بادر بالتسجيل اآلن للمشاركة في منتدى المجتمع  ICANN70عبر اإلنترنت
سوف يعقد اجتماع  ICANN70عبر اإلنترنت بسبب األثر المستمر لجائحة
كوفيد.19-وقد تم تعديل التواريخ تعديالً طفيفًا إلى  25-22مارس/آذار 2021
بالتشاور مع قادة المجتمع .ويتعين على الراغبين بحضور اجتماع
 ICANN70التسجيل ألجل المشاركة.
لمعرفة المزيد عن المنطقة الزمنية لالجتماع وخيارات الترجمة الفورية للغات والجلسات المتاحة،
ُزر .https://70.schedule.icann.org

إحاطة حول ابتكار اجتماع  ICANNالعام
اقرأ هذه المدونة حول العديد من اإلجراءات والتحسينات التي سيتم تنفيذها
أثناء اجتماع  ICANN70نتيجة لعملية مشاركة المجتمع لتطوير دعم
منظمة  ICANNلالجتماعات العامة.

برنامج تغطية تكاليف االتصال باإلنترنت الجتماع ICANN70
سوف تواصل  ICANNتقديم الدعم المالي الجتماع  ICANN70ألعضاء المجتمع الذين لديهم قدرات إنترنت محدودة.
الهدف من هذا البرنامج هو تسهيل المشاركة في اجتماعات  ICANNالعامة االفتراضية أثناء فترة الجائحة .وأن الموعد
النهائي لتقديم الطلبات هو الجمعة ،الموافق  5مارس /آذار .2021
تتوفر تفاصيل حول عملية تقديم الطلبات هنا.

قدّم اآلن لشغل المناصب القيادية في ICANN
لجنة الترشيح ( )NomComتدعو الراغبين بتقديم طلباتهم لشغل
المناصب القيادية الرئيسية في  ،ICANNوالتي تشمل ما يلي:
•

ثالثة أعضاء لمجلس إدارة ICANN

•

ثالثة ممثلين إقليميين من اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ( - )ALACيمثل كل منهم منطقة إفريقيا
ومنطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

•

عضوان من مجلس منظمة دعم األسماء العامة ( - )GNSOأحدهما يمثل هيئة األطراف المتعاقدة واآلخر يمثل
هيئة األطراف غير المتعاقدة

•

عضو واحد من مجلس منظمة دعم أسماء نطاقات رموز البلدان ()ccNSO

عل ًما بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  18مارس /آذار  2021في تمام الساعة  23:59حسب التوقيت العالمي المنسق
( .)UTCاحصل على مزيد من المعلومات حول المناصب المتاحة وإجراءات تقديم الطلبات على صفحة لجنة الترشيح على
الويب.

استمع إلى جلسة مجلس إدارة  ICANNالمفتوحة
عقد مجلس إدارة  ICANNورشة عمله األولى لعام .2021
وخالل الجلسة المفتوحة ،شارك المجلس تفاصيل التقدم الذي
أحرزه فيما يخص أولوياته لعام .2021
إن لم يتسنى لك حضور الجلسة المفتوحة ،فاستمع إلى التسجيل
هنا.
اقرأ مدونة مارتن بوترمان رئيس مجلس اإلدارة حول ورشة العمل هنا.

التغييرات القادمة في تقارير السجل على منصة  ICANNللبيانات المفتوحة
سوف تكون منصة البيانات المفتوحة لمنظمة  ICANNهي المقر
الدائم لتقارير السجل بداية من  15مارس /آذار  .2021وبهذا
التغيير ،سوف لن تكون هذه التقارير متاحة على الرابط
اعتبارا من  15مارس /آذار .2021
https://icann.org
ً
اقرأ المزيد هنا حول تقارير السجل التي ستكون متاحة وكيفية
التسجيل في منصة البيانات المفتوحة.

