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تقرير سياسات ما بعد ICANN59

نجاح اجتماع ICANN59
ً
جزيل على حضوركم منتدى السياسات الثاني!
شكرا
ً
على مدى أربعة أيام ،ساهم أصحاب المصلحة في السير
قد ًما بمهمة تطوير السياسة في  .ICANNنأمل أن يسمح
تنسيق منتدى السياسات بإجراء مناقشات ديناميكية بين
المجتمعات المحلية والعمل الجوهري داخل المجتمع.
یحتوي تقریر سیاسة ما بعد اجتماع  ICANN59علی
النتائج والقرارات باإلضافة إلی نظرة عامة علی األنشطة
في جوھانسبرغ .تولی ممثلو المنظمات الداعمة واللجان
االستشاریة زمام المبادرة في تنظیم البرنامج .وخصص
الصباح للتوعية وتعزيز العمل في مجال وضع السياسات
والمشورة .وتميز بعد الظهر بجلسات عبر المجتمع
الستكشاف مجموعة متنوعة من الموضوعات من الالئحة
العامة لحماية البيانات إلى عمليات ميزانية .ICANN
خالل  ،ICANN59تلقى هيرو هوتا وباتريشيو بوبليتي
جائزة  Ethos Awardألصحاب المصلحة المتعددين
بعد عملية اختيار تنافسية بقيادة المجتمع .وقد أثبت كل
من هوتا وبوبليتي التزامهما بنموذج أصحاب المصلحة
المتعددين عبر عقود من المشاركة والتفاني لمجتمع
اإلنترنت العالمي.

فوق كل شيء ،تطمح منظمة  ICANNإلى دعم السياسة
األساسية القائمة على التوافق في اآلراء ومشورة تطوير
عمل المجتمع من خالل تمكين المشاركة الفعالة والفاعلة
بالنظام التصاعدي والمشاركة في نموذج أصحاب
المصلحة المتعددين .نحن نقدر مساهماتكم في منتدى
سياسات  ICANN59الناجح.
نتطلع إلى رؤيتكم في أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
لالجتماع العام السنوي .ICANN60

مع أطيب التحيات،

ديڤيد أوليڤ
نائب الرئيس األول،
قسم دعم وضع السياسات
العضو المنتدبICANN ،
المكتب اإلقليمي  -إسطنبول،
تركيا
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم العناوين ()ASO
القرارات والنتائج
في جوهانسبرغ ،قدمت مؤسسة  ITEMSالدولية مشروع التقرير النهائي للمراجعة التنظيمية لمنظمة  .ASOوقد اختار المجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام
( ،)NRO ECوبالتعاون مع لجنة فعالية المنظمة التابعة لمجلس إدارة  ،ICANNمؤسسة  ITEMSالدولية في وقت سابق من هذا العام إلجراء المراجعة المستقلة
لمنظمة .ASO
وكما هو موضح في دعوة  NROلتقديم المقترحات ،فإن هدف المراجعة هو تحديد ما إذا كان لدى  ASOغرض مستمر في هيكل  ،ICANNوإذا كان األمر كذلك،
ما إذا كان أي تغيير في الهيكل أو العمليات يمكن أن يحسن فعالية  ASOفي هيكل  .ICANNيتمثل هدف إضافي في تقييم ما إذا كانت منظمة  ASOمسؤولة أمام
مجتمع أرقام اإلنترنت عند االضطالع بمسؤولياتها.
یتضمن نطاق المراجعة جمیع الوظائف التي تقوم بھا  ASOلدعم  ،ICANNوبصفة خاصة ،تطویر سیاسة األرقام العالمیة وتعيين األفراد في ھیئات ICANN
المختلفة ،بما في ذلك مجلس إدارة .ICANN

ماذا حدث أيضًا؟
على الرغم من وجود العديد من أعضاء مجلس عناوين ( ASOأو  )ASO ACو  NRO ECفي جوهانسبرغ ،إال أن منظمة  ASOلم تجتمع في .ICANN59
تضطلع منظمة  ASOبأعمال تطوير السياسات في االجتماعات اإلقليمية لسجل اإلنترنت ومن خالل مراسالت القوائم البريدية؛ وعالوة على ذلك ،كان لدى ASO
 ACبالفعل اجتماعه السنوي في .ICANN58

الخطوات التالية
سيقدم مجتمع األرقام تعليقات عامة على التقرير النهائي لمشروع مراجعة  ASOحتى  14يوليو  .2017وسیتم نشر التقریر النھائي في  31یولیو  ،2017وسيتبع
ذلك إجراءات التعلیق العام لمؤسسة  ICANNلتلقي مالحظات مجتمع اإلنترنت العالمي على نطاق أوسع.
للبقاء على دراية بأحدث التطورات ،قم باالشتراك في القوائم البريدية لسياسة التسجيل اإلقليمية:
• مناقشة سياسة موارد AFRINIC
• مجموعات ذات االهتمام المشترك المعنية بسياسات APNIC
• سياسة  ARINالعامة
• سياسة LACNIC
• مجموعة عمل سياسة عنوان RIPE NCC
اجتماعات سجل اإلنترنت اإلقليمية القادمة:
•  | APNIC 44الفترة  14-7سبتمبر  | 2017تايشونج ،تايوان
•  | LACNIC 28الفترة  22-18سبتمبر  | 2017مونتيفيديو ،أوروغواي
•  | ARIN 40الفترة  6-5أكتوبر  | 2017سان خوسيه ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية
•  | RIPE 75الفترة  26-22أكتوبر  | 2017دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
•  | AFRINIC 27الفترة  27نوفمبر  2 -ديسمبر  | 2017الجوس ،نيجيريا

