عضو المجتمع كريستينا هاكوبيان تتحدث عن تجربتها في ICANN
ت في عمل ICANN؟
كيف انخرط ِ
لقد سمعت عن  ICANNسنة  2010عندما بدأت العمل في مجال صناعة
النطاق .وقد أخبرني زميلي عنها ،والتي كان يبدو لي أنه اليمكن الوصول إليها
في ذلك الوقت .بعد ذلك بسبع سنوات فقط ،وفي عام  ،2017تقدمت بطلب
للمشاركة في برنامج الزمالة في  ICANN60في أبوظبي .وتم رفض طلبي.
بعد ذلك ،عملت بجد وتقدمت بطلب مرة أخرى ،وهذه المرة كانت في
 ،ICANN61وتم اختياري كزميل مشارك في برنامج الزمالة!
كم مضى من الوقت على انخراطك بالعمل مع ICANN؟
لقد كنت أحد المشاركين في برنامج الزمالة في  2018في  ICANN61في سان
خوان ،بورتوريكو .بعد ذلك ،شاركت مرة أخرى في برنامج الزمالة الجتماع
 ICANN63في برشلونة ،وفي  ICANN64في كوبي كمدرب ،وأخيرا ً في
 ICANN65في المغرب .وسأكون متواجدة في  ICANN66بصفتي كمسافر
ممول من قبل المجتمع الشامل.
وحتى اآلن ،أنا منخرطة أيضا ً في مجموعات عمل مختلفة:
• عملية وضع السياسات ( )PDPحول سحب نطاقات المستوى األعلى العامة لرموزالبلدان ( )ccTLDمن الخدمة
المدول في منظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد ()IDN PRT
• فريق المراجعة األولية لسياسات اسم النطاق
ّ
• فريق مراجعة التنفيذ ( )IRTلتنفيذ سياسات بيانات التسجيل
• مجموعة عمل تنفيذ مراجعة لجنة الترشيح ()NomCom RIWG

ما هي أكبر التحديات التي تواجه من يكون جزءاً من مجتمع ICANN؟
أكبر التحديات هي فهم هيكل  ICANNوايجاد المكان األنسب لك في المجتمع.
ما هي المزايا التي تحصل عليها لمشاركتك في مجتمع ICANN؟
صين من كافة أنحاء العالم ،والفهم الواسع لمختلف الثقافات والتفاعالت بين أعضاء المجتمع.
مشاركة المعلومات بين المخت ّ
ما الذي تقترحينه على الوافدين الجدد في ICANN؟
أن يكونوا على أقصى قدر من النشاط ،وعدم التردد في طرح األسئلة على الجميع ،ومحاولة المشاركة في مختلف المجتمعات
والقراءة ومعرفة الكثير.
ستكون كريستينا في منتدى نظام اسم النطاق ألوروبا الشرقية الرابع  ،))EEDNSFالذي سينعقد في يريفان ،أرمينيا في
الفترة  12-11تشرين األول (أكتوبر)  .2019يمكنك االنضمام إلى كريستينا واألعضاء اآلخرين في مجتمع  ICANNمن
منطقة منتدى نظام اسم النطاق ألوروبا الشرقية  .EEDNSFيمكنك ايجاد المزيد من المعلومات حول الفعالية هنا.

مجتمع الشرق األوسط يقدم تعليقاته حول أعمالنا في المنطقة
كجزء من التزامنا بالمشاركة مع شركائنا في الشرق األوسط ،تم إجراء
استطالع لتقييم مستويات الرضا حول مشاركة  ICANNفي جميع أنحاء
المنطقة .أبرز المالمح للردود جاءت كما يلي:
•
•

وجد  %70من المشاركين في االستطالع أن جهود المشاركة اإلقليمية فعالة أو فعالة للغاية.
أظهر  %74الرضا أو الرضا الشديد عن جهود المشاركة خالل السنة المالية .2019

تضمنت المبادرات التي اجتذبت أعلى نسبة مشاركة من منطقة الشرق األوسط في اجتماعات  ICANNومنتدى نظام اسم
النطاق لمنطقة الشرق األوسط ( )MEDNSFوالندوات عبر اإلنترنت وأنشطة تطوير القدرات ومجموعة عمل استراتيجية
منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة (.)MEAC- SWG
بشكل عام ،أظهر االستطالع ارتياحا ً كبيرا ً للعمل المنجز ،وأظهر المشاركون ارتياحهم لمستوى الصداقة والكفاءة المهنية لدى
أعضاء  ،ICANNوحرصهم على مواصلة العمل مع أصحاب المصلحة اإلقليميين.
يمكنك قراءة التقرير الكامل هنا.

