المحطة التالية ICANN62 :في مدينة بنما
رودريغو دي ال بارا ،نائب رئيس مشاركة أصحاب المصلحة عن منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
جديرا بأن ال يُنسى .فبعد ستة أيام من العمل المكثف
لقد كان اجتماع  ICANN61المنعقد في بورتوريكو اجتماعًا
ً
ً
ومميزا .حيث قرر مجتمع ICANN
والمناقشات الفعالة والنشطة ،يمكنني القول بأن هذا االجتماع كان ناج ًحا
الوفاء بالتزامه باستضافة االجتماع في بورتوريكو بعد اآلثار المدمرة التي خلفها إعصار ماريا .وتسهم هذه البادرة
في تحقيق التضامن والنمو في وقت يتعافى فيه البعض من حقبة اكتنفتها المآسي والعوز .وأنا ممتن لمجتمع
أصحاب المصلحة في بورتوريكو  -الذين رحبوا بمنتهى الحفاوة بمجتمع اإلنترنت العالمي في الجزيرة.
ونحن نغادر بورتوريكو مح ّملين بذكريات جميلة ،فإننا نركز على اجتماع  ICANN62المقرر عقده في مدينة
بنما سيتي ،بدولة بنما .فبعد ثالث سنوات ،تعود  ICANNإلى أمريكا الالتينية لعقد منتدى السياسة هذا ،وستكون
بنما سيتي موقعا ً ألنشطة مجتمع اإلنترنت للمرة األولى.
اقرأ المزيد...

تم فتح باب التسجيل للمشاركة في اجتماع
ICANN62
سيكون اجتماع  ICANN62هنا قبل أن تحضره .حيث سيعقد منتدى
السياسات لهذا العام في بنما سيتي في الفترة من 28-25
يونيو/حزيران  .2018وسوف يتمحور االجتماع الذي سيعقد على
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مدار أربعة أيام حول أعمال وضع السياسات والتواصل والفرص اليومية المتاحة للتواصل مع المجتمع.
تفضل بزيارة موقع اجتماع ICANN62على الويب وبادر بالتسجيل اآلن!

اقرأ تقرير السياسات لما بعد اجتماع
ICANN61

إحصائيات اجتماع  ICANN61متوفرة
اآلن

تقرير السياسات لما بعد اجتماع  ICANN61متوفر
اآلن باللغة اإلنجليزية ،وسوف يتم نشره قريبًا بجميع
لغات األمم المتحدة الست .ويعرض التقرير آخر
المستجدات الواردة من اجتماع  ICANN61والمقدمة
من منظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لنا.

نشرت  ICANNتقرير إحصائيات اجتماع
 ،ICANN61والذي يشمل اإلحصائيات الفنية
والديموغرافية وإحصائيات الحضور الجتماع
 .ICANN61ويعد هذا التقرير جزءاً من التزام
 ICANNبالشفافية وبتحسين تجاربكم وخبراتكم في
االجتماعات.

قم بتنزيل التقرير.
قم بتنزيل التقرير.

تلخيص اجتماع  ICANN61وورشة عمل مجلس اإلدارة
يتحدث شيرين شلبي ،رئيس مجلس إدارة  ICANNعن أهم مالمح اجتماع
 ICANN61في مدونة جديدة .حيث يتحدث حول ورشة عمل مجلس اإلدارة
التي سبقت االجتماع ،والموضوعات الساخنة في االجتماع ،باإلضافة إلى
إنجازات منظمات الدعم واللجان االستشارية.
اقرأ مدونة شرين شلبي.
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مناقشات الميزانية في اجتماع ICANN61
كانت مسودة الميزانية والخطة التشغيلية للعام المالي  2019موضوعًا رئيسيًا في
المحادثات التي جرت في سان خوان .وفي مدونة جديدة ،يتحدث يوران ماربي،
رئيس  ICANNومديرها التنفيذي ،حول بحث المجتمع في طرق غير متوقعة
من أجل تقليل اإلنفاق  -حيث يعطي أمثلة ويتحدث حول الخطوات التالية.
اقرأ مدونة يوران ماربي.

اللجنة االستشارية الحكومية تصدر البيان الختامي الجتماع ICANN61
يتوفر بيان اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACمن اجتماع
 ICANN61للمراجعة هنا .تستلم  ICANNتعقيبات من
الحكومات عبر لجنة  .GACدورها الرئيسي هو تقديم المشورة
صا حينما
إلى  ICANNحول قضايا السياسة العامة ،وخصو ً
يكون هناك تفاعل بين أنشطة  ICANNأو السياسات والقوانين
الوطنية أو االتفاقات الدولية .وعادة ما تجتمع  GACثالث
مرات في السنة بالتزامن مع اجتماعات  ICANNالعامة ،حيث
تناقش القضايا مع مجلس إدارة  ICANNوالمنظمات الداعمة
واللجان االستشارية وغيرها من المجموعات.

المجتمع الشامل لعموم المستخدمين يعيّن منسقي عالقات جدد
أكدت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ()ALAC
خالل اجتماع  ICANN61تعيين باراك أوتينو منسقًا لعالقات
 ALACلدى منظمة دعم أسماء رموز البلدان )،(ccNSO
ورحبت بأندريه كوليسنيكوف المعيّن سابقًا منسقًا جديدًا لعالقات
 ALACلدى اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار (.)SSAC
وقدمت  ALACالشكر للمشاركين المنتهية مدة عملهم.
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نتقدم بتعاطفنا
شيرين شلبي ،رئيس مجلس إدارة ICANN
أصابت مجتمعنا خسارة فادحة .ببالغ األسى والحزن،
أتقدم بتعازينا وبالنيابة عن مجلس إدارة  ICANNلوفاة
السيد ستيفان فان غيلدر .كان ستيفان عضو ناشط في
مجتمع  ICANNلعدة سنوات وهو يعمل ويؤدي عدة
ادوار ،رسمية وغير رسمية.
اقرأ المزيد نبذة عن صديقنا وزميلنا ستيفان فان غيلدر.

