
 تحديث السياسة  

 هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

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

  2013عدد سبتمبر  - 8، العدد 13المجلد 

 ICANNعبر 
11TUلعامةالقضايا المطروحة حالًيا للتعليقات ا 

ASO 
11UT تشكيل لجنة برنامج استعداًدا الجتماعICANN  48رقمU11T 

ccNSO 
11UT 11في  139مونتنيجرو العضو رقمTUccNSO 

1111TUccNSO نيراشتسم نينثا ددج يفUT 

GNSO 
11UT نشر التقرير النهائي لدراسةOISWH الفنيةU11T 

11UT تجديد الدعوة للمتطوعين: فريق الصياغة يضع ميثاق لمجموعة عملGNSO  حول إعداد تقارير
 11TUGNSOومقاييس 

At-Large 

11ALACUT تقدم خمسة بيانات لمشاورات السياسة في بداية أغسطس ومنتصف سبتمبرU11T 

1111TULarge-At عسوتي ىلإ  157لكيه Large-At عمتجمUT 

GAC 
11UT عضويةGAC  129تزيد إلىU11T 

RSSAC 
11UT 11عمليات إعادة هيكلةTURSSAC 

http://www.icann.org/topics/policy/
http://www.icann.org/topics/policy/
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SSAC 
11SSACUT  تنشر تعليًقا على التقرير األولي لـICANN  من مجموعة عمل الخبراء حول خدمات دليل
  U11Tالستخراج التاليا

 اقرأ بلغتك المفضلة
وقد تم نشر تحديث . متوفر بكل اللغات الرسمية الست المعتمدة لدى األمم المتحدة ICANNتحديث سياسة 

والستالم التحديث  .كما يتوفر من خالل االشتراك عبر اإلنترنت U11Tالويب11TUعلى  ICANNالسياسة على موقع 
وأدخل عنوان بريدك  11TUICANNصفحة االشتراكات على موقع 11UTعلى بريدك اإللكتروني كل شهر تفضل بزيارة 

 . علًما بأن هذه الخدمة مجانية. لالشتراك" تحديث السياسة"اإللكتروني واختر 

11UT 11بيان الغرض من تحديث سياسةTUICANN 
 

 .11TUorg.icann@staff-policyU11T: أرسل األسئلة والتعليقات واالقتراحات إلى

 منظمات الدعم واللجان االستشارية الخاصة بالسياسة
 1111TUASOUT منظمة دعم العناوين

 1111TUccNSOUT منظمة دعم أسماء رموز الدول
 1111TUGNSOUT منظمة دعم األسماء العامة

 1111TUALACUT االستشارية At-Largeلجنة 
 1111TUGACUT حكوميةاللجنة االستشارية ال

 1111TURSSACUT اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 1111TUSSACUT اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

  ICANN عبر

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة
بادر اآلن . ICANNهناك العديد من فترات التعليق العام المفتوحة حالًيا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 

 :بتبادل وجهات النظر حول هذه الموضوعات مثل

 
11TUاقتراح بتخفيف مخاطر تصادم األسماءU11T . أكملت المجموعة االستشاريةInterisle Consulting 

Group  دراسة حول االحتمالية والنتائج المتوقعة للتصادم بين أسماء نطاقاتgTLD  الجديدة العامة
أغسطس، وتنتهي فترة الرد  27تعليق في وانتهت فترة ال. واالستخدامات الخاصة الحالية لنفس السالسل

 .سبتمبر 17في 

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://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/name-collision-05aug13-en.htm
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11UT عملية تعديل ميثاق هياكلUGNSO .11T كيف يجب أن تكون العملية بالنسبة لتعديل مواثيق مجموعة أصحاب
 .سبتمبر 18أغسطس، وتنتهي فترة الرد في  28انتهت فترة التعليق في  ؟GNSOالمصلحة والدوائر في 

11UT تقرير إطار عمل إدارة مخاطرUDNS .11T أعدتWestlake Consulting  هذا التقرير حول مخاطر
سبتمبر، وتنتهي  13انتهت فترة التعليق في . بالضرورة تحت رقابتهاولكن ليس  ICANNمجال مخاوف 
 .أكتوبر 5فترة الرد في 

