تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة ICANN
تم تعيين أعضاء جدد في مجلس اإلدارة في ختام
االجتماع السنوي العام  ،ICANN66بما في ذلك
رئيس ونائب رئيس جديدين للمجلس .فقد تم تعيين
مارتن بوتيرمان ،الذي شغل سابقا ً منصب نائب
رئيس مجلس إدارة  ICANNفي منصب الرئيس
الجديد لمجلس اإلدارة .وقد كان مارتن عضوا ً في
مجلس إدارة  ICANNمنذ عام  2016ولديه أكثر
من  25عاما ً من الخبرة كمستشار استراتيجي
مستقل في قضايا حوكمة اإلنترنت .ويخلف شيرين
شلبي ،الذي عمل كعضو في مجلس إدارة
 ICANNمنذ عام  2010وكرئيس منذ عام  .2017وإن نائب رئيس مجلس اإلدارة الجديد هو المحامي ليون سانشيز .الذي
كان يشغل منصب نائب رئيس اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين والرئيس المشارك لمجموعة العمل المجتمعية
( )CCWGالمعنية بتعزيز مساءلة  .ICANNولقد تم اختيار سانشيز في  2017من قبل المجتمع الشامل لعموم المستخدمين
للعمل في مجلس إدارة .ICANN
كما انضم إلى مجلس اإلدارة الجديد ماندال مسيمانغ ،مستشارة سياسة التكنولوجيا من جنوب إفريقيا ،وإيهاب عثمان ،مدير
ورئيس مجلس األعمال األمريكي السوداني .وباإلضافة إلى السيد شلبي ،فإن العضو اآلخر المغادر لمجلس اإلدارة هو خالد
قوبعه.
وأجرت سالي نيويل كوهين ،نائب الرئيس لدى قسم اإلتصاالت في  ،ICANNمقابلة مع الرئيس الجديد مارتن بوترمان
والرئيس المنتهية واليته شيرين شلبي حول العمل المنجز خالل العام الماضي وحول أولويات وفرص مجلس اإلدارة الجديد
للعام المقبل .شاهد ذلك الفيديو هنا.

بادر بالتسجيل اآلن لحضور اجتماع ICANN67
لقد تم فتح باب التسجيل اآلن الجتماع  ICANN67في كانكون بالمكسيك .وسيتم عقد منتدى
المجتمع خالل الفترة من  7إلى  12آذار /مارس  .2020انقرهنا للحصول على رابط مباشر
للتسجيل اآلن .ويمكنك العثور على معلومات السفر والتأشيرة والمعلومات الهامة األخرى
على موقع اجتماعات  ICANNالعامة هنا .
اقرأ نبذة عن منتدى المجتمع في كانكون بقلم رودريغو دي ال بارا ،نائب الرئيس لدى
مشاركة أصحاب المصلحة والعضو المنتدب لمنطقة أمريكا الالتينية وحوض الكاريبي.

الوفاء بالتزاماتنا بالمساءلة والشفافية :مستجدات مبادرة شفافية المعلومات
قام فريق مبادرة شفافية المعلومات ( )ITIبإطالق تجربة البحث الجديدة المقترحة لمحتوى
اجتماعات مجلس اإلدارة لجمع مداخالتكم حولها عبر الموقع الخاص بنا لتقديم التعقيبات.
تتض من إمكانية البحث المحسنة ،التي تمثل جوهر مبادرة شفافية المعلومات ،هذه المزايا:





فالتر لتصفية نتائج البحث حسب نوع المستند (القرارات ،الجلسات ،األجندة) ،لجان
مجلس اإلدارة (الحالية والسابقة) ،ونوع اجتماع مجلس اإلدارة.
فلتر لمدى الحدود الزمنية.
بنية لقائمة قابلة لالمتداد واالنكماش.
البحث بالكلمة (أو الكلمات) المفتاحية ضمن محتوى اجتماعات مجلس اإلدارة مع النتائج المتوفرة حسب الصلة (عدد
حاالت تكرار الكلمة أو الكلمات المفتاحية) أوحسب األحدث (نتائج للبحث مرتبة وفقا ً لتاريخ النشر).

اقرأ آخر مدونة لمبادرة شفافية المعلومات ( )ITIولمزيد من المعلومات
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