بادر بالتسجيل اآلن! الدعوة العامة لإلنضمام الى ندوة حول السياسات قبل اجتماع
 ،ICANN61في  1آذار (مارس)
انضم إلى فريق دعم وضع سياسات  ICANNفي واحدة من الدعوتين المخصصتين لمستجدات السياسات قبل
اجتماع :ICANN61
الخميس  1آذار (مارس) 2018
ندوة في الساعة  10:00واألخرى في الساعة  19:00بالتوقيت العالمي المنسق ()UTC
يرجى التسجيل من خالل هذه االستمارة في موعد أقصاه  26شباط (فبراير)!
ستكون كل جلسة تفاعلية ولمدة  60دقيقة  .ندعوكم لطرح أسئلتكم مسبقًا من خالل استمارة التسجيل أو عبر البريد
اإللكتروني policyinfo@icann.org
للتحضير لهذه الندوة الويب وإلجتماع  ،ICANN61قم بتنزيل "تقرير السياسات ما قبل  "ICANN61و"ملخص
سياسات منظمة دعم األسماء العامة:إصدار  ،"ICANN61في موعد أقصاه  22شباط (فبراير).

العد التنازلي الجتماع ICANN61
انضم إلينا في سان خوان ،بورتوريكو 15-10 ،آذار (مارس) ،لمنتدى
المجتمع لهذا العام .تواصل مع أعضاء المجتمع اآلخرين ،وناقش القضايا
وج ًها لوجه ،وكن جز ًءا من عملية وضع السياسات .يحتوي موقع ويب
 ICANN61على معلومات محدثة عن جدول الجلسات والسفر واإلقامة.
قبل الحجز للسفر ،يرجى مراجعة متطلبات السفر والتأشيرة الالزمة
للسفر على موقع .ICANN61
بادر بالتسجيل اآلن!
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من الماضي إلى المستقبل :جهودنا في الشرق األوسط والدول المجاورة
وليد السقاف ،رئيس فريق عمل استراتيجية منطقة الشرق األوسط والبلدان المجاورة
في الوقت الذي نبدأ فيه سنة جديدة ،يكون من المناسب أن
نستعرض أعمالنا في عام  2017كمجموعة عمل استراتيجية
منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة (.)MEAC-SWG
وبصفتي رئيسا ً لمجموعة  - ،MEAC-SWGأود أن أتقدم
بالشكر والتقدير ليس لجهود موظفي  ICANNاإلقليميين فقط،
ولکن أيضًا المتطوعين في مجموعة العمل .وبصفتنا مجموعة
عمل  ،MEAC-SWGفقد قدمنا مساهمات ملموسة لعمل
 ICANNفي واحدة من أكثر المناطق تحديًا في العالم .بد ًءا من
وضع االستراتيجية إلى وضع خطط التنفيذ ،ونجحنا في تنفيذ
العشرات من األنشطة في العام الماضي ،وهناك الكثير من
األنشطة القادمة .يمكنكم معرفة المزيد عن هذا األمر هنا.
ومن بين أبرز الفعاليات لعام  ،2017كان اجتماع  ،ICANN60الذي عقد في الفترة من  28تشرين األول (أكتوبر
) إلى  3تشرين الثاني (نوفمبر) في أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة .ففي  ،ICANN60أبهرنا عدد المشاركين
دورا ها ًما في سماع أصوات من
اإلقليميين واهتمام المجتمع المتنامي بعمل  .ICANNولعبت ً MEAC-SWG
الشرق األوسط في  ،ICANN60من خالل مبادرات مثل أول صفحة مخصصة لمنطقة الشرق األوسط.
كان عام  2017عاما واعدًا بالنسبة لمجموعة  ،MEAC-SWGونحن نتطلع إلى التزامنا وإنجازاتنا حتى اآلن.
فإن هذا يمنحني الثقة التي نحتاجها وسنحتاج إلى القيام به ا بشكل أفضل هذا العام وما بعده ،حيث ال تزال هناك
إمكانات قوية لتحقيقها في قطاع نظام أسماء النطاقات ( )DNSفي المنطقة ومستوى المشاركة في منظومة اإلنترنت
العالمية.
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 :2017لمحة عامة عن اتصاالت  ICANNفي منطقة أوروبا والشرق االوسط
وأفريقيا EMEA

في عام  ،2017الحظنا أن هناك ميل الى المشاركة المتزايدة في  ICANNوإتساع في التغطية اإلعالمية في
منطقة اوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ( .) EMEAوخالل العام ،تم نشر  6,242خبرا ً بخصوص .ICANN
وعقدت كافة إجتماعات  ICANNالعامة الثالث في منطقة  EMEA: ICANN58في الدنمارك ،و ICANN59
في جنوب أفريقيا ،و ICANN60في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومن بين المحافل األخرى ،عملت ICANN
مع المستضيفين المحليين لتنظيم منتديات نظام اسم النطاق ( )DNSفي تركيا والشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا
الشرقية.

