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 مسودة جدول األعمال
اإلفريقيين ووكاالت إنفاذ القانون وحماية المستهلك )ورشة عمل ما قبل  GACالثانية ألعضاء  ICANNورشة عمل تنمية قدرات 

ICANN59) 
 ، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا2017يونيو  23-24

 
 2017يونيو  23اليوم االول، 

 الموضوع:  الوقت:

 التسجيل 8.00-8.30

 GSEترحيب ومقدمة من قبل نائب الرئيس ألفريقيا،  9.00-9.30
 (GACرئيس اللجنة االستشارية الحكومية )

 (AUCمفوضية االتحاد األفريقي )
ZADNA 

 أهداف ورشة العمل  9.30-10.00
 ICANN( لدى GEمع أليس مونيوا وقسم المشاركة الحكومية ) PSWGو GAC - USRرؤساء 

 لتناول القهوة استراحة 10.00-10.30

 منظومة حوكمة اإلنترنت/نموذج أصحاب المصلحة المتعددين من األدنى 10.30-12.30

ICANN  دور(ICANN في منظومة حوكمة اإلنترنت)   إدارةGE 

 OCTO اإلنترنيت/DNSالدورة التعليمية: أساسيات معرفات 

ASO  عناوين(IP )والموارد العدد في منظومة حوكمة اإلنترنت 
 

ASO - AFRINIC 

 GAC/GE الحكومات )دور الحكومات في منظومة حوكمة اإلنترنت(

 استراحة غداء 12.30-13.30

13.30-16.30 
 DNSوإساءة استخدام  DNSنظرة عامة على منظومة 

 
 نظرة عامة - DNSمنظومة 

 DNSما هو  ○
 DNSمن في  ○
 عملية تسجيل النطاق ○
 عملية حل النطاق ○
 ملفات المنطقة ○

 
 DNSمعالجة إساءة االستخدام في 

 تسجيالت الخبيثة مقابل سوء االستخدام ○
 اتخاذ إجراءات ضد إساءة االستخدام ○

 إزالة النطاق ■
 إزالة المحتوى ■
 حظر المحتوى ■

 عمليات مكافحة إساءة االستخدام ○
تحقيقات اسم النطاق )األنظمة األساسية  ○

OSINT )وأنظمة المعرفات 
 أدوات للمحققين ○
الحاالت، ووسائل االعالم االجتماعية، استخدام  ○

 ومحركات البحث
 للجوال DNSتم إجراء تحقيقات 

 ICANN SSRموضوعات فريق 
 GAC PSWGو GACو



، وإدارة GSE. بدعم من إدارة GEمجموعة العمل المعنية بالسالمة العامة، مجموعة عمل المعنية بالمناطق المهمشة، وإدارة  - GACبتنظيم من 
MSSI  ومكتبCTO 

 
 IP (WHOIS/WHOWAS )قاعدة بيانات تخصيص عناوين 

 للتحقيق في الجرائم WHOISاستخدام  •

 Geoموضع  •

 PSWGو ASOموضوعات 

 كوكتيل     17:00

 

 2017يونيو  24 اليوم الثاني،

  الموضوع: الوقت:

الرئيسية ذات الصلة  ICANN GACمشكالت وعمليات  9.00-10.30
 بوكاالت إنفاذ القانون، ووكاالت حماية المستهلكين والبيانات 

 DNSتخفيف إساءة استخدام  •

 خدمات سجل التسجيل •

 حماية المستهلك والبيانات •

• PPSAI 

 WHOISنظام  •

وموضوعات  PSWGالرئيس المشارك 
PSWG 

  استراحة لتناول القهوة 10.45-11.15

 طارق كامل والرئيس التنفيذي ICANNمحادثة مع غوران ماربي، رئيس  12.15-11.15

11.00-13.00 
 مناقشة مائدة مستديرة بشأن التعاون

 حلقة نقاش مع ممثلي الصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين:

 ،ICANN (GNSO، SSAC، ALACدوائر  ●

ASO، ccNSO) 
● Facebook )فيك بينس( 
● Google )فورتشن سيباندا( 
● GSMA )شوال ساني( 
 اوبر من جنوب أفريقيا ●
 سياسات جنوب إفريقيا  ●
منصة إلكترونية لمبادرة وكاالت إنفاذ القانون األفريقية  ●

 )فالينزي، إدوارد ماكنير(
● AfTLD )باراك أوتينو( 

 ني كواينور وأليس مونيوا 

  فترة استراحة غداء 13.00-14.00

 ICANNحماية البيانات وقضايا الخصوصية في  14.00-16.00

)تحديث العروض التوضيحية والمناقشة المفتوحة(، مفوضية االتحاد 
 GDDو GEو MSSIو ICANNاألفريقي، المفوضية األوروبية، 

مفوضية االتحاد األفريقي )مختار يدالي(، 
 مونتي(والمفوضية األوروبية )كريستينا 

  استراحة لتناول القهوة 16.00-16.30

لم  17.30 – 16.30
 يحدد بعد

 

 (GACتوماس شنايدر )رئيس  مناقشة مفتوحة، الطريق إلى األمام والمالحظات الختامية. 

 


