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 الثاني واألربعين في داكار ICANNطبعة خاصة باجتماع 

 

 

 

 

 

 

 

 ICANNعبر 
 Whois) لبيانات RESTاختبار نقل الحالة التمثيلية (

 يختبر فريق الموظفين فترة الرد على التعليقات العامة للمرحلة الثانية من تحسينات عملية التعليق العام

 ت العامةالقضايا المطروحة حالًيا للتعليقا

ccNSO 
 ccNSOإيران تنضم إلى 

 ICANNترشيح مايك زيلبر لمجلس إدارة 

 

http://www.icann.org/topics/policy/
http://www.icann.org/topics/policy/
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 ccNSOتجري حالًيا انتخابات عضو مجلس 

 cNSOcإضافة مساحة ويكي مقيدة إلى موقع ويب 

إلى عاصمة كوستا ريكا سان  ccNSOسيتم قبول الطلبات المقدمة لتمويل السفر الجتماع 
 خوسيه

GNSO 
 ورقة مناقشة ممارسات إساءة استخدام التسجيل؛ اإلجراءات التي يتخذها المجلس

ث PDP: إرسال تقرير GNSOسينات تح  النهائي المحدَّ

 تقدمها Whoisتواصل دراسات 

 التقرير النهائي حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيته 
 جاهز التخاذ مجلس اإلدارة إجراء بشأنه 

مكثفة ُتضاف إلى جدول  Whois –نتقال الداخلية بين المسجلين استمرار المراجعة سياسة اال
 أعمال المجلس

ASO 
 RIPEو AfriNICالتي تم استردادها في  IPv4الدعوة النهائية إلى اجتياز مجموعات عناوين 

 الجهود المشتركة
 لى بيانات التسجيل الدولية تناشد تقديم تعليقات حول مسودة التقرير النهائيمجموعة العمل ع

 الجغرافية: نشر مسودة التقرير النهائي ICANNاستعراض مناطق 

 عموم المستخدمين
ر الجتماع داكار، ويرحب بمشا  األفارقة ALSركة أعضاء مجتمع عموم المستخدمين يحضِّ

/عموم المستخدمين إلى لجنة ALACإرسال تقرير األحداث الهامة حول مشروع تحسينات 
 التحسينات الهيكلية

SSAC 
SSAC  تنشر تقريرWhois وتحديث األنشطة 

 SSACالسنوي من  أهم أخبار االعتزال
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 اقرأ بلغتك المفضلة

موقع على ويتم نشر تحديث السياسة. بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدةيتاح تحديث السياسة 
ICANN على البريد التحديث قي لتل. المتوفر على اإلنترنت كما أنه متاح من خالل االشتراك عبر اإلنترنت

يرجى إدخال عنوان البريد  ،ICANNصفحة اشتراكات اإللكتروني الخاص بك شهريا، يمكنك زيارة 
 .هذه الخدمة مجانية. لالشتراك" تحديث السياسة"اإللكتروني، وتحديد 

 ICANNبتحديث سياسة بيان الغرض الخاص 
 
 .staff@icann.org-policyأرسل أسئلتك وتعليقاتك ومقترحاتك إلى: 

 سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية
 ASO منظمة دعم العناوين

 ccNSO منظمة دعم أسماء رموز الدول
 GNSO منظمة دعم األسماء العامة

 ALAC اللجنة االستشارية العامة
 GAC ةاللجنة االستشارية الحكومي

 RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 SSAC اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

 

 ICANNر عب

 Whoisلبيانات ) REST(اختبار نقل الحالة التمثيلية 

 سريعة لمحة

لبيانات تسجيل اسم ) REST(تجريب خدمات الويب المعتمدة على نقل الحالة التمثيلية  ICANNبدأ فريق موظفي 
م اإلنترنت التي يتم إنتاجها حالًيا لدى مزود االمتداد األمريكي ألرقا Whois-RWSلنطاق، مستلهمين من خدمة 

)ARIN .( اختبر المهندسون في شبكة الملكية الفكرية األوروبية)RIPE-NCC (الخدمة أيًضا. 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
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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 التطورات آخر

؛ سجل الدخول لالطالع على USENIXمقالة في إصدار أكتوبر من  RIPE، وARIN، وICANNنشر موظفو 
ات تطبيق بتفاصيل كافية لتوضيح مزايا الخدمة النتائج التي توصلوا إليها من هذه التجربة. تصف المقالة ثالث عملي

، ICANNلتوثيق ما توصلوا إليه من نتائج. وعلى نحو خاص، ومن خالل عمليات التطبيق هذه، يوضح موظفو 
 يمكنها:  RESTأن خدمات الدليل المعتمدة على  RIPE، وARINو
 

مطبوعة)، وتقديم إشارات واضحة، ...دعم بيانات التسجيل الدولية (وبشكل عام، البيانات المهيكلة وال
وتحسين اإلبالغ عن األخطاء. كما يمكننا تحقيق استفادة أكبر من البنى التحتية الحالية لكل من العميل 

والخادم، وتقديم خدمات أمان، بما في ذلك سرية النقل والتحقق من التكامل، والمصادقة، وتنقية البيانات، 
انب وجهة النظر بشأن إمكانية زيادة التطبيق وبنية ويب التحتية التي على نحو قابل للزيادة، وذلك إلى ج

 تستخدم خدمات األمان حالًيا.

 المعلومات من مزيد

 2011مقالة نشرت في أكتوبر  "اإلنترنت لخدمات الدليل المخصصة ألسماء وعناوين REST"خدمة ويب تعتمد على

  ملخص تنفيذي بمعلومات تكميلية أعده ديف باسيتيللو

من  فترة الرد على التعليقات العامة للمرحلة الثانية يختبر فريق الموظفين
 تحسينات عملية التعليق العام

 سريعة لمحة

 .المجتمع لتقديم التعليقات على التحسينات التي تجري على عملية التعليق العام ICANNتدعو 

 التطورات آخر

 .2011سبتمبر  30ليق العام" في تنتهي فترة التعليق األولى على "المرحلة الثانية من تحسينات عملية التع

وكاختبار مبدئي لمفهوم "دورة الرد" المقدمة خالل هذا الطلب، وقد قام منتدى التعليقات على هذا الموضوع بالتمديد 
أكتوبر). وخالل فترة "الرد" هذه، سُيطلب من المساهمين الرد على التعليقات المنشورة  15يوًما إضافية ( 15لمدة 

 من قبل فقط. 

أمل الموظفون تلقي ردود المجتمع على التعليقات المنشورة من قبل خالل هذه المدة. وبالنسبة لكل رد، يسأل ي
 الموظفون كل مساهم باقتباس اسم الناشر األصلي، وتاريخ التعليق، وأي نص معين متعلق بالرد.

 التالية الخطوات

ًعا سوف يضمجميع المساهمات الواردة في فترة التعليق المبدئي  وبنهاية دورة الرد، سُيصدر الموظفون تقريًرا مجمَّ
 وفترة الرد التالية كلتيهما.

هذه  ICANNوضع فريق  وفي هذا الطلب، تم أيًضا دمج أفكار هذه بشأن التحسينات الفنية لمنتدى التعليقات العامة.
المقترحة األخرى. وإذا ُوجد لدى التحسينات، اعتقاًدا منهم أن بيئة مناقشة متسلسلة من شأنها إتمام التحسينات 

المجتمع اهتمام إيجابي بقضية بنهاية فترة التعليق بالكامل، يخطط الموظفون إلجراء اختبار مجتمعي إضافي محدود 
 على هذه البيئة أثناء الفترة الزمنية لشهري أكتوبر ونوفمبر. 

http://www.usenix.org/publications/login/2011-10/openpdfs/Newton.pdf
http://securityskeptic.typepad.com/the-security-skeptic/2011/10/a-restful-web-service-for-domain-name-and-ip-directory-services.html
http://securityskeptic.typepad.com/the-security-skeptic/2011/10/a-restful-web-service-for-domain-name-and-ip-directory-services.html
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 خلفية

، رًدا على 2011يونيو  30بفاعلية يوم  ICANNلهيئة  تم تنفيذ أنشطة المرحلة األولى لتحسين عملية التعليق العام
). وخالل هذه المرحلة ATRT( فريق مراجعة المسئولية والشفافيةبشأن  21، و17، و16، و15التوصيات أرقام 

تام، وأضاف قوائم تنقل جديدة، كما سهَّل تنسيقات صندوق  األولى، أعاد فريق الموظفين صفحات ويب بشكل
م ميزة "الموضوعات المقبلة". تمت إضافة حقول بيانات جديدة مرتبطة بمعايير  اإلعالنات والتعليقات العامة، وقدَّ

ريخ عبر جميع الطلبات (كالمؤسسات الناشئة، والغرض، والحالة الحالية، والخطوات التالية)، كما تم توضيح توا
وأوقات الفتح واإلغالق. لدعم هذه التحسينات، أنشأ فريق الموظفين أيًضا قوالب مستندات داخلية لتسهيل النشر 

 وضمان اتساقية العرض في هذه الصفحات.

وبعد إطالق صفحات الويب المعاد تصميمها للتعليقات العامة في يونيو، عمل فريق الموظفين مع مجموعة 
، لجمع التعليقات المبدئية حول ICANNحددها قادة مجتمع  ICANNمجتمع  تركيز مكونة من متطوعي

 التحسينات األخرى.

