
 

	  

 

 
Göran Marby 

٬،ICANNلمؤؤسسة  CEOتعيیيینن االسيیدد غوورراانن مارربي ررئيیساً وومدديیررااً تنفيیذذيیاً   

ً لهھا. االسيیدد مارربي هھھھوو االمدديیرر االعامم لهھيیئة  ICANNاالسيیدد غوورراانن مارربي كررئيیسس جدديیدد لـ  ICANNإإختاررتت  وومدديیررااً تنفيیذذيیا
. ووهھھھوو مووااططنن سوويیدديي 2016في شهھرر مايیوو (أأيیارر)  ICANNاالبرريیدد وواالمووااصالتت االسوويیدديیة ووسيیباشرر في منصبهھ االجدديیدد في 

وومدديیررهھھھا  ICANNمقيیمم في ستووكهھوولمم ووسووفف يینتقلل لإلقامة هھھھوو ووعائلتهھ في لووسس أأنجلووسس. ووسيیخلفف االسيیدد مارربي ررئيیسس 
. ووسيیتوولى االسيیدد أأكررمم عططا هللا 2016ماررسس (آآذذاارر)  15االتنفيیذذيي االحالي االسيیدد فادديي شحاددهه االذذيي ستنتهھي فتررةة خددمتهھ في 

ماررسس (آآذذاارر)  15بشكلل مؤؤقتت منن تارريیخ  CEOمهھامم االمدديیرر االتنفيیذذيي االمكلفّف  ICANNقسمم االنططاقاتت االعالميیة لددىى ررئيیسس 
في مررااكشش. ICANN55ووحتى ووصوولل االسيیدد مارربي. ووستكوونن هھھھناكك فررصة للسيیدد مارربي للقاء االحاضرريینن في إإجتماعع   

 
هھھھنا. إإططلع على نبذذةة كاملة عنن االسي مارربي ووكذذلكك على االصووررةة االشخصيیة لهھ  

 
 

 

ICANNووتعززيیزز مساءلة  IANAمستجددااتت عنن عمليیة إإنتقالل ااإلشرراافف على ووظظائفف   
  

-ICANN )CCWGفي شهھرر يینايیرر (كانوونن االثاني)٬، أأنتهھتت مجمووعة االعملل االمجتمعيیة لتعززيیزز مساءلة 
Accountability على إإكمالل ً ) منن ووضع ثالثث منن تووصيیاتهھا ااإلثني عشرر . ووتعملل االمجمووعة حاليیا

االتقرريیرر االتكميیلي االذذيي يیتضمنن االتووصيیاتت االمنّقحة حوولل آآليیاتت االمساءلة االتي يیجبب إإعتماددهھھھا أأوو ااإللتززاامم بهھا 
.IANAقبلل تنفيیذذ عمليیة إإنتقالل ااإلشرراافف على ووظظائفف   

  
هھھھوو االتووصلل االى إإتفاقق باإلجماعع على كافة االتووضيیاتت  CCWG-Accountabilityإإنن هھھھددفف مجمووعة 

ووسووفف تنظظرر هھھھذذهه االمنظظماتت   وومنن ثمم تقدديیمم تقرريیررهھھھا االتكميیلي االى منظظماتهھا ااألعضاء في نهھايیة هھھھذذاا االشهھرر.
.ICANN55في االتووصيیاتت ووإإنن ساررتت ااألموورر كما يینبغي فإنهھا ستصاددقق عليیهھا ذذلكك قبلل إإجتماعع   

  
بتقدديیمم مقتررحهھا االى  CCWG-Accountabilityقوومم مجمووعة ووحالل االمصاددقة على االتووصيیاتت٬، ست

ً االى جنبب مع االمقتررحح االنهھائي لمجمووعة  NTIAليیقوومم بددووررهه بتسليیمهھ االى  ICANNمجلسس إإددااررةة  جنبا
ICG.  

 
  أأقررأأ ااإلعالنن االكاملل هھھھنا:

 
 

 
ICANN55ررسالة تررحيیبب   

 
في  55االعامم االـ  ICANNليیسررني أأنن أأررحبب بكمم في ااجتماعع 

مررااكشش. لقدد قمنا بكلل ما يیمكنن ليیعررفف هھھھذذاا ااالجتماعع نجاحا كبيیرراا٬، 
وولعررضض االمغرربب وواالقاررةة ااألفرريیقيیة.  

 
رريیقيیا. ووأأنا إإننا فخوورروونن جدًداا بانعقادد هھھھذذاا ااالجتماعع على أأررضض إإف

نتائج إإيیجابيیة بالنسبة لنا  ICANN55على يیقيینن منن أأنهھ سيیكوونن لـ 
نحنن ااألفاررقة. يیمكنن ألصحابب االمصلحة ااألفاررقة أأنن يیصبحوواا قاددةة 
في إإددااررةة ااإلنتررنتت منن خاللل االتعاوونن مع أأصحابب االمصلحة منن 
جميیع أأنحاء االعالمم في االقضايیا االمتعلقة بووضع سيیاساتت ااإلنتررنتت. 

