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منتدى سیاسات ناجح الجتماع ICANN رقم 56

شكًرا جزیالً لحضوركم منتدى سیاسات اجتماع ICANN رقم 56! نتمنى أن یكون التنسیق 
االبتكاري قد دعم التعاون والسیاسة الموضوعیة وأعمال وضع النصائح والتوجیھات. وسوف 

تواصل ICANN تقییم وتحسین تنسیق منتدى السیاسات بالتوازي مع توصیات مجموعة عمل 
إستراتیجیات االجتماعات بقیادة المجتمع. تعقیباتكم وآرائكم بالغة األھمیة لنا.

یشیر تقریر منتدى السیاسات الذي جاء بعد اجتماع ICANN رقم 56 إلى أھم مالمح األسبوع بما 
في ذلك ملخصات للجلسات والتحدیثات فیما بین المجتمعات من منظمات الدعم واللجان االستشاریة 

التابعة لنا. وكما ترون من خالل ھذا الرسم التوضیحي، فقد كانت ھذه األیام األربعة مكتظة 
بالمداوالت والمناقشة القویة وعدم االتفاق والتسویات. 

وتتقدم ICANN بخالص التھنئة والشكر إلى تشاك غومیز وكیث دیفیدسون، اللذین حصال على 
جائزة Ethos Award ألصحاب المصلحة المتعددین. وتأتي ھذه الجائزة تكریًما ألعضاء المجتمع 
الذي أبدوا تكریًسا وتفانًیا لنموذج أصحاب المصلحة المتعددین لحوكمة اإلنترنت في ICANN على 

مدار عدة أعوام من المشاركة والقیادة الفاعلة. 

وفوق كل شيء، فإننا نطمح إلى دعم السیاسة األساسیة المستمدة من اإلجماع وأعمال وضع النصائح 
لـ ICANN من خالل تمكین المشاركة الفعالة والفاعلة بالنظام التصاعدي والمشاركة في نموذج 

أصحاب المصلحة المتعددین. ونؤكد على أننا نقّدر المشاركات التي تمت في منتدى السیاسات الناجح 
بعد اجتماع ICANN رقم 56. 

أرق التحیة,

دیفید أولیف
نائب الرئیس األول، شعبة دعم وضع السیاسات

المدیر العام، مقر ICANN اإلقلیمي- إسطنبول 
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اجتماع ICANN رقم 56 باألرقام

199
جلسة

تم تنظیمھا في
7 مسارات منفصلة

1436
مشارك

أول منتدى
لسیاسات
ICANN

2,554+
تغریدة حول
ICANN56

 300+
صورة تم التقاطھا

مشاھدة لصور اجتماع 
ICANN رقم 56 
Flickr على موقع

730
زائر وحید لتطبیق اجتماع 

ICANN رقم 56 على المحمول

31
زمیل

15
NextGen@ICANN

5
سفراء من
NextGen
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وافد

 97,216+

 فیدیو تم
إنتاجھ 20
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ساعة صوت مسجلة

2
من الحائزین على جائزة 

Ethos ألصحاب 
المصلحة المتعددین

2,478
زائر جدید لموقع 

schedule.icann.org



https://icann562016.sched.org/event/7NCc
https://icann562016.sched.org/event/7GqJ

ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟ 
 (RDS) لخدمات دلیل التسجیل من الجیل التالي (PDP) وقد قاد جلسة المجتمعات المتعددة ھذه رئیس مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات
 ICANN تشاك غومیز، بدعم من نواب الرئیس دیفید كیك وسوزان كواغوتشي، ومیشیل نیلون، وبدعم من أعضاء فریق دعم وضع سیاسات

ماریكا كوننغز ولیزا فایفر. وخالل ھذه الجلسة، استمد أعضاء مجموعة العمل من واقع خبراتھم الخاصة من أجل مشاركة األمثلة وشارك 
الحضور في محادثة رائعة حول المتطلبات المحتملة التي یعتقدون أنھا یجب أن تحظى بدعم خدمة دلیل التسجیل RDS من الجیل التالي لكي 

تحل محل WHOIS. كما أن التعقیبات التي تم جمعھا خالل ھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة تعد ضرورة من أجل االستفادة منھا في توصیات 
المرحلة 1 لمجموعة عمل عملیة وضع السیاسات. والمناقشة حول ھذا الموضوع، بما في ذلك التأمل في تعقیبات المجتمعات المتعددة الواردة 

إلیھم، استمرت خالل اجتماع مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات في الیوم التالي. 

الخطوات التالیة 
سوف تقوم مجموعة العمل بعد ذلك بالتأكد من أن قائمة المتطلبات المحتملة—بما في ذلك المتطلبات المقترحة خالل جلسة المجتمعات 

المتعددة—كاملة بما یكفي لكي تكون بمثابة أساس للمداوالت. وسوف تواصل مجموعة العمل بعد ذلك عملھا إلى خطة العمل الخاصة بھا حتى 
المھمة رقم 12. وسوف تقوم مجموعة العمل بالنظر بشكل نظامي في كل من المتطلبات المحتملة على حدة بھدف محاولة التوصل إلى أقوى 

إجماع قدر اإلمكان على دعم مجموعة العمل ألي مطلب محتمل، بما في ذلك كیفیة التعبیر عن ذلك. وبسبب أشكال التداخل واالعتماد المقابل، 
فمن المحتمل أن تكون مداوالت مجموعة العمل تأكیدیة، السیما بالنسبة لألسئلة األساسیة ذات الصلة بالھدف والبیانات والخصوصیة. وكجزء من 

ھذه العملیة، فمن المتوقع لمجموعة العمل أن تراجع التعقیبات واآلراء الواردة من مجموعة أصحاب المصلحة في GNSO ودوائرھا وكذلك 
 .ICANN منظمات الدعم واللجان االستشاریة في

مواد الجلسة 
راجع العرض التوضیحي، أو اقرأ النصوص المدونة أو استمع إلى التسجیالت الخاصة بھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة ھنا. ولالطالع على 

مواد اجتماع مجموعة العمل، برجاء زیارة ھذه الصفحة. 
 

