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اجتماع  ICANN58الناجح
جزيل الشكر لكم على حضوركم اجتماع !ICANN58
على مدار الستة أعوام الماضية ،ساهم نحو
 2,100مشارك في تحقيق رسالة  .ICANNونأمل أن
تكون جلسات منتدى المجتمع التي بلغ عددها  348جلسة
قد أتاحت لنا عقد مناقشات حيوية عبر المجتمعات والعمل
الحقيقي داخل المجتمع.
يسرد تقرير السياسة لما بعد  – ICANN58التحديثات
المقدمة من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية ،بما
فيها عمليات وضع السياسات واألنشطة االستشارية .يطور
مجتمع  ICANNويهذب السياسات التي تضمن األمن
واالستقرار ومرونة اإلنترنت العالمي ،وتفخر مؤسسة
 ICANNبتسهيل هذا العمل.
تصدرت المساءلة والشفافية مناقشات اجتماع
 .ICANN58وتضمن االجتماع جلستي منتديات عامة
باإلضافة إلى جلسة أسئلة وأجوبة جديدة مع الفريق
التنفيذي لمؤسسة  .ICANNومن مراجعات مجموعة
العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة  ICANNعلى
مسار العمل  ،2يواصل مجتمع  ICANNتعزيز التزامه
بهذه القيم بعد انتقال دور اإلشراف على وظائف .IANA

وبالتعاون مع المجتمع ،ستواصل مؤسسة  ICANNتقييم
توصيات مجموعة عمل استراتيجية االجتماعات .عل ًما بأن
تعقيباتكم من األهمية بمكان في هذه العملية ،ونحن نأمل
أن تكونوا قد شاركتم في استطالعات الجلسات عبر تطبيق
الهاتف الخاص بنا.
ونتطلع إلى رؤيتكم في جوهانسبرغ ،بجنوب أفريقيا
لحضور منتدى سياسة .ICANN59

مع أطيب التحيات،

ديفيد أوليف
نائب الرئيس األول،
قسم دعم وضع السياسات
العضو المنتدب ،مقر ICANN
اإلقليمي – إسطنبول
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم العناوين ()ASO
ماذا حدث في اجتماع ICANN58؟
على الرغم من أن منظمة دعم العناوين ( )ASOتجري أعمال وضع السياسات في اجتماعات سجالت اإلنترنت اإلقليمية ومن خالل قوائم عناوين البريد اإللكترونية،
عقد مجلس عناوين  ASOاجتماعه السنوي في كوبنهاغن .وعالوة على ذلك ،واصل مجتمع أرقام اإلنترنت تقوية وتعزيز عالقة عمله مع مجلس إدارة ICANN
والمجتمع والمنظمة.
حدد عقد وظائف  IANAالمنتهي حاليًا متطلبات اإلبالغ وأداء خدمات ترقيم  .IANAوفي غياب عقد وظائف  ،IANAاقترح مجتمع أرقام اإلنترنت وضع
اتفاقية مستوى خدمة ( )SLAبين  ICANNوسجالت اإلنترنت اإلقليمية ( )RIRالخمسة تواصل بموجبها  ICANNأداء خدمات أرقام  .IANAووقعت
 ICANNوسجالت اإلنترنت اإلقليمية اتفاقية مستوى الخدمة  SLAفي يونيو  ،2016وأصبحت االتفاقية سارية في  1أكتوبر .2016
لتوفير إشراف على اتفاقية مستوى الخدمة ،أوصى مجتمع أرقام اإلنترنت بتشكيل لجنة مراجعة خدمات ترقيم  .IANAوتكفلت لجنة المراجعة ضمان التزام مشغل
خدمات ترقيم  IANAباتفاقية مستوى الخدمة في خدمات ترقيم  .IANAوقد عقدت لجنة المراجعة اجتماعًا مفتو ًحا في  ICANN58يركز على نطاق عملها
واإلدارة.

الخطوات التالية
تشمل اجتماعات سجالت اإلنترنت اإلقليمية القادمة ما يلي:
•  | ARIN 39نيو أورلينز بالواليات المتحدة األمريكية |  5-2أبريل 2017
•  | RIPE 7474بودابست بالمجر |  12-8مايو 2017
•  | LACNIC 27فوز دو إيغواسو بالبرازيل |  26-22مايو 2017

•  | AFRNIC 26نيروبي بكينيا |  29مايو إلى  2يونيو 2017
•  | APNIC 44تاي شانغ بتايوان |  14-7سبتمبر 2017

االشتراك في قوائم عناوين البريد اإللكتروني لسياسة سجالت اإلنترنت اإلقليمية:
• مناقشة سياسة موارد مركز معلومات الشبكة األفريقية
• مجموعة المصالح الخاصة لسياسة مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ
• السياسة العامة للسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت

• سياسات سجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي
•	مجموعة العمل الخاصة بسياسة عناوين مركز تنسيق شبكات
Réseaux IP Européens

المواد المرجعية
االجتماع المشترك :منظمة دعم العناوين/منظمة مصادر األرقام ومجلس إدارة ICANN
الثالثاء 14 ،مارس |  08:30ص -09:30ص | قاعة A1

جلسة عامة لمنظمة دعم العناوين/منظمة مصادر األرقام
األربعاء 15 ،مارس |  05:00م -6:30م | قاعة A3

