تقرير السياسات لما بعد
اجتماع ICANN60
OةP
YسCيIاLس

أبوظبي

قائمة المحتويات
 03رسالة من ديفيد أوليف

تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية
 04منظمة دعم العناوين ()ASO
 06منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
 09منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
 11عموم المستخدمين/اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين ()ALAC
 14اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
 16اللجنة االستشارية لنظام الخادم الجذر ()RSSAC
 18اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC

2
تقرير السياسات لما بعد اجتماع ICANN60

ً
ناجحا
لقد كان اجتماع ICANN60
جزيل الشكر لكم على حضوركم اجتماع !ICANN60
نتمنى أن تكون الجمعية العمومية السنوية قد أتاحت
الفرصة أمام عمل كبير ما بين المجتمعات وداخل المجتمع
الواحد باإلضافة إلى التوعية القوية وبناء القدرات ،من
خالل عرض وتوضيح أفضل ما في  ICANNأمام
جمهور عالمي يضم أكثر من  1,900مشارك.

وعالوة على أي شيء آخر ،تفخر منظمة ICANN
بدعم السياسة األساسية القائمة على اإلجماع وأعمال
وضع المشورات والتوصيات من جانب المجتمع من
خالل تمكين المشاركة الفعالة والفاعلة بالنظام التصاعدي
والمشاركة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين .ونحن
نقدر مساهماتكم في إنجاح اجتماع .ICANN60

ُورد تقرير سياسة ما بعد اجتماع  ICANN60مالحظات
ي ِ
وإحاطات من منظمات الدعم واللجان االستشارية .ويقوم
مجتمع  ICANNبوضع وتنقيح السياسات التي تضمن
أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت العالمي ،وتفخر منظمة
 ICANNبتسهيل هذا العمل .في حقيقة األمر ،تم تخصيص
أكثر من  150جلسة في اجتماع  ICANN60من أجل
وضع سياسات واستشارات المجتمع.

كما نتطلع إلى رؤيتكم في منتدى المجتمع باجتماع
 ICANN61في سان خوان ،ببورتوريكو!

وفي اجتماع  ،ICANN60قدمنا جائزة قيادة ICANN
إلى ستيف كروكر ،وهو رئيس مجلس إدارة ICANN
المنتهية مدة واليته ،وأشدنا بما قدمه من عمل من خالل
الثناء واإلشادة بعمله وشربنا نخب ذلك .كما قمنا بتكريم
 49قائد من قيادات المجتمع الختتام فترات عملهم .ونحن
نعبر عن عظيم امتناننا وشركنا للجهود الجماعية والفردية
والمهارات والوقت الذي بذله مجتمعنا.

مع أطيب التحيات،

إعداد ديفيد أوليف
النائب األول لرئيس
شعبة دعم تطوير السياسات
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم العناوين ()ASO
ماذا حدث في اجتماع ICANN60؟
على الرغم من وجود العديد من أعضاء مجلس عناوين منظمة دعم العناوين (أو  )ASO ACوالمجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام  NRO ECفي أبو
ظبي ،إال أن منظمة دعم العناوين لم تجتمع في اجتماع  .ICANN60تضطلع منظمة دعم العناوين  ASOبأعمال وضع السياسات في اجتماعات سجالت
اإلنترنت اإلقليمية وعلى القوائم البريدية؛ وعالوة على ذلك ،عقد مجلس عناوين منظمة دعم العناوين بالفعل جمعيته السنوية في اجتماع .ICANN58
مراجعة  ASOالمؤسسية
يواصل مجتمع أرقام اإلنترنت مناقشاته حول التقرير النهائي للمراجعة التنظيمية لمنظمة  ASOالمنشورة في أواخر تموز (يوليو)  .2017وقد قدمت جهة
الفحص المستقلة وهي  ITEMS Internationalمسودة التقرير في اجتماع  .ICANN59وقد وقع اختيار المجلس التنفيذي لمنظمة موارد األرقام NRO EC
بالتواصل مع لجنة الفعالية التنظيمية لمجلس إدارة  - ICANNعلى مؤسسة  ITEMS Internationalفي بداية العام الحالي إلجراء المراجعة المستقلةلمنظمة .ASO
وكما هو موضح في الدعوة المقدمة من منظمة مصادر األرقام بتقديم العروض ،فإن هدف المراجعة هو تحديد ما إذا كان لدى  ASOغرض مستمر في هيكل
 ،ICANNوإذا كان األمر كذلك ،فهل ستعمل التغييرات في هيكل العمليات على تحسين فاعلياتها أم ال .وثمة هدف آخر وهو تقييم ما إذا كانت منظمة ASO
مسؤولة أمام مجتمع أرقام اإلنترنت عند تنفيذ مسئولياتها أم ال.
ويتضمن نطاق المراجعة جميع الوظائف التي تقوم بها  ASOلدعم  ،ICANNوبصفة خاصة ،وضع سياسة األرقام العالمية وتعيين األفراد في هيئات ICANN
المختلفة ،بما في ذلك مجلس إدارة .ICANN
ويحتوي التقرير النهائي على  18توصية ،كما يواصل مجتمع أرقام اإلنترنت مداوالته من خالل المشاورات اإلقليمية .علمًا بأن مجلس العناوين في منظمة دعم
العناوين واللجنة التنفيذية في منظمة مصادر األرقام ولجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس إدارة  ICANNيقومون بتعقب هذه المناقشات.

الخطوات القادمة
مقعد مجلس إدارة  ICANNرقم 9
في تشرين األول (أكتوبر) ،بدأ مجلس العناوين في منظمة دعم العناوين عملية انتخابات لشغل المقعد رقم  9في مجلس إدارة  .ICANNعلمًا بأن الموعد النهائي
للترشيحات هو األحد الموافق  17كانون األول (ديسمبر) .وسوف يعمل المرشح الذي يقع عليه االختيار لمدة ثالث سنوات تبدأ اعتبارً ا من تاريخ اختتام اجتماع
 ICANN63في تشرين األول (أكتوبر) .2018
ولكي تظل على دراية بأحدث التطورات ،اشترك في القوائم البريدية لسياسة سجالت التسجيل اإلقليمية:
•
•
•
•
•

مناقشة سياسة موارد مركز معلومات الشبكة األفريقية
مجموعة المصالح الخاصة لسياسة مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ
سياسة  ARINالعامة
سياسات LACNIC
مجموعة عمل سياسات عناوين RIPE NCC
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم العناوين ()ASO
أو احضر اجتماع سجالت اإلنترنت اإلقليمية القادم:
•  | AFRINIC 27في الفترة من  26نوفمبر –  2ديسمبر  | 2017الغوس ،نيجيريا
•  | APNIC 45في الفترة من  28–25فبراير  | 2018كاثماندو ،نيبال
•  | ARIN 41في الفترة من  18–15أبريل  | 2018ميامي ،فلوريدا ،بالواليات المتحدة األمريكية
•  | LACNIC29في الفترة من  27–23أبريل  | 2018مدينة بنما ،ببنما
•  | RIPE 76في الفترة من  18–14مايو  | 2018مارسيليا ،بفرنسا

