لهذه السياسة.

الخمس المحددين لتحديد نقاط التحسينات للسياسة  PDPsالثاني في سلسلة نقاط  IRTPالجزء ب من  PDPتعتبر 
الحالية. وتتناول مجموعة عمل الجزء ب خمس قضايا خاصة باختطاف النطاق، وعودة عاجلة لنقل اسم غير الئق، 

 .ميثاق المجموعة وحالة اإلغالق. للتعرف على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى

 مزيد من المعلومات
  التقرير النهائي المقترحIRTP إصدار  الجزء ب]PDF ،733 [كيلو بايت 
 سياسة نقل التسجيل الداخلي صفحة ويب 
  صفحة تقرير حالةIRTP  الحاليالجزء ب بشأن التقدم 
  تقريرIRTP إصدار  الجزء ب هنا]PDF ،256 [كيلو بايت 
  توصياتPDP  إصدار]PDF ،124 [كيلو بايت 
 بدء ICANN  :التفسير الصوتي للجزء ب من البودكاستIRTP  إصدار]MP3 ،18 [ميجا بايت 

 جهات االتصال بالعاملين
 مدير السياسة ،ماريكا كونينجز

 يذتوصيات مكافحة إساءة استخدام التسجيل تصل إلى مرحلة التنف

 GNSO مجلس طلبات ممارسات أفضل بحث

 نبذة
يعوز السجالت والمسجلين التوحيد عند التعامل مع تسجيل إساءة اسم نطاق، واألسئلة التي ال تزال قائمة حول 

) RAF(مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل  GNSOبدأ مجلس ." إساءة استخدام التسجيل"األنشطة التي تشكل 
المقترحة، يمضي مجلس  RAPمنهج مجموعة عمل مراجعة وبعد . اء على التسجيللدراسة سياسات االعتد

GNSO  قدما في توصياتRAP العديدة. 

 التطورات األخيرة والخطوات التالية
) RAP) سياسات إساءة التسجيل (DTوناقش المنهج المقترح لفريق صياغة تنفيذ ( GNSOاستعرض مجلس 

، قرر المجلس المضي قدما في عدد من توصيات 2011. وخالل اجتماع فبراير جلسة العمل في كارتاخيناخالل 
RAP:بما في ذلك ، 

  طلب ورقة مناقشة بشأن اإلنشاء غير الملزم ألفضل الممارسات لمساعدة المسجلين والسجالت لمعالجة
 ت.التسجيل التعسفي ألسماء النطاقا

https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://cartagena39.icann.org/node/15329


11 

  من إدارة التزام  تعليقات وآراءمن التوصيات التي تتطلب  اثنتانالمضي قدما تجاهICANN: 
o  تتطلب توصية الوصولWhois  إدارة امتثال  2رقمICANN  لنشر المزيد من البيانات حول

، سنويا على األقل. وسوف تتضمن هذه البيانات عدد من المسجلين لعرض قيود Whoisإمكانية 
ونتائج التدقيق السنوي لالمتثال  43المنفذ  Whoisمن الوصول إلى خوادم  غير معقولة

 .Whoisلاللتزامات التعاقد للوصول إلى 
o  توصي بأن 1توصية إشعارات التجديد رقم ،GNSO  ترجع هذه المسألة إلى إدارةICANN 

 .Whoisنات التعاقدية إلجراءات اإلنفاذ الممكنة، بما في ذلك التحقيق في إساءة استخدام بيا
 GNSOإلى قائمة مشروع  RAP"بإضافة ما تبقى من توصيات  ICANNفريق سياسة  GNSOوكلف مجلس 

 تتبع ما تبقى من التوصيات ومعالجتها حسب االقتضاء." GNSOبحيث يمكن لمجلس 

رقم اثنان  Whoisحول عدد توصيات الوصول إلى  مالحظات GNSOإلى مجلس  ICANNوقدم فريق امتثال 
وتوصية إشعارات التجديد الوهمية رقم واحد. وناقش المجلس المالحظات الواردة وكذلك الخطوط العريضة للتقرير 

 الجدول الزمني لالجتماعات(انظر فالي خالل اجتماع سيليكون  UDRPاألولي لتقرير الحالة للوضع الحالي لـ 
 للحصول على مزيد من التفاصيل).

