جدول جلسات منتدى المجتمع االفتراضي  ICANN70متوفر اآلن
أصدرت  ICANNجدول جلسات المنتدى المجتمعي  ،70ICANNالمنعقد في الفترة  25-22مارس /آذار  .2021والذي كان من
المقرر عقده أساسا ً في كانكون بالمكسيك ،إال أنه سيُعقد عن بعد وذلك بسبب جائحة .19-COVID
التسجيل مطلوب للتمكن من االطالع على الجدول .ويمكن إيجاد التفاصيل والمعلومات الخاصة بأدوات المشاركة عن بُعد ،بما في ذلك
الترجمة الفورية ،هنا .مالحظة مهمة :سيُعقد اجتماع  70ICANNبتوقيت كانكون وهو توقيت شرق الواليات المتحدة (أي التوقيت
العالمي المنسق.)5-
اقرأ اإلعالن هنا.

دورة تعليمية جديدة في منصة  : ICANN Learnاجتماعات  ICANNالعامة للوافدين
الجدد
هل سيكون  70ICANNأول اجتماع عام لك من اجتماعات  ICANNالعامة؟ هل ر
حضت أحد اجتماعات  ICANNمن قبل ولكنك لم
ً
ر
ُ
ر
غي متأكد من كيفية المشاركة يف اجتماع عن بعد؟
الت ستنضم إليها؟ هل أنت ر
تكن متأكدا أي من الجلسات ستحضها أو المجموعات ي
إذا كان أي من هذه األسئلة يجول بخاطرك ،فإن المنصة التعليمية  ICANN Learnستجيبك عليها!
ِّ
ّ
سجل هنا ر يف اجتماعات  ICANNالعامة للوافدين الجدد اليوم .الدورة التعليمية مجانية ومتاحة للجميع.
وستعرفك عىل مهمة
ر
وستشح المصطلحات األساسية ،وستساعدك عىل تحديد المجموعات والجلسات
 ICANNونموذج أصحاب المصلحة المتعددين،
الت قد تهمك ،وستقدم لك النصائح حت تتمكن من تحقيق أقىص استفادة ممكنة من تجربة االجتماع.
ي

سيعقد اجتماع  ICANN71كاجتماع افتراضي عن بعد
أعلن مجلس إدارة  ICANNأن  71ICANNسيُعقد كاجتماع عام افتراضي بسبب التأثير المستمر لجائحة  .19-COVIDحيث كان
من المقرر عقد منتدى السياسات  71ICANNفي الهاي بهولندا في الفترة من  14إلى  17يونيو /حزيران  .2021وستبقى مواعيد
االجتماع كما هي.
اقرأ اإلعالن هنا.

تمديد الموعد النهائي للتقديم على شغل المناصب القيادية في  ICANNحتى  29مارس/
آذار
تدعو لجنة الترشيح ( )NomComلعام  2021الراغبين بالتقديم لشغل مناصب قيادية رئيسية ضمن  ،ICANNبما في ذلك:

●

ثالثة أعضاء لمجلس إدارة ICANN

●

ثالثة ممثلين إقليميين للجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين( – )ALACيمثل كل منهم منطقة إفريقيا وآسيا ومنطقة
أستراليا وجزر المحيط الهادئ ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

●

عضوان لمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( – )GNSOأحدهما يمثل هيئة األطراف المتعاقدة واآلخر يمثل هيئة
األطراف غير المتعاقدة

●

عضو واحد لمجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ()ccNSO

الموعد النهائي الجديد لتقديم الطلبات هو  29مارس /آذار  2021وفي تمام الساعة  23:59حسب التوقيت العالمي المنسق .) (UTCجد
المزيد من المعلومات حول المناصب الشاغرة وعملية تقديم الطلبات من على صفحة لجنة الترشيح  NomComعلى الويب .
اقرأ اإلعالن هنا.

مستجدات مبادرة شفافية المعلومات :سيصل المشروع إلى معلم هام في  16مارس /آذار
ر يف  16مارس /آذار  ،2021سيقوم فريق مبادرة شفافية المعلومات ( )ITIباستبدال بعض أنواع المحتوى عىل موقع
 https://icann.orgالحال مع تجربة بحث جديدة من خالل مبادرة شفافية المعلومات  ITIوإطالق ر ر
مية جديدة لالشياك والحصول
ي
عىل محتوى جديد.
مارب .وتع َّرف عىل كيفية القيام
اقرأ المزيد حول هذا التحديث المهم ر يف أحدث مدونة لرئيس  ICANNومديرها التنفيذي يوران
ي
ر
رر
كوهي ،نائب رئيس  ICANNاألول ،قسم االتصاالت العالمية.
سال نيويل
بتسجيل االشياك بالمحتوى يف مدونة ي