خدمات دلیل تسجیل الجیل التالي
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ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟ 
وقد ركزت ھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة على نطاق عملیة وضع السیاسات (PDP) السیما ھذه مرحلتھا األولى الحالیة (من اثنین) حیث تقوم 

مجموعة العمل بمراجعة آلیات حمایة الحقوق (RPM) التي ووضعت لبرنامج نطاقات gTLD الجدیدة لسنة 2012. وقد تم اختیار ھذا 
الموضوع بحیث یمكن أخذ تعلیقات المجتمع في االعتبار من جانب مجموعة العمل ألغراض تحدید أولویات قائمة الموضوعات التي سوف 

تغطیھا خالل عملیة وضع السیاسات PDP. وقد ناقشت مجموعة العمل في جلستھا االفتتاحیة التعقیبات واإلسھامات التي تم تقدیمھا خالل جلسة 
المجتمعات المتعددة وواصلت تحلیلھا ألول آلیة لحمایة الحقوق تقوم بمراجعتھا—إجراءات فض نزاعات ما بعد التفویض للعالمات التجاریة 

(PDDRP). وقد حققت كلتا الجلستان مًعا والحضور من جانب األعضاء من غیر مجموعة العمل والمشاركة من األجزاء األخرى من المجتمع 
نقاًشا مفیًدا للغایة.

 

الخطوات التالیة 
سوف تستخدم مجموعة العمل التعقیبات التي وردتھا من أجل إنھاء وتعدیل القائمة غیر الشاملة للموضوعات المقرر تغطیتھا في مراجعة آلیات 

 PDDRP حمایة الحقوق الخاصة بھا. وتھدف مجموعة العمل إلى إكمال عملھا على إجراءات فض نزاعات ما بعد التفویض للعالمات التجاریة
بنھایة شھر أغسطس، وسوف تتابع بقیة آلیات حمایة الحقوق بالتتابع، وصوالً إلى تقریر أولي مخطط لھ حول أعمالھا في المرحلة األولى قبل 

نھایة 2017.
 

مواد الجلسة 
راجع العرض التوضیحي، أو اقرأ النصوص المدونة أو استمع إلى التسجیالت الخاصة بھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة ھنا. ولالطالع على 

مواد اجتماع مجموعة العمل، برجاء زیارة ھذه الصفحة ومتابعة سیر أعمال مجموعة العمل على مساحة العمل التعاونیة. 

gTLD مراجعة جمیع آلیات حمایة الحقوق في كافة نطاقات

6

تقریر منتدى السیاسة بعد اجتماع ICANN رقم 56   ICANN

C R O S S - C O M M U N I T Y  S E S S I O N S

http://sched.co/7LsN
http://sched.co/7Gl1
https://community.icann.org/x/RgV1Aw


7

ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟ 
خالل ھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة، قام فریق الصیاغة التي تم تشكیلھ من أجل وضع میثاق لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول عوائد 

مزادات نطاقات gTLD الجدیدة بتقدیم مسودتھ المقترحة. ومن المقرر أن تقوم مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المحتملة بوضع مقترح حول 
اآللیة التي یجب إنشاؤھا من أجل تخصیص العوائد الواردة من مزادات نطاقات gTLD الجدیدة لنظر مجلس إدارة ICANN فیھا نھائًیا. 

وكجزء من ھذا العرض، ھناك مراجعة قصیرة للخلفیة حول ھذا الموضوع، توضیح للحالة الحالیة للمناقشات، باإلضافة إلى نظرة عامة على 
القیود القانونیة واالئتمانیة التي یجب تضمینھا وأخذھا في الحسبان كجزء من جھود صیاغة المیثاق والمداوالت التالیة للمجتمعات المتعددة. وقد 

ركزت الجلسة بعد ذلك على أحدث مسودة للمیثاق والمشكالت مثل األھداف والمقاصد والمبادئ اإلرشادیة والنطاق والعضویة والمشاركین 
والمراقبین وصناعة القرار. وقد صاحب العرض التوضیحي مناقشة رائعة باإلضافة إلى عدد كبیر من التعلیقات التي سوف ینظر فیھا فریق 

الصیاغة في مداوالتھ الالحقة. 

الخطوات التالیة 
وسوف یقوم فریق الصیاغة بمراجعة التعقیبات الواردة خالل جلسة المجتمعات المتعددة وإجراء مزید من التحدیثات على المیثاق وفًقا لما تراه 

مناسًبا. وبمجرد إنھاء فریق الصیاغة ألعمالھ على المیثاق المقترح لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة، سوف یتم تقدیم ھذا المیثاق المقترح إلى 
جمیع منظمات الدعم واللجان االستشاریة التابعة لـ ICANN من أجل الحصول على موافقتھا.

