التقرير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط
 1تموز (يوليو)  30 - 2018حزيران (يونيو) 2019

عالم واحد ،إنترنت واحد

خطاب من نائب رئيس قسم المشاركة
العالمية ألصحاب المصلحة في منطقة
الشرق األوسط
خالل السنة المالية  ،2019واصل فريق شعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين ()GSE
في الشرق األوسط االعتماد على ما أُحرز من تقدم في تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية للشرق
األوسط ( ،)2019-2016التي وضعها المجتمع اإلقليمي.
وكان من بين أهم قرارات المجتمع تمديد فترة االستراتيجية اإلقليمية الحالية لمدة عام إضافي،
على أن تنتهي بنهاية العام المالي  ،2020ومواءمة االستراتيجية اإلقليمية مع خطة ICANN
االستراتيجية لفترة العام المالي  ،2025-2021متى ما أمكن ذلك.
وقد ساعد التواصل الرئيسي للمجتمع باإلضافة إلى أنشطة المشاركة وتطوير القدرات األخرى
منظمة  ICANNوالمجتمع في المنطقة على إحراز تقدم كبير نحو تحقيق األهداف التالية
الموضحة في االستراتيجية اإلقليمية:
•دعم بنية تحتية آمنة ومستقرة ومرنة لنظام أسماء النطاقات.
•تعزيز سوق سليم وتنافسي في مجال األسماء.
•توضيح دور  ICANNفي تطوير منظومة إنترنت.
إننا نشعر بالفخر الكبير بما حققناه بالتعاون مع المجتمع .فدائمًا ما كان جه ًدا تعاونيًا ،ونود أن
نشكر كل من شارك في هذه الرحلة الرائعة.
أرق التحية،
باهر عصمت
نائب رئيس شعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين ،منطقة الشرق األوسط
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التقرير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط
نظرة عامة على عام مضى  -الجدول الزمني
2018
 9-5آب )أﻏﺳطس(
ﻛﺎﻧت ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNﻣﻧظﻣﺎ ً ﻣﺷﺎرﻛﺎ ً ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
واﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ) (MEAC-SIG 2018ﻓﻲ
اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر.
 22ﺗﺷرﯾن اﻷول )أﻛﺗوﺑر( 2018
اﺳﺗﺿﺎﻓت ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNﻓﺿﺎء ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ  ICANN63ﻓﻲ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ ،إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ .ر ّﻛزت اﻟﺟﻠﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧطﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﺟدﯾدة.

 28ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻧوﻓﻣﺑر( 2018
ﻋُﻘدت ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻻﺟﺗﻣﺎع  ICANN63ﻓﻲ إﺳطﻧﺑول،
ﺗرﻛﯾﺎ ،ﻟﺗزوﯾد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺗراك ﺑﻣﻠﺧص ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺎت
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ.

 10ﻛﺎﻧون اﻷول )دﯾﺳﻣﺑر(
ﻋُﻘدت ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻻﺟﺗﻣﺎع  ICANN63ﻓﻲ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﻣﻠﺧص
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ.

2019
 19ﺷﺑﺎط )ﻓﺑراﯾر( 2019
ﻗﺎﻣت ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNﺑﺗﻧظﯾم أول ﺗدرﯾب ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
ﻟﻣﻧظﻣﺔ  GNSOﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة.
 21-20ﺷﺑﺎط )ﻓﺑراﯾر( 2019
ﻋﻘدت ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNاﻟﺣدث اﻷﺑرز إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ً ﻟﮭﺎ وھو ﻣﻧﺗدى ﻧظﺎم
اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎدس ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.

 15ﻧﯾﺳﺎن )أﺑرﯾل( 2019
ﻋُﻘدت ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻻﺟﺗﻣﺎع  ICANN64ﻓﻲ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﻣﻠﺧص
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ ﻛوﺑﯾﮫ.