جتماعع لكلل منن أأصحابب االقرراارر االخاصيینن ووسيیعططي هھھھذذاا ااال
.ICANNوواالعاميینن منهھمم٬، فهھما أأفضلل لـ   

 
ووأأنا متأكدد منن أأنكمم ستستمتعوونن بتووااجددكمم في هھھھذذهه االمدديینة 
االتارريیخيیة٬، ووآآملل أأنن تمددددوواا إإقامتكمم في مررااكشش. سووفف ُتسحرروونن 
بحسنن ضيیافة أأهھھھلهھا٬، ووبمططاعمهھا االذذووااقة٬، ووبرريیاضاتهھا االمددهھھھشة 

قليیدديیة ذذااتت ااألفنيیة)٬، ووبفناددقهھا االفاخررةة ووساحاتهھا االشعبيیة االجميیلة.(االبيیووتت االمغرربيیة االت  
 

نحنن نتططلع االى ااستقبالكمم في االمغرربب االشهھرر االقاددمم!   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 )AFRALO( ايیقيیررفإإ مميیلقإل At-Large ةمظظنم سسيیئرر ٬،يلالهھلاا ززيیززعل
 ببررغملاا يف تتنررتنإلاا ةيیعمج سسيیئرر ببئانوو

 



 
خاللل االرربع االثاني  ICANNهھھھلل أأنتت مهھتمم بمعررفة مسارر تقددمم  21

؟2016منن االعامم االمالي   

ألصحابب االمصلحة في  ICANNلمم تتمكنن منن االرردد على مكالمة 
يینايیرر؟ ال ددااعي للقلقق!  28يیوومم  2016 ع االثاني منن االعامم االمالياالررب

يیمكنكك ااالططالعع على االعررضض االتقدديیمي أأوو ااالستماعع لمكالمة أأصحابب 
االمصلحة باللغة االصيینيیة أأوو ااإلنجليیززيیة أأوو االفررنسيیة أأوو االررووسيیة أأوو 

صفحة ااألسبانيیة. يیمكنكك ااالططالعع على كلل هھھھذذهه االموواادد ووغيیررهھھھا على 
. رربع االسنوويیة ألصحابب االمصلحة ICANNوويیبب مكالماتت   

 
 

 
عنن بعدد الستخدداامم خددماتت االتسميیاتت االتووضيیحيیة  At-Largeمؤؤتمررااتت   

االحاسووبب لتووفيیرر قددرر أأكبرر منن االووصوولل لألفرراادد ذذوويي في ااستخدداامم تقنيیة االتررجمة في االووقتت االحقيیقي بمساعددةة  At-Largeسيیبددأأ مجتمع 
. سووفف يیقوومم جوودديیثث كمشررووعع تجرريیبيااإلعاقة أأوو عررضض االنططاقق االترردددديي االمحددوودد. سووفف تقددمم تسعة مؤؤتمررااتت عنن بعدد هھھھذذهه االخددمة 

-شتايینن هھھھيیلرر -ااإلقليیميیة ألمرريیكا االشماليیة  At-largeااألميینن االعامم لمنظظمة   بتنفيیذذ هھھھذذاا االمشررووعع.    

GAC تستعدد لالجتماعع االحكوومي ررفيیع االمستووىى  
. ICANN 55وواالمغرربب عنن كثبب على االتحضيیررااتت وواالتررتيیباتت لالجتماعع االحكوومي ررفيیع االمستووىى في  ICANNوو GACتعملل 
بيینن االمسؤؤووليینن االحكووميیيینن منن مختلفف أأنحاء االعالمم. سيیتمم تووفيیرر خددماتت  GACوو ICANNإإلى ررفع االووعي بشأنن  HGLMتسعى 

للحصوولل على االمززيیدد منن االمعلووماتت.  جددوولل ااألعمالل االتررجمة االفوورريیة في ااالجتماعاتت االمفتووحة. اانظظرر إإلى  

االجدديیدد االالحقة! gTLDاالمشترركة في جووالتت بررنامج  GNSOمجمووعة عملل   
االمتططووعيینن لالنضمامم إإلى عمليیة ووضع االسيیاساتت االتي  GNSOاالجدديیدد٬، يیحثث مجلسس  gTLDبناًء على االجوولة ااألوولى منن بررنامج 

