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 !ICANN57 جزيل الشكر لكم على حضوركم اجتماع
نتمنى أن يكون نظام األيام السبع قد أتاح الفرصة  إلنجاز 

عمل كبير ما بين المجتمعات وداخل المجتمع الواحد وعلى 
تعزيز التوعية وبناء القدرات، من خالل عرض وتوضيح 
أفضل ما في ICANN أمام جمهور عالمي يضم أكثر من 

3,100 مشارك. 

يتناول تقريرما بعد اجتماع ICANN57لمنتدى السياسة 
التحديثات المقدمة من منظمات الدعم واللجان االستشار 

حيث يقوم مجتمعنا بوضع وتعديل السياسات التي تضمن 
أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت العالمي، كما أن منظمة 

ICANN فخورة بتقديم التسهيالت لهذا العمل. ففي حقيقة 
األمر، تم تخصيص 205 جلسة من أجل وضع سياسات 

واستشارات المجتمع. 

 ICANN جائزة ICANN57 وقد قدمنا في اجتماع
للقيادة إلى 12 قائد من قادة المجتمع ممن أسهمت إدراتهم 
 .IANA في نجاح عملية نقل دور اإلشراف على وظائف

كما قمنا بتكريم 36 قائد من قيادات المجتمع الختتام 
فترات عملهم. ونحن نعبر عن عظيم امتناننا وشكرنا 

للجهود الجماعية والفردية والمهارات والوقت الذي بذله 
مجتمعنا. حي ويسهم مجتمعنا بساعات ال حصر لها في 

مجموعات العمل من أجل تطوير أعمالنا الجوهرية.
وسوف تواصل ICANN تقييم وتحسين تنسيق اإلجتماع 

العام السنوي بما يتفق مع توصيات مجموعة عمل 
استراتيجيات االجتماعات بقيادة المجتمع. علًما بأن 

تعقيباتكم من األهمية بمكان بالنسبة لنا، كما أننا نحثكم 
على المشاركة في استطالعنا عند إصداره.

مع أطيب التحيات،

ديفيد أوليف
النائب األقدم للرئيس، 

قسم دعم تطوير السياسات
 ICANN المدير العام، مقر

اإلقليمي- إسطنبول

 ICANN57 نجاح اجتماع
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)ASO( منظمة دعم العناوين

ماذا حدث في اجتماع ICANN57؟
تجري منظمة دعم العناوين ASO أعماالً إقليمية لوضع السياسات في اجتماعات سجالت اإلنترنت اإلقليمية RIR وذلك من خالل قوائم العناوين البريدية، بيد أن 

منظمة دعم العناوين كان لها حضوراً في اجتماع ICANN57. وواصل مجتمع أرقام اإلنترنت تقوية وتعزيز عالقة العمل التي تربطه مع ICANN من خالل تقديم 
dتحديثات رفيعة المستوى خالل مراسم االفتتاح وأيًضا جلسة المنتدى العام األولى.

حدد عقد وظائف IANA المنتهي حالًيا متطلبات اإلبالغ وأداء خدمات ترقيم IANA. وفي غياب عقد وظائف IANA، اقترح مجتمع أرقام اإلنترنت وضع اتفاقية 
 ICANN ووقعت .IANA أداء خدمات أرقام ICANN الخمسة تواصل بموجبها )RIR( وسجالت اإلنترنت اإلقليمية ICANN بين )SLA( مستوى خدمة

وسجالت اإلنترنت اإلقليمية اتفاقية مستوى الخدمة SLA في يونيو 2016، وأصبحت االتفاقية سارية المفعول في 1 تشرين األول / أكتوبر 2016.

باإلضافة إلى ذلك، ولتوفير إشراف على اتفاقية مستوى الخدمة، أوصى مجتمع أرقام اإلنترنت بتشكيل لجنة مراجعة خدمات ترقيم IANA من أجل تقديم اإلرشادات 
للجنة التنفيذية في منظمة مصادر األرقام )NRO( خالل مراجعتها الدورية ألداء ICANN في مقابل اتفاقية مستوى الخدمة. وبعد نقل دور اإلشراف على وظائف 

.IANA تم تشكيل لجنة مراجعة خدمات ترقيم ،IANA

الخطوات التالية
تم تأسيس منظمة دعم العناوين ASO في 2003 من خالل مذكرة تفاهم )MoU( بين ICANN ومنظمة مصادر األرقام )NRO(، تمثل مجتمع أرقام اإلنترنت 
 )APNIC( ومركز معلومات الشبكات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ )AFRINIC( وخمسة سجالت إنترنت إقليمية مستقلة: المركز األفريقي لمعلومات الشبكات

والسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت )ARIN( وسجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي )LACNIC( ومركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول 
 .)RIPE NCC( اإلنترنت

ومن خالل مذكرة التفاهم، يعمل مجلس عناوين NRO بصفة مجلس عناوين ASO في ICANN. ويقوم مجلس عناوين ASO بتنسيق أعمال وضع السياسات 
 .ICANN ومجلس الترشيح وغيرها من مجموعات ICANN العالمية لمجتمع أرقام اإلنترنت باإلضافة إلى تعيين أعضاء في مجلس إدارة