11UT مشاورات حول تعليمات المستخدم ومصدر سياسة وإجراءات تفويض وإعادة تفويضUccTLD .11Tف وص
بالتخطيط حول التعامل مع تفويض نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان وطلبات  IANAلكيفية قيام 

 أكتوبر 21سبتمبر، وتنتهي فترة الرد في  30تنتهي فترة التعليق في . إعادة التفويض

11UT مشاورات حول تعليمات المستخدم ومصدر سياسة وإجراءات تفويض وإعادة تفويضUgTLD .11T وصف
بالتخطيط حول التعامل مع تفويض نطاقات المستوى األعلى العامة وطلبات إعادة  IANAلكيفية قيام 

 .أكتوبر 22أكتوبر، وتنتهي فترة الرد في  1تنتهي فترة التعليق في . التفويض

 
ى قائمة كاملة بالقضايا المفتوحة من أجل تلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخراً للحصول عل

 .U11Tالتعليقات العامة على شبكة اإلنترنت11TUومن المنتديات التعليقات العامة المحفوظة، قم بزيارة موقع ويب 

. الممكنة" القادمة"فريق العمل أيًضا بنشر صفحة على الويب من أجل استعراض فرص التعليقات العامة كما قام 
تم تصميم . معلومات حول فرص التعليقات العامة المحتملة في المستقبل –U11Tصفحة "التعليقات العامة القادمة"11TU -وتوفر 

من أجل مساعدة األفراد والمجتمع على تحديد  ICANNالصفحة لكي يتم تحديثها بعد كل اجتماع عام لمنظمة 
 .األولويات والتخطيط ألحمال العمل المستقبلية

ASO 

تشكيل لجنة برنامج استعداًدا الجتماع 
ICANN  48رقم 

ن العام في بوينس آيرس م 48رقم  ICANNبدأ التخطيط الجتماع 
وسوف تتألف لجنة البرنامج من . ASOخالل إنشاء لجنة برنامج 

ومساعدي الرئيس، وسجالت اإلنترنت  ASOرئيس مجلس عناوين 
 .ASO/NROمن أمريكا الالتينية، وفريق دعم  ASOاإلقليمية وأعضاء مجلس عناوين 

ياسات ورفع مستوى الوعي في عملية وضع الس ASOوتأمل لجنة البرنامج في التركيز على الدور الذي تلعبه 
وفي األسابيع القادمة، سوف تقوم المجموعة بتحديد النواحي األساسية لالنخراط والمشاركة في . بمشكالت الترقيم

 .األوسع ICANNجلسات مع مؤسسات الدعم واللجان االستشارية باإلضافة إلى ورش العمل مع مجتمع 

 مزيد من المعلومات

 11UT موقعASO على الويبU11T  

 جهة االتصال بالفريق

11TUباربرا روزمانU11T، مديرة السياسات والمحللة الفنية 

 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/structures-charter-22jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/cctld-drd-ui-policy-09sep13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gtld-drd-ui-policy-10sep13-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
http://aso.icann.org/
mailto:policy@icann.org
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ccNSO 

 ccNSOفي  139مونتنيجرو العضو رقم 
  نبذة

 ccNSOفي ) ME.(التحق مشغل نطاق المستوى األعلى لمونتنيجرو 
 .139ليصبح العضو رقم 

 أحدث التطورات

وتقع . ccNSO، حكومة مونتنيجرو، في ME.التحق مشغل النطاق 
 . مونتنيجرو في جنوب غرب أوروبا، بين البحر األدرياتيكي وصربيا

 الخطوات التالية

 .ccNSOللمشاركة في مجتمع  ccTLDبمزيد من نطاقات  ccNSOوترحب 

 مزيد من المعلومات

 11TUإعالنU11T 
 11UT 11قائمة أعضاءTUccNSO 

 جهة االتصال بالفريق

11TUغابرييال شيتيكU11T، األمين العام لمنظمة ccNSO  

  ccNSOدد في مستشارين اثنين ج
 نبذة

 .NomComبسيليا ليرمان فريدمان وجوردي إيباراجواير مستشارين جدد معينين في لجنة  ccNSOترحب 

