
 تحديث السياسة  

 شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

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

 2009أآتوبر  - 10، العدد 09المجلد 

 ICANNعبر 
 ن الجدد والخبراءتوضح نشرات الويب وورش العمل مشكالت الوافدي

 السياسة والقضايا ذات الصلة في الوقت الحالي مفتوحة للتعليق العام

ccNSO 
 إجابات صفحة الويب الجديدة على األسئلة دائمة التكرار

 جراء انتخاباتإغالق تعيينات المجلس؛ ال توجد حاجة إل

 الخططية ICANNالستبيان حول سياسات  ccNSOبدء 

 DNSSECلنتائج استبيان  ccNSOإعالن 

GNSO 
  لإلعدادات النهائية لتحديد مجلس جديد في سول GNSOإعداد 

GNSO لتقييم االنفصال الظاهري بين السجالت والمسجلين 

 Whoisالباحثون المؤهلون المطلوبون لدراسة إساءة استخدام 

  مجموعة سياسات النقل الداخلي بين المسجلين لعقد اجتماع مفتوح في سول

  مل استعادة اسم النطاق الستضافة ورشة عمل في سولمجموعة ع

تساؤالت مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل، هل يوفر مزيد من التوحيد التعاقدي مزيدا من 
 الفوائد؟

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


ASO 

 المكتسبة IPv4بتحديث مقترح السياسة العالمية لعناوين  RIRsتقوم 

 األمر الذي يحقق اندفاعًا ASNبت -32الهادف إلى لتأجيل االنتقال إلى  RIRمقترح 

 الجهود المشترآة
 إلطالق مجموعة عمل بيانات التسجيل المدولة

 ليقات العامةطلب مجموعة عمل المناطق الجغرافية لمزيد من التع

 إلدراج التعديالت وحقوق المسجل  GNSO/ALAC RAAاستعداد مجموعة عمل 

 المنظمة العامة
 ICANNإشراك المجتمع حول آيفية تحديد العضو المصوت لمجلس 

 الخمسة ALAC انتخابات المجلس العام وإنهاء مقاعد

 الملخص العام لتنفيذ توصيات المراجعة هل ستذهب إلى المجلس

SSAC 
 بتحديد األولويات بأول حفلة عضو سنوي SSACتقوم 

 بلغتك المفضلة تحديث السياسة قراءة
االنجليزية واألسبانية والفرنسية : مم المتحدةمتاحة بجميع اللغات الرسمية الست لألICANNتحديث سياسة 

الخاص  موقع الويبعلى  تحديث السياسةويتم نشر . والروسية) zh-Hans --المبسطة (والعربية والصينية 
ي أن تتلقى هذه التحديثات إذا آنت ترغب ف. وتتاح من خالل االشتراك على شبكة اإلنترنت ICANNبـ 

صفحة االشتراآات الخاصة مباشرة إلى صندوق البريد الخاص بك آل شهر، فما عليك سوى الذهاب إلى 
هذه وتقدم . لالشتراك بها“ تحديث السياسة”، وإدخال عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك، واختر ICANN بـ

 .الخدمة مجانًا للمشترآين

 ICANNبيان الغرض من تحديث سياسة 
 

 .staff@icann.org-policy: إرسال األسئلة والتعليقات واالقتراحات على

 اليوم؟ماذا يوجد في مفكرة 
المحدثة من خالل زيارة مفكرات اإلنترنت لتطوير سياسة  ICANNالحفاظ على االطالع على تطوير سياسة 

ICANN ؛ منظمة دعم أسماء رموز التقويم العام: تتضمن المفكرات الثالثة النشطة. والهيئات االستشارية
 .التقويم الرئيسي) GNSO(منظمة دعم األسماء العامة و الرئيسي) ccNSO(تقويم  البلدان
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 ICANNعبر 

 توضح نشرات الويب وورش العمل مشكالت الوافدين الجدد والخبراء
 توفرة على العديد من المواضيع الحالية الموجزات والتحديثات الم

 :؛ إليك عينةالمحددة بسولالعديد من ورش العمل المباشرة 
عادة أسماء النطاقات بعد انتهاء سوف تستضيف مجموعة است ماذا يحدث السم النطاق خاصتي إن انتهت صالحيته؟

تحديثًا حول العمل الحالي حيث يمكنك أن تتعرف على المعلومات الحديثة وأن ) PEDNR WG(صالحيتها 
وفي هذه الحالة، هل تكفي السياسات الحالية للمسجلين في أسماء النطاقات المجددة والمنقولة . تعرض إدخالك

والمشارآة في سول يوم االثنين  بهذا العدد حول تحديث السياسةع الحقًا تعرف على الموضو. والمحذوفة والمنتهية
 .Sapphire 4 (L3): بالتوقيت المحلي الغرفة 14.30إلى  13.30، التوقيت من 2009أآتوبر  26

ال توجد أية معايير أو إرشادات حتى اآلن لتنفيذ بيانات  ؟...ة والروسيةبالصينية والعربي Whoisآيف تعمل 
إلى العمل ) مثل رعاية السجل واالتصال التقني والعناصر األخرى( Whoisتحتاج معلومات . التسجيل المدولة

في )" Whoisبيانات (معلومات التسجيل الدولية "للتعرف على ما تم تنفيذه يمكنك أن تحضر . على مستوى العالم
 .Crystal A (L2)الغرفة . 1500إلى  1330أآتوبر من الساعة  28سول يوم األربعاء 

العام المعروف إلى االجتماع  DNSأعد منتدى استغالل  التسبب في الضرر للعمالء؟ botnetsآيف يمكن لـ 
ال يزال التحقق من الضيوف جاريًا ويجب . تحديثات األخيرة عن الجريمة اإللكترونيةالثالث مع الخبراء مما يوفر ال

أن يتم التعرف على ذلك في جلسة رؤية أخرى للمدافعين عن العمالء والمتحمسين لألمن وأي شخص يرغب في 
. 17.00إلى  15.00من الساعة  2009أآتوبر  29الخميس . تحديث دفاعاته ضد المجرمين عبر اإلنترنت

 .Crystal (L2) الغرفة

 لن تحضر اجتماع سول؟ اختر نشرة الويب
ويتم تنظيم هذه . بانتظام بإعداد مختصرات صوتية حول مشكالت السياسة المحلية ICANNينظم طاقم 

المختصرات بحيث تكون المعلومات حول هذا الموضوع ذات قيمة لكافة مجتمعات أصحاب المصلحة من 
ICANN .ي أن يلقي نظرة عامة على هذه المشكالت فيجب أن يستفيد من هذه الموارد وأي شخص يرغب ف
 .المجانية

تظهر اإلحاطات في وقت واحد بحيث يمكن للمستخدمين المشارآة في اإلنجليزية أو األسبانية أو الفرنسية، وتتاح 
 .إلى جانب عرض أي مواد اإلحاطاتالتسجيالت بجميع اللغات الثالث، 

 اتالمعلوم مزيد من
 :المتاح حاليًا على شبكة اإلنترنت ما يلي

 استضافة التمويه السريع 
 الجديد gTLDبرنامج  
 )RAA(اق اعتماد المسجلين مشروع التعديالت على اتف 
 الهجمات الخداعية التي تنتحل صفة الُمسجل 
 DNSتعديل استجابة  
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 IANAمقدمة إلى  

 االستقرار واألمن والمرونة 

 االتصال بالعاملين
 .، األمانة العامة للمنظمة العامةتياس النجنيجرام

كالت المتعلقة بها مفتوح جدير بالذآر أن باب التعليق على السياسة والمش
 حاليًا

نعمل اآلن إلتاحة الفرصة . ICANNتم فتح فترات متعددة للتعليقات العامة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم مجتمع 
 :لتبادل وجهات نظرآم بشأن هذه اآلراء على النحو التالي

نتيجة التعاون بين ) ERSR(يعتبر طلب أمان السجل المرسل . )ERSR(أمان السجل المرسل  طلب 
لتطوير العملية التخاذ إجراء سريع في الحاالت التي تقوم فيها سجالت  ICANNو gTLDمسجلي 
gTLD  بإبالغICANN  بدرجة األمان الحالية أو الوشيكة لـTLD أو /وDNS  وطلب التنازل التعاقدي
يتم طلب . إلجراءات التي قد يقومون باتخاذها أو اتخذوها بالفعل للتخلص من الحوادث أو التقليل منهاعن ا

 .2009نوفمبر  16التعليق العام على العملية المقترحة ويتم تلقي التعليقات بحلول 
مؤخرًا وبمساعدة  ICANNأآملت . باستخدام خدمة الخصوصية أو البروآسي تسجيل أسماء النطاق 

مسودة لدراسة عن نسبة أسماء النطاق المسجلة باستخدام خدمة ) NORC(المرآز القومي ألبحاث الرأي 
ويتم دعوة أعضاء المجتمع لمراجعة مسودة التقرير والنتائج التي تم التوصل . البروآسي أو الخصوصية

 .2009نوفمبر  20لتعليقات حول آافة مظاهر التقرير بحلول إليها وا
يوضح هذا الدليل آيفية التقدم لنطاق المستوى . الجديد gTLDمن دليل مقدم الطلب الخاص بـ  3اإلصدار  

تغييرًا موجودًا من المرحلة األخيرة للتعليقات  50ثر من أآ 3ويتضمن اإلصدار . األعلى العام الجديد
وتظل في حالة المسودة حتى التعليق العام والمراجعة للتأثير على اإلصدار التالي ويتم تلقي . العامة