لجنة مراجعة خدمات ترقيم IANA
األربعاء 15 ،مارس |  05:00م -6:30م | قاعة B4.2
تم تأسيس منظمة دعم العناوين  ASOفي  2003من خالل مذكرة تفاهم ( )MoUبين  ICANNومنظمة مصادر األرقام ( ،)NROوتمثل مجتمع أرقام اإلنترنت
وخمسة سجالت إنترنت إقليمية مستقلة هي :مركز معلومات الشبكة األفريقية ( )AFRINICومركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ ( )APNICوالسجل
األمريكي ألرقام اإلنترنت ( )ARINوسجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي ( )LACNICومركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت
(.)RIPE NCC
ومن خالل مذكرة التفاهم ،يؤدي مجلس عناوين  NROدور مجلس عناوين منظمة  ASOفي  .ICANNويقوم مجلس عناوين منظمة  ASOبتنسيق أعمال وضع
السياسات العالمية لمجتمع أرقام اإلنترنت باإلضافة إلى تعيين أعضاء في مجلس إدارة  ICANNومجلس الترشيح وغيرها من مجموعات .ICANN
عضوا ،ثالثة من كل منطقة خدمة .يترأس المجلس فيليز يلماز مع لوي لي وريكاردو باتارا نائبي الرئيس لعام 2017؛
يتألف مجلس عناوين منظمة  ASOمن 15
ً
وهم يمثلون مناطق خدمة كل من مركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت ( )RIPE NCCوالسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت ( )ARINوسجل
عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي ( ،)LACNICعلى الترتيب .كما بدأ كل من السيد أوﻣو أوﯾﺎﯾﺎ من منطقة خدمة مركز معلومات الشبكة األفريقية والسيد
مؤخرا.
براجيش جاين من منطقة خدمة مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ فترة خدمتهما الجديدة
ً
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
ماذا حدث في اجتماع ICANN58؟
التقت مجموعات عمل منظمة دعم أسماء رموز البلدان ( ccNSOالتخطيط التشغيلي االستراتيجي ،لجنة مراجعة اإلرشادات ،اللجنة الدائمة لعمليات أمن واستقرار
نطاقات  )ccTLDفي كوبنهاغن يوم األحد  12مارس .وعالوة على ذلك ،نظمت اللجنة الدائمة لعمليات أمن واستقرار نطاقات  ccTLDالتي يرمز لها (TLD-
) OPSورشة عمل مغلقة بخصوص التعاون على كشف هجمات الحرمان المنتشر للخدمة على نطاقات  ccTLDوالحد منها .وقد تم اقامة فعالية اليوم الفني ،وهي
عبارة عن ورشة عمل مفتوحة لجميع أعضاء مجتمع  ccTLDوغيرهم ممن لهم اهتمام بالموضوعات الفنية التشغيلية ،بما في ذلك عمل السجل واألمن ،في يوم
االثنين  13مارس .وكان الثالثاء  14مارس واألربعاء  15مارس أيام أعضاء  ،ccNSOحيث ناقش مجتمع  ccTLDعددًا من الموضوعات المتعلقة بنطاقات
.ccTLD
وعقد مجلس  ccNSOاجتماعه في يوم األربعاء  15مارس .يُرجى الرجوع إلى جدول األعمال وكافة الوثائق الداعمة في الصفحة المخصصة لعمل المجلس .وقد
أعاد المجلس انتخاب كاترينا ساتاكي كرئيس للمجلس ( ).lvونائبي الرئيس ديمي جيتشكو ( ).brوبايرون هوالند ( ،).caوأطلق عملية وضع سياسات ccNSO
الثالثة.

الخطوات التالية

مجموعة العمل عبر المجتمعات المعنية باستخدام أسماء البلدان والمقاطعات كنطاقات مستوى أعلى تنشر بحثًا أوليًا للتعليق العام
قررت مجموعة العمل المجتمعية المعنية باستخدام أسماء الدول واألراضي كنطاقات ( TLDأو  )CCWG-UCTNأن األكواد المكونة من حرفين (في )ASCII
يجب أن تظل محجوزة لنطاقات المستوى األعلى لرموز الدول (نطاقات  .)ccTLDوإضافة إلى ذلك ،قامت مجموعة عمل  CCWG-UCTNبتحليل تعقيبات
المجتمع بشأن األكواد المكونة من ثالثة أحرف .وقد طرحت مجموعة عمل  CCWG-UCTNفيما بعد بحثًا أوليًا للتعليق العام .ويتضمن البحث األولي استنتاجات
األعضاء ومالحظاتهم وآرائهم ،بما في ذلك تقييم مجموعة عمل  CCWG-UCTNبأن وجود إطار عمل متناغم الستخدام المناطق والمقاطعات وغيرها من
األسماء الجغرافية صعب التنفيذ ،ألسباب عديدة .وكانت هذه هي المهمة األولى لمجموعة العمل المجتمعية المعنية باستخدام أسماء الدول واألراضي كنطاقات مستوى
أعلى ،وفقًا لما هو موضح في ميثاقها .وتنتهي مباشرة التعليقات العامة في  21أبريل .2017
عملية وضع سياسة  ccNSOالجديدة
خالل فعالية أيام أعضاء  ،ccNSOناقش أعضاء  ccNSOعملية وضع السياسات ( )PDPفيما يخص االستغناء عن نطاقات  ccTLDوتطوير آلية مراجعة
للقرارات التي تتخذ حول تفويض وإلغاء نطاقات  ccTLDواالستغناء عنها .وقد اعتمد مجلس  ccNSOتقرير المشكالت وأطلق عملية وضع سياسات ccNSO
الثالثة .وسيكون التركيز األولي على وضع سياسة لالستغناء عن نطاقات  .ccTLDوبعد اختتام العمل األساسي فقط ،سيكون التركيز على وضع التوصيات الخاصة
بآلية المراجعة من أجل القرارات التي تتخذ حول تفويض ونقل نطاقات  ccTLDوإلغائها واالستغناء عنها.