كما هو  فترة تعليق عامتتوفر هذه التحسينات األخرى اآلن لمراجعة موسعة مع المجتمع وتقديم التعليقات عبر 
يشمل التعليق العام تقريًرا أعده الموظفون وضعوا فيه تعليقات مجموعة التركيز  أكتوبر. 15موضح أعاله حتى 

كمرجع وقاموا بربطها لكل موضوع ذي صلة. كما يدعم المجهود الكلي تنفيذ توصيات فريق مراجعة المسؤولية 
 .ICANNضاء المجتمع لمشاركات بشأن قضايا والشفافية المرتبط بكيفية توفير أع

 المعلومات من مزيد

 مربع التعليق العاملالطالع على ما سبق إرساله من تعليقات وإلرسال رد، يرجى االطالع على 

 إعالن فترة الرد

 األصلي اإلعالن

 العمل فريق اتصال جهات

 ، مدير عام قسم المشاركة واإلدارةمازفيليز يل

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة

. تفاعل اآلن لتبادل وجهات ICANNُتفتح حالًيا العديد من فترات التعليق العام قضايا تكون موضع اهتمام مجتمع 
 النظر على مثل هذه الموضوعات مثل:

 تعليق المجتمع مطلوب فيما يتعلق بثالثة تعليقات حول المرحلة الثانية من تحسينات عملية التعليق العامة .
) التي تؤثر على طريقة 17و 16و 15) (رقم ATRTتوصيات المساءلة والشفافية لفريق االستعراض (

. انظر المقالة 2011أكتوبر  15إدارة التعليقات العامة. اآلن في فترة الرد. اإلغالق و ICANNنشر 
 الواردة أعاله.

  أُجريت دراسات لست نصوص لغات على حدة  .تقرير مشاكل فريق دراسة الحالة -مشروع القضايا البديل
. IDNمتغير  TLDsكل التي يتعين حلها لتسهيل تجربة المستخدم الجيد بالنسبة لـ للتحقيق في المشا

 . تقارير مشاكل فريق دراسة الحالة:2011نوفمبر  14اإلغالق 
o العربية 
o الصينية 
o السيريلية 

http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-30sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-30sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-31aug11-en.htm
mailto:participate@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-arabic-07oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-arabic-07oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-chinese-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-chinese-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-cyrillic-06oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-cyrillic-06oct11-en.htm
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o جاريةالديفن 
o اليونانية 
o الالتينية 

  في إطار التحضير واإلعداد للجولة  .2015-2012مشاركة المجتمع بشأن مسودة الخطة اإلستراتيجية
عن مشاركة في تعديل هذا العام على الخطة  ICANNالمقبلة من التخطيط اإلستراتيجي، تبحث قيادة 

 .2011نوفمبر  17اإلستراتيجية. اإلغالق 
 نشرت مجموعة العمل مسودة التقرير  .مسودة التقرير النهائي لمجموعة عمل بيانات التسجيل الدولية

د تقديم النهائي حول كيفية التعامل مع بيانات التسجيل على نطاق واسع من اللغات واألبجديات، وتناش
 .2011نوفمبر  17التعليقات من الجمهور. اإلغالق 

  يستعرض التوصيات الخاصة بخصوص طريقة مسودة التقرير النهائي –مراجعة المناطق الجغرافية .
ل إطار المناطق الجغرافية الحالية لضمان تنفيذ وحفظ مبادئ المنظمة فيما يخص التنوع التوصل إلى تعدي

 .2011ديسمبر  19الجغرافي والثقافي. اإلغالق 
للحصول على قائمة كاملة من القضايا المفتوحة من أجل تلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخرا 

 .التعليقات العامة على شبكة اإلنترنتلعامة المحفوظة، قم بزيارة موقع ويب ومن المنتديات التعليقات ا

 

ccNSO 

 ccNSOإيران تنضم إلى 

 سريعة لمحة

عضًوا جديًدا باعتبار كونها  ccNSOبشأن تمام إكمال الموافقة على مشغل كود البلد الواقع بمنطقة الشرق األوسط 
 .2011في أكتوبر 

 التطورات آخر

. تقع إيران ضمن ccNSO(إيران)، كعضو جديد في  irالخاص بنطاق . ccTLDمشغل  ccNSOاعتمد مجلس 
 منطقة الشرق األوسط ويحدها خليج عمان والخليج العربي وبحر قزوين. 

 عضًوا.  120إجماالً  ccNSOواآلن يبلغ عدد أعضاء 

 تالمعلوما من مزيد

  إعالن •

  ccNSOقائمة بأسماء أعضاء  •

 كيلو بايت] PDF ،61[ إحصائيات العضوية •

http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-devanagari-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-greek-07oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-greek-07oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-latin-07oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-latin-07oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/stratplan-draft-2012-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/ird-draft-final-report-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/ird-draft-final-report-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/geo-regions-draft-final-report-30sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-08oct11-en.htm
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-08oct11-en.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
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 بالعاملين االتصال جهات

 ccNSOسكرتير  ،غابرييال شيتاك

 ICANNترشيح مايك زيلبر لمجلس إدارة 

 سريعة لمحة

 .واحدالثاني عشر، ونتجت عن مرشح  ICANNانتهت فترة الترشيح لمقعد مجلس إدارة 

 التطورات آخر

. ولم يتم 2011أكتوبر  6يوم  ICANNفي مجلس إدارة  12للمقعد  ccNSOتم إغالق فترة الترشيح لمنظمة 
ترشيح سوى مرشح واحد وقد حاز على التأييد: إنه السيد مايك زيلبر، الذي يجلس حالًيا على مقعد عضو بمجلس 

 اإلدارة.

 التالية الخطوات

بداكار، حيث سيرد فيها على  ccNSOيك زيلبر لالنضمام إلى جلسة حوار في جلسة وسُتوجه الدعوة إلى ما
وسُتمنح له الفرصة في شرح أهدافه ورسالته. كما ُيتوقع بعد ذلك أن يؤكد  ccTLDاألسئلة الواردة من مجتمع 

 ترشيحه لمجلس اإلدارة. ccNSOمجلس 

 خلفية

، من ccNSO. ووفًقا لتوجيهات مجلس 2012في يونيو  12رقم  ICANNوقد أوشك التجديد لمقعد مجلس إدارة 
، سيخدم السيد زيلبر لفترة واحدة مدتها 2012المقرر بدء عملية الترشيح/االنتخاب في منتصف سبتمبر. في يونيو 

 ويكون مؤهالً للترشح إلعادة االنتخاب. ICANNثالث سنوات بمجلس إدارة 

 المعلومات من مزيد

 ICANNالدعوة للترشيح كمدير لمجلس إدارة  •

 ICANNإجراء االنتخابات النتخاب مدير مجلس إدارة  •

 ccNSOتوجيهات ترشيحات/انتخابات مجلس إدارة  •

 العمل فريق اتصال جهات 

 ccNSOسكرتير  ،غابرييال شيتاك

 ccNSOجلس تجري حالًيا انتخابات عضو م

 سريعة لمحة

 .واحد ccNSOسُتعقد االنتخابات في أكتوبر بالمنطقة اإلفريقية لعضو مجلس 

 التطورات آخر

سبتمبر. تقدمت المنطقة اإلفريقية بمرشحين هما، السيد محمد إبراهيم للنطاق  16يوم  ccNSOانتهت فترة ترشيح 
 .so ،للنطاق  (الصومال)، والسيد فيكا مبيزين.za أفريقيا)، مما يستلزم إجراء انتخابات بهذه المنطقة.  (جنوب 

mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-2-15sep11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-15sep11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/about/guidelines-board-selection-procedure-08may08-en.pdf
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 التالية الخطوات

 .2011أكتوبر  21إلى  7جرت االنتخابات من 

 خلفية

مرة واحدة سنوًيا. وسيحوز عضو المجلس  ccNSOُتعقد الترشيحات (واالنتخابات، إن استدعى األمر) لمجلس 
 .2012كوستا ريكا سان خوسيه في مارس العام في عاصمة  ICANNالمنتخب المقعد بعد اجتماع 

 المعلومات من مزيد

 كيلو بايت] ccNSO ]PDF ،86توجيهات انتخابات مجلس  •

 العمل فريق اتصال جهات

 ccNSOسكرتير  ،غابرييال شيتاك

 ccNSOإضافة مساحة ويكي مقيدة إلى موقع ويب 

 سريعة لمحة

 .ccNSOستتم إضافة مساحة ويكي مغلقة، أو محمية بكلمة مرور، إلى موقع ويب 

 التطورات آخر

، يعمل فريق الموظفين على ccTLDاستجابة لطلبات نادت بتخصيص مساحة لمشاركة المعلومات داخل مجتمع 
 .ccNSOإضافة مساحة ويكي للحشد، يمكن الوصول إليها من خالل موقع ويب 

 التالية الخطوات

وسيدعى جميع األطراف المؤهلة لالشتراك واستالم كلمة مرور لمساحة ويكي المغلقة الجديدة. كما سيتم نشر 
لة على موقع ويب   .ccNSOتعريف الجهات المؤهَّ

العام بداكار وسوف ُتكرر على أساس  ICANNورشة عمل حول كيفية استخدام ويكي للحشد أثناء اجتماع سُتعقد 
 .دوري

 .سُيطلب من مستخدمي المساحة الجديدة تقديم التعليقات خالل شهرين من إطالقها

أشهر من إطالق  سُيعاد النظر في الفكرة بعد ستة. سيمر الجزء الذي يتم إغالقه بفترة تجريبية مدتها ستة أشهر
المساحة المغلقة، وسينظر المجلس بعد ذلك، بناًء على تعليقات المجتمع، في مدى الرغبة في استمرار المساحة 

 .المغلقة أم تجاهلها

 خلفية

للتعرف على ما يتوقعه المجتمع  ccTLDالجديد، تم إجراء مقابالت مع ممثلي  ccNSOخالل تطوير موقع ويب 
 من الصفحات الجديدة.