 .2009نوفمبر  22التعليقات بحلول 
قد توجد نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة . الجديدة gTLDsاآلليات المقترحة لحماية الحقوق بـ  

تتضمن اآلليات المقترحة لحماية . مشكالت لحاملي حقوق الطبع والنشر والمالكين لحقوق الملكية الفكرية
ة الصالحة بشكل غير مناسب لمنع تسجيل العالمات التجاري" مقاصة بروتوآول اإلنترنت"الحقوق إنشاء 

. وإعداد عملية نظام اإليقاف السريع الموحد لالستخدام في حاالت االنتهاك الواضحة جدا للعالمة التجارية
 .2009نوفمبر  22يتم إجراء المراجعة وتلقي التعليقات على هذه اآلليات بحلول 

بعض من مديري  ICANNتحدد لجنة الترشيح بـ . مسودة تقرير مجموعة العمل -مراجعة لجنة الترشيح  
ICANN  والموظفين اآلخرين المحددين بموجب لوائحICANN . تتطلب اللوائح آذلك مراجعة خارجية

ن لتلك المنظمة هدف دائم في بنية ما إذا آا) 1(من أجل تحديد "بما يتضمن لجنة الترشيح  ICANNلبنية 
ICANN ما ." وإذا وجد، فسواء هو أي تغيير مرغوب بالبنية أو بعمليات التشغيل لتحسين الفعالية) 2(و

عليك فعله بالنسبة للنتائج والتوصيات الناتجة عن مراجعة لجنة الترشيح؟ يتم تلقي التعليقات بحلول 
 .2009نوفمبر  22

آجزء من الدورة المنتظمة للمراجعات الخارجية لـ . مسودة تقرير مجموعة العمل - SSACمراجعة  
ICANN قامت اتصاالت ،JAS تحث مجموعة العمل . بمراجعة اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار

ودمج مزيد من التعليقات  SSACوالتشاور مع مجتمع  JASعلى مراجعة على إبداء التعليقات العامة 
 .2009نوفمبر  22وسيتم االنتهاء من هذا التقرير الناتج بعد انتهاء فترة التعليقات العامة بحلول . العامة
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مجموعة بوسطن  ICANNعينت . مسودة تقرير مجموعة العمل النهائي -مراجعة المجلس  
وتم عرض التقرير للتعليق . آولن آارتر وشرآاه إلجراء استعراض خارجي لمجلس اإلدارة/االستشارية

 2009نوفمبر  22يتم تلقي التعليق بحلول . العام والتشاور في عدة جوالت هو قريب من المراحل النهائية
أن يتم نشر آال اإلجراءين  ICANNوجه مجلس . التغييرات المقترحة على اللوائح لتحسين المسئولية 

. المقترحين الخاصين بالمسئولية للتعليق العام آخطوة أخيرة في محاولة تحسين عملية الثقة المؤسسية
من " مجلس المراجعة المستقل"و" تصويت إعادة التحقق من المجتمع"لى أفكار يرجى التعليق ع

 .2009نوفمبر  27
نشرت المنظمة الهولندية لتقديم البحث العلمي تقريرا يصف . لوصف نموذج تقدير الجذر TNOتقرير  

يرجى التعليق على . وذج الكمي والذي قد يستخدم للتحليل الديناميكي لمشكالت تقدير الجذرخصائص النم
 .2009نوفمبر  29الموضوع بحلول 

ام خادم الجذر من اللجنة االستشارية لنظ ICANNطلب مجلس . تقرير فريق دراسة تقدير الجذر 
)RSSAC ( واللجنة االستشارية لألمان واالستقرار)SSAC ( وطاقمICANN  بما يتضمن فريق

IANA  لدراسة المشكالت المحتملة المتعلقة بإضافة عناوينIDNs وIPv6 وDNSSEC  واألعداد
لتعليقات بحلول وسوف تستند التوصيات إلى التقرير ويتم تلقي ا. الجديدة لمنطقة الجذر TLDsالواقعية لـ 

 .2009نوفمبر  29

 مزيد من المعلومات 
للحصول على قائمة آاملة للقضايا المطروحة للتعليق العام، فضال عن قائمة تم إغالقها مؤخرا وأرشفة تعليق 

 .التعليقات العامةالمنتديات العامة، يرجى الرجوع إلى صفحة

ccNSO 

 إجابات صفحة الويب الجديدة على األسئلة دائمة التكرار
 لمحة سريعة 

وهي تحدد الموضوعات . صفحة تجيب على األسئلة الشائعة) ccNSO(أطلقت منظمة دعم أسماء رموز البلدان 
آيف يمكنني إنشاء نطاق مستوى أعلى "إلى " ؟ccNSOآيف يمكنني أن أصبح عضوا في "التي تتراوح بين 

 "جديد؟

 الخطوات التالية
  .باالقتراحات حول آيفية تحسين الصفحة الجديدة ccNSOترحب 

 خلفية
بعد تلقي االقتراحات من المجتمع إلى جانب استالم أسئلة البريد اإللكتروني العشوائية وتقديمها لمكتب سكرتارية 

ccNSO  حول عدد من القضايا فإنccNSO لشائعة للتعريف بطبيعة عمل تشعر بوجوب تحسين صفحة األسئلة ا
ccNSO. 
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 مزيد من المعلومات
  ccNSOصفحة األسئلة الشائعة لـ  

http://ccnso.icann.org/about/faqs.htm  

 االتصال بالعاملين
  ccNSO، مكتب سكرتارية جبريئيال شيتيك

 إغالق تعيينات المجلس؛ ال توجد حاجة إلجراء انتخابات
 لمحة سريعة 

أآتوبر  2وأغلقت فترة الترشيح في . 2009سبتمبر  11بتاريخ  ccNSOتم إطالق دعوة لتقديم ترشيحات لمجلس 
2009. 

 آخر التطورات
 : والمرشح والمجالس الثانية هي. يث تم ترشيح مرشح واحد فقط من آل منطقةال يتطلب األمر انتخابات ح

 mw.باولوس نيريندا، : منطقة أفريقيا 
 au.آريس ديسبان، : منطقة دول أسيا المطلة على المحط الهادئ 
 uk.ليزلي آاولي، : منطقة أوروبا 
 pe.رونالدو توليدو، : منطقة أمريكا الالتينية 
 us. ،درازيك آيث: أمريكا الشمالية 

وخرج . مرة أخرى إلى المجلس عن منطقة أمريكا الشمالية بعد عام واحد من الغياب) us.(يدخل آيث درازيك 
 ). pr.(أوسكار مورينو 

 
عن منطقة أمريكا ) mx.(وقد أخذ مقعد أوسكار مورينو . هو القادم الوحيد الجديد للمجلس) pe.(ورونالدو توليدو  

في عام  ccNSO وسكار الخروج من المجلس بعد أن خدم فيه منذ تشكيل أول مجلس لـوقد قرر أ. الالتينية
2004. 

 خلفية
ويتم إعادة انتخاب آل مجلس . 2010يخرج أحد أعضاء المجلس من آل منطقة بعد اجتماع نيروبي في مارس 

 .لفترة ثالث سنوات أخرى أو يتم استبدالهم بمرشح آخر

 المزيد من المعلومات
 بانتخاب المجلس على موقع الويب  مواد خاصة 

http://ccnso.icann.org/about/councilelections.htm 
 : على موقع الويب 2009سجل الترشيح لعام  

nominations-//forum.icann.org/lists/ccnsohttp:  
 : المجلس الحالي 

http://ccnso.icann.org/about/council.htm 
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 : سجل المجلس عن آل عام 
nso.icann.org/about/councileachyear.htmhttp://cc  

 تقرير الترشيح للمجلس 
en.pdf-08oct09-report-http://ccnso.icann.org/about/elections/election 

 االتصال بالعاملين
 ccNSO مكتب سكرتارية، جبريئيال شيتيك

 الخططية ICANNالستبيان حول سياسات  ccNSOبدء 
 لمحة سريعة

أن تعرض  ccTLDsاستبيان صغير يطلب من ) SOP(أطلقت مجموعة عمل التخطيط التشغيلي واالستراتيجي 
 .2012-2009لفترة التخطيط من عام  ICANN ات اإلستراتيجية لـوجهات النظر الخاصة بها على األولوي

 آخر التطورات
 إلجراء االستبيان على موقع الويب ccTLDتم دعوة جميع مشغلي 

47189.htmlhttps://study.opinionsearch.com/Start/ONLINE_47189/ 

 الخطوات التالية 
 .سيتم عرض نتائج االستبيان في اجتماع سول

 خلفية
اإلستراتيجية مع  ICANNفيما يتعلق بماهية أولويات  ccTLDsتحديد ما تفكر فيه  SOPحاولت مجموعة عمل 

 .إلى جانب متابعة االستبيان. عقد جلسة حول المشكلة خالل اجتماع سيدني

 االتصال بالطاقم 
  ccNSO مكتب سكرتارية، جبريئيال شيتيك
 آبير مستشاري السياسة بارت بوسوينكل،

  DNSSECلنتائج استبيان  ccNSOإعالن 
 لمحة سريعة

ولكن هل يعرف مجتمع . أن تحدث فرقًا آبيرًا في مسألة أمن واستقرار شبكة اإلنترنت DNSSECيمكن لـ 
بتحديث وإعادة إطالق  ccNSO؟ لإلجابة على هذا السؤال قام مجلس DNSSECاإلنترنت ويتقبل ما تعرضه 

