
"أهًال بكم في العدد الثاني من نشرة هیئة األیكان اإلخباریة لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا. كان فترة الثالثة أشهر الماضیة حافلة باألشغال، وخاصة الشهر الماضي في إسطنبول
مع األنشطة المتنوعة التي تم التخطیط لها في منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي (IGF) التاسع.

تقدم نشرتنا اإلخباریة هذه ملخصًا لألنشطة ضمن مكتبنا في إسطنبول، إلى جانب أهم المقتطفات من أنحاء أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا، وكذلك بضعة وجهات نظر حول ما نفعله
وأسبابه.

كما ستجدون فقرة فریدة في هذا العدد، وهي "بقعة ضوء"، والتي تشدد على جهود مجتمع أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا وقصص نجاح تعاون أصحاب المصلحة المتعددة لضمان حمایة
إنترنت عالمیة آمنة ومستقرة ومرنة. "بقعة ضوء" في هذا العدد مصلطة على مركز إنترنت لبنان (LINC)، وهو عبارة عن هیئة متعددة أصحاب المصلحة تتولى اإلشراف على سیاسات

اإلنترنت في لبنان. إنها أول هیئة قومیة متعددة أصحاب المصلحة في الشرق األوسط بدأت عملها بوقت مبكر من هذا العام. یطلعنا مدیر LINC التنفیذي على أفكاره. 

ونأمل أن تجدوا نشرتنا اإلخباریة وفقراتها ممتعة، ونرحب بتعلیقاتكم وآرائكم على الدوام.

نتمنى لكم االستمتاع بالقراءة!
فریق أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا

مكتب ICANN في إسطنبول- التركیز اإلقلیمي والمحلي على أنشطة اإلنترنت

شكل افتتاح مكتب األیكان في إسطنبول معلمًا بارزًا في تطور ICANN، بینما تستعد لنشر وظائفها التشغیلیة على نطاق ثالثة مقرات عالمیة- لوس أنجلوس وإسطنبول وسنغافورة. منذ ذلك
الحین، خدم مكتب إسطنبول وطاقمه باستضافة وإقامة الفعالیات مع أصحاب المصلحة من القطاعات المتنوعة. باإلضافة إلى ذلك، یقدم المكتب الدعم الكامل لمكاتب التواصل وطواقمها عن

طریق فریق أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا، إلى جانب خدمات ICANN المعیاریة في المجاالت التالیة: وضع السیاسات واالمتثال التعاقدي والعملیات وخدمات السجالت والمسجلین
واالتصاالت واالجتماعات ودعم مجلس اإلدارة. 

في مدینتنا المستضیفة، إسطنبول، نعمل بنشاط في جهودنا للتواصل على عدة مستویات، االجتماعات والتنسیق مع أعضاء الحكومات واألعمال واألوساط األكادیمیة والمجتمع المدني، وهي
شهادة على التزام ICANN في المنطقة وجهودها العالمیة. استضافة وعقد اجتماعات أصحاب المصلحة من القطاعات المتنوعة یساعد على تحقیق جهود ICANN لإلشراك في تركیا

ومنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا بشكل أوسع. من االجتماعات مع الباحثین والعلماء إلى التخطیط لمنتدى خبراء DNS، تعرب ICANN عن امتنانها لفرصة إثبات التزامها بعولمة
خدماتها ومواردها لمجتمع أصحاب المصلحة المتعددة.

تتطلع ICANN إلى توسعة مكتب إسطنبول واالرتقاء أكثر بعملها في تركیا ومنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا.

دیفید أولیف
نائب الرئیس، دعم وضع السیاسات

Dالمدیر العام، مكتب ICANN اإلقلیمي- إسطنبول
(ICANN) مؤسسة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

فعالیات مكتب إسطنبول

اللقاء مع طالب الحقوق من معهد تكنولوجیا المعلومات القانوني التابع لجامعة بیلجي

/http://cyberlaw.bilgi.edu.tr

istanbul. و ist. ومدیرها التنفیذي یطلقون النطاقین العلویین الجدیدین ICANN المسؤولین المحلیین ورئیس

وقعت بلدیة إسطنبول اتفاقیة مع ICANN لتسجیل .ist و.istanbul كامتدادات نطاقات. شارك عمدة إسطنبول قادر توباس ورئیس ICANN ومدیرها التنفیذي فادي شحاده بمراسم
 ."istanbul.و ist. التوقیع في 2 سبتمبر 2014 في إسطنبول. وقد صرح العمدة توباس بهذه المناسبة قائًال "ستتمتع إسطنبول أیضًا بحضور قوي على اإلنترنت مع نطاقي

وأضاف العمدة إن إسطنبول "تحتل مكانة یمكنها التأثیر في العالم في مجاالت عدیدة، وأن البلدیة تبذل قصارى جهدها لتحویل إسطنبول إلى "محور لكل شيء". مع ذكر بضعة مدن ذات
أسماء نطاقات خاصة بها، أضاف العمدة توباس قائًال "أعتقد أنها فرصة رائعة لتعزیز االعتراف بإسطنبول وتوسعة دورها أكثر كمحور مالي". وشدد على أن المدینة أصبحت األولى من

بین 81 مدینة في تركیا تحظى باسم نطاق خاص بها.

نوه فادي شحاده بأن إسطنبول استطاعت الحفاظ على ماضیها بینما تبني مستقبلها. "إسطنبول هي مدینة متمیزة یقلدها اآلخرون"، كما قال شحاده. "وستصبح مرئیة أكثر اآلن عبر اإلنترنت،
وستستفید المواقع اإلكترونیة من أسماء النطاقات الجدیدة هذه".

مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة المتعددة في ختام IGF 2014 في إسطنبول

شاركت ICANN في اجتماع منتدى حوكمة اإلنترنت (IGF) التاسع لهذا العام في إسطنبول. وقد كان شعار المنتدى لهذا العام هو الجمع بین القارات لتعزیز حوكمة اإلنترنت متعددة
أصحاب المصلحة. یضیف اجتماع هذا العام إلى منتدیات IGF السابقة، ویعزز الحوار حول حوكمة اإلنترنت والقضایا الناشئة عن اإلنترنت. كما یضیف إلى نجاح NETmundial في

هذا العام في ساو باولو في البرازیل، ویروج لنتائجه. تعتقد ICANN أن IGF یلعب دورًا حیویًا في رعایة التعاون متعدد أصحاب المصلحة العالمیة في حوكمة اإلنترنت، ویدعم بقوة
استمراریته إلى ما بعد فترة إنتهائه الحالیة في العام 2015. 

إحصائیات IGF 2014 الرئیسیة

2374 مشارك في الموقع

1163 مشارك عن ُبعد

المشاركة في الموقع بحسب مجموعة أصحاب المصلحةالمشاركة في الموقع بحسب المنطقة

أفریقیا
آسیا والمحیط الهادىء
أوروبا الغربیة الدولة

المستضیفة
الدولة المستضیفة

أمریكا الالتینیة ودول الكاریبي
أوروبا الغربیة وآخرین

215
423
153
706
158
714

المجتمع المدني
الحكومة

المنظمات متعددة
الحكومات

القطاع الخاص
المجتمع الفني

836
542

98
516
289

إیجاز من المجتمع األكادیمي حول مشاریع أبحاث أصحاب المصلحة المتعددة

في 3 سبتمبر، قدم معهد تكنولوجیا المعلومات القانوني التابع لجامعة بیلجي ومركز بیركمان لإلنترنت والمجتمع التابع لجامعة هارفارد، وكالهما عضو في الشبكة العالمیة لمراكز اإلنترنت
والمجتمع متعددة االختصاصات (NoC)، تقریرًا مبدئیًا عن األبحاث الجاریة إلى أعضاء مجلس إدارة ICANN وكبار موظفي ICANN التنفیذیین وأعضاء من مجلس تحسین اإلنترنت

التركیب وأصحاب مصلحة آخرین في اإلنترنت.

