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 بالغ صحفي
 

 2016مارس  14
 نترنتلمية لإلاعالعاصمة المراكش، :  55أيكان 

 

مارس  10إلى  5مدينة مراكش، من ت حتضناسامية لصاحب الجاللة نصره اهلل، تحت الرعاية ال
-ن لمؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة )آيكان ي، االجتماع الخامس والخمس2016

ICANN) . سالمة السهر على تبإسناد أسماء المجال وأرقام اإلنترنت و كلفة مال المنظمة يهو
  نترنت.لإلالتنسيق العالمي لنظام التحديد الفريد و ستررار االو 

وزارة  ،الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي وزارةعرف هذا االجتماع المنظم من طرف 
، مشاركة قياسية تمثلت في حضور المواصالتالوكالة الوطنية لترنين و  الشؤون الخارجية والتعاون

 من المغرب(. 250منهم يمثلون الرارة اإلفريرية ) 900من مختلف بلدان العالم، مندوب  2300
لأليكان في الوصول إلى صيغة اتفاق حول  نيالخامس والخمسوتمثل الرهان األساسي لالجتماع 

 أليكان إلى تدبير متعدد األطراف.مرترح مشترك ألعضاء مجتمع اإلنترنت يخص انترال ا
عبر اإلدارة ، 2014من مارس  14في شارة، فإن إدارة الواليات المتحدة األمريكية أعلنت لإل

، عن نيتها نرل ( التابعة لوزارة التجارة األمريكيةNTIAالوطنية للمعلوميات واالتصاالت )
إلى المجموعة العالمية متعددة صالحيات اإلشراف على وظائف ترنية حيوية بالنسبة لإلنترنت، 

أليكان دعوة األطراف المعنية على الصعيد الفاعلين. وقد طلبت اإلدارة األمريكية لذلك من ا
 هذا الصدد.العالمي لصياغة مرترح في 

تم ، باعتماد خطة مرترحات 2016مارس  10وفي ختام اجتماع مراكش، قامت األيكان في 
 ل الموافرة.ترديمها لإلدارة األمريكية من أج
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اجتماع  600ساعة عمل،  800وتعد هذه الحزمة من المرترحات، التي تمت بلورتها من خالل 
غرى والمتوسطة، وسنتين من المفاوضات ثمرة نراش عالمي وشامل بين الحكومات، المراوالت الص

 الخبراء والترنيين، الباحثين واألكادميين والمستعملين.
العمل الدؤوب لمجتمع تعكس هذه الخطة : " رئيس األيكان ،يرول الدكتور ستيفن د. كروكر
المتعدد األطراف" حيث يضيف أنه "تم إرسال خطة  النموذجاإلنترنت العالمي وكذلك متانة 

ذا استجابت للمعايير، نكون قد وضعنا علما  في مهما االنترال إلى اإلدارة األمريكية لفحصها، وا 
 .تاريخ اإلنترنت"

المفصلة لنرل اإلشراف الذي تروم به اإلدارة األمريكية على  تشمل الخطة مجموعة من اإلجراءات
لإلنترنت. وترترح هذه الخطة أيضا إجراءات الترنية والحيوية بالنسبة للعمل العادي  IANAوظائف 

 لتعزيز مسؤولية األيكان كمنظمة مسترلة تماما.
، التي عملت على IANAترول أليسا كوبر، رئيسة فريق تنسيق انترال اإلشراف على وظائف الــ 

تنسيق بلورة مرترح االنترال : "قام مجتمع اإلنترنت بمهمته بتفان ألننا نعلم مدى أهمية نرل 
سيستفيد مستعملو اإلنترنت . فبعد دخول المرترح حيز التنفيذ، IANAاإلشراف على وظائف الـــ 