سجل اآلن في المنتدى االفتراضي لنظام اسم النطاق لمنطقة الشرق األوسط
ِّ
ً
سيعقد منتدى نظام اسم النطاق لمنطقة ر
الشق األوسط ( )MEDNSFالسابع افياضيا ر يف الفية من  7-5أبريل  /نيسان  .2021تنظم
ر
ر
المحىل هو هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITCيف المملكة العربية السعودية.
ويتمي جدول
 ICANNهذا المنتدى والمضيف
ر
ي
والت تهدف
اإلقليم
المجتمع
تهم
الت
الموضوعات
تغط
الت
التقديمية،
والعروض
النقاش
حلقات
األعمال بمجموعة متنوعة من
ي
ي
ي
ي
ي
إل إطالق كافة اإلمكانات الكامنة لصناعة نظام اسم النطاق  DNSرف منطقة ر
الشق األوسط.
ي
لالطالع عىل مزيد من المعلومات وتفاصيل التسجيلُ ،يرج زيارة الصفحة المخصصة لمنتدى  MEDNSFهنا.

المفوضية األوروبية ت ُطلع مجتمع  ICANNعلى مبادرات االتحاد األوروبي األخيرة
بتاريخ  26فبراير /شباط ،استضافت منظمة  ICANNالمفوضية األوروبية لجلسة تفاعلية حول مبادراتها األخيرة ،والتي شملت:
 قانون الخدمات الرقمية ()DSA مبادرات سياسة األمن السيبراني لالتحاد األوروبي• استراتيجية األمن السيبراني
• توجيهات أمن الشبكات والمعلومات ( )2NISال ُمنقحة
وقدمت المفوضية األوروبية خالل الندوة التي عقدت عبر الويب ،نظرة عامة حول المبادرات التي أعلن عنها مؤخراً وركزت على
المجاالت ذات الصلة بنظام اسم النطاق  DNSومجتمع  ICANNاألوسع .يمكنك الوصول إلى تسجيل الندوة هنا.

تشارك  ICANNفي فعالية يوم قياس اإلنترنت :Internet Measurement Day
أرمينيا
بتاري خ  12فياير /شباط  ،2021نظمت  ICANNومركز تنسيق الشبكات األوروبية ليوتوكول اإلنينت Réseaux IP Européens
مشغىل أرمينيا.
 )(RIPE NCCندوة عي الويب عن "يوم قياس اإلنينت" ،بدعم من جمعية تبادل اإلنينت األرمينية () ARMIXواتحاد
ي
ُ
ّ
ر
الت
وخالل الفعالية ،ق ردمت ونوقشت أدوات قياس اإلنينت وأنظمته ،مثل مبادرة  ICANNلمؤشات جودة تقنيات المعرف () ،ITHIي
تحلل االتجاهات يف عمليات نظام اسم النطاق  ،DNSوأطلس الشبكات األوروبية ليوتوكول اإلنينت  RIPE Atlasلمركز تنسيق
رر
تحسي التعاون
الشبكات األوروبية ليوتوكول اإلنينت( . )RIPE NCCوكان أحد األسئلة الرئيسية خالل هذا اليوم هو كيف يمكننا
ا ّ ً
قيما لمساعدتنا عىل فهم
ومشاركة المعلومات ،وزيادة المشاركة للحصول عىل المزيد من البيانات ،األمر الذي بدوره سيخلق تحليال
حالة اإلنينت.
ً
ً
ر
سينتش إل بلدان أخرى ر يف المنطقة.
كان هذا حدثا خاصا بدولة معينة انطلق ر يف أرمينيا ولكنه

مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOيعتمد التقرير النهائي لعملية وضع
السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة
صوت مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( )GNSOعلى التقرير النهائي لعملية وضع
بتاريخ  18فبراير /شباط َّ ،2021
السياسات ( )PDPلإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة .وختاما ً لخمس سنوات من العمل ،قدمت مجموعة العمل الحالية مئات
التأكيدات والتوصيات وإرشادات التنفيذ في إطار  41موضوعا ً (يُشار إليها مجتمعة باسم "المخرجات") .مخرجان فقط لم يحظيا بتوافق
في اآلراء أو بتوافق كامل في اآلراء من قبل مجموعة العمل .واعتمد مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOباإلجماع جميع
المخرجات باستثناء هذين ال ُمخر َجين .كما طلب مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOأن يبدأ مجلس إدارة  ICANNمرحلة
التصميم التشغيلي بشأن التقرير النهائي وأن تقوم منظمة  ICANNبتشكيل فريق مراجعة التنفيذ لتنفيذ المخرجات.
اعرف المزيد.

