مجلس إدارة  ICANNيحجب موافقته بشأن تغيير الجهة
المتحكمة بسجل المصلحة العامة ()PIR
بعد عملية تقييم شاملة ،يرفض مجلس إدارة  ICANNالموافقة على طلب تغيير
الجهة المالكة المتحكمة بسجل المصلحة العامة ( .)PIRاقرأ المزيد عن القرارمن
رئيس مجلس إدارة  ICANNمارتن بوترمان ،واطلع على قرار مجلس اإلدارة
الكامل هنا.

.

لمحة عن تجارب أصحاب المصلحة خالل أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19
مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد  ،COVID-19تواصلنا مع بعض أصحاب المصلحة في أوروبا وأوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى والشرق األوسط وأفريقيا للتعرف على تجاربهم واالستماع إلى أفكارهم .تابع حسابنا على االنستغرام
 Instagramلالطالع على المزيد من تجارب أصحاب المصلحة خالل فترة فيروس كورونا المستجد .COVID-19

"تتخذ  Hoster.byجميع التدابير الممكنة لضمان سالمة
موظفيها واستمرارية أعمالها .ويعمل جزء من فريقنا عن
بُعد ألننا أجرينا بالفعل اختبارات على جميع المخاطر التي
يفرضها العمل عن بُعد .ونحن نحتاط لصحة موظفينا الذين
ال يستطيعون العمل عن بعد وسالمتهم ،مثل أعضاء فريق
دعم العمالء والدعم الفني .وبصفتنا سجل نطاق بيالروسيا
( ).BYوعالمة تجارية قوية ،فإننا حريصون على كل
عميل لدينا ،حيث نحاول التخفيف من حالة الذعر من خالل
أساليب مخصصة وحلول معقدة تم التخطيط لها في
".hoster.by
سيرجي بوفاليشيف ،من شركة hoster.by
بيالروسيا  26 -آذار (مارس) 2020

"غيّر فيروس كورونا المستجد  COVID-19طريقة عملنا
حيث أغلقت العديد من الشركات أو خفضت ساعات العمل
فيها ،إلى جانب تفعيل سياسات عدم السفر والعمل من
المنزل .وانبثقت العديد من الحلول التقنية للتعامل مع
المشاكل العامة .ويكشف هذا أن التكنولوجيا على مستوى
التحدي المتمثل بدعم قوة عاملة كبيرة عن بُعد ،األمر الذي
قد يؤدي إلى شعور الجميع باالتصال بعضهم ببعض أكثر
من ذي قبل".
روال حسن ،المدير األول لتحليل سياسات اإلنترنت ،الجهاز
القومي لتنظيم االتصاالت  NTRAفي مصر
مصر  8 -نيسان (أبريل) 2020
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"من الناحية الفنية ،لم نواجه أي مشاكل بسبب فيروس
كورونا المستجد  COVID-19في  Registro .itعلى
الرغم من الزيادة الحادة في حركة البيانات عبر شبكة
اإلنترنت .ولقد أسسنا على وجه التحديد منظومة لنظام اسم
النطاق  DNSلنطاق المستوى األعلى لرمز البلد ccTLD
 ،it.وذلك استنادا ً إلى بنية معدات التوجيه متعدد االتجاهات
(ِ )Anycastلضمان أقصى مرونة لخدماتنا .وتستفيد بنية
معدات التوجيه متعدد االتجاهات هذه من كل من خدمة
الطرف الثالث والبنية التحتية لست عشرة عُقدة مسجلة
صبة بعناية حول العالم العتراض مسار البيانات
الملكية ،من ّ
في شبكة اإلنترنت لضمان استجابة ووثوقية نظام اسم
النطاق  DNSلنطاق  .ccTLD.itانعكس تأثير فيروس
كورونا المستجد  COVID-19على المجتمع واالقتصاد
أيضا ً في تسجيالت أسماء النطاقات .وفي نهاية آذار
(مارس) ،تلقينا أكثر من ألف تسجيل ذي صلة بجائحة
فيروس كورونا المستجد  ،COVID-19ونعمل بشكل
وثيق مع السلطات العامة لمنع االنتهاكات المرتبطة بأسماء
النطاقات هذه".