 آليات حكامة اإلنترنت".عبر العالم من استررار وأمن الشبكة ومن التحسينات التي أدخلت على 
ذا تم قبول هذه الخطة من طرف اإلدارة األمريكية، سيمكن ذلك من دخولها حيز التنفيذ قبل  وا 
( واأليكان في شتنبر NTIAاإلدارة الوطنية للمعلوميات واالتصاالت )انتهاء العرد الحالي بين 

2016. 
اإلعالن عن فتح أول مكتب اتصال لأليكان بإفريريا في  كذلك وقد عرف اجتماع األيكان بمراكش

 األسابيع المربلة والذي سيكون مرره بنايروبي )كينيا(.
 لأليكان، تم عرد عدة اجتماعات عالية المستوى، مثل : نيالخامس والخمسوبموازاة مع االجتماع 

 وفد،  100والذي عرف مشاركة حوالي  جتماع الحكومي الثالث عالي المستوى لأليكاناال
 وزارة، المنظم بتعاون بين األيكان و وزيرا مكلفا باالقتصاد الرقمي. وعرد هذا االجتماع 15و

مسار نرل وظائف الـــ مرحلة حاسمة من في  ،الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
IANA حيث سلط الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومات للتدبير المتعدد األطراف .

 (GAC)والمؤسسات الحكومية داخل مجتمع األيكان من خالل اللجنة االستشارية الحكومية 
 مالحظا. 35باإلضافة إلى  162التي بلغ عدد أعضائها 
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ا وقد أكد هذا االجتماع على أهمية مسؤولية ومحاسبة األيكان في إطار هذا االنترال وأدائه
 بالصيغة الجديدة للحكامة.

  وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار اجتماع منظم من قبل المنتدى االقتصادي العالمي و
حول : "المبادرة حول مستربل اإلنترنت، حوار  2016مارس  6في  واالقتصاد الرقمي

إفريري حول االقتصاد الرقمي : تشجيع التعاون بين الرطاعين العام والخاص ودعم تنمية 
 التكنولوجيا الرقمية".

  الصناعة والتجارة اجتماع الوزراء األفارقة للتكنولوجيات الحديثة برئاسة السيد وزير
 .2016مارس  6في  واالقتصاد الرقميواالستثمار 

 مارس و إلى 4 بين المجال أسماء لنظام اإلفريري المنتدى تنظيم في والمساهمة استضافة 
 مع بشراكة( AFTLD) األعلى المستوى مجال ألسماء اإلفريرية المنظمة بمراكش : تروم

 خالل المجال أسماء لنظام اإلفريري المنتدى بتنظيم واأليكان،( ISOC) اإلنترنت مجتمع
 .المواصالت لترنين الوطنية الوكالة من باستضافة بمراكش المذكورة الفترة

 صناعة تنمية سبل في للتداول اإلنترنت ميدان في األفارقة الفاعلين المنتدى هذا يجمع
 المنتدى هذا ويعتبر. الموضوع هذا حول التجارب وتبادل اإلفريرية الرارة في المجال أسماء
 (.كينيا) ونايروبي( نيجيريا) أبوجا ،(إفريريا جنوب) دوربان اجتماعات بعد اجتماع رابع

 

 بخصوص األيكان

، وتجمع في إطار شراكات ذات أهداف غير ربحية أشخاصا من 1998م إحداث األيكان سنة ت
لإلنترنت. ررار وقابلية التشغيل البيني تمختلف براع العالم يعملون من أجل الحفاظ على أمن واس

 كما تشجع التنافس وتعمل على تطوير سياسات التحديد الفريد لإلنترنت.
. وهي مسؤولة تروم األيكان، على الخصوص، بتخصيص أسماء المجال واألرقام على اإلنترنت

عن التنسيق العالمي لنظام المحددات الفريدة على اإلنترنت. كما تروم بتفويض تسويق أسماء 
بخصوص أسماء  VeriSignاألول كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لــ  المجال من المستوى

 ma.بالنسبة لـــ  المواصالت لترنين الوطنية لوكالةول net.و com.المجال 