مواد الجلسة 
راجع العرض التوضیحي، أو اقرأ النصوص المدونة أو استمع إلى التسجیالت الخاصة بھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة ھنا.

تقریر منتدى السیاسة بعد اجتماع ICANN رقم 56   ICANN
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ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟
وخالل جلسة المجتمعات المتعددة ھذه، جرت مناقشة رائعة وقویة حول مجموعة من الموضوعات الواسعة، بما في ذلك طلبات المجتمعات 

واألسماء الجغرافیة ومراجعات برنامج نطاقات gTLD الجدیدة، وذلك على سبیل المثال ال الحصر. وسوف یتم النظر في التعقیبات الواردة من 
خالل العدید من الجھود ذات الصلة بنطاقات gTLD الجدیدة الجاریة في الوقت الحالي. وخالل اجتماعھا، حققت مجموعة العمل تقدًما كبیًرا في 
التوصل إلى نتائج أولیة حول بعض المشكالت األساسیة التي بدأت النظر فیھا. وبشكل منفصل، شاركت قیادة مجموعة العمل أیًضا في جلسات 

األسئلة واألجوبة مع اللجنة االستشاریة الحكومیة.
 

الخطوات التالیة
سوف تواصل مجموعة العمل مراقبة مختلفة الجھود ذات الصلة بنطاقات gTLD الجدیدة الجاریة داخل المجتمع لضمان أن اإلجراءات والنتائج 
یتم النظر فیھا بشكل صحیح خالل مداوالتھا وقبل التوصل إلى أیة توصیات. وبعد اجتماع ICANN رقم 56 على الفور، تتوقع مجموعة العمل 

تشكیل سلسلة من فرق العمل الفرعیة من أجل البدء في نظرھا في عدد من الموضوعات اإلضافیة التي تم تحدیدھا في میثاقھا، مثل تنافس 
السالسل وتقدیم الطلبات وعملیة التقییم وطلبات المجتمع واالعتراضات، وذلك على سبیل المثال ال الحصر.

 

مواد الجلسة
راجع العرض التوضیحي، أو اقرأ النصوص المدونة أو استمع إلى التسجیالت الخاصة بھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة ھنا. ولالطالع على 

مواد اجتماع مجموعة العمل، برجاء زیارة ھذه الصفحة وھذه الصفحة، ومتابعة سیر أعمال مجموعة العمل على مساحة العمل التعاونیة. 

اإلجراء التالیة لنطاقات gTLD الجدیدة 
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ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟ 
عقدت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة (CCWG) التي أسسھا مجلس ccNSO ومجلس GNSO من أجل وضع إطار عمل للمبادئ 
الموحدة لمجموعات عمل المجتمعات المتعددة المستقبلیة جلسة حواریة مفتوحة من أجل مناقشة الموضوعات ذات االھتمام األساسي والتي 

حددتھا استناًدا إلى التعلیقات العامة التي وردت على تقریرھا األولي. وكانت ھذه الموضوعات على النحو التالي: (1) كیفیة ضمان تنوع التمثیل 
في مجموعات عمل المجتمعات المتعددة و(2) التعامل مع المیزانیة االستثنائیة والمشكالت األخرى لتخصیص الموارد و(3) تعریف اإلجماع 
و(4) دور مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في تنفیذ توصیاتھا. وقد تحدث العدید من المشاركین حول كل من ھذه الموضوعات، وحصلت 

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة على قدر كبیر من التعقیبات الرائعة واألساسیة.
 

الخطوات التالیة 
وسوف تنھي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة إطار عملھا النھائي بعد اجتماع ICANN رقم 56. وسوف تقوم بمراجعة تعلیقات المجتمع 

وإما أن تقوم بتضمینھا أو تعدیل مسودتھا الحالیة، حسبما یتناسب. ومن المقرر أن تنھي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة أعمالھا وتقدم إطار 
العمل النھائي إلى المنظمات المؤسسة من أجل الحصول على الموافقة قبل اجتماع ICANN رقم 57. وقد یعمل إطار العمل النھائي بمثابة دلیل 

للبدء في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة التالیة، ربما حول عوائد مزادات نطاقات gTLD الجدیدة.
 

مواد الجلسة 
راجع العرض التوضیحي، أو اقرأ النصوص المدونة أو استمع إلى التسجیالت الخاصة بھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة ھنا وتابع سیر أعمال 

مجموعة العمل على مساحة العمل التعاونیة. 

مسودة إطار عمل مبادئ مجموعات عمل المجتمعات 
المتعددة المستقبلیة
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ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟
لقد كان الھدف من جلسة المجتمعات المتعددة ھذه جمع التعقیبات واألفكار من أجل جعل أنشطة ICANN أكثر صلة وفي الوقت المناسب وأكثر 

فاعلیة. ویمكن تحقیق ذلك من خالل التوصل إلى طرق تحدید أولویات الموضوعات، واستخدام اآللیات المتحدة بالطرق األمثل، وربما فھم 
واستیعاب اآللیات المفیدة الجدیدة. وقد شارك أعضاء المجتمع من جمیع الخلفیات، بمشاركة خبراتھم والمشاركة باألفكار من أجل تحسین القدرة 

