االستعداد إلجتماع !ICANN61
سان خوان ،بورتوريكو 15-10 ،آذار (مارس) 2018

تنطلق فعاليات  ICANN61بعد خمسة أيام .إن الموقع اإللكتروني الخاص باالجتماع متوفر اآلن باللغتين اإلنجليزية
واإلسبانية ،ويقوم بنشر الجدول النهائي وتطبيقات الهاتف المحمول وتقارير ما قبل االجتماع.

الموقع اإللكتروني إلجتماع  ICANN61اإلنجليزية | اإلسبانية

تقرير السياسة ماقبل اجتماع ICANN61

تطبيقات المحمول الخاصة بـ ( ICANNعبر شبكة اإلنترنت أو
في متجر التطبيقات)

تقرير منظمة  GNSOماقبل اجتماع ICANN61
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حلول الذكرى الخامسة لمنتدى نظام اسم النطاق في منطقة الشرق األوسط ( )DNSفي شهر
نيسان (أبريل)
في هذا العام ،سوف ينعقد منتدى نظام اسم النطاق لمنطقة الشرق األوسط في أنقرة
بتركيا خالل الفترة من  26-25نيسان (أبريل) .وتجمع هذه الفعالية أعضاء
المجتمع اإلقليمي والخبراء العالميين مع بعضهم البعض من أجل تبادل الخبرات
والوقوف على آخر المستجدات حول صناعة اسم النطاق .هل أنت مهتم بالمنتدى؟
يرجى متابعة الموقع اإللكتروني الخاص بالمنتدى أو راسلنا على البريد اإللكتروني
 .meac.swg@icann.orgونتطلع إلى رؤيتك هناك!

إنطالق التدريب لمساعدة أمناء السجالت لالنخراط مع ICANN
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في  21شباط (فبراير) ،انعقدت ندوة تدريبية تجريبية بعنوان "شارك في  – ICANNندوة مخصصة ألمناء السجالت" بمدينة
ميونخ في ألمانيا وذلك بالتعاون مع شركة  .Domain Pulseوضم أمناء السجالت الذين شاركوا في الندوة التي استمرت ليوم
كامل ،أولئك الذين تم اعتمادهم من قبل  ICANNوأولئك الراغبين بأن يصبحوا معتمدين .وشارك أمناء سجالت آخرون من
مناطق أخرى عن بُعد.
اقرأ المزيد في المدونة التي كتبتها غابرييال شيتيك ،مدير المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة عن منطقة وسط وشرق أوروبا،
وموكيش تشوالني ،المدير األقدم لخدمات أمين السجل.

تشارك  ICANNعن بُعد في المدرسة األرمينية حول حوكمة اإلنترنت
في  3شياط (فبراير) ،كانت ألكسندرا كوليكوفا – المدير األقدم للمشاركة العالمية
ألصحاب المصلحة في  ICANNعن منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى – أحد
المحاضرين عن بعد في المدرسة األرمينية حول حوكمة اإلنترنت (.)ArmSIG
وتناولت محاضرتها نظام منظومة  ICANNونظام المعرفات الفريدة.
وقد بدأ هذا النشاط الذي اقيم للمرة الثانية في الجامعة األمريكية في أرمينيا – في
منتصف شهر كانون الثاني (يناير) وهو يتضمن دورات أسبوعية لمدة ثالث ساعات
على مدى فترة الخمسة شهور المحددة لها .يتعلم حوالي  40مشار ًكا من مختلف
الجامعات المحلية من خبراء محليين ودوليين من  ICANNوجمعية اإلنترنت
) ،(ISOCومركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت ( ،)RIPE NCCومنتدى حوكمة اإلنترنت ()IGF
ومؤسسة ديبلو .Diplo
وفي شهر كانون األول (ديسمبر) عام  – 2017وخالل منتدى حوكمة اإلنترنت ( )IGFالعالمي الذي انعقد في جنيف ،وقعت
 ICANNمذكرة تفاهم مع وزارة النقل واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األرمينية .وتعزز مشاركتنا في فعالية المدرسة األرمينية
حول حوكمة اإلنترنت التي تقام للمرة الثانية ،التزامنا بالتعاون مع المجتمع األرميني.
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تشارك  ICANNفي منتدى العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
في أفريقيا
تم تنظيم المنتدى الثالث للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا ()STI 2018
من قبل البنك األفريقي للتنمية والحكومة المصرية خالل الفترة من  10إلى 12
شباط (فبراير) في القاهرة .وركزت مناقشات المنتدى حول دور العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار في تعزيز منافسة القطاع الخاص والتحول االقتصادي في أفريقيا .وقد
حضر أكثر من  600مشارك من بينهم أعضاء في منظمة .ICANN
وشملت التوصيات الصادرة عن المنتدى الحاجة إلى أساليب واستراتيجيات شاملة حول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .STI
وأنشئ صندوق خاص للعلم والتكنولوجيا واالبتكار ،حيث تعهد المشاركون بتقديم تبرعات على الفور .وتم إصدار إعالن وزاري
حول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  STIفي نهاية المنتدى.