بصفتها مجتمع أكادیمي یلعب دورًا تكمیلیًا في منهج حوكمة اإلنترنت متعدد أصحاب المصلحة، قررت هذه المجموعة تقدیم مساهمة أكادیمیة إلى الجدال الدائر حول النظام التركیبي لحوكمة
اإلنترنت الموزع والال مركزي. لقد أعدوا تقریرًا بناًء على المبادىء التأسیسیة لـNetMundial وإطار عمل لنظام تركیبي لحوكمة اإلنترنت عالمي وتنسیقي وال مركزي كما هو مبین في

http://networkofcenters.net/event/evolution-internet-governance-ecosystem .تقریر لجنة تنسیق اإلنترنت وآلیات الحوكمة العالمیة

األنشطة المستقبلیة المحددة في إسطنبول

gTLD وطلبات ccTLDsوالسجالت والمسجلین والمشتركین و ICANN سُیقام في 18 نوفمبر 2014 في إسطنبول منتدى منظومة أسماء النطاقات لتركیا حیث سیشارك أعضاء من
الجدیدة وصانعو السیاسات ومزودي خدمة اإلنترنت وشركات تكنولوجیا المعلومات وأصحاب الماركات والشركات القانونیة في محاولة لبناء جسور بین االطراف المعنیة في تركیا وخبراء

العالم في هذه الحقول والمشاركة بالتجارب والممارسات المثلى وإطالع الجمهور على ما یجري في صناعة أسماء النطاقات على المستوى العالمي ومناقشة فرص العمل الناشئة.

من المتوقع أن یكون اإلصدار األول من المنتدى هو حجر األساس لمنتدیات سنویة مستقبلیة. الهدف من هذا المنتدى السنوي هو نشر الرسالة وتعریف األطراف المهتمة بالمشاركین
الرئیسیین في صناعة DNS، على أمل أن یؤدي ذلك إلى تقویة صناعة أسماء النطاقات في تركیا وفي المنطقة. سیتم تقدیم المزید من التفاصیل قریبًا.

أخبار وأنشطة فریق أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا

سبتمبر 2014

3 سبتمبر، سكوبجي، مقدونیا: وقعت ICANN مذكرة تفاهم مع جمعیة وإدارة وزارة المعلومات. اقرأ المزید هنا

/DNSSEC: http://dnssec-deployment.icann.org/training/AMM 11-8 سبتمبر، عمان، األردن: ورشة عمل

15 سبتمبر، كوبنهاغین، الدانمارك: IGF الدانماركي – اللجنة: منتدى حوكمة اإلنترنت- من یتولى السیطرة. المتحدث- جان جاك ساهیل، نائب رئیس إشراك أصحاب
المصلحة، أوروبا

17- 19 سبتمبر، - جولة DNSSEC المتنقلة، یاوندي، الكامیرون

19-17 سبتمبر، لیلونجوي، ماالوي: IGF جنوب إفریقیا - المتحدث: بوب أوتشیینغ

26-24 سبتمبر، الغوس، نیجیریا: Demo إفریقیا،؛ المتحدث: بوب أوتشیینغ،

30-28 سبتمبر، تنزانیا: التواصل للتواصل،؛ - الموضوع الرئیسي : عمل اإلنترنت في إفریقیا؛ المتحدث: بوب أوتشیینغ

22 سبتمبر: تشاتهام هاوس- اللجنة "اجتماع طاولة مستدیرة حول حوكمة اإلنترنت"، لندن، المملكة المتحدة. المتحدث: سالي كوسترتون، كبیرة مستشاري الرئیسي، هیئة
(ICANN) اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة

23 سبتمبر: لجنة رابطة ICT التونسیة حول "حوكمة اإلنترنت، الوضع الراهن والمناهج الجدیدة"، الحمامات، تونس. المتحدث: باهر عصمت، نائب الرئیس، إشراك أصحاب
المصلحة العالمیة، الشرق األوسط

أكتوبر 2014

.ICANN إفریقیا، وسیتحدث مایك سیلبر، عضو مجلس إدارة ICANN 3-2 أكتوبر: ورشة عمل رفیعة المستوى حول حوكمة اإلنترنت، كیجالي، رواندا. . فریق

أنشطة مجموعة إشراك الحكومات

8 سبتمبر – إیجاز لألمم المتحدة في نیویورك باستضافة من المندوبین البولندي والمكسیكي الدائمین في األمم المتحدة - 40 مشارك وحوار تفاعلي بحضور مندوبي الصین
ومصر والفلبین وتركیا وآخرین

15 سبتمبر – IGF اإلقلیمي في مقدونیا

22 سبتمبر – بدء اإلیجاز في جنیف إلى جمیع المندوبین ومعظم IGOs ومنظمات اإلنترنت- الفكرة الرئیسیة من فادي شحاده

29 سبتمبر– اجتماع باریس تحت إشراف SG OIF للجنة التوجیه حول منتدى عالم اللغة الفرنسیة

ICANNو ISOC العام: محاضرة حول اإلنترنت والتجارة من WTO 1 أكتوبر: منتدى

نظرات ICANN اإلقلیمیة

منتدى حوكمة اإلنترنت: من الحوار إلى العمل

من إعداد باهر عصمت، نائب الرئیس، إشراك أصحاب المصلحة العالمیة، الشرق األوسط

:IGF معرض صور
/https://www.flickr.com/photos/icann/sets/72157647157492522

عندما ظهر منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي (IGF) إلى حیز الوجود قبل تسعة سنوات، اعتبره الكثیرون آلیة للسیطرة على األضرار. في أول سنواته، كانت تحوم الشكوك حول
استمراریته وقدرته على تناول مسائل حوكمة اإلنترنت المثیرة للجدل. ولكن مع مرور الوقت، نجح IGF بالتقریب بین أصحاب المصلحة المختلفین عن طریق توفیر مساحة مفتوحة للحوار
لهم، مشابهة لإلنترنت نفسها، حیث یمكنهم النقاش حول المسائل المرتبطة بحوكمة اإلنترنت. بل قطعت أیضًا أشواطًا إضافیة في بناء جسور من الثقة ونقل المعرفة بین أصحاب المصلحة. 

تم عقد اجتماع IGF التاسع في إسطنبول في تركیا خالل الفترة من 2- 5 سبتمبر 2014، لیجمع أكثر من 3500 مشارك في الموقع وعن ُبعد. هذه إضافة لما أصبح علیه منتدى حوكمة
اإلنترنت من نقطة التقاء ألولئك المهتمین بالطیف الواسع من حوكمة اإلنترنت واالجتماع معًا والمشاركة في الحوارات والتفاعل مع بعضهم البعض وربما بدء أفكار ومبادرات جدیدة.