"لحسن الحظ وحتى اآلن لم تتسبب جائحة فيروس كورونا
المستجد  COVID-19بإلحاق الضرر بموظفينا في سياق
التبليغ عن أي حالة إصابة ،وإلى هذا الحد نأمل أن يستمر
حسن الحظ هذا ونأمل أال يصاب أي من موظفينا .فبينما
نحن متحمسون لما أعتبره بُشرى خير ،إال أنه يبدو أننا
نواجه وببطء حالة من الوحدة االجتماعية بسبب اإلغالق
التام ،وعلينا أن نكون مستعدين للتعامل مع آثارها السلبية.
وفي الوقت نفسه ،أعتقد أننا نقف عند بداية أشياء عظيمة
قادمة وكيف سندير أعمالنا .فمنذ بدء اإلغالق التام ،كان
موظفونا قادرين على التعامل مع استفسارات العمالء
بسهولة كبيرة وبحماس ،ولهذا يمكننا القول أن عملنا
ممتاز".
الكي ماسيليال ،رئيس  ZACR/RAالتنفيذي
جنوب أفريقيا  14 -نيسان (أبريل) 2020

ماركو كونتيRegistro .it ،
إيطاليا  8 -نيسان (أبريل) 2020
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إعادة إطالق تنفيذ االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق  DNSSECفي فنلندا
بقلم جوهاني جوسيليوس ،كبير االختصاصيين في Traficom
منذ ما يقرب من عقدين ،كانت رعاية نطاق  .FIمناطة بفريق صغير نسبيا ً ولكن نشيط
للغاية لدى وكالة النقل واالتصاالت الفنلندية  ،Traficomوهو فريق يؤمن بتكنولوجيا
آمنة وحديثة .وكجزء من تلك الرؤية ،تم توقيع الجذر  .FI-rootفي عام  2010وتم
تحديث نظام التسجيل في عام  2011من أجل توفير االمتدادات األمنية لنظام اسم
النطاق ( )DNSSECللمستوى الثاني .ومنذ البداية ،كان من الواضح لنا أننا ال نريد
فرض أي رسوم إضافية على هذه الخدمة اإلضافية المهمة.
وخالل السنوات التي تلت ذلك ،عملنا على رفع الوعي من خالل العديد من األنشطة
مثل العروض التقديمية والمقابالت اإلعالمية والفعاليات المستهدفة وتدريبات
المستخدمين واالجتماعات مع أمناء السجالت واإلشراف على أطروحات الماجستير .أنا
متأكد تماما ً من أن رسالتنا وصلت إلى هدفها ،وأن األشخاص المعنيين عرفوا الكثير
عن االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق .DNSSEC
ومع ذلك ،لم يحدث الكثير بعد كل هذا ،على الرغم من كل جهودنا في رفع مستوى الوعي .وفي نهاية عام  ،2018لم أكن
أعلم بأي أمين سجل لنطاق  .FIيوفر االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق  DNSSECلعمالئه :تم توقيع  1في المائة فقط من
النطاقات ،ولم يقم أي من مزودي خدمات اإلنترنت الثالثة الكبار بالمصادقة على صحة حركة البيانات في شبكة اإلنترنت في
فنلندا .كانت تلك األرقام محبطة للغاية ،خاصة عند مقارنتها بنجاح االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق  DNSSECفي بلدان
الشمال األوروبي األخرى.
وفي بداية عام  ،2019طلبنا من زمالئنا في المركز الوطني لألمن السيبراني National Cyber Security Center
منحنا فرصة لحضور اجتماعهم مع مزودي خدمات اإلنترنت  ISPالفنلنديين والتحدث عن االمتدادات األمنية لنظام اسم
النطاق  .DNSSECوفي ذلك االجتماع ،طرحنا سؤاالً" :برأيكم ،ماذا يجب أن نفعل من أجل تعزيز استخدام االمتدادات
األمنية لنظام اسم النطاق  DNSSECفي فنلندا؟" ولقد أعطونا أوضح إجابة حتى اآلن ،وهي" :نحن نرى أن االمتدادات
األمنية لنظام اسم النطاق  DNSSECهي إضافة مهمة لألمن ،لكننا ال نريد القيام بذلك بمفردنا .ألنه إن حدث وأن خرقت
شيئا ً ما ،فسيتحول عمالؤنا إلى مشغل دعم بدون االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق  .DNSSECوسنطبق االمتدادات
األمنية لنظام اسم النطاق  DNSSECإذا لم نضطر إلى القيام بذلك بمفردنا ".كان ذلك هو خالصة األمر! وبمنتهى البساطة.
وقد تولدت فكرة (إعادة) إطالق يوم االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق .DNSSEC
كان هناك مكونان رئيسيان في حملتنا ليوم إطالق  .DNSSECكان األول موقعا ً على الويب لحملة يحتوي على قائمة عامة
بأمناء السجالت ومزودي خدمات اإلنترنت الملتزمين بتنفيذ االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق  DNSSECبحلول تاريخ
يوم اإلطالق .وكان هذا مهما ً إلقناع المشاركين بأنهم ليسوا وحدهم في تنفيذ امتدادات  .DNSSECأما المكون الثاني فكان
الحصول على الدعاية .في بادئ األمر ،كانت هناك بعض المقاالت في وسائل اإلعالم المختصة على اإلنترنت ،لكن عامل
التغيير الحقيقي كان مقاالً من صفحة ونصف في الصحيفة الوطنية الرئيسية (هيلسنجين سانومات)Helsingin ،
 ،Sanomatوكان بعنوان" :االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق  DNSSECومعدل اإلقرار المنخفض لها في فنلندا".
كانت المقالة صريحة ،وقد أيقظت الجميع.
وفي نهاية عام  ،2019كان هناك ما ال يقل عن  250أمين سجل يقدمون  DNSSECلعمالئهم ،وتم توقيع  2في المائة من
النطاقات (النسبة منخفضة ،ولكن العدد تضاعف) ،وتجاوز معدل المصادقة على صحة  90في المائة ،وهو واحد من أعلى
المعدالت في العالم .باإلضافة إلى ذلك ،أصبحت جلستنا التدريبية حول االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق DNSSEC
بالتعاون مع  ICANNرائجة جدا ً بعد الحملة ،حيث اهتم الناس بتنفيذ امتدادات  DNSSECأكثر من أي وقت مضى.
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تتلقى الخطة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط والدول
المجاورة  MEACالتعقيبات خالل فترة التعليقات العامة
للتوافق مع خطة  ICANNاالستراتيجية الخمسية للسنوات  2025-2021على
المستوى اإلقليمي ،بدأت مجموعة عمل استراتيجية منطقة الشرق األوسط والدول
المجاورة ( )MEAC-SWGالعمل في تشرين األول (أكتوبر)  2019لوضع
مسودة خطة إقليمية لمنطقة الشرق األوسط ،والتي تلخص أولويات المشاركة للمنطقة.
ففي  18شباط (فبراير)  ،2020نشرت مجموعة عمل استراتيجية منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة MEAC-SWG
مسودة الخطة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط والدول المجاورة ( )MEACللسنوات المالية  2025-2021للتعليق العام،
عقِدت
الذي ظل مفتوحا ً حتى  3نيسان (أبريل)  .2020واستكماالً لهذه الجهود لتلقي تعليقات المجتمع على الخطة اإلقليميةُ ،
ندوة عبر الويب في  18آذار (مارس)  ،2020حضرها  24عضوا ً من المجتمع .وبالنسبة للتعليقات الواردة خالل هذه الندوة
عبر الويب وخالل فترة التعليقات العامة فقد تم تلخيصها ونشرها في  17نيسان أبريل .2020
تتضمن الخطوات التالية تضمين تعليقات المجتمع في العمل من أجل وضع اللمسات األخيرة على الخطة اإلقليمية في أيار
(مايو)  .2020ومن ثم ستعمل مجموعة عمل  MEAC-SWGعلى خطة عمل السنة األولى التي ستُصدر في حزيران
(يونيو)  ،2020في الوقت المناسب لتصبح سارية المفعول في  1تموز (يوليو)  .2020قد يتأثر هذا الجدول الزمني بسبب
جائحة فيروس كورونا المستجد  ،COVID-19لكننا سنُطلع المجتمع على أحدث المستجدات في حال حدوث أي تغييرات.
هل أنت مهتم بعملنا؟ يُرجى الكتابة إلينا على.meac.swg@icann.org :