يتألف مجلس عناوين منظمة ASO من 15 عضًوا، ثالثة من كل منطقة. وسوف يبدأ ثالثة أعضاء جدد فترات عملهم في 1 كانون الثاني/ يناير 2017: أومو أويايا 
  .)ARIN( وكيفين بلومبيرغ )APNIC( وبراجيش جين ،)AFRINIC(

كما تقر مذكرة التفاهم كذلك بأن على منظمة مصادر األرقام NRO توفير آلياتها من أجل المراجعة الدورية. وسوف يتم قريباً نشر طلب لتقديم العروض من أجل 
المراجعة القادمة لمنظمة ASO المقرر أن تبدأ في العام القادم. وسوف تقوم منظمة مصادر األرقام NRO بمراجعة الطلبات الواردة مع التنسيق حسب الضرورة مع 

ICANN طوال هذه العملية.

تشمل اجتماعات سجالت اإلنترنت اإلقليمية القادمة ما يلي:
AFRINIC 25 | بورت لويس بموريشيوس | 25-30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016  •  

APNIC 44 | مدينة هوت تشي منه بفيتنام | 20 شباط/ فبراير – 2 آذار/ مارس 2017  •  
ARIN 39 | نيو أورلينز بالواليات المتحدة األمريكية | 2-5 نيسان/ أبريل 2017  •  

RIPE 74 | بودابست بالمجر | 8-12 أيار/ مايو 2017  •  
LACNIC 27 | البرازيل | 22-26 أيار/ مايو 2017  •  

مواد الجلسة
تم عقد جلسة إحاطة بـ مستجدات ASO/NRO في تمام الساعة 11:00-12:15 يوم السبت، 5 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقدمت هذه الجلسة تحديثات واسعة حول 
وضع السياسات باإلضافة إلى تحديثات تشغيلية من مجتمع أرقام اإلنترنت بما في ذلك مجلس عناوين منظمة ASO ومنظمة NRO وسجالت اإلنترنت اإلقليمية.

https://schedule.icann.org/event/8cyb/public-forum-1
https://schedule.icann.org/event/8cyc/icann57-opening-ceremony
https://www.nro.net/wp-content/uploads/ICANN-RIR-SLA-signature25May16.pdf
https://www.nro.net/wp-content/uploads/ICANN-RIR-SLA-signature25May16.pdf
https://www.nro.net/wp-content/uploads/ICANN-RIR-SLA-signature25May16.pdf
https://www.nro.net/news/iana-numbering-services-review-committee-composition
https://www.nro.net/news/iana-numbering-services-review-committee-composition
https://aso.icann.org/about-the-aso/aso-memorandum-of-understanding/
https://aso.icann.org/advisory-council/
https://aso.icann.org/advisory-council/
https://schedule.icann.org/event/8cyw/asonro-update
https://schedule.icann.org/event/8cyw/asonro-update
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)ccNSO( منظمة دعم أسماء رموز البلدان

ماذا حدث في اجتماع ICANN57؟
التقت ثالث مجموعات عمل تابعة لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان ccNSO )مجموعة عمل التخطيط التشغيلي االستراتيجي، لجنة مراجعة اإلرشادات، اللجنة 

الدائمة لعمليات أمن واستقرار نطاقات ccTLD( يوم الجمعة 4 نوفمبر. وفي يوم السبت 5 نوفمبر، تم عقد فعالية اليوم الفني، وهي عبارة عن ورشة عمل 
مفتوحة أمام جميع أعضاء مجتمع ccTLD وغيرهم ممن لهم اهتمام بالموضوعات الفنية التشغيلية، بما في ذلك عمل السجل واألمن. وكان األحد 6 نوفمبر واالثنين 
7 نوفمبر أيام أعضاء ccNSO، حيث ناقش مجتمع ccTLD عدًدا من الموضوعات وأحيط علما بالمزيد عنها. يمكن الرجوع إلى نظرة عامة تفصيلية على جميع 

جلسات ccNSO لكل يوم هنا.

وعقد مجلس ccNSO اجتماع يوم االثنين في 7 نوفمبر. ويمكن إيجاد جدول األعمال وجميع الوثائق المساعدة على صفحة عمل مجلس ccNSO. وتم تعيين 
المرشحين لمجلس ccNSO والمقعد 11 في مجلس إدارة ICANN، كما تم إطالق عمليات انتخاب خاصة لمنطقة أمريكا الشمالية من أجل شغل المقعد الشاغر بعد 

رحيل بيكي بير )مقابلة شخصية بالفيديو(.

