تحسين اجتماعاتنا العامة
ومديرها التنفيذي السيد يوران ماربي في ICANNسلط رئيس
اآلونة األخيرة الضوء على كيف يعمل مجلس إدارة
 ICANNوالمؤسسة سويةً مع المجتمع لتقييم فاعلية االجتماعات
العامة وتحديد الكيفية التي يمكن للمؤسسة من خاللها تحسين دعم
العمل الذي يقوم به المجتمع في الوقت الحاضر وفي المستقبل عند
العودة إلى االجتماعات بالحضور الفعلي.
المدونة الخاصة بالسيد ديڤيد أوليڤ ،النائب األول للرئيس في إدارة دعم وضع السياسات ،وسالي كوستيرتون،
الرجاء قراءة
ّ
النائب األول للرئيس لدى مشاركة أصحاب المصلحة العالميين ،وذلك لإلطالع على آخر المستجدات بخصوص الجداول

منشورات جديدة :تعرف على كيفية الحد
من مخاطر االحتيال عبر اإلنترنت
أعرف العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية اسم النطاق
الخاص بك من عمليات االحتيال الشائعة في هذا المنشور الجديد
الذي يهدف إلى المساعدة في تثقيف مسجلي أسماء النطاقات .انقر
هنا لالطالع على مخطط معلومات بياني.

الموارد الجديدة المتاحة لحاملي اسم النطاق (المسجلَّون)
اقرأ أحدث مدونة من فريق برنامج المسجل التي تسلط الضوء على اإلصدار الرابع من سلسلة تقارير "المشكالت والتحديات
التي تؤثر على مسجلي اسم النطاق"  ،وندوة  ICANN69عبر اإلنترنت لموافاة المجتمع بخصوص آخر األعمال ،وتذكير
بأخذ دورة تعليمية لدى  ICANN Learnالتي تركز على المسجل حيث يمكن ألصحاب اسم النطاق معرفة كيفية االستفادة من
أفضل الممارسات السم النطاق الخاص بهم .اضغط هنا لقراءة المدونة بالكامل.

دعوة للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية لترشيح مرشدين وأعضاء للجنة
االختيار لبرنامج الزمالة
تدعو مؤسسة  ICANNالمنظمات الداعمة واللجان االستشارية لترشيح متطوعين للعمل بصفة مرشدين في برنامج الزمالة
لديها وآخرين للعمل في لجنة االختيار لبرنامج الزمالة.

الرجاء االطالع على هذا اإلعالن للحصول على م زيد من التفاصيل حول األدوار وكيفية التقديم.

تواصل مؤسسة  ICANNمع جامعات جديدة في أوروبا
تعتبر الجامعات من الكيانات المهمة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في  ،ICANNولهذا السبب حافظت المؤسسة
دائما ً وأبداً على إقامة عالقات طيبة معها .فهي ال تساهم بمجموعة مهارات أكاديمية قيمة فحسب بل تُعد كذلك المكان المثالي
للتعرف على طالب الكليات والجامعات الذين بإمكانهم المساهمة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في .ICANN
ّ
وتتطلع  ICANNعلى نح ٍو متواصل إلنشاء روابط
وعالقات مع الجامعات بغية إذكاء وعي الطالب وتثقيفهم
بشأن القضايا المتعلقة بنظام اسم النطاق .ويسرنا إحاطتكم
علما ً بأن جامعتين جديدتين فتحتا أبوابهما في اآلونة األخيرة
أمام .ICANN
حيث وجهت جامعة سيتشيني اسطفان في جيور بالمجر
الدعوة للسيد باتريك جونز ،المدير األقدم لدى إدارة مشاركة
أصحاب المصلحة العالميين في  ،ICANNيوم  24تشرين األول (نوفمبر)  2020لحضور ندوة عبر اإلنترنت مدتها ساعة.
قدم خاللها باتريك نبذة تعريفية عن منظومة نظام اسم النطاق ،موضحا ً الدور الذي تؤديه مؤسسة  ،ICANNكما أنه تحدث
عن كيفية تعاون المجتمع التقني والعمل سويةً .وألقى باتريك نفس المحاضرة في جامعة لوند بالسويد يوم  10كانون األول
(ديسمبر) .2020
وتود  ICANNتقديم الشكر لكال الجامعتين على استضافة هذه الجلسات ،كما أننا نتطلع دوما ً إلى العمل معهم في المستقبل.

