
 بيان صحفي
  2015( يوليو )تموز 31

 

للحصول على المداخالت العامة حول المقترح األساسي  ICGتسعى مجموعة عمل 
 لحوكمة األنترنت

 

 سبتمبر )أيلول( 8يستمر أستالم ردود األفعال العامة حول المقترح في موعد أقصاه 
 

( عن بدء فترة التعليقات ICGوالتي يرمز لها ) IANAأعلنت مجموعة تنسيق عملية إنتقال األشراف على وظائف 
لعملية إنتقال األشراف  [losowosP AtiNid wrtAaNdsdAawetA ANAIw[eM 2w, ,wDP]]العامة حول المقترح 

( التابعة الى وزارة التجارة األميركية NTIAمن قبل األدارة العامة للمعلومات واألتصاالت ) IANAعلى وظائف 
الى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين. وهذا يمثل فرصة حيوية للمجتمع ألجل تقييم المقترح ككل 

المجتمع العام على  ICG. تحث مجموعة NTIAر التي وضعت من قبل وكيف يمكن أن يكون مستوفياً للمعايي
 . التعليقات العامةمراجعة المقترح والمشاركة بردود أفعالهم وتعليقاتهم خالل فترة 

 نترنتندوتين نقاشيتين عبر األ ICGيوماً، ستستضيف مجموعة  40العامة البالغة عقب بدء فترة التعليقات 
حسب التوقيت  20:00-19:00أغسطس )آب( وفي تمام الساعة  6ومفتوحة أمام الجميع لحضورها يوم الخميس 

حسب التوقيت العالمي  12:30-11:00أغسطس )آب(، الساعة  7( وفي يوم الجمعة UTCالعالمي المنسق )
 .UTCالمنسق 

وهاماً في مجال حوكمة األنترنت. إن مقترح كيفية معلماً بارزاً  IANAوتمثل عملية إنتقال األشراف على وظائف 
تنفيذ عملية األنتقال هو نتيجة جهود حثيثة بذلت من قبل المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين بمن فيهم 

وكذلك القطاع العالمي لألعمال  IANAالمجتمعات التشغيلية وبإدارة مباشرة أو بعالقات خدمية مع وظائف 
دني والحكومات ومستخدمي األنترنت. وعملت المجاميع المتنوعة من كافة المناطق الجغرافية على والمجتمع الم

.  20141عن نيتها بنقل دورها األشراف وذلك في شهر مارس )آذار(  NTIAإعالن إتمام هذه العملية مباشرة عقب 
وسيتم وضع المقترح من خالل عملية شفافة ومنفتحة وشاملة تقاد من قبل مجتمع كافة أصحاب المصلحة المهتمين 

 بهذا األمر. 

قات، ومصادر وهي أسماء النطا -IANAيعمل المقترح على جمع المكونات ذات العالقة بثالث فئات من وظائف 
 والتي تم فحص وتناول كل منها بمنتهى الدقة.  -أرقام األنترنت ومعلمات البروتوكوالت 

وبأختصار كان رائعاً"،  IANA"إن التفاني الذي أظهره مجتمع اإلنترنت تجاه عملية أنتقال األشراف على وظائف 
(. "وتمثل فترة IETFوعضو فريق عمل هندسة اإلنترنت ) ICGقال ذلك السيدة أليسا كوبير رئيسة مجموعة عمل 

لبناء سجل وووثيقة  ICGالتعليقات العامة فرصة ثمينة لكافة المجتمعات لتقييم عملية األنتقال برمتها ولمجموعة 
 عامة تمثل كيف أستطاع المقترح من أستيفاء التوقعات التي حددت في البداية من قبل الحكومة األميركية."