عملية منظمة  ICANNلتدقيق امتثال أمناء السجالت بالتزاماتهم فيما يخص تهديدات أمن
DNS
أطلقت منظمة  ICANNبرنامج تدقيق يهدف إلى مراجعة كيفية
وفاء أمناء السجالت بالتزاماتهم التعاقدية المتعلقة بمعالجة تقارير
النطاقات التي يحتمل أن تكون مسيئة .ففي  11يناير /كانون الثاني
 ،2021أرسل قسم االمتثال التعاقدي لدى  ICANNإخطارات ما
قبل التدقيق إلى أمناء السجالت الذين تم اختيارهم للتدقيق .وسيتلقّى
أمناء السجالت الذين تم اختيارهم طلب الحصول على
معلومات ( )RFIبتاريخ  25يناير /كانون الثاني  2021يحتوي
على أسئلة التدقيق.
للحصول على مزيد من المعلومات ،اقرأ هذا اإلعالن.

 ICANNفي أوروبا تعقد أول ورشة عمل لها في المنطقة الشمالية
تعقد  ICANNفي  3مارس /آذار  2021ورشة
عمل للمنطقة الشمالية ،مع تسليط الضوء على
 ICANNومهمتها الفنية .وسوف تقام ورشة
العمل بالتعاون مع سجل  .dkوهو شركة DK
 Hostmasterوسجل  .fiوهو مؤسسة
.Trafikom
ويتمثل الهدف من إقامة ورشة العمل في تقريب
منظمة  ICANNمن المجتمعات الفنية في البالد
الشمالية .وستتاح للعديدين فرصة التعرف على
 ICANNولكن ذلك لن يكون كافيا ً لإللمام بكل ما
تقوم به  ICANNفعليًا ومدى تأثيرها الفني على وجودهم على اإلنترنت .وسيتم تقديم عروض حول موضوعات مثل وظائف
هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت  IANAونظام خادم الجذر لنظام أسماء النطاقات والمشروعات الفنية التي تقودها
 . ICANNوسوف تكون للمشاركين القدرة كذلك على التفاعل مع خبرائنا الفنيين .ونأمل أن توفر ورشة العمل للمشاركين
فه ًما أفضل بمهمتنا الفنية وتوضيح كل ما يتعلق بمنظمة .ICANN
وعلى الرغم من أن الهدف هو استقطاب الجمهور الفني باألساس من المناطق الشمالية ،إال أننا نرحب أيضًا بالمشاركين من
المناطق األخرى .فأهالً وسهالً!
يتوفر المزيد من المعلومات هنا .للتسجيل انقر هنا .عل ًما بأن الموعد النهائي للتسجيل هو  26فبراير /شباط .2021

جمعية أصحاب المصلحة األوروبية حول رؤى  ICANNفيما يخص المبادرات الرقمية
لالتحاد األوروبي
استضافت  ICANNفي أوروبا في  27يناير /كانون الثاني
اجتماعًا ألصحاب المصلحة اإلقليمية في منطقة أوروبا لتناول
وجهات نظر منظمة  ICANNحول المبادرات الحالية لالتحاد
األوروبي ،والتي تشمل ما يلي:
 قانون الخدمات الرقمية )(DSA قانون السوق الرقمي )(DMA توجيه الشبكات وأمن المعلومات )(NIS2يمكن العث ور على ندوة الويب والعروض التوضيحية المسجلة هنا.

