دعوة خاصة لحضور اجتماع ICANN62
رودريغو دي ال بارا ،نائب رئيس مشاركة أصحاب المصلحة عن منطقة أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي في  ICANNيدعوك لحضور منتدى سياسة  ICANN62القادم في
مدينة بنما والمزمع انعقاده في الفترة الممتدة بين  25إلى  28يونيو .يهدف اجتماع
 ICANN62إلى تعزيز إجراء السياسة في  .ICANNويأمل أن يلتقيكم هناك!
انقر هنا لمشاهدة الفيديو

نظرة إلى الوراء على مؤتمر قمة أفريقيا لإلنترنت لسنة  2018في داكار

تم عقد مؤتمر قمة أفريقيا لإلنترنت الخامس ( )AIS'18في الفترة من  29نيسان (أبريل) إلى  11أيار (مايو) في داكار
بالسنغال .وحضر المؤتمر إجمالي  642مشاركا ً من  68دولة .وباعتبارها الراعي البالتيني للمؤتمر ،أسهمت  ICANNفي
مؤتمر قمة أفريقيا لإلنترنت عبر األنشطة التالية:
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اجتماع الطاولة المستديرة لوسائل اإلعالم
ورشة عمل لمساعدة الناطقين باللغة الفرنسية في المنطقة على المشاركة بفعالية أكثر في أنشطة ICANN
ورشة عمل للسجالت وأمناء السجالت
يوم ( ICANNفي  6أيار /مايو) مهىن
الجلسات العامة
كابينة جناح مؤسسة  ICANNبدعم من متطوعين ،بمن فيهم الخريجين السابقين من برنامج الزمالة لمؤسسة
ICANN

اعرف المزيد عن مؤتمر AIS'18واطلع على اإلحصائيات الواردة من الفعالية.
نشكر داكار على استضافة هذا المؤتمر! ونتطلع إلى مؤتمر قمة أفريقيا لإلنترنت في أوغندا العام المقبل.

 ICANNتشارك في قمة تحول أفريقيا 2018
قمة تحول أفريقيا هي منتدى سنوي رائد في أفريقيا ،يجمع بين
القادة الدوليين واإلقليميين من الحكومات وقطاع األعمال
والمنظمات الدولية .وهي منصة للتعاون بشأن طرق جديدة
إلحداث وتعزيز ثورة رقمية مستمرة في أفريقيا .وعُقدت الدورة
الرابعة من هذه القمة في كيغالي برواندا في الفترة من  7إلى 10
أيار (مايو) .وتحت عنوان "تسريع إقامة سوق رقمي موحد في
أفريقيا" ،ضمت القمة أكثر من  4,000مشارك رفيع المستوى
من القطاع العام والخاص.
وباعتبارها عضوا ً مؤسسا ً في تحالف أفريقيا الذكية ،فإن  ICANNعضو في لجنة توجيه أفريقيا الذكية ،التي اجتمعت قبل عقد
القمة في  6أيار (مايو) .واستغل فريق  ICANNأيضا ً هذه الفرصة لعقد اجتماعات ثنائية ،ال سيما مع وزراء تقنية المعلومات
واالتصاالت ( ) ICTوالمنظمين ورئيس جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا من رابطة مجموعة مشغلي الهواتف النقالة
الخاصة ( )GSMAوالفريق اإلقليمي بأفريقيا من االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUوممثلين من االتحاد األفريقي.

الفرنسية
الوسيلة اإلعالمية
TICmag

المقال/الرابط
أفريقيا :مقترحات  ICANNلتحسين جودة اإلنترنت

 7أيار (مايو)
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Pressafrik
الوسيلة اإلعالمية

داكار :مؤسسة  ICANNوالمنظمة الدولية للفرنكوفونية
 OIFترغبان بمساعدة أفريقيا في اللحاق "بالثورة الرقمية"

 8أيار (مايو)

المقال/الرابط

 North Africa Postمؤسسة  ICANNتم ّكن الشباب من توسيع نطاق
التزامهم

 9أيار (مايو)

ICANN62
مدينة بنما ،بنما 28-25 ،حزيران (يونيو) 2018

مصادر للمساعدة في التحضير إلجتماع ICANN62
ينعقد اجتماع  ICANN62بعد أسبوعين فقط من اآلن .آن اآلوان لبدء التخطيط لحضور االجتماع .نحن نقدم لك العديد من
المصادر لمساعدتك في البدء.





