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مررحبا  بكمم

  ICANN  أأووررووبا  وواالشررقق  ااألووسطط  ووإإفرريیقيیا.  لقدد  كانتت  فتررةة  شيیقة  في  عالمم  ااإلنتررنتت  وو  ICANN.  لقدد  حددثتت  أأموورر أأهھھھال ً بكمم  في  االنشررةة  ااإلخبارريیة  ـل
كثيیررةة٬،  مع  تووقع  حددووثث  أأموورر  أأكثرر.  إإننا  نشهھدد  بدداايیة  اانتقالل  ااإلشرراافف  على  ووظظائفف  ٬IANA،  وواالمررحلة  ااألوولى  منن  إإططالقق  نططاقاتت  االمستووىى  ااألعلى  االعامة

عالميیاً.  جميیع  االمسائلل  االتي  تمتت  مناقشتهھا  أأثناء  ااجتماعع  ICANN  ررقمم  50  االتارريیخي  في  لنددنن
  

لقدد  تمم  تفصيیلل  االمسألة  ااألوولى  في  هھھھذذهه  االنشررةة  ااإلخبارريیة  لمنحكمم  لمحة  سرريیعة  حوولل  اانتشارر  ICANN  في  أأووررووبا  وواالشررقق  ااألووسطط  ووإإفرريیقيیا٬،  وواالررحلة  االتي
قططعتهھا  لتصبح  عالميیة  بشكلل  متززاايیدد  منن  ناحيیة  نظظررتنا  وومووظظفيینا  ووأأددووااتنا  ووسيیاساتنا.

  
على  االمددىى  االططوويیلل٬،  تتووقق  نشررتنا  ااإلخبارريیة  إإلى  منحكمم  فهھما ً لما  يیحددثث  في  منططقة  أأووررووبا  وواالشررقق  ااألووسطط  ووإإفرريیقيیا  وواالشووطط  االذذيي  قططعناهه  ووما  عليینا  تووقعهھ

في  االمستقبلل.
  

لوونا  ماضي
أأووررووبا  وواالشررقق  ااألووسطط  ووإإفرريیقيیا٬،  مدديیررةة  ااالتصاالتت

  

مقرر  ICANN  –  االمكتبب  ااإلقليیمي  االررئيیسي  لمنططقة  أأووررووبا  وواالشررقق  ااألووسطط  ووإإفرريیقيیا  –  مكتبب  ترركيیا  أأصبح  عامالً  ااآلنن

في  25  أأبرريیلل  ٬2013،  أأعلنن  ررئيیسس  ICANN  وومدديیررهھھھا  االتنفيیذذيي  أأنن  ICANN  ستفتتح  أأوولل  مكتبب  إإقليیمي  ررئيیسي  لهھا  في  إإسططنبوولل٬،  ترركيیا.  شكلل  ذذلكك  ااإلعالنن  لحظظة  بالغة  ااألهھھھميیة  في  تططوورر
٬ICANN،  بيینما  تستعدد  لنشرر  ووظظائفهھا  االتشغيیليیة  على  نططاقق  ثالثة  مقررااتت  عالميیة  هھھھي  لووسس  أأنجلووسس  ووإإسططنبوولل  ووسنغافووررةة.

  
نأملل  أأنن  تأخذذ  إإستررااتيیجيیة  االمكاتبب  ااإلقليیميیة  االررئيیسيیة  االجدديیددةة  االعوولمة  إإلى  مستووىى  تشغيیلي  محسنن.  ووجووددنا  في  ترركيیا٬،  للعملل  كجسرر  بيینن  أأووررووبا  ووآآسيیا  وواالشررقق  ااألووسطط٬،  يیسمح  لنا  باإلصغاء

ووااالستجابة  الحتيیاجاتت  جميیع  االمناططقق  االثالثة  في  أأووررووبا  وواالشررقق  ااألووسطط  ووإإفرريیقيیا.
  

منذذ  بددء  االعمليیاتت  في  شهھرر  مايیوو٬،  ااززدداادد  عدددد  أأعضاء  فرريیقنا  في  مكتبب  إإسططنبوولل  إإلى  11  عضوو٬،  للعملل  على  االمشارركة  مع  أأصحابب  االمصلحة  في  ترركيیا  وومنططقة  أأووررووبا  وواالشررقق  ااألووسطط  ووإإفرريیقيیا٬،
ووعقدد  عددةة  ااجتماعاتت  مع  االززوواارر.

