استعد الجتماع !ICANN68
التسجيل مفتوح اآلن ومتوفر هنا لمنتدى السياسات االفتراضي
الجتماع  .ICANN68سيعقد االجتماع العام ،الذي كان من المقرر
عقده في كوااللمبور في ماليزيا ،عبر اإلنترنت اآلن باستخدام
األدوات الفعالة للمشاركة عن بُعد لدى  .ICANNالتسجيل مطلوب
للمشاركة .لمزيد من المعلومات بما في ذلك الجدول الزمني للجلسة
وأدوات المشاركة عن بُعد ،انتقل إلى موقع اجتماع .ICANN68
يتم حاليا ً عقد ندوات الويب الخاصة بالجلسات التحضيرية إلعداد المجتمع الجتماع  .ICANN68ففي يوم الخميس
الموافق  18حزيران (يونيو) ستكون هناك جلسة األسئلة واألجوبة مع الفريق التنفيذي لمنظمة  .ICANNمعلومات
المشاركة لتلك الجلسة وجلسات أخرى قادمة متوفرة هنا .يمكنك العثور على المزيد من وثائق مواد التحضير ،بما
في ذلك تقرير السياسات ما قبل  ICANN68وموجز سياسة  .GNSOتهدف الجلسات التحضيرية للمساعدة في
تبسيط تجربة ما قبل االجتماع ،وزيادة الوعي بالمواضيع الحالية ذات األهمية ،وتعزيز جلسات اإلحاطة وجلسات
المطالعات التي تتم بأوقات قريبة من موعد اجتماع  ICANNالعام.

فيديو جديد من مشروع تاريخ ICANN
شاهد مقطع الفيديو الجديد ضمن مشروع تاريخ ICANN
الذي يستكشف المراحل الرئيسية في نمو  ICANNمنذ
إنشائها وحتى يومنا هذا .هدف المشروع هو توثيق قصص
الشخصيات البارزة التي ساعدت في تشكيل ماضي ICANN
وحاضرها.
شاهد الفيديو واستكشف موقع مشروع تاريخ .ICANN

اإلجتماع السنوي العام االفتراضي ICANN69
قرر مجلس إدارة  ICANNأن االجتماع السنوي العام
 ICANN69الذي كان مقرراً عقده في هامبورغ في ألمانيا ،سيتم
عقده عبر اإلنترنت .أقرأ اإلعالن الكامل هنا.
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استمرار المشاركة على اإلنترنت في الشرق األوسط
مع تطور وضع  ،COVID-19انتقل فريق المشاركة
العالمية ألصحاب المصلحة  GSEفي الشرق األوسط إلى
المشاركة عن بُعد لمواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه المجتمع
اإلقليمي .فإلى جانب العديد من المشاركات الفردية مع
أصحاب المصلحة عبر المنطقة ،تم عقد وإقامة األنشطة
عبر اإلنترنت مثل جلسة منطقة الشرق األوسط ،وجلسة
مطالعات  ،ICANN67والندوات الموضوعية على الويب
التي تقوم بإطالع المجتمع على مستجدات قضايا ومشاريع
 ICANNالرئيسية .وقد تم ذكر هذه الندوات على الويب
أدناه:
•
•
•

"فهم بروتوكول نظام اسم النطاق على أمن طبقة النقل ( )DoTوحل نظام اسم النطاق عبر بروتوكول نقل النص
التشعبي اآلمن ( ")DoHندوة على الويب بتاريخ  27نيسان (أبريل) بحضور  157مشاركا ً.
الندوة اإلقليمية على الويب للشرق األوسط وأفريقيا "برنامج البيانات المفتوحة لمؤسسة  "ICANNبتاريخ  14أيار
(مايو) بحضور  112مشاركاً.
ندوة عبر الويب لتركيا "مقدمة حول القبول الشامل" بتاريخ  18أيار (مايو) بحضور  25مشاركاً.

إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد عن هذه الندوات عبر الويب أو اقتراح ندوات أخرى ،يُرجى الكتابة إلينا على البريد اإللكتروني
.meac.swg@icann.org

التواصل عن بعد مع أفريقيا
واصل فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة ألفريقيا التابع
لمنظمة  ICANNتنظيم العديد من األنشطة عبر اإلنترنت ودعمها
والمشاركة فيها لمواصلة مشاركته مع أصحاب المصلحة اإلقليميين
خالل  .COVID-19ونظم الفريق اإلقليمي الندوات التالية عبر
اإلنترنت للمساعدة في تعزيز جهود تنمية القدرات:
• " القبول الشامل والمبادرات المحلية في أفريقيا "ندوة عبر
اإلنترنت بتاريخ  30نيسان (أبريل) بحضور  62مشاركاً :أكدت
الندوة عبر الويب على أهمية القبول الشامل كجانب رئيسي لمنظمة
 ،ICANNوكشرط أساسي إلنترنت متعدد اللغات بحق .انتهت الندوة عبر اإلنترنت بدعوة المجتمع األفريقي للعمل
لتشكيل مبادرات محلية لدعم القبول الشامل على المستويات الوطنية.
• الندوة اإلقليمية على الويب للشرق األوسط وأفريقيا "برنامج البيانات المفتوحة لمؤسسة  "ICANNبتاريخ 14
أيار (مايو) بحضور  112مشاركاً :قدمت الندوة عبر الويب برنامج البيانات المفتوحة لمؤسسة  ICANNالذي
تم إطالقه خالل ICANN67
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يعقد فريق أفريقيا للمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة اجتماعات عبر اإلنترنت مع
أصحاب المصلحة
خالل األسابيع القليلة الماضية ،عقد فريق أفريقيا للمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة االجتماعات التالية على اإلنترنت:
•

•

لجنة تنظيم المنتدى األفريقي لنظام اسم النطاق بتاريخ  5أيار (مايو) :كان من المقرر عقد المنتدى األفريقي الثامن
لنظام اسم النطاق ( )AFDNSFلهذه السنة في دكار ،السنغال .وفي ضوء وضع جائحة  ،COVID-19عقدت
اللجنة المنظمة اجتماعا ً عبر وسائل االتصال لمناقشة كيفية المضي قدما ً في المنتدى وقررت االنتقال الى عقده
بالصيغة االفتراضية عبر اإلنترنت .ترقبوا التواريخ ،وجدول األعمال وتفاصيل المشاركة!
االجتماعات التنظيمية اإلقليمية األفريقية بتاريخ  14أيار (مايو) :تم تنظيم االجتماع بواسطة فريق المشاركة
العالمية ألصحاب المصلحة في أفريقيا ،وقد جمع القادة من جمعية منظمي االتصاالت في غرب أفريقيا
( ،)WATRAومنظمة اتصاالت شرق أفريقيا ( ،)EACOوجمعية منظمي االتصاالت ألفريقيا الوسطى
( ،)ARTACوجمعية منظمي االتصاالت ألفريقيا الجنوبية ( )CRASAليقوموا بمناقشة وفهم أفضل المناهج
الممكنة للحفاظ على مشاركة  ICANNمع المنظمين اإلقليميين والفاعلين الرئيسيين في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .و اتفق المشاركون على المواضيع المحتملة ذات الصلة إلجراء المزيد من التنقيح وتحديد األولويات
وتوحيدها في المكالمات الالحقة قبل التنفيذ.