مواد المصادر
خالل اجتماع  ،ICANN60شاركت  ASOفي جلستين مفتوحتين:
• االجتماع المشترك :منظمة دعم العناوين  ASOوفريق مراجعة المساءلة والشفافية الثاني
• االجتماع المشترك :منظمة دعم العناوين  ASOومجلس إدارة ICANN
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
القرارات والنتائج
عُقد اجتماع مجلس  ccNSOاألربعاء الموافق  1تشرين الثاني (نوفمبر) .راجع جدول األعمال ومواد الخلفية ذات الصلة الجتماع مجلس  ccNSOفي اجتماع
 ICANN60هنا وعلى مساحة عمل المجلس .وأهم مالمح ذات االجتماع مذكورة هنا.
لجنة مراجعة اإلرشادات ( :)GRCتوسيع نطاق االختصاص
تم إنشاء لجنة مراجعة اإلرشادات ( )GRCفي  ccNSOلمراجعة اإلرشادات الحالية باإلضافة إلى التحقق من أنها تعكس الممارسات الحالية وطرق العمل،
وكذلك تحديد وتعريف الثغرات المحتملة ،وأن تقترح على المجلس إجراء تغييرات استنا ًدا إلى التحليل الحالي .يمكن العثور على تسجيالت االجتماع والمعلومات
اإلضافية حول  GRCعلى مساحة العمل الخاصة بها.
تم توسيع نطاق اختصاص لجنة مراجعة اإلرشادات بحيث يسمح للمجموعة مراجعة المعايير التشغيلية لمراجعات بعينها ،وأيضًا -إذا ما اعتبرت لجنة مراجعة
اإلرشادات ذلك ضروريًا -إعداد التعقيبات واآلراء لتقديمها بمعرفة المجلس .باإلضافة إلى ذلك ،تم اآلن تفويض لجنة مراجعة اإلرشادات بإجراء مراجعة أولية
للحالة الراهنة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة التنظيمية األولى لمنظمة  ،ccNSOوأيضًا إلبالغ المجلس بالنتائج التي توصلت إليها.
مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي ( :)SOP WGالموافقة على الميثاق وإعادة التسمية
يتمثل الغرض من مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان في تنسيق وتنظيم مشاركة مديري نطاقات المستوى األعلى
لرموز البلدان ( )ccTLDفي عمليات  ICANNللتخطيط االستراتيجي والتشغيلي .وقد راجعت مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي لمنظمة دعم
أسماء رموز البلدان مؤخرً ا ميثاقها لكي ليعكس ممارساتها وموقفها الحالي .واعتمد مجلس  ccNSOاإلصدار المنقح من الميثاق خالل اجتماع .ICANN60
وفيما يلي التغييرات الرئيسية:
•	إعادة تسمية مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي والتشغيلي إلى اللجنة التشغيلية االستراتيجية ( )SOPCليعكس الطبيعية المستمرة للمجموعة.
•	كما أن تفويض اللجنة التشغيلية االستراتيجية بتقديم عريضة إجراءات نقض فيما يخص ميزانية كل من  ICANNوهيئة اإلنترنت لألرقام
المخصصة ( ،)IANAوخططهما التشغيلية وخطة  ICANNاالستراتيجية إلى مجلس  ccNSOفي سياق اعتبار  ccNSOأحد المشاركين في
عملية اتخاذ القرار.
•	مراجعة هيكل العضوية وقيود فترات العمل ،باإلضافة إلى وصف دور رئيس اللجنة.
مشاركة  ccNSOفي مراجعة خدمات دليل التسجيل ()RDS
وقد أطلق على مراجعة خدمة دليل التسجيل WHOIS2/في السابق اسم مراجعة  WHOISوكانت ملزمة بموجب وثيقة تأكيد االلتزامات .وهي اآلن لفظ
"مراجعة خاصة" بموجب لوائح  ICANNالداخلية .وقد تم تقديم االختصاص والمهام ،التي تشمل نطاق المراجعة ،إلى مجلس إدارة  ICANNمن أجل اعتماده.
وسوف تبدأ منظمة  ccNSOالنظر في مجموعة المرشحين التي سعت للحصول على مصادقة  ،ccNSOباإلضافة إلى تحديد الخطوات التالية والتعقيبات
المنتظرة من مجلس إدارة .ICANN
فحص واختيار مرشحي  ccNSOلمجلس إدارة ICANN
خالل المنتدى العام  ،1أصبح من الواضح أنه على العكس من المجتمعات األخرى ،فإن منظمة  ccNSOال تقوم بعملية فحص واختيار لمرشحيها من مجلس
إدارة  .ICANNولضمان احترام أي مبدأ من مبادئ الحوكمة الجيدة وأن منظمة دعم أسماء رموز البلدان  ccNSOمتوافقة مع المجتمعات األخرى في ذلك
الصدد ،سوف ينظر رئيس  ccNSOونواب الرئيس في أفضل الممارسات لدى المجتمعات األخرى وسوف يقومون بإعداد إجراءات للفحص واالختيار من أجل
اعتماد مجلس  ccNSOلها .والهدف األهم في ذلك هو التأكد من أن  ccNSOتقوم بتصعيد المرشحين من خالل التحقق من معلومات الخلفية لكل منهم بنجاح.
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
ضا؟
ماذا حدث أي ً
ورشة عمل لعمليات نطاقات المستوى األعلى ()TLD-OPS
إن اللجنة الدائمة لعمليات نطاقات المستوى األعلى هي مجتمع االستجابة للحوادث لصالح نطاقات  ccTLDومن خالل تلك النطاقات ،وهو ما يتيح لمشغلي
نطاقات  ccTLDفي جميع أنحاء العالم إمكانية تقوية قدراتهم على االستجابة للحوادث .وأعضاؤها هم المسئولون عن أمن واستقرار نطاقات  ccTLDالخاصة
بهم .إن الهدف من عمليات نطاقات المستوى األعلى يتمثل في توسيع نطاق هياكل وعمليات وأدوات الرد واالستجابة على الحوادث الحالية لألعضاء أكثر من
ذلك  -وليس استبدالها .وقد نظمت اللجنة الدائمة ورشة عمل ذات حضور جيد في يوم األحد الموافق  29تشرين األول (أكتوبر) ،حول وضع إطار عمل للحد من
هجمات حجب الخدمة الموزعة ( .)DDoSوقد كان ذلك اجتماعًا مغل ًقا؛ حيث كان لمشغلي نطاقات  ccTLDالمشاركين في عمليات نطاقات المستوى األعلى
القدرة على أن تطرح على اللجنة الدائمة أو على فريق دعم  ccNSOمن أجل تقديم دعوة.
اليوم الفني
كان اليوم الفني جزءًا من اجتماعات  ICANNالعامة لعدة أعوام كما أنه يوفر منتدى من لكل من األشخاص أصحاب الخبرات والمستجدين منهم من أجل
االجتماع والحضور ومناقشة موضوعات السجالت الفنية ،واألمن واألعمال ذات الصلة بنظام أسماء النطاقات ( .)DNSحظي اليوم الفني في اجتماع
 ICANN60المنعقد في  30تشرين األول (أكتوبر) بحضور جيد ،حيث حضر أكثر من  100مشارك.
األسماء الجغرافية ومشاركة  ccNSOفي مسار العمل 5
بعد اعتماد التوصيات المقدمة من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية باستخدام أسماء الدول والمناطق كنطاقات ( TLDمجموعة عمل المجتمعات المتعددة
المعنية باستخدام أسماء الدول واألقاليم كنطاقات في المستوى األعلى) وإيقاف ذلك الجهد بعد ذلك ،سوف تشارك  ccNSOفي مسار العمل  5الجديد ()WTS
في مجموعة عمل عملية وضع السياسات التالية لنطاقات  gTLDالجديدة لمنظمة دعم األسماء العامة .وفي  ،2014اعتمد مجلس  ccNSOالتوصية المقدمة
من مجموعة دراسة غير معنية بعمليات وضع السياسات حول استخدام أسماء الدول والمناطق لكنها لم تتبعها ،ريثما تتلقى نتيجة مداوالت وتوصيات مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة المعنية باستخدام أسماء الدول واألقاليم كنطاقات في المستوى األعلى .وفي اجتماع أعضاء منظمة دعم أسماء رموز البلدان ccNSO
خالل اجتماع  ،ICANN59ناقشت منظمة دعم أسماء رموز البلدان وعبرت عن تأييدها لتوصيات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية باستخدام أسماء
الدول واألقاليم كنطاقات في المستوى األعلى.