المواد المرجعية
خالل االجتماع المنعقد في كوبنهاغن ،قرر مجلس :ccNSO
• بدء عملية إعداد مذكرة لموازنة  ICANNوخطتها التشغيلية للسنة المالية  ،2018وذلك في إطار السعي لزيادة عدد رحالت  ccNSOالمدعومة.
شهرا ،وذلك بعد خطاب من رئيس لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس إدارة ICANN
•	طلب إرجاء بدء المراجعة التنظيمية لمجلس  ccNSOلمدة اثني عشر
ً
إلى مجلس .ccNSO
•	إبداء اهتمامه بمساعدة مجموعة عمل المناطق المهمشة باللجنة االستشارية الحكومية والمشاركة فيها بإعداد وثيقة تتضمن األسئلة الشائعة ومعلومات رفيعة
المستوى لشرح اإلجراءات المتصلة بنطاقات  ccTLDونقلها وإلغائها .وستطلق األمانة العامة بمنظمة  ccNSOدعوة مناسبة للمتطوعين لهذا العمل.
استضافت منظمة دعم أسماء رموز البلدان ( )ccNSOومنظمة دعم األسماء العامة جلسة عمل مجتمعية تحت عنوان "نحو نظام موجه بالبيانات في ."ICANN
ويعد تحليل البيانات موضوعًا ناشئًا تتبناه المنظمات من حول العالم ليساعدها على توصيل رسالتها على نحو أفضل .ورغم أن  ICANNقد بدأت بالفعل العمل على
بعض المبادرات المتعلقة بتحليل البيانات ،إال أنها ما زالت تفتقر إلى الموضوع االستراتيجي .وقد تحدث رؤساء الجلسة عن تحديد األولويات وأفضل الممارسات.
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

المنظمة الداعمة لألسماء العامة ()GNSO
ماذا حدث في اجتماع ICANN58؟
في  ،ICANN58عقدت منظمة  GNSOخمس وخمسون ( )55جلسة .وقد شمل ذلك العديد من مجموعات عمل  GNSOالتي نظمت سلسلة من الجلسات
لمباشرة النقاش بشأن الموضوعات التي تؤثر على نطاقات المستوى األعلى العامة ( ،)gTLDمثل السياسات ذات الصلة باإلجراءات الالحقة لنطاقات gTLD
الجديدة ،وخدمات دليل التسجيل من الجيل التالي التي ستحل محل  ،WHOISباإلضافة إلى مراجعة لجميع آليات حماية الحقوق لنطاقات  .gTLDوباإلضافة إلى
ذلك ،عالجت منظمة  GNSOالعديد من الموضوعات غير المتعلقة بالسياسة طوال األسبوع مثل تنفيذ توصيات مراجعة  GNSOفضالً عن العمل فيما يتعلق
بالحقوق وااللتزامات الجديدة لمنظمة  GNSOبموجب لوائح  ICANNالجديدة.
عالوة على ذلك ،عقدت منظمة  GNSOسلسلة من الجلسات المشتركة .وقد اجتمعت منظمة دعم األسماء العامة  GNSOمع منظمة دعم أسماء رموز البلدان
( )ccNSOلمناقشة حالة مجموعات العمل عبر المجتمعات ( )CCWGبما في ذلك مجموعات العمل المجتمعية المعنية باستخدام أسماء البلدان والمقاطعات
كنطاقات المستوى األعلى وحوكمة اإلنترنت وعمليات المزاد العلني لبرنامج نطاقات  gTLDالجديدة .كما ناقشت المجموعتان مراجعة ميثاق اللجنة الدائمة للمستهلك
والعمليات واإلجراءات ليكون المجتمع المم ّكن أكثر فعالية .كما اجتمعت منظمة  GNSOبمجلس إدارة  ICANNلمناقشة نطاق المشاركة ومعدل تقدم مسار العمل
 2الخاص بمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ،ICANNوأولويات منظمة  GNSOللعام المقبل ،وأولويات مجلس إدارة  ICANNللعام المقبل ،فضالً عن
اإلشراف على نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وحماية اختصاص عملية وضع سياسة .GNSO
وقد غطت الجلسة المشتركة لمنظمة  GNSOمع اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACموضوعات متعددة ،منها الجوالت الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة وخطة
تنفيذ التقرير النهائي لمجموعة مشاورات  GAC-GNSOوفرص المناقشات المستفيضة الخاصة بموضوعات ضمن عمليات وضع السياسات ( )PDPوالتي
وأخيرا أعباء العمل الناتجة عن عملية وضع السياسات .كما عقدت منظمة  GNSOجلستين للحوار الميسر مع اللجنة االستشارية
تتباين حولها اآلراء في المجتمع،
ً
الحكومية لمناقشة توفير حماية من المستوى الثاني ألسماء ومختصرات المنظمات الحكومية الدولية ( )IGOوالمنظمات الدولية غير الحكومية ( ،)INGOوقد أفضى
ذلك إلى تشجيع المضي قد ًما في هذه المسألة.
وخالل جلسته المفتوحة ،اعتمد مجلس  GNSOميثاق لجنة اختيار دائمة ( )SSCتابعة لمنظمة  .GNSOوسيُعهد إلى اللجنة مهمة تقديم توصيات إلى مجلس
 GNSOبشأن كافة تعيينات  GNSOفي منظومات  ،ICANNمثل أعضاء فريق المراجعة ومسؤولي االتصال وممثل  GNSOلدى المجتمع المم ّكن .وعالوة
على ذلك ،صادق مجلس  GNSOعلى تعيين إيريكا مان في منصب الرئيس المشارك لمجموعة العمل عبر المجتمعات المعنية بعمليات المزاد العلني لبرنامج
 gTLDالجديد التابعة لمنظمة  ،GNSOلتحل محل جوناثان روبينسون ،الذي أعلن في فبراير أنه سيتنحى عن المنصب.