 
المجتمع لوضع مقترح يلبي المعايير التي حددت من البداية من قبل  مجاميع كان عمالً كبيراً قد تم على يد "لقد

NTIA قال ذلك باتريك فولتسترون، نائب الرئيس لمجموعة "،ICG  ورئيس اللجنة األستشارية لألمن واألستقرار
(SSAC .) :ة وتحليلها، سنكون على أستعداد لتقديم هذا "أنا على ثقة بأنه بعد أستالم التعليقات العاموأضاف

 المقترح الى الحكومة األميركية ألجل مراجعته والموافقة عليه."
 

                                            
1 -transition-intent-announces-release/2014/ntia-http://www.ntia.doc.gov/press

key-internet-domain-name-functions 

https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-stewardship-transition-proposal-EN.pdf
https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-stewardship-transition-proposal-EN.pdf
https://www.ianacg.org/calls-for-input/combined-proposal-public-comment-period/
https://www.ianacg.org/calls-for-input/combined-proposal-public-comment-period/
https://www.ianacg.org/icg-will-be-hosting-two-webinars-regarding-the-transition-proposal-on-thursday-6-august-1900-2030-utc-and-friday-7-august-1100-1230-utc-further-details-will-be-announced-at-the-end-of-the-week/
http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions


الى أستالم مداخالت مجلس األدارة بخصوص المسائل األساسية" قال ذلك السيد محمد  ICG"تتطلع مجموعة 
"إن  وأضاف: ،At-Largeنظومة ( لمALACوعضو اللجنة األستشارية ) ICGالبشير، نائب رئيس مجموعة 

 مداخالت المجتمع تعتبر بحق أمراً جوهرياً لهذه العملية."
 

( لتسهيل CCWG-Accountability، تم تشكيل مجموعة عمل عبر المجتمع )ICGوبموازاة عمل مجموعة 
ح . ومقترIANAفي ضوء عملية إنتقال األشراف على وظائف  ICANNعملية تصميم آليات لتعزيز مساءلة 

المجتمع إرسال التعليقات  امة. علىأيضاً متوفر ألجل التعليقات الع CCWG-Accountabilityمجموعة 
والتعليقات المتعلقة  CCWG-Accountabilityالى مجموعة  ICANNوالمالحظات حول مقترح تعزيز مساءلة 

 .ICGالى مجموعة  IANAبعملية إنتقال األشراف على وظائف 
 

 فية المشاركةتفاصيل الندوتين وكي
 

أغسطس وفي الساعة  6يوم الخميس المصادف  Adobe Connectغرفة  ستتم أدارة الندوتين من خالل
أغسطس وفي تمام الساعة  7وفي يوم الجمعة المصادف  UTCحسب التوقيت العالمي المنسق  19:00-20:00
. إن كنت راغباً بحضور أي من هاتين الندوتين والحصول UTCحسب التوقيت العالمي المنسق  11:00-12:30

 ني:عبر البريد األلكترو ICGعلى معلومات األتصال لإلنضمام الى الندوة، فرجاء قم بمراسلة سكرتارية مجموعة 
<admin@icgsec.asiaن الندوتين ستجريان < وتحديد أي من هاتين الندوتين تود حضورها. يرجى مالحظة أ

يزية وسوف يتم توفير الترجمة الفورية في لغات األمم المتحدة الخمس باألضافة الى اللغة البرتغالية. كلباللغة األن
جمة النصوص المدونة لما سيجري وسيتم تسجيل الندوتين وتدوين نصوص الحوار الجاري فيهما. وبعد ذلك سيتم تر

في الندوتين الى لغات األمم المتحدة الخمس باألضافة الى اللغة البرتغالية وسيتم نشرها على الموقع األلكتروني 
 . ICGلمجموعة 

 
# # # 

 
، يرجى األطالع على:  IANAوعن عملية إنتقال األشراف على وظائف  ICGوللمزيد من المعلومات عن مجموعة 

https://www.ianacg.org  أوhttps://www.icann.org/stewardship. 
 

https://icann.adobeconnect.com/icg
https://www.ianacg.org/
https://www.ianacg.org/
https://www.icann.org/stewardship