 ICANNتعزز العالقات مع الشباب في تركيا
تماشيًا مع خطة العمل اإلقليمية للشرق األوسط  -العام المالي  ،2021شارك فريق منظمة  ICANNاإلقليمي مع الشباب في
تركيا من خالل مختلف أشكال التعاون والشراكات .وتمثل
أ ولها في المشاركة في المنتدى السادس لحوكمة اإلنترنت
للشباب ( )IGFفي تركيا ،والذي عقد عبر اإلنترنت في الفترة
ما بين  12-10ديسمبر /كانون األول .وتم تعريف الشباب
بمنظمة  ICANNودورها في منظومة اإلنترنت التقنية،
باإلضافة إلى برنامجي الجيل القادم  NextGenوالزمالة
لمنظمة  .ICANNوقد قامت منظمة  ICANNبتنظيم الفعالية
جنبًا إلى جنب مع جمعية اإلنترنت في تركيا ،وجمعية التثقيف
اإلعالمي التركية ،ومؤسسة .Diplo Foundation
يمكنك معرفة المزيد ومشاهدة تسجيالت منتدى الشباب في
تركيا هنا.
وفي  15يناير /كانون الثاني  ،2021قدمت منظمة  ICANNعرضًا توضيحيًا حول "كيفية الحفاظ على نظام أسماء
النطاقات ( ) DNSكمكون هام إلنترنت آمن وموثوق" وذلك في جامعة الشرق األوسط التقنية (.)METUوكانت هذه هي
المرة الثانية التي تمت فيها دعوة  ICANNإلى جامعة  METUمن قبل األستاذ المشارك جنكيز أكارتورك ،وهو أيضًا أحد
سفراء القبول العالمي ( )UAالمعين حديثًا من قبل  ،ICANNومقره خارج تركيا.

إننا ممتنون لشركائنا على هذا التعاون المستمر مع  ICANNفي تركيا ،والذي يسمح لنا بالتحدث إلى جمهور جديد ،وزيادة
الوعي بخصوص  ،ICANNوتشجيع المشاركة في مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين.

تسعى منظمة  ICANNإلى ضم المزيد من الشركاء في األوساط األكاديمية في تركيا والشرق األوسط .فإن كنت مهت ًما بذلك،
فيرجى االتصال بنا على.MEAC.swg@icann.org :
لالطالع على آخر مستجدات أنشطتنا في تركيا ،اشترك في القائمة البريدية لتركيا هنا.

إحاطة حول المشاركة الفنية في الشرق األوسط
استضافت منظمة  ICANNفي  19-18يناير /كانون الثاني  2021ورشة عمل افتراضية لعمليات  DNSألعضاء فريق
سجل  .ye ccTLDوقد حضر ورشة العمل  8أشخاص ممن استخدموا منصة سحابة .ICANN
وقد كانت ورشة العمل هذه بنا ًء على طلب جاء في إطار تقييم لالحتياجات الفنية خالل شهري نوفمبر /تشرين الثاني
وديسمبر /كانون األول  .2020وكجزء من الخطة اإلقليمية للشرق األوسط ،أوصى أعضاء من مجموعة عمل الخطة
اإلقليمية منظمة  ICANNبإجراء تقييم لالحتياجات الفنية مع كبار الجهات الفاعلة في صناعة نظام أسماء النطاقات في منطقة
الشرق األوسط للوقوف على االحتياجات اإلقليمية لبناء القدرات الفنية على المدى القصير (العام المالي  )2021والمدى
الطويل (العام المالي .)2022
وسوف يكون هناك المزيد من ندوات الويب وورش العمل عبر اإلنترنت تم إدراجها لتنفيذها عبر المنطقة .وسوف يتم
تخصيص إحداها للمجتمع السوداني حول عمليات نظام أسماء النطاقات وانتهاك نظام  DNSواالمتدادات األمنية لنظام اسم
النطاق ( )DNSSECبالشراكة مع مجموعات مشغلي الشبكات السودانية (.)sdNOG
ونحن نواصل تشجيع مجتمعنا اإلقليمي على التواصل معنا بخصوص أي استفسارات تتعلق ببناء القدرات وذات صلة بنظام
اسم النطاق على الرابط .meac.swg@icann.org

ثالث سنوات على بدء عقد جلسة منطقة الشرق األوسط
تم عقد جلسة الشرق األوسط ألول مرة في اجتماع  ICANN60في أبو ظبي في أواخر عام  2017واستمر ليصبح سمة
منتظمة في معظم اجتماعات  ICANNالعامة .وحتى يومنا هذا ،تم تنظيم تسع جلسات خاصة بالشرق األوسط تغطي سبعة
موضوعات مختلفة .وخرجت كل جلسة إما بوثيقة تم تقديمها إلى مجلس إدارة  ICANNأو إلى إجراء مفتوح لعملية التعليق
العام.
وفي الوقت الذي أط ّل علينا عام  2020بتحديات جائحة كوفيد ،19-فإن الرؤساء المشاركين لجلسات منطقة الشرق األوسط،
تيجاني بن جمعة ونادرة العراج ،أ ّكدا على أن هذه الجلسات المخصصة قد حافظت على زخمها وأنهما قاما بتنظيم أربع
جلسات مختلفة منها بالتنسيق مع مجتمع الشرق األوسط األوسع.
و يمكن العثور على قائمة بأنشطة لجنة فضاء الشرق األوسط هنا.