بالواقع، أقیم أول اجتماع IGF في نفس عام إنشاء تویتر وفتح فیسبوك أمام عامة الناس. كان ذلك قبل ثمانیة سنوات فقط، ولكن اإلنترنت تطورت بشكل هائل منذ ذلك الحین. بینما یمكن
للمرء أن یجادل بأن تطور IGF أبطأ من إیقاع تطور اإلنترنت، إال أن الحقیقة تظل بأن المشاركین في IGF یشكلون تطوره بشكل متعدد أصحاب المصلحة من األسفل إلى األعلى،
 .IGF حول التحسینات على CSTD بالتحسن، وخاصة مع اتباع توصیات مجموعة عمل IGF ویستغرق هذا االمر بطبیعته وقتًا للتطور واالزدهار. وعلى الرغم من ذلك، استمر

جدول أعمال IGF في هذا العام هو مزدحم، ویغطي المسائل الحالیة لحوكمة اإلنترنت مع مجموعة واسعة من المواضیع التي تشمل مساءلة ICANN وحیادیة الشبكة وحقوق اإلنترنت
والثقة الرقمیة ومنح الشباب الصالحیات والبرید اإلعالني وإنشاء المحتویات، وهذه بعض المواضیع فقط. 

ظهرت التحسینات على IGF هذا العام بشكل جلي في جوانب عدیدة سیكون من الصعب مناقشتها بالكامل هنا، ولكن بعضها یستحق الذكر. في محاولة لجعل نتائج IGF مرئیة وملموسة
أكثر، تقدم رئیس MAG بطلب مفتوح لتقدیم معلومات حول اإلجراءات والقرارات الملموسة التي اتخذتها المنظمات نتیجة لمشاركتها في IGF. تتوفر اآلراء مع وثیقة ملخص عبر

اإلنترنت. ویتم عقد منتدیات الممارسات المثلى بهدف إجراء مناقشات أكثر اطالعًا على مواضیع معینة وتقدیم وثائق النتائج. لقد تم تجمیل موقع IGF اإللكتروني وأصبح أكثر سالسة في
بعض أجزائه. من الجانب المادي، تم إطالق رابطة دعم IGF لدعم وتكملة التمویل الحالي وتقویة أمانة IGF، إلى جانب IGFs اإلقلیمیة والقومیة. 

IGF حاضرة في إسطنبول بطاقمها ومجلس إدارتها وأعضاء مجتمعها للتنظیم والمشاركة في الجلسات المتنوعة. یوفر ICANN السابقة، كانت IGF كم هو الحال في اجتماعات
لـICANN الفرصة للتواصل مع مجتمع أوسع ممن ال یشاركون عادة في اجتماعات ICANN. اجتذب منتدى ICANN المفتوح أكثر من مئة مشارك ممن جاؤوا للسماع من قیادة

ICANN وإجراء حوار معهم حول أیة مسائل مرتبطة بـICANN . في هذا العام، كان إصدار بیان نقل اإلشراف على IANA ومساءلة ICANN هو موضوع النقاش في عدة جلسات. لقد
تم عقد اجتماع في قاعة البلدیة في الیوم األول للمشاركة أكثر من المجتمع وتوضیح أیة نقاط مرتبطة بتعزیز مساءلة ICANN وعملیة الحوكمة. كانت تلك فرصة أخرى لكي تصغي

ICANN إلى أعضاء المجتمع وطمأنتهم بأننا نتعامل مع آرائهم بجدیة. 

تبین اإلحصائیات في ملخص الرئیس أن حوالي نصف الحاضرین في IGF هذا العام كانوا من الدول النامیة. وكان تعزیز المشاركة من الدول النامیة وإشراك أصحاب المصلحة الجدد من
التوصیات الرئیسیة لمجموعة عمل CSTD. ومن الواضح أن IGF إسطنبول قد أحرز بعض التقدم بهذا االتجاه. إحدى المسائل األخرى التي یتناولها IGF هي كیفیة تقویة روابطه مع

IGFs اإلقلیمیة والقومیة. مثل تلك المنتدیات اإلقلیمیة والقومیة، وخاصة تلك في الدول النامیة، تعتبر أن IGF العالمي هو المكان الذي یمكنهم أن یعرضوا من خالله أعمالهم، وفي الوقت
نفسه، یتعلمون من تجارب اآلخرین ویرجعوا إلى أوطانهم بواجبات علیهم القیام بها. كما أخبرني أحد المشاركین من الیمن أثناء االجتماع "ثمة أمور كثیرة تحدث في حوكمة اإلنترنت،

وأمامنا عمل كثیر عندما نرجع إلى أوطاننا". لذا، فإن ما یسعى إلیه مجتمع IGF هو "العمل"، وشعر الكثیرون بأن IGF هذا العام یركز أكثر على جانب العمل، أو كما صاغها ملخص
الرئیس بالقول: "من الحوار إلى العمل".

أهمیة المؤتمر السنوي للسجالت والمسجلین السابع في باكو هذا العام

لقد تم عقد TLDCON-2014 في 10-11 سبتمبر في باكو، جمهوریة أذربیجان

من إعداد مایكل یاكوشیف، نائب الرئیس، إشراك أصحاب المصلحة العالمیة 

یجتذب هذا المؤتمر بشكل تقلیدي الشركات والمنظمات اإلقلیمیة، وكذلك عدد أوسع من أصحاب المصلحة والصالحیات القضائیة. شارك في هذا العام أكثر من مئة وفد من 24 دولة
اجتمعوا في باكو.

وسبق TLDCON-2014 عقد مؤتمر ENOG اإلقلیمي، من تنظیم RIPE NCC. كان هذا األسبوع ملیئًا بالحوارات الشیقة والمثمرة، من كٍل من مجتمعات IP/ تیلیكوم وأعمال
DNS، حول أحدث مستجدات مسائل اإلنترنت. بطبیعة الحال، ركزت النقاشات على المسائل الفنیة الجدیدة والتحدیات القانونیة التي تنشأ مع الطبیعة المتطورة لإلنترنت ونظامه التركیبي،

لیصبح أكثر تعقیدًا وتنوعًا.

لقد تأثرت صناعة DNS، والتي یعتبرها TLDCON-2014 "حجر األساس" لبنیة اإلنترنت التحتیة، بشدة من برنامج nGTLDs، ویمكننا أن نشهد تطور إقلیمي سریع في بعض
النطاقات الجدیدة، وكذلك انخفاض معین في معدل نمو العدید من ccTLDs، وفشل التوقعات بنجاح أعمال GTLDs جدیدة أخرى. أثار هذا العامل النقاش حول مستقبل اإلنترنت وبنیتها
التحتیة الفنیة ودورها في العملیات االقتصادیة العالمیة. وهذا أمر مفید ویساعد على نشر التوعیة بالمسائل والعملیات التي ینبغي اتباعها من أجل التحایل والتغلب على العوائق التي یواجهها

نمو اإلنترنت.