الخطوات التالية
على مدار األسابيع القليلة القادمة ،سوف تستأنف مجموعات عمل عملية وضع سياسات  GNSOجدول اجتماعاتها االعتيادية .وعلى نح ٍو الفت للنظر ،أعلنت
مجموعة عمل عملية وضع سياسة اإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة أنها تخطط لعقد مناقشة مجتمعية في  ICANN59بخصوص األسماء الجغرافية على
المستوى األعلى وعقد جلسة عبر الويب في  25أبريل تمهيدًا للمناقشة.
وعقب الحوار بخصوص توفير حماية من المستوى الثاني ألسماء ومختصرات المنظمات الحكومية الدولية ( )IGOوالمنظمات الدولية غير الحكومية (،)INGO
سيستمر العمل لحل المسائل العالقة ذات الصلة بهذا الموضوع.
ومن المتوقع تشكيل لجنة االختيار الدائمة  SSCلمنظمة  GNSOقريبًا ،بدعوة موجهة للمتطوعين في مجموعات أصحاب المصلحة التابعة لمنظمة GNSO
والدوائر االنتخابية المفتوحة بالفعل .وباإلضافة إلى ذلك ،يخطط مجلس  GNSOلمراجعة الميثاق المحدث لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بحوكمة اإلنترنت أثناء
صل.
اجتماعها القادم .وسيواصل مجلس  GNSOمناقشة الطلب المقترح بإجراء تحديث للمراجعة القانونية المكتملة سابقًا لفريق مراجعة تنفيذ  WHOISالمف ّ
وتستقبل مجموعات العمل حاليًا التعليقات العامة على وثائق عديدة ،منها التقرير األولي لعملية وضع سياسات وصول المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى
آليات حماية الحقوق التصحيحية ،والبحث األولي لمجموعة العمل المجتمعية المعنية باستخدام أسماء الدول واألراضي كنطاقات مستوى أعلى ،والتعليق المجتمعي 2
لمجموعة عملية وضع سياسة اإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة .وفي األشهر القادمة ،ستنظر مجموعات العمل في التعليقات الواردة عبر التعليقات العامة.
ما زال الترتيب الجتماع  ICANN59جاريًا بالفعل .ويعمل قادة المجتمع وممثلو مؤسسة  ICANNسويًا لضمان استمرار تحسين استراتيجية االجتماعات الجديدة
ولضمان عقد اجتماع موفق في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

المنظمة الداعمة لألسماء العامة ()GNSO
المواد المرجعية
استمع إلى التسجيالت من جلسات  GNSOالمنعقدة في اجتماع  ICANN58واقرأ المزيد حول أعمال :GNSO
• اجتماع مجلس  | GNSOجلسة العمل ،االجتماع العام
• االجتماعات المشتركة | ccNSO | GAC :مجلس إدارة ICANN
•	الحوار الميسر بين منظمة  -GNSOواللجنة االستشارية الحكومية  GACبشأن حماية المنظمات الحكومية الدولية و الصليب األحمر |
الجلسة  ,1الجلسة 2
• مجموعة عمل عملية وضع سياسة اإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة | الصفحة المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
• مجموعة عمل عملية وضع السياسات لخدمات دليل التسجيل من الجيل التالي | الصفحة المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
• مجموعة عمل عملية وضع السياسات لمراجعة جميع آليات حماية الحقوق في كافة نطاقات  | gTLDالصفحة المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
•	مجموعة عمل عملية وضع السياسات الخاصة باطالع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على آليات حماية الحقوق التصحيحية | الصفحة
المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
• فريق مراجعة تنفيذ  WHOISالكثيفة | الصفحة المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
• فريق مراجعة التنفيذ للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية | الصفحة المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
• فريق مراجعة التنفيذ لمشكالت اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي | الصفحة المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
• مجموعة عمل مراجعة  | GNSOالصفحة المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
• فريق صياغة تنفيذ اللوائح الداخلية لمنظمة  | GNSOالصفحة المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
• مجموعة العمل عبر المجتمعات المعنية بعمليات المزاد العلني لبرنامج  gTLDالجديد | الصفحة المخصصة ألعمال المجموعة ،الجلسة
• مجموعة العمل عبر المجتمعات المعنية باستخدام أسماء البلدان والمقاطعات كنطاقات مستوى أعلى |
• المناقشة المجتمعية مع مفوضيات حماية البيانات | الجلسة
• المقابلة الختامية لمجلس  GNSOفي اجتماع ICANN58
فرص التعليقات العامة
• التقرير األولي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات وصول المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى آليات حماية الحقوق التصحيحية
• البحث األولي لمجموعة العمل عبر المجتمعات المعنية باستخدام أسماء البلدان والمقاطعات كنطاقات مستوى أعلى
• مجموعة عمل عملية وضع سياسة اإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة التعليق المجتمعي 2
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