 11آذار )ﻣﺎرس( 2019
اﺳﺗﺿﺎﻓت ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNﺟﻠﺳﺔ ﻓﺿﺎء ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ
اﺟﺗﻣﺎع  ICANN64ﻓﻲ ﻛوﺑﯾﮫ ،اﻟﯾﺎﺑﺎن ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ.
اﻟﻣدوﻟﺔ واﻟﻘﺑول اﻟﺷﺎﻣل.
ور ّﻛزت اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت
ّ

 24ﻧﯾﺳﺎن )أﺑرﯾل( 2019
ﻋُﻘدت ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻻﺟﺗﻣﺎع  ICANN64ﻓﻲ إﺳطﻧﺑول،
ﺗرﻛﯾﺎ ،ﻟﺗزوﯾد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺗراك ﺑﻣﻠﺧص ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺎت
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ ﻛوﺑﯾﮫ.

 23أﯾﺎر )ﻣﺎﯾو( 2019
أﺟرت ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNاﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .2019ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻘرﯾر
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ھﻧﺎ.
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أبرز النقاط على المستوى اإلقليمي
منتدى نظام أسماء النطاقات للشرق األوسط في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

عُقد منتدى نظام أسماء النطاقات في الشرق األوسط ( )MEDNSFللمرة األولى بالتزامن مع فعالية أخرى ذات صلة باإلنترنت وهي
الجمعية العمومية السنوية لرابطة نطاقات المستوى األعلى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ .APTLD75 ،وقد أجريت الفعالية في دبي
باإلمارات العربية المتحدة ،في الفترة من  21-20شباط (فبراير) .2019
وقد انبثقت عن التوصيات المقدمة من "استبيان تقييم خمس سنوات لمنتدى  DNSفي الشرق األوسط" والذي تم تعميمه على
المجتمع اإلقليمي في شهر أيار (مايو)  .2018واقترح المجتمع تنظيم المنتدى بالتزامن مع فعاليات مماثلة إلضافة القيمة وتعظيم نسبة
الحضور.
وكالمعتاد ،تم توزيع استبيان حول هذه الدورة المحددة من المنتدى للحصول على تعليقات المشاركين .وقيّم تسعة وسبعون بالمئة من
المشاركين باالستبيان المنتدى بأن ممتاز أو جيد ج ًدا .ويمكن العثور على نتائج االستطالع هنا.
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تعليقات مجتمع الشرق األوسط على العمل اإلقليمي

كجزء من التزام منظمة  ICANNبالمشاركة مع أصحاب المصلحة في الشرق األوسط ،تم
إجراء استطالع لتقييم مستويات الرضا عن جهود المشاركة لمنظمة  ICANNفي جميع أنحاء
المنطقة .وكانت أبرز النقاط األولية للردود كما يلي:
•كان رأي  %70من المشاركين في االستطالع في جهود المشاركة اإلقليمية بأنها فعالة أو فعالة
للغاية.
•أظهر  %74الرضا أو الرضا الشديد عن جهود المشاركة خالل العام المالي .2019

وتضمنت األنشطة التي اجتذبت أعلى نسبة مشاركة في المنطقة جلسة فضاء منطقة الشرق األوسط
في اجتماعات  ICANNالعامة ومنتدى نظام اسم النطاق لمنطقة الشرق األوسط والندوات المنعقدة
عبر اإلنترنت وأنشطة تطوير القدرات ومجموعة عمل استراتيجية منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة (.)MEAC- SWG
وبشكل عام ،أظهر االستبيان ارتياحً ا للعمل المنجز ،والكفاءة المهنية لدى أعضاء منظمة  ،ICANNوحرصهم على مواصلة العمل
على األولويات اإلقليمية .لمعرفة المزيد حول هذا االستبيان ،انقر هنا.

جهود القبول الشامل في منطقة الشرق األوسط

القبول الشامل ( )UAعبارة عن مطلب تأسيسي إلنترنت متعدد اللغات بشكل واقعي،
بحيث يستطيع المستخدمون من جميع أنحاء العالم التصفح فيه بالكامل بلغاتهم
المحلية .ويعد موضوعا ً مهما ً للغاية في الشرق األوسط نظراً ألن معظم البلدان
واألقاليم في المنطقة لديها نطاق المستوى األعلى لرمز البلد السم النطاق المدوّ ل
( .)IDN ccTLDومن المتوقع أن يضمن القبول الشامل استخداما ً أفضل لمثل هذه
النطاقات ذات المستوى األعلى.

