
 .ICANN حوالي نهاية شهر يوليو 2015، بدأنا مقاربة جديدة حول كيفية إشراك المجتمع المدني في

في حين أن المجتمع المدني أساسًا مندمج داخل مجتمع ICANN، فإن هذه المبادرة الجديدة تعي الحاجة لتقوية توسيع 
.ICANN مشاركة ودور المجتمع المدني الدولي في عمليات ومناقشات

وتقر المقاربة بالمساهمات القيمة للمجتمع المدني الحالي، وتسعى لجعل عملهم أسهل وأكثر جدوى مع تشجيع مشاركين 
جدد على االنضمام إلى العمل الجاري فعالً ودعمه. وسيتم إنجاز هذا جزئيًا من خالل جعل المعلومات أسهل للوصول، من 

خالل تطوير مسير من المجتمع لمحتوى واتصاالت مطورة حديثًا، ومن خالل بناء القدرات وتطوير المهارات.

 .ICANN ويتم حاليًا تطوير المقاربة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني مجتمع أصحاب المصلحة في
داخل ICANN، فسوف تقوم فرق إشراك أصحاب المصلحة الدوليين اإلقليميين وموظفو دعم اللجنة االستشارية At-Large أي 

)ALAC( بتطوير المبادرات المختلفة الهادفة لدعم مشاركة المجتمع المدني. ونحن نشجعكم على المشاركة والتواصل معهم 
للتعلم أكثر. اتصالكم المحلي اإلقليمي مقدم أسفله:

 	yaovi.atohoun@icann.org - )ياوفي أتوهون )إفريقيا
 	fahd.batayneh@icann.org - )فهد بطاينة )الشرق األوسط
 	joe.catapano@icann.org - )جو كاتابانو )أمريكا الشمالية
 	rodrigo.delaparra@icann.org - )رودريجو دي ال بارا، )أمريكا الالتينية والكاريبي
 	kelvin.wong@icann.org - )كلفين وونغ )آسيا والمحيط الهادي
 	Heidi.Ullrich@icann.org - )لجنة At-Large( - هيدي أولريتش
 	adam.peake@icann.org - )آدم بيك )المنسق الدولي
 	jean-jacques.sahel@icann.org - )جان جاك ساهل )القيادة الدولية / أوروبا

مسودة المقاربة الحالية متوفرة هنا: http://tinyurl.com/npvph6q. ستكون معلومات حول الدعوات والندوات عبر اإلنترنت 
بخصوص المقاربة الجديدة أيضًا متوفرة على موقع فريق أصحاب المصلحة غير التجاري )NCSG( وقوائم ALAC البريدية. 

سيتم إنهاء المرحلة األولية في نهاية 2015، إال أن المقاربة ستسمر في التطور واالستجابة للتطورات داخل ICANN وإلى 
الحاجيات المتغيرة للمجتمع الدولي للمجتمع المدني.

مجلس GNSO يعتمد البيانات والمعايير لتوصيات مجموعة عمل صنع السياسات
وافق مجلس GNSO باإلجماع على البيانات والمعايير لتوصيات مجموعة عمل صنع السياسات. وضعت مجموعة العمل 

توصيات نهائية وقامت بتقديمها إلى مجلس GNSO للنظر فيها، والتي تم توثيقها في التقرير النهائي بعد مراجعة التعليقات 
العامة. وقد بدأ فريق الدعم تنفيذ التوصيات المعتمدة، ويمكن مشاهدة حالة التنفيذ على قائمة المشروعات.

أنشطة ALAC في اجتماع ICANN رقم 54
أصدرت ALAC باإلجماع البيانات حول استخدام أسماء البلدان واألراضي كنطاقات المستوى األعلى في أوراق مناقشات 

متحصالت مزاد gTLD الجديد  إلبالغه إلى الجهات المعنية. كما عقدت ALAC أيضا دورة التنمية األولى الناجحة في 23 أكتوبر 
عام 2015 لترحب باألعضاء الجدد. 

GAC مجموعة عمل السالمة العامة
وتشمل األولويات القادمة  لفريق عمل السالمة العامة )PSWG(  المساهمة في مسابقة نطافات gTLD الجديدة، واختيار 

المستهلك واستعراض ثقة المستهلك وكذلك عملية تطوير سياسة GNSO على خدمات دليل تسجيل نطاقات الجيل الثاني من 
.gTLD

تشجع PSWG بنشاط المشاركة من المزيد من الدول، ال سيما النامية، ومن المزيد من الخبراء اإلضافيين في حماية البيانات، 
وحماية المستهلك، وغيرها من التخصصات ذات الصلة، لتمثيل نطاق كامل من الجهات الفاعلة الحكومية في السالمة العامة. 