  

Subscribe Share Past
 Issues RSSTranslate



7/11/2014 EMEA Newsletter - July 2014 AR

http://us3.campaign-archive1.com/?u=818d573897ed5ea25ee71ebc1&id=a7ecc27ccb 2/5

كوونهھا  منظظمة  عالميیة  يیعني  فهھمم  ااالحتيیاجاتت  االمختلفة  لكلل  قططاعع٬،  وونحنن  نجهھزز  مكتبنا  وونتفاعلل  عبررهه  مع  مجتمعاتت  ICANN  االمحليیة  للتأكدد  منن  تلبيیة  هھھھذذهه  االمططالبب.

تعررفوواا  على  نوواابب  االررئيیسس  لمنططقة  أأووررووبا  وواالشررقق  ااألووسطط  ووإإفرريیقيیا٬،  إإشررااكك  أأصحابب  االمصلحة  االعالميیة

جانن  جاكك  ساهھھھيیلل٬،  نائبب  االررئيیسس٬،  إإشررااكك  أأصحابب  االمصلحة  االعالميیة٬،  أأووررووبا

  
ثمة  ااهھھھتمامم  هھھھائلل  ووإإثاررةة  كبيیررةة
حوولل  حووكمة  ااإلنتررنتت.  ما  ززاالل
االعدديیدد  منا  منذذهھھھال ً منن  ااإلثاررةة  االتي

حددثتت  في  مؤؤتمرر
٬Netmundial،  إإحددىى
االحووااررااتت  االحقيیقيیة  ااألوولى

ألصحابب  االمصلحة  االعالميیة
االمتعدددديینن  بخصووصص  حووكمة

ااإلنتررنتت.
  

لقدد  تمم  تنظظيیمم  Netmundial  بفتررةة  ززمنيیة  تقلل  عنن  6  أأشهھرر٬،  ووقدد  كانتت  لحظظة  تارريیخيیة٬،  وونتج
عنهھا  ووثيیقة  مقبوولة  ذذااتت  نصص  مناسبب٬،  ووهھھھي  إإعالنن  ساوو  باوولوو.

  
ووااآلنن  مع  إإنتهھاء  ااجتماعع  ICANN  ررقمم  ٬50،  فقدد  حظظيینا  بفررصص  متعددددةة  للمشارركة  مع  مجتمعنا
ووتحقيیقق  نتيیجة  محصلة  إإجماليیة  إإيیجابيیة.  عالووةة  على  ذذلكك٬،  ووفرر  االشهھرر  االماضي  منصة  مثاليیة
لجلساتت  تباددلل  االمعلووماتت  االتي  تمم  تنظظيیمهھا  في  مؤؤتمرر  االحوواارر  ااألووررووبي  لحووكمة  ااإلنتررنتت

(Eurodig)٬،  ووفي  منتددىى  حووكمة  ااإلنتررنتت  ااأللماني  وواالتووااصلل  أأثناء  منتددىى  حووكمة  ااإلنتررنتت
ااإلسباني  وو  منتددىى  حووكمة  ااإلنتررنتت  ااإليیططالي  ووما  إإلى  ذذلكك.

  
ووفي  هھھھذذاا  االصيیفف٬،  تخطططط  االررئاسة  ااإليیططاليیة  االجدديیددةة  لالتحادد  ااألووررووبي  لحددثث  "مدديینة  االبنددقيیة

االررقميیة"  االرريیادديي  في  8  يیووليیوو٬،  وواالذذيي  سيیجمع  قاددةة  صناعة  ااإلتصاالتت  ووتكنوولووجيیا  االمعلووماتت
منن  جميیع  أأنحاء  أأووررووبا  ووما  بعددهھھھا٬،  ووحيیثث  ستكوونن  حووكمة  ااإلنتررنتت  مووضع  نقاشش  ررئيیسي.