أأوو  مكانن االعملل اافف االمهھتمة لززيیاررةةأأططلقتت مؤؤخرًراا لووضع تووصيیاتت بشأنن االجووالتت االالحقة للحقوولل االجدديیددةة. ووقدد تمم تووجيیهھ ددعووةة لألططرر
للمززيیدد منن االمعلووماتت. secs@icann.org-gnso االبرريیدد ااإللكتررووني  

 
ووعة عملل جدديیددةةيیناقشش إإططالقق مجم GNSOمجلسس   
ما إإذذاا كانن سيیططلقق عمليیة ووضع سيیاساتت لمررااجعة جميیع آآليیاتت حمايیة االحقووقق  ٬GNSO، سووفف يیناقشش مجلسس تقرريیرر االمسألة بعدد نشرر

على عمليیة ووضع االسيیاساتت هھھھذذهه٬، فسووفف سيیتمم تووجيیهھ ددعووةة  GNSOقة مجلسس في جميیع نططاقاتت االمستووىى ااألعلى. في ووحالة مووااف
  أأوو االبرريیدد ااإللكتررووني مكانن االعملل للمتططووعيینن. لمززيیدد منن االمعلووماتت٬، يیررجى ززيیاررةة

s@icann.orgsec-gnso .  
 

CCWG-Accountabilityيیررسلل إإعالًنا بشأنن مقتررحح االمشررووعع االثالثث لمجمووعة  ccNSOمجلسس   
‐-CCWGبقووةة أأنن تنفذذ  ccNSOمؤؤقًتا تووجيیهھ مقتررحح االمشررووعع االثالثث. وومع ذذلكك٬، يیووصي مجلسس  ccNSOيیددعمم مجلسس 

Accountability  االتغيیيیررااتت االمططلووبة بمووجبب ااإلشرراافف على-‐CWGيیالحظظ مجلسس . ccNSO  أأيیًضا أأنهھ بناء على االتعليیقاتت
وواالمنظظماتت ااإلقليیميیة٬، يیحتاجج مقتررحح االمشررووعع االثالثث االمززيیدد منن االصقلل لززيیاددةة ااحتماليیة ااعتمادد االمقتررحح  ccTLDوواالمساهھھھماتت منن 

.  هھھھنا االنهھائي. أأقررأأ ااإلعالنن االكاملل  
 

gTLDحوولل مقتررحح مؤؤشرر االحالة االعامة ألسووااقق نططاقاتت  SSACتعليیقاتت   
-في تعليیقاتهھا  خططووةة إإلى االووررااء مما هھھھوو متووفرر منن االبيیاناتت االحاليیة وواالتفكيیرر في أأفضلل  ICANNعلى أأنن تتخذذ  SSAC"تشجع لجنة  

 ". يیووفرر ااإلعالنن االكاملل٬،DNSيیتعلقق بأمنن ووااستقرراارر أأسووااقق  ططرريیقة إلبالغغ االمجتمع ااألووسع نططاًقا٬، ووخاصة االمستهھلكيینن٬، فيیما
SAC077  .نقاطًطا إإضافيیة لووضعهھا في ااالعتبارر  

 
 

APAC  
 

االجلساتت االقاددمة لمجمووعة سيیاساتت االمصالح االخاصة   
في  APNIC41 APRICOT 2016الح االخاصة ااألسبووعع االمقبلل ثالثث جلساتت خاللل سووفف تستضيیفف مجمووعة سيیاساتت االمص

ووكيیفيیة  APNIC Whoisأأووكالندد٬، نيیووززيیلندداا. ووسيیتمم تخصيیصص االبررنامج لمناقشة االتغيیيیررااتت في االسيیاسة ووسبلل تحسيینن ددقة بيیاناتت 
االقليیلة ووإإصالحهھا. لالنضمامم إإلى  IPv4ااستكشافف أأخططاء تحدديیدد االمووااقع االجغرراافيیة االناشئة عنن إإعاددةة ااستخدداامم مجمووعة عناوويینن 

. االصفحة ااالجتماعع عنن بعدد٬، يیررجى ززيیاررةة هھھھذذهه  
 

أأووررووبا وواالشررقق ااألووسطط ووأأفرريیقيیا  
 

للعررووضض االتووضيیحيیة عامة ااآلنن RIPE72ددعووةة    
منن أأجلل االجلساتت االعامة ووجلساتت نقاشيیة أأووليیة غيیرر ررسميیة  RIPEمجتمع  عنن مقتررحاتت محتووىى منن RIPEتبحثث لجنة بررنامج 

مايیوو في كووبنهھاغنن٬،  27إإلى  23. ووسيُیعقدد ااالجتماعع منن RIPE72ووحلقاتت نقاشش ووووررشش عملل ووددررووسس وومحاددثاتت خاططفة في 
ماررسس  13ووعدد أأقصاهه االددنمارركك. يیجبب تقدديیمم مقتررحاتت بشأنن مووضووعاتت تغططي االشبكاتت االهھنددسيیة ووعمليیاتت ااالعتبارر االكاملل في م