SSAC تنشر استشارتها حول حماية المسجل
نشرت SSAC مؤخرًا SAC074، »نصيحة SSAC حول حماية المسجل«: أفضل الممارسات من أجل الحفاظ على األمن 

واالستقرار في دورة حياة إدارة االعتمادات.« تقدم المشورة أفضل المباديء التوجيهية المحددة التي سوف تساعد المسجلين 
والسجالت لتعزيز أمن أسماء النطاق والنظم التي تدعمها.

بدأت أعمالنا الفرعية في مايو 2013 في مساحة مكتبية مؤقتة. وعلى الرغم من مرور عام حتى اليوم، فقد انتقلنا إلى مساحة 
مكتبية جديدة وواسعة في مدينة إسطنبول. ومنذ بدء عملياتنا، دأبنا على تعيين فريق عمل وتنمية حضورنا ليس فقط في 

إسطنبول، ولكن في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا بالكامل. كما أن فريقنا اإلقليمي مكون من 51 عضوًا منتشرين 
في سائر منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، و14 منهم يعملون في المكتب الفرعي. ويوفر هذا الفريق الكائن مقره 

في إسطنبول مجموعة متنوعة من خدمات ICANN، بما في ذلك: دعم تطوير السياسات وااللتزام التعاقدي وخدمات السجالت 
وأمناء السجالت ومشاركة أصحاب المصلحة واالتصاالت واجتماعات ICANN وخدمات االتصال العالمية والموارد البشرية وتقنية 

المعلومات واإلدارة وعمليات مجلس اإلدارة.

مراجعة ألنشطة ICANN في أوروبا
لقد واصلنا بناء مقرنا الفرعي وقدراتنا في أوروبا، وكافة عمليات وخدمات 

ICANN في الوقت الحالي تقدم من خالل مكتبنا الفرعي في إسطنبول. وقد 
مكننا ذلك من خدمة المجتمع بطريقة فعالة أكثر. 

وعلى مدار الـ 18 شهرًا الماضية، حقق فريق المشاركة العالمية ألصحاب 
 ICANN تقدمًا أيضًا في سعيه لرفع مستوى الوعي بـ ICANN المصلحة في

مع مواصلة تشجيع أصحاب المصلحة األوروبيين على زيادة مشاركتهم في 
 .ICANN عمليات وضع سياسات

وقد جرت مشاركتنا في أكثر من 70 فعالية عبر 20 دولة، وقمنا بدعم آخر 
اإلصدارات للعديد من »منتدى حوكمة االنترنت« )IGF( الوطنية، باإلضافة إلى 
فعالية الحوار األوروبي حول حوكمة اإلنترنت EuroDIG في صوفيا، ببلغاريا. 

كما نلنا شرف المشاركة عن قرب مع إنشاء ثالث منتديات جديدة ألصحاب المصلحة المتعددين في منطقتنا: منتدى حوكمة 
 ،)SEEDIG( للحوار لكل من كرواتيا وجنوب شرق أوروبا حول حوكمة اإلنترنت IGF بوسنة والهرسك، ومنتدى IGF اإلنترنت

وهو عبارة عن مشروع ظهر للمرة األولى في اجتماع ICANN بلندن العام الماضي. وكان أعضاء مجتمعنا هم المحرك 
الرئيسي لهذه المبادرات. نحن ممتنون للغاية لحماستهم وفاعليتهم التي يظهرها جميع أصحاب المصلحة على األرض.

وقد خاطبنا مجموعة واسعة من الجماهير، بما في ذلك القطاع األكاديمي وقطاع األعمال والطالب والمنظمات الدولية غير 
الحكومية والمسئولين الحكوميين والسياسيين. كما عقدنا جلسات معلوماتية باإلضافة إلى المشاركة في الهيئات التي تفحص 

وتطلع على ماهية ICANN، والطريقة التي تعمل بها، وأهمية األمن اإللكتروني، وتطور أسماء النطاقات أو - بالطبع - نقل دور 
.IANA اإلشراف على

وقد بلغ ذلك ذروته في اجتماع أكتوبر في دبلن، حيث عقدت ICANN اجتماعها العام رقم 54، والذي كان مزيجًا رائعًا من 
العمل الممتع والشاق أيضًا، ولكن كلله النجاح. وسوف يظل اجتماع ICANN رقم 54 اإلنجاز األكبر في تاريخ مجتمعنا. 