الموقع اإللكتروني إلجتماع ICANN62
جدول ICANN62
تقرير السياسة لما قبل اجتماع ICANN62
موجز سياسة  :GNSOإصدارICANN62
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تطبيق الهاتف المحمول الجديد الجتماعات ICANN
بدءا ً من اجتماع  ، ICANN62لم تعد هناك حاجة لتنزيل تطبيق هاتف محمول جديد لكل اجتماع .نحن نوفر اآلن تطبيق واحد
للهاتف المحمول يسمى  .ICANN Meetingsيمكنك تنزيله مرة واحدة وكل ما عليك فعله هو تحديد اسم المدينة التي سينعقد
فيها االجتماع الحالي وستكون جاهزا ً إلستخدامه!
نحن نتطلع لرؤيتكم في مدينة بنما!

بادر بالتسجيل اآلن لندوة السياسة عبر اإلنترنت قبل  ،ICANN62في  12حزيران (يونيو)
انضم إلى فريق دعم وضع سياسات  ICANNفي واحدة من ندوتي مناقشة السياسة عبر اإلنترنت قبل اجتماع :ICANN62
الثالثاء 12 ،حزيران (يونيو) 2018
الساعة  10:00والساعة  19:00بالتوقيت العالمي المنسق ()UTC
سجّل هنا في موعد أقصاه 11حزيران (يونيو)!
ندعوكم لطرح أسئلتكم مسبقا ً من خالل استمارة التسجيل أو عبر البريد اإللكتروني  .policyinfo@icann.orgللتحضير
لهذه الندوة عبرالويب وإلجتماع  ،ICANN62قم بتنزيل تقرير السياسات قبل .ICANN62
لمعرفة المزيد من التفاصيل ،يرجى االطالع على إعالن االجتماع.

بادر بالتسجيل اآلن لندوة  GNSOعبر اإلنترنت قبل  ،ICANN62في  18حزيران (يونيو)
يعقد فريق دعم وضع السياسات التابع لمنظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOندوة عبر اإلنترنت لمناقشة سياسة  GNSOقبل
اجتماع :ICANN62
اإلثنين 18 ،حزيران (يونيو)
 22:30 – 21:00بالتوقيت العالمي المنسق ()UTC
سجل من هنا.
الهدف من هذه الندوة هو المساعدة في إعداد المشاركين في اجتماع  ICANN62للمشاركة في أنشطة وضع السياسات .حيث
يقدم قادة مجموعات العمل الرئيسية لعملية وضع السياسات في  GNSOمراجعات مع َّمقة لمواضيعهم ومسائلهم الحالية التي يتم
نقاشها والتطلعات المتوقعة من اجتماع  .ICANN62للتحضير لهذه الندوة عبر الويب ،يمكنك االطالع على موجز سياسة
 :GNSOإصدارICANN62
لمعرفة المزيد من التفاصيل ،يرجى االطالع على إعالن االجتماع.
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أخبار ومستجدات حول حماية البيانات والخصوصية والقانون
العام لحماية البيانات ()GDPR
صوت مجلس  ICANNباإلجماع العتماد المواصفة المؤقتة لبيانات
في  17مايوَّ ،
تسجيل نطاق المستوى العام األعلى ( .)gTLDيمكنك قراءة إعالن  ICANNوأحدث
منشور لمدونة من شيرين شلبي ،رئيس مجلس إدارة .ICANN
إبق على إطالع على أخر أخبار أخبار منظمة  ICANNحول حماية البيانات
والخصوصية.

 ICANNو PTIتنشران العائدات الضريبية للواليات المتحدة للسنة المالية 2017
في  15أيار (مايو) ،نشرت  ICANNوالمعرفات التقنية العامة ( )PTIالعائدات الضريبية األمريكية (نموذج  )990للسنة
المالية المنتهية في  30حزيران (يونيو)  .2017وهذه هي المرة األولى التي يتعين فيها على  PTIالمنشأة حديثا ً إصدار نموذج
 990للمحاسبة ضريبياً .يمكنك عرضالعائد الضريبي في  ICANNوالعائد الضريبي في .PTI
إقرأ اإلعالن.