مواد المصادر
• مراجعة  :ASOمسودة التقرير النهائي
• مراجعة  :ASOعرض مسودة التقرير النهائي
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
القرارات والنتائج
CWG-UCTN
سعى فريق العمل عبر المجتمع المعني باستخدام أسماء البلدان واألقاليم كنطاقات المستوى األعلى ( )CWG-UCTNللحصول على تعليقات عامة على الورقة
المؤقتة ،وعلى وجه التحديد على مسودة نتائجها وتوصياتها استنادًا إلى مراجعة التعليقات التي تم تلقيها ،هناك دعم للتوصيات الرئيسية لمجموعة العمل المجتمعية
 .CWG-UCTNوتشمل هذه التدابير إغالق الفريق العامل والحاجة إلى بذل جهد جديد ذي والية أوسع نطاقًا ،وفي سياق أوسع.
في اجتماع أعضاء  ،ccNSOتمت مناقشة توصیات  CWG-UCTNلمواصلة العمل علی استخدام أسماء الدول واألقالیم کنطاقات المستوى األعلی ()TLDs
ودعمھا .ومع ذلك ،ال يزال التنسيق لمواصلة العمل خاضعًا لمناقشة المجتمع .في انتظار نتائج تلك المناقشة ،أرجأ مجلس  ccNSOاعتماد الورقة النهائية إلى
اجتماع مجلس  ccNSOالقادم المقرر عقده في يوليو .2017
إجراء  ccNSOلممارسة حقوق المجتمع ذي الصالحيات للموافقة على إجراءات محددة
ومن أجل هيكلة عملية اتخاذ القرار في  ccNSOكمشارك في القرار ،وضعت لجنة مراجعة إرشادات ( ccNSOأو  )GRCمسودة إرشادات بشأن إجراءات
 ccNSOحول إجراءات الموافقة (وإجراءات الرفض كذلك) .عند وضع المبادئ التوجیھیة ،حددت لجنة مراجعة المبادئ التوجیھیة قضیة رئیسیة :ال تتوافق عملیة
اتخاذ القرار في  ccNSOمع الجداول الزمنیة إلجراءات عمل الموافقة علی اللوائح الداخلیة لمؤسسة  66( ICANNیو ًما مقابل  21یوما ،بالتوالي) .اقترحت لجنة
مراجعة المبادئ التوجیھیة  3حلول بدیلة ،وفي  ICANN59تم إجراء مشاورة مجتمعیة موسعة لتقديم اإلرشادات .النتيجة هي أن القرار النهائي لمجلس ccNSO
في كل من عملية إجراءات الموافقة وعملية التماس إجراءات الرفض يجب أن تخضع لطلب تصويت تصديق األعضاء ،بموجب قواعد  ccNSOلسنة .2004
قرار  ccNSOبالموافقة على تغيير اللوائح الداخلية األساسية
التغييرات المقترحة من مجلس إدارة  ICANNعلى اللوائح الداخلية األساسية ،واألسئلة المتعلقة بهذا االقتراح تمت معالجتها خالل المنتدى المجتمعي الذي
عُقد خالل اجتماع  .ICANN59قرر مجلس  ccNSOفي اجتماعه في  ICANN59الموافقة على تغيير اللوائح الداخلية األساسية .بعد نشر ھذا القرار ،یخضع
للتصديق من قبل أعضاء  ،ccNSOإذا طلب  17عضو أو أکثر من  ccNSOذلك.
 ccNSOكمشارك في اتخاذ القرار :التماسات إجراءات الرفض
يلعب المشاركون في اتخاذ القرارات مثل  ccNSOدورا ً ها ًما في عملية إجراءات الرفض .فأثناء اجتماع أعضاء  ،ccNSOشارك مجتمع المستوى األعلى
لرمز البلد ( )ccTLDفي محاكاة للعملیة لتسليط الضوء على المشكالت التي یجب على ( ccNSOوغیرھا) حلھا كمشارکین في اتخاذ القرار فیما یتعلق بعملیة
إجراءات الرفض .تشمل القضايا التي تم تحديدها :من ومتى وكيف يتم تقديم التماس الرفض .والجداول الزمنية المعنية؛ وأدوار مجلس  ccNSOوإدارة المجتمع ذي
الصالحيات.
اختيار أماكن االجتماع
بعد مناقشة مستفيضة تضمنت احاطة مع ّمقة من فريق اجتماعات  ،ICANNفإن مجتمع  ccTLDالحاضر في جوهانسبرغ يدعم استمرار حضور ccNSO
ومشاركتها في  ICANN60في أبو ظبي .لذلك ،سیستمر مجلس  ccNSOفي االستعداد والمساعدة في تنظیم  ICANN60دون تغییر النمط العادي للمشارکة.
تمديد تفويض مجموعة العمل المجتمعية المعنية بالمساءلة CCWG-Accountability
طلب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزیز مساءلة  )CCWG-Accountability( ICANNمن  ccNSOدعم استمرار مسار
العمل  .2وأجريت مشاورة مجتمعیة خالل اجتماع أعضاء  ccNSOفي  ICANN59للوقوف على مستوى دعم مجتمع  ccTLDللعمل الذي سیتم القیام به .ویدعم
مجلس  ccNSOاستمرار األنشطة علی النحو الذي اقترحه الرؤساء المشارکون لمجموعة عمل CCWG-Accountability
اجتماع مجلس ccNSO
اجتمع مجلس  ccNSOفي جوهانسبرغ .وتم نشر جدول األعمال والمواد األساسية ذات الصلة هنا وعلى الصفحة المخصصة لعمل المجلس.