الخطوات التالية
التقرير النهائي: التوجيهات المقترحة بخصوص العملية الثانية لمراجعة تشابه السالسل

في يونيو 2015 طلب مجلس إدارة ICANN أن تقدم منظمة ccNSO—بالتشاور مع أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك اللجنة االستشارية الحكومية 
)GAC( واللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )SSAC(—المزيد من التوجيهات حول كيفية التعامل مع "قرارات الفصل". وفي شهر أكتوبر من عام 2015، 

شّكلت ccNSO مجموعة عمل مع مشاركين من مجتمع ccTLD وGAC. سعت مجموعة عمل هيئة مراجعة تشابه العمليات الموسعة )EPSRP( للحصول 
 ccNSO أنهت تقريرها وقدمته إلى مجلس EPSRP على التعقيبات واآلراء من خالل إجراءات التعقيبات العامة، على إرشاداتها المقترحة. كما أن مجموعة عمل
ألجل تبّنيه. وعلى الرغم من ذلك، أشار المجلس إلى أن SSAC سوف تولي المزيد من اإلهتمام بذلك. وقد تم تأجيل أية قرارات أخرى حتى االجتماع التالي لمجلس 

.ccNSO

)UCTN-مجموعة عمل( TLD تقرير سير العمل: لمجموعة العمل المجتمعية حول إطار استخدام أسماء الدول والمناطق كنطاقات
وقد قررت مجموعة عمل-UCTN أن األكواد المكونة من حرفين )في ASCII( يجب أن تظل محجوزة لنطاقات ccTLD )وفق معيار ISO(. وبعد تحليل تعقيبات 

المجتمع حول األكواد المكونة من ثالثة أحرف، تمت مناقشة مقترح خالل اجتماع ICANN55 الالحق، وتم عقد جلسة موسعة ضمت أطياف المجتمع في اجتماع 
ICANN56. وتعمل مجموعة عمل UCTN على تطوير تقريرها المرحلي ونشره ألجل جمع التعقيبات العامة حوله، بما في ذلك آراء اإلجماع حتى تاريخه، 

والمشكالت التي تم مواجهتها، باإلضافة إلى قناعة المجموعة بصعوبة التوصل إطار عمل متوافق. وخالل اجتماعها في اجتماع ICANN57، ناقشت مجموعة 
عمل UCTN بشكل رئيسي التوصيات المقرر تضمينها في التقرير المرحلي.

تمت مناقشة عملية وضع سياسات )PDP( فيما يخص االستغناء عن نطاقات ccTLD وتطوير آلية مراجعة من أجل القرارات التي تتخذ حول تفويض وإلغاء 
نطاقات ccTLD واالستغناء عنها وذلك خالل فعالية أيام أعضاء ccNSO. وقد أطلق مجلس ccNSO خالل اجتماعه دعوة لمتطوعين لإلنضمام الى فريق 

صياغة ميثاق مجموعة العمل، والذي يجب أن يشتمل على تعريف وتنقيح إلطار عملية PDP. وسوف يتم تضمين المواثيق األولية في تقرير المشكالت من أجل 
.ICANN58 المناقشة في اجتماع

مواد الجلسة
ويتوفر جدول أعمال تفصيلي الجتماع أعضاء ccNSO باإلضافة إلى ملخصات للجلسات على موقع ccNSO على الويب. وتشمل موضوعات جدول األعمال: 

تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات للموضوعات القانونية والتسويق، وموضوع "االبتكار من أجل نطاقات ccTLD ومن خاللها في سوق النطاقات 
المزدهر" خالل جلسة أخبار نطاقات ccTLD. كما ركزت منظمة ccNSO على عملية نقل دور اإلشراف على وظائف IANA )كيفية تأثيرها على نطاقات 

ccTLD وما هي التأثيرات بالنسبة للمستقبل؟(، وقدمت تحديثات فيما يخص مساءلة  ICANN والخطوات القادمة بشأنها باإلضافة إلى مناقشة ما لديها من مساءلة 
وشفافية. ويمكن إيجاد كافة العروض التوضيحية من هذا االجتماع الخاص بأعضاء ccNSO هنا.

https://icann572016.sched.org/event/8cvb
https://icann572016.sched.org/event/8cva
https://icann572016.sched.org/event/8cwH
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/workshop.htm
https://icann572016.sched.org/event/8cvb
https://icann572016.sched.org/event/8cvb
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/session-summaries.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/agenda.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/agenda.htm
https://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-meeting-sessions-27oct16-en.pdf
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/7+November+-+Hyderabad+2016
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/7+November+-+Hyderabad+2016
https://www.youtube.com/watch?v=1e61PxQjwyE&feature=youtu.be
https://ccnso.icann.org/workinggroups/epsrp.htm
https://ccnso.icann.org/workinggroups/epsrp.htm
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/13+October+%4019%253A00+UTC?preview=/61611641/62397877/FinalReport-EPSRP-06102016.pdf
https://www.icann.org/public-comments/proposed-epsrp-guidelines-2016-07-20-en
https://ccnso.icann.org/workinggroups/ccwg-unct.htm
https://ccnso.icann.org/workinggroups/ccwg-unct.htm
http://schd.ws/hosted_files/icann572016/22/2%20CTN%20-%20Lange.pdf
http://schd.ws/hosted_files/icann572016/22/2%20CTN%20-%20Lange.pdf
http://schd.ws/hosted_files/icann572016/81/4%20PDP%20presentation%20Boswinkel.pdf
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/session-summaries.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/agenda.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/presentations.htm
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ماذا حدث في اجتماع ICANN57؟
 ،GNSO نظمت مجموعات تحت إدارة المجتمع ما يقرب من 70 جلسة من أجل المضي قدًما بالنقاش حول الموضوعات التي تؤثر على ،ICANN57 في اجتماع