الخطوات القادمة
عملية وضع السياسات في  ccNSOحول إلغاء نطاقات ccTLD
بدأ مجلس  ccNSOالعملية الثالثة لوضع السياسات في منظمة  .ccNSOوكان الهدف من ذلك هو وضع والتوصية بسياسات إلى مجلس إدارة  ICANNفيما
يخص:
• إلغاء نطاقات ccTLD
•	مراجعة اآلليات الخاصة بالقرارات ذات الصلة بتفويض وتحويل ملكية نطاقات  ccTLDوإلغائها وشطبها
قرر مجلس  ccNSOأن التركيز األولي لعملية وضع السياسات سوف يكون على وضع سياسة من أجل سحب نطاقات  ccTLDمن الخدمة .وقد وافقت مجموعة
العمل على التركيز على تحديد المصطلحات ذات الصلة بالتوازي مع البدء في مناقشة تأثير المرحلة غير المحددة من رموز الدول على قائمة  ISO 3166وفي
سياق ممارسات هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( .)IANAومثال على الحالة النهائية هو عندما يتغير اسم دولة ،وهو ما يؤدي على الكود ثنائي األحرف .راجع
ميثاق مجموعة العمل وخطة العمل وغيرها من المستندات ذات الصلة على موقعها على الويب وعلى مساحة العمل.
مراجعة استراتيجية اجتماع ccNSO
قامت  ccNSOبتعيين متطوعين في فريق عمل الصياغة من أجل إعداد االختصاصات والمهام الخاصة بمراجعة استراتيجية اجتماعات  .ccNSOوقد تم طرح
هذه البنود على المجتمع في اجتماع  .ICANN60راجع قرار مجلس  ccNSOمن يناير  2016ومواد الخلفية ذات الصلة هنا ،بما في ذلك النصائح السابقة من
مجموعة عمل برنامج اجتماعات  .ccNSOوسوف يتم طرح التقرير األولي بما في ذلك التعقيبات الواردة من خالل مشاورات المجتمع للتعليق العام قريبًا قبل
اجتماع .ICANN61
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
ترشيحات وانتخابات مجلس ccNSO
انتهت فترة الترشيح يوم الثالثاء الموافق  17تشرين األول (أكتوبر) ،بالنسبة للدعوة األخيرة المقدمة من أجل ملء خمسة مقاعد في مجلس  .ccNSOولكل
منطقة من المناطق الخمسة ،تم تعيين مرشح واحد والتصديق عليه بما يتفق مع إرشادات  ccNSOذات الصلة .والمرشحين المقترحين هم:
•	إفريقيا :عبدهللا عمري
•	آسيا والمحيط الهادئ :يونغ-أوم لي
•	أوروبا :كاترينا ساتاكي
•	أمريكا الالتينية /منطقة الكاريبي :مارغريتا فالديز
•	أمريكا الشمالية :بايرون هوالند
ونظرً ا لوجود مرشح واحد لكل منطقة ،فليست هناك حاجة إلجراء انتخابات .فبمجرد اعتماد مجلس  ccNSOلتقرير الترشيح ،يتم تعيين المرشحين .وسوف
يبدأون فترات عملهم بنهاية اجتماع  .ICANN61اقرأ المزيد.
مقعد مجلس إدارة  ICANNرقم 12
في يوم األربعاء الموافق  11تشرين األول (أكتوبر) ،انتهت الدعوة المقدمة للترشيح لشغل مقعد مجلس إدارة  ICANNرقم  .12وبما يتفق مع القواعد المعمول
بها ،تم تعيين نايغل روبرتس وبيير أودراوغو والمصادقة عليهما ،كما قبال ترشيحهما .ونظرً ا لقبول كال المرشحين لترشيحهما ،لن يتم إجراء انتخابات طب ًقا
لإلطار الزمني الذي وافق عليه مجلس  ccNSOفي السابق .ويبدأ التصويت يوم الخميس الموافق  16نوفمبر  ،2017وينتهي يوم الخميس الموافق  30نوفمبر
 .2017اقرأ المزيد.

مواد المصادر
تم تخصيص يومي الثالثاء الموافق  31تشرين األول (أكتوبر) واألربعاء الموافق  2تشرين الثاني (نوفمبر) من أجل اجتماع أعضاء  ،ccNSOحيث ناقش
مجتمع  ccTLDعد ًدا من الموضوعات ذات الصلة بمديري نطاقات  ccTLDفي أنحاء العالم .وكان اجتماع أعضاء  ccNSOمفتوحً ا أمام جميع المعنيين
بالموضوعات ذات الصلة بنطاقات  .ccTLDعلمًا بأن الملخصات والتقييمات التفصيلية للجلسة الخاصة باجتماع  ICANN60متاحة على موقع  ccNSOعلى
الويب.
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
القرارات والنتائج
نظمت منظمة  GNSOأكثر من  60جلسة في اجتماع  .ICANN60عقدت مجموعات عمل  GNSOسلسلة من االجتماعات إلحراز تقدم في عمليات تطوير
السياسات ( )PDPالمتعلقة بنطاقات المستوى األعلى العامة ( ،)gTLDبما في ذلك اإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة وخدمات دليل التسجيل ()RDS
من الجيل التالي التي ستحل محل  ،WHOISومراجعة جميع آليات حماية الحقوق لنطاقات  .gTLDباإلضافة إلى ذلك ،فقد شارك مجتمع  GNSOبنشاط في
المناقشات المختلفة التي أجريت بين مختلف المجتمعات .ومن بين األشياء ذات األهمية الخاصة ألنشطة وضع سياسات  GNSOكانت جلسة المجتمعات المتعددة
حول تأثيرات نظام حماية البيانات العامة ( )GDPRعلى منظمة  .ICANNوفي الجلسة ،اشتملت الموضوعات على تحديات قصيرة األجل باإلضافة إلى
مشكالت طويلة األجل ذات صلة بنظام حماية البيانات العامة التي تجري مناقشتها أيضًا من خالل مجموعة عمل عملية وضع سياسات خدمات دليل التسجيل من
الجيل التالي التي ستحل محل .WHOIS
وخالل اجتماع مجلس  GNSOالمفتوح ،اختار المجلس هيذر فوريست (مجموعة أصحاب المصلحة التجارية) كي يكون رئيس  GNSOالجديد .وشارك رفيق
دماك (مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية) فريق قيادة المجلس بصفته نائبًا لرئيس المجلس .وسوف تواصل دونا أوستن (مجموعة أصحاب المصلحة في
السجالت) العمل نائبًا لرئيس المجلس نيابة عن دار األطراف المتعاقدة .باإلضافة إلى ذلك ،رحب المجلس بثمانية استشاريين جدد بدأوا مدة عملهم في اجتماع
.ICANN60
وقد حصل مجلس  GNSOعلى جدول أعمال كامل في اجتماع  .ICANN60حيث قام بتعيين جلف هيلسينغس ،أحد المعينين في السابق في لجنة الترشيح لدى
دار األطراف غير المتعاقدة ،كي يكون منسق عالقات  GNSOالتالي لدى الحكومية ( .)GACوقد عقد المجلس مناقشة حول حالة واتجاه فريق المراجعة الثانية
ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات الثاني ( .)SSR2وقد حصل مجلس  GNSOعلى إحاطة بالمستجدات من مجموعة عمل مراجعة  GNSOحول
مسيره أعمالها وأنشطتها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات مراجعة  .GNSOكما حصل أيضًا على إحاطة من شعبة الماليات في  ICANNحول صندوق االحتياطي
في  ICANNوالتخطيط المالي طويل األجل .كما ناقش المجلس الحالة الراهنة والخطوات التالية فيما يخص أي عملية طلب تغييرات محتمل من مجتمع gTLD
لنطاقات  gTLDالرامية إلى تعديل المواصفة  12في اتفاقية السجل.

