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 العودة إلى الوطن؛ ICANN دبلن 2015

InterConnect Communicationsو )NCSG المدني )مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية ICANN كتابة ماريا فاريل، مجتمع

وبينما أكتب هذا، تزداد درجة الحرارة هذا الصيف في معظم أرجاء أوروبا. كما ويبدو أن درجة الحرارة مرتفعة بنفس الطريقة 
 IANA بشأن انتقال دور المهام اإلشرافية ألعمال ICG في دبلن. تتعهد االقتراحات التي طرحتها ICANN54 بالنسبة الجتماع

ومجموعة عمل مجتمع اإلنترنت لتعزيز مساءلة ICANN CCWG المماثلة بالمشاركة في نقاشات االجتماعات المقبلة، والتي 
يرتب لها العديد فعليًا باعتبارها نقطة تحول رئيسية في تاريخ اإلنترنت.

 
وقد يكون هذا االجتماع حقًا الذي يشكل الموافقة أو يرسخها على األقل، بالنسبة لتنظيمها بحيث تصبح ICANN مستقلة، ومع 

تحمل مجتمع اإلنترنت »أصحاب المصلحة المتعددة« العالمي مسؤولية مصير نظام اسم النطاق والبروتوكوالت واألرقام المرتبطة 
بالفعل.

 
كما وسيكون اجتماع ICANN54 حافل بأعمال مهمة تتراوح ما بين تغطية أسماء النطاقات المدولة IDNs إلى خدمات الوكيل 

المعتمد والخصوصية، ومن حوكمة اإلنترنت إلى حقوق اإلنسان والسالمة العامة - والكثير الكثير.
 

وسيكون كل هذا مع خلفية دبلن الساحرة والمبهرة، وهي إحدى أنجح قرى »سيليكون فالي المصغرة« وموطن لسكان دبلن 
الرائعة. 

 
نتطلع شوقًا لرؤيتكم هناك!

جان جاك ساهيل
نائب رئيس ICANN، أوروبا

يعتبر مجتمع اإلنترنت اإليرلندي حيوي ومتنوع بقدر قدومهم مع مزيج من الشركات متعددة الجنسيات وموهبة محلية. وبسبب شعبنا 
المتعلم والمكان المناسب باألحرى، فقد جعلت شركات تقنية عالمية عدة من دبلن مقرهم األوروبي الرئيسي. 

وعندما يهبط مجتمع ICANN في دبلن في شهر أكتوبر هذا، سيكونون على جانب نهر ليفي من مركز دبلن التقني، »سيليكن 
دوكس« والذي يستضيف عمليات من غوغل وتويتر وفيس بوك وAirBnB مؤخرًا. ويظهر نداء أسماء الصندوق الكبير عالقة حب 

المتبادلة الطويلة من أيرلندا لكل ما هو أمريكي، على الرغم من قلق بعض االقتصاديين من أن نقضي الكثير من الوقت )والنقود( 
في استقطاب شركات من الخارج، ودون إنشاء قطاع التكنولوجيا الخاص بنا بما يكفي.

إال أن المجتمع التكنولوجي منشغل في التأكد من استمرار نجاحنا الحالي. وتجمع INEX، وهي جمعية تناظر بروتوكول اإلنترنت 
IP ومستضيفة الجتماع دبلن، المتخصصين من كافة أنحاء القطاع إلجراء اجتماعات منتظمة وحيوية. حيث تعتبر الحقوق الرقمية 

اإليرلندية منظمة لكافة المتطوعين الذين يكافحون لضمان وجود تأثير إيجابي لإلنترنت على األفراد وعلى مستقبلنا. وتجمع جمعية 
اإلنترنت اإليرلندية األفراد من كافة القطاعات والدولة للتدريب والتواصل وكسب التأييد واالتصال الشبكي بال شك. كما وتتعاون مع 
سجل IE.  في جائزة »DoT IE NET Visionary Award«، والتي فاز بها ميكيلي نيلون مؤسس مسجل Blacknight في عام 

 .2014

وهو ما يقربنا إلى الشعب اإليرلندي في ICANN. ويذكر أحد الزمالء الذي يعمل في المفوضية األوروبية بأنه لم يصادف الشعب 
اإليرلندي منظمة داخلية بعد ال يرغبون المشاركة فيها بل واستقطاب أسرهم ورفاقهم كذلك. حيث يزداد عدد أفراد مجتمع 
ICANN النشطين من أيرلندا من بدايات صغيرة. ويتضمن هذا مدير مجلس اإلدارة السابق دينيس جينينغس ورئيس دائرة 