جلسات مطالعات  ICANN67في منطقة الشرق األوسط
بعد اجتماعنا العام االفتراضي األول  ،ICANN67نُظمت جلستان للمطالعات في منطقة الشرق األوسط :واحدة لمنطقة
الشرق األوسط بشكل عام ،وواحدة خاصة لتركيا .ك ّملت هذه الجلسات جهودنا الرامية إلطالع المجتمع اإلقليمي على أحدث
المستجدات وإشراكه في عملنا.
عقدت جلسة مطالعات  ICANN67للشرق األوسط في  23أذار (مارس) وحضرها  24مشاركا ً .وشمل جدول األعمال آخر
المستجدات من اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACوالمجتمع الشامل لعموم المستخدمين والعملية المعجّلة لوضع السياسات
( )EPDPوعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة ) PDP (SubProوالقبول العالمي .ومن
األمور الرئيسية التي يجب مالحظتها ،كانت التعليقات اإليجابية حول نجاح  ،ICANN67والتي تجاوزت بعض توقعات
المجتمع .يمكنك العثور على التسجيل الخاص بالجلسة هنا.
كانت جلسة مطالعات  ICANN67لتركيا مختلفة إلى حد ما ،وبموضوعات إضافية تم تغطيتها من قبل أعضاء منظمة
 ICANNالقائمين في إسطنبول .ومن هذه المواضيع كانت منصة البيانات المفتوحة  Open Data Platformوالنقاط
البارزة من اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر .عُقدت الندوة عبر الويب في  22نيسان (أبريل) بمشاركة  22من أفراد
المجتمع المحلي .التسجيل متاح هنا.
هل أنت مهتم بجلسات المطالعات المستقبلية واألنشطة األخرى؟ انضم إلى قائمتنا للمراسالت اإللكترونية لمنطقة الشرق
األوسط أو قائمتنا للمراسالت اإللكترونية لتركيا.
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 27عاما ً من اإلنترنت في تركيا
احتفلت جمعية اإلنترنت ( - )ISOCمكتب تركيا ،بالذكرى السنوية السابعة والعشرين لإلنترنت في تركيا بعقد ندوة عبر
الويب بالتعاون مع  ICANNومعهد قانون تكنولوجيا المعلومات بجامعة بيلجي Bilgi University Information
 .Technology Law Instituteوركز الحدث على كيفية تأثير فيروس كورونا المستجد  COVID-19في اإلنترنت
المحلي فيما يتعلق باألطر االجتماعية والقانونية والفنية .وقدمت عضو فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في
إسطنبول ،سحر ساغيروغلو ،عرضا َ حول نظام اسم النطاق خالل زمن فيروس كورونا المستجد  COVID-19وآثاره.
لقد كان من دواعي سرورنا أن نكون جزءا ً من هذا االحتفال ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع المجتمع المحلي.

