
 (تحدیث معلق) ICANNلجنة اختیار زمالة 
مسؤولیة تقییم كافة طلبات الزمالة المفحوصة المستلمة من خالل نظام الطلب  ICANNتتولى لجنة اختیار زمالة 

 عبر اإلنترنت، لتحدید الطلبات التي تلبي بصورة أفضل معاییر اختیار المتقدمین المنشورة للبرنامج. 

 أعضاء اللجنة القیام بما یلي:إضافة إلى ذلك، یطلب من 

عبر تقدیم المعلومات والتعلیقات  ICANNأن تكون بمثابة مصدر لمجلس إدارة وطاقم عمل  .أ
 على تخطیط، وإنجاز وتقییم برنامج الزمالة حسب الحاجة أثناء وقت الخدمة

ي ن فتقدیم التوعیة حول دعم برنامج الزمالة وخلق مجموعة من األعضاء المستقبلیین المحتملی .ب
 لجنة االختیار. 

 بنیة العضویة

سوف تتكون لجنة الزمالة مما ال یقل عن أربعة وال یزید عن خمسة ممثلین عن مجتمع اإلنترنت  .أ
العالمي الذین لدیھم تاریخ قوي من الخبرة في بعض القطاعات المحددة من النظام اإلیكولوجي 

لإلنترنت بما في ذلك وعلى سبیل المثال ال الحصر؛ قضایا اإلنترنت التقنیة، أو العمل في 
أو  ICANNكومة أو المجال األكادیمي، أو األعمال التجاریة أو غیر التجاریة؛ أو العمل مع الح

أیة كیانات أخرى متخصصة في اإلنترنت؛ أو العمل المتعلق بالدول المھمشة و/أو منخفضة 
التمثیل و/أو أعمال التطویر المتعلقة باإلنترنت، أو االنتساب/معرفة أي من برامج الزمالة 

 األخرى
 ICANNالعضویة تكون بناًء على دعوة من فریق عمل  .ب

 شروط الخدمة

لمدة  ICANNسوف یطلب من األعضاء العمل فیما ال یقل عن ثالثة اجتماعات عامة لمؤسسة  .أ
 ال تزید عن ثالث سنوات

 قد یستقیل األعضاء في أي وقت إذا ظھرت ظروف تمنعھم من أداء مھام وظیفتھم بكفاءة .ب
لجنة الزمالة كل عضو على حدة كلما أمكن للحفاظ على استمرار  سوف ینتقل األعضاء من .ت

 الخبرات والمعلومات
مرة كل عام،  ICANNسوف یجتمع أعضاء لجنة الزمالة شخصیاً في اجتماع عام لمؤسسة  .ث

وُیفضل أن یتم ذلك في االجتماع "أ" أو "ج"، وإذا لزم األمر، ُتعقد اجتماعات إضافیة للجنة 
 خالل فترة تقییم عملیة طلبات الزمالة  الزمالة عبر الھاتف

 العملیات اإلضافیة لتقییم الطلبات واتخاذ القرار
 

سوف ُیطلب من لجنة الزمالة تصنیف مقدمي الطلبات ضمن المناطق بترتیب نتائجھم حسب  .أ
معاییر اختیار المتقدمین. سوف یختلف عدد الزمالة المتاحة حسب عدد المرشحین المؤھلین، 

 االجتماع وقیود المیزانیةمكان 

سوف یقوم كل عضو من أعضاء لجنة الزمالة بمراجعة الطلبات في ضوء األسئلة الواردة في  .ب
 نموذج الطلب، المرتبط بمعاییر المتقدمین المنشورة:

  لماذا یشعر مقدم الطلب الجدید أو الخریج العائد أن المشاركة فيICANN 
ر ھام بالنسبة لھذا االجتماع على وبشكل منفصل في برنامج الزمالة ھو أم

 وجھ الخصوص



  ھل سبق أن تم تمثیل دولة مقدم الطلب في أي من اجتماعاتICANN  من
 ؟ICANNقبل، وھل تعتبر مھمشة و/أو منخفضة التمثیل في 

  ھل سبق أن حضر مقدم الطلب أیاً من اجتماعاتICANN  العامة من
التي قد اكُتسبت وكیف تم قبل؟ إذا كان األمر كذلك، ما ھو نوع الخبرة 

 استغاللھا

  ھل سبق أن تم اختیار المتقدم كزمیل وإن كان األمر كذلك، كیف تم
استغالل الخبرة التي اكتسبھا وما ھي أھداف ھذا االجتماع بناء على الخبرة 

 التي قد اكُتسبت

  ما نوع المعرفة األساسیة ومستوى الخبرة لدى المتقدم عنICANN ،
 ر وافد جدید أو خریجسواء من وجھة نظ

  ھل مقدم الطلب في منصب أو ینتمي مقدم الطلب إلى مجموعة، أو منظمة
أو دائرة حكومیة تجعل من الممكن بالنسبة لھ/لھا أن یؤثر على سیاسة 

 اإلنترنت محلیاً أو في منطقتھ

  ھل أبدى المتقدم صعوبة مالیة و/أو جھود للتمویل الذاتي سابًقا من خالل
 لحضوروسائل أخرى ل