السجالت ميكيلي نيلون من BlackNight، وحضرتك الموظف السابق ورئيس مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية NCSG لـ 
GNSO، وجيمس غانون نجم دائرة المستخدمين غير التجاريين NCUC الصاعد. وقد تترقبون رؤيتنا والفريق اإليرلندي الكبير في 

اجتماع دبلن و أجل، كما وتعتبر الصور النمطية الوطنية صحيحة تمامًا؛ سنكون نحن في خانة التحدث إلى أي شخص والجميع، 
.ICANN ويسرنا في نهاية المطاف استضافة رفاق العمر

توسع فريق الدعم العالمي - 
يسرنا الترحيب بإثنين من موظفي الدعم العالمي الجدد سيدا أكبولوتين وكوراي نيكوالس نامير إلى مكتبنا الرئيسي في اسطنبول. 
حيث ستتم تغطية لغات من هذا المكتب حاليًا اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية والتركية. قم بزيارة موقع الدعم العالمي الخاص بنا 

.globalsupport@icann.org هنا أو تواصل مع الفريق عبر البريد اإللكتروني

TÜTED – يوم االحتفال بتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

- مايو TÜTED - 29 عبارة عن جمعية رائدة في قطاع 
 ICANN االتصاالت في تركيا، ودعت ديفيد أوليف نائب رئيس

والمدير العام ليكون المتحدث الرسمي، حيث أشار إلى 
تعاون الدكتور أكارير مع ICANN ومجتمع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت ICT في تركيا منذ فتح المكاتب 
الرئيسية منذ عامين. تتوفر المزيد من المعلومات عن 

الفعالية هنا.

جلسة ICANN اإلعالمية في دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة

استضفنا في شهر مايو جلسة إعالمية في دبي، حيث ركزت 
على تنمية نظام اسم النطاق )DNS( في اإلنترنت في 

الشرق األوسط. وتضمن المشاركون في مناقشة اللجنة 
الهيئة التنظيمية لالتصاالت التابعة لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وشركة اتصاالت وقطاع نظام اسم النطاق 
 .AEServerو CentralNIC ومجموعة ARI وخدمات سجل

ومن الممكن مشاهدة التغطية هنا.

 إحاطة ICANN اإلعالمية في 
نايروبي، كينيا

إستضفنا مؤتمرًا صحفيًا في نايروبي 
لمناقشة دور إفريقيا في العمل على 

صياغة مستقبل المنظمة، ونظام اسم 
النطاق )DNS( وسوق اسم النطاق 
في أفريقيا. وكانت النقاط الرئيسية 

التي جرى التركيز عليها هي الفرص 
التي ستوفرها هذه التغييرات في 

قطاع األعمال والى رجال األعمال 
ومستخدمي اإلنترنت في كافة أرجاء 

إفريقيا. وحضر هذه الفعالية مؤسسات 
إعالمية رائدة في شرق إفريقيا. يمكنك 

رؤية مقابلة بيير داندجينو على قناة 
CNBC إفريقيا هنا وتغطية أخرى هنا.

طريق إفريقيا السريع 2015، 
غراهامزتاون، جنوب إفريقيا من 

31-29 أغسطس

عقدت ICANN جلستين رئيستين، 
واحدة حول مستقبل حوكمة اإلنترنت 
ودور إفريقيا في نظام اإلنترنت البيئي 
واآلخر عن اقتصاد نظام اسم النطاق 

)DNS( في إفريقيا. حيث تعتبر التوعية 
في هذه المواضيع أمر أساسي. وهذه 

من إحدى الطرق التي نوصلها إلى 
وسائل اإلعالم في إفريقيا عبر هذه 

الجلسات، وذلك بتقديم المزيد من 
المعلومات األساسية وملخص عن 

الوضع الحالي مع التحديات والفرص 
قدمًا في السوق اإلقليمية وكيفية 

المشاركة وأن تصبح جزءًا فعّال في 
المجتمع ونظام اإلنترنت البيئي.

بناء القدرات
تتضمن الفعاليات األخرى التي شارك فيها فريق ICANN إفريقيا:

تخطو عملية انتقال المهام اإلشرافية ألعمال IANA خطوة أخرى حاليًا بينما يتم فتح اقتراحين رئيسين للتعليق العام. 

