تابع ICANN69
هل فاتك اجتماع ICANN69؟ جد كافة تسجيالت
الجلسات والنصوص المدونة والمحتويات المفيدة األخرى
على موقع  ICANN69على الويب.
انقر هنا.

اقرأ البيان الختامي للجنة  GACالصادر في اجتماع ICANN69
تقدم اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACالمشورة إلى
مجلس إدارة  ICANNبشأن قضايا السياسة العامة ،ال سيما
في المجاالت التي تتقاطع فيها سياسات  ICANNمع القوانين
الوطنية واالتفاقيات الدولية.
انقر هنا لقراءة البيان الختامي الجتماع  ICANN69وكذلك
للوصول إلى مشورات  GACالسابقة.

تعرف على الفائز األول بجائزة الدكتور طارق كامل
لبناء القدرات
تم تكريم رامانو بياو في اجتماع  ICANN69بجائزة الدكتور طارق كامل
لبناء القدرات.
طور بياو برامج بناء القدرات المحلية في بلده األصلي بنين وكذلك برامج
ّ
إقليمية في سائر أفريقيا .وعلى وجه الخصوص ،عمل بياو على تحسين
المهارات الفنية للنساء في إفريقيا وشجع المشاركة المتساوية في منظومة
نظام أسماء النطاقات (.)DNS
أعرف المزيد وشاهد مقابلة مع بياو هنا.
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اخبار ICANN
تنشر  ICANNو  PTIالبيانات المالية للعام المالي 2020
نشرت  ICANNو  PTIبيانات مالية مدققة عن
السنة المالية المنتهية في  30حزيران (يونيو)
.2020
تعرف على المزيد حول هذه التقارير وروابط
َّ
الوصول إلى الوثائق هنا

إقرأ تقرير  ICANNالسنوي للسنة
المالية 2020
نشر مجلس إدارة  ICANNتقريره السنوي للسنة
المالية  2020المنتهية في  30حزيران (يونيو)
 .2020يوثق هذا التقرير أنشطة مجلس اإلدارة
والمجتمع والمؤسسة لهذا العام ،والتقدم الذي
أحرزناه في تحقيق أهداف  ICANNمن الخطة
االستراتيجية للسنوات المالية من .2020-2016

 ICANNفي منتدى حوكمة اإلنترنت ()IGF
شارك أعضاء مجتمع  ICANNومجلس اإلدارة
وكادر المنظمة في االجتماع السنوي الخامس
عشر لمنتدى حوكمة اإلنترنت في الفترة من  2إلى
 16تشرين الثاني (نوفمبر).وكان موضوع
االجتماع ،الذي استضافته األمم المتحدة على
اإلنترنت ،هو "اإلنترنت من أجل صمود اإلنسان
والتضامن".
ستجد المزيد من التفاصيل حول الجلسات التي
استضافتها  ICANNفي هذه المدونة من ماندي كارفر ،نائب الرئيس األول
لمشاركة المنظمات الحكومية والدولية.
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ترد  ICANNعلى استشارة EDPB
أرسلت  ICANNرداً حول المشورة العامة الواردة من قبل المجلس األوروبي لحماية البيانات ( )EDPBبشأن
إرشادات  2020 -7حول مفاهيم وحدة التحكم والمعالج في القانون العام لحماية البيانات ( .)GDPRولقد كانت
هذه المسألة بالغة األهمية بالنسبة للعملية المعجّلة لوضع السياسات ( )EPDPبشأن المواصفة المؤقتة لبيانات
تسجيل .gTLD
اقرأ رد  ICANNالكامل من هنا

تعزيز فاعلية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في  ICANNينتقل إلى مرحلة
التنفيذ
في العام الماضي ،بدأ مجلس إدارة  ICANNمشروعا ً يهدف إلى تعزيز فاعلية نموذج أصحاب المصلحة
المتعددين في  .ICANNويعتبر هذا الجهد ضروريا ً لضمان أن يكون نموذج أصحاب المصلحة المتعددين قابالً
للتطور .وبعد جمع مدخالت المجتمع ،انتقل هذا المشروع اآلن إلى مرحلة تخطيط التنفيذ.
اقرأ مدونة رئيس مجلس إدارة  ICANNمارتن بوترمان هنا.

يوافق مجلس إدارة  ICANNعلى تمديد والية الرئيس والمدير التنفيذي لمدة عامين
مدد مجلس إدارة  ICANNاتفاقية الخدمات التنفيذية لرئيس  ICANNوالمدير التنفيذي يوران ماربي لمدة عامين
إضافيين تنتهي في  23أيار (مايو) .2024
اقرأ المزيد من هنا.

