
 السياسة تحديث 

 مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة

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

 1111سبتمبر  – 9، اإلصدار 11المجلد 

 ICANN عبر

 مرحلة جديدة في عملية تحسين التعليق العام

 قضايا مفتوحة حالياً للتعليق العام

ccNSO 

 ccNSOعمان والفلبين ينضمان إلى 

 ICANNفي مجلس  ccNSOاالنتخابات على مقعد 

 ccNSOبمجلس تعيين الدكتور هونج إكسيو عضًوا 

 الذي نشر خالل اجتماع داكار ccNSOمشروع جدول أعمال 

GNSO 

تعليقات المجتمع على التقرير النهائي السترداد اسم النطاق بعد انتهاء فترة صالحيته 
 وتوصياته

 الجزء ب IRTPيات يتبنى توص ICANNمجلس 

اإلصدار النهائي للتقرير المتعلق بسياسة االنتقال بين المسجلين، الجزء جـ، المقدم إلى مجلس 
GNSO 

 GNSOمسائل أخرى جارية في 

ASO 

التي تمت استعادتها والتي تبناها مجلس  IPv4اوين اقتراح السياسة الخاصة بمجموعات عن
LACNIC 

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

 مجموعة عمل الدعم المشترك لمقدم الطلب تقدم تقريرها النهائي

 قضايا أخرى نشطة كجهود مشتركة

 At-Largeمنظمة 

الجدد وبالموظفين والمفوضين اإلقليميين إلى  ALACترحب بأعضاء  Large-At منظمة
 (NomComلجنة الترشيح )

  هيكل تابع للمنظمة 631يتوسع إلى  Large-Atمنظمة مجتمع 

SSAC 

 SSACالمسائل النشطة في 

 اقرأ بلغتك المفضلة

موقع على ويتم نشر تحديث السياسةبجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. متاح  ICANNسة سيا ثتحدي
اإلنترنت كما أنه متاح من خالل االشتراك من خالل التسجيل عبر المتوفر  ICANNالخاص بمنظمة  الويب

 صفحة اشتراكاتعلى البريد اإللكتروني الخاص بك شهريا، يمكنك زيارة تحديث العبر اإلنترنت. لتلقي 
ICANN،  .يرجى إدخال عنوان البريد اإللكتروني، وتحديد "تحديث السياسة" لالشتراك. هذه الخدمة مجانية 

 ICANNبتحديث سياسة بيان الغرض الخاص 
 

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

 سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية

 SOA منظمة دعم العناوين

 ccNSO منظمة دعم أسماء رموز الدول

 GNSO منظمة دعم األسماء العامة

 At-Large ALACبمنظمة اللجنة االستشارية 

 GAC الحكومية اللجنة االستشارية 

 RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

 SACS اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

 

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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 ICANNعبر 

 دة في عملية تحسين التعليق العاممرحلة جدي

  نبذة

 .المجتمع إلى تقديم تعليقاته بشأن التحسينات التي سيتم إدخالها على عملية التعليق العالم ICANNتدعو 

  األخيرة التطورات

آراءهم وأفكارهم بشأن عدد  سبتمبر، يمكن ألعضاء المجتمع أن يقوموا بعملية المراجعة ثم يشاركوا 01اآلن وحتى 
المتواصلة لتحسين عملية التعليق  ICANNمن مفاهيم العمليات الجديدة المقترحة باعتبار ذلك جزًءا من جهود 

وتتضمن  11و 11و 11( رقم ATRTالعام. تبحث هذه الجهود توصيات فريق مراجعة المسئولية والشفافية )
 جهوًدا بشأن:

 مساعدة المجتمع على فهم القضية وتكوين قرار مبني على المشاركة. الطبقية: لتصنيف الموضوعات ل 

  تحديد األولويات: بهدف مساعدة أعضاء المجتمع في تقرير أهمية أو إلحاحية االلتماس من خالل تقديم
 معلومات هامة.

  الجديدة والتي دوائر التعليق/الرد: لتنظيم عملية المشاركة المجتمعية في فترة أولية تختص بتقديم التعليقات
تتبعها فترة رد منفصلة يكون المشاركون أثناءها قادرين على الرد وإعادةاإلجابة على الحجج المطروحة 

يوًما  01في التعليقات السابقة لألطراف المعارضة. توجد اقتراحات بأن يتم تحديد فترات التعليق األولية بـ 
 يوًما تخصص للرد.  11كحّد أدنى، تليها فترة تبلغ 

سبتمبر )وعلى افتراض أنه قد تم  01كاختباٍر أوليلمفهوم فترة الرد، في نهاية فترة التعليق األوليبتاريخ 
 أكتوبر. 11استالم التقديمات المتعلقة بالموضوع(، سيتم فتح فترة الرد في موعد أقصاه 

الذين يعملون على هذه  ICANNو يتم كذلك دمج أفكار متعلقة بتحسيناتمنتدى التعليق العامفياإلجراءالمفتوح. موظف
وللمفاهيم الثالثة أعاله قد  ATRTالتحسينات يعتقدون أن توفير بيئة نقاش حذرة كعنصر تكميلي لتوصيات فريق 

هذه البيئة الجديدة سوف ترفع مستوى الشفافية وستشجع على إقامة تواصل في عملية التفكير بين  يكون أمًرا مفيًدا.
تعلقة بها. لكن، التحول إلى بيئة نقاش ذات مؤشرات ترابط يعد تغييًرا كبيًرا والموظفون التعليقات والردود الم