باإلضافة  إإلى  عدددد  منن  االمؤؤتمررااتت  االقرريیبة٬،  سبنعقدد  أأيیضا ً منتددىى  حووكمة  ااإلنتررنتت  االبرريیططاني  في
2  يیووليیوو٬،  بالسباقق  إإلى  منتددىى  حووكمة  ااإلنتررنتت    االعالمي  لعامم  2014  في  إإسططنبوولل٬،  ووهھھھوو  خططووةة

بالغة  ااألهھھھميیة  لإلضافة  إإلى  تووصيیاتت  Netmundial.  ستكوونن  هھھھذذهه  بدداايیة  مووسمم  خرريیفي
منشغلل٬،  حيیثث  منن  كووبنهھاغيینن  (منتددىى  حووكمة  ااإلنتررنتت  االدداانمارركي  في  15  سبتمبرر)  إإلى

بررووكسيیلل  أأوو  ووااررسوو٬،  يیمكننا  تووقع  خليیة  منن  االنشاطط  وواالمناقشاتت  حوولل  ICANN  ووما  هھھھوو  أأووسع٬،
أأيي  تططوورر  حووكمة  ااإلنتررنتت.  ووستكوونن  كلهھا  مناسباتت  إلسماعع  جميیع  أأصحابب  االمصلحة

ألصووااتهھمم:  االمجتمع  االمددني  ووااألعمالل    وواالحكووماتت  وواالووسطط  ااألكادديیمي  وواالمستخددميینن  االعاميینن  -
إإنهھا  لحظظة  مهھمة  حيیثث  ثمة  حاجة  ماسة  إإلى  آآرراائكمم  ووااقتررااحاتكمم  حوولل  مووااضيیع  تتررااووحح  منن

Netmundial  ووتووصيیاتت  االلجنة  ررفيیعة  االشأنن  إإلى  اانتقالل  أأعمالل  االل  IANA  وومررااجعة  مساءلة
.ICANN

  
ااألشهھرر  ااألوولى  االتي  قضيیتهھا  مع  ICANN  كانتت  سرريیعة  ااإليیقاعع  بشكلل  كبيیرر  ووملحة  وومررهھھھقة.
اانضموواا  إإلي  على  مدداارر  ااألسابيیع  ووااألشهھرر  االقاددمة  بيینما  نتقددمم  باإلنتررنتت  إإلى  االمررحلة  االتاليیة.

مايیكلل  ييااكووشيیفف٬،  نائبب  االررئيیسس٬،  إإشررااكك  أأصحابب  االمصلحة  االعالميیة٬،  ررووسيیا
  ووددوولل  االكوومنوويیلثث  االمستقلة  ووأأووررووبا  االشررقيیة:

  

  إإنن  منططقة  ررووسيیا    ووددوولل  االكوومنوويیلثث
االمستقلة  ووأأووررووبا  االشررقيیة  هھھھي  متنووعة

للغايیة  جغرراافيیا ً ووسيیاسيیا٬ً،  وولكنن  ما
ززاالتت  ددوولهھا  مترراابططة  ألسبابب
تارريیخيیة  ووحضارريیة.  ووصلتت

ااإلنتررنتت  إإلى  منططقتنا  بووقتت  متأخرر
قليیال ً عنن  ااألجززااء  ااألخررىى  منن  االعالمم٬،

وولكنن  سررعة  تططووررهھھھا  وومعددلل
ااختررااقهھا  هھھھوو  مثيیرر  لإلعجابب  فعالً.
تتمتع  منططقتنا  بإمكانيیاتت  فكرريیة

ووااعددةة٬،  وويیحظظى  االخبررااء  االفنيیيینن  منن  ررووسيیا  ووددوولل  ااالتحادد  االسووفيیاتي  االسابقق  ااألخررىى  باالحترراامم
لمهھنيیتهھمم  في  مووااضيیع  متنووعة  مررتبططة  بحووكمة  ااإلنتررنتت.

  

باهھھھرر  عصمتت:  نائبب  االررئيیسس٬،  إإشررااكك  أأصحابب  االمصلحة  االعالميیة٬،  االشررقق  ااألووسطط
@icann_ar

كانتت  ااألشهھرر  االقليیلة  ااألخيیررةة  مليیئة
باألحددااثث  بالنسبة  إإلى  ICANN  في
االشررقق  ااألووسطط.  لقدد  أأقيیمتت  عددةة  أأحددااثث

  ICANN  ووأأنشططتهھا مررتبططة  ـب
للتووااصلل  في  عددةة  أأماكنن  حوولل

االمنططقة.  ووهھھھا  قدد  أأنتهھتت  االسنة  االماليیة
ً 2014  (FY14)٬،  وواالتي  هھھھي  أأيیضا

نهھايیة  االسنة  ااألوولى  منن  االخططة
االتنفيیذذيیة  إلستررااتيیجيیة  ICANN  في
االشررقق  ااألووسطط٬،  وونحنن  نعملل  بكلل  جدد

على  تحقيیقق  االتززااماتنا  ووتقيیيیمم  االعملل  االذذيي  قمنا  بهھ  على  مدداارر  االسنة  االماضيیة.  ووبما  أأننا  ددخلنا  االسنة
االماليیة  االجدديیددةة  للعامم  2015  (FY15)٬،  فهھا  نحنن  نعملل  بكدد  ووإإجتهھادد  لتحقيیقق  االخططة  االتنفيیذذيیة

لإلستررااتيیجيیة  للسنة  االثانيیة.
  