وبتحقيق المزيد، سوف نواصل جهودنا من أجل تحسين الطريقة التي نقدم بها خدماتنا إلى المجتمع هنا في أوروبا وأبعد 
من ذلك، وسوف نواصل التشجيع على المزيد من المشاركة في ICANN، وضمان أن يتوفر لدينا مجتمع متنوع بحق وعالمي 

 .ICANN بشكل متزايد لـ

هيئة المجتمع المدني وICANN - )أمستردام، بهولندا 2015/11/26(
تم عقد مناقشة جماعية الشهر الفائت مع مشاركين من المجتمع المدني 

الهولندي وICANN حول الموضوعات التالية:
•  مقدمة ومراجعة لنموذج أصحاب المصلحة في ICANN وصلة 

ICANN بمهام المجتمع المدني -- جون-جاك ساهيل )نائب رئيس 
المنطقة األوروبية، ICANN( وستيفي ميالن )جامعة أمستردام 

)ICANN التابع لـ GNSO ومجلس
•  أهم مالمح سياسات ICANN: الخصوصية وحقوق اإلنسان 

والمصلحة العامة وICANN -- ستيفي ميالن )جامعة أمستردام(، 
ونيلز تين أويفر )المادة 19(، ولويسويس فان دير الن )عضو مجلس 

)ICANN إدارة
•  انتقال اإلشراف على IANA: إحاطة حول نقل دور اإلشراف على 

IANA ومساءلة ICANN )جون-جاك ساهيل ICANN، ستيفي 
ميالن/ نيلز تين أويفر(

كانت نهاية عام 2015 حافلة بالعديد من فعاليات حوكمة اإلنترنت في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. فقد تم عقد 
عدد من الفعاليات الهامة خالل تلك الفترة الزمنية، بما في ذلك منتدى حوكمة اإلنترنت )IGF( في أذربيجان )RIGF-AZ، باكو(، 

ومؤتمر UADom في كييف )أوكرانيا(، واألسبوع التفاعلي الروسي )RIW( في موسكو، وغير ذلك الكثير. 
ومن بين الفعاليات الجديرة بالذكر »دروس حول القانون الرقمي«، والتي عقدت من نهاية أكتوبر إلى بداية نوفمبر في بيشكك، 

بقيرغستان. كما قامت المبادرة المدنية لسياسات اإلنترنت )www.gipi.kg( بتنظيم الفعالية، بدعم من ICANN ومنظمات 
دولية أخرى، وقد تشكلت الفعالية من سلسة من التدريبات للخبراء الحكوميين، )»المسار« األول(، والقضاة والمحامون من 

المحاكم المحلية )»المسار« الثاني(. وقد حضر أكثر من خمسين متخصصًا من مختلف الجهات الوطنية والبلدية في قيرغستان. 
وخالل األيام األربعة الكاملة، قام فريق المدرسين )بما في ذلك مايكل ياكوشيف، نائب رئيس ICANN لمنطقة أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى( بتقديم العديد من المحاضرات حول الجوانب القانونية المختلفة لتقنيات اإلنترنت واستخدام اإلنترنت والتطورات 
التشريعية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي. وقد تم تقديم إحاطات حول الحالة الراهنة والخطط المستقبلية لحوكمة 

 .IANA في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين باإلضافة إلى إحاطة حول نقل دور اإلشراف على ICANN اإلنترنت، ودور
وقد حققت الفعالية نجاحًا مطلقًا، وقد تصبح هي الخطوة األولى للحصول على منصة مشاركة دائمة في آسيا الوسطى، 

المقامة في بيشكك.

إطالق المركز اإلقليمي لريادة األعمال ألسماء النطاقات في القاهرة 
حضر رئيس ICANN ومديرها التنفيذي، فادي شحادة، في شهر نوفمبر بدء إطالق المركز اإلقليمي لريادة األعمال ألسماء 

النطاقات )DNS-EC( في القاهرة مع باهر عصمت، نائب رئيس مشاركة الشرق األوسط. وقد جاء المركز نتيجة الشراكة فيما 
بين ICANN والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت )NTRA( في مصر.

يمكن قراء مدونة كتبها فادي شحادة حول االحتفالية من هنا. 

لقد كان عامًا حافالً بالفعاليات واألحداث، والتي ضمت أنشطة التوعية في أكثر من 10 دول إقليمية، باإلضافة إلى بعض 
اإلنجازات والنجاحات الرئيسية. علمًا بأن المركز اإلقليمي لريادة األعمال ألسماء النطاقات )DNS-EC(، والذي أقيم العام 

الماضي وتم البدء فيه رسميًا الشهر الماضي، قد قدم ستة برامج تدريب في أربع دول، والتي حضرها أكثر من 100 مشارك 
من الشرق األوسط وأفريقيا. وعقدنا منتدى DNS للشرق األوسط في عمّان، باألردن في 9-10 مارس والذي حضره 80 

مشاركًا. ومن بين النتائج األساسية تفويض اتحاد السجل األوروبي لنطاقات اإلنترنت )EURid( من أجل إجراء دراسة إقليمية 
حول معالم وإنجازات DNS في الشرق األوسط.