ماذا حدث أيضًا؟
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
يوم االثنين ،بدأت اجتماعات مدراء  ccTLDبعقد يوم التكنولوجيا،وهي ورشة عمل مفتوحة لجميع أعضاء المجتمع المهتمين بالموضوعات التقنية والتشغيلية،
بما في ذلك أعمال السجل واألمان .الثالثاء واألربعاء ،انعقد اجتماع أعضاء  .ccNSOفي االجتماع ،ناقش مجتمع  ccTLDالقضایا التي تؤثر علی مدراء TLD
لرموز الدول في العالم .جدول  ccNSOالمفصل الجتماع  ICANN59متاح هنا.
تلخص الفقرات التالیة الجلسات المجتمعية التي تمت استضافتھا تحت إشراف .ccNSO
القواعد العامة لحماية البيانات
تطبق القواعد العالمية لحماية البيانات (- )GDPRرقم  - EU/2016/679على أي شخص أو كيان يعالج البيانات الشخصية للمقيمين في االتحاد األوروبي.
وكقاعدة ،فهي تنسق جميع قوانين خصوصية البيانات في جميع أنحاء أوروبا ،لحماية وتمكين خصوصية البيانات لجميع مواطني االتحاد األوروبي وتوضيح وتعزيز
طريقة المنظمات عبر نهج خصوصية البيانات لالتحاد األوروبي.
الجلسة المجتمعية الجتماع :ICANN59
•	رفع مستوى الوعي بخصوص  GDPRوتأثيرها المحتمل على نظام أسماء النطاقات ( )DNSومستخدميه.
•	حلل كيفية تأثير  GDPRعلى الخدمات التي تقدمها السجالت والمسجلون واالستخدامات الحالية لمعلومات  DNSو  ،WHOISوالبحث عن حلول
عملية.
•	تقييم أثر  GDPRوتحديد الخطوات التالية المحتملة للعمل الحالي والمتوقع المتعلق بمؤسسة .ICANN
الجانب التشغیلي لخطة عمل  ICANNوميزانيتھا
اتخذت ھذه الجلسة شکل حوار مجتمعي مع الترکیز علی أھداف  ICANNالتشغیلیة والمقاييس المتعلقة بها ،کجزء من عملیة التخطیط العادیة لمؤسسة .ICANN
وشملت المواضيع قيد المناقشة ما يلي:
•	ميزانية  PTIوالتخطيط طويل المدى
•	مشاركة  ICANNالدولية ،بما في ذلك إستراتيجية المكاتب والمراكز اإلقليمية
•	تقديرات برنامج نطاق المستوى األعلى العام الجديد ()gTLD
من الذي يضع أولويات ICANN؟
هدفت هذه الجلسة إلى تطوير فهم مشترك لوجهات نظر المجتمع حول كيفية تحديد األولويات في نظام  ،ICANNومن يجب أن يحدد تلك األولويات للمنظمة في
المستقبل.
جائزة  Ethos Awardألصحاب المصلحة المتعددين
وفي هذا العام ،كرمت لجنة تقييم مجتمعية عضوين قديمين في مجتمع  :ccTLDهيرو هوتا ( ).jpوباتريسيو بوبليتي ( .).clتكرم جائزة  Ethos Awardألصحاب
المصلحة المتعددين أعضاء مجتمع  ICANNالذين قدموا مساهمات بارزة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في حوكمة اإلنترنت .وقد اختير هوتا وبوبليتي
من قائمة تضم  14مرش ًحا من أولئك الذين يبدون روح التعاون على أفضل مايكون ويعززون بقوة توافق اآلراء .وقد أثبت الحائزان على الجائرة التزامهما من خالل
عقود من المشاركة الفعالة والتفاني .ويهنئ مجلس  ccNSOمن قلبه هوتا وبوبليتي على تكريمهما.
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
الخطوات التالية
مجموعة عمل عملية وضع سياسة  ccNSOحول إنتهاء النطاقات
في  ،ICANN58بدأ مجلس  ccNSOعملية وضع سياسة  ccNSOالثالثة ( .)PDPالھدف من ذلك ھو وضع سیاسات وتقديمها بتوصية الى مجلس إدارة
 ICANNوالتي تتعلق بما یلي:
•	انتهاء نطاقات ccTLD
•	آليات مراجعة القرارات المتعلقة بتفويض  ccTLDsونقلها وإلغائها وانتهائها
قرر مجلس  ccNSOأن الترکیز األولي ینبغي أن یکون علی وضع توصیات بشأن سیاسة انتهاء نطاقات  .ccTLDوكجزء من عملية اإلطالق ،تم طلب الحصول
على تعليقات بشأن تقرير المشكالت .وتم إغالق إجراء التعليق العام في  10يوليو  .2017في اجتماعه خالل  ،ICANN59وعين مجلس  ccNSOرئيس ونائب
رئيس مجموعة عمل عملية وضع سياسة ،ccNSOحول انتهاء النطاقات واجتمع للمرة األولى.
ميثاق المجموعة والوثائق األخرى ذات الصلة ،على سبيل المثال ،العرض التقديمي بخصوص أعمال  ،ISO 3166متوفرة على موقعها والصفحة المخصصة لعمل
المجموعة.

مواد المصادر
إن  ccNSOهي هيئة داخل  ICANNتم إنشاؤها بواسطة مدراء  .ccTLDمنذ إنشائها في عام  ،2003تطورت  ccNSOلتصبح منتدى لمدراء  ccTLDللقاء
منبرا لتعزيز توافق اآلراء والتعاون التقني وبناء المهارات بين ccTLDs
ومناقشة القضايا الموضوعية التي تهم  ccTLDمن منظور عالمي .توفر ccNSO
ً
وتسهل تطوير أفضل الممارسات التطوعية لمدراء  .ccTLDوھي مسؤولة أیضًا عن تطویر وتوصیة السیاسات العالمیة لمجلس إدارة  ICANNلمجموعة
محدودة من القضایا ذات الصلة بنطاقات  ،ccTLDsمثل انتهاء نطاقات  .ccTLDالعضوية في  ccNSOمفتوحة لجميع مدراء  ccTLDالمسؤولين عن إدارة
.ISO 3166 ccTLD
مستشارا ( 15منتخبًا من قبل أعضاء  ،ccNSOو 3يتم تعيينهم من قبل لجنة ترشيح
تتم إدارة  ccNSOبواسطة مجلس  ،ccNSOوالذي يتألف من 18
ً
 .)ICANNويشارك أعضاء المجلس بنشاط في تحديد وتوجيه عمل  .ccNSOإنهم يديرون عملية تطوير السياسة ،ويقودون ويشاركون في مختلف مجموعات
عمل  ،ccNSOويتعاملون مع المنتدى بشأن المشكالت الموضوعية ،ويطورون المواقف استنادًا إلى تعليقات المنتدى .يجتمع مجلس  ccNSOبانتظام في
اجتماعات  ICANNالعامة وفي االجتماعات الهاتفية الشهرية .تنشر جميع وثائق المجلس ومحاضر االجتماعات والقرارات والمناقشات هنا.
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منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
القرارات والنتائج
في  ،ICANN59نظمت  GNSOأربعين  40جلسة .وعقدت مجموعات عمل  GNSOسلسلة من االجتماعات إلحراز تقدم في عملیات تطویر السیاسات
( )PDPsالمتعلقة بنطاقات المستوى األعلی العامة ( ،)gTLDsبما في ذلك إجراءات  gTLDالجدیدة الالحقة وخدمات دلیل تسجیل الجيل التالي ( )RDSالستبدال
 WHOISومراجعة كل آلیات حمایة حقوق .gTLDs
باإلضافة إلى ذلك ،استضافت  GNSOعدة مناقشات عبر المجتمع لجعل أنشطة وضع السیاسات مبنية على بينة ،بما في ذلك جلسات بخصوص استخدام األسماء
الجغرافیة في المستوى األعلى ومفاهيم رئیسیة تتعلق بأغراض بیانات تسجیل  gTLDوخدمات الدلیل وعناصر البیانات المطلوبة لهذه األغراض ومتطلبات حماية
البيانات والخصوصية المتعلقة بها ومتطلبات الوصول.
وخالل االجتماع المفتوح لمجلس  ،GNSOأكد المجلس على فریق القیادة في لجنة االختیار الدائمة ( )SSCلدى  GNSOوكان قد طلب تشكيل لجنة SSC
الختيار المرشحين لهيئات  ،ICANNمثل فرق المراجعة وتلك المتعلقة بالمجتمع ذي الصالحيات .كما وافق المجلس على العملية والمعايير التي حددتها SSC
الختيار ممثل  GNSOفي إدارة المجتمع ذي الصالحيات.
وناقش المجلس الوضع والخطوات التالیة المتعلقة بمجموعتي العمل المجتمعية ( )CCWGsوالتي یكون مجلسها منظمة عضو ،وهي مجموعة العمل المجتمعية
 CCWGالمعنية بإستخدام أسماء البلدان واألقاليم ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول حوكمة اإلنترنت .کما تلقی أیضًا تحدیثًا بشأن بدء عملیة القسم  16من
 GNSOلتعديل توصیات سیاسة  GNSOالموافق علیھا فیما یتعلق ببعض أسماء حرکة الصلیب األحمر باإلضافة إلی تحدیث عن حالة قريق المراجعة الثاني ألمن
واستقرار ومرونة نظام اسماء النطاقات ( )SSR2-RTوفريق مراجعة دليل التسجيل (.)RDS-RT