خطة  ICANNاإلقليمية الجديدة ألفريقيا قيد الوضع
بدأ العمل بوضع خطة  ICANNاإلقليمية ألفريقيا للسنوات المالية -2021
 2025في كانون الثاني (يناير) ُ .،2020وضعت مسودة الوثيقة ،وهي عمل
ينطوي على مواءمة الخطة اإلقليمية مع خطة  ICANNاالستراتيجية للسنوات
المالية  ،2025-2021من قِبل مجموعة عمل استراتيجية أفريقيا الجديدة
( ،)ASWG 2020ونُشرت للتعليق العام ،الذي سيظل مفتوحا ً حتى 10
حزيران (يو نيو) .2020
بعد فترة التعليق العام ،سنوحد التعليقات وندمجها في وثيقة استراتيجية محدثة ،ونطلق الوثيقة النهائية رسميا ً حول
خطة  ICANNاإلقليمية ألفريقيا للسنوات المالية 2025-2021في نهاية حزيران (يونيو) .2020
هذه هي المرة األولى التي تُوضع فيها خطتنا اإلقليمية بالكامل عن بُعد .نود أن نشكر مجتمعنا الملتزم والمتفوق
على هذا النجاح.

جلسات مطالعات  ICANN67ألفريقيا تستقطب أكثر من  50مشارك
عُقدت ندوة مطالعات  ICANN67ألفريقيا عبر الويب في  2نيسان (أبريل) ،وفتحت تجارب االجتماع العام
االفتراضي  ICANN67ألعضاء المجتمع األفريقي للمناقشة .وطرح بعض المشاركين تحديات المشاركة في
االجتماع االفتراضي ،خاصةً تلك التي سببها اختالف المنطقة الزمنية .وأشاد المشاركون بمنظمة  ICANNبالعمل
السريع لتحويل  ICANN67إلى اجتماع افتراضي ،وتضمين الترجمة الفورية الفرنسية ،التي وفرت الشمولية
للعديد من أعضاء المجتمع من أفريقيا .باإلضافة إلى تعليقات المجتمع ،قدم العديد من قادة المنظمات الداعمة واللجان
االستشارية تحديثات وشاركوا النقاط البارزة من االجتماع خالل الندوة.
كان هناك إقبال مشجع من  59مشاركاً ،ونأمل أن نرى المزيد من أعضاء مجتمعنا يحضرون ندواتنا القادمة عبر
الويب .نحن ممتنون ألعضاء مجتمعنا لمشاركتهم الفعالة حتى في هذه األوقات الصعبة.
وبالنسبة ألولئك الذين فاتهم الحدث ،يتوفر هنا تسجيل الجلسة.

