بادر بالتسجيل اآلن الجتماع !ICANN71
انضم إلينا في الفترة من  14إلى  17يونيو  /حزيران  2021لحضور منتدى السياسات  ICANN71االفتراضي! سيتميز
 ICANN71بالجلسات العامة التي حددها المجتمع .كما ستعلن لجنة اختيار المجتمع عن الفائز بجائزة  ICANNللتميز
المجتمعي.
يمكنك التسجيل في منتدى السياسات االفتراضي هنا.
يمكن للمشاركين التسجيل في األسبوع التحضيري الجتماع  ،ICANN71الذي سيعقد في الفترة من  1إلى  3يونيو /
حزيران  .2021حيث يساعد األسبوع التحضيري في تعزيز إعداد المجتمع الجتماعات  ICANNالعامة.
إن كنت مهتما ً بالمعلومات والمؤشرات حول منتدى المجتمع  ICANN70االفتراضي ،فيمكنك اإلطالع على تقرير
 ICANN70حسب األرقام المتوفر هنا.

كيف تعزز  ICANNمشاركتها الفنية في جميع أنحاء العالم
منذ بداية عام  ،2020بدأ مكتب المدير الفني المسؤول ( )OCTOوفريق المشاركة الفنية ( )TEالتابع له بتنفيذ انتقالة جديدة
بهدف تعزيز مشاركة منظمة  ICANNفي المواضيع الفنية على مستوى العالم .وفي مدونة سابقة ،سلَّطت الضوء على نشر
سلسلة من أوراق العمل لمكتب المدير الفني المسؤول  OCTOهدفها تعزيز أفضل الممارسات والبحوث الجديدة لزيادة فهم
عرفات الفريدة ،الذي تساعد  ICANNفي تنسيقه .وتزامنا ً مع هذه اإلصدارات المنشورة ،بدأنا أيضا ً
االتجاهات في نظام ال ُم ِّ
بإعادة هيكلة فريقنا لزيادة التركيز على كيفية مشاركتنا في المواضيع الفنية مع المجتمع .وكانت احدى النتائج التي خلصنا
إليها هي أن نوع المشاركة ومستوى الموارد المطلوبة ليسا متوافقين في جميع أنحاء العالم؛ لذلك ،نحن بحاجة إلى نهج إقليمي
ألنشطة المشاركة الخاصة بنا.
واصل قراءة المدونة والوصول إلى كتالوج دورة المشاركة الفنية في  ،ICANNهنا.

سيتناول اجتماع  ICANNحول نظام اسم النطاق لعام  2021أمن منظومة نظام اسم
النطاق DNS
سيُعقد اجتماع  ICANNالرابع حول نظام اسم النطاق ( )IDS 2021في الفترة من  25إلى  27مايو  /أيار 2021عن بعد
وفي المنطقة الزمنية  2+بالنسبة للتوقيت العالمي المنسق .UTC
الشعار العام الجتماع  2021هذا هو "أمن منظومة نظام اسم النطاق  :DNSنحن جميعا ً مهتمون بهذا" .فمع تطور
بروتوكول نظام اسم النطاق  DNSومنظومته ووصوله إلى مرحلة النضج الحالية ،تطور أيضا ً مشهد التهديدات والمخاطر
والتنازالت المصاحبة .وسيركز اجتماع  ICANNحول نظام اسم النطاق  IDS 2021على قياس المخاطر وتخفيفها ،والذي
هو نتاج العمل الكبير الذي يقوم به مجتمع .ICANN

يمكنك التسجيل هنا أو زيارة صفحة اجتماع  ICANNحول نظام اسم النطاق  IDSهنا.