مبادرة شفافية المعلومات ( :)ITIإجراء تحسينات عن طريق
بناء أسس قوية
ديفيد كونراد ،نائب رئيس  ICANNاألقدم ورئيس قسم التكنولوجيا ()CTO
أطلقت مؤسسة  ICANNإجراءات تحسينية على ميزة المختصرات والمصطلحات
المتوفرة حاليا ً على الموقع اإللكتروني  .https://icann.orgتعتبر هذه التغييرات
جزء من التزام مبادرة  ITIبزيادة إمكانية إيجاد المحتوى العام الخاص بنا .تتضمن
بعض التحسينات ما يلي:





بحث متعدد اللغات عن طريق المختصر أو المصطلح أو حرف الكود الموحّد (اليونيكود).
أكثر من  200من المختصرات والتعريفات والمصطلحات االضافية.
وظيفة المشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني.
روابط إلى المصطلحات ذات الصلة ومحتوى الويب ذي الصلة.

اقرأ المدونة الكاملة.
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إستعادة خدمات برنامج  Adobe Connectالخاصة بمنظمة ICANN
إبتداءا ً من  1حزيران (يونيو) ،تم استعادة خدمات التعاون لبرنامج  Adobe Connectالخاصة بمنظمة  .ICANNتم اتخاذ
هذا القرار بعد إجراء تحقيقات شرعية واسعة ومستقلة من قبل منظمة  ، ICANNوشركة  ،CoSo Clound LLCوهي
(مزود خدمة السحابة اإللكترونية لبرنامج  Adobe Connectالخاص بنا) ،وشركة Adobe Systems
 Incorporatedلتحديد سبب المشكلة األمنية التي تم اإلبالغ عنها وحلها الحقاً.
إ ّ
طلع على المدونة التي تشرت مؤخرا ً من قبل آشوين رانغان ،نائب الرئيس األقدم لقسم الهندسة ومسؤول المعلومات االول.

دعوات عمل للمشاركة المجتمعية في مراجعات ICANN
التعليق على الخيارات قصيرة األجل لتعديل الجدول الزمني
للمراجعات الخاصة
تدعو عملية التعليقات العامة هذه إلى تقديم التعقيبات حول
إمكانية وكيفية تعديل الجدول الزمني ألثنين من المراجعات
الخاصة لتخفيف الضغوط الحالية على المتطوعين وموارد
 .ICANNتاريخ اإلغالق 6 :تموز (يوليو)  2018في الساعة
 23:59حسب التوقيت العالمي المنسق .UTC
التعليق على الخيارات طويلة األجل لتعديل الجداول الزمنية للمراجعات
تسبب توقيت المراجعات الخاصة والتنظيمية المقررة في اللوائح الداخلية في إجراء مراجعات عديدة في نفس الوقت .وتدعو عملية
التعليقات العامة هذه إلى إبداء تعليقات على الخيارات المقترحة لتقديم جدولة أكثر واقعية لكافة مراجعات  .ICANNتاريخ
اإلغالق 20 :تموز (يوليو)  2018في الساعة  23:59حسب التوقيت العالمي المنسق .UTC
المستجدات نصف السنوية لتنفيذ المراجعة الثانية للمنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO2
تتبع التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة من المراجعة الثانية للمنظمة الداعمة لألسماء العامة (.)GNSO2

مستجدات مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO


وافق مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO
على تعيين برايان بيكهام في منصب الرئيس المشارك
اإلضافي لمراجعة جميع آليات حماية الحقوق في كل
مجموعة من مجموعات عمل عملية وضع السياسات
لنطاق المستوى األعلى العام.
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اعتمد المجلس الميثاق المنقح للجنة االختيار الدائمة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة ،محددا ً بذلك تبنّيه الدائم في
المنظمة .وأعيد تنصيب سوزان كاواغوتشي ومكسيم ألزوبا في منصب الرئيس ونائب الرئيس على التوالي.

