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 )GSE( خالل السنة المالية 2019، واصل فريق شعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين
في الشرق األوسط االعتماد على ما أُحرز من تقدم في تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية للشرق 

األوسط )2016-2019(، التي وضعها المجتمع اإلقليمي. 

وكان من بين أهم قرارات المجتمع تمديد فترة االستراتيجية اإلقليمية الحالية لمدة عام إضافي، 
 ICANN على أن تنتهي بنهاية العام المالي 2020، ومواءمة االستراتيجية اإلقليمية مع خطة

االستراتيجية لفترة العام المالي 2021-2025، متى ما أمكن ذلك. 

وقد ساعد التواصل الرئيسي للمجتمع باإلضافة إلى أنشطة المشاركة وتطوير القدرات األخرى 
منظمة ICANN والمجتمع في المنطقة على إحراز تقدم كبير نحو تحقيق األهداف التالية 

الموضحة في االستراتيجية اإلقليمية:

 دعم بنية تحتية آمنة ومستقرة ومرنة لنظام أسماء النطاقات.	 

تعزيز سوق سليم وتنافسي في مجال األسماء. 	 

توضيح دور ICANN في تطوير منظومة إنترنت. 	 

إننا نشعر بالفخر الكبير بما حققناه بالتعاون مع المجتمع. فدائًما ما كان جهًدا تعاونًيا، ونود أن 
نشكر كل من شارك في هذه الرحلة الرائعة. 

 أرق التحية،
 باهر عصمت

نائب رئيس شعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين، منطقة الشرق األوسط

خطاب من نائب رئيس قسم المشاركة 
العالمية ألصحاب المصلحة في منطقة 

الشرق األوسط
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نظرة عامة على عام مضى - الجدول الزمني

2018

2019

20-21 شباط (فبرایر) 2019
عقدت منظمة ICANN الحدث األبرز إقلیمیاً لھا وھو منتدى نظام 
اسم النطاق السادس لمنطقة الشرق األوسط في دبي، اإلمارات 
العربیة المتحدة.

15 نیسان (أبریل) 2019
ُعقدت جلسة المطالعات الجتماع ICANN64 في الشرق 
األوسط عبر االنترنت لتزوید المجتمع اإلقلیمي بملخص 
للمناقشات الرئیسیة التي جرت في كوبیھ.

23 أیار (مایو) 2019
أجرت منظمة ICANN استبیاناً لتقییم مشاركتھا في الشرق 
األوسط خالل السنة المالیة 2019. یمكن العثور على نتائج وتقریر 
االستبیان ھنا.

5-9 آب (أغسطس)
كانت منظمة ICANN منظماً مشاركاً في مدرسة الشرق األوسط 
والدول المجاورة لحوكمة اإلنترنت (MEAC-SIG 2018) في 

القاھرة، مصر.

28 تشرین الثاني (نوفمبر) 2018
ُعقدت جلسة المطالعات الجتماع ICANN63 في إسطنبول، 
تركیا، لتزوید أصحاب المصلحة األتراك بملخص للمناقشات 

الرئیسیة التي جرت في برشلونة.

19 شباط (فبرایر) 2019
قامت منظمة ICANN بتنظیم أول تدریب لعملیة وضع السیاسات 

لمنظمة GNSO لمنطقة الشرق األوسط في دبي، اإلمارات العربیة 
المتحدة.

11 آذار (مارس) 2019
استضافت منظمة ICANN جلسة فضاء منطقة الشرق األوسط في 

اجتماع ICANN64 في كوبیھ، الیابان، بالتعاون مع المجتمع اإلقلیمي. 
ورّكزت الجلسة على أسماء النطاقات المدّولة والقبول الشامل.

24 نیسان (أبریل) 2019
ُعقدت جلسة المطالعات الجتماع ICANN64 في إسطنبول، 
تركیا، لتزوید أصحاب المصلحة األتراك بملخص للمناقشات 

الرئیسیة التي جرت في كوبیھ.

10 كانون األول (دیسمبر)
ُعقدت جلسة المطالعات الجتماع ICANN63 في الشرق 
األوسط على االنترنت لتزوید المجتمع اإلقلیمي بملخص 
للمناقشات الرئیسیة التي جرت في برشلونة.