وعالوة على ذلك، تم عقد »حلقتين دراسيتين حول حوكمة اإلنترنت«؛ واحدة على مستوى إقليمية في تونس، واألخرى في 
مستوى وطني في باكستان. وقد أضافت المنطقة أيضًا 4 أمثلة جديدة على جذر-L؛ اثنان في إسالم أباد وواحد في الهور 

وآخر في عمّان.
ما هي خططنا لعام 2016؟

سوف نواصل في عام 2016 زيادة أنشطتنا في التوعية اإلقليمية باإلضافة إلى تشجيع مشاركة مجموعة أصحاب المصلحة أكثر 
تنوعًا. ويمكنكم أيضًا التطلع إلينا في إجراء المزيد من التدريبات كجزء من مركز DNS-EC، وبما في ذلك المسارات الجديدة 

كجزء من منهج التدريب. وسوف يكون لمركز DNS-EC أيضًا عضو من فريق العمل مخصص لتغطية العمليات التي يقوم بها. 
وسوف نعقد اثنين من منتديات DNS. واحد في منتدى DNS التركي، والذي يعقد من 18-19 يناير، واإلصدار الثالث من منتدى 

DNS للشرق األوسط باإلضافة إلى مدرسة MEAC حول حوكمة اإلنترنت خالل العام.

كان عام 2015 عامًا نشطًا للغاية بالنسبة لفريق العمل على األرض، من خالل ما تحقق من العديد من اإلنجازات مع مواصلة 
تعزيز الوعي وبناء القدرات في المنطقة. 

بعضًا من أهم اإلنجازات:

DNSSEC العرض العام لـ
يواصل مشروعنا األهم في إستراتيجية أفريقيا اآلن في مرحلته الرابعة تحقيق الزخم وكسب التأييد في المنطقة. وقد حققت 
اإلستراتيجية نجاحًا، ونشهد اآلن فهمًا أفضل وتنفيذًا المتدادات أمن نظام أسماء النطاقات )DNSSEC( في الدول األفريقية.

ومن بين أهم اإلنجازات هذا العام التحاق زامبيا بمجموعة الدول األفريقية التي أكملت تنفيذ امتدادات أمن نظام أسماء 
النطاقات DNSSEC بالكامل. 

ومنذ بدء المشروع في فبراير 2013، استضاف اثني عشر سجالً من سجالت نطاقات ccTLD األفريقية هذه الفعالية. تمت 
أحدث العروض التي قدمناها مطلع هذا الشهر، من 9-11 ديسمبر، في أكرا، بغانا، مع بلدان أخرى تستهدف استضافة فعاليات 

عروض DNSSEC بين اآلن وشهر يونيو 2016، بما في ذلك جنوب أفريقيا وموريشيوس وبنين وتوغو وجامبيا والمغرب. 

DNS برنامج تبادل
حقق برنامج التبادل نجاحًا ملموسًا، ويواصل بناء الزخم في إشراك قادة صناعة DNS على المستوى العالمي واإلقليمي. 

وقد ساعد في بناء السعة والقدرات ألمناء السجالت األفارقة من خالل استضافة فريق عمل من أمناء السجالت والسجالت 
 Web4Africa األفريقية لفترة وجيزة، وتدريبهم على الجوانب الفنية والتجارية للعمليات. وخالل هذا العام، حضر عضوان من

وAfriregister هذا البرنامج في سنغافورة في الفترة 12-23 يناير، 2015. باإلضافة إلى عضوين من DIAMATRIX و
GHANA DOT COM، سوف يسافران إلى كندا من 6-17 ديسمبر، 2015 لحضور البرنامج. كما عرضت ZACR أيضًا 

استضافة عضوين من خمس نطاقات ccTLD أفريقية. 

ICANN تطلق مشروعًا رئيسيًا جديدًا - مشروع ريادة األعمال الرقمية
 ccTLD ألفريقيا في الفترة 2016-2020 بناء الثقة باعتباره هدفًا رئيسيًا في تقوية نطاقات ICANN حدد إستراتيجيتنا في
وتعزيز المنافسة في صناعة أسماء النطاقات األفريقية. ونتيجة لهذه األولوية اإلستراتيجية، أطلقت ICANN مشروع ريادة 

األعمال الرقمية في أفريقيا، مع استضافة أول ورشة عمل في رواندا بمعرفة RICTA، وهي مشغل نطاق .RW في أكتوبر 
الحالي 2015.