!االصفحة . لتقدديیمم مقتررحح٬، يیررجى ززيیاررةة هھھھذذهه2016  
 

متابعة مناقشاتت سيیاسة موواارردد ااألررقامم ااإلقليیميیة  
على عدددد منن االسيیاساتت  مجمووعة عملل تططوويیرر االسيیاساتت ٬،رركززتت AFRINICباقيًیا في مخززوونن  IPv4مليیوونن عنوواانن  30بأقلل منن 

مليیوونن مجمووعة عناوويینن  16االمتعلقة بنقلل االموواارردد ووااالستخدداامم خاررجج االمنططقة. ووهھھھناكك أأيیًضا حوواارر مجتمعي دداائرر حوولل كيیفيیة إإددااررةة آآخرر 
IPv4 ليیة (االتغيیيیرر االسلمي لعناوويینن ووتووززيیعهھا مع هھھھددفف محتملل بتعدديیلل االسيیاساتت االحاIPv4 لتمدديیدد إإضافي محتملل لعمرر مخززوونن (

ااإلقليیميیة. IPv4عناوويینن   
 
 

غيیرر معررووفف  
 

ARIN  تستضيیفف مشاووررةة االسيیاساتت االعامة  
في سانن دديیيیغوو٬، كاليیفووررنيیا. تعتبرر  NANOG66) في PPCمشاووررةة االسيیاساتت االعامة ( ARINفي ااألسبووعع االماضي٬، ااستضافتت 

PPC يیة ووضع سيیاساتت جززًءاا منن عملARIN ٬، فهھي بمثابة مناقشة عامة مفتووحة لعدددد منن سيیاساتت االموواارردد. ووقدد تمم االنظظرر في عددةة
". منن شأنن هھھھذذاا IPv4: "االمتططلباتت االمبسططة بحاجة ووااضحة إإلى نقلل عناوويینن ٬ARIN-2015-7، بما في ذذلكك PPCمقتررحاتت في 

٪ 50عنن ططرريیقق إإظظهھارر ااالستخدداامم بنسبة  IPv4لنقلل عناوويینن  للتأهھھھلل ARINاالمقتررحح أأنن يیضيیفف ططرريیقة أأخررىى للمستفيیدديینن في منططقة 
. هھھھنا منن مجمووعع مساحة االعدددد في غضوونن سنتيینن٬، بشهھاددةة مسؤؤوولل. ااططلع على تقرريیرر ااالجتماعع بالكاملل  

 
 

 
فتووحا في إإسططنبوولل يینظظمم بيیتا م ICANNمحوورر   

 
في إإسططنبوولل بيیتهھ االمفتووحح ااألوولل. سيیكوونن هھھھذذاا االحددثث فررصة للمجتمع لالططالعع على  ICANNسيینظظمم محوورر  2016في ماررسس 
ICANN  ووعلى كيیفيیة االمشارركة. ووسيیووفرراالبيیتت االمفتووحح أأيیضا مكانا للتووااصلل للضيیووفف االخاصيینن منن مجتمع ااإلنتررنتت٬، ووسيیكوونن بمثابة

ماء االنططاقاتت ووإإددااررةة ااإلنتررنتت. سيیتمم ااإلعالنن عنن تفاصيیلل هھھھذذاا االحددثث في شهھرر فبرراايیرر. اابَقوواا على منتددىى لمناقشة آآخرر تططووررااتت نظظامم أأس
ااططالعع٬، ووأأتمنى أأنن أأررااكمم هھھھناكك!  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 



 
 

االخاصة بحقووقق ااإلنسانن في مؤؤتمرر خصووصيیة  ICANNددووررةة 
في بررووكسلل  CPDP 2016االكمبيیووترر ووحمايیة االمعلووماتت 

تنتج مناقشاتت فعالة  
 

ا للمررةة ااألوولى في االنسخة االتاسعة منن أأووررووب ICANNنظظمتت 
) في CPDP( مؤؤتمرر خصووصيیة االكمبيیووترر ووحمايیة االمعلووماتت

 29بررووكسلل٬، نددووةة حوولل "هھھھيیكلة ااإلنتررنتت ووحقووقق ااإلنسانن" في 
يینايیرر. ووتمم تلقي هھھھذذهه االنددووةة باهھھھتمامم كبيیرر٬، مما أأثارر مناقشة حيیة  
بة مع فرريیقق االخبررااء االحاضرريینن حوولل حقووقق ااإلنسانن ووجذذاا