إن كال الحدثین (TLDCON واجتماع ENOG) هما مفیدین في جهودنا اإلقلیمیة إلشراك أصحاب المصلحة والمشاركة بالممارسات المثلى وفهم المیول اإلقلیمیة والعالمیة األفضل في
تطویر البنیة التحتیة للشبكة واألعمال المرتبطة باإلنترنت وأنظمة الحكومات. كانت الفعالیات في باكو إقلیمیة على نطاق واسع: حیث شارك أشخاص من أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى،

وكذلك من دول في غرب وجنوب أوروبا والوالیات المتحدة وآسیا. كما تم تقدیم اقتراحات حول الدمج األفضل لمثل هذه الفعالیات اإلقلیمیة في إستراتیجیة اجتماعات ICANN اإلجمالیة،
حیث أنه یمكن مناقشة العدید من المسائل "اإلقلیمیة بشكل خاص" وحلها على المستوى اإلقلیمي (أو عبر األقالیم)، لتوفیر متسع لمناقشة المسائل العالمیة لحوكمة اإلنترنت في اجتماعات

 .ICANN

قدمت ICANN محاضرة جیدة في TLDCON-2014 ألقیتها أنا، وباتریك جونز- كبیر مدراء إشراك أصحاب المصلحة العالمیة، وسرمد حسین- كبیر مدراء برنامج IDN. وتمت
مناقشة مسائل مثل تنفیذ برنامج GTLD وتطویر بنیة جذر L التحتیة ومتباینات IDN ولجنة استخراج الملصق لألسماء السیریلیة ومشروع نقل NTIA والتنبؤات حول "اإلنترنت-

2020". جمیع المسائل المذكورة هي من بین األكثر نقاشًا في المجتمعات الفنیة ومجتمعات األعمال المحلیة. أعربت الكثیر من الشركات التجاریة والوكاالت الحكومیة عن اهتمامها
بالدورة الجدیدة المحتملة لبرنامج nTLD. وترغب العدید من الشركات اإلقلیمیة المحلیة بتركیب مخادم جذر L لتحسین قدراتها العالمیة على االتصال. وبما أن العدید من اللغات الرسمیة

للكثیر من الدول في المنطقة هي مبنیة على األحرف السیریلیة، وقد تظهر IDN gTLDs جدیدة في المستقبل، یجب حل المسائل الفنیة المتوافقة معها بأسرع ما یمكن. وفي النهایة، یجب
أن تكون أیة مقترحات لمشاریع التنظیم و/ أو المشاریع الفنیة مبنیة على الرؤیا، وما هي علیه المیول الرئیسیة في تطور اإلنترنت وما ستظهر علیه في المستقبل.

./http://meeting.cctld.ru/en یمكن إیجاد المزید من المعلومات عن المؤتمر على

من ویستفالیا إلى ساوباولو: بناء مستقبلنا (الحوكمة) معًا

من إعداد جان جاك ساهیل، نائب رئیس إشراك أصحاب المصلحة العالمیة، أوروبا 

یحدث التطور بمعدل أسي في عصرنا. لیس علیكم سوى التذكر بأن الرادیو استغرق 38 سنة للوصول إلى سوق 50 ملیون مستخدم، بینما استغرق التلفزیون 13 سنة للوصول إلى 50
ملیون مستخدم- واستغرقت اإلنترنت 4 سنوات فقط للوصول إلى هذا العدد. والیوم، یعتمد أكثر من 3 ملیار مستخدم بشكل متزاید على الولوج لإلنترنت لتسهیل احتیاجاتهم وطموحاتهم

الیومیة األساسیة في جمیع أنحاء العالم. خالل أقل من جیل واحد، انفجرت اإلنترنت من ناحیة عدد المستخدمین والقدرة على الحركة وحجم البیانات واألهمیة االقتصادیة والتواصل العالمي.

یرجع الفضل بجزء كبیر من هذه اإلنجازات إلى نموذج تعدد أصحاب المصلحة المتعددة من األسفل إلى األعلى في الحوكمة المتمیز باإلنترنت، عن طریق الجمع بین تخصصات وخبرة
أصحاب المصلحة المتنوعین، مما ساعد على تحقیق إنترنت نشطة وقابلة للتوسع. 

وعلى الرغم من سیر التقدم الذي حققه نموذج تعدد أصحاب المصلحة، فإننا ندرك أن اإلنترنت هي جدیدة نسبیًا، وكذلك نظامنا الریادي للحوكمة. إن إیقاع وضخامة تطور اإلنترنت جلب
معه مجموعة كاملة من التحدیات الجدیدة التي علینا تناولها بینما نبني مستقبل حوكمة اإلنترنت معًا. الطریق طویلة أمامنا. واالعتماد على نموذجنا للحوكمة متعدد أصحاب المصلحة

والتعاوني والال مركزي وتحسینه هو الطریقة األمثل لتناول هذه التحدیات الجدیدة واالرتقاء بطریقة الحكم على اإلنترنت في المستقبل. إحدى الخطوات الرئیسیة لدمج وتحسین النموذج
تحدث اآلن مع نقل اإلشراف على وظائف IANA ومراجعة المساءلة والحوكمة التي ترافق هذا التغییر. 

سیكون من الشیق على األرجح النظر إلى ما تتم مقارنة نموذج تعدد أصحاب المصلحة به عادًة، وهو: نموذج الدول القومیة الراسخ في معاهدات ویستفالیا في عام 1648، عندما اتفقت
القوى الرئیسیة في أوروبا على عدد من معاهدات السالم التي تهدف إلى إنهاء الحروب التي اجتاحت معظم أوروبا القاریة لمعظم سنوات القرن. وكما هو الحال دائمًا، ال شيء یتحقق بین

لیلة وضحاها. لم یحقق ذلك النموذج هدفه بإحالل السالم على الفور: حیث شهدت فرنسا وإسبانیا حروبًا لمدة 11 سنة أخرى بعد توقیع المعاهدات. باختصار، ما تعلمنا إیاه هذه التجربة هو:
منح السالم- وتعدد أصحاب المصلحة- الفرصة للتطور. 

ویقع على عاتقنا جمیعًا المشاركة بشكل إیجابي وبّناء نحو تحسین عملیاتنا، والسماح بالوقت الالزم لكي یتطور النموذج ویزدهر- ففي النهایة، جمیعنا یجرب النموذج، والذي قد یحل ما هو
أكثر من مشكالت اإلنترنت. قبل أكثر من 20 سنة، أثار صامویل هانتینغتون بشكل شهیر احتمال "تصادم الحضارات" القریب للصراعات الحضاریة. وآخرین منذ ذلك الحین- وأكثر كثیرًا
مؤخرًا، على إثر تضاعف الصراعات اإلقلیمیة والدولیة- توسعوا للحدیث عن نهایة نظام الدول القومیة كما تمت المباشرة به في عام 1648. بینما ندخل القرن الـ 21 ونستیقظ على إدراك

المزایا الغامرة لإلنترنت- أول أداة عالمیة بمعنى الكلمة "للتواصل بین البشر"- یشكل نموذج تعدد أصحاب المصلحة تطورًا مثیرًا لالهتمام في إمكانیات الحوكمة. نموذج ال یمكنه استبدال
نظام الدول القومیة، بل یتعایش معه ویخفف عنه.