 خلفيةال
في يونيو  GNSOميجابايت)، والتوصيات إلى مجلس  PDF ،1.7[ تقريرها النهائي RAPقدمت مجموعة العمل 

) تنفيذ سياسات إساءة التسجيل DTمجموعة من المتطوعين، وفريق صياغة ( GNSO. ثم شكل مجلس 2010
)RAP لصياغة النهج المقترح لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وقد وضع فريق صياغة تنفيذ سياسات إساءة ،(

، PDFاإلقليمي التقرير النهائي [إصدار  RAPلمجموعة العمل التقرير النهائي توصيات التسجيل مصفوفة تصنيف 
كيلو  PDF ،184[إصدار  رسالةميجابايت] حسب األولوية، والتعقيد المتوقع والموارد المطلوبة، وتقديم  1.7

لمزيد من يوضح الخطوط العريضة لمنهج التوصية للنظر فيه. راجع موقع الويب  GNSOبايت] إلى مجلس 
 .المعلومات

 .ICANNويب عبر موقع  RAPتتاح نبذة قصيرة عن مجموعة عمل 

 مزيد من المعلومات
 التقرير النهائي لمجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل ]PDF ،1.7 [ميجابايت 
 ،2008توبر أك 29 تقرير قضايا سياسات إساءة التسجيل ]PDF ،400  [الموجز وترجمةكيلو بايت 
  استخدام التسجيلميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة 
 (ويكي) مساحة عمل مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل 
 (ويكي) إعداد مسودة تنفيذ سياسات اإلساءة للتسجيل مساحة عمل فريق العمل على 
  رسالة فريق صياغة تنفيذRAP  إلى مجلسGNSO ]PDF ،184 [كيلو بايت 

 جهات االتصال بالموظفين
 كبير مستشارو السياسة ،ومارجي ميالمكبير مديرو السياسات  ،ماريكا كونينجز

http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg10766.html
http://svsf40.icann.org/node/21979
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg09388.html
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg09388.html
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg09388.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
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?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-policy/
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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التقرير النهائي الستعادة اسم النطاق بعد االنتهاء يضم تعليقات مجتمع مجلس 
 إدارة المجتمع

 نبذة
ن استعادة أسماء النطاقات الخاصة بهم بعد أن تنتهي؟ يدور الخالف حول ما إذا يالمسجلبوسع هل ينبغي أن يكون 

 .كانت السياسات الحالية للمسجل بشأن تجديد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتهية الصالحية كافية أم ال

 التطورات األخيرة
 )GNSO )DNRPEتقرير استعادة أسماء النطاقات بعد االنتهاء تعليقات المجتمع حول مراجعة بعد االنتهاء من 

]PDF ،1  ،[الستطالع الذي يصاحبهواميجابايت ]PDF ،948  كيلو بايت]، فإن فريق العمل يعمل على استكمال
للتعليق في  كيلو بايت] PDF ،971المقترح [إصدار  التقرير النهائيالتقرير ووضع توصيات محددة. وتم نشر 

 .2011فبراير  21

. وقد أرسل فريق 10أبريل بعد الحصول على مساهمات المجتمع الـ  22في  منتدى التعليق العاموقد أغلق 
ICANN التعليقات العامة الواردة، والتي تهدف إلى وضع مراجعة . بدأت مجموعة العمل موجزا بالتعليقات

المنعقد في  ICANNفي الوقت المناسب الجتماع  GNSOاللمسات األخيرة للتقرير وتقديمها إلى مجلس 
 نغافورة.س

 توصية بما في ذلك: 14كما يتضمن التقرير النهائي المقترح 

 .توفير ثمانية أيام كأحد أدنى بعد انتهاء التجديد من جانب المسجل 
  إتاحة الحصول علىgTLD .غير مدعومة ومسجلين فترات السماح باالسترداد 
 بل انقضاء المدة المحددة، طلب نشر الرسوم المفروضة على التجديد؛ وطلب ما ال يقل عن شعارين ق

وواحدة بعد االنقضاء؛ أي أن موقع ويب المنتهي يجب أن يفيد صراحة بانتهاء صالحية هذا التسجيل، وأن 
 يقدم تعليمات حول كيفية التقديم للنطاق.