  ھل مقدم الطلب على استعداد لالنتھاء من مادة التعلیق باإلضافة إلى
وفي وبعیًدا عن اجتماعات  ICANNالمشاركة الفعالة في أعمال 

ICANN باإلضافة إلى استمرار المشاركة في شبكة خریجي الزمالة 

  استناًدا إلى التعلیقات المستلمة من فریق عمل السیاسات ومشاركة أصحاب
، ھل یطرح ھذا المتقدم الخبرات الالزمة ICANNالمصلحة العالمیة في 

 ICANNفي المنطقة أو القطاع أو المجتمع داخل 

سیقیم أعضاء لجنة الزمالة بصورة فردیة ویجمعون النقاط لكل طلب باستخدام معاییر  .ت
اختیار المتقدمین وورقة نتائج التقییم. ثم سیرسل أعضاء اللجنة معلومات التقییم الفردیة 

 ، والتي بعد ذلك سیتم تلخیصھا في قاعدة بیانات الطلبات.ICANNتلك إلى 

بملء الشرائح من كل منطقة بالتفضیل المقدم ألصحاب أعلى نتائج، مع  ICANNبعد ذلك، سیقوم فریق عمل 
مراعاة الحاجة للمرشحین المتمیزین من المجتمعات والقطاعات المھمشة و/أو منخفضة التمثیل لتمثیلھا في 

ICANN 

 أعضاء اللجنة الحالیین:
 Eintellego(كبیر الفنیین في  2018آسیا والمحیط الھادي: یعمل حتى صیف  – أفتاب صدیقي •

Networks Pty Ltd وعضو نشط في ،APNIC كما عینتھ ،APNIC  في اللجنة االستشاریة في
 ).SANOG PCمنظمة دعم العناوین، والرئیس المشارك في 

(تعمل حالًیا في برامج حوكمة اإلنترنت اإلقلیمیة،  2019أوروبا: تعمل حتى صیف  –سورینا تیلیناو  •
 عن رومانیا كما أنھا أحد خریجي برنامج الزمالة). GACسابًقا تشغل مقعًدا في  وكانت

وعضو  NIC.br(مدیر ورئیس  2016أمریكا الالتینیة: سیعمل حتى خریف عام  – دیمي جیتسیكو •
 )ICANNسابق في مجلس إدارة 



تخطیط في (مدیر خدمات االتصاالت وال 2016ستعمل حتى ربیع عام  غرب آسیا: –كریستین أریدا  •
NTRA  في مصر، كانت ضمن الفریق الذي قدم ألول مرة خدمة اإلنترنت في مصر، باإلضافة إلى
وعضو األمانة العامة لمنتدى  IGF MAGباللغة العربیة في مصر، وعضو ضمن  ccTLDإطالق 

IFG ) العربي؛ وعضو فریق عمل استراتیجیة الشرق األوسطMESWG( 

(نائب رئیس مجتمع تكنولوجیا  2017فریقیا: سیعمل حتى صیف أ – جاونجاالوي ("جاو") موسوي •
بتسوانا، كما أنھ متحمس  IDMالمعلومات في بتسوانا، مدیر التسویق واالتصاالت في الدولة في 

وتم . bwاالستشاریة لنطاق  BOCRAلتطویر تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات وعضو في لجنة 
 )Diploبواسطة مؤسسة  2011ترشیحھ لتولي منصب قائد ناشئ للعالم الرقمي في 

 أعضاء اللجنة السابقین:
 جوالت 9سنوات على مدار  3عملت لمدة  -أمریكا الالتینیة  –فاندا سكارتزیني  •

 جوالت 9سنوات على مدار  3عمل لمدة  -أمریكا الشمالیة  –ستیفین ھیوتر  •

 جوالت 8سنوات على مدار ½  2عمل لمدة  -أمریكا الالتینیة  –إریك إریارتي آھون  •

 جوالت 5سنة على مدار  ½ 1عمل لمدة  -إفریقیا  –بییر أویدراوغو  •

 جوالت 3سنة على مدار  1عمل لمدة  -غرب آسیا  –أیمن الشربیني  •

 جوالت 9سنوات على مدار  3عمل لمدة  -آسیا والمحیط الھادي  –ھونج زاي  •

 جوالت 9سنوات على مدار  3عملت لمدة  -غرب آسیا  –نشوى عبد الباقي  •

 جوالت 10سنوات على مدار  3عمل لمدة  -أمریكا الالتینیة  –ألیخاندرو بیسنتي  •

 جوالت 10سنوات على مدار  3عملت لمدة  -أوروبا الشرقیة  –تاتیانا تشیریف  •

 ICANNلیاً من طاقم عمل جوالت * حا 3عمل على مدار  –غرب آسیا  –فھد بطاینة  •

 جوالت 10سنوات على مدار  3عمل لمدة  -إفریقیا  –محمد دیوب  •

 جوالت 10سنوات على مدار  3عمل لمدة  -آسیا والمحیط الھادي  –جوراب راج أوبادھایا  •

 جوالت 10سنوات على مدار  3عملت لمدة  -أوروبا الشرقیة  –نیلي ستویانوفا  •
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