ونود أن نعبر عن خالص امتناننا وتقديرنا لكال الرئيسين المشاركين على قيادتهما في توجيه وإدارة جلسة الشرق األوسط إلى
ما وصلت إليه اليوم .وفي أواخر عام  ،2020انتهى تكليف كل من السيد جمعة والسيدة العراج في منصب الرؤساء
المشاركين ،األمر الذي يمهد الطريق لتولّي قيادة جديدة .إذا كنت مهت ًما وراغبا ً بالمشاركة ،فيرجى مراسلتنا على العنوان
.meac.swg@icann.org
قدم فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في الشرق األوسط لمنظمة  ICANNالدعم للمعنيين بجلسة الشرق األوسط
منذ نشأتها ،ونتطلع إلى مواصلة تقديم الدعم لهذه المنصة النقاشية اإلقليمية الهامة.

ندوة عبر الويب حول نظام اإلبالغ عن إساءة استخدام أسماء النطاقات لنطاقات ccTLD
اإلفريقية
يواصل فريق إفريقيا لدى إدارة المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة التابعة لمنظمة  ICANNوفريق المشاركة الفنية لكل
من الشرق األوسط وإفريقيا التابع لمكتب المسئول الفني األول ( )OCTOجهود المشاركة عن بعد خالل فترة الجائحة .فلقد
استضافوا ندوة إقليمية عبر الويب في  4فبراير /شباط  2021لمشغلي نطاقات المستوى األعلى العامة لرموز البلدان
( )ccTLDمن أجل بناء الوعي وطلب المشاركة في برنامج اإلبالغ عن أنشطة انتهاك النطاقات ( )DAARفي .ICANN
وكانت ندوة الويب هي األولى في سلسة ندوات الويب المخطط لها والمخصصة لتبادل المعلومات وبناء القدرات لمشغلي
نطاقات  ccTLDاإلفريقية في  .2021ترقبوا تفاصيل ندوات الويب المستقبلية قريبا ً.

إحاطة حول المشاركة التقنية في إفريقيا
في إطار مهمة منظمة  ICANNللمشاركة الفنية في إفريقيا ،سوف تقدم منظمة  ICANNسلسة من التدريبات من أجل توفير
والمشرعين والمحامين واألكاديميين
إحاطة وتوعية أفضل لفرق العمل لدى المشغلين وموفري خدمة اإلنترنت والحكومات
ّ
والمستخدمين النهائيين حول كيفية عمل اإلنترنت بشكل عام ،وعلى الدور الحيوي الذي يلعبه نظام أسماء النطاقات بشكل
خاص.
وسيتألف البرنامج من ثمان وحدات تعليمية تضم دورات نظرية وعملية تبدأ من  4فبراير /شباط إلى  13مايو /أيار .2021
وخالل هذه السلسلة ،سوف نتناول كذلك معايير نظام أسماء النطاقات وأفضل الممارسات باإلضافة إلى ضرورة التعاون
والمشاركة في تحقيق مبدأ تنسيق وأمن واستقرار اإلنترنت.
وتستهدف هذه السلسلة على وجه الخصوص مصلحة مجتمع اإلنترنت في الكاميرون ولكن يمكن ألي أحد المشاركة فيها .وقد
تم فعليا ً تنفيذ أنشطة مماثلة لهذه في كل من بينين ونيجيريا والسنغال وفي منطقة ساحل العاج الفرنكوفونية .كما أن جمهورية
تشاد وبوركينافاسو مدرجتان كذلك على جدول األعمال.
ولتوفير فرصة لبنا ء القدرات الفنية ألصحاب المصلحة في اإلنترنت في بالدك ،يرجى إرسال طلب بالبريد اإللكتروني إلى
 octo@icann.orgوسوف يتواصل معك فريق المشاركة الفنية التابع لـ .ICANN