22 تشرین األول (أكتوبر) 2018
استضافت منظمة ICANN فضاء منطقة الشرق األوسط بالتعاون مع 
المجتمع اإلقلیمي في ICANN63 في برشلونة، إسبانیا. رّكزت الجلسة 
على برنامج دعم مقدم الطلب لبرنامج نطاقات gTLD الجدیدة.

التقرير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط
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اإلقليمي  المستوى  على  النقاط  أبرز 

المتحدة  العربية  النطاقات للشرق األوسط في دبي، اإلمارات  منتدى نظام أسماء 

ُعقد منتدى نظام أسماء النطاقات في الشرق األوسط )MEDNSF( للمرة األولى بالتزامن مع فعالية أخرى ذات صلة باإلنترنت وهي 
الجمعية العمومية السنوية لرابطة نطاقات المستوى األعلى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، APTLD75. وقد أجريت الفعالية في دبي 

باإلمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20-21 شباط )فبراير( 2019. 

وقد انبثقت عن التوصيات المقدمة من "استبيان تقييم خمس سنوات لمنتدى DNS في الشرق األوسط" والذي تم تعميمه على 
المجتمع اإلقليمي في شهر أيار )مايو( 2018. واقترح المجتمع تنظيم المنتدى بالتزامن مع فعاليات مماثلة إلضافة القيمة وتعظيم نسبة 

الحضور.

وكالمعتاد، تم توزيع استبيان حول هذه الدورة المحددة من المنتدى للحصول على تعليقات المشاركين. وقّيم تسعة وسبعون بالمئة من 
المشاركين باالستبيان المنتدى بأن ممتاز أو جيد جًدا. ويمكن العثور على نتائج االستطالع هنا.

https://www.icann.org/news/blog/a-review-of-the-middle-east-dns-forum-five-years-and-counting
https://www.icann.org/news/blog/a-review-of-the-middle-east-dns-forum-five-years-and-counting
https://www.mednsf.org/wp-content/uploads/2019/06/MEDNSF2019_Survey-Results_29May2019.pdf
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اإلقليمي العمل  على  األوسط  الشرق  مجتمع  تعليقات 
ICANN بالمشاركة مع أصحاب المصلحة في الشرق األوسط، تم  التزام منظمة  كجزء من 

أنحاء  ICANN في جميع  لمنظمة  المشاركة  الرضا عن جهود  لتقييم مستويات  إجراء استطالع 
يلي: للردود كما  النقاط األولية  أبرز  المنطقة. وكانت 

 كان رأي 70% من المشاركين في االستطالع في جهود المشاركة اإلقليمية بأنها فعالة أو فعالة 	 
للغاية. 

 أظهر 74% الرضا أو الرضا الشديد عن جهود المشاركة خالل العام المالي 2019. 	 

وتضمنت األنشطة التي اجتذبت أعلى نسبة مشاركة في المنطقة جلسة فضاء منطقة الشرق األوسط 
في اجتماعات ICANN العامة ومنتدى نظام اسم النطاق لمنطقة الشرق األوسط والندوات المنعقدة 

.)MEAC- SWG( عبر اإلنترنت وأنشطة تطوير القدرات ومجموعة عمل استراتيجية منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة

وبشكل عام، أظهر االستبيان ارتياًحا للعمل المنجز، والكفاءة المهنية لدى أعضاء منظمة ICANN، وحرصهم على مواصلة العمل 
على األولويات اإلقليمية. لمعرفة المزيد حول هذا االستبيان، انقر هنا. 

الشرق األوسط  الشامل في منطقة  القبول  جهود 
القبول الشامل )UA( عبارة عن مطلب تأسيسي إلنترنت متعدد اللغات بشكل واقعي، 

بحيث يستطيع المستخدمون من جميع أنحاء العالم التصفح فيه بالكامل بلغاتهم 
المحلية. ويعد موضوعاً مهماً للغاية في الشرق األوسط نظراً ألن معظم البلدان 

واألقاليم في المنطقة لديها نطاق المستوى األعلى لرمز البلد السم النطاق المدّول 
)IDN ccTLD(. ومن المتوقع أن يضمن القبول الشامل استخداماً أفضل لمثل هذه 

النطاقات ذات المستوى األعلى.