 .تطوير المواد التعليمية حول كيفية منع وقوع خسائر غير مقصودة 

 خلفيةال
منتدى (انظر  - 2010مايو  31تقريرها األولي في بالتطوير المهني المعنية  PEDNRعمل نشرت مجموعة 

حول ممارسات التجديد ). وباإلضافة إلى ذلك، طالب االستطالع بعدة أسئلة محددة التعليق العام للمجتمع ذو الصلة
 ALACوانتهاء الصالحية. وقد قدمت تسعة تعليقات، تشمل تعليقات من ممثلي مجموعات السجالت والمسجلين و

رد باالستطالع الذي جرى (انظر  400وتم تلقي أكثر من  ودوائر المستخدمين التجارية والخاصة باألعمال.
 ).الملخص والتحليل

ذات الصلة بنظام استعادة اسم النطاق بعد فترة االنتهاء،  ICANNللتعرف على تاريخ أنشطة تطوير سياسة مجتمع 
 .PEDNRبـ  ومات األساسية الخاصةصفحة المعليرجى الرجوع إلى 

 مزيد من المعلومات
  التقرير النهائي المقترحPEDNR  إصدار]PDF ،971 [كيلو بايت 
  بجلسة المشاورات العامة التفاصيل الخاصةPEDNR في بروكسيل 
  تقرير قضاياGNSO إصدار  الخاص باستعادة اسم النطاق بعد فترة االنتهاء]PDF ،416 [كيلو بايت 

https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
http://gnso.icann.org/issues/pednr/pednr-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#pednr-proposed-final-report
http://forum.icann.org/lists/pednr-proposed-final-report/msg00010.html
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201008-en.htm#pednr-initial-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201008-en.htm#pednr-initial-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201008-en.htm#pednr-initial-report
http://forum.icann.org/lists/pednr-initial-report/msg00009.html
http://forum.icann.org/lists/pednr-initial-report/msg00009.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/pednr/pednr-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
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 تقرير قضايا  ترجماتGNSO الخاص باستعادة أسماء النطاقات بعد فترة االنتهاء 
 العرض التقديمي الخاص بفريق العمل: النتائج النهائية الستطالع المسجل ]PDF ،948 [كيلو بايت 

 جهات االتصال بالعاملين
 لمديرين السياسيينكبير ا ،ماريكا كونينجز

 البيروقراطيةيحد من مستوى المجلس : GNSOتحسينات 
 غير المصالح أصحاب لمجموعة المقترح الميثاق حول تعليقات دقيق؛ بفحص التواصل تعليقات تحظى

  التجاريين

 مع الشكر  –إنهاء المجلس لجنة تسيير أعمال السياسة 
 نبذة

املة من التغييرات العملية والهيكلية لتحسين فعالية وإمكانيات على تنفيذ سلسلة ش GNSOيعمل أعضاء مجتمع 
 . GNSOوتتعلق المواد في هذا الجزء بأخر التطورات الخاصة بتنفيذ تحسينات . المنظمة

 افتتاح منتدى التعليق لمقترح ميثاق مجموعة أصحاب المصالح غير التجاريين الدائم

عليق العام للحصول على تعليقات المجتمع بشأن الميثاق الدائم منتدى الت ICANNمايو، افتتح فريق عمل  6في 
 ).GNSO )NCSGالمقترح الخاص بمجموعة أصحاب المصالح غير التجاريين والتابعين لـ 

 ICANN(انظر لوائح  GNSOوتماشيا مع هيئتها الرقابية المتعلقة بمواثيق مجموعة أصحاب المصالح 
يرشد العاملين إلى نشر  2011مارس 18 اجتماعقراًرا خالل  ICANN)، أصدر مجلس 5.3القسم  ،10 المادة

ينشد المجلس مساهمات المجتمع حول فقرات  يوم. كما 30المقترح في منتدى التعليق الدائم لمدة  NCSGميثاق 
 الميثاق وخاصة هيكلها التنظيمي األساسي المقترح.