على مدار العام القادم، عند المضي قدمًا بخریطة طریق Net Mundial ونقل إشراف الحكومة األمریكیة على IANA إلى "مجتمع تعدد أصحاب المصلحة العالمیة"، لدینا فرصة كبیرة-
ومسؤولیة مشتركة: العمل معًا لإلضافة إلى وتعزیز نموذج الحوكمة متعدد أصحاب المصلحة العالمي الذي سمح لإلنترنت بخدمة العالم بأكمله على مدار ربع قرن من الزمن. كما قال

أحدهم ذات مرة: "حوكمة اإلنترنت بین أیدیكم". أو كما سأقول، بحسب طریقة فهمي: "المستقبل بین أیدینا"- یمكننا معًا بناء مستقبل أفضل واالرتقاء بإنترنت لخدمة جمیع احتیاجاتنا
وطموحاتنا.

التحویل النقدي لصناعة أسماء النطاقات في إفریقیا

من إعداد بییر داندجینو، نائب الرئیس، إفریقیا

التحویل النقدي من النطاقات هو من أكبر الصناعات عبر اإلنترنت وأكثرها ربحًا. بعبارة بسیطة، یقرر شركة أو فرد شراء أسماء نطاقات إما لبیعها أو تأجیرها أو وضعها كاحتیاط بهدف
كسب المال. یتوقف معدل عوائد االستثمار (ROI) عبر التحویل النقدي للنطاقات على خطط ومبادرات المغامر التجاري. ویمكن للسجالت والمسجلین أیضًا جني الثمار عن طریق إمكانیة

التحویل النقدي للنطاقات.

لماذا ینبغي مناقشة التحویل النقدي في إفریقیا؟ قدم منتدى أسماء نطاقات إفریقیا الذي تم عقده حدیثًا في أبوجا في نیجیریا أمثلة عدیدة على كیفیة استفادة السجالت والمسجلین في إفریقیا من
الفرص الجدیدة عن طریق االستثمار والتحویل النقدي. عالوة على ذلك، تشعر السجالت بالحاجة إلى زیادة قاعدة عمالئها، ومن هنا تظهر ضرورة اإلشراك في أنشطة تسویق مستهدفة.

تطالب إستراتیجیة ICANN اإلفریقیة بسلسلة من المبادرات، ومن بینها بناء القدرات التي یمكن أن تعزز من سوق وأعمال أسماء النطاقات اإلفریقیة. إحدى النتائج الواضحة للتحویل
النقدي لمساحة أسماء النطاقات في إفریقیا هي التحول المحتمل للنظام التركیبي الحالي، مع ما مجموعه حوالي 1,200,000 تسجیل (من بین عدد سكان 1.2 ملیار). ومن بینها، ثمة

تسعمائة ألف (900,000) تسجیل من جنوب إفریقیا وحدها. یبین هذا وحده مقدار العمل الذي ینبغي علینا القیام به لالستفادة الكاملة من صناعة النطاقات.

وثمة أسالیب مختلفة للتحویل النقدي ألسماء النطاقات:

تطویر مواقع الحلفاء اإللكترونیة

Google AdSense Yahoo Publisher Network مثل PPC اإللكترونیة، والتي تنبع من أنظمة إعالن (PPC) تطویر مواقع الدفع بالنقر

تأجیل النطاقات

تأجیر النطاقات- تأجیر أسماء النطاقات إلى المعلنین أو األطراف المهتمة األخرى

شراء وإعادة بیع النطاقات

تطویر النطاقات التي تملي تطویر موقع إلكتروني ذو محتویات ممیزة ونموذج أعمال فرید.

للسجالت اإلفریقیة، إحدى وسائل التحویل النقدي هي وضع سیاسات TLD المناسبة للمسجلین والعاملین على إعادة البیع. تتضمن المجاالت األخرى تطویر المحتویات المحلیة ومنصات
السجل اآللیة القابلة للتوسع، وكذلك عن طریق تحسین قدرات األعمال والقدرات الفنیة لمشغلي السجل من خالل التدریب المستمر وتقدیم النطاقات كخدمة ولیس كسلعة.

للمسجلین والعاملین على إعادة البیع، یجب أن یكون التخفیض الضریبي، ذو التأثیر المباشر على التكلفة اإلجمالیة للنطاقات، هو العرف االعتیادي ألن هذا سیؤدي إلى تخفیض في تكالیف
تسجیل أسماء النطاقات. بالتالي، یجب على الحكومات اإلفریقیىة النظر أیضًا بتقدیم إعفاءات ضریبیة على ccTLDs للترویج لنشرها.

التسویق هو عنصر آخر، والذي یبدأ بتقدیم السجالت لخدمة موثوقة وقابلة للتنبؤ بها إلى عمالئها. بالتالي، یلعب الطاقم الفني دورًا مساویًا للمسؤولیة في التسویق مثل طاقم األعمال من خالل
ضمان سجالت مستقرة وموثوقة وآمنة.

عالوة على ذلك، یجب أن تبحث السجالت عن حلول دفع رشیقة وقابلة للتكیف. على سبیل المثال، یجب أن یعمل الدفع اإللكتروني والدفع النقدي بشكل متواٍز. ثمة العدید من حلول الدفع
عبر اإلنترنت (وخاصة PayPal) المتوفرة، ولكن لم یتم تنفیذها بعد في معظم أجزاء إفریقیا. 

كما تم التنویه في إستراتیجیة إفریقیا، ثمة حاجة إلى بناء قدرات لتطویر األعمال داخل ccTLDs اإلفریقیة والمسجلین اإلفریقیین، ویجب النظر بمسائل جودة الخدمة (QoS) وجودة
التجارب (QoE)، إلى جانب العالمات التجاریة ومخاوف الحقوق الفكریة وتجسیدها ضمن سیاسات وإجراءات شاملة وتشغیلیة. من خالل فعل ذلك، سیمهد هذا الطریق إلى ظهور األعمال

اإلفریقیة وصناعة أسماء النطاقات. 

BCG في عرض مخرجات تقریر ال ICANN القصة من وراء جوالت

من إعداد كریس موندیني، نائب رئیس إشراك أصحاب المصلحة، األعمال العالمیة وأمریكا الشمالیة

إن عمل ICANN هو تنسیق أسماء وعناوین اإلنترنت والمساعدة على إبقائها عالمیة وواسعة ومتداخلة. عالوة على ذلك، فإن زیادة الولوج إلى إنترنت عالمي ومتوسع ومتداخل هو جید
لألعمال واالقتصادات القومیة. یمكن إیجاد دعم هذه النقطة في تقریر مجموعة بوسطن االستشاریة عن االحتكاك اإللكتروني، "تشحیم عجالت اقتصاد اإلنترنت".

وسطن االستشاریة عن االحتكاك اإللكتروني، "تشحیم عجالت اقتصاد اإلنترنت".لقد تم نشر تقریر BCG في شهر ینایر، وما زالت أصداؤه تتردد لدى الحكومات وقادة األعمال حول
العالم عن طریق توفیر خریطة طریق واضحة لكیفیة مواصلة استفادة األعمال واالقتصادات القومیة باعتناق إنترنت عالمي وال یعرف الحدود.