ماذا حدث أيضًا؟
عقدت  GNSOجلسات مشترکة مع منظمة دعم أسماء رموز الدول ( )ccNSOواللجنة االستشاریة الحکومیة ( .)GACركزت الجلسة المشتركة مع ccNSO
على تحديثات الحالة والخطوات التالية فيما يتعلق بمجموعات العمل المجتمعية التي تم إنشاء عضويتها بشكل مشترك من قبل المنظمتين الداعمتين .شملت المناقشة
أيضًا عمليات اإلدارة المجتمعية ذات الصالحيات واإلجراءات والجداول الزمنية والخطوات التالية فيما يتعلق بمراجعة ميثاق اللجنة الدائمة للعمالء؛ والتخطيط
لموازنة المعرفات الفنية العامة ( )PTIللسنة المالية .2019
وقد غطت جلسة  GNSOالمشترکة مع  GACالعدید من الموضوعات ،بما في ذلك التطورات المتعلقة بالصلیب األحمر/الھالل األحمر والمنظمات الحکومیة
الدولیة ،ومشاركة  GACفي عمليات وضع سياسة  GNSOالحالیة ،ومراجعة  GNSOلبيان  GACفي کوبنهاغن.
عقد المجلس جلسة عمل للتواصل مع فرق القيادة في مجموعات عمل  GNSOوتلقى تحديثات حول الموضوعات واألنشطة ذات الصلة في أجزاء أخرى من
المنظمة ،بما في ذلك استبدال مفتاح شفرة الدخول األساسية ( ،)KSKوميزانية  PTIللسنة المالية  ،2019وإشراك أصحاب المصلحة العالميين
ً
موجزا لمساعدة
ألول مرة في منتدى السیاسة ،عقدت  GNSOجلسات توعیة کل صباح في اجتماع جوهانسبرغ .في بدایة کل یوم ،قدم فریق دعم سیاسة GNSO
الحاضرين علی االستعداد لموضوعات  GNSOالتي کانت علی جدول األعمال لھذا الیوم المحدد .كانت الجلسات مفتوحة للجميع وتلقت ردود فعل إيجابية من
المشاركين.

الخطوات التالية
في األسابيع القادمة ،سيعود مجلس  GNSOومجموعات عمل  GNSOومجموعات العمل عبر المجتمع إلى جداول اجتماعاتهم العادية.
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منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
من المتوقع أيضًا أن يتم تنفيذ عدد من األنشطة المتعلقة بالمجتمع ذي الصالحيات .وقد شهد اجتماع  ICANN59منتدى المجتمع األول الذي عقد بموجب لوائح
 ICANNالداخلية المنقحة .في المنتدى المجتمعي ،اجتمع المجتمع لمناقشة اقتراح بتعديل إحدى اللوائح الداخلية األساسية .اآلن ،سوف تنظر  GNSOوالمشاركون
اآلخرون في اتخاذ القرار في المجتمع ذي الصالحيات في ما إذا كانوا يؤيدون االقتراح أم ال .من المتوقع أن يصوت المجلس على هذه المسألة خالل اجتماعه المقبل
في يوليو .باإلضافة إلى ذلك ،وباإلشارة الى أن مجلس إدارة  ICANNوافق على خطة وميزانية التشغيل للسنة المالية  ،2018يتمتع المجتمع ذو الصالحيات بسلطة
الموافقة على هذه المستندات أو رفضها قبل دخولها حيز التنفيذ .هناك اآلن فترة  21يو ًما ألي مشارك في اتخاذ القرار لرفع التماس لرفض الوثائق ،تليها فترة  7أيام
للحصول على الدعم لهذا االلتماس.
باإلضافة إلی ذلك ،تم نشر إجراءات عمل  GNSOالمنقحة من أجل التعلیق العام ،بما في ذلك عملیات وإجراءات جدیدة لتسهيل قيام  GNSOبدورھا کمشارکة في
اتخاذ القرار في المجتمع ذي الصالحيات .ويمكن تقديم التعليقات حتى  10أغسطس  .2017بعد إغالق فترة التعلیق العام ،سوف یراجع مجلس  GNSOالتعلیقات
قرارا بشأن الخطوات التالیة.
الواردة ویتخذ
ً
ويجري التخطيط بالفعل الجتماع  .ICANN60يعمل قادة المجتمع وممثلو منظمة  ICANNمعًا للتحضير الجتماع سنوي يستقطب الكثيرين ومنتج في أبو ظبي في
وقت الحق من هذا العام.