ICG الموحد عبر IANA اقتراح انتقال اإلشراف على • 
ICANN CCWG مسودة التقرير الثاني حول توصيات مسار العمل 1 عبر مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة • 

ولمواكبة المستجدات عن فترات التعليق العام النتقال اإلشراف على IANA وتعزيز مساءلة ICANN وآخر األخبار، انقر هنا. 

يجب قراءة ما يلي: 
 • المجلد 9: تحديث حول مناقشات اإلشراف على IANA: من تأليف سامانتا ديكينسون

NTIA من تأليف لورنس إي ستريكلينغ مدير IANA اسمع صوتك حول انتقال • 
 ICANN مع IANA حيث تعلن عن خطة لتمديد عقد NTIA من تأليف لورنس إي ستريكلينغ مدير IANA تحديث عن انتقال  • 

لمدة عام واحد حتى 30 سبتمبر 2016

شاهد ما يلي:
 IANA عن تمديد عقد وظائف NTIA شاهد تحديث فيديو تيريزا سواينهارت حول إعالن

:IANA الجدول الزمني النتقال اإلشراف على وظائف

وكما هو مبين من رئيس ICANN والمدير التنفيذي فادي شحادة، فإن هذه هي المراحل الثالثة المحددة في انتقال اإلشراف 
على IANA خالل حفل االفتتاح.

GDD أخر مستجدات قسم النطاقات العالمية
 gTLD تتوفر المجموعة الثانية من دراسات حالة برنامج

الجديد ).INK،.ORGANIC ،.REALTOR ،.XYZ( اآلن. هذا 
هو جانب من جهود ICANN عالمية لزيادة التوعية بمصالح 

برنامج gTLD الجديد. وتروي دراسات الحالة هذه قصة عن 
نطاق المستوى األعلى TLD، بما فيها معلوماتها األساسية 
وأهداف العمل. وتهدف إلى استخدامها كموارد التعليمية. 

سنواصل نشر دراسات الحالة الجديدة على صفحة الويب هذه 
على بشكل مستمر. وسيتم دعوة كافة السجالت للمشاركة 

معنا لوضع دراسات الحالة.

تسوية إصدار عناوين نظام الترميز المعياري 
األمريكي لتبادل المعلومات ASCII ذات الحرفين 

مع التعليقات
منذ أن أصدرت ICANN عملية إصدار عناوين نظام الترميز 

المعياري األمريكي لتبادل المعلومات ASCII، وقد تم ترخيص 
أكثر من 249.000 نطاق ذو حرفين مكون من حرف/حرف 
عبر ما يقارب 560 نطاق جديد أعلى في المستوى منذ ذلك 
الحين، حيث تتزايد األرقام أسبوعيًا. ومع ذلك، لم يتم إصدار 

ما يقارب 3 بالمئة من العناوين المطلوبة حتى اآلن نظرًا 
للمخاوف التي أعربت عنها الحكومات. نشرت ICANN - في 

منتصف أغسطس - عملية مشروع للنظر إلى التعليقات 
الواردة بتمعن وتقييم العناوين التي تم حجبها حتى اآلن. 

تعرف على المزيد 

يسر قسم التنمية والمسؤولية العامة )DPRD( في ICANN إعالن إطالق طلب NextGen@ICANN 55 لمراكش. وساعد هذا 
البرنامج الناجح للغاية في تجميع أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 30-18 من منطقة اجتماع ICANN سعيًا للمساعدة في تحفيز 

وإشراك أعضاء من الجيل الجديد. واتجه المشاركون في البرنامج إلى تنظيم فعاليات توعوية فريدة واالنضمام إلى برامج زمالة 
وإنشاء دورات على اإلنترنت واإلنخراط أكثر في مجتمع ICANN. ويتم فتح طلب NexTGen@ICANN 55 اعتبارًا من 4 سبتمبر 

2015 – يرجى المشاركة والتواصل مع nextgen@icann.org عن أي استفسارات أو تعليقات تراودكم.

At-Large إطالق برنامج مساعدة
يكمن الهدف من برنامج مبادرة الموظفين الجدد إلى تنسيق مشاركة هيكل At-Large )ALS( ومشاركة العضو الفرد ضمن 

منظمات At-Large اإلقليمية )RALOs( وتعزيز نشاط وضع السياسة ضمن At-Large و ICANN. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة 
هذه الصفحة.

