
(RDS)مراجعة خدمات دليل التسجيل
(WHOIS2التي كانت تعرف سابًقا باسم)

دعوة
!للمتطوعين
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!مرحبا

هل أنت مهتم بالتعرف على عملية مراجعة 

التي كانت ) RDSخدمات دليل التسجيل أو

؟(WHOISتعرف سابًقا باسم

ي يتمثل الغرض من هذا العرض التقديمي ف

مشاركة سبب أهمية خدمات دليل التسجيل

البالغة والتعرف على المهارات الالزمة 

!هاواألمور المترتبة عليها وكيفية تطبيق
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المساعدة على الحفاظ
على دقة خدمات دليل 

التسجيل
(RDS/WHOIS) 

.وسهولة الوصول إليها وأمانها

ت الذي سيقوم بالتحليل وتقديم التوصيا ICANNلتكن جزًءا من فريق مراجعة

!هاالالزمة بشأن الحفاظ على اتساق خدمات دليل التسجيل وكفاءتها وفعاليت

المجتمع العالمي بحاجة إليك
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مفتوحة إتاحة شبكة إنترنت

وحرة

لتوسع شبكة وضع تصور

اإلنترنت وتطورها

شبكة اإلنترنتأن تكون

علىللتشغيلالفردية قابلة

ومدعومةاألنظمة المختلفة

فريدةبأنظمة معرفات

وآمنة ومرنةوثابتة

تدعم جهودنا الجماعية هدًفا مشترًكا
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النتائجاإلجراءاتالعمليات

...المراجعات في الرجوع إلى الماضيتساعدنا
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لتحسين المستقبل...

وطّورابتكر

بالمسؤوليةتحلّى
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تطبيق 
الممارسات

ىالصناعية المثل

مواكبة التطورات
االقتصادية

العملطرقو

االبتكارربط
بالتزامات

ICANN

معالتوافقضمان
والخطةالرؤية

االستراتيجية

تدعم المراجعات ثقافة التحسين المستمر
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ماذا تعني المراجعات خالل مرحلة ما بعد االنتقال؟

ي المزيد من المشاركات المجتمعية ف

كل مرحلة

المعايير 

التشغيلية
وضع خارطة طريق

للمراجعات

رتكرار أقل، تأثير أكب
أعوام5لمدةدورة مراجعة 

االختيار المجتمعي
يختار قادة المجتمع فرق

مراجعة

االتساق والكفاءة والفعالية
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(RDS/WHOIS)المسائل الرئيسية التي تتناولها عملية مراجعة خدمات دليل التسجيل

5

االمتثال

هل معلومات جهة 

االتصال في

WHOISدقيقة؟

التضارب

مع  ICANNكيف تتعامل

ها حماية البيانات وخصوصيت

في خدمات الدليل؟

التنفيذ

ما مدى جودة تنفيذ

ICANNل لتوصيات ما قب

المراجعة؟

123
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RDS/WHOIS)(محور عملية مراجعة خدمات دليل التسجيل

الحالية (RDS/WHOIS)فهم سياسة خدمات دليل التسجيل

WHOISجمع بياناتالتدقيق في

تزكية تحسينات
الحالية (RDS/WHOIS)تحسين خدمات دليل التسجيل•

فحص المراجعات السابقة
هل تم تنفيذ التوصيات السابقة؟•

هل هذا جعل األمور أفضل؟•

تحديد الفجوات
WHOISلـ ICANNإدارة•

إنفاذ العقد•
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األولى(RDS/WHOIS)تأثير عملية مراجعة خدمات دليل التسجيل

أكثر قابلية للفهم WHOISجعل
لتقديم الشرح الوافي  whois.icann.orgبناء موقع

ومركز المعرفة المطور WHOISبخصوص

االحتياجات

المحددة
الحلول

المطّورة

WHOISسجالتتسهيل الوصول إلى 
على الموقع  WHOISتوافر أداة البحث في سجالت

whois.icann.orgاإللكتروني

WHOISإطالق نظام اإلبالغ عن دقةWHOISإدراك مدى دقة
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تطوير المهارات 
ّيمةوالخبرات والتجارب الق

مستقبلوحمايةبناء
األفرادلجميعاإلنترنت

ة بناء العالقات مع شبك
عالمية من المحترفين

المشاركة في حوار أصحاب 
المصلحة العالميين لتحسين

ICANN

المشاركة كعضو مساهم في 
ICANNمجتمع

لماذا يشارك أعضاء المجتمع؟
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ما مسؤوليات عضو فريق المراجعة؟

خطة
المراجعة

وضع خطة للنطاق 

ة والمسائل الرئيسي

والمشروع

تنفيذ 
المراجعة
إجراء األبحاث 

والتوصل إلى نتائج

قائمة على الحقائق 

وإعداد تقرير المشروع

جمع 
المالحظات

طلب الحصول على 

مالحظات الجمهور 

ذا واستشارة الخبراء في ه

المجال

إعداد
التقرير

صيات تنقيح التقارير بالتو

لتحقيق نتائج ملموسة

ير تقديم التقر
النهائي

تقديم التوصيات إلى

هامجلس اإلدارة للنظر في

12345

مجلس اإلدارة

شهًرا12قد تستغرق هذه المراجعة مدة تصل إلى 

قد تتقلص هذه المدة الزمنية لتصل إلى ستة أشهر إذا كان نطاق مراجعة خدمات دليل التسجيل محدوًدا :مالحظة
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ما الذي سُتسِفر عنه عملية المراجعة؟