في  ٬ICANN،  إإننا  نعتقدد  أأنن  إإشررااكك  أأصحابب  االمصلحة  هھھھوو  عباررةة  عنن  ررحلة  تأخذذنا  إإلى  آآفاقق
جدديیددةة  ووتصلنا  بأوولئكك  االذذيینن  يیشارركووننا  أأهھھھدداافنا  ووقيیمنا.  ال  يیمكنن  أأنن  يینجح  ااإلشررااكك  باتجاهه  ووااحدد٬،  بلل

يیجبب  أأنن  يیكوونن  باتجاهھھھيینن٬،  ووهھھھوو  يیترراافقق  يیدداا ً بيیدد  مع  االثقة  االتي  نبنيیهھا  مع  أأصحابب  االمصلحة.  في
االشررقق  ااألووسطط٬،  نرركزز  على  ررعايیة  ااإلشررااكك  وونعملل  عنن  كثبب  مع  أأصحابب  االمصلحة  لتلبيیة

ااحتيیاجاتهھمم  وومخاووفهھمم.  إإننا  نددرركك  أأنهھ  ثمة  حاجة  إإلى  كثيیرر  منن  االعملل  في  مجاليینن  ااثنيینن:  االمجالل
ااألوولل  هھھھوو  صناعة  أأسماء  االنططاقاتت٬،  حيیثث  ثمة  حاجة  ماسة  إإلى  تططوويیرر  ووتنميیة  هھھھذذهه  االصناعة٬،
وونسعى  إإلى  تكوويینن  شررااكاتت  مع  خبررااء  منن  أأنحاء  االعالمم  لددعمم  تططوويیرر  هھھھذذهه  االصناعة  في  االمنططقة.
االمجالل  االثاني  هھھھوو  حووكمة  ااإلنتررنتت٬،  ووهھھھوو  مووضووعع  نقاشش  في  االشررقق  ااألووسطط٬،  وويیجتذذبب  االكثيیرر

منن  ااالهھھھتمامم  االسيیاسي.  باإلضافة  إإلى  االترروويیج  لمنهھج  حووكمة  ااإلنتررنتت  متعدددد  أأصحابب  االمصلحة٬،
تددعمم  ICANN  أأيیضا ً جهھوودد  متعددددةة  لبناء  االقددررااتت  في  هھھھذذهه  االمنططقة.

  
  ICANN  في  االشررقق  ااألووسطط٬،  وونلقي في  هھھھذذاا  االعدددد٬،  سنشدددد  على  ااألنشططة  االحدديیثة  االمررتبططة  ـب

بعضض  االضووء  على  االنقاشاتت  ووااالخبارر  االررئيیسيیة.
  

بيیيیرر  دداانددجيینوو:  نائبب  االررئيیسس٬،  إإشررااكك  أأصحابب  االمصلحة  االعالميیة٬،  إإفرريیقيیا

بيیيیرر  دداانددجيینوو:  نائبب  االررئيیسس٬،  إإشررااكك  أأصحابب  االمصلحة  االعالميیة٬،  إإفرريیقيیا

ICANN  في  إإفرريیقيیا٬،  بعددهھھھا  بعاميینن
  

في  أأغسططسس  ٬2012،  أأعلنتت
ICANN  عنن  منهھج  جدديیدد  في  إإفرريیقيیا
منن  خاللل  ووضع  إإستررااتيیجيیة  إإفرريیقيیا.
كانتت  تلكك  أأوولل  ووثيیقة  إإستررااتيیجيیة

  ICANN  تمم  ووضعهھا  بأليیة إإقليیميیة  ـل
تعدددد  أأصحابب  االمصلحة  عنن  ططرريیقق

االتشاوورر  مع  االمجتمع.
  