ریق واضحة لكیفیة مواصلة استفادة األعمال واالقتصادات القومیة باعتناق إنترنت عالمي وال یعرف الحدود.لماذا طلبت ICANN إجراء هذه األبحاث؟ یرجع جزء من السبب في ذلك إلى
أن معظم التقاریر الحالیة حول حوكمة اإلنترنت قد ركزت على السیناریوهات "التشاؤمیة والكئیبة" حول تجزئة اإلنترنت أو "التقسیم" بفعل األنظمة التشریعیة القومیة أو الخلیط. والجزء

اآلخر من السبب هو أنه لم یتم إجراء أبحاث كثیرة على تأثیر الحواجز والعوائق في عالم اإلنترنت، وتأثیرها السلبي على النمو االقتصادي. لقد سهل تقریر االحتكاك اإللكتروني من تحدید
مجاالت االحتكاك التي تعیق االقتصاد الرقمي، وساعدت في الوقت نفسه ICANN على التشدید على فرص التقدم التي تأتي من االستغالل األمثل لإلنترنت العالمیة والمتداخلة دائمة

التوسع.

وهذه النقطة األخیرة هي مفیدة بشكل خاص لمستخدمي اإلنترنت بغرض األعمال ونظام أسماء النطاقات. عند إجرائهم أبحاثهم، وجد أعضاء BCG أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
ذات الحضور النشط على اإلنترنت، والتي تقوم بمعظم التسویق والمبیعات وإدارة األنظمة عبر اإلنترنت ، والتي تتمسك بالحساب اإللكتروني، یمكن أن ترفع من عوائدها بشكل كبیر.

عن طریق إنشاء مؤشر وقیاس األداء في 65 دولة، قدمت BCG معیار قّیم یمكن قیاس المكاسب المستقبلیة وفقًا له. ولكن هذه التنبؤات كلها على إنترنت یحافظ على تداخله وانعدام حدوده،
مما یكمل تقاریر أخرى تشدد على مزایا تخفیض أو التخلص من الحواجز أمام الولوج على اإلنترنت وتأثیرها على كٍل من الدول والشركات.

جمعت كل اجتماعات طاولة مستدیرة لـICANN-BCG مجموعة من مسؤولي الحكومات وقادة األعمال، وتتسم بسمات إقلیمیة. وصف ممثل عن شركة اتصاالت عالمیة النقاشات بأنها
"نضرة ونشطة... وملیئة بالتفكیر المبتكر واألشخاص الشیقین". وأكد مشارك آخر بالقول: "یجب أن یعرف العالم المخاطر التي تواجهها اإلنترنت العالمیة. وبید األعمال مساعدة الحكومات

على فهم ما هو على المحك".

ت على فهم ما هو على المحك".عند إنشاء مؤشر الدول، فتحت BCG الباب أمام التكرارات المستقبلیة المحتملة للتقریر لرؤیة كیفیة أداء الدول. في األثناء، أبلغت وزارة ICT واحدة على
األقل أنها ستستخدم التقریر كقائمة بوسائل العمل مع األعمال لتحسین عالمة االحتكاك لدولتها. كما شدد التقریر بنجاح على دور ICANN كشریك في هدف مشترك للحفاظ على إنترنت

مفتوحة وقابلة للتوسع ومتداخلة.

عقد احتماع إشراك أعمال ICANN بنجاح في إفریقیا

من إعداد بوب أوتشیینغ، مدیر، إشراك أصحاب المصلحة- شرق إفریقیا

تعد أعمال ICANN بالغ األهمیة لتداخل ونمو اإلنترنت التي تعتمد علیها أعمال عدیدة بغض النظر عن الموقع الجغرافي. وعالوة على ذلك، تعتبر ICANN نموذج مفتوح وتشاركي -
حیث من الممكن اكتساب میزة األعمال والمعلومات المفیدة بمجرد المشاركة. إن معرفة - والتشكیل الفعلي- لسیاسة اإلنترنت المرتبطة بنظام أسماء النطاقات والمعرفات الفریدة االخرى هو

سبب رئیسي لمشاركة العدید من الشركات الیوم. ولكن رغم زیادة المشاركة على مدار السنوات، فإن مشاركة القطاع الخاص بشكل عام، وخاصة في إفریقیا، في أدنى حدود له. لقد شجع
ذلك ICANN على إشراك هذه الدائرة لتحفیز مشاركة أفضل وذات مغزى من أنحاء العالم.

ومع إسدال الستار على IGF العالمي التاسع في إسطنبول،توجه كریس موندیني إلى نیروبي في كینیا، حیث عقد اجتماع طاولة مستدیرة إلشراك األعمال. أقیمت الفعالیة تحت عنوان
"الحفاظ على قوة اإلنترنت العالمي للنمو االقتصادي التحولي"، وتم وضعها لتشجیع المشاركین على التركیز على اإلنترنت كمورد أعمال عالمي مع إمكانیات المساهمة بشكل كبیر في نمو

إجمالي الناتج القومي كما هو واضح من التقریر األخیر الذي أعدته مجموعة بوسطن االستشاریة حول "االحتكاك اإللكتروني". كان ذلك االجتماع هو االجتماع األول الذي سیتم عقده في
أنحاء متنوعة من إفریقیا، والتي تستهدف قطاع األعمال بما یتماشى مع إستراتیجیة إفریقیا.

االجتماع األول الذي سیتم عقده في أنحاء متنوعة من إفریقیا، والتي تستهدف قطاع األعمال بما یتماشى مع إستراتیجیة إفریقیا.وإعدادًا الجتماع نیروبي، تعاونا مع وزارة ICT ومدیر هیئة
كینیا التشریعیة (هیئة االتصاالت- CA) ومزودي خدمات إنترنت واتصاالت رئیسیین في كینیا مع التنسیق مع رابطة مزودي خدمات اإلنترنت في كینیا (رابطة مزودي خدمات

االتصاالت- TESPOK) وKeNIC (سجل .KE) لتوسعة التواصل مع المجتمع. شارك في االجتماع الذي استمر یومین أكثر من 60 مشارك من مجموعتین من أصحاب مصلحة
األعمال، وعلى وجه الخصوص، أعمال االتصاالت- تلك المشمولة في أعمال ICT بما في ذلك االتصاالت- وكذلك أعمال أخرى تشمل المصارف، وغرف التجارة. ركزت محاضرة

اللجنة المختلطة على إستراتیجیة ICANN في إفریقیا وتقریر BCG مع نقاش اللجنة حول إشراك األعمال- كیف ولماذا نشارك؟

وتم التشدید خالل مناقشات اللجنة أن الهدف من تقریر BCG هو تحفیز الدول وصانعي السیاسات فیها على إعادة تحویل اهتمامهم إلى تناول المجاالت الرئیسیة لالحتكاك اإللكتروني
(البنیة التحتیة والصناعة والمعلومات واألفراد) عن طریق جعل جمیع األطراف تجلس على الطرف نفسه من الطاولة للتشاور. 

بشكل إجمالي، كان استقبال اللجان إیجابیًا مع المشاركة الصریحة والبّناءة من المشاركین. كانت الدروس الریئیسیة المستفادة من لجنتنا هي التحویل المحلي للبیانات التي تم تقدیمها إلشراك
مجتمع األعمال اإلفریقي بشكل أفضل، واإلقرار بأن ثمة حاجة أكیدة لنشر هذا اإلشراك في أنحاء أخرى من إفریقیا.

