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2020

2021

1 يوليو/تموز
تم االنتهاء من وضع خطة العمل اإلقليمية للسنة المالية 2021 

للشرق األوسط ودخلت حيز التنفيذ.

20 أبريل/نيسان
عقد الفريق المعني بالجلسة المخصصة لمنطقة الشرق األوسط مناقشة 

افتراضية حول اإلجراءات الالحقة لنطاقات gTLD الجديدة وقدم رأًيا في 
إجراءات التعليق العام حول تقارير مخرجات GNSO النهائية المقدمة إلى 

مجلس اإلدارة. 

15 يونيو/حزيران
تمت الموافقة على منظمة أنقرة للقراصنة القانونيين 

 "Ankara Legal Hackers" كأحد هياكل عموم 
المجتمع الشامل لعموم المستخدمين )ALS(. إنه أول هيكل 

)أو منظومة كيان( لعموم المجتمعات من تركيا على اإلطالق.

7 أكتوبر/تشرين األول
تم إصدار تقرير استبيان مدى رضا أصحاب المصلحة 

للسنة المالية 2020.

30 يناير/كانون الثاني
تم افتتاح قيادة جديدة لفضاء منطقة الشرق األوسط بانضمام ثالثة 

أعضاء جدد إلى الفريق المنظم.

29 مارس/آذار 1- أبريل/نيسان
نظمت ICANN أول ورشة عمل عملية افتراضية بشأن االمتدادات 

األمنية لنظام أسماء النطاقات DNSSEC في الشرق األوسط 
باستخدام مختبرها القائم على السحابة اإللكترونية لنطاق المستوى 

.ma األعلى لرموز البلدان

5-7 أبريل/نيسان
حقق منتدى نظام أسماء النطاقات لمنطقة الشرق األوسط السابع 
رقماً قياسياً باستقطابه 203 مشاركين مميزين على مدار األيام 

الثالثة للفعالية االفتراضية.

7 أكتوبر/تشرين األول
تم نشر مراجعة وتقييم االس`تراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا MEAC للفترة 2017-2020 للجمهور.

18-19 يناير/كانون الثاني
نظمت ICANN أول ورشة عمل عملية افتراضية بشأن عمليات نظام أسماء 
النطاقات )DNS( في الشرق األوسط باستخدام مختبرها القائم على السحابة 
.ye اإللكترونية لنطاق المستوى األعلى لرموز البلدان

2 أبريل/نيسان  
نظمت ICANN أول ورشة عمل افتراضية بشأن انتهاك نظام أسماء 
النطاقات وإساءة استخدامه في الشرق األوسط مع منظم االتصاالت 
 .)ANRT( المغربي، وهو الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

8 أبريل/نيسان
نظمت ICANN أول ندوة عبر الويب لـ DNSSEC مع 
 CERT أعضاء فريق االستجابة لحاالت طوارئ الحاسب اآللي
.)OIC( التابعين لمنظمة التعاون اإلسالمي

24 مايو/أيار
وقعت ICANN مذكرة تفاهم )MoU( مع المنظمة العربية 

لتكنولوجيات االتصال والمعلومات )AICTO( من أجل التعاون 
 )UA( والقبول الشامل )IDN( في مجال أسماء النطاقات المدّولة

وأمن نظام أسماء النطاقات.

15 يونيو/حزيران
 DNSSEC أول ندوة عبر الويب حول ICANN عقدت
.mr ccTLD للمجتمع التقني الموريتاني مع سجل

9 مارس/آذار 
نظمت ICANN أول فعالية لها مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
األفغانية في شكل ندوة عبر الويب حول عمليات DNS وانتهاك نظام أسماء 
.DNSSEC واالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات DNS النطاقات

نظرة عامة على عام مضى - التسلسل الزمني 

https://www.icann.org/en/system/files/files/meac-regional-action-plan-fy21-30jun20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/meac-regional-action-plan-fy21-30jun20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/meac-regional-action-plan-fy21-30jun20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-satisfaction-survey-fy20-23sep20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-snapshot-fy2017-2020-07oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-snapshot-fy2017-2020-07oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-snapshot-fy2017-2020-07oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-snapshot-fy2017-2020-07oct20-en.pdf
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ar
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الشامل لة والقبول  المدوَّ النطاقات  الشرق األوسط وغيرها بشأن أسماء  الحكومية في  الدولية  المنظمات  تعقد شراكة مع   ICANN

القانونيين  للقراصنة  أنقرة  منظمة  ذلك  األمثلة على  الجديدة. ومن  والمجموعات  المنظمات  مع  تواصلها  في   ICANN منظمة  استمرت  الجائحة،  برغم 
للمعلومات  المصرية  المجتمعات، والجمعية  أحد هياكل عموم  المدني في تركيا والتي أصبحت اآلن  للمجتمع  "Ankara Legal Hackers"؛ وحركة 
والمعلومات  االتصال  لتكنولوجيا  العربية  والمنظمة  الرائدة في مصر؛  األعمال  إحدى جمعيات  - وهو  )اتصال(  والبرمجيات  واإللكترونيات  واالتصاالت 