التخطيط المسبق لدعم إنترنت متنوع وعالمي
كان عام  2020مختلفًا عن كل األعوام .ففي الوقت الذي كنا فيه أكثر تباعداً من حيث المكان وعلى نحو أكثر مما مضى ،إال
أنه كان من الضروري أن نواصل العمل على ضمان أن يصبح اإلنترنت
أكثر شموالً وتنوعا ً وتعدديةً في اللغة لكل المستخدمين حول العالم.
إن المجموعة التوجيه للقبول الشامل ( )UASGملتزمة بالمضي قدما ً في
مسألة جاهزية القبول العالمي في العام المقبل ،كما أن العام  2021يثبت لنا
بالفعل أنه عام ومثمر حافل أيضا ً باألحداث .تفقد واطلع على أحدث
محتويات المجموعة التوجيهية للقبول الشامل والتي تشتمل النظر في العمل
المخطط له في عام  ،2021والتطورات الملفتة للنظر في تدويل عناوين البريد اإللكتروني ( )EAIوالقيادة الجديدة لمجموعات
العمل ،وهناك فيديو خاص حول ما يعنيه القبول الشامل ألعضائه .تابع @ UASGtechعلى موقع  Twitterكي تبقى على
اطالع بآخر المستجدات طوال العام.
● مراجعة ما مضى وال تخطيط المستقبلي لدعم جاهزية القبول الشامل ( )UAإلنترنت عالمي ومتنوع (مدونة)
المدول فيما بين النظم
● المجموعة المجموعة التوجيهية للقبول الشامل تحقق نتائج واعدة لدعم البريد اإللكتروني
َّ
العالمية (مدونة)
● المجموعة التوجيهية للقبول الشامل تعلن عن قيادة جديدة لمجموعة العمل (إعالن)
● ما الذي يعنيه "القبول الشامل" بالنسبة لك؟ (فيديو)

 ICANNتشكل فريقا مع مجلس نطاقات المستوى األعلى لرموز دول آسيا والمحيط الهادئ
من أجل إطالق منصة إقليمية لتعزيز القبول الشامل
أطلقت  ICANNالشهر الماضي أول برامجها للتدريب
اإلقليمي على القبول الشامل ) ،(UAوهو عبارة عن جهود
تعاونية فيما بين  ICANNومنظمات نطاقات المستوى
األعلى ( )TLDاإلقليمية لرفع مستوى الوعي بالقبول
الشامل .وسوف يوفر كل برنامج سلسلة من التدريبات على
الجوانب الفنية للقبول الشامل ولكي يكون أيضا ً بمثابة منتدى
لمناقشة كيفية التعامل الفعال مع مشكالت القبول الشامل في
المنطقة .وقد بدأ أول برنامج بشراكة مع مجلس نطاقات المستوى األعلى لرموز دول آسيا والمحيط الهادئ ()APTLD
ومنطقة مجتمع أسيا والمحيط الهادئ؛ اطلع على جدول التدريب هنا.

وتتطلع  ICANNإلى توسيع نطاق البرنامج والتعاون مع المزيد من المنظمات اإلقليمية العاملة في مجال نطاقات المستوى
األعلى .هل أنت مهتم بهذه الفرصة؟ تواصل مع  uaprogram@icann.orgللحصول على المزيد من المعلومات.

قواعد مرجعية جديدة إلنشاء عالمات التسمية ( )LGRللمستوى الثاني
تم نشر قواعد إضافية إلنشاء العالمات ( )LGRللمستوى الثاني،
ضمت في مجملها  30مجموعة من مجموعات القواعد المستندة إلى
اللغة باإلضافة إلى  13قاعدة مسميات مرجعية مستندة إلى رموز
حروف اللغات .وتساعد هذه القواعد على تحسين اسم النطاق وسيتم
تضمين اللغات والنصوص المتبقية في اإلصدارات المستقبلية حالما
تتوفر تعقيبات وآراء المجتمع ذات الصلة .انقر هنا لمعرفة المزيد.