استكشف محتوى ICANN
اإلصدار الجديد لمكتب  :OCTOالتحليل الفني لـ  IPالجديد

نشر مكتب المسؤولي الفني األول ()OCTO
تحليالً تقنيا ً لبروتوكول اإلنترنت الجديد ،وهو مفهوم
ظهر مؤخراً في سياق المعارك التكنولوجية
والمنافسة بين الهيئات المعيارية والجغرافيا السياسية
الدولية.
تتناول الوثيقة عالقة  IPالجديد بـ Network
 ،2030وهي مجموعة عمل مخصصة ش ّكلها
االتحاد الدولي لالتصاالت في  .2018ويحتوي اإلصدار أيضا ً على تحليق للوثائق غير الرسمية الموجودة لفهم
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المفاهيم الكامنة وراء  IPالجديد والتوافق مع بروتوكوالت اإلنترنت الحالية ( IPv4و )IPv6والتحديات المحتملة
لنشره.
اإلصدار الكامل متاح باللغة اإلنجليزية والملخص التنفيذي واالستنتاج متاحان بجميع لغات األمم المتحدة في صفحة
ويب إصدار OCTO

 GDSفي دائرة الضوء
حالة جاهزية القبول الشامل في 2020
هل تتساءل عن الوضع الحالي للقبول الشامل ()UA
في عام 2020؟ ال تنظر في غير تقرير جاهزية
القبول الشامل للعام المالي  ،2020الذي تم نشره
مؤخراً من قبل المجموعة التوجيهية للقبول الشامل
( .)UASGويتناول التقرير المفصل ملخصا ً
لمنظور القبول الشامل ( )UAويوثق الثغرات الحالية
في التكنولوجيا المتعلقة بجاهزية القبول الشامل لغاية
اآلن ،ويقدم لمحة عامة عن األنشطة التي اضطلعت
بها مجموعة  UASGفي السنة المالية ( 2020من
تموز /يوليو)  – 2019حزيران /يونيو .)2020
كما قدمت مجموعة  UASGنتائجها وشاركت بمستجدات المجتمع في ثالث جلسات حول القبول العالمي في
 .ICANN69يمكنكم مشاهدة التسجيالت من هنا:
التوعية حول القبول العالمي
معالجة قضايا القبول العالمي
مستجدات المجتمع حول جاهزية القبول العالمي
ابق على اطالع على كل شيء حول القبول العالمي بمتابعة مجموعة  UASGعلى  Twitterو  Facebookو
.LinkedIn

ملخص جلسة صناعة اسم النطاق خالل اجتماع ICANN69
إن فاتك حضور هذه الجلسة ،فقد قدمت األطراف المتعاقدة مع ( ICANNالسجالت وأمناء السجالت) نظرة عامة
على صناعة اسم النطاق لتسليط الضوء على تطور نطاقات المستوى األعلى ( ،)TLDباإلضافة إلى إنشاء
السجالت وأمناء السجالت مع لمحة عامة حول الخدمات التي يقدمونها.
تضمنت النقاط البارزة في الجلسة توضيح نماذج األعمال المتنوعة ،وشرح الخدمات المقدمة من قبل األطراف
المتعاقدة ،والتنوع الجغرافي للسوق الذي يُظهر الثغرات القائمة حيث تتواجد المناطق التي قد ال تحظى بحقها من
الخدمات وكذلك النمو الممكن الحدوث في تلك المناطق.
قم بتنزيل العرض التقديمي وشاهد الجلسة المسجلة من هنا.
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فرص التعليقات العامة
التعليقات العامة هي جزء أساسي من عملية وضع السياسات في  .ICANNوإن إجراءات التعليق العام المدرجة
أدناه مفتوحة حاليا ً أمام الجميع .انقر فوق الروابط لمعرفة المزيد.
توصيات حول اإلنذار المبكر لتوسيع نطاق منطقة الجذر (تُغلق فترة التعليقات العامة في  23تشرين الثاني /نوفمبر)
مسودة ميزانيات وخطة التشغيل لهيئة المعرفات التقنية العامة ( )PTIو IANAللسنة المالية ( 2022تُغلق في 30
تشرين الثاني /نوفمبر)
تقرير المشكالت التمهيدي بشأن عملية وضع سياسات لمراجعة سياسة النقل (تُغلق في  30تشري الثاني /نوفمبر)
التقرير األولي لمراجعة وظيفة التسمية لهيئة ( IANAت ُغلق في  2كانون األول /ديسمبر)
توصيات بشأن استراتيجية خدمة اسم الجذر في  ICANNوتنفيذها (تُغلق في  8كانون األول /ديسمبر)

يتقدم مجتمع  ICANNباإلعراب عن بالغ
أسفه لوفاة مارلين كيد ،المدافعة القوية
والمتفانية لإلنترنت العالمي.
الرجاء قراءة هذا التأبين لديفيد أوليف،
النائب األقدم للرئيس لدى إدارة دعم وضع
السياسات.
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