اعتماد مجلس GNSO التقرير النهائي لترجمة ونقل معلومات العقد حرفيًا اعتمد مجلس GNSO في 24 يونيو 2015 التقرير 
النهائي لمجموعة عمل وضع عملية السياسة في ترجمة ونقل معلومات العقد حرفيًا، والذي يتألف من سبع توصيات. وتتضمن 
التوصيات استنتاج مفاده بأنه من غير المرغوب إجراء تحول إلزامي في معلومات العقد نظرًا للتكاليف التي تفوق المنافع. إقرأ 

التقرير النهائي هنا.

SSAC( SAC070( نشر اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
نشرت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار SSAC SAC070: مشورة اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار SSAC حول استخدام 
نطاقات TLD الثابتة/قوائم اللواحق. وتتحرى هذه المشورة احتياجات األمان واالستقرار التي تحيط تزايد استخدام قوائم اللواحق 

العامة )PSLs( على اإلنترنت. إقرأ المشورة هنا. 

بادر بالمشاركة:
قضايا مفتوحة حاليًا للتعليق العام هناك العديد من إجراءات التعليق العام المفتوحة حاليًا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة 

.ICANN لمجتمع

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

وتحقق أيضًا من صفحة التعليقات العامة المقبلة والتي تقدم معلومات عن إمكانية فرص التعليقات العامة مستقبالً. يتم تحديث 
الصفحة بعد كل اجتماع عام لـ ICANN من أجل مساعدة األفراد والمجتمع على تحديد األولويات والتخطيط ألعباء العمل 

المستقبلية.

.SHARP القابلة للبحث من اتفاقية سجل Whois إزالة خدمة 
يهدف إجراء التعليق العام هذا إلى تجميع مساهمة المجتمع حول التعديل المقترح التفاقية سجل SHARP. إلزالة خدمة 

.SHARP القابلة للبحث من المرفق أ )خدمات معتمدة( من اتفاقية سجل Whois
)UTC( إغالق فترة التعليق العام: 11 سبتمبر 2015، 23:59 حسب التوقيت العالمي المنسق

GNSO الداخلية المقترحة - توصيات تنفيذ وسياسة ICANN تعديالت لوائح
حدد مجلس مدراء ICANN في 28 يوليو 2015 نشر التغييرات المقترحة على لوائح ICANN الداخلية كما هو مقترح من 

.ICANN حسب القرار الخاص بها للتعليق العام قبل اعتبار مجلس مدراء GNSO توصيات تنفيذ وسياسة
)UTC( إغالق فترة التعليق العام: 12 سبتمبر 2015، 23:59 حسب التوقيت العالمي المنسق

تقرير المسودة الثاني لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN )مسار العمل 1(
دعت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN المجتمع لتقديم المالحظات على مشروع االقتراح الثاني لتعزيز 
مساءلة إطار عمل ICANN المقترح والذي أعتبرته كأمر أساسي يجب تنفيذه أو ينبغي اإللتزام به قبل أن تتم عملية إنتقال 

دور اإلشراف على وظائف IANA لـ )مسار العمل 1(.
)UTC( إغالق فترة التعليق العام: 12 سبتمبر 2015، 23:59 حسب التوقيت العالمي المنسق

اختيار مجلس منظمة دعم العناوين ASO رون دا سيلفا للعمل في مقعد مجلس اإلدارة رقم 9
اختار مجلس منظمة دعم العناوين ASO رون دا سيلفا ليحل محل راي بلزاك في المقعد رقم 9 في مجلس المدراء. وسيعمل 

السيد دا سيلفا لمدة ثالث سنوات بدءًا من بعد االجتماع السنوي العام في ICANN54. اعرف المزيد هنا

رحلة االمتدادات األمنية لنظام 
اسم النطاق DNSSEC تواصل 

المسير في إفريقيا

يعد تطوير قطاع اسم النطاق في 
إفريقيا هدف مهم ورئيسي في 

استراتيجية إفريقيا. التركيز على أهمية 
االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق 
)DNSSEC(، والمساهمة المباشرة 

ألمان اإلنترنت، وتقديم آليات للمساعدة 
في منع انتحال بيانات نظام اسم 

النطاق DNS والعبث بها. وهذه هي 
الطريق التي يُنظر بها إلى "مشروع 
استعراض DNSSEC". ومن خالل 