  أحدث التطورات

بالنيابة عن لجنة  ccNSOتم تعيين كل من سيليا ليرمان فريدمان وجوردي إيباراجواير لتولي مقاعد في مجلس 
 .جوردي إيباراجواير بديالً عم ماري وونج، وتم تعيين ICANNفي ) NomCom(التعيين 

 الخطوات التالية

وسوف يتولى جوردي مهام منصبه على الفور بالمجلس لبقية الفترة المتبقية للمنصب الذي تركته السيدة ماري وونج 
 ).2015لعام  ICANNحتى نهاية الجمعية العمومية السنوية لـ (

آيرس، لتحل محل سوكول هاكسيو، والذي تنتهي مدته في نوفمبر  وتتولى سيليا منصبها في نهاية اجتماع بوينس
2013. 

 

http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-13sep13-en.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 الخلفية

عضًوا واحًدا  NomCom؛ كل عام، وتعين ccNSOفي مجلس  NomComيعمل ثالثة استشاريين معيين في 
ريين وحيث تركت ماري وونج منصبها مبكًرا هذا العام، يجب العثور على بديل له، ومن ثم جاء تعيين استشا. جديًدا

 .اثنين هذا العام

 مزيد من المعلومات

 11TUفريدمان-سيليا ليرمانU11T 
 11TUجوردي إيباراجوايرU11T  

 هة االتصال بالفريقج

11TUغابرييال شيتيكU11T، األمين العام لمنظمة ccNSO  

GNSO 

 الفنية WHOISنشر التقرير النهائي لدراسة 
 نبذة

بصياغة وتنفيذ وتحليل نتائج إحدى  GNSO، المنوط بها مهمة من مجلس WHOISقامت مجموعة عمل خدمة 
سات التي تقوم بقياس مستوى الدعم لمختلف المتطلبات الفنية المنصوص عليها في المستودع النهائي لتقرر الدرا

والهدف بالنسبة لمجموعة العمل تمثل . ، بنشر تقريرها النهائي)2010يوليو  29في ( WHOISمتطلبات خدمة 
 .لمتطلبات الفنية المقترحةفي وضع مجموعة من التوصيات المقترحة فيما يتعلق بقيان مستوى الدعم ل

 أحدث التطورات والخطوات القادمة

أكتوبر  10وفي اجتماعها التالي في . GNSOتقريرها النهائي إلى مجلس  WSWGقدمت مجموعة العمل 
، سوف يقوم المجلس بالتصويت على إجراء من أجل الموافقة على التوصيات في التقرير النهائي وإرسال 2013

 WHOISإلى المؤسسات ومجموعات العمل المعنية التي تقوم بفحص مشكالت بيانات تسجيل نتائج االستطالع 
 . وأسماء النطاقات

 الخلفية

وضع مجموعة شاملة من المتطلبات  ICANNمن فريق عمل  GNSOطلب مجلس  2009وفي مايو 
محتملة قد تكون الزمة  أي متطلبات"والتي اشتملت على أوجه القصور المعروفة في الخدمة الحالية و WHOIS لـ

تقريًرا يضم  ICANNونتيجة لذلك، قدم فريق عمل ". لدعم مبادرات السياسة المتنوعة التي تم اقتراحها في الماضي
وبعد ذلك قام . 2010يوليو  29في  GNSOوقدم التقرير إلى مجلس  WHOISمجموعة من متطلبات خدمة 

وعة العمل من أجل صياغة وتنفيذ وتحليل نتائج إحدى بدعوة الجتماع مجم 2011أكتوبر  6في  GNSOمجلس 
الدراسات التي تقوم بقياس مستوى الدعم لمختلف المتطلبات الفنية المنصوص عليها في المستودع النهائي سابق 

وبعد ثمانية أشهر من العمل، قدمت مجموعة العمل مسود إصدار من . WHOISالذكر لتقرر متطلبات خدمة 
وتم تقديم . الفنية وقامت بفتح منتدى للتعليق العام من أجل الحصول على التعقيبات من المجتمع استطالع المتطلبات

جميع التعقيبات من خالل مسودة االستطالع نفسها حسب ما تم استضافته من خالل برنامج االستطالع مفتوح 
 . Lime Surveyالمصدر 

http://www.icann.org/en/groups/nomcom/bios-02sep13-en.htm#celia-lerman
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-04sep13-en.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 مزيد من المعلومات