يیكا وواالتكنوولووجيیا (صووفي كووااسني منن مجلسس أأووررووبا٬، موون
ززاالنيیيیرريیووتت منن جامعة ملبووررنن٬، كوورريینن كاثث منن جامعة 
أأكسفوورردد٬، جامعة ستيیفانيیا ميیالنن منن جامعة أأمسترردداامم٬، ستيیفاني 

).19بيیرريینن منن جامعة تووررنتوو٬، نيیلزز تيینن وويیفرر االماددةة  تمحوورر  
االمفتووحة  ICANNاالنقاشش حوولل عمليیة تحسيینن محاسبة 

)CCWG ٬، وواالتحدديیاتت االتي تووااجهھ تصميیمم إإططارر االسيیاسة(
ثمم ااعتبارٍر أأعمم لنمووذذجج حاكميیة أأصحابب  WHOISاالعالميیة لـ 

االمصلحة االمتعددددةة ووقددررتهھ على ضمانن تمثيیلل متووااززنن وومتساوو لجميیع االمصالح.   
   

مشارركك خاللل  600إإنن مؤؤتمرر خصووصيیة االكمبيیووترر ووحمايیة االمعلووماتت هھھھوو االحددثث االرراائدد وواالسيیلسة االررئيیسيیة في أأووررووبا٬، وواالذذيي يیجمع 
نهھمم االمفووضوونن ااألووررووبيیوونن وومشررفف حمايیة االبيیاناتت ااألووررووبي.ثالثة أأيیامم٬، منن بيی  

 
 

 
االثاني في ترركيیا   DNSنجاحح منتددىى   

 
مشارركك.  100)٬، وواالذذيي حضررهه أأكثرر منن TRDNSF( االثاني في ترركيیا DNSمنتددىى يینايیرر  19إإلى  18منن  ICANNااستضافتت 
ااقررأأ االمززيیدد ... [رراابطط االمددوونة]شهھدد ااإلنتررنتت االحالي في ترركيیا ووااحتماالتت االنموو االمستمرر. ووقدد ناقشوواا م  

 
 
 
 

:İnternet.com-Turkفووسوونن نبيیلل٬، محرررر   
االثاني في ترركيیا فررصة جيیددةة لمناقشة  DNSكانن منتددىى 

للسووقق بالتووااززيي مع االتغيیررااتت  االدديیناميیاتت ااإلقليیميیة وواالمحليیة
االعالميیة. ووقددمم لنا االمنتددىى أأيیضا لمحة عامة عنن االقضايیا 

ووأألهھمم االمشارركيینن أأفكارراا جدديیددةة  DNSاالمططررووحة في سووقق 
ووفررصا متاحة في االسووقق. ااططلع االمشارركوونن على االتحدديیاتت  

وواالفررصص٬، أأثناء ااعتباررهھھھمم آلثارر ااالقتصادد االررقمي وواالسيیاساتت 
بيیئة االمشارريیع.االتنظظيیميیة في ترركيیا٬، وو  

 
سنة  23. في فتررةة ووجووددهھھھا االتي تررااووحح TR ccTLDقامتت 

نططاقق٬، مع ااحتمالل تووسع أأكبرر. وومع ذذلكك٬، فإنن  375000بتسجيیلل 
في ترركيیا هھھھوو االعقبة االررئيیسيیة أأمامم نمووهه.  DNSقلة ووعي سووقق االـ 

جدديیدديینن  gTLDلكنن هھھھناكك أأخبارراا ساررةة. تمم ااإلعالنن عنن نططاقي 
في يینايیرر  — ist وو .istanbul ووفقا لبلدديیة ااسططنبوولل٬، فإنن .

االجدديیدديینن سيیجلبانن عددةة تجدديیددااتت ووسيیعززززاانن  gTLDنططاقي 
ووجوودد ترركيیا على ااالنتررنتت.   

 
) في إإسططنبوولل٬، وواالذذيي سيیساعدد EMEAمقررهھھھا االررئيیسي االجهھوويي ألووررووبا٬، وواالشررقق ااألووسطط٬، ووإإفرريیقيیا ( 2013في  ICANNأأسستت 

.ICANNووما شابهھهھ منن أأنشططة٬، سيیززدداادد االووعي بـ  DNSضلل منتددىى االـ منن مجتمع ااإلنتررنتت في ترركيیا. ووبف ICANNعلى تقرريیبب   
 

في ترركيیا في االصحفف: DNSمنتددىى االـ   
 

 منن مشارركة أأصحابب االمصلحة في االشررقق ااألووسطط ICANNمقابلة مع باهھھھرر عصمتت٬، نائبب ررئيیسس 
93796h.html-konumda-bir-mukemmel-turkiye-esmat-http://www.gazeteciler.com/gundem/baher  

 
-basliyor-forumu-sistemi-adi-alan-turkiye-ikinci-http://www.internethaber.com/icann