تم عقد العديد من االجتماعات والمحادثات لزيادة الوعي حول القبول الشامل في   
البلدان التالية في جميع أنحاء المنطقة: ففي باكستان مع المجلس الباكستاني لتصدير 
البرمجيات؛ وفي مصر في مركز ريادة األعمال لنظام أسماء النطاقات )DNS-EC(؛ وفي تركيا في إطار فعالية Hosting Talk؛ 

.)MENOG19( وفي لبنان في إطار مجموعة مشغلي شبكات الشرق األوسط 2019 ومنتدى النظراء

أجرى سفير برنامج القبول الشامل في المنطقة، عبد المنعم جليلة، العديد من جلسات التوعية حول أسماء النطاق المدّولة، وتدويل 
عناوين البريد اإللكتروني )EAI(، والقبول الشامل في مصر وفي جميع مناطق الشرق األوسط وأفريقيا:

 في مصر، ُعقدت ورش عمل في المدن التالية: أسيوط، القاهرة، الفيوم، اإلسماعيلية، المدينة، المنصورة، المنوفية، نصر وطنطا. 	 
واستقطبت ورش العمل هذه حوالي 650 مشارك.

 عبر الشرق األوسط وأفريقيا، ُعقدت ورش عمل ومحادثات في المدن التالية: بغداد، العراق؛ عمان، األردن؛ بيروت، لبنان؛ 	 
مراكش، المغرب؛ الخرطوم السودان؛ كمباال، أوغندا؛ وطشقند، أوزبكستان )لفريق السجل af. من أفغانستان(.

https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-survey-fy19-17jul19-ar.pdf
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الدعم  منظمات  اإلقليمية:  المشاركة 

2 15

مستشاراً ھم من الشرق األوسط
3 23

GNSO مجلس

عضواً ھم من الشرق األوسط
62

ASO Address councilors are from Africa 

21 172

دائرة موفري خدمات اإلنترنت واالتصال 
(ISPCP)

عضواً ھم من الشرق األوسط

(BC) الدائرة التجاریة

دائرة مستخدمي اإلنترنت غیر التجاریین 
(NCUC)

من أعضاء المنظمة ھم من الشرق األوسط

من األعضاء الفردیین ھم من الشرق األوسط

من مستشاري عناوین منظمة دعم العناوین ھم من الشرق األوسط
من 

(ASO) منظمة دعم العناوین

من أعضاء نطاق المستوى األعلى لرمز البلد ھم من الشرق األوسط
من 

من 9151من 

71من أصل  3 من أصل 4

96 من أصل 5

55 من أصل 1

604 من أصل 66

(ccNSO) منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد

(GNSO) المنظمة الداعمة لألسماء العامة

عضواً ھم من الشرق األوسط

(IPC) دائرة الملكیة الفكریة

عضواً ھم من الشرق األوسط

الدائرة غیر الربحیة المعنیة بالجوانب 
(NPOC) التشغیلیة

قادة منظمات الدعم اإلقلیمیة

سید إسماعیل شاه 
GNSO مستشار

إلسا سعادة 
GNSO مستشار

وفاء دحماني 
ASO مستشار عناوین

رفیق داماك
GNSO نائب رئیس مجلس

رفیق وھو تونسي األصل لكنھ یقیم في الیابان. یساھم في كل من مجتمعات ICANN في الشرق األوسط وآسیا والمحیط الھادئ.
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االستشارية اللجان  اإلقليمية:  المشاركة 

 ASO Address councilors are from Africa

(GAC) اللجنة االستشاریة الحكومیة

 212 26

منال إسماعیل 
رئیس اللجنة االستشاریة 

الحكومیة

(RSSAC) اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 

11 من منظومات المجتمع الشامل لعموم 
المستخدمین و7 أفراد عبر 8 من البلدان 

واألقالیم في المنظمة اإلقلیمیة الشاملة لعموم 
المستخدمین في منطقة آسیا وأسترالیا 
(APRALO) وجزر المحیط الھادئ

11 من منظومات المجتمع الشامل لعموم 
المستخدمین و1 أفراد عبر 7 من البلدان 

واألقالیم في المنظمة اإلقلیمیة الشاملة 
لعموم المستخدمین في أفریقیا. 