المجتمع العام /At-Largeاللجنة االستشارية العامة ()ALAC
ماذا حدث في اجتماع ICANN58؟
في اجتماع  ،ICANN58عقد المجتمع الشامل لعموم المستخدمين العام  26جلسة لمناقشة الموضوعات ذات األولوية التي تؤثر على المجتمع ،وال سيما مراجعته
التنظيمية المستمرة .وقد شارك أعضاء المجتمع مع مؤسسة  ITEMSالدولية المعنية بإجراء المراجعة المستقلة وأصحاب مصلحة آخرين في  ،ICANNمنهم
مجلس إدارة  ICANNواللجنة االستشارية الحكومية  GACومنظمة دعم أسماء رموز البلدان ( )ccNSOلمناقشة نتائج البحث والتوصيات المقترحة من مؤسسة
كبيرا في االنتهاء من ردودها على مسودة التقرير لتقديمه ونشره ألجل التعليقات
 .ITEMSكما أحرزت اللجنة االستشارية العامة والمنظمات اإلقليمية العامة تقد ًما
ً
العامة.
وقد استغل المجتمع الشامل لعموم المستخدمين اجتماع  ICANN58لمناقشة مسائل السياسة وتبادل اآلراء مع أصحاب المصلحة اآلخرين .وقد شملت الموضوعات
مسائل المجموعات الفرعية لمسار العمل  )WS2( 2الخاص بمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ،ICANNوالتوجيهات المقترحة إلى هيئة العملية الموسعة
المدولة ( )IDNباإلضافة إلى
لمراجعة تشابه السلسلة ( )EPSRPلعملية التتبع السريع لنطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان ( )ccTLDألسماء النطاقات
ّ
مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك (.)CCT
كما عقدت المنظمات اإلقليمية العامة أنشطة عديدة لتعزيز المشاركة .وعلى وجه الخصوص ،عقدت منظمة اإلقليمية ألوروبا ( )EURALOجمعيتها العمومية
( )GAوجلسة مشتركة مع دائرة المستخدمين غير التجاريين ( )NCUCوأجرت مناقشة موضوعية عن دور المستخدمين النهائيين في  .ICANNوشاركت العديد
من منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمينِ  ALSesوالقادمون الجدد في هذه الجلسات بشكل فعال .وبدعم من موظفي  ،ICANNاستغل أعضاء مجتمع
جناح  ICANNلتعزيز عمل المجتمع بين طالب الجيل التالي وبرنامج زمالة .ICANN

الخطوات التالية
في األسبوع الذي يعقب اجتماع  ،ICANN58ستنتهي اللجنة االستشارية العامة والمنظمات اإلقليمية العامة من ردودها الجماعية على مسودة تقرير مراجعة المجتمع
الشامل لعموم المستخدمين .وبعد التشاور مع المجتمع األعم ،ستقدم اللجنة االستشارية العامة والمنظمات اإلقليمية بياناتها إلى عملية التعليقات العامة وإجراء التصويت
إلقرار البيانات بعد  24مارس .كما ويرحب أيضا ً بردود أعضاء المجتمع بشكل فردي.
في اجتماع  ،ICANN58أحرز فريق عمل معايير وتوقعات منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين  ALSsتقد ًما بشأن خطة اتصاالته التي تهدف إلى
تحسين األدوات والعمليات لضمان المشاركة الكاملة ألعضاء منظومات المجتمع الشامل في أنشطة  .ICANNوبعد إضفاء الصفة المجتمعية على هذه الخطة ضمن
المنظمات اإلقليمية العامة وتحقيق االلتزامات بتنفيذها ،سيقود فريق قيادة اللجنة االستشارية العامة  ALACتنفيذ هذه الخطة ،وتتبع وإكمال تنفيذها في اجتماع
.ICANN59
وللمضي قد ًما ،ستركز مجموعة عمل تطوير  ICANNعلى عملية التعليقات العامة الجارية والقادمة في المداوالت الجارية حول مسار العمل  2الخاص بمجموعة
العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة  .ICANNوستساعد اللجنة االستشارية العامة على إعداد بيانات الموقف بشأن العديد من موضوعات المجموعات الفرعية.
وعقب تبادل اآلراء مع اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ( )SSACبشأن هيئة العملية الموسّعة لمراجع تشابه السالسل ( ،)EPSRPستواصل اللجنة
المدولة
االستشارية العامة مناقشاتها بخصوص مسألة ارتباك المستخدم والحد من األخطار المتعلقة بنشر نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان ذات أسماء النطاقات
ّ
( .)IDN ccTLDوتخطط اللجنة االستشارية العامة إلعداد اقتراح بتعديل المشورة السابقة بشأن التوجيهات المقترحة بخصوص عملية المراجعة الثانية لتشابه
السلسلة.
وسيواصل أعضاء المجتمع الشامل لعموم المستخدمين تتبع المناقشات المنعقدة بخصوص األسماء الجغرافية في الجوالت المستقبلية لنطاقات  gTLDالجديدة داخل
اللجنة االستشارية الحكومية  ،GACكما سيشاركون في جلسة عبر الويب بشأن هذا الموضوع في  25أبريل .وسيستكشف مسؤول اتصال اللجنة االستشارية العامة
احتمالية تيسير حوار بين الجلسات ينعقد بين اللجنة االستشارية العامة واللجنة االستشارية الحكومية بشأن هذا الموضوع قبل اجتماع .ICANN59
وستعقد المنظمة اإلقليمية العامة ألمريكا الشمالية ( )NARALOجمعيتها العمومية أثناء اجتماع السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت في مطلع شهر أبريل ،وتجري
قدم وساق .كما ستبدأ المنظمة اإلقليمية العامة ألفريقيا ( )AFRALOالتحضير لعقد جمعيتها العمومية في  .ICANN59وترمي المنظمة
االستعدادات لذلك على ٍ
اإلقليمية ألفريقيا إلى اعتماد نهج إبداعي في تنظيم مناقشاتها الموضوعية وفعاليات التوعية خالل هذه الجمعية العمومية.
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