مواد المصادر
لالستماع إلی التسجیالت من جلسات  GNSOالتي عقدت في  ICANN59وقراءة المزید حول عمل :GNSO
•	اجتماع مجلس  | GNSOجلسة العمل ،االجتماع العام
•	االجتماعات المشتركةGAC | ccNSO :
•	مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات التالية لنطاقات  gTLDالجديدة | الصفحة المخصصة ألعمالها ،الجلسة
•	مجموعة عمل عملية وضع السياسات لخدمات دليل التسجيل من الجيل التالي | الصفحة المخصصة ألعمالها ،الجلسة
•	مجموعة عمل عملية وضع السياسات لمراجعة جميع آليات حماية الحقوق في كافة نطاقات  | gTLDالصفحة المخصصة ألعمالها ،الجلسة
•	مجموعة عمل عملية وضع السياسات الخاصة باطالع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على آليات حماية الحقوق التصحيحية | الصفحة
المخصصة ألعمالها ،الجلسة
صل | الصفحة المخصصة ألعماله
•	فريق مراجعة تنفيذ  WHOISالمف ّ
•	فريق مراجعة التنفيذ للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية | الصفحة المخصصة ألعماله
•	فريق مراجعة التنفيذ لمشكالت اعتماد خدمات الخصوصية والوكيل | الصفحة المخصصة ألعماله
•	مجموعة عمل مراجعة  | GNSOالصفحة المخصصة ألعماله
•	فريق صياغة تنفيذ اللوائح الداخلية لمنظمة  | GNSOالصفحة المخصصة ألعماله
•	مجموعة العمل عبر المجتمعات المعنية بعمليات المزاد العلني لبرنامج  gTLDالجديد | الصفحة المخصصة ألعماله ،الجلسة
•	مجموعة العمل عبر المجتمعات المعنية باستخدام أسماء البلدان والمقاطعات كنطاقات مستوى أعلى | الصفحة المخصصة ألعمالها
•	مناقشة عبر المجتمع حول متطلبات سياسة الجيل الجديد من خدمات دليل تسجيل ( )RDSنطاقات  | gTLDالجلسة
•	 مناقشة مجتمعية حول األسماء الجغرافیة على المستوى األعلى | الجلسة  ،1الجلسة 2
•	مناقشة عبر المجتمع حول متطلبات سياسة الجيل الجديد من خدمات دليل تسجيل ( )RDSنطاقات  | gTLDالجلسة
	المقابلة االختتامية لمجلس  GNSOفي اجتماع ICANN59
•
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عموم المستخدمين/اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين ()ALAC
القرارات والنتائج
سا وعشرين  25جلسة ،بما في ذلك أنشطة التواصل المحلي واإلقلیمي واالجتماعات مع أصحاب
في اجتماع  ،ICANN59عقد مجتمع عموم المستخدمين خم ً
المصلحة اآلخرین.
ناقشت  ALACوقادة منظمة عموم المستخدمين اإلقلیمیة ( )RALOقضایا المصلحة العامة ذات الصلة بمجتمع المستخدمین النھائیین ،بما في ذلك ضمانات
المستهلك للنطاقات من المستوى األعلی ( ،)gTLDومشروع اإلبالغ عن نشاط إساءة استخدام النطاقات ( )DAARوتحديث عن مراجعة المنافسة ،وثقة المستهلك
اختيار المستهلك ( .)CCTعلى وجه الخصوص ،أجرى المجتمع مناقشة مثمرة مع برايان شيلينغ ،مدير حماية المستهلك ،حول دوره في  ،ICANNوفهمه لتعريف
المستهلك ،وما الذي يمكن أن يقدمه عموم المستخدمين لدعم جهود عمله في .ICANN
وبدخول المرحلة التالية للمراجعة التنظيمية لعموم المستخدمين ،ناقش قادة مجتمع عموم المستخدمين األسلوب والجدول الزمني لوضع تقییم جدوى وخطة تنفيذ
توصیات مراجعة عموم المستخدمين .وقد أرسى بيان  ALACاألساس لتحليل التوصيات من مؤسسة  ،ITEMSالباحث المستقل.
وشارك ما يقرب من  50منظمة من منظمات عموم المستخدمين اإلقليمية األفريقية  AFRALOفي  30بلدًا من المشاركين في الجمعية العامة للمنظمة وأعمالها ذات
الصلة .وخالل االجتماع العام للجمعية العامة يوم األربعاء الموافق  28يونيو ،وقعت  AFRALOمذكرة تفاهم مع شركة  AFRINICللتعاون المستقبلي المدعوم.
وتحدث يوران ماربي ،رئيس  ICANNوالمدير التنفيذي ،وشيرين شلبي أحد أعضاء مجلس إدارة ICANN؛ وبيير داندجينو ،نائب رئيس مشاركة أصحاب
المصلحة العالمية في أفريقيا ،في االجتماع العام  GAوشجعت تنظيمات  ALSesعلى مواصلة جهودها للتوعية بدور .ICANN
وعالوة على ذلك ،أحرزت  AFRALOتقد ًما في تنقيح مبادئها التشغيلية وحددت موضوعات معينة ليتم ذكرها في وثيقة سياسة  AFRALOألغراض بناء
القدرات .استفادت هياكل عموم المستخدمين في  AFRALOمن جلسات تطوير القدرات اليومية التي تركز على عملية وضع التوصيات في  ،ALACواالتجاهات
األمنية التي تؤثر على المسجلين ،والمجتمع ذي الصالحيات لمؤسسة  ،ICANNوالجيل الثاني من خدمة دليل تسجيل  .RDSوقد قدم قادة المجتمع ذوي الخبرة مثل
ً
فضل عن موظفي  ICANNعروض تقديمية في تلك الجلسات.
تشاك غوميس وآالن غرينبرغ،
وأخیرا ،نجح  AFRALOبإجراء أنشطة التواصل في  ،ICANN59بما في ذلك عقد مشارکة محلیة مع أعضاء شباب من شرکة إدارة مركز االبتکار بجامعة
ً
ورة .AFRALO
جوھانسبرغ ،وعرض متعدد الثقافات ،وأنشطة توعیة ومقابالت فديوية مع  ALSesفي َم ْق ُ
ص َ