أن يتفاعل مع التعليقات  ICANNيريدونأن يكتشفوا ما إذا كانت هذه هي الطريقة التي يريد من خاللها مجتمع 
ن تطوير مساحة طبق األصل من العامة في منتديات التعليق العام. لتجربة بيئة ذات مؤشرات ترابط، بدأ الموظفو

في أواسط شهر يوليو. إذا كان ثّم اهتمام  ICANNالتعليقات العامة مستخدمين منصة توارد ويكي التابعة لمنظمة 
إيجابي كاٍف من المجتمع بهذه المسألة، فإن الموظفون يخططون إلجراء اختبار مجتمعي محدود لمثل هذه البيئة أثناء 

 ري أكتوبر ونوفمبر. الفترة الزمنية بين شه

 التالية الخطوات

من خالل توفير التعليقات الخاصة بك على هذه  ICANNيرجى المساعدة على تحسين عملية التعليق العامة في 
 اإلعالناتوالمفاهيم التي تتم مناقشتها هناك باستخدام االرتباطات ذات الصلة المقدمة في صندوق  اتاالقتراح

 . التعليقات العامةو

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comments-process-enhancements-phase-ii-31aug11-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
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 خلفية

يونيو  01في حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ  ICANNإدخال أنشطة المرحلة األولى لتحسين عملية التعليق العامة في  تم
. في المرحلة األولى، قام الموظفون 11 و 11 و11 و11ذات األرقام  ATRT، فيما يتعلق بتوصيات فريق 1111
وأضافوا قوائم تصفح جديدة ونظموا صيغ صندوق اإلعالنات والتعليق  صميم صفحات الويب من جديد،بإعادة ت

عبر كافة العطاءات )على سبيل  العام، وأدخلوا ميزة "الموضوعات التالية". وتمت إضافة حقول بيانات قياسية جديدة
وتوضيح تواريخ وأوقات الفتح والغلق. لدعم  المثال، المؤسسة المنشئة والغرض والحالة الراهنة والخطوات التالية(

هذه التحسينات أنشأ الفريق كذلك قوالب داخلية للمستندات لتسهيل النشر وضمان تناسق العرض التقديمي في هذه 
 الصفحات.

 
بعد إصدار صفحات الويب المحدثة الخاصة بالتعليق العام، عمل الموظفون مع مجموعة شديدة التركيز من 

بهدف تجميع التعليقات األولية بشأن المزيد من  ICANNممن عينهم قادة مجتمع  ICANNي مجتمع المتطوعين ف
 التحسينات.

التي تمتد خالل ما تبقى  فترة التعليق العامهذه التحسينات اإلضافية هي اآلن متوفرة لمراجعة وتعليقات أوسع عبر 
تتميز فرصة التعليق العام بتقرير موظفين يتم فيه اإلشارة إلى تعليق مجموعات التركيز وربطها بكل  من هذا الشهر.

المرتبط بكيفية توفير  توصيات فريق مراجعة المسؤولية والشفافيةموضوع ذي صلة. كما يدعم المجهود الكلي تنفيذ 
 .ICANNأعضاء المجتمع لمشاركات بشأن قضايا 

 :المعلومات من المزيد

 لعامإعالن فترة التعليق ا

 بالعاملين االتصال جهات

 ، مدير عام قسم المشاركة واإلدارةفيليز يلماز

 قضايا مفتوحة حاليا للتعليق العام

. فعليك التحرك اآلن لتبادل ICANNتم فتح فترات عامة كثيرة إلبداء التعليقات حول المشكالت التي تهم مجتمع 
 نظركم حول مواضيع مثل: وجهات

 تقدم تعليقات بشأن طريقة المرحلة الثانية من تحسينات عملية التعليق العام .ICANN  في نشر التعليقات
رة رد للسماح للمجتمع بالرد على التعليقات السابقة. التعليق اعتباًرا العامة وإدارتها، بما في ذلك إضافة فت

 .1111أكتوبر  11؛ الرد على التعليقات اعتباًرا من 1111سبتمبر  01من 

 ئح المتعلقة بتضاربات المصالح للسماح للمجلس بدراسة تقديم مرتبات مناسبة مراجعات على السياسة واللوا
لفريق مراجعة المسؤولية والشفافية إلى تعويض  1. حتى يتم توجيه التوصية رقم لمديري الخدمات

المديرين، يجب مراجعة سياسة تضارب المصالح للسماح للمجلس بالتصويت على قضية المصلحية المالية 
 .1111أكتوبر  0التعليق اعتباًرا من  المادية.

للحصول على قائمة كاملة من المشكالت المفتوحة والمعروضة للتعليق العام، باإلضافة إلى منتديات التعليق العام 
 .ويبر على الصفحة تعليق الجمهوالمسجلة والمغلقة حديًثا، تفضل بزيارة 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
mailto:participate@icann.org
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/bylaws-amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
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ccNSO 

 ccNSOعمان والفلبين ينضمان إلى 

  نبذة

تم اعتماد مشغلي رموز البلدان من منطقتي الشرق األوسط وآسيا المطلة على المحيط الهادئ كأعضاء جدد في 
ccNSO  2011في أغسطس. 

   األخيرة التطورات

)عمان( ومؤسسة  om. الخاص بـ ccTLD(ومشغل نطاق TRAهيئة تنظيم االتصاالت ) ccNSOاعتمد مجلس 
. تقع سلطنة عمان في الشرق ccNSO)الفلبين(، كأعضاء جدد في  ph.الخاص بـ  ccTLDومشغل  PHنطاق 

األوسط ويحدها بحر العرب وخليج عمان والخليج العربي. أما جمهورية الفلبين فهي أرخبيل من الجزر التي تقع في 
 جنوب شرق آسيا بين بحري الفلبين وجنوب الصين.