تم عقد العديد من االجتماعات والمحادثات لزيادة الوعي حول القبول الشامل في
البلدان التالية في جميع أنحاء المنطقة :ففي باكستان مع المجلس الباكستاني لتصدير
البرمجيات؛ وفي مصر في مركز ريادة األعمال لنظام أسماء النطاقات ()DNS-EC؛ وفي تركيا في إطار فعالية Hosting Talk؛
وفي لبنان في إطار مجموعة مشغلي شبكات الشرق األوسط  2019ومنتدى النظراء (.)MENOG19
أجرى سفير برنامج القبول الشامل في المنطقة ،عبد المنعم جليلة ،العديد من جلسات التوعية حول أسماء النطاق المدوّ لة ،وتدويل
عناوين البريد اإللكتروني ( ،)EAIوالقبول الشامل في مصر وفي جميع مناطق الشرق األوسط وأفريقيا:
•في مصر ،عُقدت ورش عمل في المدن التالية :أسيوط ،القاهرة ،الفيوم ،اإلسماعيلية ،المدينة ،المنصورة ،المنوفية ،نصر وطنطا.
واستقطبت ورش العمل هذه حوالي  650مشارك.
•عبر الشرق األوسط وأفريقيا ،عُقدت ورش عمل ومحادثات في المدن التالية :بغداد ،العراق؛ عمان ،األردن؛ بيروت ،لبنان؛
مراكش ،المغرب؛ الخرطوم السودان؛ كمباال ،أوغندا؛ وطشقند ،أوزبكستان (لفريق السجل  .afمن أفغانستان).
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المشاركة اإلقليمية :منظمات الدعم

ﻣﻧظﻣﺔ دﻋم أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد )(ccNSO

ﻣﻧظﻣﺔ دﻋم اﻟﻌﻧﺎوﯾن )(ASO

 21ﻣن 172

 2ﻣن 15

ﻣن أﻋﺿﺎء ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ASO Address councilors are from Africa

ﻣن ﻣﺳﺗﺷﺎري ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﻧظﻣﺔ دﻋم اﻟﻌﻧﺎوﯾن ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻸﺳﻣﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ )(GNSO

ﻣﺟﻠس GNSO

 3ﻣن 23

ﻣﺳﺗﺷﺎرا ً ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

داﺋرة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن
)(NCUC

 9ﻣن 151

ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

اﻟداﺋرة ﻏﯾر اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )(NPOC

 5ﻣن أﺻل 96
ﻋﺿوا ً ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

 66ﻣن أﺻل 604

ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻔردﯾﯾن ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

داﺋرة ﻣوﻓري ﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت واﻻﺗﺻﺎل
)(ISPCP

اﻟداﺋرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(BC

داﺋرة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ )(IPC

 3ﻣن أﺻل 62

 4ﻣن أﺻل 71

 1ﻣن أﺻل 55

ﻋﺿوا ً ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

ﻋﺿوا ً ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

ﻋﺿوا ً ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

ﻗﺎدة ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
رﻓﯾﻖ داﻣﺎك
ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس GNSO

ﺳﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﺎه
ﻣﺳﺗﺷﺎر GNSO

إﻟﺳﺎ ﺳﻌﺎدة
ﻣﺳﺗﺷﺎر GNSO

وﻓﺎء دﺣﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋﻧﺎوﯾن ASO

رﻓﯾﻖ وھو ﺗوﻧﺳﻲ اﻷﺻل ﻟﻛﻧﮫ ﯾﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن .ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  ICANNﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ.
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المشاركة اإلقليمية :اللجان االستشارية
GAC

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣوم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن )(ALAC
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )(GAC

 21ﻣن 26

ﻋﺿوا ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣن ﺿﻣن
21
ً
ASO Address councilors are from Africa
 26دوﻟﺔً وإﻗﻠﯾ ًﻣﺎ

2

اﻟﻣراﻗﺑون ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻧظﺎم ﺧﺎدم اﻟﺟذر )(RSSAC

 2ﻣن 19

 8ﻣن 112

 8أﻋﺿﺎء ﻣن أﺻل  112ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

ﻋﺿوا ً

 11ﻣن ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻌﻣوم
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و 7أﻓراد ﻋﺑر  8ﻣن اﻟﺑﻠدان
واﻷﻗﺎﻟﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻣوم
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ وأﺳﺗراﻟﯾﺎ
وﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ )(APRALO
 11ﻣن ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻌﻣوم
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و 1أﻓراد ﻋﺑر  7ﻣن اﻟﺑﻠدان
واﻷﻗﺎﻟﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻌﻣوم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ.
)(AFRALO
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ﻗﺎدة اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