ضا؟
ماذا حدث أي ً
عقدت  GNSOجلسات مشتركة مع منظمة دعم أسماء رموز الدول ( )ccNSOواللجنة االستشارية الحكومية  .GACوقد غطت الجلسة المشتركة مع
 ccNSOمستجدات الحالة والخطوات التالية فيما يخص مجموعات عمل المجتمعات المتعددة التي يشترك في تأسيسها منظمتي الدعم وعمليات إدارة المجتمع
صاحب الصالحيات واإلجراءات واألطر الزمنية وميثاق لجنة العمالء الدائمة؛ باإلضافة إلى فريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات
وفرق مراجعة خدمة دليل التسجيل.
وقد غطت جلسة  GNSOالمشتركة مع  GACالعديد من الموضوعات ،بما في ذلك التطورات ذات الصلة بالصليب/الهالل األحمر والمنظمات الدولية
الحكومية ذات الصلة ،ومشاركة  GACفي عمليات الحالية لوضع السياسات في  ،GNSOوإحاطة بالحالة الراهنة حول تنفيذ توصيات مجموعة مشاورات
 .GAC‑GNSOوقد قدمت  GNSOإحاطة حول منسق عالقات  GNSOالجديد لدى  ،GACباإلضافة لالنتخابات الخاصة برئيس  GNSOالجديد.
وعقد المجلس جلسة عمل للتواصل مع فرق القيادة في مجموعات عمل  GNSOوتلقى إحاطة بآخر المستجدات حول الموضوعات واألنشطة ذات الصلة في
أجزاء أخرى من المنظمة ،بما في ذلك شعبة النطاقات العالمية ( )GDDوفريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات .كما حصل المجلس
أيضًا على نظرة عامة على المراجعات المقدمة إلى اإلجراءات التشغيلية في  GNSOولوائحها الداخلية.

9
تقرير السياسات لما بعد اجتماع ICANN60

تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
الخطوات القادمة
في األسابيع القادمة ،سوف يعود مجلس  GNSOومجموعات عمل  GNSOومجموعات عمل المجتمعات المتعددة إلى جداول اجتماعاتهم العادية.
وسوف يعقد مجلس  GNSOجلسة تخطيط استراتيجي في كانون الثاني (يناير)  2018من أجل االستعداد للعام القادم .وأن فريق القيادة بالمجلس منشغل حاليا ً
بإعداد جدول األعمال واألنشطة لهذه الجلسة من أجل التأكد من أنه سيكون اجتماع ناجح ومثمر.
يعمل قادة المجتمع وممثلو منظمة  ICANNمعًا للتحضير الجتماع .ICANN61

مواد المصادر
استمع لتسجيالت من جلسات  GNSOالمنعقدة في اجتماع  ICANN60واقرأ المزيد حول عمل :GNSO
•	اجتماع مجلس  | GNSOجلسة عمل ،اجتماع عام
•	االجتماعات المشتركةccNSO | GAC :
•	مجموعة عمل عملية وضع سياسة اإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة | مساحة العمل ،الجلسة األولى ،الجلسة الثانية
•	مجموعة عمل عملية وضع السياسات لخدمات دليل التسجيل من الجيل التالي | مساحة العمل ،الجلسة األولى ،الجلسة الثانية
•	مجموعة عمل عملية وضع السياسات لمراجعة جميع آليات حماية الحقوق في كافة نطاقات  | gTLDمساحة العمل ،الجلسة األولى،
الجلسة الثانية ،الجلسة الثالثة
•	مجموعة عمل عملية وضع السياسات الخاصة باطالع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على آليات حماية الحقوق التصحيحية |
مساحة العمل ،الجلسة
•	مجموعة عمل عملية وضع السياسات لسبل حماية المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية | مساحة العمل
•	فريق مراجعة تنفيذ  WHOISالكثيفة | مساحة العمل ،الجلسة
•	فريق مراجعة التنفيذ للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية | مساحة العمل
•	فريق مراجعة التنفيذ لمشكالت اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي | مساحة العمل
•	مجموعة عمل مراجعة  | GNSOمساحة العمل
•	فريق صياغة تنفيذ اللوائح الداخلية لمنظمة  | GNSOمساحة العمل
•	مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعوائد مزادات برنامج نطاقات  gTLDالجديدة | مساحة العمل ،الجلسة األولى ،الجلسة الثانية
•	مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية باستخدام أسماء البلدان والمقاطعات كنطاقات  | TLDمساحة العمل
•	الحوار الختامي لمجلس  GNSOفي اجتماع ICANN60
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