نحتاج إلى تعليقاتك!
انعقدت النسخة السابعة لمنتدى نظام اسم النطاق لمنطقة الشرق األوسط في الفترة من  5إلى  7أبريل  /نيسان  .2021وسواء
كنت قد حضرت المنتدى بأكمله أو لبضع جلسات ،فإن تعليقاتك مهمة .ستساعدنا تعليقات المشاركين على االستمرار في تقديم
الموضوعات المناسبة للمنطقة وتحسين صيغة عقد المنتدى.
يُرجى إكمال استطالعنا القصير هنا ،والذي سيبقى متاحا ً حتى  24مايو  /أيار .2021
لقد كان منتدى هذا العام افتراضيا ً بالكامل وقد استقطب أكبر عدد من الحاضرين حتى اآلن وبعدد  203مشارك .ولقد وفر
المنتدى الذي تمت استضافته عن بعد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITCبالمملكة العربية السعودية ،خدمات
الترجمة الفورية إلى اللغة العربية والتركية ،وتم بثه مباشرةً ألول مرة على .YouTube
يمكن إيجاد تسجيالت الجلسات ومحتوى المواد المختلفة التي تم تناولها خالله هنا.
إن كنت مهتما ً بمنتدى نظام اسم النطاق لمنطقة الشرق األوسط أو باستضافة االجتماع القادم له ،يمكنك مراسلتنا على العنوان
.meac.swg@icann.org

شهر  ICANNفي هنغاريا
كجزء من جهود توعية أصحاب المصلحة المتعددين ،فإنه من المهم زيادة الوعي حول دور  ICANNالرئيسي في حوكمة
اإلنترنت مع طالب الكليات والجامعات .فلقد شاركنا في العديد من األنشطة األكاديمية عبر اإلنترنت التي أقيمت ألجل
الجمهور المجري ،في أبريل  /نيسان.
ولقد استضافت جامعة بودابست للتكنولوجيا واالقتصاد ( )BMEالحدث ،حيث قدم خبراء  ICANNسلسلة محاضرات
تعرفوا أيضًا على حوكمة اإلنترنت وبروتوكول
طوال الشهر .لم يتلق الطالب مقدمة حول نظام اسم النطاق فحسب ،بل َّ
اإلنترنت  -اإلصدار السادس  IPv6وفضاء االسم العالمي ،وأسماء النطاقات ال ُمدولة والقبول الشامل.

باإلضافة إلى ذلك ،تمت دعوة العاملين في  ICANNللتحدث في محفل هنغاري كبير ومرموق في مجال التعليم العالي وهو،
تعرف طالب الحقوق على  ICANNونطاقات  gTLDالجديدة
المؤتمر الوطني لجمعيات الطلبة العلمية ) ،(OTDKحيث َّ
وآليات حماية الحقوق.
شكراً جزيالً لجامعة بودابست لل تكنولوجيا واالقتصاد وكذلك المؤتمر الوطني لجمعيات الطلبة العلمية ،على دعوة !ICANN

جلسة مطالعات  ICANN70تستقطب أكثر من  60مشاركا
بتاريخ  20أبريل  /نيسان  ،2021عقدت مؤسسة  ICANNجلسة مطالعات  ICANN70لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا
الوسطى ( .) EECAوغطت المطالعات النقاشات والمخرجات الرئيسية لالجتماع .واستقطبت الجلسة عددًا متزايدًا من
المشاركين من جلسات مطالعات إقليمية سابقة .ومن الموضوعات التي شهدت أكبر قدر من التفاعل والمناقشة هي انتهاك
نظام اسم النطاق  ،DNSوالخطوات األخيرة استعداداً للجولة القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة ،والمبادرات والخطط الجديدة
الخاصة بالقبول الشامل.
يمكنك مشاهدة الجلسة هنا .يُرجى مالحظة أنه متوفر باللغة الروسية فقط.