اختيار آدم پيك من  ICANNلالنضمام إلى المجموعة االستشارية ألصحاب
المصلحة المتعددين  MAGالتابعة لمنتدى حوكمة اإلنترنت IGF

تهدف المجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين ،التي ش ّكلها األمين العام لألمم المتحدة في عام  ،2006إلى
مساعدة األمين العام بخصوص منتدى حوكمة اإلنترنت السنوي من خالل إعداد البرنامج وجدول الجلسات .ويؤدي أعضاء
المجموعة
االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين عملهم بصفتهم الشخصية ،ولكن من المتوقع أن
يقوموا بإقامة ارتباطات قوية مع مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين.
وقد تم اختيار السيد آدم ليكون عضواً في المجموعة التقنية ألصحاب المصلحة ،وجرى
تعيينه يوم  17تشرين الثاني (نوفمبر)  2020في ختام منتدى المجموعة االستشارية
ألصحاب المصلحة المتعددين لعام  .2020كما كان السيد آدم عضواً في المجموعة
االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين  MAGمن عام  2006إلى العام .2008

وسينعقد منتدى حوكمة اإلنترنت لعام  2021في كاتوفيتشي ببولندا خالل الربع األخير من عام .2021

رحلة التفاعل مع أصحاب المصلحة في الشرق األوسط
المدونة الخاصة بالسيد باهر عصمت ،نائب الرئيس
الرجاء قراءة
ّ
لدى إدارة المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في منطقة الشرق
األوسط والمدير العام لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،والتي تلقي
نظرة إلى الوراء على االستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط
للسنوات المالية الممتدة من  2016إلى  ،2020والتي يُطلق عليها
اليوم اسم الخطة اإلقليمية.
يمكنكم اال ّ
طالع على لمحة موجزة حول كافة أنشطة المشاركة والتفاعل لتلك الفترة هنا .حيث كانت هناك  278مشاركة على
الصعيد اإلقليمي وستة مرات تم فيها توقيع الدخول لإلمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق ( )DNSSECوخمسة خوادم للجذر
ُمدارة من قبل .ICANN
المدونة جهود المشاركة والتفاعل خالل تلك الفترة ،والتي ركزت على تنمية القدرات فيما يتعلق بالجوانب التقنية
تتناول
ّ
والمتصلة بالسياسة لنظام اسم النطاق .وشمل ذلك تعزيز الوعي بدور  ICANNوتشجيع المشاركة في العمل الذي تقوم به،
ودعم الجهود الهادفة لتطوير قطاع أسماء النطاقات على الصعيدين المحلي واإلقليمي.

تهانينا مؤسسة !METUnic
أصبحت مؤسسة تنمية تكنولوجيا المعلومات في قطاعي الصناعة والتجارة
التابعة لجامعة الشرق األوسط التقنية ) (METUnicفي  10تشرين األول
(أكتوبر) أمين سجل معتمد لدى  METUnic .ICANNهو االسم الجديد
لشركة  ،Nic.trوالتي كانت تتولى إدارة نطاق المستوى األعلى لرمز البلد
للمواقع في تركيا منذ عام .1991
يسرنا انضمام  METUnicإلى أسرة أمناء السجالت المعتمدين في نطاقات المستوى األعلى العامة (نطاقات ،)gTLD
األمر
الذي سيؤدي إلى زيادة فرص العمل في سوق أسماء النطاقات التركية.