1557040h.htm  
 

ICANN :-http://www.turkمقابلة مع دديیفيیدد أأووليیفف٬، االمدديیرر االعامم وونائبب االررئيیسس ااألوولل لمحوورر إإسططنبوولل لتططوويیرر سيیاسة 
et.com/portal/yazigoster.php?yaziid=52087intern  

 
 
 

 

 
 

)DNS(توونسس) تستضيیفف نظظامم تباددلل نظظامم ااسمم االنططاقق ( ATIأأفيیليیاسس (كندداا) وو   
 

مع قططاعع  DNSإإنن أأحدد االمشارريیع االررئيیسيیة في االخططة ااالستررااتيیجيیة ااإلفرريیقيیة هھھھوو بررنامج إإفرريیقيیا لتباددلل ااألعمالل ووااإلررشاددااتت االخاصة بـ 
DNSلبررنامج شررااكاتت بيینن ررجالل ااألعمالل االعالميیيینن وواالمحليیيینن لقططاعع . وويیشجع ااDNS  وويیهھددفف إإلى بناء االقددررااتت منن أأجلل االمسجليینن

وواالسجالتت ااإلفرريیقيیة.  
 

٬، سافرر 2015دديیسمبرر  17إإلى  ٬6، عقددنا ااتفاقيیة شررااكة مع أأفيیليیاسس في كندداا. منن 2015في يینايیرر عامم  االبررنامجووبعدد نجاحح إإططالقق 
ووغانا ددووتت كوومم إإلى كندداا٬، ووعمال مع ممثليینن منن أأفيیليیاسس ووسلططة تسجيیلل ااإلنتررنتت االكندديیة. ذذكرر االمتددرربانن أأنن  DiaMatrixمتددرربانن منن 
ما ررؤؤىى جدديیددةة لتسوويیقق ااألعمالل االتجارريیة وواالبنى االتحتيیة االتقنيیة ووسيیاساتت ااعتمادد أأمناء االسجلل.أأعططووهھھھ CIARAأأفيیليیاسس وو  

   
ااإلفرريیقيیة. تمم إإططالقق االبررنامج  ccTLDأأددىى نجاحح هھھھذذاا االبررنامج إإلى مباددررةة جدديیددةة تسمى "بررنامج االتباددلل ددااخلل إإفرريیقيیا" بيینن سجالتت 

. ووسافرر هھھھؤؤالء إإلى توونسس في فبرراايیرر منن أأجلل االمشارركة ga.٬، وو bf.٬، وو cmوو .٬، mg.٬، وو ciهھھھذذاا االعامم مع خمسة مووظظفيینن منن سجالتت 
. ATIفي بررنامج تددرريیبي لمددةة أأسبووعع ااستضافهھ أأميینن سجلل معتمدد لـ   

 
AFRINIC  شرريیكك ررئيیسي لـICANN .في هھھھذذاا االبررنامج  

 
 
 

ICANN تستضيیفف مجمووعة االمجتمع االمددني في نيیررووبي  
 

. ووكانن االمتحددثث االررئيیسي ااألستاذذ بيیتانج ICANNة االمجتمع االمددني في نيیررووبي إلجررااء مناقشٍة مع ررحبنا بالسنة االجدديیددةة بددعووةة مجمووع
ي ندديیموو٬، ااألميینن االدداائمم االسابقق في ووززااررةة ااإلعالمم ووااالتصالل في كيینيیا. عقدد هھھھذذاا ااالجتماعع٬، آآددمم بيیكك٬، االمدديیرر ااألوولل لمشارركة االمجتمع االمددن

مشارركك. 45بب االمصلحة منن فرريیقق إإفرريیقيیا. حضرر االجلسة أأكثرر منن ٬، ووبووبب أأووتشيیيینغ٬، مدديیرر مشارركة أأصحاICANNلـ   
 

 
 

  
 

 
 

  
 



 
أأعططى دد.ندديیموو كلمتهھ في هھھھذذاا ااالجتماعع  

 
بتباددلل عملنا االمتعلقق بووضع خططة ااستررااتيیجيیة مستقبليیة لمشارركة منظظماتت االمجتمع االمددني٬، مع  ICANNسمح هھھھذذاا ااالجتماعع لفرريیقق 

تحميیلل االهھيیئاتت االحكووميیة االمسؤؤووليیة. مشارركة االمجتمع االمددني أأمرر بالغ ااألهھھھميیة في  ااإلشاررةة إإلى أأنن االمجتمع االمددني يیلعبب ددوورراا حيیوويیا في
صيیاغة تططوورر حووكمة ااالنتررنتت ووضمانن مقتررحاتت ذذااتت جووددةة عاليیة ووعمليیاتت مشررووعة.   