الترحيب بيزيد أكانهو في منظمة ICANN
انضم يزيد أكانهو مؤخراً إلى منظمة  ICANNكمتخصص في المشاركة الفنية ،حيث سيعمل تحت إمرة آديل آكپلوغان ،نائب
الرئيس لدي إدارة المشاركة الفنية .يقيم يزيد في جمهورية بنين .وبالتعاون مع بول موتشين ،سيدعم جهود المشاركة الفنية
لمنظمة  ICANNعلى المستوى اإلقليمي.
بدأت مسيرة يزيد المهنية في مجال االتصاالت لدى شركة بنين تيليكوم ،وهي المشغل الوطني لالتصاالت ،حيث عمل في
هندسة نقل البيانات وساهم في تصميم مشاريع شبكة  FTTxو  ،4G LTEقبل انضمامه إلى  MTN Beninحيث تولى
العديد من المناصب بما في ذلك القيادة الفنية في العديد من المشاريع.
وبصفته عضواً سابقا ً في مجتمع  ،ICANNكان يزيد داعما ً فاعالً لإلنترنت في منتديات مختلفة مثل منتدى نظام اسم النطاق
في بنين ،وباحث زميل في المركز األفريقي لمعلومات الشبكة  ،AFRINICوالمجموعة التوجيهية للقبول الشامل ،وجمعية
اإلنترنت للبنين ،والمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أفريقيا ،ودائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين
( ،)NCUCومجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين ( .)NCSGوقد ساهم في العديد من المبادرات عبر هذه
المجموعات في السنوات الخمس الماضية .وهو حاصل على درجة الماجستير في االتصاالت من ( ESGI Parisفي
فرنسا).
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نجاح تقييم سلسلة نطاق المستوى األعلى لرمز البلد السم
المدول ( )IDN ccTLDإلسرائيل
النطاق
ّ
بتاريخ  19أيار (مايو) ،أعلنت مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام ال ُمخصّصة
( )ICANNعن إنتهاء أعمال تقييم السلسلة وبنجاح لسلسلة نطاق  ccTLDالسم
المدول ( )IDNالمقترحة إلسرائيل .تعرف على المزيد في هذا اإلعالن.
النطاق
ّ
كما يمكنك قراءته في صحيفة الجيروساليم بوست" :سيتم قريباً :أسماء نطاقات
اإلنترنت بالعبرية".

عقد المكتب اإلقليمي األوروبي لمؤسسة  ICANNاجتماع
أصحاب المصلحة الثاني على اإلنترنت
عُقد االجتماع الثاني ألصحاب المصلحة على اإلنترنت في  4حزيران (يونيو) ،متناو ً
ال
مواضيع في حوكمة اإلنترنت على مستوى المنظمات الحكومية الدولية .بمشاركة أعضاء
منظمة  ICANNمن فريق مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ،وجاء هذا
االجتماع الثاني عقب اإلصدار األول منه الذي عقد حول  COVID-19وأمن نظام اسم النطاق.
باستقطابها  70مشاركاً ،تم استضافة الندوة عبر الويب من قبل ماندي كيرڤير ،نائب الرئيس األول لدى مشاركة الحكومات
والمنظمات الحكومية الدولية ،وتميزت الندوة بعروض مقدمة من قبل:
•
•
•

إيلينا بليكسيدا ،نائب الرئيس لدى مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية
فيني ماركوفسكي ،نائب الرئيس لدى قسم المشاركة مع األمم المتحدة
لورينت فيرالي ،مدير مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية

يمكنك الوصول إلى التسجيل الصوتي للندوة عبر الويب هنا ،واالطالع على منشوراتنا بشأن المشاركة الحكومية على هذه
الصفحة.

تهانينا لنطاق !.РФ
بتاريخ  12أيار (مايو) ،عُقدت سلسلة من الحلقات النقاشية عبر اإلنترنت بمناسبة الذكرى العاشرة لنطاق  ،.РФأول اسم
مدول  IDNبلغة سيريالية.
نطاق ّ
تمحورت المناقشات حول تاريخ النطاقات السيريالية ،والتنوع اللغوي على اإلنترنت ،ودور اللغة الروسية في توحيد
المجتمعات الناطقة بالروسية عبر اإلنترنت ،وتوفير فرص جديدة للمضي قدماً.
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ميخائيل أنيسيموف ،رئيس المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ،كان من ضمن أعضاء حلقة
المناقشة الذين ناقشوا القبول الشامل وأسماء النطاقات المدولة وتدويل عناوين البريد اإللكتروني .وتم تسليم خطاب تهنئة موقّع
من قبل المدير التنفيذي لمؤسسة  ICANNورئيسها السيد يوران ماربي لالحتفال بهذه الذكرى الهامة.
لمزيد من المعلومات ،اقرأ المقال من مركز التنسيق لنطاق المستوى األعلى  .RU/.РФهنا ،وتاريخ نطاق  .РФهنا.