مدرسة الشرق األوسط والدول المجاورة لحوكمة اإلنترنت )MEAC-SIG 2019( 2019
انعقد اإلصدار السادس من مدرسة حوكمة اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط
والدول المجاورة ( )MEAC-SIG 2019في الرباط ،المغرب للفترة من 8
إلى  12تموز (يوليو) .وقد استضاف الفعالية المعهد الوطني للبريد
والمواصالت ( )INPTوكذلك الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت (.)ANRT
وقد مثل  ،ICANNالتي كانت إحدى الجهات المنظمة والداعمة لفترة طويلة
للمدرسة ،فهد بطاينة ،مدير مشاركة أصحاب المصلحة في منطقة الشرق

األوسط .وقد قدم عرضا ً حول  ICANNوأسماء النطاقات ،وشارك في مناقشة جماعية حول مجموعات أصحاب المصلحة
المختلفة ،وساعد في مشاريع مجموعات الطالب من خالل تسهيل المناقشات.
استقطبت المدرسة  33مشاركا ً من  10دول في الشرق األوسط ،يمثلون كافة مجموعات أصحاب المصلحة مع القطاع
األكاديمي الذي كانت له األغلبية .وكان جدول األعمال غنيا ً بمجموعة متنوعة من المحاضرات النظرية واألعمال الجماعية.
كما تضمن أيضا ً مناقشة جماعية ،وقدم ضيوف متحدثين ألقوا كلمات حول إدراج اإلنترنت في حياتهم اليومية .كما طلبت
المجموعة من مجموعات الطلبة وضع سياسة حول موضوع من اختيارهم.
نتطلع إلى اإلصدار التالي من مدرسة حوكمة اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة .وقد بدأ التخطيط في آذار
(مارس) من قبل الشركاء في مدرسة حوكمة اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة ،ومعهد العالم العربي
لإلنترنت ،و ،ICANNومشروع حوكمة اإلنترنت في المجتمع التقني في جورجيا ( )IGPوجمعية اإلنترنت ومركز تنسيق
الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت.

دعوة باهر عصمت إللقاء كلمة في مراسيم منح جائزة تقنية المعلومات واالتصاالت في إسطنبول
في  4تموز (يوليو) ،ألقى نائب الرئيس لدى مشاركة أصحاب المصلحة في
منطقة الشرق األوسط ،باهر عصمت ،كلمة رئيسية في احتفالية جوائز
 ICT500في إسطنبول ،تركيا .وفي كلمته ،تحدث عصمت عن معنى
اإلنترنت الواحد ولماذا هو مهم لألعمال .كما تحدث أيضا ً عن دور ICANN
كجهة فنية في تنسيق نظام اسم النطاق ،ونطاقات المستوى األعلى العامة
الجديدة وأسماء النطاقات المدولة ،والقبول العالمي ،كأساس لنظام اسم النطاق
الموحد واإلنترنت الشامل.
تقع فعالية جوائز  ICT500كفعالية سنوية محل تقدير كبير من كبرى
الشركات التقنية في تركيا .وتنظم هذه الفعالية شركة  ،BTHaberوهي إحدى الشركات الرائدة التي تتعاون معها ICANN
في العديد من أنشطة التوعية في تركيا.
بهذه المناسبة ،يسعدنا أن نشارك في هذه الفعالية ونتمنى متابعة التعاون مع  BTHaberوشركائنا اآلخرين وأصحاب
المصلحة في تركيا
يمكنك معرفة المزيد عن الفعالية هنا.