بقعة ضوء

مركز اإلنترنت اللبناني (LINC)- مبادرة حوكمة متعددة أصحاب المصلحة دیمقراطیة في مجتمع أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا

من إعداد: نبیل بوخالد، المدیر التنفیذي

مركز اإلنترنت اللبناني (LINC)- مبادرة حوكمة متعددة أصحاب المصلحة دیمقراطیة في مجتمع أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا تحالف LINC اإلستراتیجي بین منظمات المجتمع
المدني والمؤسسات والنقابات والجامعات ومنظمات األبحاث وحكومة لبنان انبثقت من الفجوات الرئیسیة وطویلة األمد في حوكمة اإلنترنت في لبنان التي تؤثر على استدامة ونمو اإلنترنت،

.(LBDR) وعلى وجه الخصوص، تشغیل واستمراریة عمل سجل اسم نطاق لبنان

LINC هو مسؤول بشكل مبدئي عن نطاق المستوى األعلى اللبناني على اإلنترنت (.lb و .لبنان)، بما في ذلك تسجیل أسماء النطاقات وإدارة والتطبیق الفني للبنیة التحتیة لسجل اسم
النطاق القومي. ستروج LINC أیضًا للتطور اإلیجابي لإلنترنت في لبنان. سیتم استثمار جزء من الرسوم التي ینوي LINC تقاضیها عن تسجیل اسم النطاق في أنشطة بناء القدرات

والمجتمع والمشاریع التي تروج للتطویر اإلیجابي لإلنترنت في لبنان.

یوجد حالیًا أقل من 4000 نطاق مسجل تحت .lb. ینوي LINC التقدم بطلب لدى ICANN إلعادة تفویض .lb، والتقدم بطلب لـ .لبنان، وتطویر صناعة DNS في لبنان عن طریق
تأسیس عملیات تسجیل ودیة وفعالة وآمنة وتنافسیة بناًء على نموذج أعمال السجل/ المسجلین. یهدف LINC إلى النمو لیصبح الخیار الطبیعي للشركات والمنظمات واألفراد الذین یرغبون

باسم نطاق مرتبط بلبنان عن طریق توفیر أفضل خدمات للسوق اللبناني المحلي والسوق العالمي بشكل عام.

شدد فادي شحاده، مدیر ICANN التنفیذي، على ضرورة وجود هیئة متعددة أصحاب المصلحة للمساعدة في الجمع بین المصالح المختلفة والمتنافسة أثناء زیارة استطالعیة إلى بیروت في
فبرایر 2013. شارك الشركاء في جلسات طویلة من التفكیر الحرج بمحصلة هیكل الحوكمة والتأثیر والبدائل، ورغم إقرارهم بأن الحوكمة متعددة أصحاب المصلحة ستؤدي إلى عملیات
معقدة ذات نتائج غیر مضمونة، فقد اتخذوا قرارًا واعیًا بأن الحوكمة متعددة أصحاب المصلحة هو الخیار اإلستراتیجي والمفضل لحوكمة اإلنترنت في لبنان. في 2 یونیو، بعد 15 شهرًا،

عاد فادي شحاده إلى بیروت لالحتفال مع لبنان بإطالق LINC من وزارة االقتصاد والتجارة.

بصفتي راعي مسجل .lb وأحد المنسقین الرئیسیین لتأسیس LINC، أود المشاركة بآرائي ومالحظاتي حول عملیة بناء نموذج متعدد أصحاب المصلحة:

في مبادرة تطویر نموذج متعدد أصحاب المصلحة، فإن العملیة الدیمقراطیة توازي المحصلة باألهمیة. الدیمقراطیة هي عملیة معقدة واختباریة ثوریة.

اإلنترنت هو شبكة من الشبكات المتداخلة المعقدة على المستویات المادیة واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة. مع ازدیاد التعقید والتداخل، تأتي االحتیاجات المتزایدة
للجهود التنسیقیة.

في عملیة تطویر تعدد أصحاب المصلحة، تتطور بین األطراف المتواجهة عالقات ثقة كمنتج فرعي لمایلي: العمل معًا ومشاركة المشكالت والمخاوف والمعضالت
وتسهیل تبادل المعلومات وموازاة األهداف. إن بناء الثقة بین أصحاب المصلحة هو بالغ األهمیة لتحقیق النجاح.

إن المشاركة في جهود حوكمة متعددة أصحاب المصلحة یمهد الطریق للتقدیم التدریجي لممارسات تعدد أصحاب المصلحة ونقلها إلى السیاسات واألنظمة الحكومیة.

إن تنفیذ حوكمة أصحاب المصلحة المتعددة یتطلب من الشركاء تناول مسائل االستدامة. ینبغي على الشركاء تأمین وسائل مستدیمة لتمویل العملیة مع الحد من سلطة
المال. بما أن السلطة تعني المال، فإن القوة المالیة للشركاء من الشركات ینبغي أال تمنحهم میزة إضافیة على المنظمات غیر الحكومیة وما إلى ذلك.

یكمن تنوع المصالح في صمیم الحوكمة متعددة أصحاب المصلحة، وكلما كانت المصالح أكثر تنوعًا، كلما كان ینبغي أن یشارك أصحاب المصلحة المتنوعین أكثر في
زیادة فعالیة العملیة. إن الهدف هو إشراك جمیع أصحاب المصلحة وعدم ترك أحد خارجها. السعر الذي یجب دفعه هو أن هذا یجعل من التنسیق أكثر تعقیدًا وصعوبة.

إن تنوع المصالح في بیئة دینامیكیة ودائمة التطور وناضحة، مثل اإلنترنت، یتطلب هیكل حوكمة مرن ومتعدد أصحاب المصلحة. یمكن أن تتغیر المصالح مع مرور
الزمن، وقد ترغب أطراف جدیدة بالدخول بالشراكة وقد ترغب أطراف أخرى باالنسحاب.

إن نجاح عملیة تعدد أصحاب المصلحة یملي الشفافیة التامة واالتصاالت المفتوحة.

تتطلب المشاركة في مبادرة تعدد أصحاب المصلحة الكثیر من الموارد وتستهلك الكثیر من الوقت.

فعالیة ICANN إقلیمیة رئیسیة وشیكة

نظرة تفصیلیة أكثر على جمیع الفعالیات في النظام التركیبي.

أكتوبر

ICANN 51 ،16-12 أكتوبر، لوس أنجلوس، الوالیات المتحدة

19 أكتوبر: التعاون مع منظمات I* لمراقبة النقاشات والقرارات المرتبطة باإلنترنت في ITU PP 14 في بوسان، كوریا- [أنشطة مجموعة إشراك الحكومات]

http://www.iicom.org/iic-chapters/iic-uk-chapter ،لالقتصاد حول تطور حوكمة اإلنترنت IIC-ISOC 22 أكتوبر، لندن: ورشة العمل المشتركة لكلیة لندن

FOSSF-الحكومة البولندیة -ICANN- NASK 30 أكتوبر، وارسو، بولندا "اإلنترنت الیوم وغدًا": ورشة عمل

نوفمبر

RIPE 69 :7-4 نوفمبر، لندن، المملكة المتحدة

5-4 نوفمبر، القاهرة، مصر: ورشة عمل حول بناء أعمال أسماء النطاقات المستدیمة في إفریقیا والشرق األوسط- المنظمین: ICANN، NTRA (مصر)، AfICTA (رابطة
ICT اإلفریقیة).