تم إجراء مقابلة مع ميخائيل أنيسيموف حول جهود
 ICANNللمساعدة في مكافحة انتهاكات نظام اسم النطاق
DNS
تم إجراء مقابلة مع ميخائيل أنيسيموف ،رئيس المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة
ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ،من قبل  ،Rspectrوهي منصة إخبارية روسية
على اإلنترنت ،كجزء من تسليط لألضواء على األخبار ذات الصلة باالحتيال
وانتهاكات نظام اسم النطاق ذات الصلة بجائحة  .COVID-19ويمكن االطالع على
المقال بالكامل هنا.

تغييرات تنظيمية مرتقبة على منظمة ICANN
أعلن يوران ماربي المدير التنفيذ لمنظمة  ICANNعن عدد من
التغييرات في هيكل القيادة للمنظمة وذلك إلعادة توزيع بعض
المناصب والمسؤوليات للمساعدة في دعم المجتمع على نحو
أكثر فاعليةً .اقرأ هذه المدونة التي توضح التغييرات الحاصلة

كيف توفر االمتدادات األمنية لنظام اسم
النطاق الحماية لإلنترنت
يحتوي مكتب المدير الفني المسؤول ()OCTO
التابع لمنظمة  ICANNعلى مخطط معلوماتي
توضيحي جديد لتوضيح كيف تساعد اإلمتدادات
األمنية لنظام اسم النطاق في حماية المعلومات التي
ترسلونها على اإلنترنت .تحقق من ذلك هنا.
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تتعاون  ICANNلحماية نظام اسم النطاق DNS
وقعت  ICANNومنتدى فرق االستجابة للحوادث واألمن ()FIRST
مذكرة تفاهم ( )MoUلتعزيز الجهود التعاونية التي تهدف إلى دعم نظام
اسم نطاق ( )DNSأكثر أمانا ً وسالمة ومرونة .تساهم مذكرة التفاهم في
الهدف المشترك المتمثل بمساعدة مجتمع االستجابة للحوادث على زيادة
فهمه وتحسين كفاءته وفعاليته في منع واكتشاف واحتواء وتخفيف
وتحليل النشاط الضار المرتبط بالمعرفات الفريدة لإلنترنت .اقرأ المزيد
هنا.

فرص المشاركة:
مراجعات ICANN

يقود عملية المراجعات الخاصة فرق من متطوعي المجتمع لتقييم أداء منظمة  ICANNوتقديم توصيات لتحسينه.
جميع الجلسات العامة لفريق المراجعة الخاصة مفتوحة ومتاحة أمام المراقبين للمشاركة .ويمكنك المشاركة
بم الحظاتك وآرائك في أي وقت إلى من خالل قائمة المراسالت اإللكترونية العامة للفريق .تفاصيل جداول
االجتماعات وقوائم المراسالت متوفرة على صفحات ويكي الموسوعية الخاصة بالفريق.
قام فريق مراجعة مساءلة وشفافية  ICANNالثالث ) )ATRT3بنشر تقريره النهائي .ويحتوي التقرير على
خمس توصيات بخصوص مساءلة وشفافية  ICANNفي النواحي التالية:
• تحديد أولويات المراجعة وتوصيات مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة  ،ICANNمسار
العمل الثاني ()WS2
• تعديل المراجعات الخاصة والمراجعات التنظيمية
• المساءلة والشفافية ذات الصلة بالخطط االستراتيجية والتشغيلية بما في ذلك مؤشرات المساءلة
• المداخالت العامة
• تقييم تنفيذ توصيات فريق مراجعة مساءلة وشفافية  ICANNالثاني .ATRT2
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سيتم نشر التقرير للتعليق العام قبل عرضه على مجلس اإلدارة.
انقر هنا للحصول على مزيد من المعلومات.
•