 عضًوا.  119إجماالً  ccNSOن يبلغ عدد أعضاء واآل

 :المعلومات من المزيد

 إعالن

 ccNSOنظرة عامة على أعضاء 

 بالعاملين االتصال جهات

  ccNSOسكرتير  ،غابرييال شيتيك

 ICANNفي مجلس  ccNSOاالنتخابات على مقعد 

  نبذة

 .ICANNفي مجلس إدارة  12عملية ملء المقعد رقم  ccNSOأطلق مجلس 

 التطورات آخر

من مقاعد باختيارهما ض ccNSOعملية ملء أحد مقعدين قام مجلس  ccNSOسبتمبر، دشن مجلس  11ففي 
 .ICANNمجلس 

 التالية الخطوات

في اجتماع داكار. إذا  أكتوبر. سيتم منح المرشح )المرشحين( عندئٍذ جلسة أسئلة وأجوبة 1تنتهي فترة التعيين في 
 نوفمبر. 11ُوجد أكثر من مرشح واحد، ستبدأ عمليات االنتخاب بتاريخ 

 خلفية

. أنُتِخب المحامي الجنوب إفريقي 1111في يونيو  ICANNو ccNSOتنتهي فترة مايك سيلبر كمفوض لمجلسي 
 ويجوز له الترشح مرة ثانية. ICANNفي مجلس  ccNSOكواحد من ممثلين اثنين لـ 1119في 

http://ccnso.icann.org/node/26547
http://ccnso.icann.org/node/26547
http://www.ccnso.icann.org/about/members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 المعلومات من المزيد

 الدعوة إلى التعيينات

 إجراءات االنتخاب

 بالعاملين االتصال جهات

 ccNSOسكرتير  ،غابرييال شيتيك

 ccNSOتعيين الدكتور هونج إكسيو مستشاًرا لمجلس 

  نبذة

 .ccNSOإكسيو المعين مؤخًرا عضًوا بمجلس  بالدكتور هونج ccNSOيرحب مجلس 

 التطورات آخر

بتعيين الدكتور إكسيو، مدير مشروع ريادة اإلنترنت في مناطق آسيا  ICANNقامت لجنة التعيين التابعة لمنظمة 
وسوف تحل محل  .ccNSO( عضًوا بمجلس Internet Leadership Projectالمطلة على المحيط الهادئ )

 ج التابعة لجمعية نطاقات المرتبة العليا في مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادئ.السيدة جيان زان

 التالية الخطوات

العام في داكار في شهر أكتوبر  ICANNفي أعقاب اجتماع  ccNSOالدكتور. ستشغل إكسيو مقعًدا في مجلس 
1111. 

 خلفية

 (.NomComيح )الثمانية عشر تشغلها لجنة الترش ccNSOثالثة من مقاعد مجلس 

 :المعلومات من المزيد

 إعالن

 السيرة الذاتية للدكتور إكسيو

 املينبالع االتصال جهات

  ccNSOسكرتير ، غابرييال شيتيك

 الذي نشر خالل اجتماع داكار ccNSOمشروع جدول أعمال 

  نبذة

في داكار ثالثة أيام  42العام رقم  ICANNالخاص باجتماع  ccNSOتغطي مسودة جدول أعمال اجتماع مجلس 
 .ألخرىمن الجلسات واألنشطةا

http://www.ccnso.icann.org/node/26595
http://www.ccnso.icann.org/node/26595
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-15sep11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-15sep11-en.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-05aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-05aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#hong-xue
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#hong-xue
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 التطورات آخر

أول مسودة لجدول األعمال الخاص باجتماع داكار. ستقام جلسات داكارا  ccNSOنشرت مجموعة عمل برنامج 
 .1111من أكتوبر  10و 11في الفترة بين يومي 

 خلفية

، استنادا إلى إدخال المجتمع المنصوص عليه في ccNSOوضع جدول أعمال من جانب مجموعة عمل برنامج 
 عات الجلسة الماضية.استطال

 التالية الخطوات

 سيتم تحديث جدول األعمال حسب الحاجة كلما اقترب موعد إقامة اجتماع داكار.

 المعلومات من المزيد

 جدول األعمال

 بالعاملين االتصال جهات

  ccNSOسكرتير ، غابرييال شيتيك

GNSO 

يضيف المجتمع مشاركاته بشأن التقرير النهائي السترداد اسم النطاق بعد 
 انتهاء فترة صالحيته وتوصياته

  نبذة

. النطاقاتتعليقات على تقرير وتوصيات ترتبط بما يحدث بعد انتهاء فترة صالحية أسماء  ICANNيضيف مجتمع 
التقرير في يوليووالذي يخلص إلىضرورة البدء في عملية تستمر لعامين تعمل على فحص  GNSOتبنى مجلس 

 .سياسات المسجلين الحالية بشأن تجديد أسماء النطاقات منتهية فترة الصالحية ونقلها وحذفها

  األخيرة التطورات

في النظر في التقرير النهائي والتوصيات التي تقدم بها ثانًيا في ترتيب الخاص بمن لهم الحق  ICANNيحل مجلس 
بمراجعة المستند ومناقشته  GNSOفريق عمل استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء فترة صالحيتها بعد قيام مجلس 

أغسطس لتنتهي في  11واعتماده في شهر يوليو. تحقيًقا لهذه الغاية، تم فتح فترة تعليق عامتبدأ اعتباًرا من 
. من بين التوصيات التي سوف مشاركات المجتمع بشأن التوصيات وذلك لطلب 1111سبتمبر من العام  11