 .2007الذي تم إجراؤه للمرة األولى عام  ccNSO DNSSECمسح 

 التطورات األخيرة
ومع ذلك فإن قليل . عالية DNSSECوأظهرت النتائج بقاء فائدة . DNSSECتم نشر التقرير النهائي الستبيان 

 .منذ عامين أقل من المتوقع DNSSECقد نفذوا  ccTLDsمن 
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http://ccnso.icann.org/about/councileachyear.htm
http://ccnso.icann.org/about/elections/election-report-08oct09-en.pdf
https://study.opinionsearch.com/Start/ONLINE_47189/47189.html
mailto:gabriella.schittek@icann.org?subject=SOP%20Survey%20on%20ICANN's%20Strategic%20Priorities
mailto:bart.boswinkel@icann.org?subject=SOP%20Survey%20on%20ICANN's%20Strategic%20Priorities


 لتاليةالخطوات ا
 .بمراجعة االقتراحات المستلمة وسيفكر في مكان العمل عليه ccNSOسوف يقوم مجلس 

 خلفية
بإعادة مسح ) ENISA(والشبكة األوروبية ووآالة أمن المعلومات ) IIS.SE(طلب السجل السويدي 

DNSSEC . 2009وأغلقت في أوائل سبتمبر  2009وتم إطالق استبيان مشغلي رموز البلدان في أواخر يونيو .
 .إجابة 65وتم استالم 

 مزيد من المعلومات 
 تقرير المسح النهائي 

2009.pdf-report-survey-nssechttp://ccnso.icann.org/surveys/d 
 النتائج األولية 

http://www.zoomerang.com/Shared/SharedResultsSurveyResultsPage.as
px?ID=L23VTKJEXCE9 

 

م، جبريئيال شيتيك
 االتصال بالطاقم

 ccNSOكتب سكرتارية 

GNSO 

 وللإلعدادات النهائية لتحديد مجلس جديد في س GNSOإعداد 
 لمحة سريعة 

على تنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات الهيكلية والتنظيمية التي ) GNSO(منظمة دعم األسماء العامة 

ا

تعمل جمعية 
 GNSOلتتعرف على هيكل ومنظمة . تهدف إلى تحسين مستوى آفاءة وفاعلية وسهولة الوصول إلى المنظمة

 .GNSOتحسينات  صفحة الويب لجديد، يرجى االطالع على المناقشات والرسوم على

 التطورات األخيرة 
خطة تنفيذ آاملة للتأآيد  GNSOفي أواخر سبتمبر، أآمل مجلس . الجديد على وشك االنتهاء

https://st.icann.or

االنتقال إلى المجلس 
وتتضمن الخطة عملية ترشيح وانتخاب . ولفي س ICANNعلى االنتقال السلس إلى المجلس الجديد في اجتماع 

لقادة المجلس مع إجراء المراجعة والموافقة على المجموعة الجديدة لقواعد التشغيل واإلجراءات للتحكم في عمل 
 يمكنك قراءة خطة التنفيذ على موقع الويب. المجلس الجديد

council/index.cgi?24_sept_motions-g/gnso
 

. 

انظر ( GNSOجدير بالذآر أنه تم تطوير إجراءات وقواعد التشغيل الجديدة الموصى بها من خالل أحد فرق عمل 

ل دوائر  أمان أماآن (األربعة الجديدة المقترحة  GNSOجميع مواثيق . الجديدة تحت االعتبار GNSOت
ي ت ف

 .أآتوبر 16 للمراجعة العامة والتعليق العام من وتم نشرها) أدناه
 
ظ

ناقش المجلس المقترحا. ال تزال تخضع للمجلس) IDNgTLDاإلنترنت، والمستهلكون، ومدينة النطاقات و
يوليو وطلب من الطاقم إجراء مناقشات المتابعة مع جمهور الدوائر االنتخابية المتعددة للتعرف على  30اجتماع 
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http://www.iis.se/
http://www.enisa.europa.eu/
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ن 

بنود 
م 

عم 

 تونس -محمد رفيق داماك  

 ية
 من مجموعة المتطوعين الموهوبة والمتنوعة اع

ثة 

استنادا إلى مجموعة المهارات والمعلومات والخبرات والخلفيات والشغف  SICوتمت التوصية باألفراد الثالثة من 

فالسيد داماك . بشكل إجمالي، يتمتع المرشحون بمجموعة آبيرة من المهارات والخبرات المطلوبة للمجلس الجديد

، قا2009يوليو  30بتاريخ  ICANNرة التي تمت الموافقة عليها من خالل مجلس إدا NCSGمخطط انتقال 
حول مجلس منظمة دعم د) NCSG(المجلس بتعيين ثالثة أفراد للعمل آممثلين لمجموعة مصلحة غير التجارية 

 ):GNSO(األسماء العامة الجديدة 

 أستراليا -روزماري سينكلير  
الواليات المتحدة األمريك -ديبرا هوجيس  

الطلبات المقدمة) SIC(تبرت لجنة التحسينات الهيكلية للمجلس 
وأجرت مزيدا من الجهد واالجتهاد في مراجعة المرشحين وأوصت المجلس بالحالة الكاملة لسجل المرشحين الثال

المشكل حديثا االجتماع األول له  GNSO وسوف يعقد مجلس. للفترة العامين القادمين GNSOللعمل في مجلس 
 . 2009أآتوبر  28في سول بكوريا الجنوبية في تاريخ 

ولت اللجنة اهتماما خاصا بقدرة وقد أ. GNSOلديهم وقدرتهم على المشارآة غير التجارية والمساهمة في عمل 
 .تمثيل التنوع الجغرافي بالمجلس المرشحين على المساهمة في

حيث يجري هناك بحثا حول  طالب قدم بحثا في دراسات المعلومات المتخصصة لمعمل ساآامورا بجامعة طوآيو
والعديد من مشروعات Creative Commonsومجتمع  IGFو IETFوهو عضو نشط في . الحوسبة الشاملة

ICANN في بهدف الترآيز على التقنية و التي تعملIDNs وتم توجيه عمله في . وشئون المشارآة المجتمعية
IGF  نحو المشكالت التي تتضمن قدرات المشارآة العامة آما أن لديه العديد من العالقات اإلنتاجية في أفريقيا

 .والشرق األوسط

 

، المنظمة اإلنسانية األآبر على )ARC(يكي السيدة هوجيس تعمل حاليا مستشارة خبيرة في الصليب األحمر األمر
 

INTUG(أما السيدة سنكلير فهي رئيسة مجموعة مستخدمي االتصاالت السلكية والالسلكية الدولية 

.مستوى العالم، حيث تقدم النصح للمنظمة في العديد من األمور ذات الصلة بخصوصية المستهلك وحماية المستهلك
إلدارة الشئون عبر اإلنترنت  وهي تعمل آذلك بالقرب من فرق أمن المعلومات وتقنية المعلومات بالصليب األحمر

 .وتتمتع بخبرة عملية واسعة في التعامل مع المنظمات غير الربحية. ومشكالت اإلنترنت األخرى

والمدير ) 
وهي عضو في مجموعة ). ATUG(موعة مستخدمي االتصاالت السلكية والالسلكية االسترالية اإلداري لمج

المنشأة حديثا وهي تبذل أغل) ACCAN(مسئولة عن إنشاء شبكة إجراءات المستهلك باالتصاالت االسترالية 
جهدها في الوقت الحالي لنشر السرعات العالية والنطاقات العريضة في أستراليا واألجزاء األخرى من منطقة دو

 .أسيا المطلة على المحيط الهادئ

ب 
ل 

، واللجنة التوجيهية لعملية السياسة )OSC(أسست اللجنة التوجيهية للعمليات . جهود تنفيذ فريق العمل والمجلس
ت 

: جهود عملية السياسة

)PPSC (خمسة من متطوعين من مجتمعات فرق العمل الGNSO وALAC .وقد وضع فريق العمل مقترحا
أحرزت فرق العمل . للتحسين والذي اعتمده المجلس GNSOمحددة وعمليات وآليات لتنفيذ التوصيات التي أقرتها 

 :الخمسة هذه تقدما آبيرا في األنشطة التالية
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http://www.ietf.org/
http://www.intgovforum.org/cms/
http://creativecommons.org/
http://intug.org/
http://www.atug.com.au/


 PDPفريق  .1
، والتي )PDP(يعمل على وضع توصيات جديدة لعملية تطوير السياسة الجديدة  GNSOفريق عمل 

 .مسودة وااللتقاء أسبوعيايستمر الفريق في عمل ال. خمس مراحل منفصلة
 

2.