المجتمع العام /At-Largeاللجنة االستشارية العامة ()ALAC
المواد المرجعية
مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين :مسودة ردود اللجنة االستشارية العامة  ALACوالمنظمات اإلقليمية العامة  RALOsعلى مسودة تقرير مراجعة
المجتمع الشامل لعموم المستخدمين
خطة اتصاالت منظوماتALSs
هيئة المراجعة الموسعة لتشابه السالسل :بيان اللجنة االستشارية العامة  ALACحول التوجيهات المقترحة بخصوص عملية المراجعة الثانية لتشابه في السلسلة
جلسات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين في اجتماع ICANN58
• مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين :اجتماع الفرق العاملة | اجتماع مؤسسة  ITEMSمع اللجنة االستشارية العامة  ALACوقادة األقاليم |
ورشة عمل ITEMS
• االجتماعات المشتركة :منظمة  | ccNSOاللجنة االستشارية الحكومية  | GACمجلس إدارة  | ICANNاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
SSAC
•	مناقشات السياسات :مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك ( )CCTمع ممثلي اللجنة االستشارية العامة  ALACوجوناثان زوك | مسار
العمل  2الخاص بمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  | ICANNخدمة دليل التسجيل من الجيل التالي التي ستحل محل نظام WHOIS
•	االجتماع مع إدارات مؤسسة  :ICANNاالمتثال التعاقدي | الشؤون المالية والعمليات | المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة
•	أنشطة التوعية :فعالية المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أوروبا  -دائرة المستخدمين غير التجاريين  | NCUCالمستخدمون النهائيون
في  :ICANNمناقشة موضوعية مع المجتمع الشامل لعموم المستخدمين
• اجتماعات المنظمات اإلقليمية العامةAFRALO | APRALO | EURALO | NARALO :
• اجتماعات مجموعة العمل :اللجنة المجتمعية بشأن إمكانية الوصول الى اإلنترنت | مجموعة عمل المصلحة العامة | فريق عمل التكنولوجيا
المواد المرجعية األخرى الجتماع ICANN58
• كافة المصادر األخرى لجداول األعمال والعروض التقديمية والتسجيالت والنصوص المدونة لكافة جلسات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين في اجتماع
ICANN58
• فيديو المقابلة التي تمت مع ليون فيليب سانشيز آمبيا ،العضو القادم في مجلس إدارة  ICANNالمنتخب من المجتمع الشامل لعموم المستخدمين
• الصور جلسات مجتمع At-Large
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
ماذا حدث في اجتماع ICANN58؟
عقدت اللجنة االستشارية الحكومية  ،GACضمن جلساتها العامة في كوبنهاغن ،اجتماعات مشتركة مع منظمة دعم األسماء العامة ( ،)GNSOومنظمة دعم أسماء
رموز البلدان ( ،)ccNSOواللجنة االستشارية العامة ( )ALACومجلس إدارة  .ICANNوعالوة على ذلك ،اجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية مع وفد مسؤولي
حماية البيانات الذي استدعاه المجلس األوروبي واستمعت إلى ملخصات من مجموعات أخرى .وتناولت اللجنة االستشارية الحكومية الموضوعات المتعلقة بعمليات
وضع سياسة منظمة دعم األسماء العامة ،بما فيها خدمات دليل التسجيل من الجيل التالي التي ستحل محل نظام  WHOISواإلجراءات الالحقة لنطاقات المستوى
األعلى العامة الجديدة ( .)gTLDوقد تابعت اللجنة االستشارية الحكومية ردود مجلس إدارة  ICANNعلى مشورة اللجنة وناقشت حماية مختصرات المنظمات
ومعرفات الصليب األحمر/الهالل األحمر .وواصلت اللجنة قيامها بتطبيق عملياتها على لوائح  ICANNالداخلية ،باإلضافة إلى مراجعة
الحكومية الدولية ()IGO
ّ
مبادئ تشغيل اللجنة االستشارية الحكومية .كما تمت مناقشة النتائج المستخلصة من مجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية في الجلسات العامة .وفي 15
وأخيرا ،تولى خمسة نواب رئيس اللجنة االستشارية الحكومية
مارس ،أصدرت اللجنة االستشارية الحكومية بيانها ،متضمنًا مشورتها إلى مجلس إدارة .ICANN
ً
مناصبهم في نهاية اجتماع  ICANN58عقب انتخابهم في اجتماع .ICANN57

