تم فتح التسجيل الجتماع  ICANN66في مونتلاير
سيتم عقد اجتماع  ICANN66في مونتلاير ،كندا للفترة من  2إلى  7تشرين
األول/نوفمبر  .2019التسجيل مفتوح اآلن هنا .سيتم التركيز في هذا االجتماع السنوي
العام على عرض عمل  ICANNلجمهور أوسع ،باإلضافة إلى التدريب وبناء القدرات
ضمن المجتمع .وسيباشر األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة العمل في مناصبهم،
وسيرحب مجتمع  ICANNبرئيس مجلس إدارة جديد.

كورت بريتز يحصل على جائزة روح أصحاب المصلحة المتعددين ""Ethos Award
تم منح جائزة  - Ethosروح أصحاب المصلحة المتعددين لعام  2019إلى كورت
بريتز في  ICANN65تقديرا ً لسنوات خدمته العديدة لمجتمع .ICANN
هنّأت لجنة االختيار بريتز على قدرته على تحقيق توافق في اآلراء بين المجموعات
ذات وجهات النظر واألولويات المتباينة .ولقد ترأس بريتز مؤخراً العملية المعجّلة
لوضع السياسات ( ) EPDPبشأن المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات
.gTLD
تُمنح جائزة  - Ethosروح أصحاب المصلحة المتعددين لتكريم أعضاء من مجتمع
 ICANNممن لديهم مساهمات بارزة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لـ
 ICANNحول حوكمة اإلنترنت ،مما يدعم روح التعاون ،ويعزز بقوة التوافق في اآلراء.
اقرأ اإلعالن مع كامل التفاصيل هنا.
يمكنك مشاهدة جميع مقاطع الفيديو من حفل توزيع الجوائز على قناة  ICANNعلى موقع .YouTube

العملية المع ّجلة لوضع السياسات  EPDPفي  :ICANN65التطورات والخطوات التالية
اجتمع فريق عمل العملية المعجّلة لوضع السياسات ( )EPDPالمعني بالمواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات  gTLDلما
مجموعه  13ساعة في مراكش .ناقش فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPصيغة النموذج واألسئلة لتفاصيل
حاالت االستخدام المحتملة لطالبي بيانات تسجيل  gTLDغير العامة .ووافق الفريق على النموذج وناقش حالة استخدام فرد أو
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كيان يطلب بيانات التسجيل غير العامة بغرض اتخاذ إجراءات قانونية ضد إنتهاك العالمات
التجارية .ووافقت مجموعة من المتطوعين على إجراء حاالت استخدام إضافية ،مما
سيساعد الفريق على فهم احتياجات الحياة الحقيقية والمتطلبات ذات الصلة بشكل أفضل
أثناء قيامهم بوضع مبادئ وتوصيات السياسة .ستقوم المجموعات الصغيرة بمراجعة حاالت
االستخدام اإلضافية في األسابيع المقبلة ،وتهدف المجموعة إلى وضع مسودة أولى لخيارات
السياسة المحتملة أو نص الجراء المزيد من المناقشة حوله خالل االجتماع وجها ً لوجه
لفريق العملية المعجّلة لوضع السياسات  ،EPDPفي لوس أنجلوس للفترة من  9إلى 11
أيلول/سبتمبر .2019
اجتمع فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPأيضا ً مع منظمة  ICANNلمناقشة مشاركة المنظمة المستقبلية مع
المجلس األوروبي لحماية البيانات ( )EDPBاستنادا ً إلى عمل مجموعة الدراسات الفنية ( .)TSGكما تمت مراجعة النموذج
الج ديد والتكرار األول للمرحلة الثانية من خطة المشروع والجدول الزمني.

تواصل المجموعة التوجيهية للقبول العالمي  UASGفي ICANN65
قام أعضاء المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ( )UASGبنشر رسالة مهمة خالل اجتماع
 ICANN65في مراكش ،المغرب :على جميع أصحاب المصلحة أن يلعبوا دورا ً في
تحقيق القبول الشامل ( ) UAألسماء النطاق وعناوين البريد اإللكتروني .سيساعد ذلك في
ضمان استمرار أنظمة المعرفات الفريدة لإلنترنت في خدمة قاعدة مستخدمين عالمية أوسع
وأكثر تنوعاً .إذا كنت ترغب في المساعدة في حل ما ،فيرجى ملء نموذج عضوية
مجموعة عمل المجموعة التوجيهية للقبول العالمي UASGهنا .لمعرفة المزيد ،يُرجى
زيارة .www.uasg.tech

البيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية
اقرأ البيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية في مراكش هنا.

تابع جميع النقاط البارزة من اجتماع ICANN65
إذا لم تتمكن من الحضور إلى مراكش ،أو لم تتمكن من حضور جلسة أثناء
تواجدك هناك ،فإن موقع اجتماع  ICANN65مصدر مهم بالنسبة لك .يمكنك
الوصول إلى النصوص ،ومشاهدة تسجيالت الفيديو ،واالستماع إلى التسجيالت
الصوتية ،والكثير من األمور.
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المنتدى السابع لنظام اسم النطاق  DNSألفريقيا في بوتسوانا
سيُعقد المنتدى السابع لنظام اسم النطاق ألفريقيا في الفترة من  24-22تموز (يوليو)  2019في غابورون في بوتسوانا .تم
تنظيم المنتدى من قبل  ICANNومنظمة نطاقات المستوى األعلى في أفريقيا ( )AfTLDواتحاد أمناء السجالت المفوضين من
قبل  ICANNفي أفريقيا ( .)AfRegistrarوباستضافة هيئة تنظيم اإلتصاالت في بوتسوانا ( ،)BOCRAسيعقد المنتدى
تحت شعار "بناء الثقة في صناعة نظام اسم النطاق في أفريقيا من أجل اقتصاد رقمي مزدهر".
إن منتدى هذه السنة جاء عقب نجاح الفعاليات السابقة التي أقيمت مؤخرا ً في كل من مدينة مراكش في المغرب (في عام
 )2016وفي دار السالم في تنزانيا ( )2017وفي كوتونو في بنين ( .)2018يمكنكم التسجيل هنا وزوروا
موقع  www.dnsforum.africaللحصول على المزيد من المعلومات.
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