ذلك، كانت لدينا جهود رائدة في قيادة 
الوعي والفهم بأهمية امتدادات أمن 
 ،DNSSEC نظام أسماء النطاقات

باإلضافة إلى بناء القدرات تجاه اعتماد 
DNSSEC لنطاق المستوى األعلى 
لرمز البلد ccTLD في إفريقيا. اقرأ 

المزيد

قمة االتصال للتواصل في

 دار السالم في تنزانيا من 28 إلى 29، 
حيث قدم بوب تقرير مجموعة بوسطن 

االستشارية BCG في مناقشة عامل  
e-frictionواستضاف كذلك ورشة 

عمل حول انتقال دور المهام اإلشرافية 
ألعمال IANA. للحصول على مزيد من 

المعلومات قم بزيارة هنا.

نظام اسم النطاق DNS اليوم 
دون االمتدادات األمنية لنظام 

اسم النطاق DNSSEC بمثابة 
نظام "غير مالم"

قد تبدو عبارة "نظام غير مالم" فظة 
للغاية ولكنها واقعية. جاء عنوان هذه 

المدونة من البيان الذي أدلى به أحد 
المشاركين خالل الجلسة الجانبية في 

DNSSEC أثناء إصدار 2015 من 
منتدى نظام اسم النطاق DNS أفريقيا 

في نيروبي في كينيا. اقرأ المزيد 

ورشة عمل تدريب المدربين 
حول حوكمة اإلنترنت في 

ي واغادوغو، بوركينا فاسو: 27-31 
يوليو. كانت ورشة العمل هذه كـ 

"عرض أولي" في إفريقيا الفرانكفونية 
بمثابة فرصة لتعميق المفاهيم 

واالستراتيجيات حول النظام البيئي 
لحوكمة اإلنترنت العالمي. وكان 

بيير وياوفي مساهمين رئيسين من 
ICANN

ورشة عمل عمليات نظام اسم النطاق عمل االمتدادات األمنية 
لنظام اسم النطاق DNSSEC - من 30-27 يوليو 2015

كانت ورشة العمل هذه أول ورشة تقنية مبتدئة تعقد بقيادة مركز ريادة أعمال 
نظام اسم النطاق )DNS-EC( في القاهرة في مصر. وغطت ورشة العمل 

لمدة 4 أيام الجانب التقني لنظام اسم النطاق وكيفية توزيع االمتدادات األمنية 
لنظام اسم النطاق DNSSEC. واستقطبت ورشة العمل ما يزيد عن 20 طالب 

من 7 دول مختلفة في الشرق األوسط وإفريقيا، وشارك في التدريب ثالثة 
مدربين، كان إثنين منهم جزءًا من برنامج مركز ريادة أعمال نظام اسم النطاق 

DNS-EC لتدريب المدربين. ومن الممكن إيجاد المزيد من المعلومات هنا.

 - ISOC 2015 الخاص بجمعية اإلنترنت InterCommunity مؤتمر
من 8-7 يوليو

حضرت ICANN InterCommunity 2015، وهو أول اجتماع افتراضي لجمعية 
اإلنترنت )ISOC( للمجتمع بأكمله، حيث أصدرت جمعية اإلنترنت ISOCتقرير 

اإلنترنت العالمي 2015. النقاط األساسية التي خرج بها التقرير:
• من المرجح بلوغ عدد مستخدمي اإلنترنت 3 مليار بحلول مايو 2015.

• من المتوقع بلوغ معدل إختراق اإلنترنت عبر الهاتف إلى %71 بحلول عام 2019.
• من المتوقع بلوغ االستخدام في كل جهاز أكثر من ثالثة أضعاف في عام 2019.

• يوجد لدى 192 دولة شبكات الجيل الثالث 3G الخلوية الفعالة، والتي تغطي 
%50 من سكان العالم تقريبًا.

• تتكون غالبية مبيعات الهواتف الذكية من األجهزة اليدوية المحمولة المباعة عالميًا؛ وسوف تتفوق مبيعات الكمبيوتر اللوحي 
على مبيعات أجهزة الكومبيوتر الشخصية قريبًا.

• بينما توجد خمس برامج أجهزة محمولة على األقل، يحظى األندرويد بحصة %84 من الهواتف الذكية، و%72 من أجهزة 
الكومبيوتر اللوحي.

• ويوجد ما يزيد عن 1 مليون تطبيق متوفر، حيث تم تحميلها أكثر من 100 مليار مرة.