هھھھذذهه  االووثيیقة  هھھھي  حجرر  ااألساسس  إلشررااكك  ICANN  في  إإفرريیقيیا.  بددأأ  تنفيیذذ  ااإلستررااتيیجيیة  في  عامم
٬2013،  مع  تعيیيینن  نائبب  االررئيیسس  إلفرريیقيیا  وومع  بضعة  مشارريیع  رريیادديیة.  لقدد  ااززدداادد  عدددد  االفرريیقق

ااإلفرريیقي  ااآلنن  مع  تعيیيینن  مدديیرريینن  آآخرريینن.  كانن  منهھج  االفرريیقق  ااإلفرريیقي  هھھھوو  ووضع  مشارريیع  مررتبططة
بناء ً على  االخططة  ااإلستررااتيیجيیة  ووتنفيیذذهھھھا  عاما ً ووررااء  عامم  بحسبب  تووفرر  ااألموواالل.

  
  ICANN  وونظظامم يیسررنا  ااإلبالغغ  عنن  إإحرراازز  تقددمم  هھھھائلل  في  االسنتيینن  ااألخيیررتيینن  فيیما  يیتعلقق  ـب

ااإلنتررنتت  االترركيیبي  ااألووسع  في  إإفرريیقيیا.  إإنهھا  مشارريیع  ترركزز  على  إإحيیاء  صناعة  أأسماء  االنططاقاتت
في  إإفرريیقيیا  ووبناء  االقددررااتت  مع  االترروويیج  للمشارركة  االنشططة  في  مساحة  حووكمة  ااإلنتررنتت  ااألووسع  في
إإفرريیقيیا.  مع  8  جلساتت  تددرريیبب  في  مووضووعع  االل  DNSSEC  االى  تارريیخهھ  في  8  ددوولل٬،  ووززيیاددةة
أأنشططة  االتووااصلل  منن  االفرريیقق٬،  باإلضافة  إإلى  قنووااتت  االتووااصلل  مع  أأصحابب  االمصلحة  في  إإفرريیقيیا٬،

فقدد  تحسنتت  صووررةة  ICANN  بكلل  تأكيیدد  في  إإفرريیقيیا.
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كما  كانتت  ICANN  أأيیضا ً منن  االززوواارر  االمتأخرريینن  لهھذذاا  االرركنن  منن  االعالمم  -  وولكنهھا  تنشطط  للغايیة

ااآلنن  في  إإشررااكك  االمجتمعاتت  االمحليیة  لتووفيیرر  ااألمنن  ووااالستقرراارر  وواالمرروونة  للشبكة  االعالميیة.  تشتهھرر

ررووسيیا  ووأأووكرراانيیا  بنموو  مشغلي  نططاقاتهھمم  االعليیا  االووططنيیة  (ccTLDs)  االسرريیع  فيیهھا٬،  كما  تتططوورر

أأسماء  االنططاقاتت  االعالميیة  (IDN)  االمختلفة  بشكلل  سرريیع  أأيیضاً.  تصبح  ااألعمالل  ااإلجماليیة

االمررتبططة  باألعمالل  قططاعا ً جووهھھھرريیا ً أأكثرر  لالقتصاددااتت  االعالميیة٬،  وولهھذذاا  االسببب٬،  فإننا  مهھتموونن

جميیعا ً بجعلل  االبنيیة  االتحتيیة  االمحليیة  لإلنتررنتت  ناضجة  وومووثووقة  قددرر  ااإلمكانن.

  

نظظرراا ً لالنتقاددااتت  تجاهه  ICANN  منن  االمنططقة٬،  فإنن  االمسألة  ااألهھھھمم  هھھھي  تقيیيیمم  بيیانن  ووززااررةة  االتجاررةة

ااألمرريیكيیة  حوولل  نقلل  االددوورر  ااإلشرراافي  على  IANA.  يیمكنن  لجميیع  أأصحابب  االمصلحة  ااإلقليیميیيینن٬،

بما  في  ذذلكك  االحكووماتت  وواالقططاعع  االخاصص  وواالمجتمع  االمددني  وواالووسطط  ااألكادديیمي  وواالخبررااء  االفنيیيینن٬،

االعملل  ااآلنن  على  إإيیجادد  حلوولل  لتحوويیلل  ددوولل  االمنظظميینن  االحاليیيینن  إإلى  نظظامم  مووثووقق  ووفعالل  أأكثرر.  عدداا