مثل السياسات ذات الصلة باإلجراءات القادمة لنطاقات gTLD الجديدة، وخدمات دليل التسجيل من الجيل التالي، باإلضافة إلى مراجعة لجميع آليات حماية الحقوق 
.gTLD لنطاقات

وعقدت GNSO جلسات مشتركة مع منظمة دعم األسماء العامة )ccNSO( واللجنة االستشارية الحكومية )GAC(، ومع مجلس إدارة ICANN. وأعاد مجلس 
GNSO انتخاب جيمس بالديل للعمل لمدة عام آخر رئيًسا لمنظمة GNSO واختار دونا أوستين وهيذر فوريست لمدة والية أخرى كنائبين لرئيس المجلس.  

كما اعتمد مجلس GNSO الميثاق الخاص بمجموعات العمل المجتمعية  والتي سوف ُيعهد إليها بمهمة وضع مقترح )أو مقترحات( من أجل اآللية التي يجب وضعها 
لتخصيص العوائد المستحصل عليها من مزادات نطاقات gTLD الجديدة. وعالوة على ذلك، اعتمد مجلس GNSO تقرير الحالة النهائي والتوصيات المقدمة من 
مجموعة GAC-GNSO االستشارية حول مشاركة GAC المبكرة في عمليات وضع السياسات في GNSO وقام بتعيين منسق عالقات GNSO الجديد لدى 

  .GAC

كما راجع مجلس GNSO الميثاق الخاص بمجموعة العمل المجتمعية حول حوكمة اإلنترنت )مجموعة عمل حوكمة اإلنترنت(، وهي مجموعة مهمتها األساسية 
المشاركة في عمليات حوكمة اإلنترنت خارج ICANN. كما قام مجلس GNSO بتمديد الميثاق مؤقًتا بشرط أن تقوم مجموعة عمل حوكمة اإلنترنت بمراجعة 

.ICANN58 ميثاقها وتقاريرها مرة أخرى حول التغييرات المقترحة بحلول اجتماع

الخطوات التالية
على مدار األسابيع القليلة القادمة، سوف تستأنف مجموعات عمل عملية وضع السياسات )PDP( في GNSO جدول اجتماعاتها االعتيادية. وتجدر اإلشارة إلى 
 )IGO( أن مجموعات عمل عملية وضع السياسات حول إستخدام أسماء الدول واألراضي كأسماء نطاقات للمستوى األعلىو الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومة

والمنظمة الدولية غير الحكومية )INGO( المسؤولة عن حماية الحقوق التصحيحية  ستقوم بنشر تقارير من أجل جمع مداخالت المجتمع حولها في الشهور القادمة.

وسوف تقوم GNSO قريًبا بالتصويت على اقتراح للنظر في التقرير المقدم من فريق صياغة تنفيذ لوائح GNSO، وهو الفريق الذي تم تشكيله من أجل تقديم 
.IANA بعد االنتهاء من عملية نقل دور اإلشراف على وظائف GNSO التوصيات فيما يخص العمليات واإلجراءات التي يجب تفعيلها بهدف تسهيل دور

مواد الجلسة
:GNSO واقرأ المزيد حول أعمال ICANN57 المنعقدة في اجتماع GNSO استمع إلى تسجيالت جلسات

اجتماع مجلس GNSO | الجزء 1، الجزء 2  •  
ICANN مجلس إدارة | ccNSO | GAC :االجتماعات المشتركة  •  

مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات gTLD الجديدة | الصفحة المخصصة للعمل، الجلسة  •  
مجموعة عمل عملية وضع السياسات لخدمات دليل التسجيل من الجيل التالي | الصفحة المخصصة للعمل، الجلسة  •  

مجموعة عمل عملية وضع السياسات لمراجعة جميع آليات حماية الحقوق في كافة نطاقات gTLD | الصفحة المخصصة للعمل، الجلسة  •  
•  مجموعة عمل عملية وضع السياسات الخاصة باطالع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على آليات حماية الحقوق التصحيحية |   

الصفحة المخصصة للعمل، الجلسة
فريق مراجعة تنفيذ WHOIS المفّصل | الصفحة المخصصة للعمل، الجلسة  •  

فريق مراجعة التنفيذ للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية | الصفحة المخصصة للعمل، الجلسة  •  
فريق مراجعة التنفيذ لمشكالت اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي | الصفحة المخصصة للعمل، الجلسة  •  

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول استخدام أسماء البلدان والمقاطعات كنطاقات TLD | الصفحة المخصصة للعمل، الجلسة  •  