الخطوات التالية
سيقوم مجلس إدارة  ICANNبتحليل مشورة اللجنة االستشارية الحكومية كما هي مدرجة في بيانها .وقد يوضح مجلس إدارة  ICANNأي أسئلة بخصوص المشورة
أثناء مكالمة جماعية مع اللجنة االستشارية الحكومية في أبريل .وعندئذٍ ،سيرد مجلس إدارة  ICANNكتابيًا على المشورة قبل اجتماع  .ICANN59وفي اجتماع
 ،ICANN59ستناقش اللجنة االستشارية الحكومية هذا الرد في جلسة عامة ومع مجلس إدارة  .ICANNوبشك ٍل عام ،تقدم اللجنة االستشارية الحكومية مشورتها
على جوانب السياسة العامة لمسؤوليات  ICANNفيما يتعلق بنظام أسماء النطاقات ( .)DNSعل ًما بأن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية المجمع عليها لها طبيعة
خاصة بموجب لوائح  ICANNالداخلية ،ويجب على مجلس إدارة  ICANNأخذها في الحسبان كما ينبغي.
ستواصل قيادة اللجنة االستشارية الحكومية ومجموعات عمل اللجنة أعمال ما بين الجلسات قبل اجتماع  .ICANN59ويستثنى من ذلك مجموعة عمل مبادئ
التشغيل ،والتي تم حلها في اجتماع  ،ICANN58ونقل العمل المستمر في هذا الصدد إلى األنشطة العامة للجنة االستشارية الحكومية.
ستنظر اللجنة االستشارية الحكومية في مقترحين من مجموعة عمل السالمة العامة ( .)PSWGيتعلق المقترح األول بالتزامات المصلحة العامة لمشغلي سجل
نطاقات  gTLDالجديدة ويتبع مشورة إجراءات الحماية الصادرة عن اللجنة االستشارية الحكومية .وقد ساهمت مجموعة عمل السالمة العامة في صياغة إطار
عمل السجالت لالستجابة للتهديدات األمنية .كما أن مجموعة عمل السالمة العامة تقوم بصياغة إطار عمل اإلفصاح المقترح لتلبية احتياجات إنفاذ القانون المتعلقة
بتنفيذ توصيات سياسة اعتماد خدمات الخصوصية والوكيل ،وذلك عقب مشورة اللجنة االستشارية الحكومية في اجتماع هيلسنكي.
وباعتبارها منظمة عضو لمجموعات العمل المجتمعية التي أعدت النتقال دور اإلشراف على وظائف  ،IANAستظل اللجنة االستشارية الحكومية فاعلة في
الجهود القادمة ،سواء لتطبيق عملياتها على لوائح  ICANNالداخلية الجديدة أو لألنشطة المنفذة في مسار العمل  2لمجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة
.ICANN

المواد المرجعية
بيان كوبنهاغن الصادر عن اللجنة االستشارية الحكومية متوفرلالطالع عليه .بدأت الجلسات العامة للجنة االستشارية الحكومية في يوم السبت 11 ،مارس ،واختتمت
في يوم الثالثاء 16 ،مارس .وكانت جميع جلسات اللجنة االستشارية الحكومية مفتوحة ،وتضمنت مشاركة عن بعد وترجمة فورية بلغات األمم المتحدة الست
باإلضافة إلى البرتغالية .كما كانت جلسة صياغة بيان اللجنة االستشارية الحكومية مفتوحة أيضًا ،مع أنها كانت جلسة مغلقة حتى اجتماع  .ICANN55وقد جرى
كبيرا من الحاضرين.
االجتماع المشترك مع مجلس إدارة  ICANNفي صباح األربعاء وقد جذب عددا ً ً
عقدت مجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية (السالمة العامة ،حقوق اإلنسان والقانون الدولي ،األسماء الجغرافية ،المناطق المه ّمشة ،مبادئ التشغيل
وعالقات لجنة الترشيح) جلسات عمل فردية فضالً عن جلسات التبليغ عن نتائجها إلى اللجنة االستشارية الحكومية في جلسة عامة .وقد كانت مجموعة عمل السالمة
العامة للجنة االستشارية الحكومية هي الراعية لجلسة مجتمعية تحت عنوان "نحو الحد الفعال من انتهاكات نظام اسم النطاق" المنعقدة في يوم االثنين 13 ،مارس.
والحقًا في نفس اليوم ،نسقت مجموعة عمل المناطق المه ّمشة للجنة االستشارية الحكومية الجلسة المجتمعية بشأن مشكالت المناطق المه ّمشة كنشاط تابع لجلسة
مشابهة انعقدت في اجتماع  .ICANN57كذلك في يوم االثنين ،دعمت اللجنة االستشارية الحكومية جلسة مجتمعية بشأن حماية البيانات والتي أجرتها منظمة دعم
األسماء العامة ومسؤولو حماية البيانات الذين تم استدعاؤهم من المجلس األوروبي.
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تحديثات المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ()RSSAC
ماذا حدث في اجتماع ICANN58؟
عقدت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  RSSACثماني جلسات عمل خالل اجتماع  .ICANN58وعلى وجه التحديد ،ناقشت اللجنة االستشارية لنظام خادم
الجذر مشكالت المساءلة والشفافية كجزء من عملها على تطور نظام خادم الجذر .من ثمرات اجتماعات كوبنهاغن  ،RSSAC026وهو معجم للغة الفنية يحدد
المصطلحات المتعلقة بعمليات خادم ملف الجذر.
شاركت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر في سلسلة حلقات تعليمية تحت عنوان "كيف يعمل" التي نظمها مكتب رئيس قسم التكنولوجيا في  .ICANNوقد عُقدت
هذه الجلسات في يومي األحد 12 ،مارس ،الساعة  5:00م واالثنين 13 ،مارس ،الساعة  3:15م .وبدأت الحلقات التعليمية بنظرة عامة موجزة حول نظام أسماء
النطاقات  ،DNSوتاريخه والمهمة التي يقوم بها مشغلو منطقة الجذر .كما تمت تغطية بضع موضوعات فنية والتي تشمل شر ًحا عا ًما لتوجيه  .anycastتنطبق
هذه الجلسات على جميع الجمهور وليست هناك أي شروط تستلزم توافر الخبرة الفنية.
في يوم الثالثاء 14 ،مارس ،عقدت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر اجتماعًا مشتركًا مع مجلس إدارة  ICANNلمناقشة موضوعات مثل برنامج gTLD
الجديد واألولويات الحالية لكلتا المجموعتين .كما قدمت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر بيانات محدثة على عملها خالل جلستها العامة.