وقد ذكر عديد من الممثلين أنه من المرغوب فيه وجود جزء مغلق من موقع الويب، يمكن مشاركة معلومات به دون 
أيًضا عن رغبته في تنفيذ أداة  ccNSO. باإلضافة إلى ذلك، أعرب مجلس ccTLDتوفيرها خارج نطاق أعضاء 

 لوحة رسائل تسمح بإجراء مناقشات خارج قوائم البريد اإللكتروني. 

http://www.ccnso.icann.org/about/guidelines-ccnso-council-election-procedure-08may08en.pdf
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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مختلف الخيارات المتعلقة بإنشاء مساحة مغلقة. وفي النهاية، اختيرت  ccNSOوبناًء على هذا التعليق، بحثت أمانة 
 ، حيث إنها تدعم جميع المتطلبات الحالية، ويمكن تطبيقها بسهولة.ICANNأداة ويكي لحشد مجتمع 

منظومة  ccTLDمناسبة تمنح مجتمع ، فهي تعد طريقة ccNSOجزًءا مغلًقا على موقع ويب  وباعتبارها تقدم
 إضافية يمكن من خاللها مشاركة المعلومات مع الزمالء دون توفيرها للجمهور. 

. كما سيتم نشر تعريف ccTLDإضافة إلى جميع أعضاء مجتمع  ccNSOسيتم فتح المساحة المغلقة ألعضاء 
 .ccNSOأعضاء المجتمع على موقع ويب 

 المعلومات من مزيد

 ccNSOموقع ويب  •

 العمل فريق اتصال جهات

  ccNSOسكرتير  ،غابرييال شيتاك

إلى عاصمة كوستا  ccNSOسيتم قبول الطلبات المقدمة لتمويل سفر أعضاء 
 ريكا سان خوسيه

 سريعة لمحة

العام في  ICANNمباشرًة تقديم طلبات تمويل السفر لحضور اجتماع  ccNSOء مجتمع سيكون بإمكان أعضا
 . كوستا ريكا

 التطورات آخر

العام  ICANNإلى اجتماع  ccNSOأكتوبر لبرنامج تمويل سفر أعضاء  31وستفتح الدعوة للتقدم بالطلبات في 
 .2012مارس  16إلى  11المقرر عقده في عاصمة كوستا ريكا سان خوسيه خالل الفترة من 

 التالية الخطوات

 ظهًرا بالتوقيت العالمي. 12:00الساعة  2011نوفمبر  18نرحب بتقديم الطلبات حتى 

 خلفية

وعلى نحو   -  ccNSOالذين يساهمون بنشاط في العمل الخاص بمنظمة  ccNSOيتوفر تمويل السفر ألعضاء 
 خاص في المشروعات واالجتماعات.

 المعلومات من مزيد

  ccNSOمعلومات حول برنامج تمويل سفر أعضاء  •

 العمل فريق اتصال جهات

  ccNSOسكرتير  ،غابرييال شيتاك

http://ccnso.icann.org/
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://ccnso.icann.org/meetings/ccnso-travel-funding-04dec08.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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GNSO 

ل؛ اإلجراءات التي يتخذها ة استخدام التسجيورقة مناقشة ممارسات إساء
 المجلس

 سريعة لمحة

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  RAPوبعد استعراض منهج مجموعة عمل . راسة سياسات إساءة استخدام التسجيللد
GNSO  قدما في توصياتRAP  العديدة ،بما في ذلك طلب ورقة مناقشة حول أفضل الممارسات المتعلقة بالتعامل

 .مع إساءة استخدام التسجيل

  التطورات آخر

 ICANNورشة العمل التي ُعقدت خالل اجتماع ًء على المشاركة المستلمة من : بناورقة مناقشة أفضل الممارسات
ورقة مناقشة حول إنشاء أفضل ممارسات غير ملزمة اآلن من إعداد  ICANN، انتهى موظفو العام بسنغافورة

وأرسلها إلى مجلس  لمساعدة المسجلين ومكاتب التسجيل في التعامل مع تسجيل أسماء النطاقات المسيئة لالستخدام
GNSO  ضوع خالل اجتماع حول المو ورشة عملللمراجعة. سيتم عقدICANN  العام في داكار يوم األربعاء

 وتتناول ورقة المناقشة قضايا مثل: أكتوبر. 26

 الممارسات أفضل ضمن ما ممارسة يجعل الذي ما •

 إنشائها أو/و الممارسات أفضل تعريف •

 إلزامية غير الممارسات أفضل كون طبيعة تعريف •

 ICANN تؤديه أن يجب الذي الدور ما •

 لعمليةوا الموارد •

 ونشرها وتعزيزها ومراجعتها الممارسات أفضل صيانة •

 والحوافز والتمويل والفوائد التكاليف •

باإلضافة إلى ذلك، تشمل الورقة مستودًعا تمهيدًيا ألفضل الممارسات الحالية أو المقترحة، كما تحدد عدًدا من 
لوضع  GNSOإنشاء مجموعة عمل  النظر فيها، وتشمل GNSOالخطوات التالية المقترحة المطلوب من مجلس 

إطار عمل ألفضل الممارسات، وإنشاء مجموعة عمل على نطاق المجتمع القتراح أفضل الممارسات المرشحة 
 ستخدام التسجيل ألسماء النطاقات.للتعامل مع إساءة ا

 

 

http://singapore41.icann.org/node/24623
http://singapore41.icann.org/node/24623
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
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ا بشأن التعامل أكتوبر، تبنى المجلس اقتراحً  6الذي ُعقد يوم  GNSO: في اجتماع مجلس المتبقية RAPتوصيات 
إلى  GNSOالمتبقية (انظر أدناه لمعرفة تفاصيل أخرى). وقد توصل مجلس  RAPمع توصيات مجموعة عمل 
 حل لمجموعة مشاكل منها:

كجزء من  Whoisبالنظر في مشاكل الوصول إلى  Whoisمطالبة فريق وضع مسودة استبيانات  •
 االستبيان المنوط به وضعه.

باإلبالغ عن النظم الحالية لتقديم بالغات بشأن االنتهاكات و/أو  ICANNمطالبة قسم التوافق لدى  •
أو المرتقبة في  RAPWGالشكاوى وتعقبها، وكذلك عن التحسينات / التغييرات التي أُجريت منذ تقرير 

المستقبل القريب، و: تحديد الفجوات وأية تحسينات قد تكون مرغوبة، ولكنها غير منتظرة خالل هذه 
 المرحلة

المطالبة بإصدار تقرير مشكالت لتقييم الخط األساسي للحد األدنى لفقرات إساءة التسجيل والتي يجب  •
قيد التنفيذ وإن تم إنشاؤها فلنتحدث عن اللغة المستخدمة لتحديد األشكال  ICANNبدؤها لكل اتفاقيات 

 العامة إلساءة استخدام التسجيل

  .التفاصيل الكاملة لالقتراح المتَبنى

 التالية الخطوات

 في ورقة المناقشة بمزيد من التفاصيل خالل اجتماعه في داكار.  GNSOمن المتوقَّع نظر مجلس 

 خلفية

في  GNSOميجا بايت]، والتوصيات إلى مجلس  PDF ،1.7[ تقريرها النهائي RAPقدمت مجموعة عمل 
) تنفيذ سياسات إساءة DTمجموعة من المتطوعين، وفريق صياغة ( GNSO. ثم شكل مجلس 2010يونيو 

غة تنفيذ )، لصياغة النهج المقترح لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وقد وضع فريق صياRAPالتسجيل (
اإلقليمي التقرير  RAPلمجموعة العمل  التقرير النهائيسياسات إساءة التسجيل مصفوفة تصنيف توصيات 

، PDF[ رسالةوالموارد المطلوبة، وتقديم  ميجا بايت] حسب األولوية، والتعقيد المتوقع PDF ،1.7النهائي [
يوضح الخطوط العريضة لمنهج التوصية للنظر فيه. راجع موقع الويب  GNSOكيلو بايت] إلى مجلس  184

 .لمزيد من المعلومات

 .ICANNموقع ويب على  RAPتتاح نبذة قصيرة عن مجموعة عمل 

 المعلومات من مزيد

 ورقة مناقشة بشأن إنشاء أفضل ممارسات غير ملزمة لمساعدة المسجلين والسجالت لمعالجة التسجيل التعسفي ألسماء النطاقات •

 ميجا بايت] PDF، 1.7[ التقرير النهائي لمجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل •

 كيلو بايت] PDF، 400[ 2008 أكتوبر 29، تقرير مشاكل سياسات إساءة استخدام التسجيل •

 (ويكي)مساحة عمل مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل  •

 كيلو بايت] GNSO ]PDF ،184إلى مجلس  RAPرسالة فريق صياغة تنفيذ  •

 العمل بطاقم االتصال جهات

 ير مستشاري السياسة، كبمارجي ميالمكبير مديري السياسات و ،ماريكا كونينجز

http://gnso.icann.org/resolutions/
http://gnso.icann.org/resolutions/
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://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-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
https://community.icann.org/display/gnsorapwg/Registration+Abuse+Polices+Working+Group
https://community.icann.org/display/gnsorapwg/Registration+Abuse+Polices+Working+Group
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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 النهائي المحدَّث PDPإرسال تقرير  :GNSOتحسينات 