)GNSO( منظمة دعم األسماء العامة

https://icann572016.sched.org/event/8cz1/gnso-council-public-meeting-part-2
https://icann572016.sched.org/event/8cz1/gnso-council-public-meeting-part-2
https://icann572016.sched.org/event/8cyy/gnso-council-public-meeting
https://icann572016.sched.org/event/8cyy/gnso-council-public-meeting
https://icann572016.sched.org/event/8m3n/joint-meeting-icann-board-and-gnso
https://icann572016.sched.org/event/8m3n/joint-meeting-icann-board-and-gnso
https://icann572016.sched.org/event/8czT/ccnsognso-joint-council-meeting
https://icann572016.sched.org/event/8cxD/gac-meeting-with-the-gnso
https://icann572016.sched.org/event/8cxk/gnso-new-gtld-subsequent-procedures-pdp-working-group-face-to-face-meeting
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://icann572016.sched.org/event/8cxj/gnso-next-generation-rds-pdp-wg-face-to-face-meeting
https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois
https://icann572016.sched.org/event/8cxv/gnso-review-of-all-rights-protection-mechanisms-in-all-gtlds-policy-development-process-working-group
https://community.icann.org/display/RARPMRIAGPWG/Review+of+all+Rights+Protection+Mechanisms+%2528RPMs%2529+in+all+gTLDs+PDP+Working+Group+Home
https://icann572016.sched.org/event/8cxu/gnso-igo-ingo-access-to-curative-rights-protections-working-group-presentation-of-initial-report
https://community.icann.org/display/gnsoicrpmpdp/IGO-INGO+Curative+Rights+Protection+Mechanisms+PDP+Home
https://schedule.icann.org/event/8dQY/thick-whois-implementation-review-team-meeting
https://community.icann.org/display/TWCPI/Thick+Whois+Policy+Implementation
https://icann572016.sched.org/event/8dQf/igoingo-implementation-review-team-meeting
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=54694212
https://icann572016.sched.org/event/8cwR/privacy-and-proxy-services-accreditation-implementation-review-team-project-overview
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation
https://icann572016.sched.org/event/8czS/ccnso-gnso-ccwg-use-of-country-and-territory-names-as-tlds
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
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ماذا حدث في اجتماع ICANN57؟
اعتمدت اللجنة االستشارية العامة ALAC الميثاق الخاص بمجموعة العمل المجتمعية حول عوائد مزادات نطاقات gTLD الجديدة وسوف تقوم باختيار رئيس 

مشارك للمجموعة. كما قررت لجنة ALAC مواصلة العمل كمنظمة دعم لمجموعة العمل المجتمعية حول حوكمة اإلنترنت. 

وقد تم إرسال توصيات مؤتمر القمة الثاني للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين )ATLAS II( –التي اعتمدتها لجنة ALAC– إلى مجلس إدارة ICANN. وقد أتت 
 .ATLAS II ختاًما لمساعي استمرت على مدار عامين من أجل تنفيذ 43 توصية أقرها إعالن مؤتمر قمة

وكانت مؤسسة ITEMS –التي تعتبر الجهة المستقلة التي أجرت المراجعة الشاملة – قد أطلعت المجتمع الشامل لعموم المستخدمين على النتائج األولية التي 
توصلت إليها حول المهمة واألهداف والفاعلية الهيكلية للمجتمع العام. كما تم نشر بحث تحليلي تمت المبادرة به من قبل المجتمع حول هيكلية المجتمع الشامل لعموم 

المستخدمين.

أما من حيث التوعية والتواصل، فقد عقدت المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ )APRALO( جلسات 
ناجحة لبناء قدرات منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين )ALS( الخاصة بها، باإلضافة إلى فعالية مشتركة للترويج والعرض التعريفي. باإلضافة إلى ذلك، 

عقد المجتمع العام مناقشة حية مع طالب برنامج NextGen حول أنشطة السياسات في المجتمع العام.

الخطوات التالية
من المقرر في أوائل شهر كانون األول/ ديسمبر 2016 أن يتم نشر التقرير األولي للمراجعة المستقلة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين من أجل اطالع مجموعة 

عمل المراجعة العامة عليه والنظر فيه. كما ستقوم ALAC -في إطار الجهود التكميلية للمراجعة العامة- بإجراء المزيد من التحليل لفاعلية هياكل او منظومات 
المجتمع الشامل على أساس البحث التحليلي لهياكل كل من اللجنة اإلستشارية العامة والمنظمات األقليمية الشاملة ومنظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين 

 .ALAC-RALO-ALS

وعلى صعيد المناطق، سوف تكون المنظمة العامة اإلقليمية لمنطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي )LACRALO(، والمنظمة العامة اإلقليمية لمنطقة أمريكا 
الشمالية )NARALO( والمنظمة العامة اإلقليمية لمنطقة أفريقيا )AFRALO( منشغلين بالتخطيط إلجتماعاتهم العمومية التي سوف تعقد في شهر كانون الثاني/

يناير ونيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2017 على التوالي. 