المجتمع الشامل/اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ()ALAC
المناقشات والنتائج
خالل اجتماع  ،ICANN60عقد المجتمع الشامل لعموم المستخدمين  34مناقشة ،بما في ذلك اجتماعات مع أصحاب مصلحة آخرين.
وقامت  ALACبصياغة بيان مشتركة مع اللجنة االستشارية العامة ( .)GACويوجه البيان الذي جاء بعنوان "تمكين مشاركة شاملة ومستنيرة وهادفة في
 "ICANNالنصح إلى  ICANNلوضع نظام بسيط وفعال إلدارة المستندات ،باإلضافة إلى تقديم ملخصات تنفيذية سهلة الفهم لجميع المشكالت ذات الصلة .في
حالة قيام اللجنة االستشارية الحكومية  GACبتقديم البيان إلى مجلس إدارة  ICANNكمشورة رسمية ،فسوف تتعامل اللجنة االستشارية العامة  ALACمعه
كمشورة مقدمة إلى مجلس إدارة .ICANN
وقد أسست  ALACفريق قيادة من أجل رئاسة لجنة تنظيم تكون مسئولة عن تنظيم القمة الثالثة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين ( .)ATLAS IIIوأعضاء
فريق القيادة هم مورين هيليارد ،وأوليفييه كريبين-ليبلوند وإيدواردو دياز.
وخالل اجتماع  ،ICANN60احتفل قرابة  40هيكل من هياكل عموم المجتمعات ( )ALSوأعضاء فرديين من  29دولة ومنطقة من منطقة دول آسيا-المحيط
الهادئ وأستراليا بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ (.)APRALO
ً
خططا من أجل أولويات المستقبل .واستفادت هياكل عموم
وخالل الجمعية العمومية لمنظمة  ،APRALOناقش أعضاء  APRALOتاريخ المنظمة ووضعوا
المجتمعات في منظمة  APRALOمن الجلسات اليومية لبناء القدرات التي ركزت على سياسة  ICANNوحوكمة اإلنترنت ،والشبكة المظلمة .كما شاكوا في
جلسة تفاعلية من أجل مناقشة السبب وراء وجوب اهتمام المستخدمين النهائيين بنطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة (نطاقات  )gTLDو WHOISوأسماء
النطاقات المدوّ لة ( .)IDNوقد عقدت حلقة عرض ثقافية لمنظمة  APRALOيوم األربعاء الموافق  1نوفمبر .وفي النهاية ،كتب أعضاء  APRALOونشروا
كتابًا إلكترونيًا لالحتفال بمرور أول "عقد من التنوع".
ولتعزيز مستوى التعاون ،وقعت المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أوروبا ( )EURALOمذكرة تفاهم مع مركز تنسيق الشبكات األوروبية
لبروتوكول اإلنترنت ) ،Réseaux IP Européens (RIPE NCCوهو سجل اإلنترنت اإلقليمي ( )RIRاألوروبي .وقد واكب هذا اإلنجاز إكمال تأسيس
مذكرات تفاهم بين جميع المنظمات العامة اإلقليمية ( )RALOوسجالت اإلنترنت اإلقليمية في مناطق كل منها.

ضا؟
ماذا حدث أي ً
وكانت عملية وضع السياسات ( )PDPلإلجراءات التالية لنطاقات  gTLDالجديدة من الموضوعات األساسية في السياسة التي نوقشت بين قادة  ALACو
 .RALOوقد اجتمع القادة المشاركون لكل من مسار العمل  1و 3ومجموعة عمل عملية وضع السياسات مع المجتمع الشامل من أجل طلب التعقيبات واآلراء
حول دعم مقدمي الطلبات ،وطلبات المجتمعات ،والتباس السالسل ذات الصلة بالجولة السابقة من طلبات الحصول على نطاقات  gTLDالجديدة .وكان مسار
العمل ( 2مسار العمل الثاني) لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بتعزيز مساءلة ( ICANNمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة) أحد
الموضوعات األخرى الرئيسية .وقد دعا المجتمع الشامل القادة واألعضاء في جميع المجموعات الفرعية لمسار العمل الثاني من أجل تقديم إحاطات حول سير
أعمالهم باإلضافة إلى توضيح طريقة المشاركة.
كما أمضى المجتمع الشامل وق ًتا كبيرً ا في العمل على المسائل التنظيمية .وناقش قادة  ALACو RALOاإلطار الزمني المحتمل للقمة الثالثة للمجتمع الشامل
لعموم المستخدمين وموضوعاتها باإلضافة إلى معايير المسافرين .واجتماع الرؤساء المغادرين والقادمين في لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس اإلدارة ( )OECمع
المجتمع الشامل للحديث حول الخطوات التالية لما يقوم به المجتمع الشامل من مراجعة .وقد ارتكزت الجلسة على مستقبل مجموعات العمل في المجتمع الشامل.
وتوصل قادة  ALACو RALOإلى اتفاق أولي حول المجموعات التي يجب تجديدها أو االستغناء عنها.
وشارك أعضاء المجتمع الشامل لعموم المستخدمين بنشاط في جميع مناقشات المجتمعات المتعددة خالل اجتماع  .ICANN60وعلى وجه الخصوص  ،كان جون
البرايز ،عضو  ALACالقادم ،أحد أعضاء الهيئة خالل مناقشة المجتمعات المتعددة حول االختصاص القضائي يوم الخميس الموافق  2تشرين الثاني (نوفمبر).
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

المجتمع الشامل/اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ()ALAC
وقد التقى المجتمع الشامل لعموم المستخدمين مع العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك:
•	منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
•	فريق مراجعة المنافسة وخيار المستهلك وثقة المستهلك ()CCT-RT
•	اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
•	الفريق الثاني لمراجعة أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات ()SSR2-RT
•	اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
•	مجلس إدارة ICANN
وكانت نطاقات  gTLDالجديدة ،مع التركيز على األسماء الجغرافية وطلبات المجتمع ،موضوعًا مشتركا ً خالل هذه الجلسات المشتركة.
كما اجتمع المجتمع الشامل مع كبار أعضاء فريق عمل  ICANNمن شعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين ( )GSEوفريق دعم المسئولية العامة ()PRS
باإلضافة إلى مدير ضمانات المستهلكين .وقدمت شعبة المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة نظرة عامة حول برامجها التي تهدف إلى زيادة المشاركة في صنع
سياسات  .ICANNوقدم فريق دعم المسئولية العامة تقريرً ا حول تطور برنامج إعداد المستجدين في المجتمع باإلضافة إلى ضم ندوات المجتمع الشامل لبناء
القدرات داخل منصة برنامج .ICANN Learn
وقد حضر كل من روبين هيالري-كويسبي من الباز ،بوليفيا ،وجيوفري بالكويل من نيومكسيكو ،الواليات المتحدة األمريكية اجتماع  ICANN60كأول سفراء
عالميين للسكان األصليين في  .ICANNويهدف هذا البرنامج الذي قاده المجتمع الشامل لعموم المستخدمين إلى جلب قادة فنيين من المجتمعات األصلية غير
الممثلة تمثيالً جي ًدا حول العالم من أجل المشاركة في  .ICANNوخالل االجتماع ،أشاد هذان السفيران بمعلمتهما ريناتا أكينو ريبيرو وزميل اجتماع ICANN60
ماثيو رانتانين وشاركا في الجلسات المخصصة للوافدين الجدد إلى .ICANN
كما اجتمع قادة منظمة  RALOمع مجموعات عمل المجتمع الشامل (أي مجموعة عمل بناء القدرات ،واللجنة الفرعية للتوعية والمشاركة ،ومجموعة عمل
المصلحة العامة ،وقوة عمل التكنولوجيا) أيضًا خالل اجتماع  .ICANN60واجتمعت المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية
وجزر الكاريبي ( )LACRALOبشكل غير رسمي من أجل مناقشة المشكالت التي تهم المنطقة .وفي كابينة المجتمع الشامل في مقر الفعالية ،نشط أعضاء
المجتمع الشامل لعموم المستخدمين أيضًا في تعزيز العمل داخل المجتمع واستقطاب متطوعين محتملين.
وقد شهدت هذه الجمعية العمومية السنوية نقل قيادة المجتمع الشامل .وقد تم تعيين أعضاء  ALACالقادمة وقادة  RALOفي نهاية اجتماع .ICANN60
وشاركوا في جلسات التطوير الخاصة بكل منهم يوم الجمعة الموافق  3تشرين الثاني (نوفمبر) من أجل التعرف على طريقة العمل في المجتمع الشامل،
ولبناء أواصر الروابط مع بعضهم اآلخر .وبدأ ليون فيليب سانشير أمبيا مدة مكونة من ثالث سنوات كعضو في مجلس إدارة  ICANNبعد اختيار
المجتمع الشامل لعموم المستخدمين له ،ليحل محل ريناليا عبدالرحيم.