 .ICANN على الوصول وإدارة األعمال المستمرة في

وقد تم عقد الجلسة بمعرفة رئیس اللجنة االستشاریة الحكومیة توماس شنایدر بصفتھ منسق أعمال الجلسة. وقد قدم منسق أعمال الجلسة بیانات 
تعریفیة حول األسالیب المحتملة، داخل وعبر منظمات الدعم واللجان االستشاریة. وقد اشتمل ذلك على التخطیط وتعیین األولویات والوصول 

إلى المعلومات والعملیات والتنسیق واالستدامة مع الطرق والتوقیت عبر ICANN بالكامل وداخل كیاناتھا المختلفة، باإلضافة إلى الحاجة 
المحتملة للحصول على دعم إضافي باإلضافة إلى األدوات. ولكل من الجوانب، فقد أتاح منسق أعمال الجلسة المجال وأسھم المشاركون بأمثلة، 

وتحلیل المشكالت، باإلضافة إلى اقتراحات بناءة لجعل أعمال ICANN أكثر فاعلیة في المستقبل. 

وأشار المشاركون إلى أن وظیفة البحث على موقع ICANN على الویب یمكن تحسینھا وأن أدوات المشاركة الجیدة عن بعد تزداد أھمیة كل 
یوم في تعزیز الشمول واالحتواء. أثبت النشاط األخیر للمجتمعات المتعددة أھمیة بناء الثقة عبر منظمات الدعم واللجان االستشاریة. حیث یقدم 

المزید من المشاركین المساعدة بمشاركة أعباء العمل، لكن من المھم كذلك إقرار الفترة المستغرقة من االلتحاق إلى التطوع. 

الخطوات التالیة
أتاحت الجلسة التفاعلیة المجال أما العدید من المقترحات بھدف البدء في النظر في التوصیات المادیة من أجل تحسین الموقف. فسوف یتم تلخیص 

.ICANN النتائج األولیة لھذه الجلسة من أجل مزید من التداول والمناقشات المستقبلیة عبر مجتمع

مواد الجلسة 
راجع العرض التوضیحي، أو اقرأ النصوص المدونة أو استمع إلى التسجیالت الخاصة بھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة ھنا.
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ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟
خالل ھذه الجلسة، قاد فریق عمل دعم وضع سیاسات ICANN وفریق االجتماعات مناقشة مع المشاركین من المجتمع من أجل مشاركة 

التعقیبات حول منتدى سیاسات اجتماع ICANN رقم 56. وقد تحرى الحاضرون عن ما ھو مفید وما ھو غیر مفید وعن كافة الجوانب لتجربة 
المجتمع خالل األسبوع. من خالل استغالل مشاركة الجمھور من خالل میكروفونات داخل القاعة باإلضافة إلى اقتراع خاص ومباشر عبر 

تطبیق محمول الجتماع ICANN رقم 56، استقصى المشاركون في الجلسة عن تنسیق جدول األعمال والوقت المتاح لألعمال المرتكزة على 
السیاسات وتنسیقات جلسة المجتمعات المتعددة والتفاعالت مع مجلس إدارة ICANN والفرص المتاحة للتوعیة والتواصل والمشاركة وأعمال 

التواصل.

الخطوات التالیة
سوف یقوم فریق ICANN بجمع وفحص ومقارنة التعقیبات الواردة خالل جلسة المجتمعات المتعددة ومن الردود على االستطالع الواردة طوال 
األسبوع على تطبیق المحمول الجتماع ICANN رقم 56. وسوف یتم نشر ھذه التعقیبات على صفحة ویكي الخاصة بمجتمع ICANN، لتتیح 

الفرصة لمزید من المشاركات من المجتمع. وسوف یتم ضم المعلومات في عملیة التخطیط لجمیع االجتماعات المستقبلیة. 

مواد الجلسة
راجع العرض التوضیحي، أو اقرأ النصوص المدونة أو استمع إلى التسجیالت الخاصة بھذه الجلسة للمجتمعات المتعددة ھنا.

C R O S S - C O M M U N I T Y  S E S S I O N S
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ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟
كجزء من تنفیذ مقترحات عملیة نقل دور اإلشراف على IANA، وقت سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة الخمسة وICANN على اتفاقیة مستوى 

الخدمة حول خدمات الترقیم لھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة IANA. وتوثق ھذه االتفاقیة الترتیبات الخاصة بتوفیر ICANN لخدمات الترقیم 
لھیئة IANA. وسوف یسري العمل باتفاقیة مستوى الخدمة فقط مع عملیة النقل، ولن یكون لھا أي أثر أًیا كان قبل ذلك الوقت. اقرأ االتفاقیة ھنا. 

كما عقدت منظمة دعم العناوین ASO أیًضا جلسة عامة لمراجعة وضع السیاسات عبر المناطق الخمسة، باإلضافة إلى عقد مجلس عناوین 
 ICANN في اجتماع ASO رقم 56. وسوف یجرى االجتماع السنوي القادم لمجلس عناوین ICANN اجتماعھ السنوي خالل اجتماع ASO

رقم 58. 