ندوة عبر الويب :مجموعة عمل تنفيذ مراجعة لجنة الترشيح ( :)NomComRIWGمراحل التنفيذ
والخطوات التالية
األربعاء ،الموافق  17حزيران (يونيو) على الساعة  16:00إلى الساعة  17:00حسب توقيت
(.)UTC
 oانضم إلى ندوة الويب الخاصة بمجموعة عمل تنفيذ مراجعة ( NomComأو
 )NomComRIWGلالستماع إلى مستجدات التقدم المحرز في عمل التنفيذ ،كما هو موضح
في خطة التنفيذ المفصلة .تقدم هذه الندوة عبر الويب فرصة لالستماع إلى مزيد من المعلومات
حول التغييرات المحتملة في اللوائح التي تعمل عليها مجموعة  ،NomComRIWGوأيضا ً
لطرح األسئلة وتوفر مدخالت حول عمل تنفيذ التوصيات الـ  .27راجع المزيد من المعلومات
والتفاصيل هنا.

يرجى زيارة جدول تحديثات الحالة الراهنة للمراجعات لالطالع على الحالة الراهنة لجميع المراجعات الخاصة
والتنظيمية الجارية والمزيد من المصادر الرئيسية األخرى.

هل قمت بتنفيذ خدمة  RDAPحتى اآلن؟
تم تنفيذ بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل ( )RDAPواستبدال
بروتوكول نظام  WHOISفي السنة الماضية .وتسمح األطراف
المتعاقدة التي تقدم خدمات بروتوكول الوصول الى بيانات التسجيل
 RDAPللمستخدمين بالوصول إلى اسم النطاق وبيانات تسجيل
عرف اإلنترنت األخرى بطريقة آمنة ومنظمة .يمكن العثور على
ُم ِّ ّ
مصادر وتحديثات منفذي بروتوكول  RDAPهنا.
تقدم  ICANNأيضا ً أداة بحث عن بيانات التسجيل قائمة على
بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل  – RDAPضع عالمة
مرجعية على هذه الصفحة!
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التحديات التي تؤثر على مسجلي اسم النطاق
اقرأ مدونة برنامج المسجل األخيرة التي تسلط الضوء على اإلصدار
الثالث من سلسلة التقارير الحالية بشأن المشاكل والتحديات التي تؤثر
على مسجلي اسم النطاق .وتعرض مستجدات من المركز العالمي
للدعم لمؤسسة  ICANNواالمتثال التعاقدي ،التفاعالت مع المسجلين
من أيلول (سبتمبر)  2019إلى شباط (فبراير) .2020

توفر مصادر جديدة حول القبول الشامل UA
نشرت المجموعة التوجيهية للقبول الشامل ( )UASGمصدرين
جديدين لمجتمع مطوري البرامج .راجعهما أدناه وانضم إلى
العمل الجاري لتصبح مستعداً للقبول الشامل.
التقييم القائم حسب الدول للمواقع اإللكترونية لقبول عناوين
البريد اإللكتروني في 2020
يعتمد هذا التقرير على االختبارات السابقة ألفضل  1000موقع
ويب والتي تم إجراؤها في عامي  2017و ،2019ويوفر
تحليالً حسب البلد لمعدالت قبول البريد اإللكتروني في  20دولة مختلفة .استعرض النتائج هنا.
إطار عمل الجاهزية للقبول الشامل
لمساعدة مجتمع مطوري البرامج على تحديد المشاكل المحتملة التي تمنع الجاهزية للقبول العالمي في التطبيقات
القائمة على الويب وعلى البلدان ،وضعت المجموعة التوجيهية للقبول الشامل  UASGدليالً فنيا ً يوفر إطار عمل
لتحديد عمل توافق القبول الشامل على تطبيقات البرامج .اطلع عليه هنا.
ابق على اطالع على آخر المستجدات بشأن القبول الشامل عبر متابعة الوسم @ UASGTechعلى .Twitter

