بادر بالتسجيل اآلن الجتماع !ICANN64
التسجيل مفتوح اآلن للمشاركة في منتدى المجتمع الجتماع  ICANN64في
كوبه ،في اليابان .وسيتم عقد االجتماع العام في الفترة من  14-9مارس /أذار
 .2019بادر بالتسجيل اآلن ،هنا.

فريق العملية المع ّجلة لوضع السياسات يحقق تقدما ً كبيراً خالل اجتماع ICANN63
عمل فريق عمل عملية  GNSOالمعجّلة لوضع السياسات ()EPDP
المعني بالمواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل  gTLDبجد واجتهاد خالل
اجتماع  ICANN63وقام بعقد جلسات كل يوم تقريبا ً في برشلونة .واتباعا ً
لخطة عمله األولية ،فقد كان الهدف األولي لفريق  EPDPهو االنتهاء من
وضع التوصيات في تقريره األولي .وقد قدم فريق  EPDPنظرة عامة
حول تشكيلة الفريق ونطاق العمل واإلنجازات ومنهجية العمل والخطوات
التالية المتوقعة فيما يتعلق بنشر التقرير األولي ،والذي سيتم نشره قريباً.
شاهد مقابلة شخصية مع فريق قيادة  EPDPلمعرفة المزيد.
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التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لـمنظمة
 ICANNللعام المالي  2018متوفرة اآلن
تم نشر التقرير السنوي لـمنظمة  ICANNللعام المالي  2018وهو متوفر هنا.
كما أن التقارير المالية المدققة متوفرة اآلن ،هنا .

رئيس  ICANNومديرها التنفيذي يوران ماربي يعلن عن تعيين نواب
كتبه :يوران ماربي ،الرئيس والمدير التنفيذي
يسرني أن أعلن عن تعييني لكل من جون جيفيري ،المستشار القانوني
العام واألمين العام ،وتيريزا سواينهارت ،نائب الرئيس األول
الستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستشارية،
للعمل كنواب لي.
واصل قراءة مدونة يوران ،هنا.

 20عاما ً على تأسيس !ICANN
احتفلت  ICANNبالذكرى الـعشرين ( )20لتأسيسها في اجتماع
 .ICANN63حيث تم عقد جلسة خاصة باسم ICANN@20 Years
واحتفال شبه رسمي خالل االجتماع .اطلع على صور من هذه الفعاليات
وغير من صور اجتماع  ICANN63على صفحتنا على  ،Flickrهنا.
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تكرم قادة المجتمع
ّ ICANN
كرمت المنظمة  44من قادة المجتمع خالل
أثناء االجتماع في برشلونةّ ،
اجتماع  .ICANN63يقوم مجتمع  ICANNبوضع وتنقيح السياسات
لضمان أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت العالمي .وتفخر مؤسسة ICANN
بتسهيل هذا العمل واالحتفال بمساهمات قادة مجتمع .ICANN
راجع القائمة الكاملة لقادة المجتمع واقرأ اإلعالن ،هنا.

شاهد جميع مقاطع الفيديو من اجتماع  ICANN63في برشلونة على قائمة
تشغيل  .YouTubeتشمل مقاطع الفيديو كلمات خالل مراسيم االفتتاح
ومقابالت شخصية مع أعضاء المجتمع وإحاطات بمستجدات القضايا
الرئيسية.
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