 
ا تجمعهھمم ووأأكدد االددكتوورر ندديیموو على االحاجة إإلى فهھمم ووجهھاتت االنظظرر وواالمصالح االمختلفة ألصحابب االمصلحة٬، ووخاصة عنددما يیجددوونن قضايی

أأنن تعططيیهھمم تحدديیثاتت منتظظمة عنن  ICANNمعا على أأررضيیة مشترركة. ووحققق هھھھذذاا االحددثث نجاحا٬، حيیثث ططلبب أأصحابب االمصلحة منن 
االمووضووعاتت االتي تهھمهھمم.  

 
 

 
 

ICANN يیحضرر إإططالقق .  გე ] االجووررجيیةGE لـ [
IDN ccTLD  

  
 20يیحتفلل مستخددموو ااإلنتررنتت في جووررجيیا بمعلمم هھھھامم في 

تبيیليیسي. بعدد عددةة أأشهھرر منن االتحضيیرر٬، تمم في  2016يینايیرر 
ااإلعالنن عنن االنططاقق االذذيي يیمثلل جووررجيیا في االبررنامج االنصي 
االجووررجي (مخيیددرروولي) خاللل مؤؤتمرر صحفي خاصص منن قبلل 

(مرركزز تططوويیرر تكنوولووجيیا  ٬ITDC، ووTLDمسؤؤوولل 
االمعلووماتت). كما حضرر فاختانج ااباشيیددززهه٬، ررئيیسس لجنة 

يیاكووشيیفف٬، نائبب  ااالتصاالتت االووططنيیة االجووررجيیة وومايیكلل
لمنططقة أأووررووبا االشررقيیة ووررووسيیا ووآآسيیا  ICANNررئيیسس 
االووسططى.  

  
-االخاصة بأسماء االنططاقاتت االمددوولة االجووررجيیة٬، مثالل ممتازز لنمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن  ccTLDإإنن إإططالقق  منن ااختيیارر سلسلة  

IDN  منن االمنظظماتت االحكووميیة ووغيیرر االحكووميیة (منن قططاعع االووططنيیة لتعيیيینن االمسؤؤوولل٬، إإلى تفوويیضض ااسمم االنططاقق ذذااتهھ. شارركتت االعدديیدد
ااألعمالل االخاصص وواالمجتمع االمددني) في جميیع مررااحلل هھھھذذاا االمشررووعع. مع إإددخالل ااسمم االنططاقق االجدديیدد٬، سيیمكنن لمستخددمي ااإلنتررنتت في 

جووررجيیا االددخوولل إإلى أأسماء االنططاقاتت بحررووفف لغتهھمم.  
  

للعوولمة. ICANNااستررااتيیجيیة  გე IDN TLDيیحاذذيي مشررووعع   
  

 ccTLDفإنن فتررةة شررووقق االشمسس ووأأوولوويیة االتسجيیلل في ااسمم نططاقق جووررجيیا االمددوّولل ستستمرر نحوو ستة أأشهھرر٬، ووبعدد ذذلكك ستصبح نططاقاتت 
 السمم االنططاقق االمددوّولل مفتووحة للتسجيیلل للجميیع.

 
 

االجدديیدد متاحح  gTLDملفف االحقائقق االسرريیعة لبررنامج 
للتنززيیلل وواالمشارركة  

 
دد؟ إإذذاا تساءلتت ذذااتت مررةة عنن االجدديی gTLDما هھھھوو بررنامج 

االجدديیددةة أأوو حاوولتت  gTLDsنططاقاتت االمستووىى ااألعلى االعامم 
شررحهھا لشخصص آآخرر ددوونن نجاحح٬، ااططلع على ووثيیقة االحقائقق 

االجدديیدد. gTLDاالسرريیعة لبررنامج   
 

 gTLDsاالجدديیدد ووتووضح فوواائدد نططاقاتت االمستووىى ااألعلى االعامم  gTLDتقددمم ووررقة االحقائقق االمحددثة لمحة عامة عنن بررنامج 
االجدديیددةة فيیما يیتعلقق بالمنافسة ووااالبتكارر ووااالختيیارر ووااألمنن. ووتقددمم أأيیضا معلووماتت عنن كيیفيیة ااستخدداامم بعضض االكيیاناتت مثلل 

االخاصة بهھمم. gTLDsاالحكووماتت وواالعالماتت االتجارريیة لنططاقاتت االمستووىى ااألعلى االعامم   
 

هھھھوو مصممم لالستخدداامم كمصددرر تعليیمي٬، لذذلكك االجدديیدد بسبع لغاتت مختلفة. وو gTLDيیتووفرر ملفف االحقائقق االسرريیعة حوولل بررنامج 
ال تترردددد في مشارركتهھ أأوو ططباعتهھ أأوو إإعاددةة تووززيیعهھ حسبب ررغبتكك.  