 يتماآلنالنظر فيها بمعرفة المجلس ما يلي:

 ى عقب انتهاء فترة صالحية التجديد بواسطةأحدالمسجلين؛مما يوفر ثمانية أيام كحّد أدن 

  إتاحة نطاقاتgTLD ؛غير مدعومة ومسجلين يوفر فترات السماح باالسترداد 

  طلب تسديد الرسوم التي تم تسديدها من أجل التجديد؛ المطالبة بإرسال إخطارين اثنين على األقل قبل
بعد انتهاء فترة الصالحية؛وبضرورة قيام موقع الويب انتهاء فترة الصالحية في أوقات معينة، أحدهما 

الذي انتهت فترة صالحيته باإلعالن صراحًة عن انتهاء فترة صالحية تسجيله، وتوفير إرشادات بشأن 
 طريقة استعادة النطاق؛ و

http://www.ccnso.icann.org/meetings/senegal/agenda.htm
http://www.ccnso.icann.org/meetings/senegal/agenda.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/pednr-board-recommendations-15aug11-en.htm
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 .تطوير المواد التعليمية حول كيفية منع وقوع خسائر غير مقصودة 

 التالية الخطوات

بالدعوة إلى اجتماع فريق مراجعة التنفيذ للعمل  GNSOالتوصيات، فسيقوم مجلس  ICANNإذا تبنى مجلس 
 بالتعاون مع الموظفين على التنفيذ. 

 خلفية

صفحة المعلومات ، يرجى الرجوع إلى ICANNللتعرف على تاريخ أنشطة تطوير سياسة التي قام بها مجتمع 
 .PEDNRلـ األساسية

 :المعلومات من المزيد

 التقرير النهائي المقترح PEDNR [PDF ،911  ]كيلو بايت 

  بجلسة مشاورات التفاصيل الخاصةPEDNR .العامة في بروكسيل 

  تقرير قضاياGNSO الخاص باستعادة اسم النطاق بعد فترة االنتهاء [PDF ،611 ]كيلو بايت 

 تقرير قضايا  ترجماتGNSO ماء النطاقات بعد فترة االنتهاءالخاص باستعادة أس 

 بالعاملين االتصال جهات

 كبير المديرين السياسيين ،ماريكا كونينجز

 الجزء ب IRTPيتبنى توصيات  ICANNمجلس 

  نبذة

املي اسم النطاق لنقل أسمائهم ( إلى توفير إجراء مباشر لحIRTPتهدف سياسة نقل التسجيل الداخلي المعروفة بـ )
بمراجعة واعتبار المراجعات على هذه  GNSOالمعتمد إلى مسجل آخر. ويقوم مجلس  ICANNمن مسجل 

السياسة وقد أسست مجموعات عمل للتعامل وتنفيذ تلك الجهود. تم تبني توصيات سياسة نقل التسجيل الداخلي 
وسوف ينتقل قدًما  ICANNومجلس  GNSOة مجلس بواسط PDPالجزء ب الصادرة عن  IRTPالمعروفة بـ

  إلى مرحلة التنفيذ.

 التالية والخطوات األخيرة، التطورات

، تبنى التعليق العامفترة و GNSOبواسطة مجلس  PDPالجزء ب الصادرة عن  IRTPعقب تبني توصيات 
 هذه التوصيات اآلن: ICANNمجلس 

  المسجلون ملتزمونبتقديم جهة اتصال اإلجراء الطارىء للنقل. تمتقديم لغة لتعديل القسم الفرعي رقم أربعة
)تنسيق المسجل( والقسم الفرعي )متطلبات التسجيل( من سياسة سياسة االنتقال الداخلية بين المسجلين 

 مزيد من التفاصيل(.لل GNSOقرار )انظر 

  يجب تعديل القسم الفرعي رقم ثالثة منIRTP  بحيث يطالب بأن يقوم مسجل السجل/المسجل الخاسر
لوصول إلى باخطار حامل االسم المسّجل/المسجل بالخروج من عملية النقل. يمتلك مسجل السجل إمكانية ا

معلومات مسؤول االتصال الخاص بالمسجل وسوف يقوم بتعديل أنظمتها لكي يرسل تلقائًيا النموذج 
 القياسي للمسجلين الخاسرين إلى المسجل.

  كما يلي: التعبير عن رفض التحويل خطياً من قبل جهة اتصال النقل المخولة قد  1تعديل سبب الرفض رقم
)إما بالوسائل الورقية وإما بالوسائل اإللكترونية( تقدمه جهة اتصال يأخذ االعتراض شكل طلب محدد 

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
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-recommendations-08jul11-en.htm
http://gnso.icann.org/resolutions/#201106
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ل، مؤقًتا  النقل المخولة رفض طلب نقل معين أو اعتراض عام على جميع طلبات النقل التي تسلمها المسجِّ
إلى أمد غير مسمى. في جميع األحوال، يجب أن يرافق االعتراض موافقة صريحة ومطلعة من جهة 

المخولة على أساس مناسب وعند الطلب من الذي تقدمه جهة اتصال النقل المخولة، وعلى اتصال النقل 
ل أن يزيل القفل أو يوفر لجهة اتصال النقل المخولة طريقة يسهل الوصول إليها إلزالة القفل في  المسجِّ

 غضون خمسة أيام.