 سريعة لمحة

على تنفيذ سلسلة شاملة من التغيرات الهيكلية والتشغيلية التي تهدف إلى تحسين  GNSOيعمل أعضاء مجتمع 
المعلومات حول أحدث يصل هذا الجهد إلى النهاية ويوجد فيما يلي مزيد من . فعالية وسهولة الوصول إلى المنظمة

 .التطورات

 التطورات آخر

المستلمة  لتعليقات العامة) اPDP-WT، راجع فريق عمل عملية تطوير السياسة (GNSOوفًقا لطلب من مجلس 
ثتقريره وأرسل  PDP-WTاجع والمتعلقة بالتقرير النهائي لها. وعلى ذلك، ر إلى مجلس  التقرير النهائي المحدَّ

GNSO  سبتمبر. باإلضافة إلى التقرير، أرسل اقتراًحا بتبني التقرير والتوصيات التي  28وذلك للنظر فيه يوم
في التقرير والتوصيات الواردة به  GNSOللنظر فيه. ومن المتوقَّع نظر مجلس  GNSOمجلس ينص عليها إلى 

إلى النظر في  ICANN، سيحتاج مجلس إدارة GNSOخالل اجتماعه في داكار. وبعد اعتماده بواسطة مجلس 
 الجديدة المقترحة لتبنيها. PDPسياسة 

 خلفية

ث على  والوثيقة المدعمة  ICANNوفكرة الملحق أ الجديد المقترح للوائح  وصية 48يحتوي التقرير النهائي المحدَّ
 .PDPكدليل  GNSOالتي وضع تصورها ليشتمل على إجراءات تشغيل مجلس 

 تشتمل أهم التوصيات الجوهرية على ما يلي:

 التوصية باستخدام طلب معياري لقالب موضع قضية ما؛ •

قات العامة تسبق إنشاء تقرير المشاكل النهائي ليبت فيها سيتم إعالن مقدمة تقرير المشاكل المبدئي للتعلي •
 ؛GNSOمجلس 

 ؛بموجب ميثاق PDPشرط أن يعمل كل فريق عمل  •

اختيارية بدال من أن  PDPتغيير اللوائح الداخلية الحالية بحيث تكون فترات التعليقات العامة عند بدء  •
 ؛PDPتكون إجبارية وفق حرية وتصرف مجموعة عمل 

) أال تقل مدة التعليقات العامة المطلوبة 1ر الجداول الزمنية لمدد التعليقات العامة على ما يلي (يشتمل تغيي •
يوًما في أي مدة تعليقات  21) أال تقل عن 2و( PDP يوًما من التقرير المبدئي لمجموعة عمل 30عن 

 لمباشرة العمل وفق تقديرها؛ PDP عامة غير مطلوبة تختارها مجموعة عمل

التي تقدم تقريًرا أولًيا وتقريًرا نهائًيا، ولكنها تمنح  PDPعلى الشرط الحالي لمجموعات عمل  اإلبقاء •
 ؛مجموعات العمل الحرية والتصرف لتقديم نواتج إضافية

 ؛قبل تسليم التقرير النهائي PDPتوصية تسمح بإنهاء وجود  •

تتم مراجعة التقارير من خالل تشتمل اإلجراءات الجديدة على تسليم التوصيات إلى المجلس بشرط أن  •
 كما يشترط أن تكون في متناول العامة؛ و GNSOأو مجلس  PDPمجموعة عمل 

 استخدام مجموعات مراجعة التنفيذ. •

 

http://forum.icann.org/lists/pdp-final-report/msg00004.html
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg12089.html
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يمكنكم إيجادها في التقرير  PDPلمزيد من البيانات والمعلومات عن مختلف التوصيات ملحق أ المقترح ودليل 
ثبايت]. ميجا1.5، سعة PDFالنهائي [تنسيق  االختالفات بين وكذلك كما في نظرة عامة عن  التقرير النهائي المحدَّ

ثالتق  .رير النهائي والتقرير النهائي المحدَّ

 المعلومات من مزيد

(حيث تعرض روابط اإلجراءات والعمليات الجديدة  على صفحة الويب GNSOتابع معلومات تحسينات  •
 )المتعددة GNSOكما تعرض روابط المواثيق التنظيمية في مدخالت 

 GNSO(حيث تعرض روابط ومعلومات تتعلق بمهام وعمليات مجلس  الرئيسية GNSOصفحة  •
 ووثائق المعلومات والوضع المتعلقة بمبادرات المجلس المتعددة المستمرة)

 PDPموقع ويكي مجموعة عمل  •

 موقع ويكي فريق عمل المجموعة العاملة •

 االنتخابية موقع ويكي لفريق عمل العمليات •

  كيلو بايت] PDF ،307التجاري [ SGميثاق  •

 كيلو بايت] PDF ،182[ غير التجاري SGميثاق  •

 االنتخابية الجديدة GNSOعملية التعرف على دوائر  •

 العمل فريق اتصال جهات

 كبير مديري السياسة ،روبرت هوجارث

 تقدمها Whoisتواصل دراسات 

 سريعة لمحة

"Whois " عبارة عن مستودع للبيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات، وتسجيل االتصاالت وغيرها من
أربع دراسات لتوفير معلومات متداولة وموثوق بها لالستفادة بها في  GNSOيدرس مجلس . المعلومات الحساسة

 .Whoisالمناقشات المجتمعية حول 

 التطورات آخر

 Whoisتهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف إلى أي درجة يتم استخدام معلومات  .Whoisدراسة عن سوء استخدام 
العامة بشكل ضار. وتتوقع جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرغ، بوالية فيالدلفيا بالواليات المتحدة الحصول على 

 .2012النتائج األولية من الدراسة في أواخر عام 

تمحص هذه الدراسة مدى تسجيل أسماء النطاقات المسجلة من قبل .Whoisالدراسة الخاصة بتحديد هوية مسجل 
أعلن فريق الموظفين في  بوضوح. Whoisاألشخاص االعتباريين أو ألغراض تجارية ال تتمثل في بيانات 

 إلجراء هذه الدراسة. من جامعة شيكاغو NORCاختيار سبتمبر أنه تم  28

http://gnso.icann.org/improvements/updated-final-report-pdpwt-28sep11.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/comparison-report-pdpwt-27sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/comparison-report-pdpwt-27sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/comparison-report-pdpwt-27sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/
https://community.icann.org/display/gnsoppsc/PDP-WT+Home
https://community.icann.org/display/gnsoppsc/WG-WT+Home
https://community.icann.org/display/gnsoppsc/WG-WT+Home
https://community.icann.org/display/CandSGroup/Constituency+Operations+Team
http://gnso.icann.org/improvements/csg-charter-01nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/ncsg-charter-05may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://blog.icann.org/2011/09/norc-at-the-university-of-chicago-selected-to-conduct-a-gtld-whois-registrant-identification-study/
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يقوم فريق العمل باستكمال تفاصيل هذه الدراسة  .Whoisدراسة إساءة استخدام خدمات الخصوصية والبروكسي 
كز هذه الدراسة على مدى استخدام تسجيل أسماء النطاق التي تم تعيين أواخر هذا العام كموعد للبدء فيها. سوف تر

 إلجراء أنشطة غير قانونية أو ضارة باإلنترنت عبر خدمات الخصوصية والبروكسي إلبهام هوية الجناة.

لتحديد  2011بدأ عمل دراسة جدوى في يوليو . Whoisدراسة إساءة استخدام خدمات الخصوصية والبروكسي 
ما إذا كان من الممكن العثور على عدد كاف من المشتركين المتطوعين إلجراء دراسة أوسع نطاًقا ترمي إلى قياس 
مدى استجابة خدمات البروكسي والخصوصية لطلبات "كشف هوية" مسجل النطاق. توقع الحصول على نتائج أولية 

 ا العام.في وقت متأخر من هذ

ميثاًقا لمجموعة  GNSOأكتوبر، اعتمد مجلس  6في مطلوب لها متطوعون.  - WHOISدراسة متطلبات خدمة 
مستوى االتفاق مع االستنتاجات واالفتراضات  عمل جديدة لعمل استبيان على أعضاء المجتمع يهدف إلى تقييم

ويجب تقديم مسودة  كيلو بايت]. PDF ،636[ التقرير النهائي – Whoisمخزون متطلبات خدمة الموجودة في 
، مع تدشين االستبيان بعد ذلك، كما ُيستهدف إصدار التقرير 2012بحلول مارس  GNSOلالستبيان إلى مجلس 
. ُيدعى المتطوعون من المجتمع، خصوًصا من لديهم خبرة فنية في الجوانب 2012ول أكتوبر النهائي الستكماله بحل

للمشاركة في  gTLD Whois، ووضع االستبيانات وخلفية حول تاريخ وضع سياسات gTLD Whoisالتقنية لـ 
 .GNSOكرتارية سهذه المجموعة عبر التواصل مع 

 

 المعلومات من مزيد

 GNSO WHOISصفحة وضع سياسة  •

  WHOISخلفية دراسات  •

 كيلو بايت] PDF ،636[ التقرير النهائي – oisWhقائمة متطلبات خدمة  •

 Whoisأبريل حول دراسات  28قرار  •

  Whoisيان متطلبات خدمة أكتوبر باعتماد ميثاق مجموعة عمل استب 6في  GNSOقرار مجلس  •

 العمل فريق اتصال جهات

 ، كبير مستشاري السياسةليز جاستر

التقرير النهائي حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيته جاهز التخاذ 
 مجلس اإلدارة إجراء بشأنه