مواد الجلسة
تقرير تنفيذ توصيات مؤتمر القمة الثاني للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين  •  

ALAC-RALO-ALS البحث التحليلي لهياكل كل من  •  
ICANN57 جدول أعمال المجتمع الشامل لعموم المستخدمين ومواد العرض التوضيحي من اجتماع  •  

ICANN57 وقرارات اإلجماع من اجتماع ALAC مقترحات  •  
ICANN57 صور المجتمع الشامل لعموم المستخدمين من اجتماع  •  

)ALAC( المجتمع الشامل لعموم المستخدمين/اللجنة االستشارية العامة

https://atlarge.icann.org/advice_statements/9917
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ALS+Expectations+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ALS+Expectations+Workspace
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=60490926
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=60490926
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Actions+in+ICANN+57
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Actions+in+ICANN+57
https://www.flickr.com/photos/icannatlarge/
https://www.flickr.com/photos/icannatlarge/
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ماذا حدث في اجتماع ICANN57؟
عقدت GAC ثالثين جلسة عامة باإلضافة إلى ست جلسات لمجموعات العمل في اجتماع ICANN57. وكانت جميع جلسات GAC متاحة للجميع ومزودة بترجمة 
فورية بلغات األمم المتحدة الست باإلضافة إلى البرتغالية. ورحبت GAC بممثل النيبال عضًوا جديًدا في اجتماع ICANN57، ليبلغ عدد أعضاء GAC إلى 170 
من الحكومات ممثلة في هيئة األعضاء باإلضافة إلى 35 منظمة دولية حكومية )IGO( بصفة مراقبين. وقد أجريت انتخابات للمناصب القيادية للجنة GAC، التي 
نتجت عن إعادة انتخاب رئيس GAC الحالي بالتصويت عن طريق التزكية وتعيين ممثلي GAC من كل من مصر وبيرو والصين وفرنسا والمملكة المتحدة نواًبا 

له.
وقد تمت مشاركة المجتمع على المستوى الثنائي وعلى مستوى المجتمعات المتعددة: واجتمعت GAC مع مجلس إدارة ICANN ومجلس منظمة دعم أسماء 

رمز البلد ومجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة )GNSO( واللجنة االستشارية العامة. كما لعبت مجموعات عمل GAC دوًرا ريادًيا في ثالث جلسات حول 
الموضوعات األكثر أهمية باإلضافة إلى جلسة لبناء القدرات لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ.

وقد غطت الجلسات العامة العديد من الموضوعات، ويشمل ذلك عمليات وضع السياسات )PDP( في GNSO حول خدمات دليل التسجيل باإلضافة إلى اإلجراءات 
القادمة لنطاقات gTLD الجديدة، حيث تم جمع كافة مداخالت لجنة GAC. وتم عقد جلسات إضافية حول حماية مختصرات أسماء المنظمات الدولية الحكومية 

واألسماء الوطنية للصليب األحمر، ورموز وأسماء الدول كنطاقات من المستوى الثاني باإلضافة إلى مسائل داخلية. 

كما قامت GAC أيًضا بوضع وتطوير عملياتها في ضوء لوائح ICANN الداخلية الجديدة بعد عملية نقل دور اإلشراف على وظائف IANA وتلّقت تحديثات 
حول موقع GAC على الويب في المستقبل. وإستعرضت مجموعات عمل GAC السالمة العامة وحقوق اإلنسان والقانون الدولي واألسماء الجغرافية والمناطق 

المهّمشة والمبادئ التشغيلية وأيًضا عالقات لجنة الترشيح آخر مستجدات عملها. وقد تم إصدار البيان اإلختتامي للجنة GAC في حيدر أباد كنتيجة هامة 
.ICANN للمداوالت، والذي ضم بعض المشورات المقدمة إلى مجلس إدارة

الخطوات التالية
سوف تتابع GAC مشورتها التي تقدمت بها في حيدر أباد إلى مجلس إدارة ICANN وذلك خالل إجتماع هاتفي الحق باإلضافة إلى البدء في اإلعداد الجتماع 

ICANN58 في مرحلة مبكرة. وسوف يتواصل العمل على إعداد العمليات وفق لوائح ICANN الداخلية الجديدة وعلى بعض الموضوعات الحالية األخرى 
سة في  فيما بين لجنة GAC ككل وأيًضا فيما بين مجموعات عملها. كما تشارك GAC في مجموعات عمل عملية وضع السياسات في GNSO وكمنظمة مؤسِّ

مجموعات العمل المجتمعية األخرى. 

مواد الجلسة
يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل فيما يخص جلسات GAC على جدول اجتماع ICANN57، حيث تنشر العروض التوضيحية والنصوص المدونة. وتتوفر 

معلومات إضافية حول GAC على موقع GAC على الويب.