آانت قد انقسمت إلى 

 فريق مجموعة العمل 
العمل والمبادئ التوجيهية  تنفيذ فريق"دليلين جديدين،  GNSO فريق عمل نموذج مجموعة عمليطور 

وتم توضيح آل منهما وهما اآلن في دورات متكررة ". تشغيل فريق العمل

 
جهود ال

دليل نموذج "و" لصياغة الميثاق
 . لما يجري استعراضه مع دمج التعليقات والمراجعة مرة أخرى

 :عمليات
 

GNSO فريق عمل عمليات التشغيل الخاصة بـ  توصيات إضافية لنسخة منقحة من إجراءات  اعتبر 
ومن أجل  ICANNالخاصة بمجلس  GNSOلتعكس توصيات تحسين مجلس  GNSOتشغيل مجلس 

•

 .ICANNإدراج مشروع التعديالت على لوائح 

فريق عمل عمليات التشغيل الخاصة بمجموعة أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابية الخاصة بـ يلتقي  
GNSO  إطار المشارآة في : بجد في المجاالت التاليةأسبوعيا وتستمر الفرق الفرعية الثالث في العمل

•

ن خالل مسودة أولية ومبادئ تحظى باحترام الموضوعية والموحدة والواضحة م ICANNدوائر 
ومفتوحة وشفافية وديمقراطية تم صياغتها بشكل آبير وتوصيات إلنشاء وصيانة قاعدة بيانات لجميع 

. أعضاء الدائرة وغيرها ليست رسميا جزءا من أي دائرة انتخابية تمت صياغتها إلى جانب تلقي التعليقات
من الخدمات اإلدارية " مجموعة أدوات"مل على وضع توصيات لباإلضافة إلى فإن الفريق الفرعي يع

والتشغيلية والتقنية األساسية التي يمكن أن تتاح لجميع الدوائر االنتخابية األمر الذي يؤدي إلى اعتبار فريق 
 .العمل للمسودة في الوقت الحالي

في عمل التوصيات لتعزيز قدرة  GNSO الخاص بـ) CCT( فريق عمل تنسيق االتصاالتيستمر  
GNSO باإلضافة إلى ذلك فإن فريق العمل هو صياغة . الستطالع ردود الفعل المجتمعية ذات مغزى

الخطوات
GN  الجديد فورا على إقرار  وسوف يعمل المجلس. في سول 2009أآتوبر  28الجديد في

وسوف تستمر فرق العمل المجتمعية في بذل . ة الجديدة وسوف يعقد انتخابات لقادة المجلس

أآتوبر /أغسطس وتشرين األول/يونيو وآب/وحزيران فبراير/ل سلسلة من القرارات في اجتماعات شباط
وتتوج هذه . وعمليات GNSOسلسلة من األهداف لتحسين جوانب عديدة من هيكل  ICANN أقر مجلس 

ل 

كار وقد وضع الفريق أف. األخرى ICANNمع غيرها من هياآل  GNSOتوصيات لتحسين التنسيق مع 
سيتم تقديم التعزيزات المقترحة لموقع ويب . أآثر قابلية لالستخدام gnso.icann.orgحول آيفية جعل 

GNSO  من خاللwebinar  في أآتوبر وبشكل شخصي من خالل أعضاء)CCT (في اجتماع سول. 

  التالية 
SOسينعقد مجلس 

اإلجراءات التشغيلي
  .التي تم إقرارها من المجلس GNSOجهودها في سول من أجل تطوير توصيات تنفيذ أهداف 

 خلفية
من خال
2008،

للتعرف أآثر على هيك. القرارات لعامين من الجهد لالستعراض المستقل، ومساهمات المجتمع ومداوالت المجلس
GNSO صفحة الويب تحسينات رجى الرجوع إلى المناقشة والرسوم البيانية على الجديد والمنظمة، يGNSO. 

 مزيد من المعلومات 
 الجديد GNSOاملة للوائح الجديدة ذات الصلة بمجلس لك 

27a-amendments-http://www.icann.org/en/general/bylaws
المجموعة ا

ug09.pdf 
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https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?gnso_operations_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
http://gnso.icann.org/en/improvements/


 GNSOصفحة الويب الخاصة بمعلومات تحسينات  
http://gnso.icann.org/en/improvements/ 

مشارآة آيفية ال - GNSOتنفيذ تحسينات --إعالنات  
en.htm-08jan09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement 

الجديد  GNSOالمساعدة في بناء  
en.htm-09jan09-http://icann.org/en/announcements/announcement 

 االتصال بالعاملين
 ، مدير أول السياسات روبرت هوجارث

GNSO  لتقييم االنفصال الظاهري بين السجالت والمسجلين 
 عةلمحة سري

الجديد يأتي إلى األذهان  TLDاألخير، فإن االفتتاح القادم للسوق للعديد من مشغلي  GNSOطبقا لقرار مجلس 
تبني سياسات تتعلق بالتكامل والملكية المتبادلة بين مسجلي وسجالت  GNSOبسؤال حول ما إذا آان يجب على 

gTLD . وقد طلبGNSO  تقرير مشكالت من طاقم عملICANN ول هذا لتحديد مدى تنفيذ عمل السياسة ح
 . الموضوع الهام

 التطورات األخيرة
عن سلسلة من مسودات أدلة مقدم الطلب تصف تفاصيل التنفيذ لالفتتاح التالي للسوق إلى العديد  ICANNأعلنت 

بأن تتضمن نتائج الدراسة  ICANNويقترح أحد االقتصاديين المتخصصين المستقلين من . الجديد TLDمن مشغلي 
نظرا لعدم . الجديد لقواعد التخفيف حول تكامل الملكية المتبادلة بين المسجلين والسجالت gTLDالخاصة ببرنامج 

طلبت أن يقوم  GNSOالجديد لهذا الموضوع، فإن  gTLDحول برنامج  GNSOتحديد التوصيات األصلية لـ 
جب أن تنفذها بإعداد تقرير بالمشكالت يقدم تحليالت مع تحديد عمل السياسة اإلضافية التي ي ICANNطاقم 

GNSO حول هذا الموضوع. 

 خلفية
تم إصدار أحدث ). gTLDs(يصف دليل مقدم الطلب آيفية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة 

التوصية  وهي تتضمن ICANNومجلس  GNSOتم تبني توصيات السياسة من جانب . أآتوبر 4المسودات في 
فقط في تسجيل أسماء  ICANNداد استخدام الُمسجلون المعتمدون من يجب على مزودي االمت"التي تفيد  19

ولم تقدم هذه التوصية دليال على مدى وجوب تضمين ". النطاق وال يحق لهم التمييز بين هؤالء الُمسجلين المعتمدين
 .الجديد gTLD تحديد السياسات للحدود حول الملكية المتبادلة أو التكامل الرأسي بين السجالت والمسجلين ببرنامج

الجديد من شأنه أن يطرح تساؤل عن بعض االفتراضات  TLDأن افتتاح السوق للعديد من مشغلي  GNSOتعتقد 
يقترح تفويض البحث االقتصادي من طاقم . حول إلى أي شيء يستند الفصل بين وظائف السجل والمسجل

ICANN لذلك يطلب مجلس  آنتيجة. آذلك أن تكون التغييرات في هذه االفتراضات مبررةGNSO  تسليم تقرير
حول التغييرات المستقبلية بالتكامل الرأسي والملكية المتبادلة بين مسجلي  2009نوفمبر  7المشكالت بحلول 

gTLD يجب على التقرير أن يساعد مجلس . وسجالتهGNSO  على تحديد مدى وجوب بدء عملية تطوير السياسة
 .ة المستخدمين والمسجلينمع حماي تتعلق بمدى تعزيز التنافس
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http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org


 مزيد من المعلومات 
 الجديد gTLDللتعرف بشكل آبير على برنامج  •

en.htm-3-gtlds/comments-http://www.icann.org/en/topics/new  

 الرأسي بين المسجلين والسجالتنتائج االقتصادي المستقل حول االنفصال  •
en.htm-24oct08-http://www.icann.org/en/announcements/announcement 

، يرجى في تطوير اتفاقية السجل األساسية المقترحة ICANNللتعرف على الخيارات المعتبرة من  •
 آما هو موضح في 2.9الرجوع إلى القسم 

-base-changes-gtlds/summary-http://www.icann.org/en/topics/new
en.pdf-04oct09-agreement 

ذا الموضوع الهام، يرجى أن تحضر في جلسة سول حول انفصال السجل للتعبير عن آرائك حول ه •
 http://sel.icann.org/node/7083والمسجل على موقع الويب 

 االتصال بالعاملين
 رية أولى للسياسات، استشامارجي ميالم

  Whoisالباحثون المؤهلين المطلوبين لدراسة إساءة استخدام 
 قبل نهاية العام Whoisيتوقع إجراء مزيد من الدراسات لمقترحات دراسات 

 لمحة سريعة 
Whois  عبارة عن مستودع بيانات يحتوي على أسماء نطاقات مسجلة واتصاالت مسجلين وغيرها من المعلومات
في  GNSOويستمر مجلس . وال تزال األسئلة قائمة بشأن استخدام وإساءة استخدام هذا المورد الهام. الحساسة

 .لتسير إلى األمام Whoisالتحقيق في مدى مالءمة معلومات 

 التطورات األخيرة 
نين أوضحت اث 2008، واالقتراحات الواردة في عام )GAC(من التعليقات العامة واللجنة االستشارية الحكومية 

 .منذ ذلك الحين تم تجميعها في مجاالت واسعة" الفرضيات"وهي . من عشرة مجاالت جديرة بالدراسة

 :أول مجاالت الدراسة الثالثة هي

لألغراض  Whoisم معلومات ترآز دراسات إساءة االستخدام على مدى استخدا. إساءة استخدام •
 .الضارة

وسوف يحقق هذا الجهد المدى الذي " دراسة التمثيل الخاطئ”إليها سابقا بـ يشار . Whoisتحديد مسجل  •
تم تمثيلها بوضوح يمكن ألسماء النطاق تسجيله من األشخاص القانونيين أو لألغراض التجارية التي لم ي

 .Whoisببيانات 

دمات سوف تفحص هذه الدراسات المدى الذي تصل إليه خ. Whois خدمات الخصوصية والبروآسي لـ •
د يؤخر عملية ق) 2تأمين مصدر االتصال الضار وغير القانوني؛ و) 1: تسجيل الخصوصية والبروآسي