 سريعة لمحة

ملخصة ومحللة،على تقرير وتوصيات ترتبط بما يحدث بعد انتهاء فترة صالحية تعليقات،  ICANNيضيف مجتمع 
التقرير في يوليو، والذي يخلص إلى ضرورة البدء في عملية تستمر لعامين  GNSOتبنى مجلس . أسماء النطاقات

 .ا وحذفهاتعمل على فحص سياسات المسجلين الحالية بشأن تجديد أسماء النطاقات منتهية فترة الصالحية ونقله

 التطورات آخر

أصبح التقرير النهائي والتوصيات التي تقدمت بها مجموعة عمل استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء فترة صالحيتها 
الوثيقة في شهر يوليو. تم فتح فترة  GNSOوقد اعتمد مجلس  فيها. ICANNجاهزة اآلن لنظر مجلس إدارة 

http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
mailto:gnso.secretariat@gnso.icann.org
http://gnso.icann.org/issues/whois/
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
http://gnso.icann.org/resolutions/#201104
http://gnso.icann.org/resolutions/#201110
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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مشاركات المجتمع وذلك لطلب 2011سبتمبر من العام  15لتنتهي في  أغسطس 15تعليق عام تبدأ اعتباًرا من 
لتعليقات المجتمع من فريق الموظفين الذي تم استالمه. من بين  ملخص وتحليل.اكتمل اآلن بشأن التوصيات

 التوصيات التي سوف يتم اآلن النظر فيها بمعرفة المجلس ما يلي:

 مما يوفر ثمانية أيام كحّد أدنى عقب انتهاء فترة صالحية التجديد بواسطة أحد المسجلين؛ •

 ؛غير مدعومة ومسجلين يوفر فترات السماح باالسترداد gTLDإتاحة نطاقات  •

طلب نشر الرسوم المفروضة على التجديد؛ وطلب ما ال يقل عن شعارين قبل انقضاء المدة المحددة،  •
وواحدة بعد االنقضاء؛ أي أن موقع ويب المنتهي يجب أن يفيد صراحة بانتهاء صالحية هذا التسجيل، وأن 

 و ؛ليمات حول كيفية التقديم للنطاقيقدم تع

 تطوير المواد التعليمية حول كيفية منع وقوع خسائر غير مقصودة. •

 التالية الخطوات

في التوصيات الواردة بالتقرير النهائي خالل اجتماعه في داكار. إذا تبنى مجلس  ICANNومن المتوقَّع نظر مجلس 
ICANN  التوصيات، فسيقوم مجلسGNSO ى اجتماع فريق مراجعة التنفيذ للعمل بالتعاون مع بالدعوة إل

 الموظفين على وضع خطة تنفيذ.

 خلفية

صفحة المعلومات ، يرجى الرجوع إلى ICANNللتعرف على تاريخ أنشطة وضع السياسات التي قام بها مجتمع 
 .PANDERاسية لـ األس

 المعلومات من مزيد

 كيلو بايت] PDF ،971[ النهائي المقترح PEDNRتقرير  •

 في بروكسل PEDNRجلسة المشاورات العامة لـ مزيد من التفاصيل حول  •

 كيلو بايت] PDF ،416[ حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيته GNSOتقرير مشاكل  •

 حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتهاء الصالحية GNSOتقرير مشاكل  ترجمة •

 العمل فريق اتصال جهات

 كبير مديري السياسات ،ماريكا كونينجس

مكثفة  Whois –سياسة االنتقال الداخلية بين المسجلين استمرار المراجعة 
 جدول أعمال المجلس ُتضاف إلى

 سريعة لمحة

إلى توفير إجراء مباشر لحاملي اسم النطاق لنقل أسمائهم ) IRTP(تهدف سياسة نقل التسجيل الداخلي المعروفة بـ 
بمراجعة واعتبار المراجعات على هذه  GNSOويقوم مجلس . المعتمد إلى مسجل آخر ICANNمن مسجل 

تم تبني توصيات سياسة نقل التسجيل الداخلي . وتنفيذ تلك الجهودالسياسة وقد أسست مجموعات عمل للتعامل 
وستدخل حالًيا إلى مرحلة  ICANNبواسطة مجلس إدارة  PDPالجزء ب الصادرة عن  IRTPالمعروفة بـ 

 . ، وُيطلب من المتطوعين االشتراك في مجموعة العملIRTPبدأت للتو عملية تطوير السياسة الجزء ج من . التنفيذ

http://www.icann.org/en/public-comment/pednr-board-recommendations-15aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/pednr-board-recommendations-15aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/pednr-board-recommendations-15aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/report-comments-pednr-board-recommendations-23sep11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
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
http://gnso.icann.org/policies/
http://gnso.icann.org/policies/
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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 التالية والخطوات األخيرة، راتالتطو

IRTP عقب تبني مجلس  :الجزء بGNSO  لتوصياتIRTP  الجزء ب الصادرة عنPDP  وفترة التعليق
تحديث السياسة  مقالةخالل اجتماع أغسطس (يمكنك قراءة المزيد في  التوصيات ICANNمجلس إدارة تبنى العام

خالل اجتماع  تحديث الحالةل على التنفيذ ومن المتوقَّع تقديم في العم ICANN). بدأ موظفو 2011لشهر أغسطس 
ICANN .العام في داكار 

، قرر مجلس GNSOإلى مجلس  الجزء جـ IRTPر النهائي التقريفي أعقاب تقديم  :الجزء جـ IRTPسياسة 
GNSO  لمجموعة عمل في اجتماعه الذي ُعقد في سبتمبر. سيتناول  وتبني ميثاًقابدء عملية تطوير السياسات

 ثالث مسائل هي: IRTPالجزء جـ من سياسة 

يير التحكم"، بما في ذلك تحقيق بشأن كيف يمكن تحقيق هذه الوظيفة في الوقت الحالي، في حال وظيفة "تغ •
وجود أي نماذج قابلة للتطبيق في مساحة اسم رمز البلد التي يمكن استخدامها كأفضل ممارسة لمساحة 

لى وأي مخاوف أمنية ذات صلة. يجب أن تتضمن كذلك مراجعة إلجراءات اإلغالق، ع gTLDنطاق 
 ، وذلك بهدف الموازنة بين أنشطة النقل الشرعية واألمان.9و 8النحو المذكور في سببي الرفض رقم 

) ذات القيود الزمنية FOAما إذا كان من الواجب تنفيذ البنود المذكورة ضمن نماذج صيغة االعتماد ( •
مسجل فائز وتلقى نموذج  لتجنب عملية النقل القائمة على االحتيال أم ال. على سبيل المثال، إذا أرسل

) من جهة اتصال،لكن االسم مغلق، يجوز للمسجل االحتفاظ بنموذج صيغة FOAصيغة االعتماد (
معلًقا الضبط على حالة اسم النطاق التي ربما قد يتغير خالل وقت حدوثها المسجل أو  FOAاالعتماد 

 معلومات التسجيل األخرى. 

الخاصة  IANAواسطة المطالبة بأن يستخدم المسجلون هويات ما إذا كانت العملية قابلة للتنظيم ب •
 بالمسجلين عوًضا عن هويات الملكية.

لة واالنضمام إلى مجموعة العمل بإرسال رسا دعوة المتطوعيننشجع المعنيين بالمشاركة في هذا العمل بمراجعة 
 .GNSOسكرتارية بريد إلكتروني إلى 

في  GNSOالجزء ب، خلُص مجلس  IRTPوفًقا لتوصيات مجموعة عمل ": الكثيف" Whoisتقرير قضايا 
كثيف" لجميع "ال Whoisبإعداد تقرير قضايا حول متطلبات  ICANNاجتماعه في سبتمبر لمطالبة فريق عمل 

إن مثل هذا التقرير عن المشاكل وعملية وضع السياسة التالية يجب أن يأخذ بعين  المشغولة. gTLDنطاقات 
الشاغلة ضمن سياق سياسة نقل التسجيل الداخلي،  gTLDs"الكثيف" لجميع  WHOISاالعتبار متطلًبا محتمالً لـ 

ية و/ أو سلبية التي من المحتمل أن تحدث خارج سياسة نقل وكذلك يجب أن يأخذ بعين االعتبار أية تأثيرات إيجاب
الكثيف لجميع  WHOISالتسجيل الداخلي والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ قرار حول ما إذا كان متطلب 

gTLDs .الحالية سيكون مرغوًبا به أم ال 

 خلفية

د المسجلين بطريقة شفافة ويمكن التوقع بهدف تزوي 2004تم تبنيها عام  GNSOسياسة إجماع من  IRTPتعد 
بها لنقل تسجيالت اسم النطاق بين مزودي االمتداد. كجزء من التنفيذ, تقرر إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت تعمل 
كما هو متوقَّع، أو هل توجد أية مناطق ستستفيد من توضيح أو تطوير إضافي، وكنتيجة لهذه المراجعة، تحدد عدًدا 

) مختلفة، أخذت التسميات من أ إلى هـ، PDPكل، التي تم جمعها مًعا في خمس عمليات تطوير سياسات (من المشا
 .يتم التعامل معها تباًعا