بيان الرؤساء المشاركين من اجتماع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية
بالمساءلة في سان خوان
في  9مارس/أذار ،عقدت مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة ICANN (CCWG-
) Accountabilityاجتماعًا وج ًها لوجه في سان خوان ببورتوريكو ،لمواصلة مناقشاتها بشأن مسار العمل .2
عضوا ومشاركا ً بشخصهم وعن بعد باستخدام قاعة االجتماعات االفتراضية.
وحضر اثنان وستون
ً
وأصدر الرؤساء المشاركون توماس ريكيرت وليون سانشيز وجوردان كارتر بيانًا .أقرأه من هنا.

مستجدات حماية البيانات /الخصوصية
لإلطالع على المستجدات االخيرة حول حماية البيانات /الخصوصية
الخاصة بمنظمة  ،ICANNيرجى زياره هذه الصفحة على الويب.
حيث تتضمن هذه الصفحة روابط تؤدي الى الرسائل التي بعثناها
مؤخرا ً الى هيئة حماية البيانات نطلب منهم فيها تزويدنا بإرشادات
حول النموذج المؤقت المقترح لإلمتثال بإتفاقيات ICANN
والسياسات ذات الصلة بالقانون األوروبي العام لحماية البيانات.

4

افتتاح دورة تقديم الطلبات في برنامج الزمالة لمؤسسة  ICANNالجتماع
ICANN63
أطلقت  ICANNفي آذار (مارس) دورة التقديم ألولئك
الراغبين بالمشاركة في اجتماع  ICANN63من خالل
برنامج الزمالة  .Fellowship Programوسوف
يُعقد االجتماع في الفترة الممتدة من  26-20تشرين
األول (أكتوبر)  2018في برشلونة  -إسبانيا .وآخر
موعد للتقديم هو  27نيسان (أبريل)  ،2018الساعة
 23:59حسب التوقيت العالمي المنسق (.)UTC
اقرأ اإلعالن الكامل.

من البرامج التجريبية إلى االنطالق :بيانات  ICANNالمفتوحة لمبادرة البيانات
المفتوحة
أثمرت مبادرة البيانات المفتوحة لمؤسسة  ICANNعددًا من
البرامج التجريبية السابقة كجزء من ممارسة تهدف لجعل
البيانات متوفرة عبر واجهة تطبيق برمجي ( )APIباإلضافة إلى
تعرف على هذه البرامج التجريبية
أدوات تفاعلية عبر اإلنترنتّ .
وخطط الوصول إلى مرحلة إطالق تلك المشاريع في
هذه المدونة من إعداد مات الرسون ،نائب الرئيس لدى قسم
األبحاث ،في مكتب المسئول الفني األول في مؤسسة .ICANN

 ICANNتنشر التقرير نصف السنوي األول لمكتب الشكاوى
في  7آذار (مارس) ،نشرت  ICANNتقريرها األول نصف السنوي لمكتب الشكاوى للفترة من  15أذار /مارس
إلى  31كانون األول /ديسمبر  .2017قم بتنزيل التقرير.
ومنذ بدء مكتب الشكاوى بتلقي الشكاوى في أيار /مابو  ،2017فقد تس ّلم العديد من الشكاوى التي أتاحت الفرص
أمام المنظمة إلجراء البحث والتحليل وتحسين أعمالها ،بطريقة شفافة .ويصف هذا التقرير األنشطة والمؤشرات
الرئيسية المستخدمة للفترة التي غ ّ
طاها التقرير ،باإلضافة إلى المالحظات والتوصيات المقدمة من مسئول الشكاوى،
كما يوفر نظرة مستقبلية للشهور الست المقبلة.
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تأكد من قراءة "مراجعة منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي للعام "2017
فللعام الرابع على التوالي ،نشرت  ICANNهذا
الملخص السنوي الشامل ألنشطتنا في أمريكا الالتينية
ومنطقة الكاريبي ( .)LACراجع إنجازات وفعاليات عام
 2017وفق ما أحصاه أعضاء الفريق اإلقليمي لمنطقة
 LACفي  ICANNباإلضافة إلى عضوين في مجلس
اإلدارة من ذات المنطقة .ويتوفر هذا المصدر باللغة
اإلنجليزية والبرتغالية واإلسبانية.
بادر بتنزيل "عام لمنطقة  LACقيد المراجعة" اآلن.

شاهد مقاطع فيديو اجتماع  ICANN61في سان خوان
لقد نشرنا  21مقطع فيديو جديد ،تشمل مقابالت شخصية مع قادة
المجتمع حول مجموعة متنوعة من الموضوعات:
•
•
•
•
•
•

عملية وضع السياسة 3.0
لجنة الترشيح في عام 2018
الذكرى الـ  11لتأسيس المنظمة اإلقليمية لعموم
المستخدمين في أمريكا الشمالية NARALO
(باإلنجليزية واإلسبانية)
تدويل عناوين البريد اإللكتروني وأسماء النطاقات
المدولة
ّ
اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
مقدمات تعريفية لمختلف مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة داخل منظمة دعم األسماء العامة
()GNSO

انقر هنا لمشاهدة مقاطع الفيديو.
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