  ة من يجب حذفه كسبب صحيح للرفض وفق القسم الفرعي رقم ثالث 1سبب الرفض رقمIRTP  حيث إنه
ليس من الممكن من الناحية الفنية البدء في عملية نقل بالنسبة السم نطاق مغلق، ومن هنا ال يمكن رفضه، 

 مما يجعل سبب الرفض هذا سبًبا ساقًطا.

 ICANNجميع المكونات األخرى المشكلة لمجتمع  ALACو GNSOعالوة على ذلك، يحث المجلس مجلس 
دليل المشترك لحماية حسابات تسجيل " –المعنون بـ SSACعلى العمل سوًيا لتعزيز اإلجراءات المحددة في تقرير 

 (.SAC 044) "اسم النطاق

 من اآلن على تدشين العمل على تنفيذ الخطة الخاصة بالتوصيات المتبناة. ICANNوسيعمل موظفو 

 خلفية

عمل )األجزاء من أ إلى هـ( لالستعراض والنظر في  سلسلة من خمس مجموعات GNSOوقد أنشأ مجلس 
 المراجعات المختلفة لهذه السياسة. 

الخمس  PDPsالثانية في سلسلة نقاط  IRTP ( تتعلق بالجزء ب من سياسةPDPتعتبر عملية وضع سياسة )
تركز حول اختطاف المقررة لتحديد نقاط التحسينات للسياسة الحالية. وتتناول مجموعة عمل الجزء ب خمس قضايا ت

النطاق، وعودة عاجلة السم منقول بطريقة غير الئقة، وحالة اإلغالق. للتعرف على مزيد من التفاصيل ارجع إلى 
 مخطط المجموعة. 

 :المعلومات من المزيد

 بايت[ كيلو PDF، 911] لنهائي الجزء با IRTPتقرير 

 كيلو بايت[ PDF ،100] الجزء ب IRTPالتقرير النهائي المقترح 

 ل التسجيل الداخليسياسة نق صفحة ويب

 الجزء ب بشأن التقدم الحالي IRTPتقرير حالة صفحة 

  بايت[ كيلو PDF، 111] الجزء ب IRTPتقرير 

  كيلو بايتPDP [PDF، 116 ]توصيات

 ميجا بايتIRTP [MP3 ،11 ]من  التفسير الصوتي للجزء بالبودكاست:  ICANNبدء 

  بالعاملين االتصال جهات

 مدير السياسة األول  ،ماريكا كونينجز

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://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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اإلصدار النهائي للتقرير المتعلق بسياسة االنتقال بين المسجلين، الجزء جـ، 
 GNSOالمقدم إلى مجلس 

  نبذة

( إلى توفير إجراء مباشر لحاملي اسم النطاق لنقل أسمائهم IRTPالداخلي المعروفة بـ ) تهدف سياسة نقل التسجيل
بمراجعة واعتبار المراجعات على هذه  GNSOالمعتمد إلى مسجل آخر. ويقوم مجلس  ICANNمن مسجل 

المشكالت  اآلن بتقديم تقرير ICANNالسياسة وقد أسست مجموعات عمل للتعامل وتنفيذ تلك الجهود. قام موظفو 
  لدراسته. GNSOالجزء جـ إلى مجلس  IRTPالنهائي بشأن 

 التالية والخطوات األخيرة، التطورات

 IRTPبإصدار تقرير مشكالت حول سياسة  1111يونيو  11، في اجتماعه المنعقد بتاريخ GNSOطالب مجلس 
 الجزء جـ والذي كان من المفترض أن يغطي المشكالت التالية:

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

وأي مخاوف منية ذات صلة. يجب أن تتضمن كذلك مراجعة إلجراءات اإلغالق، على  gTLDنطاق
 ، وذلك بهدف الموازنة بين أنشطة النقل الشرعية واألمان.9و 1حو المذكور في سببي الرفض رقم الن

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

( 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.

 لمطالبة بأن يستخدم المسجلون هويات ما إذا كانت العملية قابلة للتنظيم بواسطة اIANA  الخاصة
 بالمسجلين عوًضا عن هويات الملكية.

عقب مراجعة  .1111يوليو  11وطرحوه للمشاركة العامة بتاريخ  تقرير مشكلة أولًيا ICANNتشر موظفو 
 GNSOاآلن تقرير مشكلة نهائًيا وقدمو هذا األخير إلى مجلس  ICANNالتعليقات العامة الواردة، أعد موظفو 

( بشأن PDPبتدشين عملية تطوير سياسات ) ICANNلدراسته. في تقرير المشكلة المشار إليه، يوصي موظفو 
خالل اجتماعه التالي فيما إذا كان عليه أن  GNSO المشكالت المنصوص عليها أعاله. من المتوقع أن ينظر مجلس

 الجزء جـ من عدمه. IRTPبشأن سياسة  PDPيدشن عملية 

 :المعلومات من المزيد

 الجزء جـ IRTPتقرير المشكالت النهائي بشأن سياسة 

  بالعاملين الاالتص جهات

 مدير السياسة األول  ،ماريكا كونينجز

 GNSOمسائل أخرى جارية في 

  تحسيناتGNSO تقرير :PDP النهائي يخضع لمراجعة نهائية 

  دراساتWhois تنطلق قدًما 

http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-c-preliminary-report-25jul11-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-aug11-en.htm#7
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jul11-en.htm#8
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  يقوم فريق العمل حالًيا بدمج مدخالت المجتمع في ورقة المناقشات حول صياغة أفضل الممارسات غير
لية تسجيل أسماء النطاقات. تم الملزمة لمساعدة المسجلين والسجالت على مواجهة إساءة استخدام عم

في  تسجيل أفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة إساءة االستخداماستالم المدخالت أثناء ورشة عمل حول 
 سنغافورة.