6-5 نوفمبر، بیروت، لبنان: ورشة عمل حول التحقق من إساءة استخدام/ سوء إساءة استخدام DNS لوكالء تطبیق القانون، بمشاركة فریق ICANN. المنظمین: الجامعة
اللبنانیة ووزارة الداخلیة

18 نوفمبر، إسطنبول، تركیا: منتدى DNS تركیا

21-19 نوفمبر، إسطنبول، تركیا: ورشة عمل جولة السجالت المتنقلة

24- 25 نوفمبر، ستوكهولم، السوید، یوم اإلنترنت السویدي: لجنة "حوكمة اإلنترنت- من سیشكل مستقبل اإلنترنت؟" وجلسة للجنة حول متحدث gTLDs الجدید: جان جاك
ساهیل

http://beta.igfarab.org/-ArabIGF2014.jsp "العربي، بیروت، لبنان- الطابع: "المنظور العربي لتشكیل مستقبل اإلنترنت IGF -27-26 نوفمبر

دیسمبر

7- 10 دیسمبر، الدوحة، قطر: عالم اتصاالت ITU 2014 - اللجنة "خطوة اإلنترنت الكبرى التالیة: االنتقال إلى IPv6 لتفعیل كل شيء" المتحدث: باهر عصمت

18- 19 دیسمبر 2014، أبیدجان، ساحل العاج- شعب اتصاالت إفریقیا 2014

ICANN51 في لوس أنجلوس

قد یكون هذا أحد أكبر مؤتمرات اإلنترنت الدولیة في هذا العام. سیكون االجتماع ملیئًا بالجلسات الشیقة والشاملة حول مجموعة واسعة من المواضیع، مثل:

،ICANN والتي ستناقش دور التمثیل الحكومي في ،SO/AC جلسة موضوع المصالح المرموقة برئاسة

تعزیز مساءلة ICANN، والتي ستتناول مسألة كیفیة الحفاظ على مساءلة ICANN في ظل غیاب عالقاتها التعاقدیة التاریخیة مع الحكومة األمریكیة، و

نقاش المجتمع مع ICG حیث ستناقش مجموعة تنسیق اإلشراف على IANA (ICG) عملیة االنتقال.

ینبغي على المشاركین التأكد أیضُا من حضور جلسة لیلة یوم االثنین الخاصة، حیث سیناقش نیكو میل، مؤلف نهایة كبرى: كیف تجعل اإلنترنت من دیفید العمالق الجدید، كیف تحول
اإلنترنت المجتمع كما نعرفه.

التسجیل في ICANN51 هو مجاني- لیس علیك سوى الذهاب إلى https://registration.icann.org/. إذا لم تستطع الحضور شخصیًا، نوصي بشدة بالمشاركة عن ُبعد- ومن
السهل فعل ذلك لیس علیك سوى زیارة الجدول عبر اإلنترنت واختیار الجلسة التي تهمك- الجمیع تقریبًا یمتلكون الخیار لالنضمام من أي مكان.

ICANN أهم مقتطفات أخبار

NTIA IANAالمساءلة/نقل اإلشراف على وظائف

یجب أن تشارك. یمكن إیجاد جمیع معلومات متابعة المساءلة هنا: 
https://community.icann.org/category/accountability

https://www.icann.org/en/stewardship

إطالق NMI في جنیف –

یتعهد المنتدى االقتصادي العالمي بهذه المبادرة، بالتعاون مع عدة شركاء، ومن بینهم ICANN وأصحاب المصلحة الرئیسیین من الحكومات والصناعة واألوساط األكادیمیة والمجتمع
المدني.

سیسهل هذا التعاون من بیئة موزعة من تعاون أصحاب المصلحة الفعال عن طریق آلیات مبتكرة ومشروعة للقیام بما یلي:

1. المساعدة على حل تحدیات اإلنترنت العالمیة، وخاصة التحدیات غیر الفنیة

2. إثراء وتجهیز مبادرات تطویر القدرات لضمان المشاركة العالمیة في تعاون اإلنترنت، وخاصة من المناطق غیر الممثلة بشكل جید،

بناء الثقة في اإلنترنت ونظامها التركیبي للحوكمة.  .3

http://www.weforum.org/issues/global-internet-governance :لمزید من المعلومات

:GDD أخبار

توافق ICANN على إطار عمل إدارة تكرار تصادم األسماء | نظام إنذارات عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص (127.0.53.53)

.http://goo.gl/vlDDMa :مدراء مسألة محتملة

اإلحصائیات الحالیة بینما تشق الطلبات طریقها إلى اإلنترنت:

لقد تم تشغیل أكثر من 300 اسم. یمكنك االطالع علیها هنا.

نظر هنا لعرض الجدول الزمني لبرنامج gTLD الجدید.

.http://goo.gl/4A7wDQ :الرجاء اتباع هذا الرابط ،GDD لمزید من المعلومات عن

آخر تعلیقات فادي شحاده

La gouvernance de l'Internet est entre vos mains
من الذي سیدیر اإلنترنت وكیف؟

السؤال اآلن صادم بالنسبة لوسائط االتجاه السائد حالًیا. حیث تظهر اآلن العدید من القصص على كل من الصفحات اإلخباریة (أي،یكشف المنتدى االقتصادي العالمي النقاب عن دفعة "
التعهید الجماعي" حول كیفیة إدارة اإلنترنت)، وعلى الصفحات الخاصة بوجهات النظر (أي،فراغ النفوذ اإلداري على اإلنترنت یزداد سوًءا). وفي هذا السیاق، یبدو أن هذا هو الوقت

المناسب لتصحیح مسار السجل بشكل مناسب وتصحیح بعض نواحي عدم الدقة التي یتم نشرها عبر المشهد العام للوسائط. اقرأ المزید

مبادرة للعمل
في شهر مایو، كتبت مدونة إلكترونیة بعنوان "تحویل الحدیث إلى عمل بعد NETmundial." ووعدت فیها بالعمل بال كلل أو ملل على حشد جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع

المدني لبدء العمل على خریطة طریق NETmundial. ولم أقدم هذا الوعد باستخفاف...اقرأ المزید

"نحتاج إلى آرائكم".

إن التعلیقات العامة هي عنصر أساسي من عملیة اتخاذ القرارات في ICANN. هذه فرصة لجمیع أصحاب المصلحة لتقدیم اآلراء والمداخالت حول جمیع جوانب عمل ICANN. ابحث
https://www.icann.org/public-comments#open-public عن مناقشات المجتمع المفتوحة وشارك بها، وراجع العمل السابق وتصفح المواضیع الوشیكة. تفضل بزیارة

ابقوا على اتصال!

نأمل أن هذا العدد قد منحكم نظرة على المسائل المتاحة في منطقتنا، وأنشطة مجتمعنا المستمرة للمساعدة على تمهید الطریق أمام تمكین حوكمة تعدد أصحاب المصلحة المستدیمة من
الحفاظ على اإلنترنت مفتوحة وآمنة ومستقرة ومرنة. تركز نشرتنا اإلخباریة بشكل رئیسي على أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا. 

إننا نتطلع للحصول على آرائكم حول النشرة اإلخباریة، وربما مقترحاتكم حول المواضیع التي تثیر اهتمامكم. 

إحدى الطرق للمشاركة في ICANN، الرجاء التصفح هنا.

.emea.newsletter@icann.org لمزید من المعلومات، الرجاء إرسال رسالة بالبرید اإللكتروني إلى

لونا ماضي
مدیرة اتصاالت أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا
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