 المعلومات من مزيد

 الجزء جـ:  IRTPسياسة 

 كيلو بايت] PDF ،625[ الجزء جـ IRTPئي بشأن سياسة تقرير المشكالت النها •

http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-recommendations-08jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-recommendations-08jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-recommendations-08jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25aug11-en.htm#1.2
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-aug11-en.htm#8
http://dakar42.icann.org/node/27007
http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
http://gnso.icann.org/resolutions/#201109
https://community.icann.org/display/gnsoirtppdpwg/Home
mailto:gnso.secretariat@gnso.icann.org
http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
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IRTP :الجزء ب 

 كيلو بايت] PDF ،972[ النهائي الجزء ب IRTPتقرير  •

 كيلو بايت] PDF ،733[ الجزء ب IRTPالتقرير النهائي المقترح  •

  كيلو بايت] PDF ،256الجزء ب [ IRTPتقرير مشاكل  •

 ميجا بايت] IRTP ]MP3 ،18التفسير الصوتي للجزء ب من البودكاست:  ICANNبدء  •

 معلومات عامة:

  صفحة ويب سياسة نقل التسجيل الداخلي •

  كيلو بايت] PDP ]PDF ،124توصيات  •

  العمل فريق اتصال جهات

 كبير مديري السياسات ،ماريكا كونينجس

ASO 

ي تم استردادها في الت IPv4الدعوة النهائية إلى اجتياز مجموعات عناوين 
AfriNIC وRIPE 

 سريعة لمحة

عدًدا من السياسات ) RIR(، ناقشت سجالت اإلنترنت اإلقليمي IPv4جميع العناوين في  IANAمنذ أن خصصت 
إلى ) RIR(العائدة من سجالت اإلنترنت اإلقليمي  IPv4العالمية المقترحة والخاصة بمعالجة مساحة عنوان 

IANA . أوشك تبنيRIR اسة جديدةلسي . 

 التطورات آخر

 IPv4بعد فشلهم في التوصل إلى توافق اآلراء حول مقترحين سابقين، تم طرح اقتراح ثالث برصد مساحة عنوان 
، وهو السجل الذي قدم االقتراح في APNICالمستردة ووضعها في سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة. وقد اتخذ 

 AfriNICكذلك. وقد مر االقتراح بمرحلة الدعوة النهائية في  LACNIC األساس، قراًرا بتبنيه وهو ما فعلته
 . ARIN، بينما ال يزال في مرحلة النقاش في RIPEو

وستدير مجموعة من مساحات العناوين العائدة بحيث يتم تعيينها لجميع سجالت  IANAفي هذا االقتراح، ستنشئ 
. 8اوية ذات مساحات أقل مقارنة بمساحة المجموعة التقليدية/) بالتزامن في مجموعات متسRIRاإلنترنت اإلقليمي (

 إذا كانت مساحة المجموعة تسمح بذلك، فسيتم إجراء عمليات التعيين كل ستة أشهر.

http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/transfers/
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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 التالية الخطوات

في حال وإذا ما تم إقرار هذه المقترحات من قبل سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة، ستقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة 
 ICANNوارد األرقام ومجلس عناوين منظمة دعم العناوين بمراجعة االقتراح وتمرير السياسة إلى مجلس إدارة م

 .IANAللتصديق والتنفيذ من قبل 

 خلفية

 متفردة بصيغة  IPهي نظام بروتوكول إنترنت لمعالجة العناوين يستخدم لتخصيص أرقام عناوين  IPv4عناوين 
مليارات)  4.3عدد مستخدمي اإلنترنت، استنفذت مجموعات من األرقام الفريدة (حوالي  بت. مع النمو الهائل في 32

 ).IPv6بت (-128وأخذ مكانها نظام الترقيم 

 المعلومات من مزيد

على الويب ويتضمن  ICANNتراح الثالث على موقع بخصوص االق تقرير معلومات أساسيةيتم نشر  •
 مقارنة بين المقترحات حتى اآلن بشأن هذا الموضوع. 

 لالقتراح الثاني. تقرير الخلفية •

 العمل فريق اتصال جهات

 ، مدير العالقات العامةأولوف نوردلينج

 

 

 الجهود المشتركة

مجموعة العمل على بيانات التسجيل الدولية تناشد تقديم تعليقات حول مسودة 
 التقرير النهائي

 سريعة لمحة

ت التسجيل على نشرت مجموعة عمل بيانات التسجيل الدولية مسودة التقرير النهائي حول كيفية التعامل مع بيانا
 .نطاق واسع من اللغات واألبجديات، وتناشد تقديم التعليقات من الجمهور

 التطورات آخر

المتعلق بجدوى ومالءمة تقديم  ICANNعلى طلب مجلس إدارة  IRD-WGكان آخر مسودة تقرير هذه هي رد 
 مواصفات العرض للتعامل مع بيانات التسجيل الدولية.

 
ب مجلس اإلدارة كمشكلتين كبيرتين تتعلقان بالمالءمة والجدوى، وما يتعلق بهما من طل IRDفسرت مجموعة عمل 

 استفسارات. 
 

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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 مشاكل المالءمة: 
 

 هل من المالئم (أو المرغوب فيه) تدويل بيانات تسجيل اسم النطاق؟  •

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما عنصر البيانات المالئم تدويله؟  •

 قديم طلبات وعرض المواصفات للتعامل مع تدويل بيانات التسجيل؟ هل من المالئم تقديم عملية ت •

 مشاكل الجدوى: 

 الحالي يمكنه التعامل مع االستعالم، وعرض بيانات تسجيل أسماء النطاقات الدولية؟  Whoisهل نظام  •

ات هل من الُمجدي تقديم عملية تقديم طلبات وعرض المواصفات للتعامل مع بيانات تسجيل أسماء النطاق •
 الدولية؟

المصطلحات والخلفية حول بيانات تسجيل أسماء النطاقات، IRDفي مسودة التقرير النهائي، تناقش مجموعة عمل 
 gTLD، والممارسات الحالية بواسطة مزودي امتدادات ومسجلي Whoisوعناصر البيانات، وبروتوكول 

ي تقديم عملية تقديم طلبات وعرض أنه من الُمجد IRD. باإلضافة إلى ذلك، وجدت مجموعة عمل ccTLDو
المواصفات للتعامل مع بيانات تسجيل أسماء النطاقات الدولية. كما أوصت بسلسلة من الخطوات التالية، التي يمكن 

اتخاذها للتعامل مع المشاكل الفنية وتلك المتعلقة بالسياسة المحددة في التقرير، بما في ذلك توصية بطلب مجلس 
GNSO حول مشاكل السياسة رفعتها مجموعة العمل. حيث راعى تقرير المشاكل ما إذا كان من  لتقرير مشاكل

المرغوب فيه ترجمة معلومات جهات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابتها بحروف لغة واحدة مشتركة، ومن 
 ناسب في التعامل مع هذه المشاكل.يجب أن يتحمل هذا العبء ليكون الشخص الم

 خلفية

بالتشاور مع فريق العمل،  SSACو GNSOيطالب  قراًرا ICANN, اعتمد مجلس إدارة 2009يونيو  26في 
رة والمعرفة ودعوة مجموعة العمل الخاصة ببيانات التسجيل الدولية المكونة من أفراد مزودين بالمعلومات والخب

المطلوبة فيما يتعلق بهذه الدراسات وذلك من أجل دراسة احتمالية وصالحية تقديم مواصفات العرض للتعامل مع 
بيانات التسجيل الدولية. بدون مثل هذه المواصفات، فإن مسجلي النطاق في جميع أنحاء العالم من شأنهم إدخال 

أبجديات متنوعة، حيث سيتعذر على  Whoisعن تحويل بيانات  باللغات التي يختارها. وقد ينتج Whoisبيانات 
وفهمها. يمكن أن تحقق معايير العرض  Whoisكثير من المستخدمين الفرديين قراءة معظم نتائج استعالمات 

 التوحيد المفيد. 

كيلو بايت] يطالب المجتمع بالمشاركة  PDF ،686[ تقريًرا مؤقًتا IRD، قدمت مجموعة عمل 2010في نوفمبر 
 على عدة استفسارات تتعلق بالنماذج المحتملة لتدويل بيانات تسجيل أسماء النطاقات الدولية.

 التالية الخطوات

 ، PDF[ مسودة التقرير النهائيبشأن النتائج والتوصيات في  التعليقاتتقديم  ICANNيناشد فريق موظفي 
 كيلو بايت].  437

أكتوبر من  27بالعاصمة السنغالية داكار، يوم  ICANNفي اجتماع  جلسة عامة IRDسوف تعقد مجموعة عمل 
 بالتوقيت المحلي لمناقشة التقرير وجمع تعليقات المجتمع. 11إلى  10الساعة 

 المعلومات من مزيد

 إعالن التعليق العام  •

 كيلو بايت] PDF ،437[ مسودة التقرير النهائي •

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#6
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-wg-final-report-15nov10-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03oct11-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-draft-final-report-03oct11-en.pdf
http://dakar42.icann.org/node/27005
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03oct11-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-draft-final-report-03oct11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-draft-final-report-03oct11-en.pdf
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 العمل فريق اتصال جهات

 SSACمدير دعم  جولي هيدلوند،

 نشر مسودة التقرير النهائي : الجغرافية ICANNاستعراض مناطق 
 سريعة لمحة

: على مدار العامين الماضيين على ICANNوقد عملت مجموعة عمل المجتمع الواسعة التي تعاقد معها مجلس 
تحليل طريقة تطبيق المجلس ) 2(رافية الحالية وتأكيد التاريخ والمبادئ واألهداف الرئيسية إلطار المناطق الجغ