(AFRALO)

(ALAC) اللجنة االستشاریة العامة لعموم المستخدمین

ً عضوا
19من 2 

علي المشعل 
APRALO نائب رئیس

محمد البشیر 
AFRALO رئیس

قادة اللجان االستشاریة اإلقلیمیة

21 عضًوا من الشرق األوسط من ضمن 
26 دولةً وإقلیًما

المراقبون من الشرق األوسط

G A C

من 

8112
8 أعضاء من أصل 112 ھم من الشرق األوسط

من 
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أخرى اإلقليمية:  المشاركة 

ASO Address councilors are from Africa 

(NomCom أو) ICANN لجنة الترشیح في

21 3
مندوبًا ھم من الشرق األوسط

زاھد جمیل
الرئیس المشارك للجنة 

الترشیحات

نادرة األعرج 
مندوب لجنة الترشیحات

عزیز ھاللي
مندوب لجنة الترشیح

قیادة المجتمع

فرق العمل المجتمعیة

عوائد المزاد العلني لبرنامج gTLD الجدیدة

(PDP) عملیة وضع السیاسات

3 
أعضاء ھم من الشرق األوسط

1 
عضو واحد ھو من الشرق األوسط

4 
أعضاء ھم من الشرق األوسط

العملیة المعجلة لوضع السیاسات للمواصفة 
 - gTLD المؤقتة لبیانات تسجیل نطاقات

المرحلة 1

العملیة المعجلة لوضع السیاسات للمواصفة المؤقتة لبیانات 
تسجیل نطاقات gTLD - المرحلة 2

6 
أعضاء ھم من الشرق األوسط

6 
أعضاء ھم من الشرق األوسط

 gTLD اإلجراءات القادمة لنطاقات
الجدیدة

مراجعة جمیع آلیات حمایة الحقوق في كافة نطاقات 
gTLD

 GNSO وصول المنظمات الدولیة الحكومیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة التابعة لـ
:gTLD إلى آلیات حمایة الحقوق التصحیحیة في جمیع نطاقات (IGO-INGO أو)

1 25
عضًوا ھم من الشرق األوسط

من أصل 

من أصل 
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المراجعات اإلقليمية:  المشاركة 

المراجعات التنظیمیة
ccNSO المراجعة التنظیمیة لنطاقات

المراجعات
المراجعات الخاصة

(SSR2) المراجعة الثانیة ألمن وإستقرار ومرونة نظام اسم النطاق

قادة اللجان االستشاریة اإلقلیمیة

رفیق داماك  
نائب رئیس المرحلة األولى من العملیة المعّجلة لوضع السیاسات

 1
أعضاء في مجموعة عمل مراجعة ccNSO من الشرق األوسط

10

من أصل 15

من أصل 

1
عضًوا ھم من الشرق األوسط

رفیق وھو تونسي األصل لكنھ یقیم في الیابان. یساھم في كل من مجتمعات ICANN في الشرق األوسط وآسیا والمحیط الھادئ.
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المدّولة النطاقات  وأسماء  الشامل  القبول  اإلقليمية:  المشاركة 

المدّولة النطاقات  أسماء 
تم االنتهاء من العمل على النص العربي، الذي قام به فريق العمل المعني بأسماء النطاقات 

العربية المدّولة )TF-AIDN( وتم دمج النص العربي في منطقة الجذر في آذار )مارس( 
 .)LGR-1( 2016. صدر النص العربي في قواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر األولى 

اقرأ هنا للحصول على مزيد من المعلومات. 

الشامل القبول 
كانت الجهود المبذولة لزيادة الوعي حول القبول الشامل وأسماء النطاقات المدّولة في منطقة 

الشرق األوسط من بين األنشطة الرئيسية في السنة المالية 2019. 

اإلقليمي الشامل  القبول  سفير 

عبد المنعم جليلة - مصر

المدّولة النطاقات  ألسماء  إقليمي  قائد 

أحمد بخات مسعود - رئيس فريق العمل المعني بأسماء النطاقات العربية المدّولة 

التشكيل العملقيد  اإلنجازقيد  التضمينقيد  قيد 
العربية

https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en


الشرق األوسط القدرات في منطقة  تنمية  أنشطة 

األمام إلى  التطلع 
 ICANN في الشرق األوسط على التقدم المحرز فيما يتعلق بمشاركة المجتمع في ICANN في السنة المالية 2020، سيبني فريق
وتطوير القدرات. كما سيستمر االلتزام بتعزيز جهود المشاركة، مع السعي للحصول على تعليقات من المجتمع اإلقليمي ومراجعة 

األنشطة اإلقليمية وفًقا لذلك. على وجه الخصوص، سيعمل الفريق اإلقليمي مع المجتمع ألخذ التعليقات واالقتراحات الواردة في 
استبيان المجتمع للسنة المالية 2019 في االعتبار عند تخطيط الخطوات التالية. 