الخطوات القادمة
سوف تكون مراجعة عموم المستخدمين الهدف الرئيسي بعد اجتماع  .ICANN60وبموجب طلب من لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس إدارة  ،ICANNفإن إدارة
المبادرة االستراتيجية واستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين في ( ICANNأو  )MSSIبصدد إجراء ممارسة تحديد مخططات .ومن المتوقع أن يقدموا مستن ًدا
ً
مخططا للمشكالت التي حددتها جهة الفحص المستقلة في تحليل مراجعة عموم المستخدمين لتقييم جدوى التوصيات وخطة التنفيذ .وقد تمثل الغرض من هذه
يضع
الممارسة في توفير معلومات كافية من أجل دعم توصية لجنة الفاعلية التنظيمية في مجلس إدارة  ،ICANNوفي نهاية المطاف اإلجراء من جانب مجلس إدارة
 ICANNحول توصيات المراجعة.
وقد تتطلب هذه المهمة المزيد من التوضيح أو المعلومات من المجتمع الشامل .ومن المتوقع أن تقدم استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات
االستراتيجية  MSSIمستند التخطيط إلى لجنة الفاعلية التنظيمية في مجلس إدارة  ICANNبنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)  .2017وإذا لزم تقديم المزيد من
المعلومات ،فسوف يتم إرسال المستند إلى مجموعة عمل مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين من أجل المراجعة واإلكمال في غضون مدة زمنية معقولة.
وبمجرد إكمال مجموعة عمل مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين اإلحاطة التي تقوم بها ،سوف تقوم لجنة الفاعلية التنظيمية في مجلس إدارة ICANN
بالمراجعة وتقديم توصية إلى مجلس اإلدارة من أجل اتخاذ إجراء مناسب.
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المجتمع الشامل/اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ()ALAC
كما سيبدأ المجتمع الشامل في التخطيط من أجل القمة الثالثة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين ،التي يتوقع أن تعقد في  .2019ومع وضع ميزانية  ICANNفي
الحسبان ،سوف يجري المجتمع الشامل مشاورات عن قرب مع إدارة التمويل في  ICANNمن أجل التأكد من أي جمعية عمومية لـ  ICANNيمكن عقد القمة
خاللها .وفي الوقت ذاته ،سوف يتم تأسيس لجنة تنظيمية تحت قيادة مورين هيليارد ،وأوليفييه كريبين-ليبلوند وإيدواردو دياز .وسوف تفوض  ALACالصالحية
إلى اللجنة المنظمة من أجل تقديم التوصيات حول التخطيط للقمة .وسوف تكون إحدى المهام األولى لها هي تخصيص ووضع المعايير الخاصة باختيار أعضاء
المجتمع الشامل لعموم المستخدمين الذي سيحضرون القمة ،حيث يمكن لـ  ICANNدعم عدد محدود فقط من المسافرين.
وعلى المستوى اإلقليمي ،سوف تبدأ  APRALOفي وضع مستند موضوعاتها الساخنة حول السياسات استنا ًدا إلى الموضوعات التي تم تحديدها خالل اجتماع
.ICANN60

مواد المصادر
بيان  ALACو GACالمشترك
• تمكين مشاركة شاملة ومستنيرة وهادفة في ICANN
جلسات المجتمع الشامل
•	االجتماعات المشتركة | ccNSO | CCT-RT | GAC | SSAC | SSR2-RT :مجلس إدارة ICANN
•	االجتماعات مع إدارات منظمة  :ICANNضمانات المستهلك | PRS | GSE
•	مناقشات القمة الثالثة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين
•	اجتماعات مجموعة العمل :مجموعة عمل بناء القدرات | اللجنة الفرعية للتوعية والمشاركة | مجموعة عمل المصلحة العامة | قوة مهام
التكنولوجيا
أنشطة منظمة APRALO
•	الجلسة العامة للجمعية العامة :الجزء  | 1الجزء  | 2الختام
•	تطوير بناء القدرات :حوكمة اإلنترنت | سياسات  | ICANNالشبكة المظلمة | الموضوعات الساخنة
•	صفحة ويب استعراض APRALO
•	كتاب  APRALOاإللكتروني :عقد من التنوع
•	تعريف بهيكل عموم المستخدمين في APRALO
•	الموضوعات الساخنة في APRALO
•	المقابالت الشخصية بالفيديو :نظرة تاريخية على تاريخ منظمة  APRALOفي المجتمع الشامل | استشراف المستقبل :مستقبل منظمة
APRALO
مراجعة عموم المستخدمين
•	تقييم جدوى وخطة تنفيذ توصيات مراجعة عموم المستخدمين النهائية :الخطة النهائية | مساحة العمل
•	بيان  ALACحول تقرير مسودة مراجعة عموم المستخدمين
مواد مرجعية أخرى
•	المتجر الشامل لجداول األعمال والعروض التقديمية والتسجيالت والنصوص المدونة لكافة جلسات مجتمع عموم المستخدمين في اجتماع
ICANN60
•	أعضاء  ALACومنسقي عالقات  ALACوفريق قيادة ALAC
•	وسائل التواصل االجتماعيFlickr | YouTube | Facebook | Twitter :
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اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
القرارات والنتائج
ً
عضوا من  GACباإلضافة إلى  11مراقب.
حضر اجتماع  ICANN60مشاركون يمثلون 84
من بين جلسات  GACالبالغة  36جلسة في اجتماع أبوظبي ،عقدت  GACاجتماعات مشتركة مع منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOومنظمة دعم أسماء
رموز الدول ( )ccNSOواللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  .ALACواشتملت موضوعات المناقشة على األسماء الجغرافية وأعمال  GACفي عمليات
وضع السياسات باإلضافة إلى خفض العوائق أمام عمليات .ICANN
وقد عقدت  GACاجتما ًعا مشتركا ً مع مجلس إدارة  ICANNوناقشت مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل أكواد الدول المكونة من حرفين في المستوى
الثاني ،وسبل حماية الصليب األحمر/الهالل األحمر وجهود  ICANNالمبذولة من أجل فهم نظام حماية البيانات العامة ( )GDPRوااللتزام بها التزامًا صحيحً ا.
كما اجتمعت اللجنة مع ممثلين من مؤسسة  ،Amazon.com, Inc.وأجرت مناقشات شاملة وواسعة حول متابعة منظمة  ICANNلإلعالن النهائي الذي
أصدرته هيئة المراجعة المستقلة في تموز (يوليو)  2017فيما يخص الطلبات المقدمة للحصول على  .amazonوالسالسل ذات الصلة.
وكنتيجة فرعية لجهود ما قبل االجتماع والمناقشات في اجتماع  ،ICANN60وقع رؤساء  GACو ALACونشروا بيا ًنا مشتركا ً يضم التوصيات التي إن نفذتها
منظمة  ICANNسوف توفر دعمًا إضافيًا من أجل تمكين مشاركة مستنيرة وهادفة أكثر من ذلك في منظمة  ICANNمن خالل أصحاب المصلحة غير الخبراء.
وقد تم تلخيص البيان في البيان الختامي للجنة  GACويمكن العثور عليه بالكامل على صحفة اجتماع  GAC-ALACباجتماع .ICANN60
وارتكزت جلسات  GACاإلضافية خالل اجتماع  ICANN60على مشاركة  GACفي المجتمع صاحب الصالحيات ،وتناولت مجموعة متنوعة من المسائل
التشغيلية ،بما في ذلك مراجعة إضافية للمبادئ التشغيلية الخاصة باللجنة ،والتخطيط لالجتماع الحكومي رفيع المستوى التالي في اجتماع  ICANN63في
برشلونة ،ومناقشة عملية اختيار/انتخاب قيادة  GACلسنة .2017
وفي اجتماع  ،ICANN60انتهت فترة التصويت الختيار رئيس  GACلسنة  .2017تم انتخاب منال إسماعيل (مصر) رئيسًا للجنة  GACمن أجل إكمال مدة
عامين بدالً من توماس شنايدر .وقد تولت مهام الرئاسة على الفور بعد االنتهاء من االجتماع وسوف تعمل من حتى نهاية مدة الرئيس الحالي .كما أكدت GAC
أي ً
ضا اختيار نواب رئيس لبدء مدد رسمية جديدة بعد اجتماع :ICANN61
•
•
•
•
•