 .تحديد هوية المصدر
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آأول شيء يتعلق بهذه ) RFP(وطلب المقترحات ) TOR(االختصاصات  ICANNسبتمبر، نشر طاقم  27في 
للتعرف على جدوى وتكلفة دراسات إساءة استخدام الدراسة ودعوا لتلقي إجابات من الباحثين المؤهلين المستقلين 

Whois . سيتم نشر . نوفمبر 27وتم طلب إجابات بحلولRFP وTOR  لدراسات التمثيل الخاطئ قبل اجتماع
 2009لخدمات الخصوصية والبروآسي بحلول نهاية عام  RFPإلى إطالق  ICANNيهدف طاقم . سول

أن  SSACو GNSOقرارا يطلبون فيه من  ICANNمجلس  خالل اجتماع سيدني الدولي في يونيو، أصدر
يشكال مجموعة عمل مشترآة والذي سينظر في جدوى إدخال مواصفات العرض بحيث إدخال أسماء النطاقات 

ال يزال المجتمع في . Whoisوالتي ال تفسد دقة  ASCII -وما يتصل بها من غير ) أسماء النطاقات(الدولية 
، ACsالخاصة األخرى، و SOsستلتمس المجموعة مدخالت من . ريق العمل التقنيالمراحل األولى من عقد ف

قد تؤدي النتائج والمخرجات لهذه المجموعة إلى بذل مزيد من العمل غير . ccNSOو GACوخصوصا 
على ) ASCIIغير ( Whoisقراءة األحرف الدولية /الضروري في منطقة واسعة رابعة من الدراسة، وتأثير الدقة

 .وإمكانية قراءتها ولكن ال يزال يتم تحديد ذلك Whoisدقة 

في مايو ومن شأنه أن يعد قائمة متطلبات خدمات  GNSOمنطقة الدراسة الهامة الخامسة ُطلبت بشكل منفصل من 
Whoisنتوقع أن نرى خطة الدراسة المجملة في سول. ، استنادا إلى المناقشات المتعلقة بالسياسة العامة السابقة. 

بيد ). حسب التحليالت المحددة في مجاالت الدراسة الفردية(م الفريق إطالق معلومات تقييم الموظفين تسلسليا يعتز
. أن هذا العمل هو جهد مستمر في تقييم الجدوى األولية وتحديد التكاليف والتي من المرجح أن تستغرق عدة أشهر

يمكن بعد ذلك النظر في الخطوات  GNSOبأن على علم بالتقدم المحرز، وذلك  GNSOيبقي الموظفون مجلس 
 .التالية

 خلفية
، والتي تنطوي على إساءة استخدام البيانات، Whois ستة مجاالت للدراسة متعلقة بـ GNSOحدد مجلس 

 انقر هنا. بالوآالة والخدمات الخاصة، وتقديم معلومات غير صحيحة ASCIIواستخدام مجموعات األحرف غير 
 .للتعرف على تفاصيل الدخول

 مزيد من المعلومات 
 :SSACتقارير  •

s.htmdocument-http://www.icann.org/en/committees/security/ssac 

 GNSO Whoisصفحة تطوير سياسة  •
http://gnso.icann.org/issues/whois/ 

يونيو  26بشأن العرض واستخدام بيانات التسجيل المدولة، وافقت في سيدني،  ICANNقرار مجلس  •
2009: 

26jun09.htm#6-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 

يتم اعتبارها  Whoisإشارات مرجعية محدثة لدراسات  •
-chart-studies-requested-n.org/issues/whois/whoishttp://gnso.ican

en.pdf-25sep09 

 مخطط مجموعة عمل بيانات تسجيل دولية •
-draft-wg-registration-data-http://gnso.icann.org/drafts/internationalized

27sep09.pdf-charter 
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 االتصال بالعاملين
 ، آبير مستشاري السياسةليز جاستر

 مجموعة سياسات النقل الداخلي بين المسجلين لعقد اجتماع مفتوح في سول
 لمحة سريعة 

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

 .السياسة

 التطورات األخيرة 
الب بيان انتخابي لتسهيل تقديم وقد طورت المجموعة ق. على أساس آل أسبوعين IRTPتجتمع مجموعة عمل 

االقتراحات من الدوائر االنتخابية على مخطط األسئلة واستمرت المناقشات حول ما إذا آانت العملية العودة عاجلة 
 ).السؤال األول في ميثاق الفريق(أو قرار من اسم المجال ينبغي أن تكون المتقدمة 

 الخطوات التالية
أآتوبر  26اجتماعا مفتوحا لمجموعة العمل في سول يوم االثنين  IRTPالثاني لـ سوف تعقد مجموعة العمل الجزء 

يتوقع أن تبدأ ). http://sel.icann.org/node/6771لمزيد من المعلومات، انظر . (بالتوقيت المحلي 7.00في 
للتعرف على . توبرأآ 5مجموعة العمل مراجعة التعليقات المستلمة خالل فترة التعليق العام والتي سوف تغلق في 

 .الجزء ب IRTPمساحة عمل مجموعة العمل مزيد من المعلومات يرجى التشاور مع 

 خلفية
ع آجزء من االستعراض األوسع نطاقا لسياسة النقل بين المسجلين، فإن أول مجموعة من خمسة من عمليات وض

. والثاني في طور اإلعداد) للتعرف على التفاصيل هناانقر (قد تم مؤخرا االنتهاء منها ) PDPs(السياسات العامة 
لتحديث السياسة وأيضا في الجزء ب خمسة قضايا، آما هو محدد في هذه المسألة سابقة  IRTPويعالج فريق العمل

  الميثاق

االمتثال لفهم آيفية أن  ICANNيتوقع المجلس أن يتابع فريق العمل مواصلة توافر مزيد من المعلومات من موظفي 
وعلى فريق . ي تعمل على نقل السياسة موضع التنفيذالعناصر ذات الصلة  في القائمة المشترآة للتسجيل الداخل

العمل أيضا طلب االمتثال لمراجعة أي توصيات بشأن السياسات التي تطورها وتقديم المشورة بشأن آيفية 
 .التوصيات والتي قد تكون أفضل تنظيما لضمان الوضوح وقابلية التنفيذ

 مزيد من المعلومات 
 )2009أآتوبر  5أغلقت في ( IRTP فترة التعليق العام للجزء ب لـ 

b-comment/#irtp-http://www.icann.org/en/public  
 -الجزء ب  IRTPتقرير المشكالت لمجموعة العمل  •

15may09.pdf-b-report-http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp 
 :سياسة نقل التسجيل الداخلي •

w.icann.org/en/transfers/http://ww 
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  PDPتوصيات  
-groupings-pdp-recommendations-wg-http://gnso.icann.org/drafts/transfer

19mar08.pdf 

 االتصال بالعاملين 
 مدير السياسة, ماريكا آونينجز

 اق الستضافة ورشة عمل في سولمجموعة عمل استعادة اسم النط
 لمحة سريعة 

إلى أي مدى يجب على المسجلين أن يكونوا قادرين على المطالبة بنطاقات األسماء بعد انتهائها؟ وفي هذه الحالة، 
 .هل تكفي السياسات الحالية للمسجلين في أسماء النطاقات المجددة والمنقولة والمحذوفة والمنتهية

 التطورات األخيرة 
أتمت . في اجتماعات أسبوعية) PEDNR-WG(ابل مجموعة عمل استعادة النطاق بعد انتهاء صالحيته تتق

باإلضافة . المجموعة عملية تطوير استبيان المسجل بنية توفير معلومات إضافية يمكن أن مداوالت لمجموعة العمل
التي انطلقت للحث على إبداء  فترة التعليق العامإلى ذلك بدأت مجموعة العمل المراجعة وتلقي التعليقات خالل 

  PEDNR WGمخطط التعليقات على األسئلة الموضحة في 

 الخطوات التالية
ى جمع االقتراحات الضرورية الستبيان المسجل من خالل مراجعة مواقع ويب المسجل عل ICANNيعمل طاقم 

وسوف تعقد مجموعة العمل . والوصول إلى المسجلين للحصول على معلومات إضافية يتعذر وجودها على اإلنترنت
لتوقيت من ا 13.30أآتوبر بتوقيت  26في سول يوم االثنين  ICANNورشة عمل وتحديث للقضية في اجتماع 

.) http://sel.icann.org/node/6753للتعرف على مزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على . (المحلي
ويجب على . المخططوسوف تستمر مجموعة العمل في عقد االجتماعات لمناقشة وتحديد األسئلة المحددة في 

 .توصيات سياسة اإلجماع) أو بدال من(مجموعة العمل اعتبار التوصيات للممارسات األفضل إلى جانب 

 خلفية
لطلب تقرير عن القضايا حول موضوع المسجلين القادرين  ALACفي القاهرة، صوت  ICANNخالل اجتماع 

 20في  GNSOإلى مجلس  ALACوقد تم تديم طلب . اء النطاقات بعد تاريخ االنتهاء الرسميعلى استعادة أسم
تقرير عن القضايا الستعادة أسماء نطاقات ما بعد االنتهاء وتقديمها إلى  ICANNوقد أعد موظفو . 2008نوفمبر 
المسائل توضيحات بشأن  GNSOإلى مجلس  ICANNوقد قدم موظفو . 2008ديسمبر  5في  GNSOمجلس 

وقد استعرض مجلس . ديسمبر/آانون األول 18التي أثيرت في االقتراح الذي تم اعتماده في جلسته المنعقدة في 
GNSO  يناير ووافق على إنشاء فريق صياغة استعادة أسماء /آانون الثاني 29هذه التوضيحات خالل اجتماعه في