األعمال القادمة
ومن اآلن وحتى اجتماع ICANN رقم 57، فإن االجتماعات التالیة سوف تعقد عبر سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة: 

LACNIC 26 | في الفترة من 26-29 سبتمبر 2016 | سان خوسیھ، كوستاریكا
APNIC 42 | في الفترة من 29 سبتمبر – 6 أكتوبر 2016 | دكا، بنغالدیش 

ARIN 38 | في الفترة من 20-21 أكتوبر 2016 | داالس، تكساس، الوالیات المتحدة
RIPE 73 | في الفترة من 24-28 أكتوبر 2016 | مدرید، إسبانیا 

بادر بالمشاركة 
للمشاركة في جلسات وضع سیاسات موارد أرقام اإلنترنت، برجاء االشتراك في القوائم البریدیة ومجموعات عمل سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة: 

AFRINIC  •
APNIC  •
 ARIN  •

LACNIC  •
RIPE  •

 
یقوم مجلس عناوین ASO باإلشراف على عملیة وضع السیاسات العالمیة وإدارتھا من أجل مجتمع أرقام اإلنترنت. وال توجد في الوقت الحالي 

مقترحات حول السیاسات العالمیة. 

منظمة دعم العناوین
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ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟ 
أطلقت منظمة دعم أسماء رموز البلدان ccNSO المرحلة األولیة من عملیة وضع السیاسات حول تقاعد نطاقات ccTLD ووضع آلیة مراجعة 
من أجل القرارات التي تتخذ حول تفویض وإلغاء وتقاعد نطاقات ccTLD. وسوف یتواصل العمل مع تقریر المشكالت المتوقع بحلول اجتماع 

ICANN رقم 57. 

وقد شاركت ccNSO بفاعلیة في أعمال المجتمعات المتعددة في اجتماع ICANN رقم 56 عبر اجتماعات مشتركة مع اللجنة االستشاریة 
الحكومیة وقیادة جلسات للمجتمعات المتعددة حول أسماء الدول واألسماء الجغرافیة األخرى باإلضافة إلى التخطیط التشغیلي. كما قامت 

ccNSO بتنظیم "یوم فني" للمجتمع األوسع بما في ذلك ورش عمل حول الموضوعات التشغیلیة و"أیام اجتماعات األعضاء" من أجل مجتمع 
ccTLD تغطي أفضل الممارسات في ھذا المجال. 

 Dansk Internet Forum مع الترحیب بالمنتدى الدانمركي لإلنترنت ،.dk المسمى ccTLD على طلب مدیر نطاق ccNSO وافقت أیًضا، 
أو (DIFO) باعتباره العضو رقم 160. ویعبر مجلس ccNSO عن امتنانھ للسید جوھاني یولیوس لعقده حفلة استقبال ناجحة من خالل حسن 
الضیافة والدعم المقدم مدیر نطاق ccTLD المسمى fi. وھي الھیئة التنظیمیة لالتصاالت الفنلندیة. وفي النھایة، یوجھ مجلس ccNSO خالص 
التھاني لنائب رئیس ccNSO السابق كیث دیفیدسون على الحصول على جائزة Ethos ألصحاب المصلحة المتعددین تقدیًرا لقیادتھ وأعمالھ. 

األعمال القادمة
 ccTLD ووضع آلیة مراجعة من أجل القرارات التي تتخذ حول تفویض وإلغاء وتقاعد نطاقات ccTLD تقریر المشكالت حول تقاعد نطاقات

سوف یتم طرحھ ومناقشتھ في اجتماع ICANN رقم 57. وسوف یتناول التقریر الموضوعات التالیة: 
ھل یجب على منظمة ccNSO البدء في عملیة وضع السیاسات لـ ccNSO (عملیة ccPDP) أم ال.    •

ھل یجب البدء في عملیة ccPDP من أجل وضع سیاسة حول آلیة مراجعة أوال وتأجیل القرار حول التقاعد إلى مرحلة الحق أم ال، وإن كان   •
األمر كذلك، متى یجب اتخاذ ذلك القرار.

ھل یجب تشكیل قوة مھام استخدام طریقة أخرى من أجل التعامل مع ھذه المشكالت أم ال.   •

 .ccPDP باإلضافة إلى ذلك، سوف یشتمل التقریر على إطار زمني مقترح من أجل إجراء كل من ھذه المراحل في عملیة

كما ستتقدم ccNSO كذلك في عملیة االختیار بالنسبة ألعضائھا في اللجنة الدائمة للعمالء استعداًدا لخطوات التنفیذ كجزء من نقل دور اإلشراف 
على IANA. وعالوة على ذلك، سوف تواصل ccNSO تحسین ما لدیھا من مساءلة وشفافیة بما في ذلك تحلیل استطالعھا األخیر. 

بادر بالمشاركة 
تتاح العضویة في ccNSO لجمیع مدیري ccTLD المسئولین عن إدارة نطاق مستوى أعلى لرمز الدول حسب المعیار ISO 3166. تتوفر 
المزید من المعلومات حول كیفیة المشاركة على ھذه الصفحة. ولتشجیع المشاركة العالمیة، یشارك جمیع مدیري نطاقات ccTLD—األعضاء 
وغیر األعضاء— في مجموعات العمل ویحضرون االجتماعات، سواء بشخصھم أو عن طریق أدوات المشاركة عن بعد. تعّرف على المزید 

موقع ccNSO على الویب.  على 

منظمة دعم أسماء رموز البلدان
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ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟
شاركت GNSO بفاعلیة في منتدى سیاسات اجتماع ICANN رقم 56. وكان الھدف من ھذا االجتماع التركیز على أنشطة وضع السیاسات 

ودعم التفاعالت بین GNSO ومنظمات الدعم واللجان االستشاریة األخرى عبر جلسات المجتمعات المتعددة. 