التشاور مع المجتمع حول كيفية إجراء حفاظ أمثل لتلك ) 3(وفريق العمل والمجتمع لهذه األهداف والمبادئ و 
 . وقد أصبحت لجنة العمل اآلن على وشك الوصول إلى نهاية جهودها. المبادئ واألهداف في المستقبل

 التطورات آخر

التقرير النهائي لمجموعة عمل مراجعة المناطق الجغرافية الخطوة قبل األخيرة من بحث المجموعة  تعكس مسودة
بخصوص  ICANNوجهد التشاور الذي أجرته. توجز وثيقة المسودة التوصيات المحددة من مجموعة عمل مجلس 

فيما يخص التنوع الجغرافي  إمكانية تعديل إطار المناطق الجغرافية الحالية لضمان تنفيذ وحفظ مبادئ المنظمة
والثقافي. تم التوصل إلى تلك التوصيات في ضوء بحث دقيق وتشاور موسع في المجتمع، وتعكس تلك التوصيات 

 .ICANNوجهات نظر واسعة لمجتمع 

وإدراكا منها للمتضمنات المحتملة حتى التغييرات الصغيرة لما يمكن أن يقوم به إطار العمل في المجتمع الواسع، 
أكتوبر، ومطالبة المجتمع بمراجعته والتعليق على مسودة  1قررت مجموعة العمل نشر مسودة التقرير النهائي يوم 

. وستراجع مجموعة العمل مباشرة جميع 2011ديسمبر  19توصياته. سيتم فتح منتدى التعليقات العامة حتى 
 أخرى على مسودة الوثيقة.التعليقات المقدمة لتقرر ما إذا كان من الضروري إجراء تعديالت 

 خلفية

) تحدد 5(المادة السادسة المبحث  ICANNلوائح  .ICANNيعد التنوع الجغرافي عنصرا جوهرًيا في منظمة 
حالًيا خمس مناطق جغرافية مثل إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية أو الكاريبي وآسيا أو أستراليا أو المحيط 

 الهادي وأوروبا.

وقد  ICANNالجغرافية في بادئ األمر لضمان التنوع اإلقليمي في تكوين مجلس  ICANNتم إنشاء مناطق ولقد 
 .ccNSOو ALACو GNSOتم توسيعها على إثر هذا بطرق متعددة لتسري على 

 التالية الخطوات

العام في داكار، لشرح توصياتها ألعضاء  ICANNخالل اجتماع  عامةورشة عمل ستستضيف مجموعة العمل 
 المجتمع المعنيين ومناقشتها معهم.

، سيراجع أعضاء مجموعة العمل مباشرة جميع التعليقات 2011ديسمبر  19بعد إغالق منتدى التعليقات العامة في 
هائي. وتتوقع مجموعة العمل النشر الرسمي المرسلة، وسيحددون مدى الحاجة إلى تعديل التوصيات في التقرير الن

المختلفة واللجان االستشارية التعليق  ICANNوسوف تطالب منظمات دعم  للتقرير النهائي في مطلع العام المقبل.
 .ICANNرسمًيا على التوصيات الواردة في التقرير النهائي في ذلك الوقت قبل نظر مجلس إدارة 

 المعلومات من مزيد

 بتخويل مجموعة العمل ICANNقرار مجلس  •
 ميثاق مجموعة عمل المناطق الجغرافية •

mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC
http://dakar42.icann.org/full-schedule
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm#_Toc87682556
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
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 لمجموعة العملصفحة ويكي  •
 2009يو الذي صدر في يولالتقرير األولي  •
 2010المنشور في نوفمبر  التقرير المؤقت •
 توفر مسودة التقرير النهائي إعالن •
 2011ديسمبر  19يفتح حتى  – التقرير النهائييقات العامة لمسودة منتدى التعل •

 العمل فريق اتصال جهات

 لسياسةكبير مديري ا روبرت هوجارث،

 عموم المستخدمين

ر الجتماع داكار، ويرحب بمشاركة أعضاء  مجتمع عموم المستخدمين يحضِّ
ALS األفارقة 

 سريعة لمحة

يحضر ممثلو مجتمع عموم المستخدمين حول العالم لمجموعة من االجتماعات واألحداث المقرر إجراؤها خالل 
عضًوا من جميع  20ومن المتوقَّع حضور أكثر من . داكارالعام المقرر عقده بالعاصمة السنغالية  ICANNاجتماع 

بداكار، الذي يشمل برنامج بناء سعة، ومعرًضا وجمعية عامة،  AFRALOالمنظمين العامين األفارقة في أحداث 
 .AFRALO/AfrICANNواجتماع 

 التطورات آخر

ر اتفاق عدة منظمات إقليمية بداكار، التي أصبحت ممكنة عب AFRALOوقد استغرق التخطيط الجتماعات أحداث 
للجمعيات العامة، مدة سنتين. وتشمل األحداث  2012لعموم المستخدمين لتجميع الدعم الجتماع السنة المالية 

 المقررة ما يلي:

وهي سلسلة جلسات حول بناء السعة لمدة أسبوع لممثلي المنظمين  - AFRALOبرنامج بناء سعة لـ  •
 العامين األفارقة، و 

 يبرز خالله وزيران إفريقيان كمتحدثين رئيسيين، و – AFRALOلـ معرًضا  •

لمناقشة المشاكل المتعلقة بأهمية المؤسسة  AFRALOوهو فرصة أمام  - AFRALOجمعية عامة لـ  •
 اإلقليمية; و At-Largeلمنظمة 

اإلفريقي لمناقشة مشكلة شديدة  ICANNوهو اجتماع لكل مجتمع  – AFRALO/AfrICANNاجتماع  •
 همية بالنسبة للمنطقة.األ

يوجد تسليط ضوء على هذا الحدث وهو سلسلة من جلسات بناء السعة، التي تهدف في األساس إلى بناء السعة 
، والمنظمة نفسها وأنشطتها التي من شأنها رفع كفاءة المشاركة للممثلين األفارقة ICANNوزيادة الوعي بسياسات 

. على مدار خمسة أيام، هدف البرنامج إلى تزويد ممثلي ICANNسة كمستخدمين نهائيين في عملية تطوير سيا
وهيكلها.  ICANNبإحاطة ألهم السياسات والمشاكل واألنشطة الخاصة بهيئة  AFRALOالمنظمين العامين لـ 

 ، كما سُيسمح بفتحها للمناقشة المفتوحة.ICANNوسيتم إجراء هذه اإلحاطة بواسطة مسؤولي وموظفي 

https://community.icann.org/display/georegionwg/Home+Page+of+Geographic+Regions+Review+Working+Group
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12nov10-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12nov10-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-30sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-30sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/geo-regions-draft-final-report-30sep11-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
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 عموم المستخدمين المقررة في اجتماع داكار ما يلي:  تتضمن اجتماعات

 والقيادة اإلقليمية ALACجلسة لقيادة  •

 GACاجتماع عموم المستخدمين مع  •

  ICANNاجتماع عموم المستخدمين مع مجلس  •

  جلستين لمناقشة السياسة •

 ICANNاجتماع عموم المستخدمين مع موظفي التوافق في  •

 NCSGمع  ALACاجتماع  •

 شهري NARALOاجتماع  •

  لبورتو ريكو ccTLDحول نزاع  NARALOفريق عمل  •

 NARALOاجتماع لمناقشة استبيان مستخدمي اإلنترنت بأمريكا الشمالية التابعين لمنظمة  •

 شهري LACRALOاجتماع  •

 شهري APRALOاجتماع  •

 اجتماع طاقم السكرتارية اإلقليمي للمجتمع العام •

 ICANNدارة اجتماع غداء عموم المستخدمين مع مجلس إ •

 ALACاجتماع القيادة اإلقليمية و •

  ALACاجتماع اللجنة التنفيذية لـ  •

باإلضافة إلى ذلك، سيشارك أعضاء مجتمع عموم المستخدمين أيًضا بنشاط في العديد من االجتماعات األخرى التي 
 تتم خالل ذلك األسبوع سواء بشكل شخصي أو عبر استخدام أدوات المشاركة عن بعد. 

 المعلومات من مزيد 

العام في داكار، بما في ذلك جداول  ICANNاجتماعات عموم المستخدمين خالل اجتماع  جدولوقد ُنشر  •
أعمال باإلنجليزية والفرنسية واألسبانية، وإرشادات للمشاركة عن ُبعد. فابحث باستمرار عن آخر 

 ات.المستجد

 بداكار AFRALOبرامج أحداث  •

 العمل فريق اتصال جهات

  هايدي أولريتش، مدير عموم المستخدمين

http://dakar42.icann.org/full-schedule
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Dakar+Events
mailto:Heidi.Ullrich@icann.org
mailto:Heidi.Ullrich@icann.org
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عموم /ALACسينات إرسال تقرير األحداث الهامة حول مشروع تح
 المستخدمين إلى لجنة التحسينات الهيكلية

 سريعة لمحة

عموم المستخدمين إلى /ALACأرسل فريق موظفي عموم المستخدمين تقرير الحالة التالي حول مشروع تطويرات 
م ويصف هذا التقرير المهام الكبيرة التي أنجزتها فرق عمل تحسينات عمو). SIC(لجنة التحسينات الهيكلية 

 .ALACالمستخدمين في وضع سلسلة من االقتراحات التي هدفت إلى استكمال تنفيذ توصيات مراجعة 

 التطورات آخر

تقرير الحالة  At-Largeو ALAC) تحسينات عموم المستخدمين األربعة، وموظفو WTكما أكملت فرق عمل (
تقرير األحداث الهامة حول مشروع تحسينات /عموم المستخدمين. وهذا هو ALACالتالي حول مشروع تحسينات 