5

الترحيب بـ "بول موتشين" في عائلة ICANN
انضم بول موتشين مؤخراً إلى مؤسسة  ICANNكمتخصص في المشاركة
الفنية ،حيث يرفع تقاريره إلى آديل آكپلوغان ،نائب الرئيس لدى قسم المشاركة
الفنية .يقيم بول في نيروبي ،كينيا ،وسيعمل بشكل وثيق مع فريق المشاركة
العالمية ألصحاب المصلحة في أفريقيا  .GSE Africaوسيدعم الجهود
اإلقليمية للمشاركة الفنية وتنمية القدرات.
حصل بول على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب ويحمل درجة
الماجستير في علوم الحاسوب في معهد جورجيا للتكنولوجيا Georgia
.Institute of Technology

"شهر  "ICANNافتراضي للطالب في جامعة لودز Lodz University
مع تعليق جميع التفاعالت المباشرة مع مجتمعنا بسبب أزمة فيروس كورونا
المستجد  ،COVID-19تفرض المشاركة مع أصحاب المصلحة نوعا ً جديدا ً
من التحدي ،وهو :كيف نكيّف مشاركتنا مع هذه الظروف الجديدة؟
لقد تكيّف شريكنا الجيد في بولندا ،جامعة لودز ( ،)UoLبسرعة مع الوضع
الجديد من خالل فتح أبوابهم االفتراضية لـ  .ICANNفمن خالل هذه
المبادرة ،التي أطلقنا عليها اسم "شهر  ،"ICANNألقينا محاضرات عبر
اإلنترنت لطلبة الدكتوراه في كلية العلوم االجتماعية في جامعة  UoLلمدة
ثالثة أسابيع متتالية في نيسان (أبريل)  .2020استقطبت كل محاضرة 25
إلى  50طالباً.
شملت مبادرة شهر  ICANNثالث محاضرات ألعضاء من منظمة  .ICANNحيث افتتح باتريك جونز السلسلة بتقديم
المعرفات وخصوصية نظام اسم النطاق في عالم غير آمن" .وأعقبه آدم پيك ،الذي قدم عرضا ً حول
محاضرة حول "إدارة
ّ
 ICANNواإلنترنت ،وتناول األهمية األساسية لنظام اسم النطاق  DNSوسياسة أصحاب المصلحة المتعددين العالمية.
وأخيراً ،ألقت غابرييال شيتيك كلمةً حول  ،ICANNونطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة ،وآليات حماية الحقوق الخاصة
بها .كما دُعي الطالب أيضا ً للمشاركة في  ICANNعبر برامج عديدة مثل برنامج الجيل القادم  NextGenوبرنامج
الزمالة ،وجرى تعريفهم أيضا ً بمنصة تعليم .ICANN Learn
نود أن نعرب عن امتناننا لجامعة لودز ،وجوانا كوليسزا من قيادة المجتمع الشامل لالنفتاح والمرونة اللذين جعال مبادرة شهر
 ICANNممكنة.
إن كان هناك أي اهتمام بتنظيم أنشطة مماثلة لمؤسستك في أوروبا ،فيُرجى االتصال بغابرييال شيتيك على:
.gabriella.schittek@icann.org
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ندوة "نظام اسم النطاق  DNSفي زمن فيروس كورونا المستجد  "COVID-19عبر
الويب تستقطب  210مشارك
في  9نيسان (أبريل) ،نظم فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في أوروبا ،بقيادة كريس مونديني ،ندوة عبر اإلنترنت
حول "نظام اسم النطاق في زمن فيروس كورونا المستجد  :COVID-19منظور فني" بالتعاون مع مكتب المدير الفني
المسؤول ( )OCTOفي  .ICANNوحضر الندوة  210مشارك من أوروبا وخارجها.
أدار كريس مونديني الندوة عبر الويب ،التي تميزت بعروض تقديمية قدمها نائب الرئيس في قسم األبحاث مات الرسون،
والمسؤول الرئيس لألمن واالستقرار والمرونة جون كرين مع مالحظاتهم حول مرونة نظام اسم النطاق  DNSوغيرها من
القضايا ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد  .COVID-19كما ناقشا النقاط البارزة من مراقبات استفسارات نظام
اسم النطاق  ،DNSإلى جانب األخبار حول الجهود المجتمعية لمعالجة انتهاك نظام اسم النطاق  .DNSودعت الندوة
المشاركين لالنضمام إلى الجهود الجارية لمكافحة انتهاك نظام اسم النطاق .DNS
إن فاتتك هذه الندوة ،فال يزال بإمكانك مشاهدتها هنا.
ويمكنكم إرسال تعليقات أو أسئلة إلى فريق مكتب المدير الفني المسؤول  OCTOعلى  ،octo@icann.orgومشاركة
أفكار االجتماعات المستقبلية على البريد اإللكتروني.engagement@icann.org :

أفكار حول عمل ما بعد فيروس كورونا المستجد  COVID-19في أوروبا الشرقية وآسيا
الوسطى
بقلم ميخائيل أنيسيموف ،رئيس المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة
ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