لالطالع على الوثيقة والمشاركة في التعليقات وتقديم المالحظات  ICANNهذا وقد تم دعوة جميع أعضاء مجتمع 
 .2011يونيو  5إلى مجلس اإلدارة والمجتمع بشكل أكبر اعتبارا من 

 :الخلفية

في يوليو  ICANN)، وافق مجلس إدارة GNSOكجزء من عملية تحسينات منظمة دعم األسماء العامة الشاملة (و
ألصحاب  GNSOعلى مواثيق المجموعات األربع ) ICANN 2009.30.7.09قرار مجلس الماضي (انظر 

تم طرحه في بداية األمر من قبل أعضاء  GNSOهذه مفهوًما جديًدا لـ  SG). وتمثل هياكل SGsالجدد (المصالح 
، PDF[إصدار  BGCل الخاص بمجموعة عم 2008هنا تقرير فبراير (انظر  2008في  ICANNمجلس إدارة 

 كيلو بايت]).193

أن يكون "انتقاليا"  NCSGكيلو بايت] الذي تم اعتماده لـ  PDF ،60[اإلصدار  الميثاق األصليوكان الهدف من 
الميثاق الدائم مما قد  NCSGوتوقع مجلس اإلدارة أن يطور  .2011السنوي في عام  ICANNخالل اجتماع 

مع لجنة التحسينات الهيكلية  NCSGيؤثر على انتهاء الفترة االنتقالية. وعلى مدار األشهر الماضية, عمل أعضاء 
  -الدائم المقترح (انظر  NCSGللمجلس ووضعوا ميثاق 

charter-comment/#ncsg-http://www.icann.org/en/public.( 

http://gnso.icann.org/policies/
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://icann.org/en/general/bylaws.htm#X
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-18mar11-en.htm
http://icann.org/en/minutes/prelim-report-30jul09.htm
http://icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-03feb08.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/ncsg-approved-charter-30jul09.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#ncsg-charter
http://www.icann.org/en/public-comment/#ncsg-charter


14 

عمل لجنة تسيير األعمال في التخلص من أعمال البيروقراطية التي تشوب التحسينات؛ وإنهاء يشرع المجلس 
 السياسية

من خاللها  GNSOجلس إلى نقطة يتسنى لم GNSOلقد وصل التقدم في تنفيذ العديد من توصيات تحسينات 
 القضاء على البيروقراطية التي وضعت لحلها.

قد شكل لجنة تسيير دائمة لإلشراف على تنفيذ العديد من  GNSOوقدمنا تقريرا الشهر الماضي يفيد بأن مجلس 
المستمرة. وتم تفويض فريق معني بالصياغة لوضع  GNSOمراجعة التحسينات المختلفة التي ناشدتها عملية 

 .الميثاقق اللجنة الدائمة. وخالل اجتماع أبريل، وافق المجلس علي هذا ميثا

لرسمي، أبريل، اتخذ المجلس خطوة منطقية، وقرر أن يقوم بالعديد من التحسينات بموجب التنفيذ ا 28وفي اجتماع 
حيث تقوم اللجنة الدائمة الجديدة على األقل بتنفيذ هذه التحسينات من لجان تسيير التحسينات الحالية. هذا وقد أنهى 

إلخالصهم  PPSC) وأعرب عن ذلك "بالشكر والتقدير لـ PPSCالمجلس عمل لجنة تسيير أعمال السياسية (
 .والتزامهم"

من شأنه أن يتم  GNSOالمطلوبة لتعديل عمل التطوير السياسي لـ وقرر المجلس أن أغلب األعمال النهائية 
إلجراء المقترحات  PDP-WT). وستناط المسؤولية لـ PDP-WTالحالي ( PDPمعالجته من قبل فريق عمل 

. وفي نهاية GNSOالجديد للنظر فيها من قبل مجلس  PDPالنهائية للمجلس المعني بالتطوير واالنتقال إلى 
 قبل طرحه فعلًيا. ICANNالجديد إلى اعتماد مجلس إدارة  PDPاج المطاف، سيحت

 تعليقات إستراتيجية التواصل العالمية قيد الفحص
حول التوصيات المقترحة لبرنامج التواصل  عام منتدىالمجتمع إلى تقديم تعليقات في  GNSOدعا مجلس 