ونرحب باألعضاء الجدد في GAC. علًما بأن العضوية الكاملة في GAC متاحة أمام الحكومات الوطنية واالقتصادات البارزة. يمكن للمنظمات الحكومية متعددة 
الجنسيات ومنظمات التحالفات المشاركة في GAC بصفة مراقبين. للحصول على معلومات حول العضوية وكيفية التقدم، يرجى االطالع على هذه الصفحة أو 

.gac-staff@icann.org االتصال على البريد

)GAC( اللجنة االستشارية الحكومية

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Under-served+Regions+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Group+to+Examine+the+Protection+of+Geographic+Names+in+any+Future+Expansion+of+gTLDs
https://gacweb.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=39944649
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Public+Safety+Working+Group
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC%20ICANN%2057%20Communique.pdf?version=6&modificationDate=1478668059355&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC%20ICANN%2057%20Communique.pdf?version=6&modificationDate=1478668059355&api=v2
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Group+to+examine+the+GAC%2527s+participation+in+NomCom
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Under-served+Regions+Working+Group
https://icann572016.sched.org/
https://icann572016.sched.org/
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Newcomers
mailto:gac-staff%40icann.org?subject=
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ماذا حدث في اجتماع ICANN57؟
صادقت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC على اإلصدارات التي تمت في اجتماع RSSAC023 :ICANN57 وRSSAC024 و

.RSSAC025
•  ففي الوثيقة الصادرة RSSAC023 تتولى اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC مهمة إبالغ المجتمع بنظام خادم الجذر الحالي   

وتاريخه من البدايات وحتى يومنا الحالي. وقد تم إصدار المستند بالتعاون مع منظمات مشغلي خادم الجذر. 
ف لجنة RSSAC العناصر الفنية األساسية لمشغلي الجذر الجدد المحتملين التي يفترض أن  •  وفي الوثيقة الصادرة RSSAC024 تعرِّ  

تكون جزًءا أساسًيا من أي عملية تعيين محتملة لمشغل خادم الجذر. 
•  وأخيًرا، في الوثيقة الصادرة RSSAC025 تلخص لجنة RSSAC نتائج ورشة العمل التي أقامتها في تشرين األول/ أكتوبر 2016   

وتسلط الضوء على مساءلة واستمرارية وتطور نظام خادم الجذر. 

الخطوات التالية
إن لجنة RSSAC هي المسئولة عن تقديم المشورة إلى مجتمع ICANN وإلى مجلس اإلدارة حول المسائل ذات الصلة بتشغيل وإدارة وأمن وتكامل نظام خادم 

الجذر. وتتألف لجنة RSSAC من ممثلين من المنظمات المسئولة عن خدمة تشغيل اسم الجذر العالمي ومنسقي العالقات مع المنظمات الشريكة المشاركة في اإلدارة 
الفنية والتشغيلية المستقرة لنظام خادم منطقة الجذر. 

وفي عام 2014، أطلقت لجنة RSSAC تجّمع خبراء نظام أسماء النطاقات ونظام خادم الجذر من أجل تنفيذ أعمالها األساسية. ويضم التجمع 77 عضًوا )ال يعمل 
 .RSSAC 45% منهم لدى مشغلي خوادم جذر(، يقومون على توسعة قاعدة الخبرات الفنية التي تسهم في أعمال

 RSSAC التركيز على تطور نظام خادم الجذر، بما في ذلك مسألتي المساءلة والشفافية. كما تقوم لجنة RSSAC سوف تواصل ،ICANN57 وبعد اجتماع
بوضع معجم بالمصطلحات لكي يكون بمثابة أساس للعمل الذي تقوم به ومعلومات تعليمية حول نظام خادم الجذر. وسوف يواصل فريق عمل مشروع تسمية خادم 

الجذر جهوده في حين سوف يبدأ فريق عمل مثيالت Anycast جدول اجتماعات االعتيادية. 

مواد الجلسة
عقدت لجنة RSSAC تسع جلسات عمل طوال اجتماع ICANN57 من أجل المضي قدًما بعملها حول تطور نظام خادم الجذر ومن أجل مناقشة مسائل داخلية 

 .ICANN ومع المسئول الفني في ICANN مع مجلس إدارة RSSAC متنوعة. كما التقت

كما واصلت RSSAC مشاركتها في سلسلة "طريقة العمل" التعليمية. وتم عقد جلستين حول عمليات خادم ملف الجذر في تمام الساعة 15:15-16:45 يوم 
الخميس 3 نوفمبر ويوم الجمعة 4 نوفمبر. وبدأت الحلقات التعليمية بنظرة عامة موجزة حول نظام أسماء النطاقات DNS، وتاريخه والمهمة التي يقوم بها مشغلو 

 .anycast منطقة الجذر. كما تمت تغطية بضع موضوعات فنية والتي تشمل شرًحا عاًما لتوجيه

وكانت جلسة RSSAC العامة في تمام الساعة 13:45-15:00 يوم األحد 6 نوفمبر. وخالل هذه الجلسة، قدم أعضاء RSSAC إحاطة باألنشطة التي تمت منذ 
اجتماع ICANN56، ويشمل ذلك األعمال الحالية واإلصدارات األخيرة. 