ALACوهو تقرير شامل، قد أُرسل إلى لجنة التحسين الهيكلي لهيئة  /عموم المستخدمينICANN  ومجلس إدارتها
 أكتوبر. 11في 

عموم /ALACويصف التقرير مقدار العمل الجوهري الذي أُجري حتى ذلك الوقت في مشروع تحسينات 
لتختم  ALACوهو يستعرض بشكل خاص مجموعة االقتراحات التي اكتملت مؤخًرا، والتي تستخدمها .  المستخدمين

الخاص بمجموعة عمل  2009يونيو  9التقرير النهائي في ) ة بواسطةوالمحدد(التنفيذ الجاري لتحسينات المشروع 
 ).2009لعام  ALACبشأن تحسينات  ALACمراجعة 

، ركز كل فريق 2010ومنذ سبتمبر . األربعة وقد وضع اقتراحات التنفيذ هذه فرق عمل تحسينات عموم المستخدمين
 عمل على ناحية بعينها ضمن مشروع التحسينات بما في ذلك:

 )، وفريق العمل أ(  ICANNداخل  ALACالهدف المتواصل للجنة  •

 )، وفريق العمل ب) من جميع المناطق (ALSكة بواسطة المنظمين العامين (زيادة المشار •

 /عموم المستخدمين ALACتحسين عمليات التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي والمالي لدى  •
 )، وفريق العمل جـ( 

 . )فريق العمل د(  ALACتحسين عمليات التوصية بالسياسة للجنة  •

 التالية واتالخط

لمناقشة تنفيذ توصيات مراجعة  ALACمن بين الخطوات التالية في مشروع تحسينات عموم المستخدمين، تخطط 
ALAC .المتبقية، إضافة إلى اقتراحات فرق العمل التي تستهدفها، في داكار  

 المعلومات من مزيد

 مساحة عمل عموم المستخدمين الرئيسية •
 ين/عموم المستخدمALACمساحة عمل تقرير األحداث الهامة حول مشروع تحسينات  •

  العمل فريق اتصال جهات

 ، خبير استشاري في المنظمة العامةسيث جرين

https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+(w+staff+intro).pdf
https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+(w+staff+intro).pdf
https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+(w+staff+intro).pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+A
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+B
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+C
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+D
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC-At-Large+Improvements+Project+Milestone+Report+Workspace
mailto:seth.greene@icann.org
mailto:seth.greene@icann.org
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SSAC 

SSAC  تنشر تقريرWhois وتحديث األنشطة 

 سريعة لمحة

 .يةوبنيتها، والثاني حول أنشطتها ربع السنو Whoisأحدهما حول مصطلحات : تقريرين مؤخًرا SSACنشرت 

 الجديدة التطويرات

  Whoisبشأن مصطلحات وبنية  SSAC]: تقرير SAC051[يحمل االسم  Whoisحول  SSACتقرير 
ت المتعلقة تصنيًفا يزيل غموض المصطلحات المستخدمة في المناقشا SAC051. يقترح )2011سبتمبر  19(في 

أيًضا ميزات يجب أخذها في االعتبار في خدمات دليل بيانات  SSACببيانات تسجيل أسماء النطاقات. كما تحدد 
 Whoisتسجيل أسماء النطاقات مستقبالً. ويلخص جزء من التقرير أربع مالحظات رئيسية تتعلق بالتقدم المتوقف في 

 لمحادثات إلى األمام لتحقيق االلتزام المنصوص عليه أعاله.حتى اآلن، وتقدم أخرى توصيات حول كيفية دفع ا

. هذا 2011، لشهر سبتمبر SSACتقرير نشاط : SSACوالتقرير الثاني هو التحديث ربع السنوي حول أنشطة 
م خطة عمل لعام  -. ويقدم الجزء األول 2011والعمل المكتمل في  2011إلى جزءين: خطة عمل لعام  التقرير مقسَّ

 - 2011العمل المكتمل في  -أفكاًرا وعمالً تمهيدًيا لتطوير خطط معينة للمشروع. أما الجزء الثاني  - 2011
تضم توصيات  2011عام  خمس وثائق  SSAC. فقد نشرت 2011فيصف بإيجاز المنشورات التي صدرت عام 

 وتقارير وتعليقات. 

 المعلومات من مزيد

• ]SAC051 تقرير :[SSAC  بشأن مصطلحات وبنيةWhois  2011سبتمبر  19(في( 

 2011، لشهر سبتمبر SSACتقرير نشاط  •

 العمل فريق اتصال جهات

 SSACمدير دعم  ،جولي هيدلوند

 SSACأخبار االعتزال السنوي من  أهم

 سريعة لمحة

مشاكل األمان المعقدة خالل اجتماعات تفصيلية وتمت بالحضور الشخصي خالل االعتزال  SSACناقش أعضاء 
 . 2011السنوي لشهر سبتمبر 

 الجديدة التطويرات

دة التي قد يجب التعامل خطة العمل السنوية لها، وناقشت مشاكل األمان الجدي SSACخالل هذا االعتزال، وضعت 
دراسة مشاكل األمان واالستقرار  2011معها، كما راجعت حالة اإلجراءات الجارية. وقد شملت نتائج اعتزال 

خارج الواليات المتحدة، والنطاقات بدون نقطة، وحظيرة  DNS، وتنقية Whoisالمتعلقة بالموضوعات التالية: 
 . IPv6إلى  IPv4الجديدة، واالنتقال من  gTLDs)، وحجز نطاقات المصلحة العامة (غير الربحية

http://www.icann.org/en/committees/security/sac051.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac051.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-sep11-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/sac051.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-sep11-en.pdf
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC
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 التالية الخطوات

ما إذا كانت الموضوعات المذكورة أعاله تبرر وضع تقرير أو  SSACستنظر أطراف العمل المؤلفة بواسطة 
 توصية أو تعليق.

 المعلومات من مزيد

 SSAC وأنشطة عمل خطط •

 العمل فريق اتصال جهات

 SSACمدير دعم  ،جولي هيدلوند

http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC

	تحديث السياسة
	مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
	http://www.icann.org/topics/policy/

	المجلد 11، العدد 10 - أكتوبر 2011

	طبعة خاصة باجتماع ICANN الثاني والأربعين في داكار
	عبر ICANN
	ccNSO
	GNSO
	ASO
	الجهود المشتركة
	عموم المستخدمين
	SSAC
	اقرأ بلغتك المفضلة

	سياسة دعم المنظمات واللجان الاستشارية
	عبر ICANN
	اختبار نقل الحالة التمثيلية (REST) لبيانات Whois
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	مزيد من المعلومات

	يختبر فريق الموظفين فترة الرد على التعليقات العامة للمرحلة الثانية من تحسينات عملية التعليق العام
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	الإعلان الأصلي
	جهات اتصال فريق العمل

	القضايا المطروحة حاليًا للتعليقات العامة

	ccNSO
	إيران تنضم إلى ccNSO
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	مزيد من المعلومات
	جهات الاتصال بالعاملين

	ترشيح مايك زيلبر لمجلس إدارة ICANN
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل

	تجري حاليًا انتخابات عضو مجلس ccNSO
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل

	إضافة مساحة ويكي مقيدة إلى موقع ويب ccNSO
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل

	سيتم قبول الطلبات المقدمة لتمويل سفر أعضاء ccNSO إلى عاصمة كوستا ريكا سان خوسيه
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل


	GNSO
	ورقة مناقشة ممارسات إساءة استخدام التسجيل؛ الإجراءات التي يتخذها المجلس
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	جهات الاتصال بطاقم العمل

	تحسينات GNSO: إرسال تقرير PDP النهائي المحدَّث
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل

	تواصل دراسات Whois تقدمها
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل

	التقرير النهائي حول استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صلاحيته جاهز لاتخاذ مجلس الإدارة إجراء بشأنه
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل

	سياسة الانتقال الداخلية بين المسجلين استمرار المراجعة – Whois مكثفة تُضاف إلى جدول أعمال المجلس
	لمحة سريعة
	التطورات الأخيرة، والخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل


	ASO
	الدعوة النهائية إلى اجتياز مجموعات عناوين IPv4 التي تم استردادها في AfriNIC وRIPE
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية
	خلفية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل


	الجهود المشتركة
	مجموعة العمل على بيانات التسجيل الدولية تناشد تقديم تعليقات حول مسودة التقرير النهائي
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	خلفية
	الخطوات التالية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل

	استعراض مناطق ICANN الجغرافية: نشر مسودة التقرير النهائي
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	خلفية
	الخطوات التالية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل


	عموم المستخدمين
	مجتمع عموم المستخدمين يحضِّر لاجتماع داكار، ويرحب بمشاركة أعضاء ALS الأفارقة
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل

	إرسال تقرير الأحداث الهامة حول مشروع تحسينات ALAC/عموم المستخدمين إلى لجنة التحسينات الهيكلية
	لمحة سريعة
	آخر التطورات
	الخطوات التالية
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل


	SSAC
	SSAC تنشر تقرير Whois وتحديث الأنشطة
	لمحة سريعة
	التطويرات الجديدة
	مزيد من المعلومات
	جهات اتصال فريق العمل

	أهم أخبار الاعتزال السنوي من SSAC
	لمحة سريعة
	التطويرات الجديدة
	الخطوات التالية
	مزيد من المعلومات
	 خطط عمل وأنشطة SSAC
	جهات اتصال فريق العمل