مشاركة  ICANNفي اجتماع القمة لتقنية المعلومات واالتصاالت في تركيا عام
2020

رعت مؤسسة  ICANNاجتماع القمة لتقنية المعلومات واالتصاالت  )Bilişim Zirvesi'20( 2020وشاركت فيه،
والذي عقد في اسطنبول يوم  25تشرين الثاني (نوفمبر) .2020
مزودي خدمات اإلنترنت واالتصال لتنظيم حلقة نقاشية بعنوان "الحفاظ على أمن العالم
عملت مؤسسة  ICANNمع دائرة ّ
الرقمي :ضمان أمن واستقرار البنية التحتية لإلنترنت" .عُقدت هذه الحلقة النقاشية المشتركة بغية تحقيق الهدف اإلقليمي
مزودي خدمات اإلنترنت واالتصال
المتمثل في تبادل المعارف والخبرات على المستوى الوطني من خالل تقديم دائرة ّ
مزودي الخدمات في تركيا .وإضافةً إلى ذلك ،كانت القمة فرصة رائعة لتقديم دور  ICANNالتقني
 ISPCPإلى مجتمع ّ
بشك ٍل أكبر في الحفاظ على استقرار اإلنترنت ومرونته وأمانه.

منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى EECA
المنتدى الخامس لنظام اسم النطاق ألوروبا الشرقية الذي يُعقد عبر اإلنترنت للمرة األولى!

انعقد المنتدى الخامس لنظام اسم النطاق ألوروبا الشرقية ( )EEDNSFعبر
اإلنترنت في الفترة من  18إلى  19تشرين الثاني (نوفمبر)  .2020ونظمت
مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام ال ُمخصصة ( )ICANNالفعالية بالشراكة
مع شركة كاوكاسوس أونالين .وحضر الفعالية ما يقرب من  130مشاركا ً
طوال يومين استمرت خاللهما المناقشات.
ستجد المزيد من التفاصيل حول المنتدى والتسجيالت من الفعالية هنا.

تنمية القدرات لجاهزية القبول الشامل
تتمثل إحدى النتائج المتوقعة في الخطة التنفيذية اإلقليمية ألفريقيا للسنوات المالية الممتدة من  2021إلى  2025في زيادة
عدد األنظمة الجاهزة للقبول الشامل ) ،(UAمع تهيئة أنظمة تدويل عناوين البريد اإللكتروني ( .)EAIولهذا السبب ،قام فريق
قسم المش اركة العالمية ألصحاب المصلحة في أفريقيا بالتخطيط وتنظيم ندوات عبر اإلنترنت لمجموعات محددة حول هذه
الموضوعات.
واستهدفت المشاركة األولى عبر اإلنترنت أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية اإلقليمية في  10تشرين الثاني (نوفمبر)
 .2020وأكد هذا النشاط حجم التأثير الكبير للحكومات على المستهلك من جهة ومن جهة أخرى على الجهات العاملة على

تحقيق جاهزية ا لقبول الشامل من خالل ضمان وجود توافق بين منصاتها ومحتوياتها على اإلنترنت ،وتضمينها للمتطلبات
الالزمة أثناء عمليات الشراء الجديدة.
وعقدت المشاركة الثانية عبر اإلنترنت في  16تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2020ونظمت باالشتراك مع اتحاد الجامعات
األفريقية .وقد استهدفت األوساط األكاديمية اإلقليمية.
ساهمت المشاركة الثانية في تعاوننا الوثيق مع األوساط األكاديمية في القارة األفريقية بحضور  105مشارك عبر اإلنترنت.
وكان مارك إلكينز ،أحد سفراء القبول الشامل من أفريقيا ،منسق العرض الرئيسي ،حيث عرض الدور المهم الذي يمكن أن
يلعبه سفير القبول الشامل في تحفيز الوعي والمشاركة في هذا الجهد.
ويتواجد موظفون من إدارة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين في أفريقيا ومن برنامج القبول الشامل /أسماء النطاقات
المدولة لتقديم أي معلومات إضافية عن مدى جاهزية القبول الشامل.
ّ