 ICANNفي القمة األفريقية لإلنترنت لسنة 2019
للسنة السابعة على التوالي ،تشارك منظمة  ICANNفي قمة اإلنترنت القمة األفريقية لإلنترنت  AISوقد انعقدت القمة هذه
السنة في كامباال ،في أوغندا للفترة من  9إلى  21حزيران (يونيو).
منذ  ،2012كانت القمة األفريقية لإلنترنت  AISواحدة من الفعاليات اإلقليمية الرئيسية وإحدى المنصات الفعالة لمؤسسة
 ICANNللمشاركة مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة في أفريقيا وزيادة الوعي بشأن  ICANNوالمشاكل التي تؤثر
على قطاع اسم النطاق .وبصفتها راعٍ ذهبي ومشارك رئيسي في الفعالية ،نفّذت  ICANNعدة أنشطة:

•
•
•
•
•

 13حزيران (يونيو) :اجتماع الطاولة المستديرة لوسائل اإلعالم مع اإلعالم المحلي
 15حزيران (يونيو) :ورشة عمل  ICANNللسجالت وأمناء السجل والمشتركين في أفريقيا
 16حزيران (يونيو) :يوم ICANN
 17حزيران (يونيو) :مراسيم االفتتاح
 21حزيران (يونيو) :مستجدات IANA

على هامش القمة ،عقدت  ICANNأيضا ً ورشة عمل
مجتمع الشباب ( )YouthComفي يومي 14 - 13
حزيران (يونيو) ،نظمتها بالشراكة مع مجتمع
اإلنترنت في أوغندا ،واإلدارة الوطنية لالتصاالت
والمعلومات في أوغندا ( )NTIA-Uووزارة تقنية
المعلومات واالتصاالت في أوغندا .وقد تم تدريب
حوالي  50طالبا ً شابا ً على منظومة ICANN
والموضوعات المتعلقة بحوكمة اإلنترنت .لمعرفة
المزيد عن مشاركتنا ،يمكنك قراءة هذه المدونة.

المجتمع األفريقي يجتمع في منتدى السياسات في  ICANN65في مراكش
انعقدت جلسة خاصة حول "المشاركة في أفريقيا" يوم  26حزيران
(يونيو) في منتدى السياسات في  ICANN65في مراكش ،المغرب.
وتم بدأ االجتماع برسائل تعريفية من رئيس مجلس إدارة ،ICANN
شيرين شلبي ،ورئيسها والمدير التنفيذي يوران ماربي ،والمستشار
األقدم للرئيس ونائب أول الرئيس لمشاركة أصحاب المصلحة
العالميين ،السيدة سالي كوستيرتون .وقد أتيح للحضور فرصة توجيه
العديد من األسئلة إلى ماربي وشلبي وكوستيرتون.
بعد جلسة األسئلة واإلجابات مع قادة  ،ICANNتم تقديم عرض بشأن
المشاركة األفريقية في  ICANNمن أعضاء فريق المشاركة العالمية
ألصحاب المصلحة .وقد تضمن العرض مداخالت من قادة المجتمع من المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أفريقيا
 ،))AFRALOوالدائرة غير الربحية للمخاوف التشغيلية ( )NPOCودائرة المستخدمين غير التجاريين ( )NCUCودائرة
االعمال ( )BCواللجنة االستشارية الحكومية ( .)GACوقد تم جمع التعليقات من الحضور بشأن الدعم وبناء القدرات في
منطقة أفريقيا ،وتعزيز سوق نظام اسم النطاق في المنطقة ،وتقديم البيانات الصحيحة فيما يتعلق بمشاركة المجتمع.
لعرض التسجيالت والنصوص المدونة والعروض من الجلسة ،انقر هنا.

 ICANNتشارك في مؤتمر منظمة اتصاالت شرق أفريقيا  EACOالثالث والعشرين وتجمع
منظمة  EACOالسادس والعشرين :موانزا ،تنزانيا
كان أعضاء فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في أفريقيا في موانزا ،تنزانيا في الفترة من  1إلى  5تموز (يوليو)
للمشاركة في المؤتمر الثالث والعشرين لمنظمة اتصاالت شرق أفريقيا  ))EACOوتجمع منظمة اتصاالت شرق أفريقيا
السادس والعشرين .وقد قدم أعضاء فريق أفريقيا العروض خالل هذه الفعاليات لزيادة الوعي بشأن أسماء النطاق المدولة
والقبول العالمي ،باإلضافة إلى الحاجة إلى نشر بروتوكول اإلنترنت  -اإلصدار السادس .تتوفر تفاصيل االجتماعات هنا.