 11UT نشر التقرير النهائي لدراسةWHOIS الفنيةU 11T]PDF ،1.3 ميجابايت[ 

 جهة االتصال بالفريق

11TUبيري كوبU11T،  شعبة دعم وضع سياسةICANN 

عة عمل فريق الصياغة يضع ميثاق لمجمو: تجديد الدعوة للمتطوعين
GNSO  حول إعداد تقارير ومقاييسGNSO  

 نبذة

مزيًدا من الوقت من أجل البحث عن متطوعين لوضع ميثاق خاص بمجموعة العمل  GNSOقدم مجلس 
في المستقبل، بهدف استكشاف الفرص المتعلقة بإعداد التقارير وتوصيات المقاييس؛ إذ قد تدعم عملية وضع السياسة 

 .ل تحسين عملية اتخاذ القرار القائمة على الحقائقبشكل أفضل وذلك من خال

  أحدث التطورات

 GNSOنتيجة للتسجيل المحدود بالنسبة لفريق الصياغة من الدعوة األولى للحصول على متطوعين، قام مجلس 
. سبتمبر بتمديد الفترة الخاصة بالحصول على متطوعين للمشاركة في هذه الجهود 5في اجتماعه المنعقد في 

 .جري طلب الحصول على تمثيل مناسب من المجتمعوي

 اإلرشادات التوجيهية لمجموعة عمل وسوف توكل إلى فريق الصياغة مهمة وضع ميثاق على أساس 
GNSO 1111 مع األخذ في االعتبارTUريرقت تالكشملا يئاهنلا لوح حوةد ريراقتلاUT ]PDF ،1.5 
 :يوصى تقرير المشكالت النهائي مجموعة العمل المقرر تشكيلها باآلتي. ]ميجابايت

  مراجعة كيفية تعاون المجتمع مع األطراف المتعاقدة وغيرهم من مزودي الخدمة لمشاركة الشكاوى
ت عند تقديم شكاوى إلى وانتهاك البيانات التي قد تساعد في زيادة تثقيف المسجلين ومستخدمي اإلنترن

 األطراف ذات الصلة
  والبحث عن مزيد من العمليات الرسمية بخصوص طلبات البيانات والمقاييس واالحتياجات األخرى إلعداد

 .GNSO، األمر الذي قد يساعد بدوره في عمليات وضع سياسة GNSOالتقارير من 
إلجراءات األخرى فيما يتعلق بمعايير التوافق توصيات التقرير بتأجيل ا 2013مايو  9في  GNSOاعتمد مجلس 

حتى  ICANNالتعاقدي والتقارير حتى االنتهاء من تنفيذ خطة السنوات الثالث لفريق االمتثال التعاقدي التابع لـ 
وفي هذه األثناء تبنى المجلس أيًضا توصيات بتشكيل مجموعة عمل غير مجموعة عملية وضع . 2013نهاية عام 

مهام استكشاف فرص إعداد التقارير وتوصيات المقاييس التي قد تدعم بشكل أفضل وضع السياسة  السياسة تتولى
ومن المتوقع إجراء مراجعة توفير مصادر البيانات . عن طريق صناعة القرار القائمة على الحقائق، متى أمكن

 .ملللمساعدة في اإلعالن عن مشاورات مجموعة الع ICANNالداخلية والخارجية لمنظمة 

 الخطوات التالية

األطراف المعنية بتقديم أسماء المتطوعين الذين يمكن إضافتهم إلى القائمة البريدية لفريق  GNSOيدعو مجلس 
على من يرغب من أعضاء المجتمع في المشاركة في المجموعة االتصال . ونرحب بانضمام أي شخص. الصياغة

 .بياًنا بإبداء االهتمام U11Tومن المتوقع أن يقدم المتطوعونUGNSO .Uأمانة سر 11UT على