مستجدات اللجنة االستشارية الحكومية GAC
رحّب رئيس اللجنة االستشارية الحكومية بدولة اإلكوادور باعتبارها
عضوا ً جديدا ً في اللجنة .وتتألف اللجنة اآلن من  177دولة ومقاطعة
كأعضاء و 36منظمة مراقبة.
عقدت اللجنة االستشارية الحكومية مؤخرا ً اجتماعات وتبادلت مراسالت مع مجلس إدارة  ICANNبشأن العديد من
الموضوعات المطروحة في الوقت المناسب ،بما في ذلك:




تنفيذ القانون العام لحماية البيانات ( )GDPRالذي سنه االتحاد األوروبي.
بحث  ICANNفي موضوع نطاق المستوى األعلى العام الجديد والمسمى ..persiangulf
توضيح إجراءات حماية أسماء المنظمات الحكومية الدولية واالختصارات على المستوى الثاني.

في اجتماع  ،ICANN62ستقوم اللجنة االستشارية الحكومية بما يلي:




اختتام الحلقة التمهيدية لورشة عمل بناء القدرات الممتدة لسنة واحدة الخاصة بها بورشة عمل ممتدة ليوم بأكمله يوم
األحد  24حزيران (يونيو) .ولمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل على .gac-staff@icann.org
تركيز وقت الجلسة الطويل على مسائل تنفيذ القانون العام لحماية البيانات واالجتماع داخليا ً وبحث القضايا مع مجلس
إدارة  ICANNومجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة .GNSO
إجراء الترتيبات النهائية الخاصة باالجتماع الحكومي رفيع المستوى المقرر عقده يوم  22تشرين األول (أكتوبر)
 2018خالل انعقاد اجتماع .ICANN63

إطلع على جدول أعمال لجنة  GACخالل اجتماع .ICANN62

المجموعة التوجيهية للقبول العالمي تعلن أوائل السفراء
في نيسان (أبريل) ،عيّنت المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ( )UASGسبعة قادة
في هذا المجال كسفراء للقبول العالمي ( .)UAوسيساعد هؤالء السفراء في خلق وعي
حول القبول العالمي وتدويل عنوان البريد اإللكتروني بين مطوري البرمجيات،
ومهندسي تنسيق النظم ،وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
تعرف على السفراء.
ّ
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 ICANNتعلن شركة  DENIC eGباعتبارها وكيالً جديداً معيّنا ً من قبلها لدعم خدمات
ضمان بيانات أمين السجل
في  15أيار (مايو) ،أبرمت مؤسسة  ICANNاتفاقية مع شركة  ،DENIC eGوهي مشغل غير ربحي مقره ألمانيا لنطاق
المستوى األعلى لرمز البلد  ،.deباعتبارها وكيالً معيّنا ً من قبل ICANNلدعم خدمات ضمان بيانات أمين السجل نيابة عنها.
ويرمي برنامج ضمان بيانات أمين السجل إلى حماية المشتركين في حال فشل أمين السجل أو إنهاء اتفاقية اعتماد أمين السجل.
اقرأ اإلعالن الكامل.

إصدار المسودة النهائية المقترحة للمبادئ التوجيهية لتنفيذ اسم
المدول ()IDN
النطاق
ّ
في  10مايو ،أصدرت مؤسسة  ICANNالمسودة النهائية المقترحة للمبادئ التوجيهية
المدولة اإلصدار  .4وتقدم الوثيقة توجيهات بشأن سياسات
لتنفيذ أسماء النطاقات
ّ
وممارسات التسجيل الموضوعة للحد من مخاطر السطو اإللكتروني (عبر اإلنترنت)
وإرباك المستهلك .وهذه المسودة قيد التصديق في الوقت الحالي من قبل مجلس إدارة
.ICANN

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





 30–29حزيران (يونيو) ،ورشة عمل مؤسسة -ICANNرابطة منسقي االتصاالت السلكية والالسلكية في غرب
أفريقيا في داكار بالسنغال
 5–3تموز (يوليو) ،المنتدى األفريقي لنظام اسم النطاق في كوتونو ،بنين
 6تموز (يوليو) ،احتفالية :الذكرى العشرين لحوكمة اإلنترنت في أفريقيا في كوتونو ،بنين
 31–30آب (أغسطس) ،ICANN-Studienkreis ،في تالين ،إستونيا

أعرف المزيد حول كيف ستشارك  ICANNفي الفعاليات اإلقليمية القريبة منك.
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