انضموا إلينا في ICANN71
سيُعقد منتدى السياسات االفتراضي  ICANN71في الفترة من  14إلى  17يونيو /حزيران  .2021وسيكون ICANN71
منتدى السياسات السادس .وستتولى المنظمات الداعمة واللجان االستشارية مسؤولية تنظيم البرنامج لالجتماع الذي سيُعقد على
مدار أربعة أيام .وسيتميز  ICANN71بالجلسات العامة التي حددها المجتمع .كما ستعلن لجنة اختيار المجتمع خالله عن
الفائز بجائزة  ICANNللتميز المجتمعي.
بادر بالتسجيل اليوم.

 :ICANN70نظرة أكثر عمقا
شارك أكثر من  1700مشارك من  157دولة ومنطقة في اجتماع  .ICANN70ويقدم نيك توماسو ،نائب الرئيس لعمليات
االجتماعات ،عرضا ً أوليا ً لبعض البيانات الديموغرافية بخصوص اجتماع  ،ICANN70وذلك باإلضافة إلى آخر المستجدات
بشأن تنفيذ التحسينات المختلفة لتجربة االجتماع.
اقرأ المزيد هنا.

تقرير نتائج سياسات  ICANN70متوافر اآلن!
ُورد تقرير نتائج سياسات اجتماع  ICANN70القرارات والمخرجات من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية .كما
ي ِ
يوضح األنشطة اإلضافية ويقدم موارد لتمكين المشاركة المستدامة بشأن القضايا الهامة.
انقر هنا للوصول إلى التقرير.

مستجدات من لجنة الترشيح (NomCom) 2021

أُغلقت اآلن جولة  2021الخاصة بالطلبات المقدمة للعمل في المناصب القيادية الشاغرة في  .ICANNوتقوم لجنة الترشيح
 NomComحاليًا بتقييم الطلبات وستعلن عن أسماء الذين تم اختيارهم في أغسطس /آب  .2021وفي مدونة نشرت مؤخراً،
قدَّم رئيس لجنة الترشيح  NomComأوليه جاكوبسن تفاصيل حول التقدم الذي أحرزته لجنة الترشيح  NomComفي
عملية التقييم وبعض التفاصيل الديموغرافية حول المتقدمين والجدول الزمني لتسمية المرشحين.
اقرأ المدونة هنا.

إسهام  ICANNفي فترة التعليقات حول قانون الخدمات الرقمية
مؤخرا عن بعض المبادرات المهمة التي يمكن أن تؤثر في بعض أعضاء مجتمع  .ICANNإن
كشفت المفوضية األوروبية
ً
قانون الخدمات الرقمية ( )DSAهو قانون مقترح يسري على مزودي الخدمات الرقمية الذين يقدمون خدمات في أوروبا،

بغض النظر عما إذا كان مقرهم في أوروبا أم ال .وسيُدخل قانون الخدمات الرقمية  DSAالتزامات تتعلق بالمحتوى غير
القانوني ،ويوضح قواعد اإلعفاء المشروط من المسؤولية .وأن مزودو خدمات نظام اسم النطاق ( )DNSمشمولون بهذا
القانون .وقد أسهمت  ICANNفي التعليقات كجزء من عملية المشاورة العامة لالتحاد األوروبي.
اقرأ ماقدمته  ICANNمن مالحظات هنا .ولمزيد من التحليل حول تأثير التشريعات واللوائح ،ال تنس وضع إشارة مرجعية
على صفحة إصدارات مشاركة الحكومات.

بادر بالتسجيل في ميزة االشتراك الجديدة بمحتوى ICANN

تتيح لك ميزة االشتراكات بأخبار  ICANNالجديدة إمكانية تلقي محتوى  https://icann.orgالمنشور حديثًا والذي تهتم به
وبشكل مباشر إلى صندوق البريد اإللكتروني الخاص بك يوميًا أو أسبوعيًا.
اقرأ هذه المدونة من سالي نيويل كوهين ،نائب الرئيس األقدم لدى إدارة االتصاالت العالمية والخدمات اللغوية ،لمزيد من
المعلومات حول كيفية االشتراك في هذه الميزة الجديدة القيمة!

تعرف على اللجنة الفنية لمجلس اإلدارة ( )BTCفي ICANN
َّ

يقوم مجلس إدارة  ،ICANNكجزء من التزامه المستمر بجعل عمله أكثر شفافية وتسهيل الوصول إليه ،وذلك من خالل
التعرف على اللجنة الفنية لمجلس اإلدارة .وستسلط كل ندوة عبر الويب
إطالق سلسلة ندوات عبر الويب تبدأ بجلسة ألجل
ّ
الضوء على العمل المهم لكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة وكيفية معالجة هذه اللجان للقضايا التي أثارها المجتمع .وستركز
أول ندوة عبر الويب في هذه السلسلة على اللجنة الفنية لمجلس اإلدارة  BTCوالتي من المقرر عقدها في  19أبريل /نيسان
 2021وفي تمام الساعة  20:00حسب التوقيت العالمي المنسق ( .)UTC
المزيد من المعلومات حول كيفية االنضمام ،تجدونه هنا.

مجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ccNSOينتخب فريق القيادة الجديد
بتاريخ  25مارس /آذار  ،2021قام مجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ( )ccNSOبتعيين آليخاندرا رينوسو
( ).gtرئيسًا وبابلو رودريغيز ( ).prو جوردن كارتر ( ).nzنائبين لرئيس مجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد
 ccNSOلمدة عام واحد ينتهي في ختام اجتماع .ICANN73
وقام مجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ccNSOرسميًا بتعيين جيانكانغ ياو (آسيا والمحيط الهادئ) وحاجي
محمد علي (إفريقيا) وإرينا دانيليا (أوروبا) وجينيفر لوبيز (أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي) وشون كوبالند (أمريكا
الشمالية) لمدة ثالث سنوات بدأت في ختام اجتماع .ICANN70
تعرف على المزيد حول عملية انتخاب مجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد .ccNSO
َّ

الفعاليات القادمة:
اطلع على تقويم مشاركة مؤسسة  ICANNهنا.