الخطوات التالية
في اجتماع  ،ICANN58ناقشت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر الجهود الجارية لفرقتي عمل فاعلتين في االئتالف :واديرت مناقشة موضوع تسمية خادم ملف
الجذر من قبل جون بوند وكذلك موضوع توزيع معدات التوجيه متعدد التوجيهات بقيادة كافيه رانجبار .وستواصل كال فرقتي العمل جدولهما االعتيادي لالجتماعات
وأخيرا ،راجعت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر خططها لالجتماع الموسع الثامن والتسعين
الهاتفية وتقديم التحديثات إلى اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر.
ً
لفريق عمل هندسة اإلنترنت  IETF98وبدأت التحضير لورشة عملها المقررة في مطلع شهر مايو .2017

المواد المرجعية
إن اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر هي المسؤولة عن تقديم المشورة إلى مجلس إدارة  ICANNومجتمعها بشأن المسائل ذات الصلة بتشغيل وإدارة وأمن
وتكامل نظام خادم الجذر .وتتألف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر من ممثلين من المنظمات المسئولة عن تشغيل خدمة الجذر العام ومنسقي العالقات مع
المنظمات الشريكة المشمولة في اإلدارة الفنية والتشغيلية المستقرة لمنطقة الجذر.
في عام  ،2014أطلقت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ائتالف خبراء نظام أسماء النطاقات ونظام خادم الجذر من أجل تنفيذ أعمالها الضرورية .وهناك
عضوا في االئتالف (ال يعمل  %47منهم لدى مشغلي خوادم جذر) ،يقومون على توسعة قاعدة الخبرات الفنية التي تسهم في أعمال اللجنة االستشارية لنظام
85
ً
خادم الجذر .لالنضمام إلى االئتالف ،يرجى إرسال بيان االهتمام إلى لجنة عضوية مجموعة ائتالف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر على
.rssac-membership@icann.org

11
تقرير سياسات ما بعد ICANN58
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اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
ماذا حدث في اجتماع ICANN58؟
عقدت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  SSACجلستين حول امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات ( )DNSSECخالل اجتماع  .ICANN58وكانت الجلسة
األولى باسم " DNSSECللجميع :دليل المبتدئين" .وقدمت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار في هذه الجلسة تعريفًا المتدادات  DNSSECوأوضحت الكيفية
التي يمكن للحضور من خاللها استخدام ونشر  DNSSECبسهولة وسرعة.
وكانت الجلسة الثانية ورشة عمل  ،DNSSECوالتي شملت:
•	إحاطة بأنشطة  DNSSECفي منطقة أوروبا بما فيها عروض من ،الدانمار (نطاقات  ).dkوجمهورية التشيك ( ).czوألمانيا ( ).deوالنمسا (.).at
•	عروض تقديمية بشأن نشر امتدادات  DNSSECحول العالم ،وأنشطة  ISC/IETFالمتدادات  ،DNSSECوتحديث حول تبديل مفاتيح التشفير،
وتبني الخوارزمية البيضوية المنحوية للدخول الرقمي  DNSSECفي امتدادات  ،DNSSECوخدمات البريد اإللكتروني الموثوقة.
• مناقشة اللجنة بشأن التوثيق لدى مزودي خدمات اإلنترنت :إستعدادات تبديل مفاتيح التشفير.
• عروض توضيحية عن أمن بروتوكول اإلنترنت  IPSECاالنتهازي باستخدام امتدادات  DNSSECو :SMILLAتشفير  S/MIMEالتلقائي.
إضافة إلى ذلك ،اجتمعت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار مع مجلس إدارة  ICANNمن أجل تقديم إحاطة حول موضوع "أمن واستقرار اإلنترنت فيما يتعلق
المدولة".
بتداخل أسماء النطاقات
ّ
كما عقدت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار جلسة عامة قدمت فيها لمحة عن أنشطتها األخيرة والحالية ،وطلبت التعقيبات من المجتمع .وفي النهاية ،عقدت
 SSACجلسات عمل خاصة على مدار يوم كامل.

الخطوات التالية
كانت ورشة عمل  DNSSECجزء من اجتماعات  ICANNعلى مدار عدة أعوام وقد قدمت منتدى لكل من األشخاص أصحاب الخبرات والمستجدين لالجتماع
وعرض ومناقشة عمليات نشر  DNSSECالحالية والمستقبلية .وسوف تبدأ لجنة برنامج ورشة عمل  DNSSECالعمل قريبًا على التخطيط لورشة عمل
 DNSSECبحيث تعقد في منتدى سياسة  ICANN59في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
كما ستواصل لجنة  SSACوضع التقارير واالستشارات والتعليقات حول مجموعة واسعة من الموضوعات وتعد عروض الشرح العامة ألنشطتها األخيرة الجتماع
.ICANN59

المواد المرجعية
المواد المرجعية لجلسة " DNSSECللجميع :دليل المبتدئين" متوفرة هنا.
مواد ورشة عمل  DNSSECمتوفرة هنا :الجزء  | 1الجزء  | 2الجزء 3
العرض التقديمي من الجلسة العامة للجنة االستشارية لألمن واالستقرار متوفرة هنا.
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