وقد وفرت جلسات المجتمعات المتعددة فرصة لتقدیم تعقیبات واسعة في العملیات الثالثة المستمرة لوضع السیاسات: اإلجراءات التالیة لنطاقات 
gTLD الجدیدة، وخدمات دلیل التسجیل من الجیل التالي ومراجعة جمیع آلیات حمایة الحقوق في كل نطاقات gTLD. وكانت جلسات 

المجتمعات المتعددة السابقة الھامة الجتماعات العمل الخاصة بھذه المجموعات، تواصلت خاللھا المداوالت األساسیة حول المشكالت األساسیة. 

كما عقدت GNSO كذلك اجتماعات ثنائیة مع أعضاء GAC ومجلس إدارة ICANN للسماح بتبادل وجھات النظر حول موضوعات مثل حالة 
مجموعة مشاورات GAC-GNSO ومشكالت اعتماد الخصوصیة والبروكسي والتوصیات القائمة للمنظمات الدولیة الحكومیة/الصلیب 

األحمر. 

اتخذ مجلس GNSO خالل اجتماعھ العام خطوة تأسیس فریق صیاغة من أجل وضع خطة تنفیذ لصالحیات والتزامات GNSO الجدیدة 
واإلضافیة بموجب لوائح ICANN الداخلیة لما بعد النقل. كما اعتمد مجلس GNSO كذلك تحدیث الحالة النھائیة حول تحسینات عملیة وضع 

السیاسات لـ GNSO وقام بتمدید فترة عمل منسق عالقات GNSO لدى GAC. وعالوة على ذلك، ناقش مجلس GNSO ما یلي:
طلب مجلس إدارة ICANN فیما یخص التقریر النھائي لمجموعة عمل الخبراء حول بیانات التسجیل المدّولة.  •

حالة اختیار المندوبین األساسیین والبدالء من GNSO إلى اللجنة الدائمة للعمالء.  •
تحدیث الحالة من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول حوكمة اإلنترنت.  •

الخطوات التالیة فیما یخص مراجعة GNSO وعلى وجھ الخصوص ما اآللیة التي یجب أن توكل إلیھا في وضع خطة التنفیذ.  •
الخطوات التالیة فیما یخص التقریر النھائي لمجموعة التنفیذ االستشاریة حول مراجعة تضاربات WHOIS مع اإلجراءات القانونیة الوطنیة.  •

األعمال القادمة
على مدار األسابیع القلیلة القادمة، سوف تستأنف مجموعات عمل وضع سیاسات GNSO جدول اجتماعاتھا االعتیادیة. سوف یقوم فریق 

صیاغة بتنفیذ جانب أساسي من األعمال من خالل فحص صالحیات والتزامات GNSO بموجب لوائح ICANN الداخلیة الجدیدة. ومن المتوقع 
لفریق الصیاغة تزوید مجلس GNSO بخطة تنفیذ بنھایة شھر سبتمبر 2016. 

كما سیتم البدء في أعمال التخطیط الجتماع ICANN رقم 57 قریًبا. ویجري اآلن بالفعل وضع جداول المراحل األساسیة مثل انتخابات مجلس 
GNSO وأنشطة الجمعیة العمومیة السنویة. وسوف یقوم مجلس GNSO باإلضافة إلى فریق الدعم بتأكید نوع السیاسات والتواصل والتوعیة 

وجلسات المجتمعات المتعددة التي سوف تتم. 

بادر بالمشاركة
قائمة البنود اإلجرائیة لمجلس GNSO. شاھد  تقاریر سیاسة GNSO وتتبع  لمعرفة المزید حول عملیات وضع سیاسات GNSO الجاریة، اقرأ 

أیًضا تشاك غومیز یناقش WHOIS أو كاثي كلیمان حول أھمیة آلیات حمایة الحقوق. 
  

منظمة دعم األسماء العامة

14

تقریر منتدى السیاسة بعد اجتماع ICANN رقم 56   ICANN

S O / A C  U P D A T E S

http://gnso.icann.org/en/issues/background-briefings
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Action+Items
https://www.icann.org/news/multimedia/2219
https://www.icann.org/news/multimedia/2219
https://www.icann.org/news/multimedia/2225


ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟ 
ركزت ALAC على األمور ذات الصلة بالعملیات الھامة لتحقیق الفاعلیة التنظیمیة لمجتمع At-Large. واشتملت ھذه األمور على التصدیق 

عملیة اختیار منسق عالقات ALAC لدى اللجنة الدائمة  لجنة اختیار مرشحي ALAC، والقرار حول  قواعد ALAC اإلجرائیة المنقحة، وتأسیس  على 
 .(CSC) للعمالء

كما كان ھنا تركیز على مراجعة At-Large أیًضا. علًما بأن جھة الفحص المستقلة اجتمعت مع المجتمع وراقبت العدید من الجلسات، وأجرت 
مراجعات نوعیة عبر اجتماع ICANN رقم 56. 

اجتماع AFRALO-AfrICANN المشترك كذلك.  جمعیة EURALO العمومیة باإلضافة إلى  وعلى جبھة منظمات At-Large اإلقلیمیة، تم عقد 
كما التقى قادة RALO واتفقوا على إنشاء قوة مھام صغیرة تركز على تنفیذ البرنامج التجریبي إلنتاج الوثائق. 