ماذا حدث أيضًا؟
وخالل منتدى سیاسات  ICANN59شارك أعضاء عموم المستخدمين في المناقشات المجتمعية ،ال سیما بشأن القواعد العامة لحمایة البیانات  GDPRواألسماء
الجغرافیة من المستوى األعلى .وقد ترأس تشيريل النغدون-أور ،منسق  ALACلدى منظمة دعم األسماء العامة ( ،)GNSOجلسة  .GDPRكما نوقشت
موضوعات الجلسة المجتمعية أثناء جلسات قيادة عموم المستخدمين والتي أبلغت خاللها ريناليا عبد الرحيم ،مديرة مجلس إدارة ICANN
إن  GDPRعلى أولويات جدول أعمال مجلس إدارة .ICANN
وبصفتها مشاركة في اتخاذ القرار في المجتمع ذي الصالحيات ،شاركت  ALACفي المنتدى المجتمعي الذي عُقد للمرة األولى في  ICANN59لمناقشة اقتراح
لتعديل الالئحة الداخلية األساسية.
وکما ھو الحال في العادة خالل اجتماعات  ICANNالعامة ،اجتمع عموم المستخدمين باللجنة االستشاریة الحکومیة  GACواللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار
 .SSACوقد ركزت المناقشة مع  GACعلى طرق تعزیز التعاون بین  ALACو GACوإجراءات  gTLDالالحقة لنطاقات  gTLDالجدیدة ،والتعاون المحتمل
لتشجیع المشارکة في  ICANNمن المناطق المهمشة .وشاركت  SSACبخدماتها االستشارية حول استخدام الرموز التعبيرية في أسماء النطاقات
واألولويات السياسية األخرى.
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عموم المستخدمين/اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين ()ALAC
كما اجتمع أعضاء عموم المستخدمين مع كبار الموظفين من فرق مشاركة أصحاب المصلحة العالمية  GSEوفريق دعم المسؤولية العامة  .PRSوقدم موظفو
 GSEلمحة عامة عن برامجه التي تهدف إلى زيادة المشاركة في صنع سياسات  ICANNفي المنطقة األفريقية .وأبلغ موظفو  PRSعن تطویر برنامج ICANN
التعليمي وأوضحوا أن العدید من ندوات بناء القدرات في عموم المستخدمين تم تحویلھا بنجاح إلی دورات عبر اإلنترنت.
وقد ركزت المناقشة المبدئية لقمة عموم المستخدمين الثالثة ( ،)ATLAS IIIوالتي من المتوقع أن تتم خالل اجتماع  ICANN64على المعايير والتوقعات الالزمة
لممثلي  ALSواألعضاء الفرديين ألخذ دعم سفرهم في االعتبار لحضور .ATLAS III
كما اجتمع قادة منظمة  RALOمع فرق العمل الداخلية األربع التابعة لعموم المستخدمين (فريق عمل بناء القدرات ،واللجنة الفرعية للتوعية والمشاركة ،ومجموعة
عمل المصلحة العامة ،وفرقة عمل التكنولوجيا) حيث اجتمعوا أيضا ً خالل .ICANN59

الخطوات التالية

ً
مشغول بالمرحلة التالیة لمراجعة عموم المستخدمين .سوف یقوم موظفو عموم المستخدمين بإعداد المحتوى بشکل مسبق في
سیکون مجتمع عموم المستخدمين
نموذج لتقييم دراسة الجدوى وتنفيذها استنادًا إلی بیان  ALACعن تقریر مسودة مراجعة عموم المستخدمين .وستتم مناقشة المسودة بشكل متكرر قدر المستطاع
خالل االجتماعات الهاتفية للجنة  ALACو RALOومكالمات فرق عمل مراجعة عموم المستخدمين .یھدف المجتمع إلی تقدیم ھذه الوثیقة إلی لجنة الفعالیة التابعة
لمجلس إدارة  ICANNبحلول أوائل سبتمبر ،ویلي ذلك إجراءات مجلس إدارة  ICANNبشأن توصیات مؤسسة .ITEMS
بعد فترة وجيزة من انعقاد اجتماع  ،ICANN59ستجري  ALACتصویتا ً إلكترونيًا بشأن ما إذا كان سيتم قبول التغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة ،والتي
تمت مناقشتها خالل منتدى المجتمع .ووفقًا لقواعد إجراءات  ،ALACیتطلب ھذا التصدیق لتمريره اإلدالء بأصوات مؤیدة من ثلثي أعضاء  ALACوالبالغ عددھم
عضوا .وتشمل أنشطة  ALACاألخرى المتعلقة بسیاسة  ICANNمتابعة إجراءات التعليق العام المفتوح لمؤسسة  ICANNومراجعة مسودة مبادرة توثيق
15
ً
 ICANNالمتعلقة بعملیة تطویر استشارات  ALACالسياسية.
وعلی المستوى اإلقلیمي ،ستتعاون  AFRALOمع موظفي  ICANNالمعنيين بالسياسة لوضع وثیقة سیاسية تستند إلی الموضوعات التي حددت في اجتماع
 .ICANN59بعد المناقشة مع يوران ماربي ،رئيس  ICANNوالرئيس التنفيذي ،حول تحديات االتصال في المناطق الريفية ،تخطط  AFRALOللتنسيق
مع موظفي  ICANNالمعنيين بتكنولوجيا المعلومات لتنظيم ندوة على شبكة اإلنترنت أو جلسة في اجتماع  ICANN60بشأن تحديات الوصول الى اإلنترنت
للمستخدمين في مناطق النطاق الترددي المنخفض.
ستعقد منظمة عموم المستخدمين اإلقليمية في آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ ( )APRALOاجتماعها العام خالل انعقاد اجتماع  ICANN60في أبو ظبي.
سيحشد قادتها وأعضائها للعمل على اللوجستيات والتمويل والتوعية والجوانب األخرى للتحضير للجمعية العامة .وسيتم تشكيل عدة لجان تنظيمية .سوف تتعاون
 APRALOأیضًا مع موظفي سیاسة  ICANNلوضع وثیقة سیاسية لدعم الجمعية العامة  GAالقادمة.