التعجيل بمقترحات السياسة الخاصة بسحب نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ccTLD
من الخدمة
قدمت مجموعة عمل عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  )3ccNSO (ccPDPتقريرها المؤقت
إلى المسؤول المعني بإدارة عملية معالجة المشكلة ليُنظر فيه من قبل منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  .ccNSOويسعى اآلن ذات
المسؤول لجمع التعليقات العامة حول هذا التقرير المؤقت .يتضمن هذا اإلجراء توصيات السياسة المقترحة لسحب نطاقات المستوى
األعلى لرمز الدولة ( ) ccTLDمن الخدمة وتقسيم عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ( )ccNSO
 )3(ccPDPإلى جزأين :الجزء األول ،سحب نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDمن الخدمة؛ والجزء الثاني ،توصيات
السياسة المقترحة آللية مراجعة القرارات المتعلقة بالتفويض والنقل واإللغاء وسحب نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDمن
الخدمة وإيقافها عن العمل .وإن تلقى هذا التقسيم الدعم الالزم ،فستبدأ عملية منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ccNSOالتخاذ
قرار بشأن سياسة إيقاف عمل النطاق في أبريل /نيسان  2021بدون انتظار اكتمال أعمال الجزء الثاني.
للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة إجراءات عملية التعليق العام هنا.

مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOيبدأ عملية وضع السياسات PDP
لمراجعة سياسة النقل
رر
مرحلتي
بتاري خ  18فياير /شباط  ،2021بدأ مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( )GNSOبعملية وضع سياسات ( )PDPعىل
ُ
تغييات ر يف السياسة
لمراجعة سياسة النقل .وع ِهد إل عملية وضع السياسات  PDPالحالية بتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إل إجراء ر
بي المشي ر ر
بي أمناء السجالت وفيما ر ر
لتحسي سهولة وأمن وفاعلية عمليات انتقال اسم النطاق فيما ر ر
رر
الت تم
كي .وبعد ضم التعليقات ي
النهاب بأن تعالج عملية وضع السياسات  PDPالموضوعات التالية
يوص تقرير المشكالت
تلقيها خالل عملية التعليق العام،
ي
ي
تغيي المشيك (المرحلة 1ب)؛ جهة االتصال
بالتسلسل :صيغة اليخيص لنقل اسم النطاق والرموز األبجدية الرقمية (المرحلة 1أ)؛ ر
إلجراءات النقل الطارئة وعكس عمليات انتقال اسم النطاق ر ر
بي أمناء السجالت ،سياسة فض الخالفات الناشئة حول نقل ملكية اسم
ر
أمي السجل الخاش لطلب النقل ،وعمليات
النطاق ،وعمليات ما يسم بانتقاالت اإلقرار
السلت ( )NACKing transfersأي رفض ر
ي
االنتقال الموافق عليها من قبل ( ICANNالمرحلة  .)2وطلب مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOأن تجتمع مجموعة
العمل ر يف أقرب وقت ممكن بعد اعتماد ميثاق عملية وضع السياسات  PDPالمقيح ،والذي يتضمن تحسينات عملية وضع السياسات
.3.0 PDP
اعرف المزيد .

جائزة  ICANNللتميز المجتمعي لعام  :2021باب الترشيحات سيغلق في  29مارس/
آذار!
ر ُ
رر
رر
المجتمع ر يف كل عام
للتمي
أسبوعي .وتمنح جائزة ICANN
المجتمع لعام  2021ر يف غضون
للتمي
تنته فية اليشيح لجائزة ICANN
ر
ي
ري
ي
ر
ُ
ا
ا
ا
تقديرا ألعضاء مجتمع  ICANNالذين يساهمون إسهاما جوهريا يف وضع سياسات  ICANNوالذين يستثمرون إل حد بعيد يف وضع
حلول قائمة عىل التوافق ر يف اآلراء ضمن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ر يف .ICANN
ِّ
َّ
تعرف عىل المزيد عن عملية اليشيح وقدم ترشيحك (ترشيحاتك) هنا.

الفعاليات القادمة:
 25–22مارس /آذار 2021
 7–5أبريل /نيسان 2021
 9–7أبريل  /نيسان 2021

اجتماع ICANN70
منتدى نظام اسم النطاق لمنطقة الشرق األوسط السابع
المنتدى الروسي الحادي عشر لحوكمة اإلنترنت

اطلع على تقويم مشاركة منظمة  ICANNهنا