المساهمة في فعاليات المجتمع في الكاميرون وبنين
شارك أعضاء فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة ( )GSEفي أفريقيا في اثنين من الفعاليات مع عروض حول
منظومة :ICANN
• ورشة عمل بعنوان "( "Les Rencontres Africaines du Numériqueاالجتماعات الرقمية األفريقية) في
ياوندي ،الكاميرون في الفترة من  3إلى  5نموز (يوليو) :حضرها  45مشاركاً ،بما في ذلك وفود من السنغال
وساحل العاج وغينيا اإلستوائية.
• تم تنظيم مدرسة حوكمة اإلنترنت السنوية من منتدى حوكمة االنترنت في بنين ) )FGI Beninحضره  20مشاركا ً
محلياً.

المرأة األفريقية في مؤتمر التكنولوجيا في قمة
المرأة التقنية  AfChixالثالثة
انعقدت قمة المرأة التقنية  AfChixالثالثة في  15تموز (يونيو)
في فندق الشيراتون في كامباال ،أوغندا.
وتهدف قمة  AfChixإلى بناء ما يلي:
• التعاون مع قادة قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في أفريقيا لدعم المرأة في قطاع التكنولوجيا في مكان العمل.
• زيادة الوعي بخصوص أهمية دور المرأة في قطاع التكنولوجيا والمهن
التقنية األخرى.
• منصة تعليم وقدوة حسنة وشبكات ستشارك فيها
 500امرأة وفتاة من كافة أنحاء القارة سواء في مقر الفعالية أو عبر اإلنترنت.
اطلع على آخر أخبار  AfChixهنا!

تدريبات أمناء السجالت في  ICANNتمتد في أوروبا وخارجها
تم مؤخرا ً إجراء تدريب تجريبي للمشاركة المجتمعية ألمناء
السجل في أوروبا خالل شهر حزيران (يونيو) على هامش مؤتمر
 NamesConفي لشبونة ،البرتغال .وقد تم التخطيط لتحديد
الموقع والتوقيت لمساعدتنا في الوصول إلى قطاع نظام اسم
النطاق في جنوب أوروبا .وقد تنوعت المشكالت التي تم تناولها
ما بين مناقشة آثار القانون العام لحماية البيانات ( )GDPRعلى
 ICANNواألطراف المتعاقدة إلى العرض التفصيلي لكيفية عمل
إدارة االمتثال في .ICANN
وكانت قد أقامت  ICANNأول تدريب لها في  2018في
ميونيخ ،ألمانيا ،مع  ،Domain Pulseوهو واحد من أكبر
مؤتمرات صناعة نظام اسم النطاق في المجتمع المتحدث

باأللمانية .وقد مهد االستقبال اإليجابي من المشاركين والتعاون مع مجتمع أمناء السجل على وضع جدول األعمال لوضع حجر
األساس لعقد ورش عمل أخرى عبر أوروبا وخارجها.
يمكنك قراءة المزيد في نشرتنا على موقع  news.srlهنا.

تعرف على القادمين الجدد  NextGenفي اجتماع ICANN66
سيكون من بين الحضور في اجتماع  ICANN66في مونتلاير ،كندا (في الفترة
من  2إلى  7تشرين الثاني/نوفمبر) بعض الوجوه الجديدة نسبيا ً التي تمثل برنامج
الجيل القادم  NextGenفي .ICANN
وقالت ديبورا أيسكاليرا ،مدير برنامج " NextGenإن األحد عشر فرداً هم
طالب في جامعات في أمريكا الشمالية" .وأضافت "إنها مجموعة متنوعة،
ومجاالت دراستهم األكاديمية تمتد عبر علوم الحاسوب والقانون واألمن الدولي".
كما سيكون من بين الحضور في االجتماع ،ثالثة أعضاء سابقين في برنامج
 NextGenسيتم اختيارهم ،والذين سيعملون كسفراء لهؤالء الوافدين الجدد .وسيساعدون أعضاء برنامج  NextGenالجدد
لفهم ماتقوم به  ICANNفضالً عن إرشادهم خالل اجتماع  ICANNالعام.
بهذه المناسبة ،علقت إسكاليرا قائلة "إن الهدف من برنامج  NextGenهو ضم أفراد من الجيل القادم من المهتمين والراغبين
بالمزيد من المشاركة واالنخراط في مجتمعاتهم اإلقليمية للمساهمة في صياغة مستقبل السياسة العالمية لإلنترنت".
وقد قامت لجنة اختيار مستقلة بتقييم المرشحين من المتقدمين بطلبات للمشاركة في برنامج  NextGenاستنادا ً الى الدراسات
الحالية والعديد من العوامل األخرى .وكان من بين االعتبارات اهتمام المرشح بمنظومة اإلنترنت والسياسات العالمية وحوكمة
اإلنترنت.
فيما يلي أسماء األشخاص الذين تم اختيارهم كمشاركين لبرنامج  NextGenخالل اجتماع :ICANN66
عبد العلي حاتم شروالة
أكشاي بروتا
لوكاس باول بوندونيس
ديلر كافدار
جوش جولد
أوستين بولينجر
كوشاجرا بهارجافا
أرجون سانيا
أريان ناكبوكو هويسو
ليليا داون هرديجن
شريا ريتشاريا
األشخاص الذين تم اختيارهم كسفراء الجتماع  ICANN66هم:

جامعة يورك ،تورنتو
جامعة كولورادو بولدر
كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية
كلية بيركلي للقانون
جامعة تورنتو
كلية جراند رابيدس المجتمعية
جامعة جنوب كاليفورنيا
جامعة تورنتو
 HECمونتلاير
جامعة فيريس ستيت
جامعة جنوب كاليفورنيا

ICANN63
ICANN64
ICANN63

جوا بيدرو داماس مارتين
جايون سون
ستيفان فليبوفتش
اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن برنامج .NextGen

برنامج تجريبي جديد يهدف للمساعدة في تسهيل تكاليف رعاية األطفال في اجتماعات ICANN
العامة
لم يكن بمقدورك حضور اجتماع من اجتماعات  ICANNالعامة بسبب التكاليف المتعلقة برعاية األطفال؟ إذا كان األمر كذلك،
فإن  ICANNتطلق برنامجا ً تجريبيا ً قد يساعدك في ذلك.
سيمنح البرنامج التجريبي لمنح رعاية األطفال في المجتمع عددا ً محدوداً من ال ُمنح بما يصل إلى  750دوالر لكل أسرة من
أعضاء المجتمع المستحقين .وهذه ال ُمنح مخصصة لألسر التي لديها أطفال بعمر يصل إلى  12سنة.
وفي هذا الصدد ،علقت سالي كوستيرتون ،المستشار األقدم للرئيس والنائب األول للرئيس للمشاركة العالمية ألصحاب
المصلحة "نبحث دائما ً عن وسائل لتسهيل حضور األشخاص في االجتماعات العامة" .وأضافت "إن هذا البرنامج التجريبي
الجديد مصمم لمنح المستفيدين منه القدرة على اختيار الجهة المزودة لخدمة رعاية األطفال الخاصة بهم".
كما ستجري مؤسسة  ICANNبحثا ً قبل كل اجتماع لوضع قائمة بمزودي خدمات رعاية األطفال المحليين المحتملين ،بالرغم
من ان  ICANNليست في موقف يسمح لها بمنع التعامل مع مزودين معينين لخدمات رعاية األطفال أو التوصية بهم .وستُبذل
كافة الجهود الممكنة لتحديد مزودي الخدمات بالقرب من أماكن االجتماعات .كما يمكن لألسر اختيار مزود خدمات من القائمة
أو إيجاد مزود خدمات يلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.
سيبدأ البرنامج في اجتماع  ICANN66في مونتلاير ،كندا .ولدى األطراف المهتمة فرصة حتى  3أيلول (سبتمبر) 2019
للتقدم بطلب ال ُمنح.
للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول البرنامج وكيفية التقديم ،يرجى
زيارةhttps://www.icann.org/resources/pages/community-childcare-grants :

كيف تؤثر خلفيتك وخبراتك على قراراتك؟
تحتوي منصة تعليم  ،ICANNالخاصة بنا لتطوير القدرات عبر اإلنترنت ،دورة
جديدة تتضمن مقدمة إلى مفهوم "التحيّز الالواعي".
يقصد بالتحيّزات الالواعية هي االفتراضات التي نضعها تلقائيا ً ودون قصد ،وعادةً
بدون إدراك هذا .وتستعرض الدورة كيف يمكن أن يترتب على هذه األحكام أو
االفتراضات السريعة الضمنية تحديات للعمل في مجتمع أصحاب المصلحة
المتعددين.
وفي هذا الصدد ،علق إيرجيس راماج ،نائب الرئيس لدعم المسؤولية العامة "وكما
يتضمن االسم ،فإن التحيز الالواعي يقع في مستوى ال يدركه سوى القليل منا" .وأضاف "مع دورة تعليم  ICANNهذه ،نريد
مساعدة أعضاء المجتمع على االرتقاء بقدراتهم على اكتشاف التحيّز الالواعي".