وأخيرا ،سوف تتعامل  ALACمع مختلف المسائل التنظيمية ،بما في ذلك:
ً
•	اختیار أعضاء عموم المستخدمين لملء األماكن الشاغرة لحضور اجتماع ICANN60
•	المصادقة على ممثلي  ALACلدى لجنة الترشيح
•	سحب ترخيص العديد من هياكل عموم المستخدمين
•	 مناقشة المعايير والتوقعات بخصوص ممثلي منظومات  ALSواألعضاء الفرديين للنظر في دعم السفر لكل منهم لحضور قمة ATLAS III
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عموم المستخدمين/اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين ()ALAC
مواد المصادر
مراجعة مجتمع عموم المستخدمين
•	تقييم جدوى وخطة تنفيذ توصية مراجعة مجتمع عموم المستخدمين الصفحة المخصصة للعمل
	بیان  ALACعن مسودة تقرير مراجعة عموم المستخدمين
•
جلسات عموم المستخدمين في اجتماع ICANN59
•	المناقشات السياسية :مراجعة  | CCTإساءة استخدام اسم النطاق ومشروع  | DAARمخاوف المصلحة العامة
	 اجتماع فريق عمل مراجعة مجتمع عموم المستخدمين مع إستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين وموظفي المبادرات االستراتيجية
•
	مناقشات  ALACحول تغييرات اللوائح الداخلية األساسية،والقواعد العامة لحماية البيانات  ،GDPRوعائدات المزادات ،ومبادرة توثيق عمليات
•
ICANN
•	االجتماعات المشتركةSSAC | GAC :
•	االجتماعات مع إدارات  :ICANNضمانات المستهلك | GSE | PRS
	مناقشات قمة ATLAS III
•
•	اجتماعات مجموعة العمل :مجموعة عمل بناء القدرات | اللجنة الفرعية للتوعية والمشاركة | مجموعة عمل المصلحة العامة | فريق عمل
التكنولوجيا
أنشطة  AFRALOفي اجتماع ICANN59
•	 الجلسة العامة للجمعية العامة :الجزء  | 1الجزء  | 2الختام
•	بناء القدرات :عملية تطوير المشورة السياسية في  | ALACاالتجاهات األمنية التي تؤثر على المسجلين | المجتمع ذو الصالحيات | الجيل القادم
من RDS
	نشاط مشاركة المجتمع المحلي
•
مصادر مرجعیة أخرى الجتماع ICANN59
	الصفحة الشاملة لجداول األعمال والعروض التقديمية والتسجيالت والنصوص المدونة لكافة جلسات مجتمع عموم المستخدمين في اجتماع
•
ICANN59
	معرض الصور من جلسات وأنشطة عموم المستخدمين
•
	مقابلة فيديو لهياكل مجتمع عموم المستخدمين AFRALO
•
مصادر مرجعية سياسية
•	التعليق العام لمؤسسة  ICANNالصفحة المخصصة لمجتمع عموم المستخدمين
	موضوعات سياسة مجتمع عموم المستخدمين :لماذا يجب على المستخدمين النهائيين االهتمام
•
	أهم موضوعات المنظمة اإلقليمية األوروبية لعموم المستخدمين ()EURALO
•
أنشطة  APRALOفي اجتماع ICANN60
	 APRALOالصفحة المخصصة ألعمالها
•
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اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
القرارات والنتائج
من بين  30جلسة في اجتماع  ،ICANN59عقدت  GACاجتماعات مشترکة مع منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOومنظمة دعم أسماء رموز الدول
( )ccNSOواللجنة االستشاریة لعموم المستخدمین  .ALACكما اجتمعت  GACمع مجلس إدارة  ICANNوناقشت مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل
ً
فضل عن حماية المنظمات الدولية الحكومية
العمل الذي يقوم به مجلس إدارة  ICANNلمعالجة مشورة  GACومعالجة مستندات  ICANNوحجم العمل المجتمعي
واستخدام رموز البلدان المكونة من حرفين في المستوى الثاني .حول ھذا الموضوع ،أجريت مناقشة حول إمكانية وکیفیة إنشاء فرقة عمل مقترحة (كنتیجة الجتماع
بشأن القضية بين مجلس إدارة  ICANNو GACعقد مؤخراً) تتألف من أعضاء  GACالمھتمين لبذل جهود لمراجعة المسألة وتخفيف المخاوف التي أثارها
األعضاء.
وكما هو مبين في بيان  ،GACاهتمت  GACومجموعة عمل السالمة العامة  PSWGاهتما ًما وثيقًا بالتطورات المتعلقة بخدمات دليل التسجيل  RDSوالمشاهد
المتغيرة لقواعد حماية البيانات .وقد أشارت  GACإلی دعمھا ألي نتائج ناتجة عن المناقشات المجتمعية خالل  ،ICANN59بما في ذلك:
•	 تعريف الغرض من جمع واستخدام عناصر  RDSالبيانية
•	استكشاف الحلول لمعالجة متطلبات حماية البيانات
•	 تزامن االنتهاء من عملية تطوير سياسة الجيل القادم لـ  RDSمع عملية تغيير األنظمة في جميع أنحاء العالم
وهناك موضوع هام آخر تناولته  GACيتعلق بموقفها في المجتمع ذي الصالحيات ،وتحديدًا االقتراح المتعلق بتعديل الالئحة الداخلية األساسية بشأن طلبات إعادة
النظر.یجب علی  GACمثلھا مثل غیرھا من المشارکین في اتخاذ القرارات ،الرد خالل  21یو ًما بعد اجتماع  .ICANN59وتقوم  GACحاليًا بوضع اللمسات
األخيرة على ردها.

ماذا حدث أيضًا؟

باإلضافة إلى ذلك ،اجتمعت  GACمع مجموعة تسجيل العالمات التجارية ،وتلقت تحديثًا عن تغيير مفتاح توقيع شفرة الدخول  ، KSKوناقشوا مسائل داخلية مثل
المبادئ التشغيلية والخطوات التالية بعد إطالق الموقع االلكتروني الجديد للجنة  ،GACوالتخطيط النتخابات قیادة  GACالقادمة.