 الخلفية

 2010في تقريرها النهائي في عام ) RAPWG(حددت مجموعة العمل المعنية بسياسات إساءة استخدام التسجيل 
، ونتيجة لذلك أوصت بأن "الحاجة إلى مزيد من التوحد في آليات بدء تقارير انتهاك السياسة وتعقبها وتحليلها"

http://gnso.icann.org/en/issues/whois/wswg-final-21aug13-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/en/issues/uofr-final-31mar13-en.pdf
mailto:gnso.secretariat@icann.org?subject=Application%20to%20Join%20GNSO%20Metrics%20and%20Reporting%20WG
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 GNSOعكفت منظمة ". عموًما عمليات إبالغ موحدة ودعمها ICANNومجتمع منظمة  GNSOتنشئ منظمة "
دراسة القضايا من خالل تحليل العناية على  ICANNبالتعاون مع المجتمع وفريق االلتزام التعاقدي التابع لمنظمة 

. ICANNالواجبة ومراجعة أنظمة إعداد تقارير بشأن امتثال الحالة الحالية وخطط تنفيذ الحالة المستقبلية داخل 
يتضمن التقرير الذي أعده  U.11Tتقرير مشكالت11TU بإنشاء GNSOوبناًء على المعلومات التي تم جمعها، أوصى مجلس 

اإلنجازات المتعلقة بإعداد التقارير والمقاييس الخاصة بوظيفة االلتزام التعاقدي لدى  ICANNفريق عمل 
ICANNكما تضمن أيًضا مراجعة مصادر إعداد التقارير األخرى ذات الصلة المحتملة ،. 

 مزيد من المعلومات

 11UT صفحة مجموعة عملGNSO والقياسات والتقارير 
 11TUدعوة المتطوعون 

 جهة االتصال بالفريق

11TUبيري كوبU11T،  شعبة دعم وضع سياسةICANN 

At-Large 

ALAC  تقدم خمسة بيانات لمشاورات السياسة في بداية أغسطس ومنتصف
 سبتمبر

 نبذة

العامة وأيًضا التعليقات  ICANNجهودها في إعداد البيانات كاستجابة لفترات تعليقات  ALACواصلت 
 ALACكما تعد . خمسة بيانات ALACبين أوائل شهر أغسطس ومنتصف شهر سبتمبر، قدمت . واالتصاالت

 .حالًيا العديد من البيانات اإلضافية للنصح حول السياسة

 أحدث التطورات

الخمسة واالتصاالت المقدمة بين أوائل شهر أغسطس ومنتصف  ALACوفيما يلي تلخيص لبيانات نصائح سياسة 
 .شهر سبتمبر

11TUلمعاملة التفضيلية للطلبات المجتمع في التنافس على السلسلةا  

  ينبغي إيالء الطلبات التي لديها دعم واضح وضمانات مناسبة وتركيز قوي على خدمة المجتمع معاملة
  .الجديدة gTLDتفضيلية في عملية حل مسألة التنافس على سلسلة نطاقات 

 
11TUخبرة المجتمع في تقييم أولوية المجتمع 

  لدىALAC  مخاوف بشأن مقدار الخبرة المجتمعية في اللجنة التي تقيم تطبيقات مجتمع نطاقاتgTLD 
 . الجديدة

  تقفALAC على أهبة االستعداد لتقديم متطوعين من المجتمع المحلي لـICANN  لتقديم الخدمة كأعضاء
 .اللجنة أو كمستشارين

 

http://gnso.icann.org/en/issues/uofr-final-31mar13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/uofr
http://gnso.icann.org/en/announcements/announcement-06sep13-en.htm
mailto:policy@icann.org
https://community.icann.org/x/MlV-Ag
https://community.icann.org/x/NlV-Ag
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11TUاقتراح لتخفيف مخاطر تصادم األسماء 

  ترحبALAC  11"بإنهاء ونشر تقرير دراسةUT 11تصادم األسماء فيTUDNS " من قبل مجموعةInterisle 
  ."U11Tديدةالج gTLDمقترح إدارة مخاطر تصادم 11UT"في  ICANNاالستشارية والرد التالي من 

  تودALAC  التشديد على مشورتها السابقة إلى مجلس اإلدارة، بأنه سعياً لتحقيق إجراءات تخفيفية للحد
 ICANN، ينبغي على "المخاطر غير المحتسبة"من المخاطر المتبقية، وعلى وجه الخصوص في فئة 

 gTLDالحاليين وطلبات ضمان عدم نقل مثل هذه المخاطر المقيمة إلى أطراف ثالثة مثل مشغلي السجل 
على وجه التحديد، ينبغي أن يتحمل  .الجديدة والمشتركين والمستهلكين والمستخدمين النهائيين الفرديين