كما ستعمل الدورة التدريبية على تعريفكم بالمفاهيم ذات الصلة مثل "التفكير السريع" و"تأثير ستروب" ،وهو عرض للطريقة
التي تعالج به عقولنا المعلومات ،والمساعدة في وضع األدوات التي تحسّن إدارة االنحياز االالواعي وتأثيراته .كما تهدف
الدورة في نهاية المطاف إلى تعزيز الفاعلية بين المجموعات في بيئة أصحاب المصلحة المتعددين العالمية.
هل ترغب بالتدريب؟ سجل مجانا ً على  https://learn.icann.orgواستكشف دليل التدريب الخاص بنا.

تطوير حوكمة نظام خادم الجذر
تضاعف عدد المضيفين على اإلنترنت في الوقت الحالي آالف المرات عما كان عليه الحال عند تصميم نظام خادم الجذر في
نظام اسم النطاق في بادئ األمر .وقد تطورت الشبكة إلى مليارات المضيفين ومليارات المستخدمين ومنظومات حوكمة جديدة
فضالً عن نماذج أعمال جديدة ،والتي تضع جميعها توقعات جديدة حول البنية األساسية .وقد انخرطت اللجنة االستشارية لنظام
خادم الجذر ( )RSSACفي عملية متواصلة العتماد منظومات حوكمة جديدة ونماذج أعمال جديدة لتلبية مزيد من المتطلبات
الصارمة للحوكمة والمساءلة والشفافية في هذا العصر الجديد.
ففي حزيران (يونيو)  ،2018عرضت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر على مجلس إدارة  ICANNوكذلك مجتمع
 ICANNمقترحها لنموذج الحوكمة لنظام خادم الجذر  RSSفي وثيقة " :RSSAC037وهو نموذج حوكمة مقترح لنظام
خادم جذر نظام ( "DNSويعرف باسم  .)RSSAC037وكجزء من اعتبارات مجلس إدارة  ICANNلوثيقة
 ،RSSAC037أعدت منظمة " ICANNالورقة المفاهيمية حول العملية المدارة من قبل المجتمع لوضع النموذج النهائي
استناداً الى  ".RSSAC037وتوضح ورقة المفاهيم عملية مستمدة من المجتمع لوضع نموذج نهائي لنظام خادم الجذر ليُدار
من قبل مجموعة عمل حوكمة ( )GWGنظام خادم الجذر .وللبدء بعمل مجموعة  ،GWGوضعت منظمة  ICANNمسودة
ميثاق وإجراءات تشغيلية ومسودة خطة عمل .علما ً بأن التقرير  RSSAC037والورقة المفاهيمية ومسودة الميثاق
واإلجراءات التشغيلية ومسودة خطة العمل الخاصة بمجموعة عمل الحوكمة متوفرة لالطالع عليها وتقديم التعليقات العامة
حتى يوم الجمعة ،المصادف  9آب (أغسطس) بادر بتقديم تعقيباتك اليوم.

مستجدات المجتمع الشامل
عرض كل من جوانا كوليسزا ،الرئيس المشارك في مجموعة عمل بناء القدرات في المجتمع الشامل ،وجوناثان زاك ،الرئيس
المشارك في مجموعة عمل السياسة الموحدة في المجتمع الشامل وثيقة موضوعات السياسات المهمة في اللجنة االستشارية
العامة لعموم المستخدمين ،والتي سلطت الضوء على األعمال القادمة فيما يتعلق بأسماء النطاقات المدولة والقبول العالمي.
أعلنت كافة المنظمات اإلقليمية العامة عن نتائج انتخابات قيادتها .وسيتم تجديد كافة المناصب المنتخبة في نهاية االجتماع
السنوي العام .ICANN66
في بداية شهر تموز (يوليو) ،أعلنت لجنة االختيار الخاصة باجتماع قمة المجتمع الشامل الثالث ( )ATLAS IIIعن أسماء
المرشحين الفائزين المؤهلين للحصول على دعم السفر لحضور  ATLAS IIIخالل .ICANN66