إن استراتيجية المشاركة اإلقليمية الحالية في عامها األخير، وبالتالي ال تزال سارية المفعول، وال تزال األهداف اإلقليمية تركز على 
تحقيق األهداف االستراتيجية اإلقليمية، مع زيادة الجهود من أجل:

 تنويع المشاركة والتواصل مع المجتمعات الجديدة وأصحاب المصلحة الجدد وخاصة من البلدان واألقاليم األقل مشاركة في 	 
.ICANN

 	.DNSو DNS تطوير المزيد من بناء القدرات الفنية ألمن نظام اسم النطاق

 رفع مستوى الوعي حول القبول الشامل وتشجيع المزيد من المشاركة من المجتمع في العمل المتعلق بالقبول الشامل. 	 

سيتم تشكيل مجموعة عمل مجتمعية جديدة لتطوير استراتيجية المشاركة اإلقليمية بعد السنة المالية 2020. كان توافق اآلراء بين 
أعضاء المجتمع بغرض مواءمة االستراتيجية اإلقليمية مع خطة ICANN االستراتيجية لألعوام المالية 2021-2025. هذه أحد 

األولويات العليا في الفترة المقبلة، وااللتزام بدعم المجتمع طوال هذه العملية والعمل بشكل وثيق معهم في تنفيذ االستراتيجية الجديدة 
سيكون من األمور البارزة خالل الفترة المقبلة. 

PARTICIPANTS
NO. OF

87
UZBEKISTAN

التدریب للمجتمع 
التقني

كجزء من مھمة ICANN لضمان التشغیل 
المستقر واآلمن ألنظمة المعرفات الفریدة 

لإلنترنت، وفرت منظمة ICANN ورشات 
تدریبیة تھم عملیات نظام اسم النطاق 

(DNS)، واإلمتدادات األمنیة لنظام اسم 
النطاق (أو DNSSEC) وإنتھاك نظام اسم 

النطاق.

6
إجمالي عدد ورش العمل التقنیة: 

87
إجمالي عدد المشاركین: 

التدریب للمجتمع غیر 
التقني

تساعد منظمة ICANN أیًضا بانتظام في بناء 
القدرات للمجتمع غیر الفني مثل أمناء السجالت 

المعتمدین ومشغلي السجالت، وتتواصل مع 
المجتمع األكبر لمساعدة أصحاب المصلحة 

على فھم سیاسات ICANN وعملیاتھا بشكل 
أفضل.

13
إجمالي عدد ورش العمل غیر التقنیة: 

416
إجمالي عدد المشاركین: 

تدریب وكاالت إنفاذ 
القانون

في المنطقة، تساعد منظمة ICANN في 
دعم تطبیق القانون من خالل ورش عمل 

.DNS حول أمان نظام اسم النطاق

4
إجمالي عدد ورش إنفاذ القانون:

39
إجمالي عدد المشاركین: 

YEMEN
39

JORDAN
39

TUNISIA
39

LEBANON
39416

EGYPT
416 87

PAKISTAN
39416

TRAINING FOR
TECHNICAL
COMMUNITY

TRAINING FOR
NON-TECHNICAL
COMMUNITY

TRAINING FOR
LAW ENFORCEMENT
AGENCIES 

87
MOROCCO

39

87
ALGERIA

87
KUWAIT

416
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موقع الشرق األوسط

المقر اإلقليمي
 إسطنبول، تركيا

 هاكي يتن كاد. سلينيوم
 بالزا رقم: 10 / س.ك:10
 34349 إسطنبول، تركيا

رقم الهاتف: 6222 999 212 90+

لالطالع على التقارير اإلقليمية السابقة، يرجى زيارة صفحة 
ICANN للتقارير اإلقليمية.

يرجى متابعتنا على

Linkedin
@ICANN

التویتر
@ICANN

الفیسبوك
@ICANNorg 

التویتر بالعربي
@ICANN_AR

YouTube
@ICANNnews

Flickr
@ICANN

االنستغرام
@ICANNorg

عالم واحد، إنترنت واحد

https://www.icann.org/resources/pages/regional-reports-2019-2019-01-17-en
https://www.icann.org/resources/pages/regional-reports-2019-2019-01-17-en
https://www.icann.org/resources/pages/regional-reports-2019-2019-01-17-en