ASO 

التي تمت استعادتها والتي  IPv4اقتراح السياسة الخاصة بمجموعات عناوين 
 LACNICتبناها مجلس 

  نبذة

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

IANAافق . ولم توRIRs  .حتى اآلن على سياسة جديدة 

  األخيرة التطورات

بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق جماعي حول اقتراحين اثنين سابقين، تم طرح اقتراح ثالث يتعلق بتخصيص 
(. وقد اتخذ RIRsتم استرداده ومن ثم تقديمه في خمسة من سجالت اإلنترنت اإلقليمي ) IPv4مساحة عنوان 

APNICلسجل الذي قدم االقتراح في األساسي، قراًرا بتبنيه وهو ما فعلته ، وهو اLACNINC  كذلك. وقد مر
، بينما ال يزال في RIPEووصل إلى مرحلة الدعوة النهائية في  AfriNICاالقتراح بمرحلة الدعوة النهائية في 

 .ARINمرحلة النقاش في 

العناوين العائدة بحيث يتم تعيينها لجميع سجالت  وستدير مجموعة من مساحات IANAفي هذا االقتراح، ستنشئ 
 ( بالتزامن في مجموعات متساوية ذات مساحات أقل مقارنة بمساحة المجموعة التقليديةRIRاإلنرتنت اإلقليمي )

 . إذا كانت مساحة المجموعة تسمح بذلك، فسيتم إجراء عمليات التعيين كل ستة شهور. 8/

 التالية الخطوات

، فإن لجنة تنفيذ منظمة موارد األرقام ومجلس RIRsماد مقترح السياسة من جانب جميع سجالت عندما يتم اعت
للتصديق  ICANNعناوين منظمة دعم العنوان سيتوليان استعراض المقترح وتوجيه السياسة العامة إلى مجلس 

 .IANAوالتنفيذ من قبل 

 خلفية

IPv4 خصيص أرقام عناوين هو نظام معالجة بروتوكول اإلنترنت المستخدم لتIP  بت. ومع  32الفريدة في شكل
مليارات( قد استنفدت وحل محلها  4.3النمو الهائل لمستخدمي اإلنترنت، فإن مجموعة األرقام الفريدة )ما يقرب من 

 (.IPv6بت ) 111نظام الترقيم 

 :المعلومات من المزيد

على الويب ويتضمن مقارنة بين  ICANNبخصوص االقتراح الثالث على موقع  تقرير معلومات أساسيةيتم نشر 
 المقترحات حتى اآلن بشأن هذا الموضوع. 

 للمقترح الثاني. ساسيةتقرير معلومات أ

http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun11-en.htm#8
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
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 بالعاملين االتصال جهات

 مدير دائرة عالقات الخدمة  ،أولوف نوردلنج

 الجهود المشتركة

 مقدم الطلب تقدم تقريرها النهائيمجموعة عمل الدعم المشترك ل

  نبذة

( تقريرها JAS WG) SO/ACالجديد  gTLDالطلب  قدمت مجموعة العمل المشتركة الخاصة بدعم مقدم
بتوفير الدعمين المالي وغير المالي لمقدمي الطلبات من الدول النامية في  ICANNالنهائيوالذي يتناول كيفية قيام 
 الجديدة وتشغيلهم لها.  gTLDطلبهم للحصول على نطاقات 

  األخيرة التطورات

، باإلضافة إلى منظمات الميثاق ALACو GNSOسبتمبر إلى  16 تقريرها النهائي بتاريخ JAS WGوقد قدمت 
التابعة لها. تشكل التوصيات المقدمة ضمن التقرير مخطًطا شامالً لكيفية تقديم الدعمين المالي وغير المالي 

ير العامة الجديدة من المرتبة العليا المزمع إطالقه في ينا ICANNباعتبارهما يشكالن جزًءا من برنامج نطاقات 
1111. 

 من بين الموضوعات التي حظيت بتفسيرات في التقرير ما يلي:

 ماهية أنواع الدعم التي ينبغي تقديمها؛ 

 من يجب اعتماده باعتباره مؤهالً لتلقي الدعم؛ و 

 .وكيفية تقييم المرشحين لنيل الدعم 

لمقدمي الطلبات ممن  يتمثل في تطوير وسائل مستدامة لتوفير الدعم JAS WGكان الغرض من مجموعة العمل 
الجديدة وتشغيلها. بينما تمثلت المحصلة في  gTLDيحتاجون مساعدة في تقديم الطلب للحصول على نطاقات 
 . WGبرنامج دعم اقتصاديات الدول النامية المقترح بواسطة 

 التالية الخطوات

 ALAC؛ وبواسطة لجنة سبتمبر 11اعتباًرا من  GNSOستجري دراسة في التقرير النهائي من خالل منظمة 
 سبتمبر. 11اعتباًرا من 

 خلفية

، وذلك استجابًة لقرار 1111في أبريل  ALACباالشتراك مع  GNSOبواسطة  WGوقد تأسست مجموعة عمل 
 WGالمجلس الذي طالب بإنشاء مثل هذا البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في نيروبي في الشهر المنصرم. تتألف 

 جنًبا إلى جنب مع األعضاء غير المنتسبين. At-Largeمنظمة و GNSO من أعضاء من منظمة

 المعلومات من المزيد

  على ويكي JAS WGصفحة الرئيسية لمجموعة عمل 

mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:olof.nordling@icann.org
https://community.icann.org/display/jaswg/SO-AC+New+gTLD+Applicant+Support+Working+Group+(JAS-WG)
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 JAS WGالتقرير النهائي الصادر عن 