فرق عمل  GACاجتمعت في ICANN59؛ ويحتوي بيان  GACالرسمي على تحديثات عن عملهم.
مجموعة عمل  GACللمناطق المهمشة و PSWGعقدا ورشة عملهما الثانية لتنمية القدرات التي استمرت يومين ألعضاء  GACاألفريقية مباشرة قبل انعقاد
اجتماع  ،ICANN59بدعم من فرق مشاركة  ICANNالحكومية ( )GEواألمن واالستقرار والمرونة  .SSRوقد أثبتت ورش العمل أنھا طریقة فعالة لمساعدة
أعضاء  GACفي فھم أفضل لدور  ICANNو GACوعملھم في نظام أسماء النطاقات  .DNSوأثارت المناقشات أسئلة على الطاولة بشأن عدد من المواضيع ،بما
في ذلك:
•	تعريف وتخفيف إساءة استخدام DNS
•	كيفية مشاركة وكاالت إنفاذ القانون وحماية المستهلك مع ICANN
•	مجاالت التعاون الممكنة مع اآلخرين من أصحاب المصلحة
يمكن العثور على جداول األعمال والتقارير والتسجيالت على صفحات مجموعة العمل.
تابعت  PSWGتوصيات  GACالسابقة والتبادالت ذات الصلة مع مجلس إدارة  ICANNويوران ماربي ،رئيس  ICANNوالمدير التنفيذي ،بشأن تخفيف إساءة
استخدام  .DNSوسعت إلی إحراز تقدم في تعریف مقاییس انتظام التقاریر العامة لمنظمة  .ICANNوتحقيقًا لهذه الغاية ،حضر أعضاء مجموعة عمل السالمة
العامة عروضًا حول مشروع اإلبالغ عن أنشطة إساءة استخدام النطاق ( )DAARوالتقرير المرحلي عن إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات للمنافسة ،وثقة
المستهلك ،وفريق مراجعة اختيار المستهلك ( ،)CCTوكالهما قدما بيانات مفيدة لتمكين تقييم المقاييس المستخدمة لمنع إساءة االستخدام .وتعتزم  PSWGمواصلة
مشاركتها في مختلف المبادرات التي تقودها منظمة  ،ICANNبما في ذلك مشروع  ،DAARومؤشر صحة تكنولوجيا المعرفات ،ومؤشر الصحة في سوق ،DNS
والمجموعة المختصة بضمانات المستهلك.
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اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
الخطوات التالية
ستعقد  GACومجلس إدارة  ICANNاجتماعًا من خالل مكالمة هاتفية جماعية بعد اجتماع ( ICANNعادة بعد أربعة أسابیع من االجتماع) لمناقشة أحدث توصيات
للجنة  GACمن بیان اجتماع  ICANN59وتوضیح أي أسئلة لدى مجلس إدارة  .ICANNوفي نفس الوقت ،ستقدم  GNSOمراجعتها إلى  GACبشأن المسألة
نفسها.
باإلضافة إلی ذلك ،شارك رئیس  GACفي المناقشة المجتمعية "من الذي يحدد أولويات  ICANN؟" وسوف ننسق مع  ccNSOوالمتحدثین اآلخرین لمناقشة
الخطوات التالیة المحتملة.
وأخیرا ،فُتحت فترة الترشیح للمرشحین لقیادة ( GACالرئیس ونواب الرئیس) في اجتماع  ICANN59وستختتم في  13سبتمبر  .2017وإذا كان هناك أكثر من
ً
مرشح واحد للرئاسة أو أكثر من خمسة مرشحين لمنصب نائب الرئيس ،فسيتعين إجراء انتخابات .یقوم موظفو دعم  GACبإبقاء  GACعلى علم بالتطورات حول
الخطوات المقبلة المحتملة.
یمکن العثور علی المزید من التفاصیل المتعلقة بلجنة  GACوالجلسات األخرى علی جدول اجتماع  ،ICANN59حیث یتم نشر جمیع العروض .مزيد من
المعلومات حول  GACعلى موقع .GAC
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اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ()RSSAC
ماذا حدث في اجتماع ICANN59؟
عقدت  RSSACتسع جلسات عمل على مدار األسبوع للنهوض بعملها بشأن تطور نظام خادم الجذر ومناقشة مختلف المسائل الداخلية .وواصلت  RSSACرفع
مستوى الوعي حول اصدارين حديثين هما:
•	في  :RSSAC026معجم  ،RSSACتهدف  RSSACإلى بناء فهم مشترك للمصطلحات الفنية المستخدمة في مناقشات نظام خادم الجذر.
•	في  :RSSAC027تقرير ورشة عمل مايو  ،2017تقدم  RSSACلمحة عامة عن ورشة العمل الرابعة التي عقدتها في ريستون ،فيرجينيا.

الخطوات التالية
في عام  ،2014أطلقت  RSSACتجمع نظام أسماء النطاقات ( )DNSوخبراء نظام خادم الجذر لتنفيذ عملها األساسي .ويوجد  86من أعضاء المجموعة ( 49في
المائة منهم ال يعملون في عمليات خادم الجذر) ،مما يوسع قاعدة الخبرة التقنية التي تسهم في عمل  .RSSACوتوجد حاليًا ثالثة فرق عمل نشطة في التجمع:
•	أفضل ممارسات توزيع معدات اإلرسال متعدد االتحاهات لخدمة اسم الجذر بقيادة كافيه رانجبار | بيان العمل
•	 التحليل الفني لنظام التسمية المستخدم لخوادم الجذر الفردية بقيادة بول هوفمان | بيان العمل
•	مواءمة إجراءات إخفاء الهوية من أجل جمع البيانات (في مرحلة التشكيل) | بيان العمل
وستواصل جميع األطراف العاملة عملها في األشهر المقبلة .وستعقد اجتماعات التجمع التالية خالل اجتماع  ICANN60واجتماع فريق عمل هندسة اإلنتنرت
 .IETF100وستكون ورشة عمل  RSSACالقادمة من  10إلى  12أكتوبر  2017في كوليدج بارك ،ماريالند.

مواد المصادر
إن  RSSACهي المسؤولة عن تقديم المشورة لمجتمع  ICANNومجلس اإلدارة بشأن المسائل المتعلقة بتشغيل وإدارة وأمن وسالمة نظام خادم الجذر الرسمي.
وتتكون  RSSACمن ممثلين عن منظمات مشغل خادم الجذر ومنسقين من المنظمات الشريكة والمشاركة في اإلدارة المستقرة والتقنية والتشغيلية لمنطقة الجذر.
يقدم موقع  RSSACعلى الويب قائمة بمنشورات ومحاضر اجتماعات .RSSAC
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اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
ماذا حدث في اجتماع ICANN59؟
قدمت  SSACورشة عمل حول اإلمتدادات االمنية لنظام ( DNSأو  )DNSSECعرضًا عا ًما ومناقشة مع أولئك المشاركين بنشاط توزيع .DNSSEC
استفادت 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 على الرابط أدناه .وقد كانت ورشة عمل  DNSSECجز ًءا من اجتماعات  ICANNلعدة سنوات ووفرت منتدى لكل من األشخاص ذوي الخبرة
والجدد ليلتقوا ويقدموا ويناقشوا توزيع  DNSSECالحالي والمستقبلي.
وشملت ورشة العمل العروض والنقاشات التالية:
•	حالة توزيع  DNSSECوالتحديات التي تواجهنا
• المصادقة المستندة على نظام  DNSللكيانات المسماة  DANEلمعدات شبكة اإلنترنت  Middleboxلتأمين بروتوكول نقل النص التشعبي
•	تنفيذ "الموقع الجديد للتفويض" ( )CDSوالخادم الجديد لإلسم ( - )CNSما هو تأثير السياسة؟
	 :DNSSECكيف يمكنني المساعدة؟
•

الخطوات التالية
ستبدأ لجنة برنامج ورشة عمل  DNSSECقريبًا في العمل على تخطيط ورشة عمل  DNSSECالتي ستعقد في االجتماع العام السنوي  ICANN60في أبو
ظبي.
وستواصل  SSACأیضًا إعداد تقاریر وتقدیرات وتعلیقات حول مجموعة من الموضوعات .وسوف تعد عرضًا عا ًما ألنشطتها األخيرة الجتماع .ICANN60
كيف يمكنني المشاركة في SSAC؟
للحصول على معلومات حول كيفية المشاركة في  ،SSACراجع اإلجراءات التشغیلیة لـ  SSACو التعريف بـ .SSAC

مواد المصادر
	مواد ورشة عمل DNSSEC
•
	موقع SSAC
•
	منشورت SSAC
•
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