جو فينغ (الصين)
غيسالن دي سالين (فرنسا)
ميالغروس كاستانون (البيرو)
شريف ديالو (السنغال)
بار بروماك (نيوي)

وقد اختتمت  GACأعمالها في اجتماع  ICANN60بتقديم بيان  GACالختامي في اجتماع  .ICANN60وباإلضافة إلى تلخيص أعمال  GACفي أبو ظبي،
فقد قدم المستند نصيحة رسمية من  GACإلى مجلس إدارة  ICANNحول نواحي موضوعات سبل حماية المنظمات الدولية الحكومية والقواعد العامة لحماية
البيانات WHOIS/وطلبات الحصول على نطاقات  gTLDالجديدة لنطاق  .amazonإلتاحة مشاركة شاملة ومستنيرة وهادفة في .ICANN
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اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
ضا؟
ماذا حدث أي ً
باإلضافة إلى ذلك ،اجتمعت  GACمع دائرة المستخدمين غير التجاريين وحصلت على إحاطة حول المراجعات التنظيمية الحالية والقادمة في  ICANNمن فريق
المبادرات االستراتيجية واستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين ( ،)MSSIوناقشت المسائل الداخلية مثل إجراءات عمل  GACوأيضًا موقع  GACالجديد
على الويب ،ويشمل ذلك فائدته وإمكانية استخدامه لألعضاء الجدد.
كما عقدت مجموعات عمل ( GACبما في ذلك مجموعات العمل التي تركز على حقوق اإلنسان والقانون الدولي واألسماء الجغرافية والسالمة العامة والمناطق
المهمّشة) العديد من الجلسات في أبو ظبي .ويمكن الحصول على إحاطات حول أعمالها في اجتماع  ICANN60في بيان  GACالرسمي.
وعلى وجه الخصوص ،اجتمعت مجموعة عمل األمن العام في ( GACأو  )PSWGفي الجلسة الجماعية وفي شكل مجموعة عمل .وفيما يخص /WHOIS
خدمات دليل التسجيل ( )RDSوقواعد حماية البيانات العامة  ،GDPRفقد ركزت مجموعة عمل األمن العام على أهمية توفير الوصول لوكاالت األمن العام
والمستخدمين اآلخرين ذوي األهداف المشروعة ،بما في ذلك الجمهور العام.
وكجزء من جهود مجموعة عمل األمن العام في مكافحة إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ( ،)DNSفقد استضافت جلسة للمجتمعات المتعددة من أجل مناقشة
تأسيس آليات معتمدة وعامة وقابلة للتنفيذ لإلبالغ عن حاالت إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  DNSبغرض منع والحد من إساءة االستخدام ،ولتمكين وضع
السياسات المستندة إلى األدلة.
وعقدت مجموعة  GACللمناطق المه ّمشة ( )USRWGورشة عملها الثالثة لتطوير القدرات في هذا العام ،وخصصتها هذه المرة من أجل أعضاء GAC
والوافدين إليها من منطقة الشرق األوسط ،وبدعم من شعبة المشاركة الحكومية في  ICANNوشعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين ( .)GSEوقد أثبتت
ورش العمل أنها طريقة فعالة في مساعدة أعضاء  GACفي تحقيق فهم أفضل لدور  ICANNو GACوعمل  GACفي منظومة  .DNSوسوف يتم نشر
تقرير كامل لورشة عمل أبو ظبي قريبًا على موقع  GACعلى الويب .كما ناقشت مجموعة عمل المناطق المهمّشة عملها من أجل اإلسهام في مشاورات مجتمع
 ICANNالقادمة حول دعم سفر المجتمع.

الخطوات القادمة
سوف تعقد  GACومجلس إدارة  ICANNمؤتمرهما الهاتفي ما بعد اجتماع ( ICANNبعد االجتماع بمدة أربعة أو ستة أسابيع) من أجل مراجعة وتوضيح أي
جوانب للنصائح الواردة في بيان  GACالصادر في اجتماع أبوظبي .وبالتوازي مع ذلك ،سوف توفر  GNSOمراجعتها للنصائح إلى مجلس إدارة .ICANN
ومن المتوقع أن تواصل مجموعة عمل األمن العام وضع استراتيجية المستقبل وخطة العمل الخاصة بهم من أجل المصادقة المحتملة عليهما من جانب  GACفي
اجتماع  .ICANN61كما تخطط مجموعة عمل األمن العام لوضع مجموعة من مبادئ  GACالتمهيدية فيما يخص تأسيس آليات معتمدة وعامة وقابلة للتنفيذ
لإلبالغ عن حاالت إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  DNSبغرض منع والحد من إساءة االستخدام ،ولتمكين وضع السياسات المستندة إلى األدلة .وفي هذا
الصدد ،سوف تواصل مجموعة عمل األمن العام التقييم والسعي لتحسين فاعلية الضمانات ضد إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  .DNSوتشمل الوسائل
تعليقات  GACالمحتملة على القطاعات الجديدة في مسودة تقرير فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك والمشاركات في وضع دور لمدير
ضمانات المستهلك في .ICANN
يمكن العثور على المزيد من التفاصيل فيما يخص اجتماعات  GACفي أبو ظبي والجلسات األخرى على جدول اجتماع  ،ICANN60حيث يتم نشر جميع
التسجيالت والعروض التوضيحية .وسوف يأتي النصوص المدونة بالكامل للجلسات بعد االنتهاء من منها ومراجعتها بمعرفة فريق الخدمات اللغوية في .ICANN
وتتوفر معلومات إضافية حول  GACعلى موقع  GACعلى الويب.
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ()RSSAC
القرارات والنتائج
وقد عقدت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  10جلسات عمل على مدار األسبوع للنهوض بعملها بشأن تطور نظام خادم الجذر ومناقشة مختلف المسائل
الداخلية .كما اعتمدت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر أيضًا التقرير  :RSSAC030بيان حول اإلدخاالت في مصادر جذر  .DNSويوضح هذا البيان ثالث
مصادر أساسية يقوم بها مشغل وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( )IANAوالالزمة من أجل تحديد خوادم جذر .DNS