 األسئلة الشائعة: JAS WGالتقرير النهائي الصادر عن 

 املينبالع االتصال جهات

 At-Largeمنظمة ، خبير استشاري في سيث جرين

 قضايا أخرى نشطة كجهود مشتركة

  استعراض مناطقICANN لتقرير النهائيالجغرافية: اقتراب موعد نشر مسودة ا 

  حول بيانات التسجيل الدولية 1111التقرير المؤقت لشهر نوفمبر 

 At-Largeمنظمة 

الجدد وبالموظفين والمفوضين  ALACترحب بأعضاء  At-Largeمنظمة 
 (NomCom)الترشيح اإلقليميين إلى لجنة 

 نبذة

منظمة بالممثلين المنتخبين أو المختارين حديًثا في اللجنة االستشارية ل At-Largeمنظمة يرحب مجتمع 
At Large منظمة ، كما ترحب بمفوضيAt-Large منظمة في لجنة التعيينوالمنظمات اإلقليمية المتعددة التابعة ل
At-Large (RALO وسوف يلتقون ممثلي .)منظمة At-Large  الحاليين في لقاءات مباشرة خالل اجتماع

ICANN  .العام في داكار 

 األخيرة التطورات

 :ALAC ( لـNomComمختاري لجنة الترشيح ) 

  اختيارها بواسطة لجنة الترشيح لتشغل منصب ممثل تم  السيدة: تيتي أكينسانمي –إفريقياALAC  عن
 المنطقة اإلفريقية. 

 لتشغل منصب  وقع عليها اختيار لجنة الترشيح السيدة: ريناليا عبد الرحيم – آسيا/أستراليا/المحيط الهادئ
 عن منطقة آسيا/أستراليا/المحيط الهادئ.  ALACممثل 

 أختير لشغل منصب ممثل لجنة الترشيح لفترة  السيد: كارلتون سامويلز – أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي
 منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي.  ثانية عن

  تم اختياره ليشغل للعمل كعضو مؤقت في  دكتور جانيش كومار –أمريكا الشماليةALAC  لشغل المقعد
 1111طقة أمريكا الشمالية والذي كان قد عين في من من ALACالشاغر في أعقاب استقالة أحد أعضاء 

 بواسطة لجنة الترشيح. 

https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Frequently+Asked+Questions+(FAQs)
mailto:seth.greene@icann.org
mailto:seth.greene@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jul11-en.htm#13
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#titi-akinsanmi
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#rinalia-abdul-rahim
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#carlton-samuels
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-06sep11-en.htm
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السيدة أكينسانمي والسيد رحيم والسيد سامويلز سيشغالن منصبيهما طوال فترات تمتد لعامين تبدأ اعتباًرا من موعد 
وسيتولى  1111ر سبتمب 1العام في داكار. وقد بدأت فترة الدكتور كومار اعتباًرا من  ICANNانعقاد اجتماع 

 .1111الذي يعقد في عام  ICANNإدارة االجتماع السنوي العام لمنظمة 

 : ALACالمنتخبون في  At-Largeمنظمة ممثلو 

  منطقةAFRALO – سيشغل منصب ممثل  السيد: ياوفي أتوهونRALO  إلىALAC  للفترة بين
 .AFRALOعن منطقة  1110و 1111

  منطقةAPRALO –  السيد ساالنيتا تامانيكايوايمارو سيشغل منصب ممثلRALO  في لجنةALAC 
 . APRALOعن منطقة  1110و 1111للفترة بين عامي 

  منطقةEURALO – سيشغل منصب ممثل  ريبين ليبلونالدكتور أوليفييه كRALO  في لجنةALAC 
 . EURALOعن منطقة  1110و 1111للفترة بين عامي 

  منطقةLACRALO –  سبتمبر. 11تجري االنتخابات حالًيا ومقرر لها أن تنتهي في 

  منطقةNARALO – غل منصب ممثل سيش السيد: إدواردو ديازRALO  فيALAC  للفترة بين
 .NARALOعن منطقة  1110و 1111

 :، ممن سيشغلون منصبهم لفترة تستمر لعام واحد(NomCom)في لجنة الترشيح  At-Largeمنظمة مندوبو 

  منطقةAFRALO – السيد: محمد البشير 

  منطقةAPRALO – السيدة: سيرانوش فاردانيان 

  منطقةEURALO –  لينسيبوروالسيد:أجرو 

  منطقةLACRALO – السيدة: جاكلين موريس 

  منطقةNARALO –  السيد: جلين ماكنايت 

 :اإلقليميون المنتخبون حديًثا At-Largeمنظمة موظفو 

  منطقةAFRALO –  :كما جاء  السيد: تيجاني بن جمعةس: ؛ نائب الرئيالسيدة: فاطمة سيي سيالالرئيس
 التشغيلية، سيشغالن منصبيهما لفترة تمتد لعامين.  AFRALOفي مبادئ منطقة 

  منطقةNARALO – الرئيس: السيد: بيو برندلر؛ السكرتارية: السيدة: دارلين طومبسون. سيشغالن 
 منصبيهما لفترة تمتد لعام واحد. 