GNSO  أبريل. وقد قام فريق عمل  10العالمي. ومن المقرر أن تنتهي فترة التعليق العام فيICANN  بإعداد
 م إجراؤها.لتعليقات المجتمع التي ت ملخص وتحليل

لجنة تسيير أعماله إلى مطالبة فريق عمل مجموعة أصحاب  GNSOأبريل، وجه مجلس  28وخالل اجتماع 
 ةتحليل وتلخيص فريق العمل وتعليقات المجتمع الفردية "إلجراء أي ةلمراجعة وثيقالمصلحة/الدائرة االنتخابية 

راء تغييرات بطريقة مباشرة تكون مالئمة من وجهة ا، أو إلجمناسبً  يعتبرهحسبما تغييرات بالتوصيات المقترحة 
 ."نظره

 GNSOالمزيد من المعلومات حول تحسينات 
  صفحة ويب معلومات تحسيناتGNSO 
  الصفحة الرئيسية لـGNSO 
  فريق عملPDP  ويكي 
 فريق عمل مجموعة العمل ويكي 
 فريق عمل عمليات الدوائر االنتخابية ويكي 
  المنتدى العام لميثاقNCSG الدائم المقترح 
 تواصل المنتدى العام لتوصيات الGNSO 

 جهات االتصال بالعاملين
 كبير مديري السياسة ،روبرت هوجارث

https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+7+April+2011
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-outreach
http://forum.icann.org/lists/gnso-global-outreach/msg00004.html
http://forum.icann.org/lists/gnso-global-outreach/msg00004.html
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
http://www.icann.org/en/public-comment/#ncsg-charter
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-outreach
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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ASO 

 IPv4طرح مقترح جديد للسياسة العالمية للتعامل مع عمليات حجب عناوين 
 المستعادة

 نبذة
بحثت سجالت اإلنترنت , IPv4لعناوين في جميع ا) IANA(واآلن وقد حددت هيئة أرقام اإلنترنت المخصصة 

إلى  RIRsالمسترد من  IPv4نوعين من السياسات الدولية المقترحة لمعالجة مساحة عنوان ) RIRs(اإلقليمية 
IANA . ولم توافقRIRs حتى اآلن على السياسة. 

 التطورات األخيرة
وقد وصل إلى المرحلة النهائية في  .RIRsتم إطالق المقترح الثالث حول نفس الموضوع وتقديمه إلى جميع 

APNIC حيث نشأ. ووفقا لهذا المقترح الجديد، سيكون من شأن ،IANA  إنشاء وإدارة مجموعة من مساحة العنوان
من شأنها تخصيص  IANA، فإن IANA IPv4ونظرا الستنفاد مجموعة مجانية من مساحة عنوان  المسترد.

في كتل أصغر من السابق تخصيصها. كما أن  RIRsلمجموعة إلى في وقت الحق من هذه ا IPv4مساحة عنوان 
 RIRsالفارق الرئيسي مقارنة بالمقترح الثاني الذي تم التخلي عنه سابقا هو رصد اعتماد بأحجام متساوية لجميع 

 في وقت واحد وتحدث كل ستة أشهر، إذا كان حجم المجموعة يسمح بذلك.

 الخطوات المقبلة
األخرى.  RIRsوستجري مناقشته في جميع  APNICالمقترح الثالث قريبا من جانب من المرجح أن يعتمد 

) ومجلس NRO EC، فإن لجنة تنفيذ منظمة موارد األرقام (RIRsوعندما يعتمد مقترح السياسة من جانب جميع 
 ICANNالمقترح وتوجيه السياسة العامة إلى مجلس مراجعة ) سيتولى ASO ACعناوين منظمة دعم العنوان (

 .IANAللتصديق والتنفيذ من قبل 

 خلفيةال
IPv4  هو نظام بروتوكول اإلنترنت المستخدم لتخصيص أرقام عناوينIP  بت. ومع النمو  32الفريدة في شكل

مليار) قد استنفدت وحل محلها نظام  4.3الهائل لمستخدمي اإلنترنت، فإن مجموعة األرقام الفريدة (ما يقرب من 
 ).IPv6بت ( 128الترقيم 