إقليمية. )AICTO( - وهي منظمة دولية 

إلى  المنظمتان  تهدف  المنطقة.  في   ICANN لمنظمة  مهًما  تعاوًنا   AICTO والمعلومات  االتصال  لتكنولوجيات  العربية  المنظمة  المبرمة مع  مذكرة التفاهم  تمثل 
العربي(، وتعزيز  النص  تستخدم  التي  النطاقات  النطاقات )خاصة  أسماء  لجميع  الشامل  القبول  IDN، وتعزيز  لة  المدوَّ النطاقات  أسماء  باستخدام  الوعي  زيادة 

المنطقة. DNS في سائر أنحاء  ممارسات أمان نظام 

DNS في الشرق األوسط افتراضًيا عقد منتدى 

ICANN في الشرق األوسط. وقد حقق المنتدى  DNS في الشرق األوسط أول فعالية افتراضية لـ  كانت الدورة السابعة من منتدى نظام أسماء النطاقات 
2014. حظى المنتدى  203 مشارًكا فريًدا مما جعله األكثر حضوًرا منذ إطالقه في  ICANN في المنطقة، حيث شارك  نجاًحا باعتباره تجربة جديدة لـ 

فيه. تغطيتها  به من نسق ومحتوى وتنظيم ومواضيع تمت  تميز  لما  المشاركين  بإشادة واسعة من 

أبرز النقاط اإلقليمية 

https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ar
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أنشطة تنمية القدرات في الشرق األوسط
التقني للمجتمع  تدريب 

ICANN ورش عمل وندوات  عقدت منظمة 
النطاقات  أسماء  نظام  أمن شبكة  تقنية حول 

الشامل DNSSEC والقبول   وامتدادات 
المنطقة. أنحاء  UA في جميع 

 إجمالي عدد ورش العمل
:2021 المالية  السنة  في 

11
 إجمالي عدد ورش العمل في

:2020 المالية  السنة 

5

القانون إنفاذ  تدريب وكاالت 

إنفاذ  تدريًبا لوكاالت   ICANN تقدم منظمة 
أفضل  بشكل  التعامل  تتمكن من  القانون حتى 

يتعلق  فيما  االستخدام  االنتهاكات وسوء  مع 
اإلنترنت. فات  بمعرِّ

 إجمالي عدد ورش العمل في
:2020 المالية  السنة 

1
 إجمالي عدد ورش العمل خالل

:2019 المالية  السنة 

3

التقني غير  للمجتمع  تدريب 

بناء  في  منتظم  بشكل  أيًضا  المنظمة  تساعد 
المعتمدين  السجالت  أمناء  مثل  للمجتمع  القدرات 
تعاونت  ذلك،  إلى  باإلضافة  السجالت.  ومشغلي 

المدني  والمجتمع  الحكومة  مع   ICANN
القطاعات. بهذه  الصلة  ذي  للتدريب 

 إجمالي عدد ورش العمل
:2021 المالية  السنة  في 

8
 إجمالي عدد ورش العمل في

:2020 المالية  السنة 

2
قادة مجتمع الشرق األوسط

109 من التقرير السنوي للسنة المالية 2021. للحصول على قائمة بقادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، يرجى الرجوع إلى الصفحة 

مجموعات المجتمع وعمليات وضع السياسات

)MEAC-SWG( مجموعة عمل استراتيجية منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة
رفيق داماك – الرئيس

هادية المنياوي – نائبة الرئيس

سفراء القبول الشامل 

عبد المنعم جليلة – مصر

https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2021-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2021-en.pdf
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المقر الرئيسي
Waterfront Drive 12025

Suite 300
2536-Los Angeles, CA 90094

USA
الهات ف: 5800 301 310 1+  

الفاكس: 8649 823 310 1+  

المكاتب اإلقليمية
بروكسيل، بلجيكا

Rond-Point Schuman 6 
 B-1040 بروكسيل، بلجيكا

الهاتف: 7414 894 2 32+ 

تركيا إسطنبول،
Hakki Yeten Cad. Selenium

Plaza No:10/C K:10 
 34349 إستانبول، تركيا

الهاتف: 6222 999 212 90+ 

مونتفيديواألوروغواي
 مكتب اإلنترنت ألمريكا االلتينية ومنطقة

 الكاريب ي رامبال جمهورية المكسيك 6125
 11400 مونتفيديو، األوروغواي

 الهات ف: 2222 2604 598+ داخلي 5701 
الفاكس: 2222 2604 598 + داخلي 4112

سنغافورا
South Beach Tower 

Beach Road, Unit 04-11 38 
 سنغافور ة 189767

الهاتف: 1288 6816 65+

مراكز المشاركة
الصين بكين،

5th floor, No. 1 Building, 
Software Park 

 األكاديمية الصينية للعلوم
South 4th Street 4 

Zhongguancun, Haidian District, 
 بكين، الصين

queries.beijingec@icann.org

جنيف، سويسرا
Regus Center 

Rue du Rhône 14 
 1202 جنيف، سويسرا

 الهاتف: 1844 819 22 41+
الفاكس: 1900 819 22 41+ 

نيروبي، كينيا
Regus Center 

 الطاب ق 17
 أبراج جكوات، شارع كينياتا

 صندو ق البريد: 15168-00400
 نيروبي ، كينيا

 الهات ف: 5157029 20)0( 254+ 
الفاكس: 5157001 20)0( 254+

واشنط ن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية
17th Street, NW, Suite 400 801 

Washington, DC 20006 
 الواليا ت المتحدة األمريكية

 الهات ف: 7240 570 202 1+
الفاكس: 0104 789 202 1+

ICANN مواقع