بدأت رحلتي مع  ICANNكعضو في المؤسسة في  16آذار (مارس)  ،2020في
الوقت الذي أصبح فيه فيروس كورونا المستجد  COVID-19أزمة عالمية .وعندما
بدأ العالم يواجه أحد أصعب التحديات في التاريخ الحديث ،توقفت جميع األنشطة
المخطط لها .ولم تعد االجتماعات المباشرة والتجمعات المجتمعية قابلة للتطبيق في
المستقبل المنظور .ونتيجة لذلك ،فإننا نبحث عن طرق مختلفة لمواصلة عملنا.
فعندما كنت أتدرب للجري لمسافات طويل ة منذ خمسة عشر عاماً ،نصحني مدربي
بما يلي :إذا اضطررت إلى اإلبطاء ،فسيكون ذلك فرصة جيدة للنظر حولي ومعرفة مكاني ،والتحقق من أداء اآلخرين .واآلن
بعد أن اضطررنا جميعا ً إلى اإلبطاء ،هناك وقت للنظر حولنا وفي مجتمعنا .وبالنسبة لنا في  ،ICANNسنستمر بالتواصل
معكم ورفع مستوى الوعي حول عمل  ICANNعبر أدوات التواصل عن بُعد المتوفرة لنا.
وعلى الرغم من تأجيل العديد من الفعاليات اإلقليمية ،تستمر االستعدادات للفعاليات التي ستتم في وقت الحق من هذا العام.
وال يزال المنظمون يناقشون جداول األعمال والمتحدثين المحتملين .وحالياً ،يبدو أن األمور ستكون مزدحمة اعتبارا ً من أيلول
( سبتمبر) .ولكن حتى ذلك الحين ،يمكننا أن ننظر إلى العمل الذي يتعين علينا القيام به اآلن ،وتحديد أولويات االحتياجات
اإلقليمية في ضوء الوضع الجديد ،ومواصلة العمل معاً.
وفي دوري الجديد ،أتطلع إلى العمل معكم ومع أصحاب المصلحة في سائر أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى! رجا ًء التترددوا
لالتصال بي من خالل البريد اإللكتروني mikhail.anisimov@icann.org :حول أي أسئلة أو اقتراحات .أنا موجود
لدعمكم.
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فرص تعليمية جديدة متاحة اآلن
تقدم  ،ICANN Learnمنصتنا األساسية لتطوير القدرات عبر اإلنترنت،
دورات جديدة للتعرف على منظومة .ICANN
وتوفر دورة أسس وضع السياسات للقادمين الجدد فهما ً أساسيا ً ومؤسسيا ً لكيفية
عمل وضع السياسات في  .ICANNوستكون أسس وضع السياسات ،جنبا ً إلى
جنب مع دورة أسس نظام أسماء النطاق ( )DNSالتي انطلقت مؤخراً ،بمثابة حجر الزاوية لتطوير القدرات في منظومة
 .ICANNوتركز دورة أسس المسجلين الجدد على تثقيف المسجلين أي المشتركين (المعروفين أيضا َ باسم أصحاب اسم
النطاق) ،ومجتمع المستخدمين النهائيين األوسع حول حقوقهم ومسؤولياتهم وبعض سياسات  ICANNالتي تؤثر فيهم.
اعرف المزيد هنا/https://learn.icann.org :

تأثير الجائحة على حركة البيانات في نظام اسم النطاق DNS
من المتوقع أن يكون لعمليات اإلغالق التام بسبب جائحة  COVID-19تأثيراً محدودا ً ولكن ملحوظا ً في حركة
بيانات نظام اسم النطاق ( )DNSفي خوادم الجذر ال ُمدارة من قبل  .)IMRS( ICANNوقد بحث مكتب المدير
الفني المسؤول ( )OCTOفي  ICANNتأثير اإلغالق التام على مستوى الدولة في فرنسا في نظام اسم النطاق
 .DNSان هنا لقراءة المزيد من التفاصيل.