زمالء ICANN من أجل تعزیز فھمھم لمجتمع  طالب برنامج NextGen ومع  ولمواصلة جھود التواصل والمشاركة، اجتمع قادة At-Large مع 
 .At-Large

األعمال القادمة
ستبدأ عملیة اختیار منسق عالقات ALAC لدى اللجنة الدائمة للعمالء أوائل شھر یولیو للوفاء بالموعد النھائي المقرر في 22 یولیو 2016. 

وستستمر مراجعة At-Large: ستقوم جھة الفحص المستقلة ITEMS بتوزیع استبیان عام في مجتمع At-Large األوسع وإجراء مقابالت 
أكثر نوعیة مع أعضاء At-Large وأصحاب المصلحة اآلخرین. وللتشجیع على مشاركة أكبر، ستكون ITEMS موجودة أیًضا في الندوات 

 .RALO المقامة عبر الویب التي تعقدھا كل منظمة من منظمات

وسوف تنتھي أنشطة ما بعد قمة At-Large الثانیة (مؤتمر القمة الثاني لمنظمة At-Large). سوف یقوم فریق عمل تنفیذ مؤتمر القمة الثاني 
لمنظمة At-Large بمراجعة ووضع اللمسات األخیرة على تقریر التنفیذ وإحالتھ إلى ALAC للتصدیق علیھ. وسیتم تقدیم تقریر المصدق علیھ 

 .At-Large رقم 57 باعتباره مادة التسلیم النھائیة في مؤتمر القمة الثاني لمنظمة ICANN وطرحھ في اجتماع ICANN إلى مجلس إدارة

سوف تقوم APRALO وأیًضا NARALO بالتخطیط للجمعیات العمومیة القادمة لھما. وباإلضافة إلى ذلك، سیتم بالكامل تطویر قاعدة بیانات 
مركزیة على شبكة اإلنترنت لھیاكل منظمة At-Large وسیتحقق قادة RALO وممثلي ھیاكل At-Large منھا لتعزیز معلومات الطلبات 

واالتصال والتواصل والحفاظ علیھا. 

بادر بالمشاركة
ثمة ثالث طرق لكي تكون عضًوا رسمًیا في مجتمع At-Large. یشارك األعضاء في مجموعات العمل، ویحصلون على المعرفة بخصوص 

 .ICANN المشكالت المتعلقة بالمستخدمین النھائیین والتأثیر على وضع نصائح السیاسات وتطویر إمكانیة الوصول والتضمین في

At-Large ولجنة At-Large االستشاریة
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https://community.icann.org/x/vh2OAw
https://community.icann.org/x/pi_AAw
https://community.icann.org/x/pi_AAw
https://community.icann.org/x/pi_AAw
https://community.icann.org/x/Y5MQAw
http://sched.co/7NCq
http://sched.co/7Mdh
http://sched.co/7Lrv
http://sched.co/7Lqe
https://atlarge.icann.org/ralos/apralo
https://atlarge.icann.org/ralos/naralo
https://atlarge.icann.org/get-involved/join-us


ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟
عقدت GAC عدد 24 جلسة تحضیریة باإلضافة إلى ثماني جلسات لمجموعات العمل في اجتماع ICANN رقم 56. وقد تم عقد جمیع جلسات 

GAC التحضیریة كاجتماعات مفتوحة. وركزت جلسات GAC على التعقیبات على عملیة وضع السیاسات الحالیة لـ GNSO والخطوات 
التالیة فیما یخص عملیة نقل دور اإلشراف على IANA واألمور الداخلیة والنصائح المقدمة إلى مجلس إدارة ICANN. واشتملت األمور 

 GAC حول السالمة العامة وحقوق اإلنسان والقانون الدولي واألسماء الجغرافیة. كما راجعت GAC الداخلیة على إحاطات من مجموعات عمل
كذلك مبادئھا التشغیلیة.

اجتمعت مجموعات عمل GAC كل یوم قبل جلسات GAC التحضیریة. وغطت الجلسات التحضیریة موضوعات عامة، بما في ذلك جلسة بناء 
قدرات GAC مع عرض توضیحي من فریق ICANN لمشاركة الحكومات والمنظمات الدولیة الحكومیة، وأمور أكثر تفصیالً، مثل حمایة 

بیان GAC التقلیدي، بما في ذلك نصائح GAC المقدمة  اختصارات المنظمات الدولیة الحكومیة. واختتمت جلسة GAC النھائي أعمالھا بإصدار 
 .ICANN إلى مجلس إدارة

وقد تمت مشاركة المجتمع على المستوى الثنائي وعلى مستوى المجتمعات المتعددة: اجتمعت GAC مع كل من ccNSO وGNSO و
SSAC ولعبت دوًرا قیادًیا في جلسة المجتمعات المتعددة حول إدارة وجدولة أعباء العمل مع المشاركة في الوقت ذاتھ في جلسات المجتمعات 

المتعددة األخرى. 

ورحبت GAC بست حكومات جدیدة كأعضاء في اجتماع ICANN رقم 56. وھذا یحیل العدد اإلجمالي ألعضاء GAC إلى 168 حكومة 
وطنیة واقتصاد بارز أعضاء فیھا باإلضافة إلى 35 منظمة دولیة حكومیة، IGO، كمراقبین.