فتح باب الترشيحات لجائزة تميز مجتمع  ICANNلعام 2021
تم اآلن فتح باب الترشيح لجائزة  ICANNللتميز المجتمعي لعام
تكرم جائزة  ICANNللتميز المجتمعي كل عام المشاركين في
ّ .2021
مجتمع  ICANNالذين يساهمون بشكل كبير في وضع السياسات ضمن
منظومة  ICANNوالمشاركين بشكل كبير في تطوير حلول قائمة على
التوافق في اآلراء ضمن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في
.ICANN
اعرف المزيد حول إجراءات الترشيح وق ّدِّم ترشيحك (ترشيحاتك) هنا.

مجلس  GNSOيؤكد دعمه لنية عملية  EPDPلتعديل سياسة انتقال نظام WHOIS
المفصّل
أكد مجلس منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOعلى أن النية من وراء
التوصية  7المقدمة من قبل عملية وضع السياسات المعجَّلة في المواصفة
المؤقتة لبيانات تسجيل ( gTLDعملية  )EPDPتتمثل في تعديل سياسة انتقال
صل .وقد جاء التأكيد ردًا على سؤال من فريق مراجعة
نظام  WHOISالمف ّ
تنفيذ سياسة بيانات التسجيل .كما أوصى مجلس  GNSOأيضًا بأن اقتباس الصياغة األصلية لفريق العملية المعجّلة لوضع

سار حول
السياسات " -يجب تحويلها من أمين السجل إلى السجل شريطة وجود أساس قانوني مناسب وأن يكون هناك اتفاق ٍ
معالجة البيانات"  -يجب تضمينها في نص سياسة بيانات التسجيل.
اعرف المزيد.

مجموعة  ccPDP4تبدأ عمال هاما في إدارة متباين نطاقات IDN ccTLD
بدأت مجموعة عمل فرعية جديدة ضمن مجموعة عمل منظمة دعم أسماء رموز البلدان ( )ccNSOالمعنية بإلغاء اختيار
المدولة ( )IDNأو ( )ccPDP4عملها على إدارة المتباين خالل الشهر الحالي .ال تشتمل مقترحات
سالسل أسماء النطاقات
َّ
سياسة منظمة دعم أسماء رموز البلدان لعام  2013فيما يخص معايير اختيار سالسل نطاقات  ccTLDذات أسماء IDN
وال إجراءاتها أو وثائقها الالزمة على إدارة المتباين .وطلب مجلس إدارة  ICANNمن منظمة دعم أسماء رموز البلدان
تناول مسألة إدارة المتباين بالتنسيق مع منظمة دعم أسماء رموز البلدان .وسوف تحل نتائج مجموعة  ccPDP4محل عملية
التتبع السريع لنطاقات  ccTLDألسماء  IDNلعام .2009
وسوف تعمل مجموعة عمل  ccPDP4ومجموعة العمل الفرعية في آن واحد؛ وستجتمع كل مجموعة كل يوم ثالثاء بين
أسبوع وآخر .وفي المستقبل ،قد تقوم مجموعة  ccPDP4بتشكيل مجموعتين فرعيتين إضافيتين فيما يتعلق بالتشابه المسبب
للبس فيما بين السالسل وإلغاء اختيار نطاقات  ccTLDألسماء .IDN
اعرف المزيد عن عمل مجموعة  ccPDP4هنا.