يسعى البرنامج للحصول على فرص للمساهمة في ريادة األعمال واالبتكار الرقميين في أفريقيا عن طريق إقحام تدريب 
تجريبي على أعمال أسماء النطاقات باإلضافة إلى ورش عمل للتعليم واالحتضان الموجهة للسجالت وأمناء السجالت 

األفريقية، باإلضافة إلى أصحاب المشاريع المحتملين من الشباب المهتمين بمساحة اسم النطاق بهدف تحفيز وتنشيط الوعي 
ومشروعات األعمال في قطاع نظام أسماء النطاقات. 

وفي ظل هذا المشروع، استعانت ICANN باستشاريين في مجال التسويق الرقمي، والذين تعاونوا مع جهات فاعلة في 
األفرع الفنية داخل مختلف الدول، من أجل تنفيذ وتوفير عمليات تدريب عالية التخصيص حسب البلد في مجال التسويق الرقمي 

للمشاركين. ويسرنا اإلعالن عن أن التعقيبات والمساهمات المقدمة من أول دولتين )رواندا وزامبيا( كانت مشجعة للغاية، 
وتحتوي على أكثر من 60 مشاركًا تدربوا بالفعل. وخالل الشهور الستة التالية، فإننا نخطط إلعداد وإقامة ورش عمل إضافية 

في عشر دول أفريقية أخرى على األقل.

القضايا المطروحة حاليًا للتعليقات العامة
.ICANN هناك العديد من إجراءات التعليق العام المفتوحة حاليًا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع

 gTLDs إرشادات تطوير قواعد إنشاء تسمية مرجعية لتسهيل وتحسين توافق اختبار واستقرار عمليات السجل لنطاقات
 )LGRs( مرجعية وبصيغة مقروءة آليًا، تسمى قواعد إنشاء العالمات )IDN( تطور نظام نطاقات مدولة ICANN الجديد، فإن

 .)RSEP( ولعملية تقييم خدمة السجل )PDT( للمستوى الثاني، ألجل استخدامها في عملية اختبار ما قبل التفويض
إغالق فترة التعليق العام: 15 ديسمبر 2015 في تمام الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي المنسق

D الجزء )IRTP( حول سياسة النقل بين أمناء السجالت GNSO الخاصة بمؤسسة PDP التنفيذ المقترح لتوصيات عملية
تسعى فترة التعليقات العامة إلى الحصول على تعقيبات وإسهامات المجتمع حول التنفيذ المقترح لتوصيات عملية وضع 

.D الجزء )IRTP( حول سياسة النقل بين أمناء السجالت )GNSO( لدى المنظمة الداعمة لألسماء العامة )PDP( السياسات
تنتهي فترة التعليقات في: 21 ديسمبر 2015 في تمام الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي المنسق

مقترح مؤشر صحة السوق: دعوة للتعليقات والمتطوعين
تريد ICANN مدخالت المجتمع لتسهيل إنشاء مؤشر صحة السوق. وسيحلل هذا المؤشر الصحة العامة والتنوع في سوق 

gTLD الدولي.
إغالق فترة التعليق العام: 8 يناير 2015 – تمام الساعة 23:59 حسب التوقيت العالمي المنسق

 يمكن االطالع في أي وقت على القائمة الكاملة بالقضايا المطروحة للتعليقات العامة، باإلضافة إلى القضايا التي تم إغالقها 
مؤخرًا وإجراءات التعليقات العامة المحفوظة، على صفحة ويب التعليقات العامة.

كما قام موظفو ICANN أيضًا بنشر صفحة على الويب من أجل استعراض إجراءات التعليقات العامة »القادمة« الممكنة. 
وتوفر صفحة التعليقات العامة المقبلة معلومات عن إمكانية فرص التعليقات العامة مستقبالً. يتم تحديث الصفحة بعد كل 

اجتماع عام لـمؤسسة ICANN من أجل مساعدة األفراد والمجتمع على تحديد األولويات والتخطيط ألعباء العمل المستقبلية.

عملية نقل IANA: شهادة بحق جهود نموذج أصحاب 
المصلحة المتعددين

كتبه محمد البشير - نائب رئيس مجموعة تنسيق نقل اإلشراف 
)ICG مجموعة( IANA على

اإلنترنت قوة هائلة بال منازع لكل من النمو االقتصادي والتغير 
االجتماعي. وبصفتي متخصص في تكنولوجيا اإلنترنت ومستخدم 

نشط، فقد شهدت التأثير االجتماعي واالقتصادي لإلنترنت على منطقتي من العالم )أفريقيا / الشرق 
األوسط(.