مركز ريادة األعمال لنظام اسم النطاق في مصر يتعاون مع جامعة النيل
يتعاون مركز ريادة األعمال لنظام اسم النطاق
( )DNS-ECفي القاهرة ،مصر ،مع قسم هندسة
الحاسوب في جامعة النيل إلقامة دورة بعنوان "مقدمة
في شبكات الكمبيوتر" .وساعد المشاركون الثالثون
في الدورة في تنفيذ وتقييم مشروعي  ،DNSأحدهما
في نظام مراقبة السجل واآلخر بشأن جاهزية القبول
العالمي لكافة اسماء النطاقات لمتصفحات الويب.
وعمل المشاركون في فرق على هذين المشروعين
لمدة ستة أسابيع ،وحصلوا على شهادات انجاز.
تأسس  DNS-ECكمركز مشترك من قبل  ICANNوالهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت في مصر ( )NTRAفي
حزيران (يونيو) .2014
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إبتداء فترة التعليقات العامة حول خطة إعادة
البدء بعملية استبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول
األساسية ()KSK
أضغط هنا لتعلم كيف يمكنك المشاركة.

ميزانية السنة المالية  2019وخطة التشغيل مفتوحتان للتعليق العام
فيما يتعلق بالتركيز على التزام  ICANNبنموذج أصحاب المصلحة المتعددين ،تم نشر مسودة موازنة ICANN
وخطتها التشغيلية للسنة المالية  2019وتحديثات السنة الحالية للخطة التشغيلية الخمسية للمجتمع ألجل التعليقات
صوت بآرائك وشارك في المناقشات.
العامةَّ .
أعرف المزيد حول هذه هذا األمر وعلى جميع إجراءات التعليق العام المفتوحة.

مستجدات حماية البيانات /الخصوصية
بتاريخ  2شباط (فبراير) ،عقدت منظمة  ICANNندوة عبر الويب
إلجل إحاطة الحاضرين بمستجدات حماية البيانات والخصوصية
ولمناقشة النماذج المؤقتة المقترحة.وستكون التعقيبات المقدمة خالل
الندوة بمثابة عامل مساعد لتقييم لما يمكن أن يكون نموذجا ً مؤقتا ً
قابالً للتطبيق.
إبقَ على تواصل مع المستجدات:
• أدخل على تسجيل الندوة ومواد العرض.
• إطلع على المستجدات الدورية بخصوص قضايا حماية
البيانات والخصوصية.

4

إطلع على ماهو جديد فيما يخص مبادرة شفافية
المعلومات
إقرأ آخر مدونة لنا عن مبادرة شفافية المعلومات ()ITI
لمنظمة  ،ICANNوالتي بدأت في شهر كانون الثاني
(يناير) .إطلع على تدقيق المحتوى ،والتصنيف والخطوات
القادمة وعلى كيف تقوم بتقديم التعقيبات.

القاء الضوء على وظائف IANA
إكتشف ماذا كان يجري مع وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة
 IANAفي فترة ما بعد اإلنتقال .وأقرأ حول المسح الذي أجريناه،
وعن آليات اإلشراف الجديدة وتغييرات القيادة األخيرة.
كيم ديفيز ،نائب رئيس  ICANNلخدمات  IANAورئيس المعرفات
التقنية العامة ،يتناول تلك المواضيع والتركيز على قضايا العام .2018
إقرأ هذه المدونة الصادرة مؤخراً.

جديد! صفحة تحديث حالة المراجعة
صا رفيع المستوى لحالة جميع المراجعات قيد التنفيذ ،باإلضافة الى روابط إلى المصادر
لقد أنشأنا صفحة تقدم ملخ ً
الرئيسية لكل من المراجعات الخاصة والتنظيمية .انقرهنا لالطالع على الصفحة.
5

مجلس  GNSOيخطط لعام 2018
اجتمع مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( )GNSOفي لوس أنجلوس للفترة من  31-29كانون الثاني (يناير)
للتخطيط لهذا العام .وتتمثل إحدى أولويات السنة في فهم دور  GNSOبشكل أفضل بموجب اللوائح الجديدة ووضع
خطط لتنفيذ هذا الدور بشكل أكثر كفاءة وفعالية وتعاونياً .ومن األهداف األخرى هي توقعات عملية التوثيق ،ووضع
استراتيجيات جديدة ،وتحديث إجراءات التشغيل.
اقرأ المزيد في آخر مدونة لرئيس  GNSOهيذر فورست.

 GNSOتبحث عن جهات تقوم بإجراء مسح
ففي الشهر الماضي ،أطلقت  ICANNطلبا ً لتقديم المقترحات ( )RFPللبحث عن جهات مؤهلة لوضع وإجراء
مسح (أو مسوحات) لتقييم خدمات  Sunriseوخدمات شكاوى العالمات التجارية لمالكي العالمات التجارية.
والموعد النهائي لتقديم المقترحات هو  9آذار (مارس)  .2017اعرف المزيد.

اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين ( )ALACتوافق على خمس بيانات من
ALAC
في كانون الثاني (يناير)  ،2018وافقت ALACعلى بيانات  ALACبشأن الموضوعات التالية:
 فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك مكتب أمين المظالم لدى ICANN السطلة القضائية لمنظمة ICANN مساءلة موظفي ICANN -تعزيز المساءلة  -توصيات بخصوص التنوع

المجتمع الشامل لعموم المستخدمين يستضيف أول ندوات تعليمية عبر الويب لعام
2018
استنادًا إلى اقتراحات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين حول أكثر من  45موضوعًا ،سيقدم المجتمع الشامل
سلسلة من الندوات عبر الويب في عام  .2018وقد عقدت الندوة األولى في  24كانون الثاني (يناير) وتناولت
تعرف على الندوات المستقبلية عبر الويب.
حماية البيانات والقواعد العامة لحماية البياناتGDPR
َّ

 ccNSOتحتاج إلى متطوعين لإلستعداد الى المراجعة القادمة
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تحتاج منظمة دعم أسماء رموز البلدان ( )ccNSOإلى أعضاء للتطوع للعمل في مجموعة عمل تقوم بإجراء تقييم
ذاتي لمنظمة  .ccNSOيعتبر هذا الجهد جزء من االستعدادات للمراجعة التنظيمية التي ستستأنف قريبًا.
إن كنت راغبا ً باالنضمام ،يرجى مراسلة البريد اإللكتروني (.)joke.braken@icann.org

استببان مدى الرضا لدى عمالء  IANAيظهر نتائج إيجابية
رررؤخرا نتررررائن اسررررتبيان سررررنوي
نشرررررت  ICANNمر
ً
أجرترره شررركة  ،Ebiquityوهرري شررركة استشررارية
مسرررتقلة للتسرررويق والدعايرررة واإلعرررالن ،تعمرررل علرررى
قيرراس تصررور رضررا عمررالء هيئررة اإلنترنررت لألرقررام
المخصصرررة ( )IANAفيمرررا يتعلرررق بالخررردمات التررري
يتلقونهررا .وفرري سررنته الخامسررة ،يعتبررر هررذا االسررتبيان
أول إنجررراز منرررذ أن بررردأت المعرفرررات الفنيرررة العامرررة
( )PTIفررررررري أداء وظرررررررائف  IANAنيابرررررررة عرررررررن
 .ICANNقررررم بقررررراءة اقرررررأ االعررررالن ومراجعررررة
التقرير بالكامل.

سياسةةة جديةةدة بةةالتوافق فةةي اآلراء تحمةةي بعةةل المعرفةةات المعينةةة لمنظمةةات IGO
و INGOمحددة
أعلنرررت  ICANNأنررره يجرررب علرررى جميرررع األطرررراف المتعاقررردة مرررع
 ICANNلنطاقات المستوى األعلى العامة ( )gTLDأن تنفذ سياسرة
المعرفرات
جديدة بالتوافق في اآلراء فيما يتعلق بحماية بعرض أسرماء
ا
الخاصررة بالمنظمررات الدوليررة الحكوميررة ( )IGOوالمنظمررات الدوليررة
غيررر الحكوميررة ( )INGOفرري جميررع نطاقررات  gTLDاقرررأ اإلعررالن
الكامل.
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يجب على السفراء تعزيز القبول العالمي لكافة اسماء النطاقات
تسعى المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ( )UASGلضم
قادة في هذا المجال للمساعدة في رفع الوعي حول القبول
العالمي لكافة اسماء النطاقات ( ) UAوتدويل عنوان البريد
اإللكتروني ( ) EAIبين مطوري البرمجيات ،ومهندسي تنسيق
النظم ،وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا
المعلومات .وسيشغل سفراء القبول العالمي لكافة اسماء
النطاقات ،الذين سيتم اختيارهم من قبل مجموعة تنسيق القبول
العالمي لكافة اسماء النطاقات ،مناصبهم لمدة عام واحد.
وتبحث مجموعة  UASGأيضًا عن ممارس مطور برمجيات وأخصائي تسويق تقني .إطلاع على فرص العمل
المتاحة.

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

 21شباط (فبراير) ،تدريب أمناء السجل ،ميونيخ ،ألمانيا
 23-22شباط (فبراير) ،منتدى  ،Domain Pulseميونيخ ،ألمانيا
 23-22شباط (فبراير) ،السيادة الرقمية في أفريقيا الناطقة بالفرنسية ،تونس ،تونس
 27-26شباط (فبراير) ،ورشة عمل  ، YouthCommويندهوك ،ناميبيا
 16-10آذار (مارس) ،فعالية أيام االستضافة العالمية  ،WHD Globalراست ،ألمانيا
 23-17آذار (مارس) ،اجتماع  ،IETF 101لندن ،المملكة المتحدة

تعرف على المزيد حول كيف ستشارك  ICANNفي الفعاليات اإلقليمية القريبة منك.
ا
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