 مزيد من المعلومات
  للمقترح الثالث والجديد على موقع ويب  تقرير الخلفيةيتم نشرICANN  ويتضمن مقارنة بين هذه

 رحات حتى اآلن بشأن هذا الموضوع.المقت
 للمقترح الثاني. تقرير الخلفية 

 جهات االتصال بالعاملين
 مدير دائرة العالقات ،أولوف نوردلنج

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:olof.nordling@icann.org
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 الجهود المشتركة

GNSO وccNSO  تتفقان حول التقرير النهائي لـIDN TLD  ذات الحرف
 الواحد

 نبذة
 بين )IDN( لودالمالتقرير النهائي من مجموعة عمل اسم نطاق  ccNSOو GNSOاعتمد كال من مجلس 

GNSO وccNSO )JIG-WG.( 

 التطورات األخيرة
اآلن التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل المشتركة  ccNSOومجلس  GNSOاعتمد كال من مجلس 
ccNSO-GNSO لنهائي. ومن بين التوصيات وهي أن الحرف الواحد في تقريرها اIDN TLD  ينبغي أن يكون

 .IDN ccPDPوكجزء من التوصيات للسياسة العامة في  IDN ccTLDمقبوال في ظل عملية التتبع السريع 

 خلفيةال
في التعامل مع القضايا ذات الصلة بتقديم  ccNSO/GNSOالمشترك  IDNيهدف الغرض من مجموعة 

IDN ccTLD وIDN gTLD  ذات االهتمام المشترك لكال منGNSO وccNSO وتركز مجموعة العمل .
 وإدارة متغير. IDN TLDعلى إدخال حرف واحد 

 الخطوات المقبلة
 العتماده. ICANNوسيرفع التقرير النهائي والتوصيات إلى مجلس 

 مزيد من المعلومات
  إعالن مجموعةAd Hoc  حولccNSO.icann.org 

 جهات االتصال بالعاملين
 ccNSOمستشار سياسة  ،بارت بوسوينكل

 

http://ccnso.icann.org/workinggroups/jiwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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At-Large 

At-Large  تراجع تقرير المرحلة الثانية المقدم من مجموعة العمل
 المشتركة لدعم مقدم الطلب

 ذةنب
الجديد  gTLDالمشترك لدعم مقدم الطلب  ملمنظمة الدع، أرسلت اللجنة االستشارية ALACوبعد مشاورة 

)JAS WG.تقرير المعالم الثاني للنظر فيه ( 

 التطورات األخيرة
أبريل، بما  29في  JAS) سلسلة من التوصيات إلى فريق العمل At-Large )ALACقدمت اللجنة االستشارية 

صية بالتركيز على إيجاد توافق في اآلراء حول بعض المسائل األساسية التي تشكل محور لالنتداب، في ذلك التو
الجديد تلبيتها للتأهل للحصول على الدعم، وعلى نوع من  gTLDوبخاصة المعايير التي يتعين على مقدم الطلب 

 الدعم الذي يمكن الحصول على مقدم الطلب.

فرز هذه القضايا في وثيقة ملخص قضايا وتوصيات  JASفريق صياغة  ، بدأJAS WGوكمجموعة فرعية من 
JAS ومع األخذ بمشورة .ALAC أعادت ،JAS WG  هذه الوثيقة إلى تقرير المعالم الثاني، الذي قدم إلى

ALAC وGNSO  مايو. وفي تلك المرحلة، بدأت  7فيALAC وGNSO للتقرير. وحتى اآلن،  لةمستق مراجعة
 التقرير.مراجعة ل لم تكم GNSOفإن 

اوليفييه كريبان لبلوند إلى تقديم تعليقات على التقرير من قبل المجتمع العام. وقبل إرسال  ALACودعا رئيس 
 .ALACمجموعة من هذه التعليقات، وعقد تصويت للتصديق على  ALACالمجلس للتقرير، شملت 

(ولدعم طلبات االقتصاد النامي)، شرح التقرير  المقترحة gTLDوفي محاولة للحد من العقبات التي تعترض طلبات 
 توصيات مجموعة العمل حول المواضيع التالية:

  لماذا ينبغي أن يتلقى بعض مقدمي طلباتgTLD الدعم؛ 
 أي الطلبات التي تؤهل للحصول على دعم (وكيف يجب أن يتم تقييم طلباتهم)؛ 
 ما هو الدعم الذي ينبغي أن يقدم؛ و 
 دعم باإلجراءات في دليل مقدم الطلب كيف تتعلق عملية الgTLD. 