المشتركين والمستهلكين والمستخدمين النهائيين الفرديين التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة 
 . بإجراءات التخفيف المقترحة

  تظلALAC لق حيال التعامل مع هذا المسألة بمرحلة متأخرة من عملية تشعر بالقgTLD تحث  .الجديدة
ALAC  مجلس اإلدارة على التحري حول كيفية وسبب تجاهل مثل هذه المسألة بالغة األهمية لهذه الفترة

 .الطويلة وكيف يمكن منع تكرار حاالت مماثلة في المستقبل
 

11UT استكشف نموذج خدمات دليلgTLD للجيل التالي 
  وتؤيدALAC  بقوة مواصلة المناقشات حول تطوير مقترحARDS وتتوقع مواصلة المشاركة في تلك ،

 .المناقشات
  وتدعمALAC  بقوة العناصر التالية في مقترحARDS: 

o سيظل لدى الجمهور إمكانية الوصول إلى بعض  .السماح بالوصول الطبقي لبيانات التسجيل
، ولكن فقط من لديهم أسباب مقررة للوصول إلى بيانات محدد سوف تكون له WHOISبيانات 

صية القانونية في كافة بيانات ومن ثم التعامل مع بعض مشكالت الخصو -القدرة على القيام بذلك 
WHOIS المتوفرة للجمهور؛ 

o توفير المسئولية المركزية عن دقة البيانات. 
 

11UT) تحديث اإلرشادات التوجيهية لتقييم أولوية المجتمعCPE من (ICANN 

  ترحبALAC  وية المجتمع إرشادات تقييم أول"بالمقترح الخاص بـ)CPE "( الذي أعدته وحدة
 ). EIU(االستخبارات االقتصادية 

  تشيرALAC  بقدر من الرضا إلى أنEIU  قامت بتحويل معايير دليل مقدم الطلبات إلى إرشادات
 . توجيهية للتقييم لما من المقرر أن يكون عملية تقييم مستندة إلى األدلة

  تدعمALAC ل لضمان شرعية مقدمي الطلبات واالستدامة طويلة األجل الحاجة إلى تقييم مجتمع شام
 .لمقترحاتهم ذات القيمة

  وبدون إعادة فتح النقاش حول اإلرشادات التوجيهية نفسها في دليل مقدمي الطلبات، يوجد لدىALAC 
 .عدة توصيات ومالحظات عليها وضعها استناًدا إلى الوثيقة داخل هذا البيان

 مزيد من المعلومات

 11UT صفحة مراسالتLarge-At 
 11UT صفحة وضع سياسةLarge-At 

 جهة االتصال بالفريق

11TUمات أشتيانيU11Tمتخصص سياسات ،  

https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Proposal+to+Mitigate+Name+Collision+Risks+Workspace
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/new-gtld-collision-mitigation-05aug13-en.pdf
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Explore+the+Draft+Next+Generation+gTLD+Directory+Services+Model+Workspace
https://community.icann.org/x/1wGMAg
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
https://community.icann.org/x/bwFO
mailto:matt.ashtiani@icann.org
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  At-Largeهيكل  157يتوسع إلى  At-Largeمجتمع 
 نبذة

 ISOC(باب مجتمع انترنت نيبال ): ALSes(أو  At-Largeمنظمة أخرى كأحد هياكل  ALACاعتمدت لجنة 
Nepal .( تزيدALS  الجديدة من التنوع اإلقليمي لمجتمعAt-Large،  والذي يمثل اآلالف من مستخدمي

اآلن  ALSيدة، يبلغ إجمالي عدد هياكل المنظمة العامة المعتمدين وبإضافة هذه المنظمة الجد. اإلنترنت الفرديين
 .هيكالً  157

 أحدث التطورات

وشملت عملية االعتماد ). ALS(أو  At-Largeلصالح اعتماد مجتمع إنترنت نيبال كأحد هياكل  ALACصوتت 
اإلقليمية  At-Largeظمة والمشورة اإلقليمية المقدمة من من ICANNالعناية الواجبة التي قام بها فريق عمل 