فريق  ICANNفي أفريقيا يدعم جهود أفريقيا الذكية
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في الفترة من  9–8شباط (فبراير) ،إنعقد إجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة أفريقيا الذكية في أديس أبابا ،أثيوبيا .وضم اجتماع
الرؤساء المشاركين د .أماني أبو زيد مفوض البنية التحية والطاقة في مفوضية االتحاد األفريقي ( )AUCود .سنلين تو عن
سا لمبادرة أفريقيا الذكية التي تؤيد إنشاء منطقة بشبكة واحدة
االتحاد الدولي لالتصاالت ( .)ITUوتعتبر ICANN
عضوا مؤس ً
ً
في أفريقيا .ويهدف المشروع إلى تعزيز االقتصاديات الرقمية في الدول األعضاء في مفوضية االتحاد األفريقي من خالل إلغاء
رسوم التجوال الصوتية.
اقرأ البيان الرسمي ألفريقيا الذكية.

تعرف على مبادرة البيانات المفتوحة لدى ICANN
األربعاء  14آذار (مارس)12:00 -10:30 ،
انضم إلينا في الجلسة المجتمعية خالل اجتماع  ،ICANN61حول البيانات المفتوحة لدى  :ICANNتطوير السبل نحو الشفافية..
وسيناقش أعضاء فريق من مبادرة البيانات المفتوحة ( )ODIومبادرة شفافية المعلومات ( )ITIأهداف المشروعات الخاصة بهم،
وسيجيبون على التساؤالت وسيقومون بجمع تعقيبات من المجتمع .يرجى التحقق من الجدول فيما يتعلق بالمعلومات المحدثة عن
غرف االجتماعات.

 ICANNستكون المضيف المشارك الجتماع فريق عمل هندسة اإلنترنت ( )IETF 101في
لندن
جنبا ً الى جنب مع شركة جوجل ،تستضيف  ICANNاجتماع هذه السنة الخاص
بفريق عمل هندسة اإلنترنت ( )IETFوالذي سينعقد في لندن خالل الفترة ما
بين 23–18آذار (مارس) .تأكد من قراءة المدونة الجديدة للسيد آديل آكپلوغان،
نائب الرئيس لدى قسم المشاركة الفنية ،حيث بيّن دور  ICANNالهام في دعم
المعايير التي تضمن إنترنت مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل.

5

المراجعات :كيف يمكن المشاركة
تعرف على مسودة توصيات مراجعة NomCom
خالل اجتماع .ICANN61
انضم إلى الجهة المستقلة التي تجري المراجعة في
جلسة  ICANN61التي تغطي مسودة توصيات
مراجعة لجنة الترشيح ( .)NomComهناك سيكون لديك فرصة للمشاركة مباشرة مع الجهة المستقلة التي تجري المراجعة.
تقدم بالتعقيبات حول تقرير تقييم مراجعة .RSSAC
لقد نشرت الجهة المستقلة التي اجرت المراجعة تقرير التقييم الخاص بها حول اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
تعرف على النتائج التي توصلوا إليها ،واطرح
( )RSSACوتدعوكم لتقديم المداخالت في موعد أقصاه  23آذار (مارس)ّ .
األسئلة وشارك بمداخالتك خالل جلسة اجتماع .ICANN61
تعرف على حالة جميع المراجعات التنظيمية والخاصة الجارية.
تفضل بزيارة صفحة تحديث حالة المراجعة.

قرار مجلس منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOيؤكد على االلتزام بتمكين المجتمع
تبنّى مجلس منظمة دعم األسماء العامة  GNSOمؤخراً تعديالت على
إجراءات تشغيلها والتي تضيف حدودًا قصوى للتصويت على قرارات معينة
ذات صلة بالمجتمع ال ُممكن ذو الصالحيات .وتعتبر هذه التغييرات سارية في
الحال ،وتهدف إلى ضمان أن يكون بإمكان منظمة دعم األسماء العامة الوفاء بأدوارها ومسؤولياتها كجهة مشاركة في صنع
القرار ضمن المجتمع ال ُمم ّكن ذو الصالحيات .وفي إجراء ذي صلة ،اقترح مجلس منظمة دعم األسماء العامة إجراء تغييرات
في لوائح  ،ICANNوالتي هي حاليًا قيد البحث من قبل مجلس إدارة  .ICANNاقرأ المزيد…

أبرز نقاط اللجنة االستشارية الحكومية  GACخالل ICANN61
سوف تبدأ اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACأعمال  ICANN61بورشة
عمل لبناء القدرات حول مرونة واسترداد نظام اسم النطاق ( )DNSفي
حاالت الكوارث الطبيعية.
وخالل االجتماع ،ستقوم اللجنة االستشارية الحكومية بمراجعة موضوعات عديدة مثل:
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●
●
●
●
●
●

