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 االستشارية At-Largeلجنة 

 : ICANN بشأن هيئة االستراتيجيات التابعة لـ ALACبيان لجنة 
 ابتكار تكنولوجيا المعرف

   
 
 
 
 

 مقدمة
اإلقليمية عن منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي  At-Largeمن منظمة  ALACقامت هولي ريتشا، عضو 

)APRALO( وعضو فريق قيادة ،ALAC بوضع مسودة أولية لهذا البيان بعد مناقشة الموضوع داخل ،At‐Large  وعلى
 . القوائم البريدية

 
المنبثقة عن  Large-Atمساحة عمل الهيئات االستراتيجية التابعة للجنة 3UT على 2014إبريل نيسان  30تم نشر هذا البيان في 

3TUICANN . 
 
لقطاع السياسة دعماً  ICANN، من طاقم عمل ALACليبلوند، رئيس -، طلب أوليفيير كريبين2014مايو أيار  02في 

القائمة البريدية إلعالنات 3TU عن طريق At-Large إرسال دعوة للتعليقات على التوصيات المقدمة إلى كل أعضاء ALACلـ
3TUALAC. 

 
، تم نشر نسخة تشمل التعليقات المستلمة في مساحة العمل السابق ذكرها، وطلب الرئيس من طاقم 2014مايو أيار  08وفي 

 .2014مايو أيار  15وينتهي في  2014مايو أيار  09في  ALACإجراء التصويت على إقرار البيان المقترح من العمل 
 

إلى عملية التعليق  , AL-ALAC-ST-0514-05-00-ENكما طلب الرئيس، في اليوم ذاته، إرسال البيان، المشار إليه بـ
ن موضوع هذا التعليق العام، مع مالحظة أن البيان كان المسؤول ع ICANNالعامة، مع إرسال نسخة إلى عضو طاقم عمل 

 .ALACقيد اإلقرار من 
 
للبيان بنتيجة  ALAC، أكدت مجموعة العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2014مايو أيار  16وفي 

نتيجة بشكل مستقل ويمكنك مراجعة ال. امتناع عن التصويت عليه 0صوت لصالحه، وبدون أي صوت ضده، وبصوت  14
 .3TUhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=3897Mv3KfEPxzifKaIuzmd4FU3T: عبر الرابط التالي

 
 ملخص

يقدم التقرير في واقع األمر رؤى . لتكنولوجيبشدة التقرير الصادر عن الهيئة بشأن معرف االبتكار ا ALACتدعم  .1
 .وتوصيات ذات قيمة من أجل التطورات المستقبلية لُمَعرف التكنولوجيا

من أن توصيات اللجنة لم تتضمن أي اعتراف أو توصيات بشأن التهديدات التي  ALACفي الوقت الذي تفاجأت فيه  .2
 .DNSتواجه 

 .نفسها  DNSجب توافر برنامج إدارة تنسيق المخاطر التي تتعلق بـحيث كان ينبغي إصدار توصية مفادها بأنه ي .3
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 :  ICANNبشأن هيئة االستراتيجيات التابعة لـ ALACبيان لجنة 

 ابتكار تكنولوجيا المعرف
 

ت يقدم التقرير في واقع األمر رؤى وتوصيا. بشدة التقرير الصادر عن الهيئة بشأن معرف االبتكار التكنولوجي ALACتدعم 
 .ذات قيمة من أجل التطورات المستقبلية لُمَعرف التكنولوجيا

 
عالوة  DNSبأن توصيات اللجنة لم تتضمن أي اعتراف أو توصيات بشأن التهديدات التي تواجه  ALACومع ذلك، تفاجأت 

، قدمت DNSوبما أن االستقرار يمثل أحد الخواص الرئيسية في ). DDOS(على هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة 
ALAC  اقتراحا بأن يتم صياغة فصل يتناول الطرق المبتكرة من أجل تعزيز استقرارDNS ليس فقط من الناحية الفنية، بل ،

 .أيضا من الناحية السياسية
 

أنه إذا كانت اللجنة قد قامت بدورها في تخصيص الوقت الكافي لدراسة الوضع الحالي بشأن استقرار وأمن  ALACوتعتقد 
  DNS، فإنه كان ينبغي إصدار توصية رئيسية مفادها ضرورة توافر برنامج إدارة تنسيق المخاطر التي تتعلق بـ DNSالـ

فقط وليس  ICANNيتولى مراقبة المخاطر التي تتعرض لها  DNSوفي الواقع، فإن مجلس إطار إدارة مخاطر . نفسها
سواء من الناحية الفنية أو من  - DNSاإلنترنت، إذا فشل وال المخاطر التي يتعرض لها  DNSالمخاطر التي تتعرض لها 

 .الناحية السياسية
 


	بيان لجنة ALAC بشأن هيئة الاستراتيجيات التابعة لـ ICANN:
	ابتكار تكنولوجيا المعرف
	بيان لجنة ALAC بشأن هيئة الاستراتيجيات التابعة لـICANN :
	ابتكار تكنولوجيا المعرف