األخبار العالمية
مراجعة جميع آليات حماية الحقوق  RPMفي التقرير األولي للمرحلة األولى من عملية
وضع السياسات لجميع نطاقات gTLD
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بدأت مجموعة عمل وضع السياسات ( )PDPوالمعنية بمراجعة منظمة  GNSOلكافة آليات حماية الحقوق
ي للمرحلة
( )RPMفي كافة نطاقات  ،gTLDمراجعتها لكافة التعليقات العامة الواردة ذات الصلة بالتقرير األول ّ
األولى .فقد تلقت مجموعة العمل ما مجموعه  55تعليق ( 38من المنظمات وخمسة من مجموعات ICANN
المجتمعية و 12من أفراد مستقلين) وستقوم بتحليل كل ماتم تقديمه مستخدمةً بذلك أداة مراجعة التعليقات العامة.
اعرف المزيد.

تواصل مجموعة العمل المجتمعية المعنية بعمليات المزاد العلني ( )CCWG-APاستكمال
التقرير النهائي
ستكمل مجموعة العمل المجتمعية المعنية بعمليات المزاد العلني لنطاقات  gTLDالجديدة ( )CCWG-APقريبا ً
تقريرها النهائي .وبمجرد اختتام هذا العمل ،سيتم تقديم التقرير النهائي للنظر فيه إلى المنظمات المنطوية تحت نفس
الميثاق ثم الى مجلس إدارة  .ICANNويخطط الرؤساء الم شاركون في مجموعة  CCWG-APلتقديم معلومات
إضافية واإلجابة على األسئلة حول التوصيات في األسابيع القادمة .اعرف المزيد.

إطالق برنامج المشاركة اإلقليمية الشاملة حول السياسات
أطلق قادة المنظمة اإلقليمية الشاملة ( )RALOبرنامج المشاركة اإلقليمية الشاملة
حول السياسات ( )ARPEPفي  22نيسان (أبريل)  .2020وسيدعم برنامج
 ARPEPمشاركة منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين والعمل اإلقليمي
وأنشطة مشورات السياسات للمجتمع الشامل .واتفقت فرق المجتمع الشامل والمشاركة
العالمية ألصحاب المصلحة ( ،)GSEوقيادة المنظمات اإلقليمية الشاملة على العمل
بشكل مشترك على العديد من األنشطة ،بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات التواصل
والمشاركة اإلقليمية للسنة المالية  .2021وستستفيد فرق دعم المشاركة العالمية
ألصحاب المصلحة ( )GSEوالمجتمع الشامل من العمل الحالي لتعزيز العمل الجاري
في مجال السياسات.

مجموعة عمل المجتمع الشامل المعنية ببناء القدرات تستضيف برامج تعليمية عبر الويب
في وقت سابق من هذا الشهر ،استضافت مجموعة عمل بناء القدرات ( )CBWGللمجتمع الشامل ندوتين لبناء
القدرات عبر الويب لبناء الخبرة في الموضوعات ذات الصلة بين أفراد المجتمع .وقد ركزت الندوة األولى عبر
الويب على المسائل الجيوسياسية واألمن السيبراني ،ممثلةً بذلك تعاونا ً بين منظمة  ICANNوأعضاء مجلس إدارة
 ICANNالسابقين وخبراء المجتمع .وركزت الندوة الثانية عبر الويب على موضوع القبول العالمي وضمت رئيس
مجموعة عمل القبول الشامل أجاي داتا .اعرف المزيد.