استمرار تحديد اتجاهات التوقعات االستراتيجية
يشارك مجتمع  ICANNومجلس اإلدارة والمنظمة كل عام في جلسات
لتحديد االتجاهات من أجل مناقشة االتجاهات الناشئة التي لها القدرة على
التأثير على  .ICANNوعندما أصبح اجتماع  ICANN67اجتماعا ً
افتراضيا ً عبر اإلنترنت ،قامت المنظمة بتعديل عمل تحديد االتجاه وهو
برنامج التطلعات االستراتيجية بنجاح بحيث يتم افتراضيا ً عبر اإلنترنت.
ومن خالل الجمع بين أدوات االتصال عبر اإلنترنت مثل برنامج Zoom
و ،Google Driveتمكنّا من عقد سلسلة من جلسات تبادل اآلراء
االفتراضية بعد اجتماع  ICANN67مع العديد من مجموعات أصحاب
المصلحة في المجتمع حول العالم للمساعدة في تحديد كل ما هو جديد من اتجاهات وفرص ومخاطر .وتم عقد
جلستين عموميتين ،وكذلك جلستين مع اللجنة االستشارية الحكومية ،واللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ،ومجلس
منظمة دعم األسماء العامة ،ودائرة الملكية الفكرية .وستوفّر النتائج تحديثا ً مهما ً يساعد في توضيح وتعزيز
استراتيجية  ICANNفي بيئة دائمة التغير .وقد شارك ما يقرب من  80من أعضاء المجتمع في هذه الجلسات .انقر
هنا لالطالع على جميع التعليقات واآلراء التي تم جمعها خالل جلسات المجتمع هذه.
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وفي المرحلة التالية من البرنامج ،سوف يشرف مجلس إدارة  ICANNعلى إجراء تحليل لالتجاهات وتقييم لآلثار
المترتبة ،بحيث يمكن تضمين االتجاهات الجديدة في التكرار السنوي للخطط االستراتيجية والتشغيلية في .ICANN
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن عملية التخطيط االستراتيجي في  ،ICANNانقر هنا.

مستجدات عن لجنة الترشيح لعام 2020
تواصل لجنة الترشيح ( )NomComلعام  2020عملها إليجاد المرشحين األكثر
كفاءة ً لشغل المناصب القيادية الشاغرة في  .ICANNنحن نعمل بشكل وثيق مع
مجلس إدارة  ICANNومع المنظمة نفسها للتخفيف من أثر المشاكل التي نشأت
نتيجة للقيود المفروضة للتعامل مع جائحة  .COVID-19اقرأ مدونة جاي
سودوسكي رئيس لجنة الترشيح لالطالع على كل المستجدات حول أنشطتهم.

نشر دراسة حالة حول القبول الشامل في ICANN
عملت مؤسسة  ICANNمع المجموعة التوجيهية للقبول العالمي
( )UASGلنشر دراسة حالة توضح الجهود الجارية للمؤسسة لتصبح
جاهزة للقبول الشامل .وتقدم الوثيقة نظرة عامة على العملية ،بما في ذلك
المراحل الثالث التي توصي بها لتحقيق القبول الشامل ( )UAوأفضل
الممارسات .ويمكنك االطالع على دراسة الحالة هنا ،وقراءة مدونة منظمة
 ICANNهنا.
هل قامت مؤسستك بتحديث أنظمتها لقبول جميع أسماء النطاقات وعناوين البريد اإللكتروني بغض النظر عن طولها
أو نوع النص المستخدم؟ إذا كان األمر كذلك ،فتواصل مع المجموعة التوجيهية للقبول العالمي  UASGللحديث
عن وضع دراسة حالة وذلك من خالل مراسلة البريد اإللكتروني .info@uasg.tech :وتود المجموعة التوجيهية
للقبول العالمي  UASGتعزيز جهود جميع المؤسسات الجاهزة للقبول العالمي  UAومشاركة الدروس المستفادة مع
المجتمع األوسع.
للحصول على قائمة بجميع مصادر القبول العالمي  UAالمتاحة ،انقر هنا.

إعفاء المسجلين كرد استجابة لفايروس COVID-19
قد تؤثر جائحة  COVID-19في قدرة المسجلين على تجديد أسماء
نطاقاتهم في الوقت المناسب .واستجابةَ لذلك أعلنت منظمة ICANN
عن أنها وافقت على تأجيل إلغاء أسماء النطاقات وفق البند 3.7.5.1
من اتفاقية اعتماد أمين السجل وذلك للمرة الثانية .تسمح هذه الفقرة ألمناء
السجالت بالتوقف مؤقتا ً عن إلغاء تسجيالت أسماء النطاقات التي تعذر
تجديدها نتيجة لتأثير جائحة  COVID-19على مشتركي أسماء
النطاقات .اقرأ المزيد في المدونة المنشورة هنا.
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بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل  RDAPبديالً لبروتوكول نظام WHOIS
يتواصل تحول التكنولوجيا من الخدمات القائمة على نظام WHOIS
إلى تلك التي تستخدم بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل
(.)RDAPويقدم العديد من األطراف المتعاقدة بالفعل خدمات
بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل  RDAPمما يسمح
عرف اإلنترنت
للمستخدمين بالوصول إلى اسم النطاق وبيانات تسجيل ُم ِ ّ
األخرى بطريقة آمنة ومنظمة .وتقدم  ICANNأيضا ً أداة بحث عن
بيانات التسجيل قائمة على بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل  – RDAPضع إشارة على هذه الصفحة!
تم وضع بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل  RDAPمن قبل المجتمع التقني في فريق عمل هندسة اإلنترنت
( )IETFكبديل لبروتوكول نظام  .WHOISهل أنت على استعداد لهذه التقنية المتطورة؟ اعرف المزيد هنا.