فقط وفرت اإلنترنت حرية التعبير للصامتين، وأعطت القوة للمضطهدين وجلت مزايا اقتصادية لألفراد 
وأصحاب المشروعات وشركات األعمال والدول. وفي الوقت الحالي هناك أكثر من 3 مليار إنسان متصل 

باإلنترنت يستخدمها في أنشطته اليومية - وهو عدد هائل من المستخدمين بالنظر إلى حداثة العهد 
باإلنترنت. وعلى الرغم من ذلك، فإن نموذج حوكمة اإلنترنت قد تطور في نفس مساحة وفق نفس 

معدل نمو اإلنترنت. فالتعاون الذي يتم بين أصحاب المصلحة المختلفين )على سبيل المثال، الحكومات 
والمجتمع الفني والمجتمع المدني والقطاع األكاديمي والمستخدمين النهائيين( يعكس مدى تنوع اإلنترنت 

وطبيعتها المنفتحة.
وفي الوقت الحالي، تقوم الحكومة األمريكية بدون اإلشراف والمراقبة على إدارة وظائف IANA، والتي 

كانت تديرها ICANN منذ العام 1998. واالنتقال من دور اإلشراف الخاص بالحكومة األمريكية إلى 
المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين من اإلنجازات الهامة في تطور ونضوج نموذج أصحاب 

 ،"ICG مجموعة" IANA المصلحة المتعددين. وقد تشرفت بأن أكون أحد نائبي رئيس مجموعة تنسيق
ومجموعة ICG عبارة عن مجموعة مكونة من ثالثين عضوًا يمثلون 13 مجموعة من المجموعات 

العالمية ألصحاب المصلحة في مجتمع اإلنترنت. وقد أوضحت عملية نقل IANA فاعلية وأهمية هذا 
النموذج الفريد. وقد تجمع مئات المتطوعين من أجل المشاركة في المجتمعات التشغيلية )األسماء 

واألرقام والبروتوكوالت(. كما أن المقترحات التي وضعناها تم تطويرها بطريقة متكاملة من األسفل إلى 
األقل وبطريقة شاملة ومنفتحة وشفافة. كما كان تنوع التعقيبات والمساهمات الواردة وحكم المشاركات 

ومقدار الوقت والجهد المخصص للعملية ملحوظًا.

وبعد عملية مراجعة عامة، تم خاللها وضع اإلصدارات المترجمة )بلغات األمم المتحدة القياسية الستة( 
للمقترح على اإلنترنت من أجل مراجعة المجتمع العالمي لها، انتهت مجموعة ICG اآلن من مراجعة 

مسودة المقترح واختتامها. وقد تلقت مجموعة ICG عدد 157 تعليقًا من جميع أنحاء العالم بمجموعة 
متنوعة من اللغات. كما حقق المجتمع أيضًا إجماعًا وتقدمًا في أعمال مساءلة ICANN، والتي سوف 

تكمل عملية النقل من خالل التأكيد على أن ICANN تتطور إلى منظمة عالمية شفافية ومسئولة مهمتها 
تنسيق الموارد الحيوية لإلنترنت.

وحتى اآلن، فإن التقدم في هذه العملية يعد بمثابة شهادة تقدير على التفاني والعمل الجاد والجهود 
المضنية لمئات خبراء اإلنترنت والمتطوعين من جميع أنحاء العالم. أما الخطوة األخيرة من تقديم 

المقترح النهائي لمجموعة ICG إلى الحكومة األمريكية فسوف تكون ختامًا لعملية النقل الحيوية والهامة 
والتاريخية هذه، والتي نأمل أن تضمن استمرار االنفتاح والقدرة على الوصول والقدرة على التشغيل على 

النظم المختلفة والتنوع والنمو المستقبلي لإلنترنت الذي عاد على العديد من الناس بالنفع والفائدة. 