الرموز المكونة من حرفين ورموز البلد واألقاليم في المستوى الثاني
إجراءات الحماية الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية
لجنة عملية المراجعة المستقلة
عملية وضع السياسات ومجموعات العمل المجتمعية
القواعد العامة لحماية البيانات
اإلجراءات الالحقة الخاصة بنطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة

وسوف تلتقي اللجنة االستشارية الحكومية بمنظمة دعم األسماء العامة  GNSOواللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين
 ALACومنظمة دعم االسماء لرموز البلدان  ccNSOومجلس إدارة .ICANN

أخبار المجتمع الشامل لعموم المستخدمين
التغيرات المقترحة في اجتماعات ICANN
صادقت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( )ALACعلى بيان مشورة بخصوص السياسة تخص التغييرات
اإلضافية المقترحة على إستراتيجية اجتماعات ICANN
والتي توصي:
•
•
•

منتدى المجتمع :ال تغيير
منتدى السياسة :خمسة أيام على األقل من أجل التواصل
االجتماع السنوي العام :ستة أيام باإلضافة إلى يوم إضافي من أجل إختتام األنشطة.

مراجعة المجتمع الشامل
تستمر مجموعة عمل مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين بإعداد الرد الى لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس إدارة
 ICANNيتضمن خطة عمل لتنفيذ مراجعة المجتمع الشامل .وسيتم تحديد الخطوات التالية خالل .ICANN61
 NARALOفيICANN61
سوف تحتفل المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين لمنطقة أمريكا الشمالية ( )NARALOبالذكرى العاشرة لتأسيسها
وذلك خالل اجتماع  ICANN61بمدينة سان خوان في بورتوريكو .وقبل االجتماع مباشرة ،ستقيم منظمة ( )NARALOأول
مدرسة في أمريكا الشمالية خاصة بحوكمة اإلنترنت ) .(NASIGاعرف المزيد حول مدرسة أمريكا الشمالية لحوكمة اإلنترنت
.NASIG
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دعوة لضم خبراء – دراسة تطبيق قواعد إنشاء العالمات
لمنطقة الجذر
تشكل  ICANNمجموعة فنية لدراسة كيفية تطبيق قواعد إنشاء العالمات لمنطقة
الجذر ( )RZ-LGRلنطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ( )ccTLDإلسم
المدول ) ،(IDNونطاقات المستوى األعلى العامة  gTLDإلسم النطاق
النطاق
ّ
المدول ( .)IDNوسوف تتألف مجموعة الدراسة من خبراء فنيين من مجموعات
ّ
ومنظمات ومجتمعات متنوعة .اطلع على اإلعالن لمعرفة التفاصيل.

المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ( - )UASGمؤسسة
مايكروسوفت تعلن عن دعم موسع جديد
إن القبول العالمي لكافة اسماء النطاقات ( )UAهو شرط أساسي إلنترنت متعدد
اللغات حقاً .إن تدويل عناوين البريد اإللكتروني ( )EAIالذي يسمح لعناوين البريد
اإللكتروني استخدام حروف لغات محلية هو جزء مهم من هذه العملية ومكون
جوهري من عمل مجموعة  .UASGولقد وضعت مجموعة  UASGمصادر
بما في ذلك الدليل السريع لتدويل عناوين البريد اإللكتروني ،لمساعدة الشركات
في الجهود المبذولة في مجال  .EAIومؤخراً ،إتخذت شركة عضوة في مجموعة
 UASGهي شركة مايكروسوفت خطوة أخرى بإتجاه تدويل عناوين البريد اإللكتروني  EAIعندما أعلنت عن دعمها لعناوين
البريد اإللكتروني بـ ( )15لغة هندية عبر تطبيقات البريد اإللكتروني والخدمات الخاصة بها بما في ذلك برامج Office 365
و  Outlook 2016و  Outlook.comو  Exchange Onlineوخدمة حماية البريد اإللكتروني Exchange Online
(.Protection )EOP

انضم إلينا في هذه الفعاليات القادمة في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا :EMEA
o
o
o
o

 16-10آذار (مارس) ،فعالية أيام االستضافة العالمية  ،WHD Globalراست ،ألمانيا
 16–15آذار (مارس) ،مؤتمر واكرين  ،WACRENلومي – توجو
 23-17آذار (مارس) ،اجتماع  ،IETF 101لندن ،المملكة المتحدة
 23–19آذار (مارس) ،منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( ،)WSISجنيف – سويسرا
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 6 oنيسان (أبريل) ،المنتدى الروسي لحوكمة اإلنترنت  ،RIGFسانت بطرسبرغ ،روسيا
 26–25 oنيسان (أبريل) ،منتدى  DNSلمنطقة الشرق األوسط ،أنقرة ،تركيا
 29 oنبسان (أبريل)– 11أيار (مايو) ،قمة اإلنترنت بأفريقيا ،داكار – السنغال
تعرف على المزيد حول كيف ستشارك  ICANNفي الفعاليات اإلقليمية القريبة منك.
ّ
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