نشر دليل التوافق في اآلراء
نُشر دليل التوافق في اآلراء لمجتمع  ICANNللرجوع إليه واستخدامه
في دعم العمل المتعلق بـ  .ICANNيهدف دليل التوافق في اآلراء هذا إلى
تزويد متطوعي المجتمع باألدوات العملية وأفضل الممارسات لبناء التوافق
في اآلراء ،وتجاوز الخالفات وإزالة المعوقات التي تواجهها عمليات
 .ICANNوال يسعى الدليل إلى تغيير تعريف التوافق في اآلراء أو
أساليب اتخاذ القرار ألي مجموعة مجتمعية ،وال وضع أي متطلبات وشروط جديدة .وانطالقا ً من مبادرة عملية وضع
السياسات  )PDP 3.0( 3.0في المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOوتقديم طلب الحق لموازنة إضافية ،فإنه تم وضع
دليل التوافق في اآلراء من قبل معهد بناء التوافق ( ،)CBIوهو جهة خارجية تعاقدت معه منظمة  ،ICANNمع متطلبات
التطبيق الواسع عبر المجتمع فيما عدا فقط مجموعات عمل عملية وضع السياسات في المنظمة الداعمة لألسماء العامة
 .GNSO PDPوكجزء من عملية وضع هذا الدليل ،أجرى معهد بناء التوافق  CBIمقابلة مع  14من قادة المجتمع عبر
المنظمات الداعمة واللجان االستشارية لمنظمة  ،ICANNالذين شاركوا بخبراتهم الواسعة في بناء التوافق في اآلراء في قيادة
مجموعات العمل والمجتمع والمشاركة فيها .قم بتنزيل دليل التوافق في اآلراء هنا!

التقرير االبتدائي بشأن إيقاف عمل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDمتاح
اآلن للتعليق العام
في  5أيار (مايو)  ،2020نشرت مجموعة عمل المرحلة األولى لمنظمة دعم أسماء
النطاقات لرمز البلد ( )ccNSOلعملية وضع السياسات لمنظمة دعم أسماء النطاقات
لرمز البلد  ccNSOالثالثة ( ،)ccPDP3تقريرها االبتدائي للتعليق العام .يركز
التقرير على إيقاف عمل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ( )ccTLDويسعى على
وجه التحديد إلسهام المجتمع بشأن مدة عملية إيقاف العمل واإلجراءات التي تؤدي إلى
إزالة نطاق المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDمن منطقة الجذر .وسيصبح التقرير
االبتدائي جزءا ً من المجموعة الكاملة لتوصيات السياسات التي ستقدمها منظمة دعم
أسماء النطاقات لرمز البلد  ccNSOإلى مجلس إدارة .ICANN
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المجتمع الشامل لعموم المستخدمين يخطط لمناقشة انتهاك نظام اسم النطاق DNS
وجلسات السياسات األخرى الجتماع ICANN68
بالنسبة الجتماع  ،ICANN67نظم المجتمع الشامل لعموم المستخدمين جلسات حول انتهاك
نظام اسم النطاق  DNSومواضيع السياسات األخرى .واستفادت الجلسات من بعض المزايا
المتاحة مثل االستطالعات واالمتحانات السريعة التي انطوت على عقد لجان تفاعلية تلقت
تعليقات إيجابية من قادة المجتمع .وبالنسبة الجتماع  ،ICANN68سيواصل المجتمع الشامل
المناقشات المتعلقة بانتهاك نظام اسم النطاق  DNSوتأثيرات ذلك على المستخدمين النهائيين
لإلنترنت .وستشمل الجلسات األخرى مواضيع تتعلق باألمن السيبراني والقضايا الجيوسياسية
في بيئة ألصحاب المصلحة المتعددين.

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

 18أيار (مايو) ،الندوة عبر الويب للقبول العالمي للمجتمع التركي
 12-10حزيران (يونيو) ،الحوار األوروبي حول حوكمة اإلنترنت  ،EuroDIGاجتماع افتراضي

اعرف المزيد حول كيفية مشاركة  ICANNفي الفعاليات اإلقليمية القريبة منك.
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