9

باراك أونغوندو أوتينو من كينيا :عشر سنوات في مجتمع ICANN
كم مضى من الوقت على مشاركتك مع  ICANNوبأي الطرق؟
لقد شاركت في  ICANNلمدة عشر سنوات كقائد مجتمعي ،وكعضو في
فريق قيادة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين ،في أمانة المنظمة اإلقليمية
الشاملة لعموم المستخدمين في أفريقيا ( ،)AFRALOوكمراقب في
منظمة دعم أسماء رموز البلدان (.)ccNSO
ما هي جوانب مشاركتك حاليا ً في ICANN؟
أنا عضو نشيط في اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين
( )ALACومنظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد .ccNSO
وضمن  ،ALACأنا عضو في فريق قيادة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين ومسؤول اتصال مع منظمة دعم
أسماء النطاقات لرمز البلد  ccNSOحيث كنت مراقبا ً لمدة ثمان سنوات ،ممثالً لمنظمة نطاق المستوى األعلى في
أفريقيا ( ،)AFTLDالجمعية اإلقليمية لنطاقات  ccTLDاألفريقية .وأنا مشترك في عدد من فرق ومجموعات
العمل مثل مجموعة عمل منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين ( )ALSومجموعة التخطيط لالجتماعات
في المجتمع الشامل لعموم المستخدمين.
وضمن  ،ccNSOأنا مراقب في مجلس  ccNSOبحكم دوري كممثل لمنظمة  ،AFTLDوعضو في لجنة
التخطيط لالجتماعات في  ccNSOولجنة التخطيط االستراتيجي والعملياتي ،والتي توفر مدخالت منتظمة لعملية
التخطيط في منظمة  .ICANNأنا أيضا ً مشارك نشيط في مجموعة العمل المعنية بعملية وضع سياسة إنهاء عمل
النطاقات .الهدف من مجموع ة العمل هو تقديم تقرير حول سياسات إنهاء عمل نطاقات المستوى األعلى المفوضة
والمرتبطة برموز البلدان المخصصة للبلدان واألقاليم الواردة في  ISO 3166-1والتوصية بها ضمن إطار عمل
عملية وضع السياسات في  .ccNSOكنت أيضا َ مساهما َ في مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلج راءات
الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة.
ما هي أكبر التحديات التي تواجه مشاركتك في مجتمع ICANN؟
ً
ً
أغلبية العمل يتم من قبل المجتمع .وكعضو في المجتمع ،يجدر بك أن تكون شغوفا بما تقوم به وسلسا .ويعد الذكاء
الوجداني أمراً أساسيا ً نظراً لطبيعة أصحاب المصلحة المتعددين في المجتمع ،والتي تتطلب من الشخص العمل مع
الناس من جميع الدول واألجناس ذات الخلفيات الثقافية والدينية المتنوعة.
ما هي المزايا التي تحصل عليها لقاء مشاركتك في مجتمع ICANN؟
يقدم مجتمع  ICANNفرصة للتعلم المكثف في الشؤون العالمية .باإلضافة إلى أن العمل في مناطق ذات سلطات
قضائية مختلفة يفتح آفاقا ً جديدة ،فإنه يوفر فرصة إلقامة صداقات جديدة وبناء تحالفات لها تأثير عالمي على
اإلنترنت والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
ما الذي تقترحه على القادمين الجدد في ICANN؟
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إن عضوية مجتمع  ICANNتتطلب الشغف ،والصبر والتركيز .ومن المهم للوافدين الجدد أن يوائموا مشاركتهم مع
القضايا التي هم متحمسون لها .وهذا يعني أن على الوافدين الجدد السعي لفهم منظمة  ICANNوالمجتمع.

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

 25-22حزيران (يونيو)ICANN68 ،
 24-20حزيران (يونيو) ،منتدى حوكمة اإلنترنت في أفريقيا الغربية ومدرسة حوكمة اإلنترنت
 8تموز (يوليو)Cyber Polygon 2020 ،

اعرف المزيد حول كيفية مشاركة  ICANNفي الفعاليات اإلقليمية القريبة منك.
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