عنن  ذذلكك٬،  أأمامنا  االكثيیرر  منن  االعملل  في  مجالل  االنقلل  االى  ااإلصددااء  االساددسس  لعناوويینن  بررووتووكووالتت

ااإلنتررنتت  (IPv6)٬،  ووتنفيیذذ  االنططاقاتت  االعليیا  االعامة  االجدديیددةة  (New  gTLDs)٬،  وواالتوواافقق  االعالمي

لتقنيیاتت  أأسماء  االنططاقاتت  االعالميیة  (IDN)٬،  ووما  إإلى  ذذلكك.  ووال  شكك  بأننا  معا ً سنتمكنن  منن  جعلل

آآررااء  منططقتنا  مقنعة  للغايیة٬،  ووكذذلكك  االتعبيیرر  عنهھا  بشكلل  أأفضلل  ضمنن  نظظامم  ICANN  االترركيیبي.

  

  

وولكنن  كما  شدددد  تقرريیرر  ٬BCG،  فإنن  إإفرريیقيیا  ال  تعاني  منن  تحدديیاتت  االعووااملل  ااإللكترروونيیة.  منن  االتكلفة

االعاليیة  لالتصالل  باإلنتررنتت  وواانخفاضض  ااختررااقق  ااإلنتررنتت  وواالمستووىى  االمنخفضض  منن  االووعي  االمررتبطط

بالغرربب.  هھھھذذهه  باإلضافة  إإلى  االتططووررااتت  ااألخيیررةة  في  إإعالنن  ااإلددااررةة  االووططنيیة  ااألمرريیكيیة  لإلتصاالتت

وواالمعلووماتت  (NTIA)٬،  تشكلل  تحدديیاتت  ووفررصة  كبيیررةة  إلفرريیقيیا.  إإننا  نؤؤمنن  بقووةة  بأنهھ  مع  االططاقة

االمتجددددةة  وواالتززاامم  جميیع  أأصحابب  االمصلحة  ووقيیاددةة  ٬ICANN،  ستررتقي  إإفرريیقيیا  لتحتلل  مكانهھا

االططبيیعي  في  نظظامم  ااإلنتررنتت  االترركيیبي.

  

إإننا  في  بدداايیة  االررحلة  فقطط!

  

  شكرراا٬ً،  ميیررسي٬،  كارريیبوو!  سيیيیا  بوونغا!

ااألنشططة  االحدديیثة

أأووررووبا

مايیكلل  يیاكووشيیفف  كانن  متحددثث  ررئيیسي  في  مؤؤتمرر  مجمووعة  مشغلي  االشبكاتت  لشررقق  أأووررووبا  (RIPE  NCC)  (ENOG)  في  مووسكوو  26  مايیوو  2014::

http://www.enog.org/meetings/enog-7/programme

  

(EuroDig)  االررئيیسس  وواالمدديیرر  االتنفيیذذيي  فادديي  شحاددةة  االمتكلمم  االعامم  خاللل  اافتتاحح  مؤؤتمرر  االحوواارر  ااألووررووبي  لحووكمة  ااإلنتررنتت

http://www.eurodig.org/eurodig-2014/programme-overview  

  

  جانن  جاكك  ساهھھھلل  -  ووررشة  عملل  ICANN  وواالمشارركة  في  EuroDIG  11-13  يیوونيیوو  2014

  

مناقشة  نظظمتهھا  ICANN  وو  "مجمووعة  بووسططنن  ااالستشارريیة"    Boston  Consultancy  Group  (BCG)  على  ""Greasing  the  Wheel  of  the  Internet  Economy"  في

بررليینن٬،  أألمانيیا  12  يیوونيیوو  2014

  

أأفرريیقيیا  وواالشررقق  ااألووسطط

ووررشة  عملل  ICANN  حوولل  حمايیة  أأسماء  االنططاقاتت  وواالعالماتت  االتجارريیة  ووحقووقق  االمستخددمم

/http://blog.icann.org/2014/05/curtains-fall-on-the-domain-names-trademarks-and-user-rights-protection-workshop-benin-africa

مشارركة  ICANN  في  قمة  إإنتررنتت  إإفرريیقيیا  االثالثة  (٬2014  )-7،AIS  يیوونيیوو  2014

نظظمتت  ICANN  اافتتاحح  كليیة  حووكمة  ااإلنتررنتت  في  االشررقق  ااألووسطط  وواالددوولل  االمجاووررةة  (MEAC-SIG)  في  االكوويیتت  في  (25-29  مايیوو).