SEEDIG وEuroDIG: "أسبوع نظام اسم نطاق DNS بلغاريا" 
الحافل والمثمر في شهر يونيو

أصبحت بلغاريا عاصمة اإلنترنت العالمية هذا العام، بدءًا من 1 يونيو مع "حملة 
ترويجية" في مدن مثل فارنا للتغلب على قرع قطاع نظام اسم النطاق DNS مع 

مجتمع األعمال المحلي. 

 )SEEDIG( بدأت "منظمة" حوار أوروبا الشرقية الجنوبية حول حوكمة االنترنت
يوم األربعاء في 3 يونيو بأولى حلقات النقاش المنعقدة قبل بدء الحوار 

األوروبي حول حوكمة االنترنت EuroDIG والذي اعتبر نجاحًا آخر بذاته هذا 
العام، مع مئات المشاركين، وسلسلة من المواضيع المثيرة والمناقشات القوية 

المتزايدة والوثائق الختامية. 

ووضعت سلسلة األحداث هذه والظهور الرسمي لـ SEEDIG مناسبة هامة: يعيدنا هذا إلى ما قبل 12 شهر، عندما التقى عدد 
 SEE في لندن. لقد عرفنا جميعًا منذ مدة بأن مجتمع ICANN 50 من المنطقة رسميًا خالل اجتماع ICANN "قليل من "منظمي
في ICANN حيوي ومليء بالديناميكية والشخصيات المتفانية، إال أننا عرفنا جميعًا بأنه من الممكن إنجاز المزيد لتقويته. ولذا قمنا 

بإنشاء ما بدأ كقائمة بريدية بسيطة: ICANN-SEE. ونشأت من 10 عضو أولي إلى ما يقارب الـ 100 اليوم، وساعدت األفراد 
على تبادل األفكار وتشجيع الفعاليات وتعيين المتحدثين والهيئات لالجتماعات العامة؛ وغيرها من المناسبات وهلم جرا. النتيجة؟ 

تزايد عدد األنشطة والشبكات وجهات االتصال باطراد في أنحاء المنطقة، ومع تزايد الفعاليات بحجم الحضور من بلغراد إلى 
بوخارست، ومن فارنا إلى SEEDIG في صوفيا. ويكفي أن نذكر تنامي القائمة البريدية البسيطة إلى أكثر من ذلك بكثير. حيث 

أننا متحمسون في مضينا قدمًا لرؤية المزيد من هذه األنشطة المنتظرة: أول منتدى حوكمة إنترنت بوسني، ومنتدى اسم النطاق 
المنعقد في صوفيا في شهر ديسمبر )راجع التفاصيل أدناه(، كما ونتطلع قدمًا إلى الفعاليات في بوخارست وبلغراد وسكوبي 

والمزيد في 2016. 

ساعدنا في تنمية وتعزيز مجتمع اإلنترنت في منطقة SEE: انضم إلى القائمة البريدية على icann-see@rnids.rs للبدأ!

"أهمية تعزيز المبادرات لقطاع نظام اسم النطاق DNS المحلي"
CORE بواسطة إليا بازليانكوف، رابطة مجلس أمناء السجل

"يتشرف فريقنا بالمساهمة في تنمية اإلنترنت الوطنية واإلقليمية عبر توسيع فهم 
مواضيع مثل تأثير برنامج gTLD الجديد وإنترنت متعدد اللغات وحوكمة اإلنترنت.

ويجري القيام بتنظيم أو استضافة فعاليات مثل ICANN-Studienkreis في 
 SEEDIGوأسبوع اإلنترنت البلغاري و DOMAINfestو EuroDIG2014، و

في 2015، ومنتدى النطاق السنوي )منذ عام 2011( بهدف تقديم مواضيع ذات 
شعبية كبيرة من ICANN واالجتماعات الدولية األخرى إلى المجتمع المحلي. كما 
وتخدم باإلضافة إلى ذلك الغرض من تقديم المجتمع إلى المتخصصين الدوليين؛ 

وتقدم كذلك فرصة لألشخاص من المنطقة بحضور الفعاليات التي عادة ما تكون بعيدة وال يمكن حقًا الوصول إليها. ويتمكن 
األفراد على هذا النحو ودون السفر إلى مشاركة وجهات نظرهم ومناقشتها بأسلوب غير رسمي ومفتح في قضايا حالية وناشئة 

متعلقة باإلنترنت ذات صلة بها.
وسنواصل العمل على مزيد من الفعاليات ومزيد من الحضور الدوليين، وربما كذلك العمل لمدة يوم واحدة على استضافة اجتماع 

ICANN! إننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدف وجود إنترنت مريح وفي المتناول لألشخاص من سائر أنحاء العالم!"