 
.االجدديیدد ااآلنن gTLDتنززيیلل ملفف االحقائقق االسرريیعة لبررنامج   

 
 
 

ووااررئئ محاكاةة ناجحةاانتقالل مشغلل سجلل االطط  
 

). ووأأسفرر EBEROااختبارراا لبررنامج االمشغلل االططاررئئ ووااالحتيیاططي للسجلل ( ٬ICANN، أأكملتت 2016يینايیرر  29في 
٬، ووهھھھوو مووفرر خددمة االمشغلل االططاررئئ ووااالحتيیاططي Nominetااالختبارر عنن ااالنتقالل االناجح للعمليیاتت منن االسجلل االمووجوودد إإلى 

.) االذذيي مقررهه االمملكة االمتحددةةEBEROللسجلل (  
 

) للحمايیة منن ااالنقططاعع EBEROووقدد ساررتت ااإلجررااءااتت االمنفذذةة كجززء منن بررنامج االمشغلل االططاررئئ ووااالحتيیاططي للسجلل (
لضمانن أأمنن ووااستقرراارر وومرروونة ااإلنتررنتت  ICANNاالمحتملل لخددمة االسجلل كما هھھھوو مخطططط لهھا. وويیددعمم هھھھذذاا ااالختبارر جهھوودد 

وونظظامم أأسماء االنططاقاتت.  
 

.EBEROتعررفف على االمززيیدد حوولل بررنامج االمشغلل االططاررئئ ووااالحتيیاططي للسجلل   
 
 
 

االجدديیدد ضدد إإساءةة  gTLDااستعررااضض ضماناتت بررنامج 
DNSااستخدداامم نظظامم أأسمم االنططاقق   

مناقشاتت  ٬ICANN، عقددتت 2016يینايیرر  28في يیوومم 
اءةة ااالستخدداامم االمنفذذةة مفتووحة حوولل االضماناتت ضدد إإس

االجدديیدد. ووكانتت ااألهھھھدداافف هھھھي  gTLDكجززء منن بررنامج 
االمساعددةة في صيیاغة تعرريیفف إلساءةة ااستخدداامم نظظامم ااسمم 
االنططاقق٬، ططررقق االعصفف االذذهھھھني لقيیاسس سووء ااالستخدداامم 

ووجمع االمددخالتت االنووعيیة االتجرريیبيیة بشأنن فعاليیة االضماناتت 
في  DNSفي تخفيیفف إإساءةة ااستخدداامم نظظامم ااسمم االنططاقق 

االجدديیددةة. gTLDsنططاقاتت االمستووىى ااألعلى   
 

شخصا. ووتمم جمع مددخالتهھمم  70اانضمم للمناقشاتت نحوو 
لنشررهه في منتصفف فبرراايیرر للتعليیقق االعامم. ووسيیتمم تسليیمم نسخة  ICANNووسووفف تظظهھرر في تقرريیرر حوولل االمووضووعع تخطططط 

وواالذذيي سووفف يیستعررضض  2015سمبرر منقحة منن االتقرريیرر٬، يیظظهھرر فيیهھا االتعليیقق االعامم٬، إإلى فرريیقق االمتططووعيینن االمنصبب في دديی
االجدديیدد منن حيیثث االمنافسة ووثقة االمستهھلكك ووخيیارر االمستهھلكك  gTLDبررنامج  – CCT.  

 
.عررضض سجالتت االمناقشة  

 

 
 

  
 

 

  
 

 

 



 
Twenty-eight new gTLDs delegated in January 2016 

  
 

.here l list of new gTLDs delegated in January 2016, clickFor the ful 

 
 

في دديیسمبرر:  ua. ااقررأأ مقابلة ميیخائيیلل يیاكووشيیفف مع اانتررفاكسس أأووكرراانيیا خاللل إإططالقق  
http://interfax.com.ua/news/interview/319072.html 

 
 

  )CEEأأووررووبا االووسططى وواالشررقيیة (٬، 2016ترروويیج أأمنن تكنوولووجيیا االمعلووماتت 
 

ترروويیج أأمنن تكنوولووجيیا  IT) في االحددثث ااإلقليیمي ااألوولل لـ IDCإإلى شرركة االبيیاناتت االددووليیة ( ICANNفبرراايیرر٬، ستنضمم  17في 
ووجهھة  20في أأكثرر منن  IDCمع فرريیقق  ICANN. ووفي هھھھذذاا االعامم٬، سووفف يیشترركك مووظظفوو كيیيیفف٬، أأووكرراانيیا٬، في 2016االمعلووماتت 

ررفف على أأقرربب مووقع!ترروويیجيیة في أأووررووبا االووسططى وواالشررقيیة. ررااجع االمووقع للتع  
 

 

 

 

 
 