االكوويیتت:  25-29  مايیوو:  أأنشططة  كليیة  ٬IG،  وواالتي  تضيیفف  إإلى  تططوورر  االمنططقة...

ااجتمع  لررئيیسس  وواالمدديیرر  االتنفيیذذيي  فادديي  شحاددةة  مع  مجتمع  ااإلنتررنتت  ووقاددةة  ااألعمالل  في  بيیررووتت  في  3  يیوونيیوو  2014  ووشهھدد  إإططالقق  مرركزز  إإنتررنتت  لبنانن  (LINC)  االذذيي  يیهھددفف  إإلى  االعملل  لصفة  منصة

متعددددةة  أأصحابب  االمصلحة  االقووميیة  لحووكمة  ااإلنتررنتت.

/http://www.berytech.org/content/view/1168/223/lang,en

ااألخبارر  االررئيیسيیة

إإ  ICANN50  -  لنددنن:  
أأقيیمم  ااجتماعع  ICANN  ررقمم  50  االتارريیخي  في  لنددنن  ما  بيینن  22-26  يیوونيیوو  ٬2014،  وومع  حضوورر  غيیرر  مسبووقق  ألكثرر  منن  3000  مشارركك٬،  وواالذذيینن  شارركوواا

ووتباددلوواا  ااألفكارر  وواالحوواارر  حوولل  بعضض  أأهھھھمم  االمسائلل  االمررتبططة  بمستقبلل  ااإلنتررنتت٬،  ووعملوواا  على  ووضع  خرراائطط  ططررقق  قوويیة  لنمووهھھھا  االمستدداامم  ووتووسعتهھا.

https://www.icann.org/resources/press-material/release-2014-06-23-en

يیمكنكك  إإيیجادد  نصووصص  وومقاططع  فيیدديیوو  ااجتماعع  ICANN50  عبرر  ااإلنتررنتت

/http://london50.icann.org/en  :االمووقع  ااإللكتررووني  لالجتماعع
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ICANN  وو  CATR  تووقعانن  مذذكررةة  تفاهھھھمم  لتعززيیزز  االتعاوونن  بيینن  ICANN  ووأأصحابب  االمصلحة  االصيینيیيینن  |  االتعاوونن  ااألووثقق  لجهھوودد  ااإلشررااكك  في  االصيینن
https://www.icann.org/resources/press-material/release-2014-06-24-en

ICANN  تووقع  ااتفاقيیاتت  تفاهھھھمم  مع  قططرر  وومصرر  للترروويیج  لصناعة  أأسماء  االنططاقاتت  وومنهھج  حووكمة  ااإلنتررنتت  متعدددد  أأصحابب  االمصلحة  في  االشررقق  ااألووسطط
ووإإفرريیقيیا.

(DNS-EC)  تأسيیسس  مرركزز  إإقليیمي  رريیادديي  لصناعة  أأسماء  االنططاقاتت
https://www.icann.org/resources/press-material/release-2-2014-06-23-en

  
ICANN  إإشررااكك  ااألجيیالل  االمستقبليیة  في

كانن  NextGen@ICANN  مشررووعا ً منن  بناةة  أأفكارر  DotAsia  قبلل  ااجتماعع  سنغافووررةة  في  ماررسس  2014.  بعدد  تحقيیقهھا  االنجاحح٬،  يیتمم  تكرراارر  االمباددررةة  في
لنددنن  في  ااجتماعع  ICANN  ررقمم  ٬50،  وواالخططة  هھھھي  فعلل  ذذلكك  في  ااالجتماعاتت  االمستقبليیة  أأيیضاً.  إإنن  االهھددفف  منن  NextGen@ICANN  هھھھوو  إإشررااكك  ووتعليیمم

ااألشخاصص  االمهھتميینن  في  حووكمة  ااإلنتررنتت  ووإإددااررةة  االنططاقاتت  وواالمووااضيیع  االعدديیددةة  ااألخررىى  االتي  تغططيیهھا  ااجتماعاتت  ICANN.  لقدد  تمم  تصميیمم  االبررنامج  للتووااصلل  مع
االمجمووعاتت  االتي  ال  تشارركك  حاليیا ً مع  االمجتمع  أأوو  في  عمليیة  تعدددد  أأصحابب  االمصلحة.  هھھھذذهه  هھھھي  االمجمووعاتت  االتي  يیشكلل  عملهھا  بشكلل  حقيیقي  مستقبلل  ااإلنتررنتت.