ICANN وتعزيز عمليات مساءلة IANA تحديث حول عملية انتقال اإلشراف على وظائف
اجتمعت ICG و CCWG-المساءلة في دبلن خالل اجتماعICANN54 لمواصلة العمل على مقترحاتهم في أعقاب ردود الفعل 

 IANA ناجحة في استكمال اقتراح االشراف على ICG التي وردت خالل فترتي التعليقات العامة التي انتهت في سبتمبر. كانت
 .CCWG الموحد وتنتظر اآلن وضع اللمسات النهائية على توصيات مسار عمل 1 في مساءلة

تم نشر مقترح المسودة الثالثة حول توصيات مسار العمل 1 للتعليق العام لمدة 21 يومًا من 30 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 
2015. من أجل تفصيل أكثر للتوصيات 11 وتحسين مساءلة ICANN، يلخص المقترح أيضًا كيف فكر المجتمع في التوصيات 

والخيارات التي توصل إليها وتم رفضها في النهاية في وضع هذا المقترح. 

من المتوقع أنه إضافة إلى التعليق العام، فسيقوم CCWG-المساءلة بتجميع تعليقات واعتبار عميق من منظماته الداعمة 
الستة 6. مع عدم تعليق أي انشغالت رئيسية من طرف منظمات الدعم، فيتوقع الفريق تسليم توصياته إلى مجلس إدارة 

ICANN مع النصف الثاني من يناير. بمجد أن تنهي CCWG-المساءلة توصياتها لمسار العمل 1، وتؤكد CWG-اإلشراف أن 
.NTIA أن يعتبر أن اقتراحه كامل والبدء في تقديمه إلى ICG التوصيات تلبي متطلباتها، يمكن لفريق

شعبة النطاقات العالمية

القبول العالمي هو متطلب تأسيسي إلنترنت متعدد اللغات، حيث يستطيع 
المستخدمون حول العالم التصفح تمامًا باللغات المحلية. وإنه أيضًا وسيلة 

فتح إمكانية نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة )gTLDs( من أجل دعم 
تعزيز المنافسة، اختيار المستهلك واالبتكار في صناعة أسماء النطاقات. ومن 
أجل تحقيق القبول العالمي، فإن تطبيقات وأنظمة اإلنترنت ينبغي أن تعالج 

جميع TLDs بطريقة متسقة، بما في ذلك gTLDs الجديدة و TLDs المدولة. 
إن فريق توجيه القبول العالمي هو فريق مبني على المجتمع يعمل على 

تبادل هذه الرؤية إلنترنت المستقبل مع أولئك الذين يؤسسون هذا الفضاء: 
المبرمجون. الهدف األولي للفريق هو مساعدة مالك النظام والمبرمجين 

المستقلين على فهم كيف سيمكن القبول العالمي المستخدمين البليون مستقبالً من التفاعل وبناء فضاءاتهم على اإلنترنت. 

.https://www.icann.org/universalacceptance :تعلم المزيد وشارك في العمل

أليكساندرا كوليكوفا
يسرنا أن نرحب بأليكساندرا كوليكوفا في فريق ICANN. وهي تلتحق بـ 

ICANN بصفتها مديرًا لمشاركة أصحاب المصلحة العاميين، لمنقطة أوروبا 
الشرقية وآسيا الوسطى، ورئيسها المباشر مايكل ياكوشيف، نائب رئيس شعبة 

المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. 
وسوف يكون مقر عملها في موسكو، بروسيا.

وكجزء من فريق عمل GSE في المنطقة، سوف توفر الدعم لتنفيذ مشروعات 
GSE اإلقليمية التابعة لـ ICANN باإلضافة إلى اإلشراف والقيادة وتنفيذ 

المشاركة مع سائر أصحاب المصلحة، بما في ذلك مناقشات حوكمة اإلنترنت 
اإلقليمية والدولية. 

وتأتي ألكسندرا إلى ICANN بخلفية قوية في مجال حوكمة اإلنترنت، حيث 
عملت منسقة برامج في برنامج حوكمة اإلنترنت العالمية وأمن المعلومات 

الدولية، وهو عبارة عن برنامج رائد في مركز PIR، وهو عبارة عن مستودع 
غير حكومي لألفكار يركز على مشكالت األمن العالمية. علمًا بأن ألكسندرا 
حاصلة على درجة جامعية في نظريات وطرق تدريس اللغة األجنبية والتواصل متعدد الثقافات من جامعة موسكو للغات 
الدولية في روسيا ودرجة الماجستير في اإلعالم وحوكمة االتصال من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية في المملكة 

المتحدة. وتجيد كل من اللغة اإلنجليزية والروسية بطالقة كما تتمتع بمعرفة واسعة بكل من الفرنسية واألسبانية.