اإلدارةمجلس

حددةم

ابلة للقياسق

تنفيذهامكن ي

ات صلةذ

حددة زمنًيام

ت قبول مجلس اإلدارة التوصيا
أو قبولها مع تغييرها أو 

رفضها

د التوصيات  (م.ذ.ي.ق.م)ُتحدِّ

الصحيحة وتؤدي إلىالتوقعات 

نتائج ناجحة

تصبح التوصيات 

ةإجراءات تشغيل قياسي

فريق التنفيذ

تخطيط عملية تنفيذ توصيات 
بفعالية)م.ذ.ي.ق.م(

فريق المراجعة
المجتمعي

ُيصِدر فريق المراجعة 
توصيات ذكية

ريق المراجعة في التنفيذفأعضاء اشتراك 
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االلتزام والمسؤولية الفردية خاصتك

- 2مؤتمرات هاتفية لمدة  3

ساعات أسبوعًيا

هناك حاجة إلى عقد مزيد من المؤتمرات 

اإلضافية

إجراء العديد من اجتماعات 

الفريق وجًها لوجه

دعم السفر متاح ألعضاء الفريق

إجمالي الوقت

الالزم أسبوعًيا

يختلف اعتماًدا على مقدار العمل*

المستقل

:شهًرا12االلتزام بالوقت المتوقع ألعضاء فريق المراجعة خالل عملية المراجعة التي تستمر لمدة 

6*
ساعات

فعالةيتحمل كل فرد مسؤولية شخصية تجاه المراجعة ال

ًداقد تتقلص هذه المدة الزمنية لتصل إلى ستة أشهر إذا كان نطاق مراجعة خدمات دليل التسجيل محدو: مالحظة
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المعرفة والمهارات العامة الالزمة

االلتزام ووقت المشاركة•

روح الفريق والسعي لخلق توافق بين اآلراء•

الرغبة في التعلم•

االستعداد للمشاركة•

اآلراء الشخصيةتنحية -الموضوعية•

المهارات التحليلية•

القدرة على وضع استنتاجات تستند إلى الحقائق•

مهارات التواصل الجيد من خالل استخدام أساليب وأدوات متعددة•
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المعرفة والخبرة المحددة الالزمة

أو كان مساهًما فعااًل في أعمالهااألولى WHOISعضو سابق في فريق مراجعة•

gTLDدليلعضو سابق في مجموعة عمل الخبراء المختصة بخدمات •

(DNS)تشغيل نظام أسماء النطاقات•

وخدمات الدليلواالمتثال WHOISسجلإدارة تحصيل بيانات •

WHOISالترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات اتصال•

مع قانون الخصوصية WHOISللتعامل مع تضارب ICANNإجراءات•

ائم اإللكترونيةفهم البرمجيات الخبيثة وناقالت التجاوزات وسبل تخفيفها، بما في ذلك الجر•

WHOISعملية التخلي عن االحتفاظ ببيانات•
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ومواعيدها النهائية RDS/WHOISتواريخ مراجعة

ةالمواعيد النهائية الرئيسي =

عملية إنفاذ التوصيات

الخط الزمني المستهدف

المجتمع

نشر دعوة المتطوعون

2016أكتوبر  28

نهائينشر تقرير التقييم ال

2018مارس 10-15

الموعد النهائي

للتقدم لفريق المراجعة

2016ديسمبر 7

نشر أسماء المتقدمين

2017يناير 10

اختيار فريق المراجعة

وإعالنه

2017فبراير 23

اجتماع فريق المراجعة األولى

2017مارس 11-16

وًدايرجى مالحظة أن هذه المدة الزمنية قد تتقلص لتصل إلى ستة أشهر إذا كان نطاق مراجعة خدمات دليل التسجيل محد*

عة نشر مسودة تقرير فريق المراج

للمراجعة والتعليق من العموم
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RDS/WHOISاختيار فريق مراجعة

الدعوة للمتطوعين ICANNتصدر

يتقدم المرشحون المهتمون

اللجان االستشارية المعنية/الطلبات إلى مؤسسات الدعم ICANNترسل

الختيار ذات اللجان االستشارية عمليتها الخاصة، مستعينة ببطاقة النتائج ومعايير ا/تستخدم مؤسسات الدعم

اللجان االستشارية/مرشحين إلى رؤساء مؤسسات الدعم7الصلة؛ وتقدم قائمة ال تضم أكثر من 

مرشًحا وتنشر قائمة بأسمائهم21اللجان االستشارية /يختار رؤساء مؤسسات الدعم

اللجان /تختار قيادة مؤسسات الدعم

جعة االستشارية ممثلين لفريق مرا

خدمة دليل التسجيل بناًء على

الجنساني )الخبرات والتنوع 

.(والجغرافي

1

2

3

4

5

ASOccNSOGNSOALACRSSACGACSSAC
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!شكراً على اهتماماتكم

يرجى دراسة التقدم لمراجعة

RDS/WHOIS.

ة يمكن االطالع على تفاصيل إضافي

تيار وطلب التقدم وتفاصيل عملية االخ

http://bit.ly/2e5o6Yiعلى

!نتطلع إلى تسلم طلبكم

http://bit.ly/2e5o6Yi