ااألحددااثث  االقاددمة  

منتددىى  صناعة  أأسماء  االنططاقاتت  إلفرريیقيیا٬،  أأبووجا٬،  نيیجيیرريیا٬،  في  7-9  يیووليیوو  2014

منتددىى  حووكمة  ااإلنتررنتت  ااإلفرريیقي٬،  أأبووجا٬،  نيیجيیرريیا٬،  في  10-12  يیووليیوو  2014

/http://digitalvenice.eu  :حددثث  مدديینة  االبنددقيیة  االررقميیة٬،  حددثث  االررئاسة  ااإليیططاليیة  لالتحادد  ااألووررووبي٬،  8  يیووليیوو

/http://www.intgovforum.org/cms  :منتددىى  حووكمة  ااإلنتررنتت  االعالمي  في  إإسططنبوولل٬،  2-5  سبتمبرر  2014

االمددووناتت  ااإللكترروونيیة  االررئيیسيیة

  تمم  منح  أأوولل  جائززةة  لررووحح  االجماعة  بيینن  أأصحابب  االمصلحة  االمتعدددديینن  في  ااجتماعع  ICANN  ررقمم  ٬50،  وواالفائزز  هھھھوو  أأفرريي  ددوورريیا.
https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-06-23-en

نقلل  مهھامم  هھھھيیئة  ااأليیانا  منن  إإشرراافف  حكوومة  االوواليیاتت  االمتحددةة  يیحتاجج  إإلى  أأرربع  مساررااتت  عملل
https://www.icann.org/news/blog/transition-from-u-s-government-has-four-work-tracks

تمم  عقدد  ااجتماعع  االلجنة  ررفيیعة  االشأنن  حوولل  ااإلنتررنتت  االعالمي  ووآآليیاتت  االحووكمة  في  ددبي٬،  ااإلماررااتت  االعرربيیة  االمتحددةة  في  االشهھرر  االماضي.
https://www.icann.org/news/blog/panel-on-global-internet-cooperation-and-governance-mechanisms-builds-on-netmundial-

.momentum

IANA  في  أأعقابب  نقلل  ااإلشرراافف  على  ووظظائفف  ICANN  مساءلة
http://blog.icann.org/?s=accountability

معلووماتت  خلفيیة  جيیددةة  يینبغي  معررفتهھا

.www.icann.org  .لدديینا  مووقع  إإلكتررووني  جدديیدد  بانتظظارر  ااستكشافكمم  لهھ
في  ااألثناء٬،  هھھھذذهه  بعضض  االرروواابطط  االسرريیعة  لمساعددتكمم  على  االبددء:

  

https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-en  بالتحدديیدد؟  سيیشررحح  هھھھذذاا  االرراابطط  ذذلكك  بووضووحح  ICANN  ما  هھھھي  ووظظيیفة
  

https://www.icann.org/get-started  :٬،  ال  تبحثوواا  أأبعدد  منن  هھھھذذاا  االرراابططICANN  ووللبددء  في  عالمم
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ووفي  االنهھايیة٬،  ااألررجح  أأنكمم  ستحتاجوونن  إإلى  هھھھذذاا  االرراابطط  للمساعددةة  على  فهھمم  جميیع  االمختصررااتت  االتي  ستصاددفكمم...  سيیجعلل  هھھھذذاا  االمعجمم  االمصنفف  منن  ااألموورر  أأبسطط  كثيیررااً

http://gnso.icann.org/en/acronyms.html

اابقوواا  على  ااتصالل!
  

إإننا  نعيیشش  في  عصرر  حيیثث  ساعددتت  االتكنوولووجيیا  االحدديیثة  بووسائلل  االتفاعلل  حوولل  االعالمم.  قدد  تررغبوونن  باالتصالل  بنا  أأيینما  كنتمم.  هھھھذذهه  هھھھي  االنشررةة  ااإلخبارريیة  ااألوولى  منن  عددةة  نشررااتت  إإلى  االمجتمع  االعالمي٬،
وواالتي  ترركزز  بشكلل  خاصص  على  أأووررووبا  وواالشررقق  ااألووسطط  ووإإفرريیقيیا.  سيیسررنا  سماعع  آآرراائكمم  ووااستفساررااتكمم  ووأأفكارركمم.
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