إضفاء الطابع المحلي على منتدى نظام اسم النطاق  DNSوالمشاركة مع أصحاب المصلحة
المحليين في أفريقيا
كجزء من المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في أفريقيا ،تهدف مؤسسة  ICANNإلى إضفاء الطابع المحلي على بعض
مبادراتها اإلقليمية الرئيسية وذلك على المستوى الوطني ،مثل المنتدى األفريقي لنظام اسم النطاق  .DNSحيث قامت العديد
من البلدان بما في ذلك بنين وبوتسوانا وتشاد بالفعل بتجربة نسخ وطنية لهذا المحفل لتشجيع المناقشات المتعلقة بنظام اسم
النطاق ( )DNSفي بلدانهم.
وبالتعاون مع فريق المشاركة الفنية لمكتب المدير الفني المسؤول  ،OCTOعملت  ICANNعن كثب مع الجهات الفاعلة في
مجال صناعة نظام اسم النطاق  DNSوالجهات التنظيمية في زيمبابوي لعقد منتدى نظام اسم النطاق  DNSالوطني وألول
مرة ،الذي عُقد عن بعد في الفترة ما بين  16-15أبريل  /نيسان  .2021كان هذا جز ًءا من جهودنا لدعم تطوير القدرات
الفنية والخبرة المحلية في عمليات وأمن نظام اسم النطاق  ،DNSمع تعريف المشاركين على منظومة .ICANN
وبتاريخ  8أبريل  /نيسان  ،2021استضفنا ندوة مغلقة عبر الويب بقيادة لجنة االتصاالت النيجيرية ( )NCCكجزء من
جهودنا للحفاظ على مشاركة أصحاب المصلحة الحكوميين وبناء عالقات أوثق معهم .وغطت الندوة عبر الويب القضايا

المتعلقة بالحكومة في  ICANNمثل القبول الشامل ،واالمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق ) ،(DNSSECوسوق نظام اسم
النطاق  DNSفي أفريقيا.

جعل اإلنترنت يعمل لجميع المستخدمين
كبيرا على مدار الـ  10سنوات الماضية .حيث يوجد اآلن أكثر من  1200نطاق
تغيرا
لقد تغير نظام اسم النطاق ()DNS
ً
ً
من نطاقات المستوى األعلى العام ( ) gTLDعامل ،ويضم بعضها أسماء نطاقات بنصوص مختلفة وبطول متفاوت (على
كبيرا من األنظمة
سبيل المثال .ไทย ،و .londonو .sportو  .).engineeringوعلى الرغم من هذا النمو ،فإن عددًا
ً
دولة والطويلة هذه .لكن  ICANNوالمجموعة
والتطبيقات العالمية ال تدعم أسماء النطاقات وعناوين البريد اإللكتروني ال ُم َّ
التوجيهية للقبول الشامل ( ) UASGتعمالن على تغيير ذلك .تفقد آخر المستجدات أدناه وشارك معنا إن كنت مهتما ً بالمساعدة
في جعل اإلنترنت يعمل لجميع المستخدمين العالميين.
آخر أخبار ومصادر القبول الشامل ()UA
● تقود المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي  LACRALOعملية
الترويج للقبول الشامل في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي – اقرأ اإلعالن.
●  ICANN70يعرض التقدم المحرز للقبول الشامل ) – (UAاقرأ المدونة.
● األسئلة المتكررة :جاهزية القبول الشامل  UAللغات البرمجة وأدوات البريد اإللكتروني )(UASG031
أحدث تطورات اسم النطاق ال ُمدول ()IDN
● يتم نشر قواعد إنشاء العالمات المرجعية للمستوى الثاني للنصوص العربية والعبرية والسنهالية واللغة العبرية –
اقرأ اإلعالن.
● التعليق العام لإلصدار  )MSR-5( 5للذخيرة القصوى للبدء – اقرأ اإلعالن.
لمزيد من المعلومات حول الطرق التي يمكنك من خاللها المشاركة في دعم  ،#Internet4Allقم بزيارة
 https://uasg.tech/والمتابعة واإلعجاب والمشاركة مع المجموعة التوجيهية للقبول الشامل  UASGعلى وسائل
التواصل االجتماعي ( Twitterو Facebookو .)LinkedIn

جهود وضع السياسات لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ccNSO
تتضمن آخر مستجدات عملية وضع السياسات لمنظمة دعم األسماء العامة لرمز البلد  ccNSOأي ) (ccPDPما يلي:
● بعد انتهاء فترة التعليق العام على التقرير االبتدائي ،سيتم تقديم السياسة المقترحة لعملية وضع السياسات لمنظمة دعم
األسماء العامة لرمز البلد الثالثة  ccPDP3بشأن سحب نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ) ،(ccTLDإلى

مجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ccNSOوأعضاء  ccNSOالتخاذ القرار .وستتاح لنطاقات
المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDوالمجتمعات األوسع فرصة لمعرفة المزيد حول المقترحات قبل بدء
التصويت.
● وستقدم مجموعة عمل عملية وضع السياسات لمنظمة دعم األسماء العامة لرمز البلد  ،ccPDP3-RMالتي تقوم
بوضع آلية مراجعة للقرارات بشأن تفويض ونقل وإلغاء وسحب نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ،ccTLD
نتائجها حتى اآلن وتسعى للحصول على التعليقات بشأنها .وحددت مجموعة العمل القرارات التي ينبغي أن تخضع
لمراجعة وبحثت في متطلبات آلية المراجعة.
● وتعمل مجموعة عمل عملية وضع السياسات لمنظمة دعم األسماء العامة لرمز البلد الرابعة  ccPDP4على
دول ( .)IDNوستحل
تحسين عملية اختيار سالسل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDالسم النطاق ال ُم َّ
نتائج هذه العملية لوضع السياسات لمنظمة دعم األسماء العامة لرمز البلد  ccPDPفي النهاية محل عملية المسار
دول  .IDNولقد أحرزت مجموعة العمل
السريع لنطاقات المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDالسم النطاق ال ُم َّ
كبيرا وتعتزم السعي للحصول على تعليقات وإسهامات من المجتمع األوسع.
تقد ًما
ً
للحصول على أحدث المعلومات حول عمل منظمة دعم أ سماء النطاقات لرمز البلد  ،ccNSOيُرجى مراجعة موقعها
اإللكتروني.

مجموعة عمل هيئة األطراف المتعاقدة المعنية بانتهاك نظام اسم النطاق  DNSتقدم
إحاطتها لمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO
يسعى مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( ) GNSOإلى فهم تعريفات المجتمع بشكل أفضل النتهاك نظام اسم النطاق
( )DNSفي الوقت الذي التزال هناك ثغرات في قدرة المجتمع على مكافحة انتهاكات نظام اسم النطاق  DNSبطريقة فعالة.
وكخطوة أولى لهذه الممارسة التعليمية وتحديد المستوى ،دعا مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOمجموعة عمل
هيئة األطراف المتعاقدة ( )CPHالمعنية بانتهاك نظام اسم النطاق  DNSلتقديم إحاطة حول المستجدات بهذا الشأن أثناء
اجتماع مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOبتاريخ  22أبريل  /نيسان  .2021وبصفتها مهمة لتقصي الحقائق،
ساعدت هذه اإلحاطة مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOعلى فهم ما تفعله األطراف المتعاقدة طواعيةً لمكافحة
انتهاك نظام اسم النطاق  DNSوإثراء قرار مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOفيما يتعلق بالخطوات القادمة
المحتملة.
اطلع على المزيد من المعلومات هنا.

المجتمع الشامل لعموم المستخدمين يطلق دورتين جديدتين على المنصة التعليمية
ICANN Learn
دورتان جديدتان حول المجتمع الشامل لعموم المستخدمين متاحتان اآلن على منصة  ICANNالتعليمية .توفر الدورة التدريبية
األولى مقدمة إلى المجتمع الشامل لعموم المستخدمين واللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ) ،(ALACوكيفية عملهم
داخل مجتمع  ،ICANNوكيف يمكن للم ستخدمين النهائيين بدء مشاركتهم واالستمرار بها .والدورة الثانية" ،وضع سياسات

 : ICANNدليل لمشاركي المجتمع الشامل" ،وتوفر نظرة أعمق حول كيفية وضع اللجنة االستشارية العامة لعموم
المستخدمين  ALACلمشورة السياسات وتشكيل مواقف بخصوص السياسات.
اكتشف المزيد وقم بالتسجيل هنا!

 20-19مايو  /أيار  :2021منتدى مشاركة أفريقيا
 31مايو  /أيار –  11يونيو  /حزيران  – SIDI :2021كلية حوكمة اإلنترنت والسياسات الرقمية واالبتكار
 11-7يونيو  /حزيران Rightscon 2021 :2021
 17-14يونيو  /حزيران ICANN71 :2021
اطلع على تقويم مشاركة مؤسسة  ICANNهنا.
تواصل معنا! استكشف الصفحة الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا.