ﻣﻧﺎل إﺳﻣﺎﻋﯾل
رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ

ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﻌل
ﻧﺎﺋب رﺋﯾس APRALO

ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر
رﺋﯾس AFRALO

7

المشاركة اإلقليمية :أخرى

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻓﻲ ) ICANNأو (NomCom

ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

 3ﻣن أﺻل 21

ﻣﻧدوﺑًﺎ ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط
acirfA morf era srolicnuoc sserddA OSA

ﻧﺎدرة اﻷﻋرج
ﻣﻧدوب ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت

زاھد ﺟﻣﯾل
اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺷﺎرك ﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت

ﻋزﯾز ھﻼﻟﻲ
ﻣﻧدوب ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ

ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت )(PDP

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺟﻠﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻠﻣواﺻﻔﺔ
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺳﺟﯾل ﻧطﺎﻗﺎت - gTLD
اﻟﻣرﺣﻠﺔ 1

3

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺟﻠﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻠﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗﺳﺟﯾل ﻧطﺎﻗﺎت  - gTLDاﻟﻣرﺣﻠﺔ 2

4

أﻋﺿﺎء ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

أﻋﺿﺎء ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻧطﺎﻗﺎت gTLD
اﻟﺟدﯾدة

ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻧطﺎﻗﺎت
gTLD

أﻋﺿﺎء ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

أﻋﺿﺎء ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

6

6

وﺻول اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ GNSO
)أو  (IGO-INGOإﻟﻰ آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧطﺎﻗﺎت :gTLD

1

ﻋﺿو واﺣد ھو ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ

ﻋواﺋد اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺟدﯾدة

 1ﻣن أﺻل 25

ﻋﺿوا ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ً
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المشاركة اإلقليمية :المراجعات
اﻟﻣراﺟﻌﺎت

اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻷﻣن وإﺳﺗﻘرار وﻣروﻧﺔ ﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق )(SSR2

 1ﻣن أﺻل 15
ﻋﺿوا ھم ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ً

اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻧطﺎﻗﺎت ccNSO

 1ﻣن أﺻل 10

أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻣراﺟﻌﺔ  ccNSOﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط

ﻗﺎدة اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

رﻓﯾﻖ داﻣﺎك

ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺟّﻠﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
رﻓﯾﻖ وھو ﺗوﻧﺳﻲ اﻷﺻل ﻟﻛﻧﮫ ﯾﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن .ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  ICANNﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ.
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المدولة
المشاركة اإلقليمية :القبول الشامل وأسماء النطاقات
ّ
القبول الشامل

كانت الجهود المبذولة لزيادة الوعي حول القبول الشامل وأسماء النطاقات المدوّ لة في منطقة
الشرق األوسط من بين األنشطة الرئيسية في السنة المالية .2019

سفير القبول الشامل اإلقليمي

المدولة
قائد إقليمي ألسماء النطاقات
ّ

عبد المنعم جليلة  -مصر

أحمد بخات مسعود  -رئيس فريق العمل المعني بأسماء النطاقات العربية المدوّ لة

المدولة
أسماء النطاقات
ّ

تم االنتهاء من العمل على النص العربي ،الذي قام به فريق العمل المعني بأسماء النطاقات
العربية المدوّ لة ( )TF-AIDNوتم دمج النص العربي في منطقة الجذر في آذار (مارس)
 .2016صدر النص العربي في قواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر األولى (.)LGR-1
اقرأ هنا للحصول على مزيد من المعلومات.

قيد التشكيل

قيد العمل

قيد اإلنجاز

قيد التضمين
العربية
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KUWAIT
87
416

LEBANON
416
39

ALGERIA
87

TRAINING FOR
TECHNICAL
COMMUNITY
TRAINING FOR
NON-TECHNICAL
COMMUNITY

YEMEN
39

TRAINING FOR
LAW ENFORCEMENT
AGENCIES

أنشطة تنمية القدرات في منطقة الشرق األوسط
اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺗﻘﻧﻲ

اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﯾر
اﻟﺗﻘﻧﻲ

ﺗدرﯾب وﻛﺎﻻت إﻧﻔﺎذ
اﻟﻘﺎﻧون

ﻛﺟزء ﻣن ﻣﮭﻣﺔ  ICANNﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﺷﻐﯾل
اﻟﻣﺳﺗﻘر واﻵﻣن ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺎت اﻟﻔرﯾدة
ﻟﻺﻧﺗرﻧت ،وﻓرت ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNورﺷﺎت
ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﮭم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق
) ،(DNSواﻹﻣﺗدادات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﺳم
اﻟﻧطﺎق )أو  (DNSSECوإﻧﺗﮭﺎك ﻧظﺎم اﺳم
اﻟﻧطﺎق.