 ).APRALO(لمنطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ 

 :الجديدة At-Largeللمزيد من المعلومات حول بنى وهياكل 

نيبال، على سبيل  ISOCوتشمل مهمة . يقع في كاتمندو، نيبال )ISOC Nepal(باب مجتمع اإلنترنت نيبال 
اصة باإلنترنت من كل مقترح لالستخدام والبنية التحتية والوعي وطريقة المثال ال الحصر دعم وضع المعايير الخ

تشغيلها، وتسهيل الجهة الحاكمة بتوصيات السياسة والتعديالت على المستوى الوطني بما يتفق مع االحتياجات 
 .ارات الجديدةالعالمية، باإلضافة إلى تنظيم عمليات التدريب الفعالة والندوات في مجال تطوير اإلنترنت واالبتك

 . APRALOضمن  ALSوسوف تكون هذه المنظمة من بين 

 الخلفية

تتمثل في أنها تمزج آراء مجموعة من منظمات مستخدمي اإلنترنت  At-Largeإحدى نقاط القوة في مجتمع منظمة 
مية تابعة المنتظمين في خمس منظمات إقلي ALSالنهائيين التي تتميز بالتنوع على الصعيد العالمي، أو أعضاء 

آراء هذه الفئات التي تتمثل الرأي العام داخل المؤسسات يتم جمعها عبر عملية تطوير داخلية . RALOلمنظمة 
للسياسات تتميز بأنها تتم من أسفل إلى أعلى وأنها قائمة على توافق اآلراء ولها تمثيل في المستندات الرسمية 

 .ALACالمملوكة للجنة 

 مزيد من المعلومات

 11كاملة من  قائمةALSesUT المصادق عليهم والمعلقةU11T 
 11UT 11معلومات إحصائية بشأن العرض التقديمي العالمي لـTUALS 
 11UT خريطة عالمية منALSes المعتمدينU11T 
 11UT 11معلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمةTULarge-At 
 11UT موقع منظمةLarge-At  التابعة لمنظمةANNIC على الويبU11T 

 جهة االتصال بالفريق

11TUسيلفيا فيفانكوU11T مدير الشؤون اإلقليمية ،At-Large 

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:silvia.vivanco@icann.org
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 GAC  

  129تزيد إلى  GACعضوية 
 نبذة

بخمسة أعضاء جدد، وهم مدغشقر، وناميبيا، وساو توم  GACفي االجتماع المنعقد في ديربان، رحبت 
مراقب في  28، باإلضافة إلى 129إلى  GACوهذا من شأنه رفع عدد أعضاء . سيب، وسوازيالند وزامبياوبرين

GAC ) المنظمات الحكومية الدولية مثلOECD زWTO .( للحصول على مزيد من المعلومات برجاء االطالع
 UTنايب GAC رداصلا يف نابريدU.11 على

 الخلفية

الرئيسي في تقديم المشورة إلى  GACيتمثل دور . GACمساهمات من الحكومات عبر  ICANNتتسلم 
أو السياسات  ICANNما يكون هناك تفاعل بين أنشطة على قضايا السياسة العامة، وخصوًصا حين ICANNهيئة 

ثالث مرات في السنة بالتزامن مع اجتماعات  GACوعادة ما تجتمع . والقوانين الوطنية أو االتفاقات الدولية
ICANN حيث يناقش القضايا مع مجلس ،ICANN  والمنظمات األخرى لدعمICANN  واللجان االستشارية

أيضا مناقشة القضايا بين األوقات مع المجلس سواء من خالل المقابلة وجًها  GACتقدم وقد . وغيرها من الجماعات
 .لوجه أو عن طريق عقد اجتماعات مغلقة

 مزيد من المعلومات

 11UT موقعGAC على الويبU 

 قجهة االتصال بالفري

11TUجيني إيلرزU11T،  فريق سياسةICANN 

RSSAC 

 RSSACعمليات إعادة هيكلة 
عدة  RSSACالتقت اللجنة التنفيذية لـ . تتقدم اللجنة االستشارية لنظام خدمة الجذر خالل عملية إعادة هيكلتها