جدير بالذكر، أن تجمع RSSAC عقد أول اجتماع له خالل اجتماع ICANN العام في تمام الساعة 15:15-16:45 يوم األحد 6 نوفمبر. وناقش تجّمع 
RSSAC أطراف العمل الجاري مع استكشاف الموضوعات المحتملة للعمل المستقبلي. 

)RSSAC( اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-023-04nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-024-04nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-025-04nov16-en.pdf
https://www.icann.org/groups/rssac
https://schedule.icann.org/event/8eS0/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/8eS0/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/8eRw/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/8eRw/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/8czV/rssac-public-session
https://schedule.icann.org/event/8czV/rssac-public-session
https://schedule.icann.org/event/8czE/rssac-caucus-meeting
https://schedule.icann.org/event/8czE/rssac-caucus-meeting
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ICANN57 تقرير السياسة لما بعد اجتماع

ماذا حدث في اجتماع ICANN57؟
عقدت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار SSAC جلستين حول امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات )DNSSEC( خالل اجتماع ICANN57. وكانت الجلسة 

األولى باسم "DNSSEC للجميع: دليل للمبتدئين". وقدمت SSAC في هذه الجلسة تعريًفا المتدادات DNSSEC وأوضحت الكيفية التي يمكن للحضور من 
خاللها استخدام ونشر DNSSEC بسهولة وسرعة. 

وكانت الجلسة الثانية عبارة عن ورشة عمل المتدادات DNSSEC، والتي اشتملت على 17 جلسة نقاشية وعرض توضيحي وعرض تقديمي للهيئات حول 
الموضوعات التالية: 

•  مناقشات للهيئة حول أنشطة DNSSEC في منطقة دول آسيا-المحيط الهادئ، بما في ذلك عروض توضيحية من كل من الهند واليابان   
وسنغافورة وفيتنام؛ وحول تبديل مفتاح الجذر - جاهزية برمجيات الحل المتكررة.

•  شروحات حول التزويد اآللي أو التلقائي لـDS أي )DSAP(، و DNSSEC في ويندوز من أجل خادم DNS، وحزمة    
.)Microsoft Outlook( برنامج مايكروسوفت آوتلوك DNSSEC-S/MIME-DANE

•  عروض توضيحية حول نشر DNSSEC في جميع أنحاء العالم، واالستخدام السئ لحزمة NSEC/NSEC3، والبريد اآلمن بقدرات   
.DNSSEC

إضافة إلى ذلك، التقت لجنة SSAC مع مجلس إدارة ICANN من أجل تقديم إحاطة حول اإلصدار األخير: SAC084: تعليقات اللجنة االستشارية لألمن 
واالستقرار SSAC على التوجيهات المقدمة إلى هيئة العملية الموسعة لمراجعة تشابه السلسلة لعملية المعاملة السريعة لنطاقات المستوى األعلى إلسم النطاق 

المدول IDN. كما عقدت SSAC اجتماًعا عاًما حيث قدمت نظرة عامة حول أنشطتها األخيرة والحالية، وطلبت التعقيبات من المجتمع. وفي النهاية، عقدت 
SSAC جلسات عمل خاصة على مدار يوم كامل.

الخطوات التالية
كانت ورشة عمل DNSSEC جزء من اجتماعات ICANN على مدار عدة أعوام وقد وفرت منتدى لكل من األشخاص أصحاب الخبرات والمستجدين لالجتماع 

وعرض ومناقشة عمليات نشر DNSSEC الحالية والمستقبلية. وسوف تبدأ لجنة برنامج ورشة عمل DNSSEC العمل قريًبا على التخطيط لورشة عمل 
DNSSEC بحيث تعقد في اجتماع ICANN58. كما ستواصل لجنة SSAC وضع التقارير واالستشارات والتعليقات حول مجموعة واسعة من الموضوعات 

 .ICANN58 وإعداد عروض الشرح العامة ألنشطتها األخيرة الجتماع

مواد الجلسة
DNSSEC للجميع: دليل المبتدئين   •  

ورشة عمل DNSSEC | الجزء 1، الجزء 2، الجزء 3  •  
اجتماع SSAC العام  •  

)SSAC( اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://icann572016.sched.org/event/8cyu/dnssec-for-everybody-a-beginners-guide
https://icann572016.sched.org/event/8cyu/dnssec-for-everybody-a-beginners-guide
https://icann572016.sched.org/event/8czu/dnssec-workshop-part-3
https://icann572016.sched.org/event/8czu/dnssec-workshop-part-3
https://icann572016.sched.org/event/8czt/dnssec-workshop-part-2
https://icann572016.sched.org/event/8czt/dnssec-workshop-part-2
https://icann572016.sched.org/event/8czs/dnssec-workshop-part-1
https://icann572016.sched.org/event/8czs/dnssec-workshop-part-1
https://icann572016.sched.org/event/8czL/ssac-public-meeting
https://icann572016.sched.org/event/8czL/ssac-public-meeting

