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تسعى منظمة  ICANNلنشر مواعيد اجتماعاتها العامة المنعقدة مرة كل ثالث سنوات على األقل في فترة خمس سنوات مسب ًقا من أجل
منح المشاركين الوقت الكافي للتخطيط لسفرهم وحضور هذه االجتماعات.
عند اختيار تواريخ االجتماعات للفترة من سنة  2021إلى  ،2023حرص موظفو  ICANNعلى تجنب تضارب المواعيد المقررة مع
العطل العالمية ،والوطنية والدينية ،وكذلك فعاليات المجتمع األخرى.
وقبل التأكيد النهائي لمواعيد االجتماعات القادمة ،يتم نشر المواعيد المقترحة للمجتمع األوسع من خالل التعليقات العامة لمنظمة ICANN
من أجل المساعدة على تحديد أي تضاربات إضافية ربما لم يتم أخذها في االعتبار.
بعد مراجعة ملخص التعليقات العامة هذا ،راجعت منظمة  ICANNالمواعيد لخمس اجتماعات عامة لمنظمة  ICANNمن بين تسعة
اجتماعات ستنعقد خالل الفترة من سنة  2021إلى  .2023وسيتم تمديد فترة التعليقات هذه لمدة  10أيام بعد نشر ذا التقرير من أجل منح
المجتمع فرصة للتعليق على المواعيد المُعدلة .وتتمثل المرحلة النهائية في قيام منظمة  ICANNبإعالن ونشر المواعيد الرسمية
لالجتماعات العامة لمنظمة  ICANNللسنوات  ،2021و 2022و.2023
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2021
المنتدى المجتمعي الجتماع
ICANN70
منتدى السياسات الجتماع
ICANN71

المواعيد المقترحة
 25-20آذار
(مارس) 2021
 28حزيران (يونيو) -
 1تموز (يوليو)
2021
 29-23تشرين
األول (أكتوبر)
2021
المواعيد المقترحة
 10-5آذار (مارس)
2022
 23-20حزيران
(يونيو) 2022
 21-15تشرين
األول (أكتوبر)
2022
المواعيد المقترحة
 30-25آذار
(مارس) 2023

منتدى السياسات الجتماع
ICANN77
االجتماع السنوي العام
الجتماع ICANN78

 22-19حزيران
(يونيو) 2023
 27-21تشرين
األول (أكتوبر)
2023

االجتماع السنوي العام
الجتماع ICANN72
2022
المنتدى المجتمعي الجتماع
ICANN73
منتدى السياسات الجتماع
ICANN74
االجتماع السنوي العام
الجتماع ICANN75
2023
المنتدى المجتمعي الجتماع
ICANN76

المواعيد ال ُمعدلة
ال تغيير

التضارب/الحيثيات

 17-14حزيران
(يونيو) 2021

عطلة منتصف الصيف؛ يوم
كندا الوطني

ال تغيير

المواعيد ال ُمعدلة
ال تغيير

التضارب/الحيثيات

 16-13حزيران
(يونيو) 2022
 23-17أيلول
(سبتمبر) 2022

عطلة منتصف الصيف

المواعيد ال ُمعدلة
 16-11آذار
(مارس) 2023
 15-12حزيران
(يونيو) 2023
ال تغيير

عيد العُرش ،عطلة شيميني
آتزيريت،
سيمشات التوراة
التضارب/الحيثيات
رمضان؛ ضمان وقت كافي
قبل اجتماع حزيران (يونيو)
عطلة منتصف الصيف

القسم الثاني  :IIالمساهمون
في الوقت الذي تم فيه إعداد التقرير ،تم نشر ما مجموعه أربعة ( )4طلبات مجتمعية إلى المنتدى .وفيما يلي قائمة بالمساهمين على كال مستويي األفراد
والمؤسسات/المجموعات وذلك في ترتيب زمني حسب تاريخ النشر وحسب األحرف األولى .وإلى الحد الذي تستخدم فيها االقتباسات في القصة سابقة
الذكر (القسم  ،)3فسوف تشير هذه االقتباسات إلى الحروف األولى من المساهم.

المؤسسات والمجموعات:
االسم

تقديم

اللجنة االستشارية للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين
مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت للمنظمة الداعمة لألسماء
العامة GNSO

يوري النسبيرو
ستيفان فان غيلدر

دائرة الملكية الفكرية الخاصة بالمنظمة الداعمة لألسماء العامة
GNSO
مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية للمنظمة الداعمة لألسماء
العامة GNSO

جريج شاتان
رفيق داماك
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األحرف
األولى
ALAC
مجموعة
أصحاب
المصلحة
للسجالت
دائرة الملكية
الفكرية IPC
مجموعة
أصحاب
المصلحة غير
التجارية