مواصلة المشاركة والتفاعل عبر اإلنترنت مع مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين
في أفريقيا
على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،واصل قسم مشاركة أصحاب المصلحة العالميين في أفريقيا وقادة
المجتمع تنفيذ األنشطة على المستوى الوطني عبر اإلنترنت .وكانت أعمال نظام اسم النطاق وريادة األعمال وأمن نظام اسم
النطاق ثالثة من الموضوعات التي تم تناولها خالل تلك األنشطة.
ونظمت  ICANNفعاليات في بوتسوانا ( 28تشرين األول /أكتوبر  )2020ورواندا ( 9تشرين األول /أكتوبر  2020و
 19تشرين الثاني /نوفمبر  .)2020وشاركت األطراف الفاعلة في قطاع نظام اسم النطاق في كل دولة ،بما فيها سجالت
نطاق المستوى األعلى لرمز البلد .كما وركزت  ICANNجهود المشاركة والتوعية تجاه شركات االتصاالت على المستوى
الو طني والهيئات التنظيمية وغيرهم من أصحاب المصلحة الحكوميين خالل ندوة تثقيفية عبر اإلنترنت أجريت في جزر القمر
يوم  12تشرين الثاني /نوفمبر .2020
وفي الختام ،كان هناك مجموعة جلسات تفاعلية مجتمعية عبارة عن مطالعات مشتركة الجتماع  ICANN69مع زمالئنا في
الشرق األ وسط .واطلع المجتمع على جولة تفصيلية للنتائج الرئيسية والمباحثات في اجتماع  ICANN69العام الذي اختتمت
فعالياته في اآلونة األخيرة.
إن كنت ترغب بأن تنظر  ICANNفي إمكانية دعم عمليات مماثلة في بلدك ،الرجاء التواصل مع فريقنا من خالل البريد
اإللكتروني  queries.nairobiec@icann.orgوسيسرنا تقديم المساعدة.

 :GNSOالتقرير النهائي للمرحلة األولى لمراجعة جميع آليات حماية الحقوق
) )GNSOلمنظمة دعم األسماء العامة ( PDPتشرين الثاني (نوفمبر) ،قدمت مجموعة عمل عملية وضع السياسات (24في
المعنية بمراجعة جميع آليات حماية الحقوق ( )RPMفي جميع
نطاقات المستوى األعلى العامة ( )gTLDتقريرها النهائي للمرحلة
األولى إلى مجلس  .GNSOوفي حالة الموافقة عليه ،سيرسل
مجلس  GNSOالتقرير إلى مجلس إدارة  ICANNللنظر فيه
واتخاذ أي إجراء محتمل وفقا ً للوائح  ICANNالداخلية .ويتمثل
الهدف األساسي من هذا التقرير النهائي في توثيق أعمال مجموعة
عمل عملية وضع السياسات في عدة نواحي ،منها:
● توصيات لسياسات أو إجراءات جديدة.
● توصيات للحفاظ على الوضع الراهن.
● توصيات لتعديل الممارسات التشغيلية الحالية.
● إرشادات التنفيذ.
● مستويات التوافق في اآلراء المرتبطة بجميع التوصيات النهائية.
يوثق هذا التقرير النهائي أيضا ً مداوالت مجموعة العمل ،والمدخالت الواردة في التقرير المبدئي للمرحلة األولى والتحليل
الذي يليه والمعلومات األخرى ذات الصلة التي توفر الخلفية والسياق واألساس المنطقي إلجمالي  35توصية نهائية.

اعرف المزيد.

يعقد مجلس  GNSOجلسة تخطيط استراتيجي افتراضية
في نوفمبر ،عقد مجلس  GNSOجلسته الرابعة للتخطيط
االستراتيجي ( )SPSعلى مدى فترة أربعة أسابيع .وخالل
السنوات القليلة الماضية ،سمحت جلسة التخطيط االستراتيجي
 SPSالسنوية لمجلس  GNSOبإعداد أعضاء المجالس الجدد
ووضع خطة عمل استراتيجية للعام القادم .وركزت جلسة SPS
هذا العام على موضوعين هما :تمكين  GNSOمن الوفاء
بأولوياتها والتزاماتها ومواءمة إدارة البرنامج مع الموارد .وتم
تقديم هذين المو ضوعين في جلسة عامة أولية وتمت مناقشتهما على نطاق أوسع بين أعضاء المجلس خالل الجلسات الجانبية.
باإلضافة إلى ذلك ،تضمنت جلسة  SPSأيضًا جلسة عصف ذهني للفرص والتهديدات ،والتي تضمنت قادة مجموعات
أصحاب المصلحة في  GNSOوالدوائر األخرى ومستشارين سابقين .ترقبوا التقرير النهائي لجلسة  SPSلمراجعة التفاصيل
والنتائج.