 محددة أسئلةمر وتقديم توصيات تجيب على النطاقات لما بعد االنتهاء القتراح ميثاق في نهاية األ

في ) فريق العامل PEDNR(ميثاقا لمرحلة ما بعد انتهاء اسم النطاق انتعاش فريق العمل  GNSOاعتمد مجلس 
 . سيدنييونيو في  24جلسته المنعقدة في 

وباإلضافة إلى ذلك، عقدت ورشة عمل ). PDF(وفي أعقاب اعتماد الميثاق، تم إطالق دعوة للمتطوعين 
PEDNR  في اجتماعICANN ول تبادل لآلراء مع المجتمع األوسع الذي ُعقد في سيدني إلتاحة المجال إلجراء أ
ICANN للحصول على نسخة وتسجيل صوتي لمجموعة العمل، يرجى . (بشأن القضايا الواردة في الميثاق أعاله

 .)http://syd.icann.org/node/3869اإلطالع على 
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 مزيد من المعلومات 
 ل استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتهاء الصالحيةحو GNSOتقرير قضايا  

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

http://gnso.icann.org/policies/ 
 :للتوضيح GNSOلطلب  ICANNاستجابة موظفو  

chives/council/msg06162.htmllists/ar-http://gnso.icann.org/mailing 

 االتصال بالعاملين
 مدير السياسة, ماريكا آونينجز

تساؤالت مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل، هل يوفر مزيد من التوحيد 
 التعاقدي مزيدا من الفوائد؟

 لمحة سريعة 
سجلين تعوزهم المناهج الموحدة للتعامل مع إساءة استخدام تسجيل اسم النطاق، واألسئلة ال يبدو أن السجالت والم

مجموعة عمل سياسات إساءة  GNSOبدأ مجلس ." إساءة استخدام التسجيل"تزال قائمة آلما استمرت األحداث 
 .استخدام التسجيل إللقاء نظرة فاحصة على سياسات إساءة استخدام التسجيل

 ألخيرة التطورات ا
ما : على أساس آل أسبوعين لتناول المسائل الواردة في ميثاقها، مثل RAPمن المقرر أن تجتمع مجموعة عمل 

الفرق بين إساءة التسجيل وإساءة استخدام اسم النطاق؛ فعالية سياسات إساءة استخدام التسجيل الحالي، وأي 
فقد أنشئوا .إلساءة استخدام التسجيل للتصدي GNSOالمجاالت، إن وجدت، التي تناسب وضع سياسات 

وثيقة العمل التي توفر تعريفات لألنواع وفئات من سوء المعاملة، ويستشهد الهدف الرئيسي لكل نوع ) ويراجعون(
 .  من أنواع االعتداء

لية باإلضافة إلى تشكيل الفريق الفرعي للعقود الموحدة والتقائه بشكل منتظم بهدف مراجعة فقرات اإلساءة الحا
ويتعرف الفريق آذلك على مشكالت . باتفاقيات السجل والمسجل وأيضا مناقشة األسئلة ذات الصلة بتوحيد العقود

مثل مدى فائدة وجود مزيد من العقود الموحدة؟ وإلى مدى تكون الفقرات الحالية فعالة في التعامل مع إساءة 
 التسجيل؟ 

 الخطوات التالية 
 28في سول يوم األربعاء  ICANNتماع مفتوح لمجموعة العمل باجتماع اج RAPسوف تعقد مجموعة عمل 

وللتعرف على مزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على موقع الويب . بالتوقيت المحلي 14.00أآتوبر في الساعة 
http://sel.icann.org/node/7091. 

 خلفية
 .لمزيد من التفاصيل انقر هنا
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 مزيد من المعلومات 
 2008أآتوبر  29تقرير مشكالت إساءة استخدام التسجيل،  •

-report-issues-abuse/gnso-n.org/issues/registrationhttp://gnso.ican
29oct08.pdf-policies-abuse-registration  وترجمة التلخيص 

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

 مخطط مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل •
-abuse-https://st.icann.org/reg

wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policie
s_working_group 

 جيل بمدينة مكسيكو سيتينص ورشة عمل سياسات إساءة استخدام التس •
-gnso-http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript

en.txt-mar0903-workshop-policies-abuse-registration 

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

upwg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_gro 

 االتصال بالعاملين
 ساتآبير مستشارو السيا، ومارجي ميالممدير السياسات، ، ماريكا آونينجز

ASO 

 المكتسبة IPv4بتحديث مقترح السياسة العالمية لعناوين  RIRsتقوم 
 لمحة سريعة

واستعادتها  IPv4السياسة العالمية المقترحة للتعامل مع مساحة عناوين ) RIRs(يناقش مسجلو اإلنترنت الحاليين 
أن تكون بمثابة مساحة عنوان مسترد وتخصيص مثل  IANAووفقا لالقتراح، ينبغي على . IANAإلى  RIRsمن 

 . IANA IPv4وان في قطع أصغر حاليا، بعد استنفاد مساحة عن RIRsهذه المسافة إلى 

 التطورات األخيرة 
 AfriNICهذا االقتراح، والذي ممر الكلمة النهائية في  APNICاعتمدت . االقتراح في آخر جلسة RIRsناقشت 

 .، الذي يكمل التعديلRIPEو ARINويبقى االقتراح في مرحلة النقاش في . LACNICودخلت الكلمة النهائية في 

 .تم نشره المستردة مؤخرًا IPv4اسية حول عناوين التحديث الثالث للتقرير األس

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

 .IANAللتصديق والتنفيذ من ِقبل  ICANNهذا ثم تحويله إلى مجلس ) ASO AC(دعم العنوان 
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 خلفية 

IPv4  هو نظام عناوين بروتوآوالت اإلنترنت المستخدمة للتخصيص أرقام عناوين بروتوآوالت اإلنترنت في
التي يجري  )مليار 4.3نحو (وبسبب النمو الهائل لمستخدمي اإلنترنت، مجموعة األرقام الفريدة . 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  .RIRsمستردة وآذلك إعادة تخصيص مثل هذه المساحة إلى  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

 ".IPv4مقترح السياسة العالمية الخاص بـ "مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى ل

 مزيد من المعلومات 
 2009سبتمبر  4التقرير األساسي المحدث، 

htmen.-12may09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement 

 االتصال بالعاملين 
 ، مدير عالقات الخدمات أولوف نوردلينج

األمر الذي يحقق  ASNبت -32الهادف إلى لتأجيل االنتقال إلى  RIRمقترح 
 اندفاعًا

 لمحة سريعة
واالقتراح من شأنه تغيير التاريخ ). ASNs(السياسة العالمية المقترحة ) RIRs(سجالت اإلنترنت اإلقليمية  تناقش

، من أجل إتاحة المزيد 2011إلى بداية عام  2010من بداية عام  ASNsبت  32بت إلى  16النتقال آامل من 
 .التحديث الالزم للنظم المعنية من الوقت من أجل

 التطورات األخيرة
وقد ). RIPEو LACNICو ARINو APNICو RIRs )AfriNIC الشهر الماضي، تم تقديم المقترح في آافة

 .RIPEوتم تبنيه في  LACNIC وقد اجتاز المرحلة النهائية لـ APNICدخل إلى المرحلة النهائية في 

 تم نشرهقد  ASNsالتقرير األول حول مقترح السياسة العالمي لـ 

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

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

 خلفية
تكون في  IP .ASNsهي المحددات المستخدمة للمرور العابر للـ  ASNsجدير بالذآر أن أرقام نظام الحكم الذاتي 

وتمشيا مع . يجري حاليا لتلبية الطلب المتزايد ASNsبت  32بت في الطول، ولكن االنتقال إلى  16األصل 
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 مزيد من المعلومات 
 2009سبتمبر  4التقرير األساسي المنشور في  

en.htm-04sep09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement 

 االتصال بالعاملين
 ، مدير عالقات الخدماتأولوف نوردلينج

 الجهود المشترآة

 إلطالق مجموعة عمل بيانات التسجيل المدولة 
 مقروءة بالعديد من اللغات؟ Whoisال آيف تظل معلومات اتص

 لمحة سريعة
في يونيو فإن اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ومنظمة دعم األسماء  ICANNآما تم التوجيه من مجلس 

سوف تقوم المجموعة بدراسة احتمالية وصالحية تقديم . العامة يدعون إلى مجموعة عمل لبيانات التسجيل الدولية
 .ض للتعامل مع بيانات التسجيل المدولةمواصفات العر

 التطورات األخيرة
وقد دعوا أعضاءهما  IRD WGالخاص بـ ) PDF(على مسودة المخطط  GNSOو SSACوافقت آل من 

 IRDللعمل على تحديد المشارآين المحتملين بـ  ASOو ALACو ccNSOو GACبهما وأعضاء والمشارآين 
WG  من ذوي الخبرة والمعرفة المقدرة في دراسة احتمالية وصالحية تقديم مواصفات العرض للتعامل مع بيانات

 .التسجيل المدولة

 الخطوات التالية
 28في سول يوم األربعاء  ICANN رشة عمل لـباإلضافة إلى التخطيط لو IRDسوف تتشكل مجموعة عمل 

 )".WHOISبيانات (معلومات التسجيل المدولة "وسيكون العنوان . 1500إلى  1330أآتوبر من 

 خلفية
بما يتضمن  Whoisتستجيب عملية إنشاء مجموعة العمل إلى اهتمامات المجتمع المتزايدة بوجود عيوب في خدمة 