النطاقات الجديدة - مقترحات األعمال الجديدة
تم عقد اجتماع ممثلي صناعة النطاقات من منطقة أوروبا الشرقية - آسيا 

الوسطى )DOMINO-2015(, بالقرب من موسكو، وهو االجتماع الذي أصبح 
أمرًا تقليديًا. وقد تم تنظيمه بمعرفة المركز الروسي الفني لإلنترنت. وكان كالهما 

ممتعًا )كالمعتاد، قدّم المنظمون... إقرأ المزيد

أسبوع اإلنترنت البلغاري - مهرجان النطاق ومنتدى النطاق - من 
6-1 يونيو 2015
 كتابة أندريا بيكالي

شاركت ICANN في مهرجان النطاق, وهو محتوى مركز تجاريًا واالتصال 
الجلسات التي تركز على فرصة االبتكار وأعمال قطاع اسم النطاق. وجمع منتدى 

النطاق الذي نظمته إليا بازليانكوف رئيسة اللجنة التنفيذية لدى مجلس أمناء 
السجل CORE لجنة من خبراء القطاع وأصحاب مصلحة آخرين من المجتمع. 

وكانت الفعالية خير مثال لطبيعة ¬

االجتماع بطالب القانون في جامعة بهجيشهر 
قامت البروفيسورة إليف كوزيشي من قسم القانون في 
جامعة بهجيشهر في اسطنبول في 5 مايو بدعوة ديفيد 

أوليف كضيف محاضر ليتحدث إلى طالب قانون تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت ICT عن ICANN وحوكمة اإلنترنت. 

مدرسة الشرق األوسط والدول المجاورة لحوكمة 
اإلنترنت - من 29-25 مايو 2015

 تم عقد النسخة الثانية للمعهد اإلقليمي في حوكمة اإلنترنت 
)MEAC-SIG( في تونس باستضافة قسم جمعية اإلنترنت 

ISOC تونس. غطى جدول األعمال لمدة خمس أيام 
 DNS مواضيع حوكمة اإلنترنت مثل تاريخ نظام اسم النطاق

وعنوان IP وحقوق اإلنسان والخصوصية واألمان ووسائل 
التواصل اإلجتماعي وأهم األحداث المتعلقة بـ IG ومناقشات 

هذا العام. واستقطب المعهد أكثر من 30 طالب من 13 
دولة مختلفة. ومن الممكن إيجاد المزيد من المعلومات هنا. 

نتشار L-Roots في باكستان:
تضافرت جهود ICANN بنجاح مع شركاء في الباكستان لزيادة استقرار ومرونة نظام اسم النطاق )DNS( عمومًا من أنواع معينة 
من التهديدات اإللكترونية، كما اعتداءات الحرمان المنتشر للخدمة )DDOS(. وكنتيجة لذلك، فقد تم نشر ثالث نسخ لـ L-Root إلى 

NAYAtel :اآلن. اقرأ المزيد
 COMSATS

استراتيجية الشرق األوسط بعد عامين
اقرأ المزيد

مؤتمر منظمو االتصاالت اإللكترونية الدولية العاشر: مستقبل 
األجهزة المحمولة: 4G وما بعده - من 8-7 مايو

 )ICTA( ابتدأت الفعالية بترحيب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
التركية دكتور تايفون أكارير بالحضور. ودُعي ديفيد أوليف ليشارك في الهيئة مع 

خبراء دوليين، حيث وصف دوره في ICANN وشارك نتائج دراستين مهمتين 
أجرتها مجموعة بوسطن االستشارية لـ ICANN حول الحد من االحتكاك في 

اقتصاد اإلنترنت والسياسات المقترحة لمتابعة تسخير اإلنترنت بصفتها قوة 
اقتصادية متنامية واسعة االنتشار.