القديمة مع انتقال كافة منتجات  RSSACوقد تم حل . يافي برلين، ألمان 87رقم  IETFمرات، أقربها كان 
ومجلس  SSACوقد تم إصدار دعوات إلى . األعمال المتواصلة إلى مجموعة جديدة ومجموعة أطر زمنية للتسليم

، ويجري اآلن إكمال المستندات المتعلقة بالعمليات بعمليات RSSACهندسة اإلنترنت إلرسال المنسقين إلى 
 . وار والمسئولياتالتشغيل، واألد

 مزيد من المعلومات

 11UT موقعRSSAC على الويبU11T 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130717.pdf?version=1&modificationDate=1374215119858&api=v2
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
mailto:jeannie.ellers@icann.org
http://www.icann.org/en/groups/rssac
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 جهة االتصال بالفريق

11TUباربرا روزمانU11T، مديرة السياسات والمحللة الفنية 

SSAC 

SSAC تنشر تعليًقا على التقرير األولي لـ ICANN  من مجموعة عمل
 الخبراء حول خدمات دليل االستخراج التالي

 نبذة

حول خدمات دليل ) EWG(على التقرير األولي من مجموعة عمل الخبراء  ]كيلوبايت U11T ]PDF ،384قيلعت11TU بنشر SSACقامت 
 .اليالجيل الت

 أحدث التطورات والخطوات القادمة

. حول خدمات دليل الجيل التالي EWGبنشر تعليق على التقرير األولي من مجموعة عمل الخبراء  SSACقامت 
الغرض من بيانات ) 1: األولي EWGأربع مشكالت أساسية في تقرير  SSACوفي هذا التعليق، تصف 

التوصيات  SSACوتقترح . دقة البيانات) 4والتحكم في الوصول، والتوثيق ) 3مخاطر التوافر، و) 2التسجيل، و
النظر في التعليقات  EWGوسوف تكون الخطوة التالية بالنسبة لمجموعة . للنظر فيها EWGاألربعة لمجموعة 

 .وأعضاء المجتمع اآلخرون SSACالواردة من 

 الخلفية

يالت في الشعار من المعايير التي كانت قيد األولي يقترح تحو EWGفي تعليقات إلى أن تقرير  SSACتشير 
وتشتمل هذه التحوالت على تغيير مقترحة إلى كيفية تخزين بيانات تسجيل النطاقات والوصول . التنفيذ لعدة أعوام

 .إليها، والمقترحات الخاصة بالقيود الواسعة حول من بإمكانه الوصول إلى أية بيانات وألية أغراض

ال يحاول التعامل مع  SSACاألولي، فإن تعليق  EWGشكالت والطبيعة المشاركة لتقرير وبالنظر إلى تعقيد الم
المناقشة المشمولة عن قرب، والخطط حول  SSACوسوف تتعقب . كافة مشكالت األمان واالستقرار المشمولة

بعيدة المدى على وحيث إن المقترحات قد يكون لها عواقب . توفير التعقيبات اإلضافية مع سير ومتابعة العملية
أن تكون تلك السياسات وأفكار التنفيذ التي  SSACمجتمع اإلنترنت األوسع، وأمناء السجالت والسجالت، تتوقع 

 .ذات أهمية محتملة موضوًعا لعملية وضع السياسات الرسمية ICANNيراها مجتمع 

 مزيد من المعلومات

 11UT التقرير األولي من مجموعة عمل الخبراء المختصة بخدمات دليلgTLD خدمات دليل تسجيل الجيل :
 ]ميجابايت U 11T]PDF ،1.7التالي

 11TUلتعليقاتاألرشيف العام لU11T 
 11SSACUT  تنشر تعليًقا على التقرير األولي لـICANN  11من مجموعة عمل الخبراء حولTUgTLD 

]PDF، 384 كيلوبايت[ 

 جهة االتصال بالفريق

11TUجولي هيدلندU11T، سياسات مدير 

mailto:policy@icann.org
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-061-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/other/gtld-directory-services/initial-report-24jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/other/gtld-directory-services/initial-report-24jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/other/gtld-directory-services/initial-report-24jun13-en.pdf
http://mm.icann.org/pipermail/input-to-ewg/2013/thread.html
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-061-en.pdf
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