. الموظفون 1111اإلقليميون من المناطق األخرى تم انتخابهم في وقت مبكر من عام  At-Largeمنظمة موظفو 
 اإلقليميون الحاليون في هذه المناطق يمكن استعراضهم على: 

 APRALO 

 EURALO 

 LACRALO 

 :المعلومات من المزيد

صفحة ويكي الخاصة بانتخابات عام ، انظر 1111للعام  At-Largeمنظمة للمزيد من المعلومات حول انتخابات 
 رات والتعيينات.، وكذلك االختياLarge-Atمنظمة التابعتين ل RALOومنظمة  ALACالخاصة بلجنة  1111

http://nomcom.icann.org/bios-2010.htm
http://www.icann.org/en/committees/alac/crepin-leblond-en.htm
http://nomcom.icann.org/bios-2010.htm
http://www.icann.org/en/committees/alac/sylla.html
http://www.icann.org/en/committees/alac/jemaa-en.htm
https://community.icann.org/display/APRALO/Regional+Leaders
https://community.icann.org/display/APRALO/Regional+Leaders
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Regional+Officers
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Regional+Officers
https://community.icann.org/display/LACRALO/Regional+Leaders
https://community.icann.org/display/LACRALO/Regional+Leaders
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ALAC+and+RALO+Elections%2C+Selections+and+Appointments+2011
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ALAC+and+RALO+Elections%2C+Selections+and+Appointments+2011
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ALAC+and+RALO+Elections%2C+Selections+and+Appointments+2011
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 بالعاملين االتصال جهات

 At-Large، مدير هايدي أولريتش

 هيكل تابع للمنظمة 136يتوسع إلى  At-Largeمنظمة مجتمع 

  نبذة

معية (: جALS) At-Largeمنظمة مؤخًرا منظمتين باعتبارهما هيكلين من هياكل  ALACاعتمدت لجنة 
Linux and Free Software وAgeia Densi Colombiaمنظمة . هذان الهيكالن لAt-Large  الجديدان
والتي تمثل اآلالف من مستخدمي اإلنترنت األفراد. بإضافة  At-Largeمنظمة يوسعان التنوع اإلقليمي الذي يميز 

ا (ALS) المعتمدين At-Largeمنظمة هاتين المنظمتين، يبلغ إجمالي عدد هياكل   َ  هيكاًل. 101 حالًي

 األخيرة التطورات

التي تتخذ من بوركينا فاسو مقًرا لها وجمعية  Linux and Free Softwareجمعية  ALACاعتمدت لجنة 
Ageia Densi Colombia منظمة ، باعتبارهما هيكلين من هياكلAt-Large (ALS شملت عملية .)

والمشورة اإلقليمية التي تقدمت بها المنظمة اإلقليمية اإلفريقية  ICANNالفحوصات الالزمة التي قام بها موظفو 
منظمة ( والمنظمة اإلقليمية لدول أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي التابعة لAFRALO) At-Largeمنظمة التابعة ل

At-Large (LACRALO.) 

 الجديدة: At-Largeمزيد من المعلومات حول بنى وهياكل 

 Ageia Densi Colombia (Asociación Grupo de Estudio e Investigaciónتتألف جمعية 
Académica en Derecho، Economía y Negocios en la Sociedad de la Información )

من أفراد يعملون على تعزيز دراسة المشكالت االقتصادية والقانونية المتعلقة بمجتمع المعلومات و األبحاث المتعلقة 
ضمن  At-Largeمنظمة في نمط متعدد االختصاصات. هذه المنظمة ستصبح هيكالً ل علومات بشأنهابها ونشر الم

 .LACRALOمنظمة 

 Linux and Free Software (Association pour Linux et les logiciels libres auجمعية 
Burkina Faso - A3LBF) عضًوا تقريًبا  111 التي تتخذ من واجادوجو ببوركينا فاسو مقًرا لها. وهي تضم

يتشكلون من علماء كمبيوتر وصحفيين. مجال اهتمامهم يتضمن البرامج المجانية واألنشطة التدريبية ومشكالت 
 .AFRALOضمن منظمة  At-Largeمنظمة هذا العضو سيصبح هيكالً ل األمان وحوكمة اإلنترنت.

 خلفية

آراء مجموعة من منظمات مستخدمي اإلنترنت التي  هي أنها تمزج At-Largeمنظمة إحدى نقاط القوة في مجتمع 
منظمة المنتظمين في خمس منظمات إقليمية تابعة ل ALSتتميز بالتنوع على الصعيد العالمي، أو أعضاء 

At-Large (RALO آراء هذه الفئات التي تتمثل الرأي العام داخل المؤسسات يتم جمعها عبر عملية تطوير .)
أنها تتم من أسفل إلى أعلى وأنها قائمة على توافق اآلراءوتجد تمثيالً لها في المستندات داخلية للسياسات تتميز ب
 .ALACالرسمية المملوكة للجنة 

mailto:Heidi.Ullrich@icann.org
mailto:Heidi.Ullrich@icann.org
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 المعلومات من المزيد

 نتظارومن هم في دور اال ةالمعتمد ALSهياكل القائمة الكاملة التي تضم 

 ALSهياكل ل يمعلومات إحصائية بشأن العرض التقديمي العالم

 المعتمدين ALSesخريطة عالمية من 

 Large-Atمنظمة معلومات عن كيفية االنضمام إلى 

 على الويب ICANNالتابعة لمنظمة  Large-Atمنظمة موقع 

 بالعاملين االتصال جهات

 At-Largeمنظمة ، مسؤول التنسيق في مات أشتياني

SSAC 

 SSACالمسائل النشطة في 

  خطة عملSSAC  1111للعام [PDF ،111 كيلو ]بايت 

  تعليقاتSSAC بشأن سجالت أورفان جلو في مسودة دليل مقدم الطلب  

 

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/
mailto:matt.ashtiani@icann.org
mailto:matt.ashtiani@icann.org
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-28feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun11-en.htm#16