الخلفیة
وتقدم GAC النصائح حول جوانب السیاسات في مسئولیات ICANN فیما یتعلق بنظام أسماء النطاقات. علًما بأن GAC لیست ھیئة مختصة 

باتخاذ القرارات. بل تقدم النصائح والتوجیھات إلى ICANN حول المشكالت التي تقع في نطاق اختصاصھا. علًما بأن نصیحة GAC لھا 
طبیعة خاصة بموجب لوائح ICANN الداخلیة. حیث یجب على مجلس إدارة ICANN وضع النصائح المقدمة منھا في االعتبار، ومتى ما 

اقترح مجلس إدارة ICANN إجراءات غیر متسقة مع نصائح GAC فیجب علیھا تقدیم مبررات القیام بذلك ومحاولة التوصل إلى حل مقبول 
لجمیع األطراف.

اللجنة االستشاریة الحكومیة
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https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/43712639/20160630_GAC%20ICANN%2056%20Communique_FINAL%20.pdf


ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟
عقدت RSSAC ثمانیة جلسات عمل، وجلسة عام واجتماًعا رسمًیا خالل اجتماع ICANN رقم 56. وركزت جلسات العمل على االنتھاء من 

 RSSAC002 والھیئة الحالیة بما في ذلك نظرة عامة على تقریر RSSAC أعمال ورشة العمل 2. وفرت الجلسة العامة إحاطات حول أعمال
اإلصدار 3: قیاسات نظام خادم الجذر. وافقت لجنة RSSAC خالل اجتماعھا الرسمي على اإلصدار 2 من إجراءات التشغیل الخاصة بھا 

 DNS باإلضافة إلى تقدیم التعلیقات العامة على مسودة میثاق لجنة مراجعة تقییم منطقة الجذر، وبیان حول المصداقیة من جانب العمالء لبیانات
من الجذر. 

األعمال القادمة
تقریر ورشة العمل 2 تحضیًرا لورشة العمل 3 في أكتوبر 2016.  وسوف تواصل لجنة RSSAC خالل األسابیع القادمة تقدیم النتائج من 

وسوف تنعقد المجموعة في اجتماع IETF رقم 96 من أجل مناقشة أعمالھا بما في ذلك التحلیل الفني المستمر لمخطط التسمیة المستخدم لخوادم 
الجذر الفردیة. وسوف تقوم لجنة RSSAC قریًبا أیًضا بمراجعة تقریر یوثق سجل نظام خادم الجذر. 

بادر بالمشاركة
وتدعو لجنة RSSAC خبراء DNS ونظام خادم الجذر إلى تقدیم بیان إبداء اھتمام إلى لجنة عضویة مجموعة RSSAC. علًما بأن الطلبات 

یجري مراجعتھا وتقییمھا للعضویة في المجموعة. وتقوم المجموعة بتنفیذ األعمال األساسي في RSSAC. وھناك 74 عضًوا (ال یعمل %47 
منھم لمشغلي خوادم جذر)، مما یوسع من قاعدة الخبرات الفنیة التي تسھم في أعمال RSSAC. لمعرفة المزید حول كیفیة المشاركة، برجاء 

زیارة صفحة المجموعة على الویب. 

اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر
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http://sched.co/7Sps
https://forum.icann.org/lists/comments-draft-rzerc-charter-10jun16/pdfs6GAOZKxwB.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-workshop-22jun16-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-caucus-2014-05-06-en


ماذا حدث في اجتماع ICANN رقم 56؟
وعقد لجنة SSAC، بالتعاون مع برنامج Deploy360 التابع لمجتمع اإلنترنت، ورشة عمل حول امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات 
(DNSSEC) یوم االثنین الموافق 27 یونیو. وكانت ھذه الجلسة بمثابة عرض عام ومناقشة مع من شاركوا بفاعلیة في نشر امتدادات 

 .DNSSEC

واشتملت الموضوعات التي تمت تغطیتھا في ورشة عمل DNSSEC ما یلي: 
 .DNSSC المخططات التي تصور نشر نظام  •

 .DNSSEC عروض توضیحیة حول اعتماد واتجاھات  •
مناقشة ھیئة حول تحدیات النشر.   •

 .DNSSEC باإلضافة إلى عروض توضیحیة فنیة حول تبدیل مفتاح التوقیع الرئیسي وطول مفتح توقع المنطقة، وخوارزمیات تشفیر  •

األعمال القادمة
كانت ورشة عمل DNSSEC جزء من اجتماعات ICANN على مدار عدة أعوام وقد قدمت منتدى لكل من األشخاص أصحاب الخبرات 
 DNSSEC الحالیة والمستقبلیة. وسوف تبدأ لجنة برنامج ورشة عمل DNSSEC والمستجدین لالجتماع وعرض ومناقشة عملیات نشر

العمل قریًبا على التخطیط لورشة عمل DNSSEC بحیث تعقد في اجتماع ICANN رقم 57. 

بادر بالمشاركة
اشتملت ورشة عمل DNSSEC في اجتماع ICANN رقم 56 على عرض توضیحي حول كیفیة المشاركة، مع روابط مؤدیة إلى برنامج 

Deploy360 وغیرھا من أنشطة النشر. باإلضافة إلى ذلك، كخطوة أولى في التخطیط لورشة عمل DNSSEC في اجتماع ICANN رقم 
57، سوف تقوم لجنة برنامج ورشة عمل DNSSEC بتوزیع دعوة مشاركة على مجتمع نشر DNSSEC. ونحن نوصي أعضاء المجتمع 

إرسال مقترحات في مساحات الموضوعات المشار إلیھا في دعوة المشاركة. 

اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار
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