القسم الثالث  :IIIملخص التعليقات
تنويه عام  :المقصود من هذا القسم هو التلخيص الواسع والشامل للتعليقات المقدمة إلى إجراءات التعليقات العامة هذه ،لكنه ال يتطرق لجميع المواقف
المحددة المذكورة من قبل كل مساهم .يوصي مُع ّد القسم القراء المهتمين بجوانب محددة في أي من هذه التعليقات الموجزة ،أو السياق الكامل للتعليقات
األخرى ،بأن يرجعوا مباشرة إلى المساهمات المحددة في الرابط المشار إليه أعاله (راجع التعليقات المقدمة).
التعليقات المتعلقة بالمواعيد المواعيد المقترحة لسنة 2021
• حددت مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية ( )NCSGلمنظمة  GNSOيوم كندا الوطني ( 1تموز (يوليو)  )2021كتضارب مع
المواعيد المقترحة لعقد  - ICANN71منتدى السياسات لسنة .2021
• حددت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( )ALACعطلة منتصف الصيف كتضارب مع المواعيد المقترحة لعقد - ICANN71
منتدى السياسات لسنة  .2021اقترحت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( )ALACتقديم المواعيد بأسبوعين من أجل حل
التضارب.
التعليقات المتعلقة بالمواعيد المواعيد المقترحة لسنة 2022
• حددت مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية ( )NCSGلمنظمة  GNSOمهرجان حرية اإلنترنت في فلنسيا بإسبانيا كتضارب مع
المواعيد المقترحة لعقد  - ICANN73المنتدى المجتمعي لسنة .2022
• حددت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( )ALACعطلة منتصف الصيف كتضارب مع المواعيد المقترحة لعقد - ICANN74
منتدى السياسات لسنة  .2022اقترحت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( )ALACتقديم المواعيد بأسبوع من أجل حل
التضارب.
• حددت كل من اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( )ALACودائرة الملكية الفكرية ( )IPCتضاربات عطلة يهودية مهمة مع
المواعيد المقترحة لعقد  - ICANN75االجتماع السنوي العام لسنة  .2022اقترحت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين
( )ALACتأخير المواعيد بأسبوع من أجل تجنب التضارب.
التعليقات المتعلقة بالمواعيد المواعيد المقترحة لسنة 2023
• حددت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( )ALACبداية رمضان كتضارب مع المواعيد المقترحة لعقد  - ICANN76المنتدى
المجتمعي لسنة .2023
• حددت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( )ALACعطلة منتصف الصيف كتضارب مع المواعيد المقترحة لعقد - ICANN77
منتدى السياسات لسنة  .2023اقترحت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( )ALACتقديم المواعيد بأسبوع من أجل حل
التضارب.
تعليقات أخرى
• عبرت مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت ( )RySGالتابعة لمنظمة  GNSOعن قلقها جراء التوجه نحو تقليص مدة االجتماعات عبر
نقل الجلسات المهمة نحو األيام األولى من البرنامج الزمني وتقليص االجتماعات والفعاليات في اليوم األخير .حيث أنهم يرون أن الجدول
ً
محفزا على عدم حضور اليوم األخير ،مما ينتج عنه ضياع للوقت والمال ،وإحباط عام بين الحاضرين .طلبت مجموعة
الزمني نفسه أصبح
أصحاب المصلحة للسجالت ( )RySGأن تضمن مواعيد االجتماعات المعلنة الجتماعات  ICANNاالستخدام البناء لوقت المشاركين.

القسم الرابع  :IVتحليل التعليقات
تنويه عام :الغرض من هذا القسم هو توفير تحليل وتقييم للتعليقات الواردة باإلضافة إلى تفسيرات فيما يخص األساس الذي تـُبنى عليه أية توصيات يتم
تقديمها داخل التحليل.

توافق منظمة  ICANNعلى مقترح تقديم  - ICANN71منتدى السياسات لسنة  2021بأسبوعين ( 14-17حزيران (يونيو) )2021
من أجل تجنب التضارب مع يوم كندا الوطني وعطلة منتصف الصيف.
راجعت منظمة  ICANNالتضارب المحدد من قبل مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية  NCSGالتابعة لمنظمة  GNSOبشأن
 - ICANN73المنتدى المجتمعي مع مهرجان حرية اإلنترنت وحددت أن المواعيد األصلية المقترحة هي األقل تضاربًا وذلك بسبب
مؤتمر اإلنترنت اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول التقنيات التشغيلية  APRICOTواجتماع مجتمع فريق عمل هندسة اإلنترنت
 IETFالمبرمجة في شهر آذار (مارس)  .2022رغم ذلك ،ستقوم منظمة  ICANNبإضافة مهرجان حرية اإلنترنت إلى قائمة
التضاربات المحتملة لتحديد مواعيد االجتماعات المستقبلية.
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توافق منظمة  ICANNعلى مقترح تقديم كل من  - ICANN74منتدى السياسات لسنة  2022و - ICANN77منتدى السياسات لسنة
 2023بأسبوع من أجل تجنب التضارب مع عطلة منتصف الصيف.
تدرك منظمة  ICANNالتضارب مع العطل اليهودية المهمة خالل المواعيد المقترحة الجتماع  - ICANN75االجتماع السنوي العام
لسنة  .2022سينتج عن تأخير المواعيد بأسبوع وفق اقتراح اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  ALACتضارب مع عطلة
ديوالي .ولذلك ،فقد تم تحديد المواعيد الجديدة في  23-17أيلول (سبتمبر) .2022
قدمت منظمة  ICANNأي ً
ضا المواعيد المقترحة الجتماع  - ICANN76المنتدى المجتمعي بأسبوعين ( 11-16آذار (مارس) )2023
من أجل تجنب التضارب مع بداية رمضان ولضمان مدة كافية قبل اجتماع حزيران (يونيو).
تدرك منظمة  ICANNالمشاغل المطروحة من قبل مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت  RySGوالمتعلقة ببرمجة اليوم األخير من
االجتماعات وستناقش هذه التعليقات بشكل منفصل مع مجموعة البرمجة للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية من أجل التخطيط الزمني
الجتماع  ICANN61وأية مراجعة مستقبلية لالستراتيجية الحالية لالجتماعات.
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