اجعل أنظمتك جاهزة للقبول الشامل!
لدى مجموعة توجيه القبول الشامل ( )UASGالعديد من األدوات المتاحة
لمساعدتك في جعل أنظمتك جاهزة للقبول الشامل .يمكنك الوصول إلى نشرة
مديري المعلومات التنفيذيين  CIOمن مجموعة  UASGللحصول على نصائح
بشأن تقييم حالة أنظمتك وتثبيتها .افحص عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك
لمعرفة ما إذا كان متوافقا ً مع البريد اإللكتروني الدولي .كما يمكنك اإلبالغ عن أي
مشكلة هنا حيث يمكنهم مساعدتك في حلها .يرجى زيارة www.uasg.tech
للمزيد من المعلومات.

يأتي قريباً :الموعد النهائي لتنفيذ خدمات بروتوكول الوصول الى بيانات التسجيل  - RDAPهو
 26آب (أغسطس) 2019
يجب على كافة السجالت وأمناء السجالت لنطاق المستوى األعلى العام ()gTLD
تنفيذ خدمات بروتوكول الوصول الى بيانات التسجيل ( )RDAPفي موعد أقصاه
 26آب (أغسطس)  ،2019وذلك وفقا ً لإلشعار القانوني الصادر في  27شباط
(فبراير)  2019عن منظمة  .ICANNللحصول على نظرة عامة شاملة على
بروتوكول الوصول الى بيانات التسجيل ،يرجى االنتقال إلى هذه الصفحة .كما
يمكنك العثور على تفاصيل حول تنفيذ ملف بروتوكول الوصول الى بيانات التسجيل
في نطاق المستوى األعلى العام وملف تعريف استجابة بروتوكول الوصول الى
بيانات التسجيل الذي تم وضعه من قبل مجموعة عمل بروتوكول الوصول الى
بيانات التسجيل هنا.

مدولة
مرحلة رئيسية جديدة ألسماء النطاقات ال ّ
تم مؤخرا ً إصدار النسخة الثالثة من قواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر (RZ-
 )LGR-3ليصل العدد معها الى  16مجموعة من مجموعات رموز حروف
اللغات التي تم وضع قواعد لها .وتحدد هذه القواعد مجموعة المعايير الالزمة
المدول ( )IDNلمنطقة الجذر لنظام اسم النطاق
لتحديد رموز عالمات اسم النطاق
ّ
وعالمات متبايناتها .لذا ،نقدم تهانينا إلى مجتمعات لجنة اإلنشاء والدمج التي
وصلت إلى مرحلة هامة ورئيسية بهذه المجموعة الجديدة من رموز النصوص.
اقرأ اإلعالن الكامل من أجل معرفة المزيد.

انضم إلى  ICANNفي هذه الفعاليات المقبلة في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا :EMEA
•
•

 30 - 26آب (أغسطس) ،FFGI 2019 :واجادوجو ،بوركينا فاسو
 12-11أيلول (سبتمبر) ،مؤتمر  ، TLDCONفيلنيوس ،ليتوانيا

•
•
•
•

 16أيلول (سبتمبر) ،منتدى حوكمة اإلنترنت في شمال افريقيا  ،2019الرباط ،المغرب
 23-22أيلول (سبتمبر) ،مؤتمر األمن العربي  ،2019القاهرة ،مصر
 25-23أيلول (سبتمبر) ،منتدى حوكمة اإلنترنت  -القبول الشامل العاشر ،االجتماع اإلقليمي لمركز تنسيق الشبكات
األوروبية لبروتوكول اإلنترنت  ،Réseaux IP Européensمنتدى حوكمة اإلنترنت للشباب ،كييف ،أوكرانيا
 12-11تشرين األول (أكتوبر) ،منتدى  DNSلمنطقة أوروبا الشرقية ،يريفان ،أرمينيا

اعرف المزيد حول كيفية مشاركة  ICANNفي الفعاليات اإلقليمية القريبة منك.
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