 خلفيةال
، com ،.org. --يحتوي نظام أسماء نطاق اإلنترنت على ما يقرب من عشرين نطاق من نطاقات المستوى األعلى 

.net  لعلها األشهر. وفي سبيل تعزيز المنافسة (مع ضمان األمن واالستقرار لإلنترنت)، قرر مجلسICANN 
. ويمكن أن تكون النتيجة مئات من الحقول الجديد gTLDبرنامج من خالل  2008في يونيو زيادة هذا العدد 

 الجديدة.

بع لـ في إطار هذا البرنامج، قدم المجلس الشمولية كأولوية. ولتحقيق هذا الهدف، صدر في اجتماع نيروبي التا
ICANN  قرارا يطالب أصحاب مصلحة 2010في مارس ،ICANN  بوضع منهج مستدام لتوفير الدعم لمقدمي"

 .الطلبات الذين يطلبون المساعدة في التقدم بطلب لتشغيل الحقول الجديدة"

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/program-en.htm
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قها من الجديد وتوثي gTLDونتيجة لذلك، وعبر الدائرة الفريق العامل، تم تشكيل مجموعة عمل دعم مقدم الطلب 
. كما يهدف انتداب مجموعة العمل إلى تقديم توصيات بشأن الطرق التي يمكن أن تدعم ALACو GNSOقبل 

ICANN  المتقدمين للحصول علىgTLD  خفض الحواجز أمام الجديدة، بما في ذلك سبلgTLD  في الجديدة
 .المناطق النامية

 مزيد من المعلومات
  مساحة العمل الرئيسيةJAS WG (بما في ذلك قائمة األعضاء والفروع وبيانات المصالح) 

 لينجهات االتصال بالعام
 المدير المؤقت، بالشؤون اإلقليمية ،سيث غرين

 يحصل على منسق نظرا ألجازة المدير At-Largeفريق عمل 

 نبذة
 .لثالثة تغييرات لألفراد منذ مارس ICANNالتابعة لـ  At-Large فريق عملخضع 

 التطورات األخيرة

تنسيق. وتشمل مسؤولياته الجديدة تتبع قضايا السياسة  كمسئول At-Largeلى طاقم عمل انضم مات اشتياني إ
في إدارة معارف النظام الجديد، والعمل على وجود الجماعة ووسائل اإلعالم  At-Largeالعامة، وتطوير 

 االجتماعية.

الدور الذي اضطلع  ، وهوICANNمات باعتباره منسق رحالت دائرة  At-Largeويعرف الكثيرون في مجتمع 
. ويقسم مات وقته حاليا بين منصبه القديم والجديد، ولكنه سيكون في ICANNعندما انضم إلى  2009به في يونيو 

 بسنغافورة في يونيو. ICANNفي الوقت المناسب الجتماع  At-Largeمنصبه بشكل كامل كمنسق 

اب في التنمية الدولية والعلوم السياسية والتاريخ، تخرج مات في جامعة كاليفورنيا، وحصل على درجة ليسانس اآلد
فضال عن انتظامه في دراسات الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وبعد التخرج من جامعة كاليفورنيا، عاش مات في 

دبلن، حيث حصل على درجة الماجستير في الفلسفة في دراسات السالم الدولية من كلية ترينيتي في دبلن. باإلضافة 
 لغة اإلنجليزية التي يجيدها، يتحدث مات اللغة الفارسية بطالقة.إلى ال

قد بذلت هايدي كل ما في وسعها في مجال ومايو.  2، إجازة األمومة في At-Large ةبدأت هايدي أولريخ، مدير
 1أثناء غيابها. وسوف تعود هايدي إلى العمل بدوام كامل في  At-Largeالسياسات لضمان الدعم السلس لمجتمع 

، يرجى االتصال عبر البريد تهاجازأوخالل ، على الرغم من بدء العمل بدوام جزئي قبل ذلك. 2011سبتمبر 
على البريد اإللكتروني  At-Largeاإللكتروني بخصوص أية استفسارات لموظفي 

staff@atlarge.icann.org. 