تتضمن ). PDF" (عرض واستخدام بيانات التسجيل المدولة"األخير  SAC037ير النقاط التقنية الملحوظة في تقر
ببيئة اسم النطاق المدول  Whoisالقضايا المطروحة في هذا التقرير إمكانية الوصول والقراءة لمعلومات اتصال 

)IDN.( 
عرض "حول " webinar"عرضا تقديميا عبر اإلنترنت  ICANN، عقدت 2009سبتمبر  16في تاريخ 

وجدير بالذآر أن العرض متوفر على موقع الويب ". واستخدام بيانات التسجيل المدولة
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-presentations.htm  
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 االتصال بالعاملين
  SSAC، المدير، دعم جولي هيدلوند

 لتعليقات العامةطلب مجموعة عمل المناطق الجغرافية لمزيد من ا
 لمحة سريعة  

في وضع عادل  ICANN تعمل مجموعة عمل مراجعة المناطق الجغرافية نحو باتجاه ضمان بقاء إعادة التمثيل بـ
وقد أعلنت المجموعة تقريرها األولي لمراجعة . ومتنوع جغرافيا على الرغم من التغييرات في علم السياسة الطبيعية

 .وهم يعملون حاليا المرحلة الثانية من جهود المراجعةالمجتمع وإبداء التعليقات 

 التطورات األخيرة
انتهى فريق العمل من التقرير األولي في أواخر يوليو ونشرت الوثيقة بجميع اللغات الرسمية الست لألمم 

 2009سبتمبر  4الذي أغلق  35 يبحث منتدى التعليق العام الـ. المتحدة الستعراض المجتمع والتعليق عليه
وجدير بالذآر أن المشارآة المجتمعية في منتدى . وتبحث المجموعة اآلن تطوير وثيقة التقرير المؤقت

regions-eohttp://forum.icann.org/lists/g-: المرجع(التعليق على التقرير األولي على الحد األدنى 
review/msg00001.html .( آنتيجة لذلك تستغرق مجموعة العمل وقتا إضافيا لتطوير المرحلة الثانية

 .من المشروع
 

ستنبني وثيقة التقرير المؤقت على إنشاء التقرير األولي لمجموعة العمل وتبدأ بالترآيز على بعض القضايا 
: وسوف يحدد التقرير المؤقت ثالثة نقاط محددة. النهائي األساسية التي تحدد بشكل آامل بوثيقة التقرير

مراجعة األهداف الكامنة إلطارات ) 2(التأآيد على عناصر تأسيس الموضحة سابقا بالتقرير األولي؛  )1(
تحديد الشئون الهامة لتحديدها بالتقرير النهائي المطلق في محاولة ) 3(الجغرافية؛  ICANNمناطق 

 .مإلخراجه العام القاد

 الخطوات التالية 
الجغرافية  ICANNتأمل مجموعة العمل في حث المجتمع على مزيد من النقاش بين الجمهور حول إطار مناطق 

سيتم إعداد وثيقة تقرير مؤقت لمجموعة العمل الستعراضه من . في سول بكوريا الجنوبية ICANNفي اجتماع 
الذي يتضمن توصيات مجموعة العمل " التقرير النهائي"سيتم نشر و. المجتمع وإبداء التعليقات قبل نهاية هذا العام

 . أوائل العام القادم) إن وجدت(

 خلفية
 .لمزيد من التفاصيل انقر هنا

 مزيد من المعلومات  

  2007مبر نوف: ICANNقرارات مجلس  •
02nov07.htm-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 

 2008؛ نوفمبر ICANNقرارات مجلس  •
07nov08.htm-rg/en/minutes/resolutionshttp://www.icann.o 
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 مخطط مجموعة العمل  •
1.2 -26jun09.htm -http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 

 المنتدى العام التعليق على التقرير األولي للفريق العمل •
-200909.html#geo-comment-comment/public-http://www.icann.org/en/public

review-regions 
 

 االتصال بالعاملين

  ، مدير أول السياساتروبرت هوجارث

إلدراج التعديالت وحقوق  GNSO/ALAC RAAاستعداد مجموعة عمل 
 المسجل 

 لمحة سريعة 
. التي تلزمهم بمعايير أداء محددة) RAA(، يوقع المسجلون اتفاقية اعتماد المسجل ICANNمن أجل االعتماد من 

على تسويد مخطط يحدد حقوق المسجل مع النقاش حول مزيد من  ICANN تعمل مجموعات المجتمع التابعة لـ
 .RAAالتعديالت على 

 التطورات األخيرة
لصياغة ميثاق حقوق ) 1(على ميثاق النعقاد فريق صياغة  GNSOوافق مجلس , سبتمبر،  3وخالل اجتماعه في 

 . يد تلك يرغب في المزيد العملوتحد RAAمناقشة المزيد من التعديالت إلى ) 2(، وALACالمسجلين بالتعاون مع 

يحث فريق عمل المسودة األشخاص المتطوعين أن يبذلوا آل جهد وهو يتابع العمل األمر الذي سيتم من خالل 
الفريق الفرعي . والذي يتناول تسويد مخطط حقوق المسجل ،يقوده بيو بريندلر) أ(الفريق الفرعي . الفرق الفرعية

 .RAAديد التعديالت اإلضافية على يتناول تح وهو متاليتز، يقوده ستيف) ب(

 خلفية
RAA  هو الوثيقة التي تصف العالقة بينICANN  والتسجيل المعتمدة، ويتم التوقيع عليها من جانب المسجلين

 . المعتمدين

 المزيد من المعلومات 
ق المسجل، ، أو في صياغة ميثاق حقوRAAإذا آان لديك اهتمام بتحديد التحسينات التي أدخلت على  

ولدي الوقت لتكريس لهذه المهمة، يرجى االتصال على غلين دي سانت جيري على البريد اإللكتروني 
gnso.secretariat@gnso.icann.org لالنضمام إلى فريق العمل. 

 : RAAسياسة العمل ذات الصلة بـ  
http://www.icann.org/en/topics/raa/ 

 wikiصفحة مجموعة العمل المشترآة  

 االتصال بالعاملين
 آبير مستشارو السياسة، مارجي ميالم

 21

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/raa/
https://st.icann.org/raa-related/index.cgi%3Fjoint_alac_gnso_wg_and_at_large_on_raa_related


 المنظمة العامة

 ICANNإشراك المجتمع حول آيفية تحديد العضو المصوت لمجلس 
 لمحة

بأن المجتمع الكبير يجب عليه مبدئيا أن يكون قادرا على  2009أغسطس  27في تاريخ  ICANNصوت مجلس 
منذ ذلك فإن المجتمع العام يطور معيار تحديد مسودة ومتطلبات . ICANNين عضو له حق التصويت بمجلس تعي

 .سيتم توفير المسودة للجنة التحسينات الهيكلية على المجلس في سول. الترشيح

 التطورات األخيرة

نترنت وعبر الهاتف ألآثر من آجزء من عملية القاعدة المحلية، يتفاعل أعضاء المجتمع العام حول العالم عبر اإل
أآتوبر  8في  مؤتمر عن بعد للمجتمع العالميمؤخرا تم انعقاد . شهر وهم يناقشون آيفية تحديد الممثلين بالمجلس

2009. 

 المعلومات مزيد من 

 .متاحة للجمهور wikiيتم تطوير العملية حاليا من خالل 

 Large-Atمكتب سكرتارية  :الطاقملالتصال ب

 الخمسة  ALACانتخابات المجلس العام وإنهاء مقاعد 
 لمحة سريعة 

، يقوم )AGM(والمعروف باسم  ICANN في يونيو واالجتماع العام السنوي لـ ICANNآل عام فيما بين اجتماع 
ة من المناطق الجغرافية بانتخاب أحد األعضاء باللجنة االستشارية العامة إلى جانب المجتمع العام في آل منطق

 .2009/2010عن عام  At-Large بـمن البرازيل سوف تلتحق  فاندا سكارتيزيني .ALACترآيب مجلس 

 التطورات األخيرة
إلى جانب خمس من مقاعدها الخمسة عشر يتجهون  At-Large (ALAC) لـشارية العامة آل عام اللجنة االست

ويخول المنتخبون ممثليهم من األعضاء . الجغرافية الخمس ICANNنحو االنتخاب بواقع واحد من من مناطق 
 ).RALOs(بالمجتمع العام في آل منطقة الذين هم بالفعل من بين المنظمات اإلقليمية العامة 

. الثاني والثالث في العام ICANNتبر االنتخابات جزءا من مجموعة وظائف عامة تمأل ما بين اجتماعات وتع
 .2009االنتخابات العامة يمكنك التعرف على المعلومات آاملة على صفحة 
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. 2009في نهاية اجتماع سول في أآتوبر  ALACالتالين أو إعادة انتخابهم لفترات بداية  تم انتخاب األشخاص
 :2011في  ICANN AGMوتنتهي الفترة في نهاية اجتماع 

 )AFRALO(أفريقيا  RALOيمثل  -) السودان(محمد البشير  •

ة على المحيط تمثل منقطة دول أسيا واستراليا والجزر المطل - ALACريل النجدون أور، رئيسة يتش •
 )APRALO(الهادئ 

 )LACRALO(يمثل أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي  -) البرازيل(سيلفيا هيرلين ليت  •

 )NARALO(يمثل أمريكا الشمالية  -) آندا(جارثن شيرمان  •

 )EURALO(يمثل أوروبا  -) لوآسمبورج(باتريك فاندا واللي  •
 .التي تحدث قبل اجتماع سول العام تعيينات سلسلة االنتخابات العامةجزءا من  ALACتعتبر انتخابات 