منظمة  ccNSOترشح كاترينا ساتاكي في المقعد  12لمجلس إدارة ICANN
 ICANN .في مجلس إدارة  )12مؤخراً كاترينا ساتاكي للمقعد رقم ccNSOر ّشح أعضاء منظمة دعم أسماء رموز البلدان (
وستبدأ ساتاكي فترة خدمتها وأمدها ثالث سنوات في ختام اجتماع .ICANN72
وعلى الرغم من أن مجلس  ccNSOهو المسؤول عن الترشيح ،إال أن أعضاء
 ccNSOيختار المرشحين للعمل في مجلس إدارة  .ICANNساتاكي هي الرئيس
الحالي لمجلس  ccNSOوالرئيس التنفيذي لشركة  ،NIC.LVوهي سجل نطاق
المستوى األعلى لرمز الدولة في التفيا.
أعرف المزيد عن العملية االنتخابية ،بما في ذلك الدعوة العامة لتقديم الترشيحات ونتائج االنتخابات ومعلومات عن
المرشحين.

يرحب مجلس  ccNSOباألعضاء الجدد
يستعد مجلس  ccNSOللترحيب باألعضاء المختارين الجدد .وحال قيام مجلس  ccNSOرسميا ً بتعيين كل من جيانكانغ ياو
(آسيا والمحيط الهادئ) ،وحاجي محمد علي (إفريقيا) ،وإرينا دانيليا (أوروبا) ،وجينيفر لوبيز (أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي) ،وشون كوبالند (أمريكا الشمالية) ،فإنه ستبدأ فترة واليتهم لمدة ثالث سنوات في ختام اجتماع .ICANN70

العمل من أجل #إنترنت_للجميع
تعمل المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ) ،(UASGمن خالل
مجموعات العمل المختلفة والمبادرات المحلية وسفراء ،UA
على تطوير إنترنت أكثر شموليةً من الناحية الرقمية ومتعدد
اللغات .من خالل ضمان أن جميع أسماء النطاقات وعناوين
البريد اإللكتروني  -بأي لغة أو نص أو طول حرف (على
سبيل المثال .рф ،و  - ) .PHOTOGRRAPHمقبولة بشكل
متسا ٍو في جميع التطبيقات واألجهزة واألنظمة التي تدعم
اإلنترنت ،وأن يكون للمستخدمين تجربة #إنترنت_للجميع
حقيقي.
ومع اقتراب عام  2020من نهايته ،نشرت  UASGثالث مدونات تسلط الضوء على أنشطة  UAاألخيرة والتقدم المحرز نحو
#إنترنت_للجميع:
● يسلط  ICANN69الضوء على مبادرات القبول العالمي والزخم العالمي
● يزداد دعم عناوين البريد اإللكتروني باللغات المحلية مع الشركات التقنية الكبرى

• تحقيق تقدم عالمي نحو #إنترنت_للجميع
● | قبول عالمي للمبادرات المحلية
تتطلع مجموعة  UASGإلى توسيع وإيصال جهودها لآلخرين في عام  .2021إن كنت ترغب بالمشاركة بالعمل ،يرجى
زيارة  ،https://uasg.tech/وابق على اطالع على كل شيء يخص القبول العالمي بمتابعة مجموعة  UASGعلى
 Twitterو  Facebookو .LinkedIn

الوصول إلى بيانات التسجيل عبر RDAP
يتوفر البحث عن بيانات تسجيل اسم النطاق الذي يستفيد من
 )ICANNمن RDAPبروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل (
منذ العام الماضي .وقد تم وضع بروتوكول  RDAPمن قبل المجتمع
المجتمع التقني في فريق عمل هندسة اإلنترنت ( )IETFكبديل محتمل
لبروتوكول  .WHOISيمكنك اآلن الوصول إلى أداة البحث عن
بيانات تسجيل اسم نطاق  ICANNمن هنا.