عقب اجتماع سيليكون  ICANN في للشؤون اإلقليمية، At-Largeاس التجينيجير، مسؤول ماتيكما ترك العمل 
نيك أشتون هارت في مكتب غوغل  At-Largeفي شهر مارس. وقد انضم إلى زمالئه الموظفين بـ فالي 

 للشؤون اإلقليمية. At-Largeببروكسل. وال تزال تبذل الجهود لشغل منصب 

 جهات االتصال بالعاملين
  At-Large، المدير المؤقت لـ سيث غرين

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/program-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/program-en.htm
https://community.icann.org/display/jaswg/SO-AC+New+gTLD+Applicant+Support+Working+Group+%28JAS-WG%29
mailto:seth.greene@icann.org
mailto:seth.greene@icann.org
mailto:staff@atlarge.icann.org
mailto:staff@atlarge.icann.org
mailto:seth.greene@icann.org
mailto:seth.greene@icann.org
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SSAC 

 gTLDاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار تعلق على انتقاالت تسجيل 

 نبذة
، gTLDنموذج العمليات االنتقالية للسجل : الجديد gTLDلبرنامج تعليقها حول المذكرة التفسيرية  SSACنشرت 

والذي يصف سبل توفير الضمانات للمسجلين في الحاالت حيث تتوقف عملية التسجيل، أو حيث تنقطع خبرة السجل 
 .عن اإلساءات الفنية

 التطورات األخيرة
 SAC047: SSAC"مذكرة التوضيحية، في وثيقة تسمى تعليقها حول ال SSACت ، نشر2011أبريل  15في 

 كيلو بايت]. PDF ،200[إصدار  "ICANN gTLDتعليق على نموذج عمليات انتقال سجل 

أهداف ونطاق  SSACالية. وعلى وجه الخصوص، تراعي كل ظروف تنفيذ العمليات االنتق SSACيراعي تعليق 
من عمليات االنتقال قللت المذكرة التفسيرية بوضوح المخاطر التي تحدد وتطبيق العمليات االنتقالية، وتوصي بأن 

المقترحة. ويستفسر التعليق عما إذا كانت المسائل مثل مشغل األهلية في حاالت الطوارئ ومراجعة الحسابات 
ا للتنفيذ التشغيلي في الوقت الحقيقي النتقال التسجيل، يولي . ونظرً أم ال للشركات في حاالت طوارئ إضافيةالعادية 

ا خاصا بأمن واستقرار عملية االنتقال المؤقت لمشغل السجل الكامل. وأخيرا، يطالب التعليق بأن التعليق اهتمامً 
تشغيلية لسجالت السابقين، ومنطقة ضمان البيانات، النظر في اختبار واإلبقاء على البيانات ال ICANNتراعي 

 وغيرها من المعلومات التي من شأنها تسهيل استعادة خدمة تحليل اسم المسجلين.

 خلفيةال
لوصف العمليات التي يجري تطويرها لتخفيف صعوبة المسجل  كرة تفسيريةمذ 2010في مايو  ICANNنشرت 

من سجل إلى آخر. وتوضح المذكرة أهداف العمليات التي تشمل أن خدمات التسجيل تشغيلية  gTLDفي تحريك 
إلى أقصى حد ممكن، والتأكد من تقييم عامل تسجيل جديد باستخدام مستوى مناسب من التمحيص لتعظيم فرص 

 االنتقالي. gTLDجاح في تشغيل الن

 مزيد من المعلومات
 SAC 047 :SSAC  تعليق على نموذج عمليات انتقال سجلICANN gTLD  إصدار]PDF ،

 كيلو بايت] 200
  2011خطة عمل SSAC 
  وثائقSSAC األخرى 

 جهات االتصال بالعاملين
 SSACمدير دعم  ،جولي هيدلوند

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/registry-transition-processes-28may10-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac047.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac047.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/registry-transition-processes-28may10-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac047.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-28feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC
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