أنشطة مكتب EMEA الرئيسية لـ ICANN وأهم اإلنجازات اإلقليمية

المكتب الرئيسي في اسطنبول

أوروبا 

CIS روسيا ودول الكومنولث المستقلة

الشرق األوسط

إفريقيا 

منتدى نظام اسم النطاق DNS إفريقيا
من إعداد بيير داندجينو، نائب رئيس ICANN إفريقيا

شكّلت النسخة الثالثة من منتدى نظام اسم النطاق DNS إفريقيا نجاحًا مدقعًا، وذلك بإظهار كيف تنامت هذه الفعالية على مدار 
السنوات الثالث الماضية. وكان هناك حضور ثابت ومداوالت غنية خالل الحدث حيث سلطت الضوء على إحتمالية التعاون، بجعل 

تجمع نايروبي ممكنًا. 

حيث بدأ الحوار بين سجالت وأمناء السجالت اإلفريقية في دوربان عام 2013، ومع انتقال منتدى نظام اسم النطاق DNS الكيني 
إلى مستوى آخر بينما انضم أصحاب مصلحة آخرين في قطاع نظام اسم النطق DNS وشاركوا وجهات نظرهم. وجرت مناقشات 

رئيسية حول نظام اسم النطاق DNS بإنعكاسات على استراتيجيات التكلفة وأفكار التسويق والحلول التقنية، باإلضافة إلى التطرق 
لجانب مهم - توافر ودقة اإلحصائيات والبيانات المتعلقة بقطاع نظام اسم النطاق DNS اإلفريقي. وتعد إحتمالية وضع شراكات 

استراتيجية في هذا المجال أمر هائل.
 

 وستواصل ICANN الرحلة من خالل إستراتيجيتها اإلفريقية ودعم كافة أقسامها مع الشركاء الحاليين والتطلع قدمًا لتوسعة 
مجموعة الشركاء. حيث يستعد مركز ريادة أعمال نظام اسم النطاق DNS الخاص بنا في القاهرة للمضي قدمًا في ورشات عمل 
بناء القدرات والفعاليات في كل من الجانب التقني والتجاري، كما ونرجو إطالق مراكز أخرى في جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية 
والشراكة مع الحاضنات الحالية والمعالجات لنشر برامج خاصة حول ريادة أعمال نظام اسم النطاق DNS للقادة الشباب الراغبين 

في خوض مغامرة واستغالل إمكانيات هذا القطاع غير المستغل في إفريقيا.

الشكل 1: تلقي ICANN جائزة الشكر لرعايتها منتدى نظام اسم النطاق DNS إفريقيا

أخبار ICANN العالمية:

)DRPD( قسم التنمية والمسؤولية العامة

تحديث السياسة

فعاليات رئيسية مقبل للمشاركة فيها: 
إللقاء نظرة أكثر تفصيالً حول أين كنا وأين سنشارك، يرجى المراجعة هنا. )رابط(

IANA مستجدات عملية انتقال اإلشراف على

أوروبا:

ما قبل فعالية ICANN لمجتمع اإلنترنت اإليرلندي، دبلن، 17 سبتمبر

اإلنترنت اليوم وغدًا، وارسو 30 سبتمبر

منتدى حوكمة اإلنترنت في البوسنة والهرسك، سراييفو - 1 أكتوبر

فعالية األمن اإللكتروني في لشبونة، البرتغال - من 8-7 أكتوبر

منتدى اسم النطاق، صوفيا بلغاريا - 4 ديسمبر

مؤتمر اسم النطاق المدوّل )RNIDD(، باريس، 5-4 نوفمبر

شرق األوسط:

قمة األمن اإللكتروني GCC 2015 | أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة | 16-13 سبتمبر

ICANN 54 | دبلن، أيرلندا | 22-18 أكتوبر

منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي | جواو بيسوا، البرازيل | 13-10 نوفمبر

دمج البنية التحتية اإللكترونية العربية في البيئة العالمية e-AGE 2015 | الدار البيضاء، المغرب | 8-7 ديسمبر

إفريقيا:

منتدى منظمة اتصاالت الكومنولث CTO، نايروبي كينيا - من 14 - 15 سبتمبر

ديمو أفريكا، الغوس نيجيريا - من 25-24 سبتمبر

سمارت أفريكا، كيجالي رواندا - من 21-18 أكتوبر

منتدى حوكمة اإلنترنت شرق إفريقيا - كامباال أوغندا - من 25-24 سبتمبر

ATP 2015 في أبيدجان )ساحل العاج( - من 9-8 أكتوبر

مركز معلومات الشبكة اإلفريقية AFRINIC في برازافيل )الكونجو( - من 27-21 نوفمبر
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