ضا؟
ماذا حدث أي ً
واصلت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر رفع مستوى الوعي حول منشورين حديثين هما:
•	في التقرير  :RSSAC028تحليل فني لمخطط التسمية المستخدم من أجل خوادم الجذر الفردية ،تقوم اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
بتوثيق تحليل مخاطر لمخططات التسمية البديلة من أجل خوادم الجذر.
•	وفي التقرير  :RSSAC029تقرير ورشة العمل في أكتوبر  ،2017تقدم اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر نظرة عامة على ورشة العمل
الخامسة لها والتي عقدت في كوليدج بارك ،مريالند ،الواليات المتحدة األمريكية.

قدمت شركة

ً
تحديثا حول الحالة الراهنة للمراجعة التنظيمية للجنة االستشارية لنظام خادم الجذر .RSSAC
 Interisle Consulting Groupأيضًا

الخطوات القادمة
في عام  ،2014أطلقت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر تكتل  RSSACتكتل  RSSACلنظام أسماء النطاقات ( )DNSوخبراء نظام خادم الجذر لتنفيذ
ً
عضوا في ائتالف ( RSSACال يعمل  %49منهم في عمليات خوادم جذر) ،يقومون بتوسعة قاعدة الخبرات الفنية التي تسهم في
عملها األساسي .وهناك 87
أعمال اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر .وتوجد حاليًا ثالثة فرق عمل نشطة في تكتل :RSSAC
•	أفضل ممارسات توزيع الحاالت المختلفة اإلرسال لخدمة اسم الجذر | بيان العمل
•	مواءمة إجراءات إخفاء الهوية من أجل جمع البيانات | بيان العمل
•	أحجام حزم البيانات | بيان العمل
وستواصل جميع األطراف العاملة عملها في األشهر المقبلة .انعقد مؤتمر تكتل اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر مؤخرً ا في اجتماع نوفمبر  2017لفريق عمل
هندسة اإلنترنت IETF ،رقم  .100وسيعقد تكتل اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر اجتماعه التالي خالل  IETFرقم  102في تموز (يوليو) .2018
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ()RSSAC
مواد المصادر
وخالل اجتماع  ،ICANN60شاركت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر وتكتلها في تسع جلسات مفتوحة.
المشاركة والتوعية
•	"وكيفية عملها :عمليات خوادم الجذر" مواد تعليمية :الجلسة  ،1الجلسة 2
•	جلسة معلومات اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر وتج ّمعها
االجتماعات وجلسات العمل
•	مراجعة RSSAC
•	اجتماع تكتل RSSAC
•	اجتماع RSSAC
•	جلسة عمل اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر وتج ّمعها
االجتماعات المشتركة
•	 RSSACومجلس إدارة ICANN
•	 RSSACومكتب المسؤول الفني الرئيس
للحصول على مزيد من المعلومات بما في ذلك محاضر االجتماعات ومكتبة من المنشورات ،قم بزيارة صفحة  RSSACعلى الويب.
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
ماذا حدث في اجتماع ICANN60؟
عقدت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  SSACجلستين حول امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات ( )DNSSECخالل اجتماع  .ICANN60وكانت
الجلسة األولى باسم " DNSSECللجميع :دليل المبتدئين" .وقدمت  SSACفي هذه الجلسة تعري ًفا المتدادات  DNSSECوأوضحت الكيفية التي يمكن
للحضور من خاللها استخدام ونشر  DNSSECبسهولة وسرعة.
وكانت الجلسة الثانية عبارة عن ورشة عمل  .DNSSECوكانت هذه الجلسة بمثابة عرض عام ومناقشة مع من شاركوا بفاعلية في نشر  .DNSSECاستفادت
السجالت والمسجلون ومزودي خدمة اإلنترنت وغيرهم ممن يخططون لتوزيع خدمات  DNSSECمن عرض ومناقشة تجربة التوزيع .قد يرغب أي شخص
له مصلحة في توزيع  - DNSSECوخاصة موظفي السجل والمسجلين وموظفي خدمة اإلنترنت الذين لديهم أدوار تقنية وتشغيلية واستراتيجية  -في مراجعة
المواد .كانت ورشة عمل  DNSSECجزء من اجتماعات  ICANNالعامة على مدار عدة أعوام وقد قدمت منتدى لكل من األشخاص أصحاب الخبرات
والمستجدين لالجتماع وعرض ومناقشة عمليات نشر  DNSSECالحالية والمستقبلية.
اشتملت ورشة عمل  DNSSECعلى:
•	عرض تقديمي حول نشر  DNSSECحول العالم
•	مناقشة اللجنة حول أنشطة  ،DNSSECبما في ذلك العروض التقديمة من المركز السعودي لمعلومات الشبكة/هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
( )CITCبالمملكة العربية السعودية ،و nic.trبتركيا ،و NIXI/.inبالهند ،واسم النطاق المدوّ ل  .masrبمصر
•	إحاطة ومناقشة للهيئة حول تأخير تغيير مفتاح التوقيع الرئيسي ( )KSKلمنطقة الجذر
•	عروض باسم "الجذر المحلي :اخدم نفسك" ،و"معرّ ف النطاق :استخدام  DNSSECمن أجل نظام هوية آمن ورقمي واتحادي" ،وأيضًا "إدارة
مجموعات المفاتيح التلقائية".
باإلضافة إلى ذلك ،اجتمعت  SSACمع مجلس إدارة  ICANNوناقشت الموضوعات التالية :مراجعة  SSACالتنظيمية ،واللجنة الفنية لمجلس إدارة
 ،ICANNوالمشكالت الرئيسية المحتملة للجولة الجديدة من نطاقات المستوى األعلى العامة (نطاقات  )gTLDوتضارب األسماء.
كما عقدت  SSACاجتماعًا عامًا حيث قدمت نظرة عامة حول أنشطتها األخيرة والحالية والموضوعات ذات االهتمام ،وطلبت التعقيبات من المجتمع .وفي
النهاية ،عقدت  SSACجلسات عمل خاصة على مدار يوم كامل وجلسة ختامية.

الخطوات القادمة
وسوف تبدأ لجنة برنامج ورشة عمل  DNSSECالعمل قريبًا على التخطيط لورشة عمل  DNSSECبحيث تعقد في اجتماع .ICANN61
كما ستواصل لجنة  SSACوضع التقارير واالستشارات والتعليقات حول مجموعة واسعة من الموضوعات وإعداد عروض الشرح العامة ألنشطتها األخيرة
الجتماع .ICANN61

مواد المصادر
مواد ورشة عمل  :DNSSECالجزء األول ,الجزء الثاني ,الجزء الثالث
معلومات حول  SSACوكيفية المشاركة:
•	إجراءات  SSACالتشغيلية
•	مقدمة حول SSAC
•	موقع SSAC
•	منشورات SSAC
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