وسوق تتقلد السيدة سكارتزيني . 2009سبتمبر  30التي انتهت في  ALACيشترك المرشحون الخمسة لمجلس 
تؤدي ترآيبات . 2010الثالث في  ICANNف تعمل حتى نهاية اجتماع موقعها بالمجلس في اجتماع سول وسو

المجلس وظيفة هامة للغاية في إطالع المجلس على وجهات نظر بالمجتمع العام مع المشارآة بشكل آامل في 
 .وتحمل هذه الوظائف آل من واجبات المسئولية والتأثير. المناظرات والمناقشات الخاصة بالمجلس

 مات مزيد من المعلو
 http://www.atlarge.icann.org/elections/2009: معلومات آاملة عن االنتخاب •

: العاملين والسابقين ALACمعلومات حول أعضاء  •
en/committees/alac/http://www.icann.org/ 

: ALACالنتائج الكاملة النتخاب مجلس  •
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=utLgGxmQLxRILzBVxiii 

 االتصال بالعاملين 
 At-Largeمكتب سكرتارية 

 يذ توصيات المراجعة هل ستذهب إلى المجلسالملخص العام لتنف
 لمحة سريعة 

على التوصيات المقدمة من  ICANNفي يونيو انتهت المراجعة الخارجية المستقلة العامة عند موافقة مجلس 
ويخطط المجتمع . ويحتوي تقرير مجموعة العمل على العديد من التوصيات. مجموعة العمل العامة على المراجعة 

 .فية التعامل مع هذه التوصيات وتحويلها إلى حقائقحاليا في آي

 التطورات األخيرة
 .لمجموعة العمل بالتقرير النهائيوافق المجلس على جميع التوصيات باستثناء واحدة فقط وردت  2009في يونيو 

الذي يحتوي على جميع التوصيات والتوصيات  At-Largeإنشاء مشاريع خطط تنفيذ مراجعة  ALACطلب طاقم 
لتعليق العام أغلقت فترة ا. لالستعراض والتعليق عليها At-Largeالفرعية الواردة في التقرير النهائي لكامل مجتمع 

وتتمتع توصيات . تم دمج التعليقات المستلمة باإلصدار النهائي والتي يتم التصويت عليها حاليا. في نهاية سبتمبر
 .ICANNته بين بعضهم البعض داخل تقرير المراجعة النهائي على مظاهر تحويلية على المجتمع العام وتفاعال
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 الخطوات التالية
. لمراجعتها في اجتماع سول) SIC(العام، سيتم نقل المخطط للجنة التحسينات الهيكلية بمجرد اإلقرار من المجتمع 

 .من أجل مناقشة الخطة الموضحة SICو ALACسوف تتقابل 

 مزيد من المعلومات 
: تم نشر الخطة المقترحة باللغة اإلنجليزية واألسبانية والفرنسية •

https://st.icann.org/alacdocs/index.cgi?at_large_review_implementation_o
utline_al_alac_st_0909_1 

 االتصال بالعاملين
 At-Largeمكتب سكرتارية 

SSAC 

 بتحديد األولويات بأول حفلة عضو سنوي SSACتقوم 
 لمحة سريعة 

تحدد اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار األنشطة ذات األولوية وتطور آذلك خطة عمل باجتماع األعضاء 
 . السنوي األول الحالي

 التطورات األخيرة
االجتماع  SSACحضر أعضاء . 2009أآتوبر  1سبتمبر وحتى  30االجتماع السنوي األول في  SSACعقد 

وساعدت الجلسة في إبالغ أعضاء . ذلك أوروبا وأفريقيا وآندا والواليات المتحدة األمريكية من حول العام بما في
SSAC تتضمن الموضوعات . وساعدت اللجنة على تحديد األولويات في مسألة األنشطة مع إعداد خطة عمل آذلك

 :ذات الصلة

 SSACائج مراجعة وأدوار العضو والتدفق ونت SSAC، تشمل مخطط SSACعمليات تشغيل وتنسيق  .1
 ؛ ICANNواالشتراك مع هيئات 

آهجوم؛ ودور  DNSمثل حماية المسجل وسلوك المسيئين؛ اإلخبارية، /القضايا الموضوعية .2
SSAC/ICANN  على (في التوجيه؛ وصالحية نظام خادم الجذر ومستقبله، وأمن واستقرار اإلنترنت

 ). ICANNوجه التحديد، قضايا المقامرة والهيكلية مع قواعد 

 الخطوات التالية
 .تقريرا يفصل المناقشات والعناصر اإلجرائية من المجلس SSACسوف تنشر 

 االتصال بالعاملين
  SSAC، المدير، دعم جولي هيدلوند

https://st.icann.org/alacdocs/index.cgi?at_large_review_implementation_outline_al_alac_st_0909_1
https://st.icann.org/alacdocs/index.cgi?at_large_review_implementation_outline_al_alac_st_0909_1

	  تحديث السياسة
	شركة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة
	http://www.icann.org/topics/policy/

	المجلد 09، العدد 10 - أكتوبر 2009
	قراءة تحديث السياسة بلغتك المفضلة


	عبر ICANN
	توضح نشرات الويب وورش العمل مشكلات الوافدين الجدد والخبراء
	الموجزات والتحديثات المتوفرة على العديد من المواضيع الحالية 
	العديد من ورش العمل المباشرة المحددة بسول؛ إليك عينة:
	لن تحضر اجتماع سول؟ اختر نشرة الويب
	مزيد من المعلومات
	الاتصال بالعاملين
	جدير بالذكر أن باب التعليق على السياسة والمشكلات المتعلقة بها مفتوح حالياً
	مزيد من المعلومات 




	ccNSO
	إجابات صفحة الويب الجديدة على الأسئلة دائمة التكرار
	لمحة سريعة 
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	الاتصال بالعاملين
	إغلاق تعيينات المجلس؛ لا توجد حاجة لإجراء انتخابات
	لمحة سريعة 
	آخر التطورات
	خلفية
	المزيد من المعلومات
	الاتصال بالعاملين
	بدء ccNSO لاستبيان حول سياسات ICANN الخططية
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية 
	خلفية
	الاتصال بالطاقم 

	إعلان ccNSO لنتائج استبيان DNSSEC 
	لمحة سريعة
	التطورات الأخيرة
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالطاقم





	GNSO
	إعداد GNSO للإعدادات النهائية لتحديد مجلس جديد في سول
	لمحة سريعة 
	التطورات الأخيرة 
	الخطوات التالية 
	خلفية
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين
	GNSO لتقييم الانفصال الظاهري بين السجلات والمسجلين 
	لمحة سريعة
	التطورات الأخيرة
	خلفية
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين
	الباحثون المؤهلين المطلوبين لدراسة إساءة استخدام Whois 
	يتوقع إجراء مزيد من الدراسات لمقترحات دراسات Whois قبل نهاية العام
	لمحة سريعة 
	التطورات الأخيرة 
	خلفية
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين

	مجموعة سياسات النقل الداخلي بين المسجلين لعقد اجتماع مفتوح في سول
	لمحة سريعة 
	التطورات الأخيرة 
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين 

	مجموعة عمل استعادة اسم النطاق لاستضافة ورشة عمل في سول
	لمحة سريعة 
	التطورات الأخيرة 
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين

	تساؤلات مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيل، هل يوفر مزيد من التوحيد التعاقدي مزيدا من الفوائد؟
	لمحة سريعة 
	التطورات الأخيرة 
	الخطوات التالية 
	خلفية
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين





	ASO
	تقوم RIRs بتحديث مقترح السياسة العالمية لعناوين IPv4 المكتسبة
	لمحة سريعة
	التطورات الأخيرة 
	الخطوات التالية 
	خلفية 
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين 
	مقترح RIR الهادف إلى لتأجيل الانتقال إلى 32-بت ASN الأمر الذي يحقق اندفاعاً
	لمحة سريعة
	التطورات الأخيرة
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين




	الجهود المشتركة
	لإطلاق مجموعة عمل بيانات التسجيل المدولة 
	كيف تظل معلومات اتصال Whois مقروءة بالعديد من اللغات؟
	لمحة سريعة
	التطورات الأخيرة
	الخطوات التالية
	خلفية
	الاتصال بالعاملين
	طلب مجموعة عمل المناطق الجغرافية لمزيد من التعليقات العامة
	لمحة سريعة  
	التطورات الأخيرة
	الخطوات التالية 
	خلفية



	مزيد من المعلومات  
	استعداد مجموعة عمل GNSO/ALAC RAA لإدراج التعديلات وحقوق المسجل 
	لمحة سريعة 
	التطورات الأخيرة
	خلفية
	المزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين



	المنظمة العامة
	إشراك المجتمع حول كيفية تحديد العضو المصوت لمجلس ICANN
	انتخابات المجلس العام وإنهاء مقاعد ALAC الخمسة 
	لمحة سريعة 
	التطورات الأخيرة
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين 
	الملخص العام لتنفيذ توصيات المراجعة هل ستذهب إلى المجلس
	لمحة سريعة 
	التطورات الأخيرة
	الخطوات التالية
	مزيد من المعلومات 
	الاتصال بالعاملين




	SSAC
	تقوم SSAC بتحديد الأولويات بأول حفلة عضو سنوي
	لمحة سريعة 
	التطورات الأخيرة
	الخطوات التالية
	الاتصال بالعاملين