م جلس منظمة دعم األسماء العامة يعتمد التقرير النهائي للمرحلة االولى من مراجعات
 gTLD PDPلجميع آليات حماية الحقوق في جميع عمليات GNSO
قام مجلس منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOفي  21يناير /كانون الثاني
 2021باعتماد التقرير النهائي للمرحلة األولى من مجموعة عمل عملية
وضع السياسات ( )PDPالمعنية بمراجعة جميع آليات حماية الحقوق في
جميع نطاقات  .gTLDوعقد مجلس منظمة دعم األسماء العامة قبل أن
يصوت ندوة ويب لمناقشة تفاصيل التوصيات الـ  35من المرحلة األولى
ّ
لعملية وضع السياسات .وقد توصلت مجموعة عمل آلية حماية الحقوق RPM
إلى التوافق الكامل حول  34توصية وتوافق في اآلراء على توصية واحدة .ويتوقع مجلس  GNSOأن يعتمد تقريراً للتوصيات
في فبراير /شباط  2021وإحالته إلى مجلس إدارة  ICANNللنظر فيه .اعرف المزيد.

ممثلي  GNSOالجدد
قام مجلس منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOفي  21يناير /كانون الثاني  2021بعدة تعيينات .حيث تم تعيين هيذر
فوريست في مجموعة ممثلي المجتمع التي سوف تقوم بترشيح اللجنة الدائمة لعملية المراجعة المستقلة ( .)IRPوتم تعيين
ميلتون موللير منسقًا لعالقات منظمة دعم األسماء العامة من غير السجالت لدى اللجنة الدائمة للعمالء .وتم تعيين فاريل فولي
مشرفًا من منظمة  GNSOفي برنامج الزمالة لمؤسسة  ICANNلثالثة اجتماعات عامة متعاقبة لـ  ،ICANNتبدأ مع اجتماع
.ICANN72

المراجعات النوعية
يتوفر التقرير النهائي للمراجعة الثانية لألمن واالستقرار والمرونة (  )SSR2ألجل التعليق العام.
ويحتوي التقرير النهائي على  63توصية قائمة على التوافق الكامل في اآلراء في الجوانب التالية:
• تنفيذ فريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة األولى  SSR1والجهود المتفق عليها.
• مشكالت االستقرار األساسية ضمن .ICANN
• العقود واالمتثال والشفافية حول انتهاك نظام أسماء النطاقات (.)DNS
• مخاوف أخرى تتعلق باألمن واالستقرار والمرونة فيما يخص نظام  DNSالعالمي.
وسوف يستضيف فريق  SSR2ندوة ويب إلحاطة المجتمع بتوصياته النهائية .يرجى االطالع على الصفحة الموسوعية
لالطالع على تفاصيل ندوة الويب.
وحسبما هو منصوص عليه في لوائح ( ICANNالبند ( 4.6أ) (( )7ج)) ،يتعين على مجلس اإلدارة النظر في التقرير
النهائي لفريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات خالل فترة ستة أشهر من تاريخ استالمه،
والمتوقع في  25تموز (يوليو) .2021

المراجعات التنظيمية
قامت مجموعة عمل تنفيذ مراجعة لجنة الترشيح ( )NomComRIWGبتقديم تقرير التنفيذ الثاني لها حول سير العمل إلى
لجنة الفاعلية التنظيمية ( )OECالتابعة لمجلس إدارة .ICANN
ويوفر التقرير إحاطة حول تنفيذ  27توصية ويسلط الضوء على محورين أساسيين يتم التركيز عليهما وعلى االنشطة
المتعلقة بهما خالل فترة الشهور الستة الماضية :التغييرات المقترحة على لوائح  ICANNالداخلية والميثاق المقترح للجنة
الدائمة في لجنة الترشيح.
ِّجد المزيد من المعلومات حول أعمال لجنة  NomComRIWGهنا.
قدمت مجموعة عمل المراجعة التنظيمية الثانية في اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ) (RSSAC2 RWPتقرير التنفيذ
الثاني حول سير العمل إلى لجنة الفاعلية التنظيمية  .OECوقالت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر الثانية  RWPبأنه من
بين التوصيات الستة ،تم تنفيذ اثنتين ،وأن اثنتين قيد التنفيذ ،وأن اثنتين يتوقفان على سير أعمال مجموعة عمل حوكمة نظام
خادم الجذر.
ِّجد المزيد من المعلومات حول أعمال اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر الثانية  RWPهنا.

الفعاليات القادمة:
اطلع على تقويم مشاركة منظمة  ICANNهنا.