ﺗﺳﺎﻋد ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNأﯾﺿًﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء
اﻟﻘدرات ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﯾر اﻟﻔﻧﻲ ﻣﺛل أﻣﻧﺎء اﻟﺳﺟﻼت
اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن وﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺳﺟﻼت ،وﺗﺗواﺻل ﻣﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻛﺑر ﻟﻣﺳﺎﻋدة أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﺳﯾﺎﺳﺎت  ICANNوﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل
أﻓﺿل.

ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺗﺳﺎﻋد ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNﻓﻲ
دﻋم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺧﻼل ورش ﻋﻣل
ﺣول أﻣﺎن ﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق .DNS

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ورش اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ:

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ورش اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ:

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ورش إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون:

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن:

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن:

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن:

6

87

13

416

4

39

التطلع إلى األمام
في السنة المالية  ،2020سيبني فريق  ICANNفي الشرق األوسط على التقدم المحرز فيما يتعلق بمشاركة المجتمع في ICANN
وتطوير القدرات .كما سيستمر االلتزام بتعزيز جهود المشاركة ،مع السعي للحصول على تعليقات من المجتمع اإلقليمي ومراجعة
األنشطة اإلقليمية وف ًقا لذلك .على وجه الخصوص ،سيعمل الفريق اإلقليمي مع المجتمع ألخذ التعليقات واالقتراحات الواردة في
استبيان المجتمع للسنة المالية  2019في االعتبار عند تخطيط الخطوات التالية.
إن استراتيجية المشاركة اإلقليمية الحالية في عامها األخير ،وبالتالي ال تزال سارية المفعول ،وال تزال األهداف اإلقليمية تركز على
تحقيق األهداف االستراتيجية اإلقليمية ،مع زيادة الجهود من أجل:
•تنويع المشاركة والتواصل مع المجتمعات الجديدة وأصحاب المصلحة الجدد وخاصة من البلدان واألقاليم األقل مشاركة في
.ICANN
•تطوير المزيد من بناء القدرات الفنية ألمن نظام اسم النطاق  DNSو.DNS
•رفع مستوى الوعي حول القبول الشامل وتشجيع المزيد من المشاركة من المجتمع في العمل المتعلق بالقبول الشامل.
سيتم تشكيل مجموعة عمل مجتمعية جديدة لتطوير استراتيجية المشاركة اإلقليمية بعد السنة المالية  .2020كان توافق اآلراء بين
أعضاء المجتمع بغرض مواءمة االستراتيجية اإلقليمية مع خطة  ICANNاالستراتيجية لألعوام المالية  .2025-2021هذه أحد
األولويات العليا في الفترة المقبلة ،وااللتزام بدعم المجتمع طوال هذه العملية والعمل بشكل وثيق معهم في تنفيذ االستراتيجية الجديدة
سيكون من األمور البارزة خالل الفترة المقبلة.
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موقع الشرق األوسط
المقر اإلقليمي
إسطنبول ،تركيا
هاكي يتن كاد .سلينيوم
بالزا رقم / 10 :س.ك10:
 34349إسطنبول ،تركيا
رقم الهاتف+90 212 999 6222 :

يرجى متابعتنا على

اﻟﺗوﯾﺗر
@ICANN

اﻟﺗوﯾﺗر ﺑﺎﻟﻌرﺑﻲ
@ICANN_AR

اﻟﻔﯾﺳﺑوك
@ICANNorg

YouTube
@ICANNnews

Flickr
@ICANN

Linkedin
@ICANN

اﻻﻧﺳﺗﻐرام
@ICANNorg

لالطالع على التقارير اإلقليمية السابقة ،يرجى زيارة صفحة
 ICANNللتقارير اإلقليمية.

عالم واحد ،إنترنت واحد