غابريلال سكيتك
يسرنا أن نرحب بغابريلال سكيتك في فريق المشاركة العالمية ألصحاب 

 ccNSO في يناير 2007 سكرتيرة لـ ICANN فقد التحقت بـ .GSE المصلحة
 ICANN وقبل االلتحاق بـ .GSE قبل أن تبدأ عملها الجديدة مديرة لفريق

عملت لدى مجلس السجالت الوطنية األوروبية لنطاقات المستوى األعلى 
.uk لسجل Nominet وشبكة )CENTR(

وفي وظيفتها مديرة لفريق GSE، لمنطقة وسط وشرق أوروبا، تتحمل 
غابريلال المسئولية عن دعم مشاركة المنظمة في المنطقة مع جميع أصحاب 

المصلحة في ICANN، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص المجتمع 
المدني والمجتمع الفني والقطاع األكاديمي، من خالل االتصال المباشر، ورفع 

مستوى الوعي ومبادرات بناء القدرات. 

منتدى تركيا لنظام اسم النطاق – 18-19 يناير، 2016، إسطنبول، بتركيا 
للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل واستعراض جدول األعمال، برجاء زيارة

http://www.turkeydnsforum.org 

اجتماع ICANN رقم 55 – مراكش 5-10 مارس
https://meetings.icann.org/en/marrakech55 

إللقاء نظرة أكثر تفصيالً على جميع الفعاليات اإلقليمية التي ننوي المشاركة فيها، برجاء زيارة هذه الصفحة:
https://features.icann.org/events-near-you 
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أهم مالمح اإلنجازات من اجتماع تركيا: 
ICANN وقمة مجموعة العشرين في تركيا 

- )15-16 نوفمبر 2015 - أنطاليا، بتركيا( 
وقد مثل ICANN ديفيد أوليف، نائب رئيس إدارة دعم 

تطوير السياسات والمدير العام لمقر إسطنبول، في قمة 
مجموعة العشرين. وقدمت له المؤسسة التركية ألبحاث 

السياسات االقتصادية )TEPAV(، وهي عبارة عن ملتقى 
للفكر المستقل في أنقرة، الدعوة للمشاركة في هيئة من 

أجل مناقشة جانب االبتكار. قامت مؤسسة TEPAV بتنسيق 
أنشطة دراسات األفكار العشرين أو T20، والتي تعد بمثابة 

»بنك أفكار« لحكومات مجموعة العشرين، لجلب االبتكار إلى 
جدول أعمال قمة مجموعة العشرين. وفي هيئة أخرى حول 

»تكنولوجيات المعلومات في التنمية المستدامة«، فقد تمت 
مناقشة دور ICANN وتم اإلعالن عن نتائج التقارير التي 

قامت بها مجموعة بوسطن االستشارية )BCG(. وتوصلت 
الدراسات إلى أن تخفيض »العوامل المعوقة أمام المشاركة 

في اقتصاد اإلنترنت« يمكن أن يحقق زيادة محتملة بنسبة 
%2.5 في الناتج اإلجمالي المحلي )GDP( باإلضافة إلى 
زيادة بنسبة %7 في عوائد الشركات الصغيرة ومتوسطة 

 .)SME( الحجم
للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ مدونة ديفيد أوليف 

هنا.

 - ICANNهيئة المجتمع المدني و
)إسطنبول، بتركيا 2015/09/2(

مناقشة جماعية مع مشاركين من مركز مدرسة أنينبيرغ 
لالتصاالت المختص بالدراسات العالمية لالتصاالت 

وجامعة قادر هاس )2015/09/2 - إسطنبول، بتركيا( 
ضمت هذه الجلسة ممثلين من المجتمع المدني التركي 

ومنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا باإلضافة إلى فريق 
عمل ICANN من أجل مشاركة وجهات النظر حول نموذج 
أصحاب المصلحة المتعددين، والنظام الفريد للحوكمة حيث 

يشارك المجتمع المدني بشكل مباشر في صناعة السياسات 
للطبقة الفنية من حوكمة اإلنترنت. واشتملت الهيئة على كل 

من:
 وليد السقاف: جامعة ستوكهولم، وعضو في دائرة 

المستخدمين غير التجاريين )NCUC( التابعة لـ 
ICANN

 حنان بوجيميي، Hivos وعضو في دائرة 
CUC المستخدمين غير التجاريين

 ديفيد أوليف، نائب رئيس شعبة دعم تطوير 
السياسات ومدير عام المقر اإلقليمي- إسطنبول، 

ICANN
 برئاسة نائب رئيس ICANN لمنطقة أوروبا، جون-

جاك ساهيل 

يتعاون مجتمع ICANN من أجل زيادة إشراك المجتمع المدني الدولي

مراجعة لعام 2015 وما يستجد في العام القادم

Twenty-five new gTLDs delegated in November

:GSE نمو فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة

IANA انتقال اإلشراف على وظائف


