سيتم عقد منتدى السياسات  ICANN68افتراضيا ً عبر اإلنترنت
أعلنت منظمة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ( )ICANNأن
منتدى السياسات الجتماع  ICANN68الذي كان من المفترض عقده في
كوااللمبور بماليزيا سوف يعقد اآلن عن طريق المشاركة عن بعد فقط.
وقد جاء هذا القرار نتيجة لجائجة كوفيد 19-المنتشرة حالياً .وسيتم نشر
تفاصيل الجلسات والتسجيل وتواريخ االجتماع قريباً.
لمزيد من المعلومات حول هذا القرار ،يرجى االطالع على قرار مجلس
اإلدارة المتوفر هنا.

 ICANNتتخذ قرارا ً حول تعديل خطاب النوايا الملزم
والمقترح الخاص باتفاقية نطاق  .COMبين ICANN
وشركة Verisign
بعد التعقيبات الواردة والمستمرة من مجتمع اإلنترنت وبالتشاور الوثيق
مع مجلس إدارة  ،ICANNقررت منظمة  ICANNتنفيذ التعديل على
اتفاقيات السجل لنطاق  .COMوخطاب النوايات الملزم .اقرأ المزيد
حول القرار في مدونة يوران ماربي الرئيس والمدير التنفيذي.

تنشر  ICANNوثيقة تحديث سياسة EU
نشرت  ICANNأول وثيقة من سلسلة من الوثائق التي تتناول تحديثات
سياسة ( )EUوتحليل الموضوعات والمبادرات والتشريعات المقترحة
والصلة المحتملة بمنظمة  ICANNودورها التقني في منظومة اإلنترنت.
اقرأ الوثيقة هنا.

دعوة لتقديم رسائل بيان االهتمام
بدأت  ICANNبإطالق دعوة لتقديم رسائل بيان االهتمام لالنضمام
كأعضاء للعمل في اللجنة الدائمة الشاملة لعملية المراجعة المستقلة
( )IRPلـ  .ICANNالموعد النهائي لتقديم رسائل بيان االهتمام هو
 31تموز (يوليو)  2020وفي تمام الساعة  23:59حسب التوقيت
العالمي المنسق ( .)UTCانقر هنا لمعرفة المزيد.
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ي للمرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة في
نشر ملحق إضافي بالتقرير األول ّ
منظمة دعم األسماء العامة  EPDPمن أجل التعليقات العامة
نشر فريق العملية المعجلة لوضع السياسات حول المواصفات المؤقتة لبيانات تسجيل ( gTLDفريق  )EPDPملحقا ً بهذا
ي للمرحلة الثانية في  26آذار /مارس  2020ألجل التعليقات العامة .وستنتهي فترة التعليقات العامة هذه في
التقرير األول ّ
يوم الثالثاء الموافق  5أيار /مايو .2020
باإلضافة إلى ذلك ،يوفر فريق  EPDPفرصة أخرى أمام مجتمع  ICANNإلرسال التعليقات واآلراء على التقرير
ي للمرحلة الثانية من عملية  EPDPمن خالل إجراءات التعليقات العامة على الملحق .اعرف المزيد.
األول ّ

بادر بالتعليق اآلن على مراجعة جميع آليات حماية الحقوق  RPMفي التقرير األولي للمرحلة
األولى من عملية وضع السياسات لجميع نطاقات gTLD
في  18آذار /مارس  ،2020نشرت مجموعة عمل عملية وضع
السياسات المعنية بمراجعة جميع آليات حماية الحقوق ( )RPMفي جميع
ي
نطاقات  gTLDالتابعة لمنظمة دعم األسماء العامة تقريرها األول ّ
للمرحلة األولى ألجل التعليق العام.
ي في طلب الحصول على
يتمثّل الهدف األساسي لهذا التقرير األول ّ
التعليقات واآلراء على التوصيات التمهيدية الـ  26من مجموعة العمل
واألسئلة النوعية الـ  17المطروحة ألجل تعقيبات وآراء المجتمع،
باإلضافة إلى  24مقترحا ً تم تقديمه من قبل مجموعات العمل المنفردة التي لم ترقى إلى مستوى أن تكون توصيات تمهيدية.
باإلضاف ة إلى ذلك ،تدعو مجموعة العمل تقديم التعليقات واآلراء على أسئلة الميثاق الست األساسية والتي قد تعود بالنفع على
العمل الكلي المبذول باتجاه وضع التقرير النهائي .ومن المقرر أن تنتهي فترة التعليقات العامة في  27نيسان /أبريل .2020

منصة البيانات المفتوحة اإلصدار  1.0مباشرة اآلن
قامت  ICANNبإطالق اإلصدار األول من منصة البيانات
المفتوحة باعتبارها جزءاً من هدف  ICANNفي تعزيز شفافية
ومساءلة  ICANNتجاه البيانات وإمكانية الوصول إليها .يمكنك
البحث عن البيانات المتاحة وتصفحها وعرضها وتنزيلها وتحليلها.
سجّل اآلن للوصول إلى مجموعات البيانات المتاحة والمزايا الفريدة
والستكشاف األدوات.
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تقرير االستبيان وحسب األرقام
يحتوي هذا التقرير على معلومات حول المشاركة حسب جلسات
 ICANN67والموقع وغيرهما المزيد .ويتضمن كذلك نتائج استطالع
اجتماع  ،ICANN67الذي ركز على أفضل ما تم بنجاح في اجتماعنا
االفتراضي األول والجوانب التي يمكن تحسينها .انقر هنا لالطالع على
التقرير.

تقرير السياسات فيما بعد اجتماع ICANN67
ُورد تقرير سياسة ما بعد اجتماع  ICANN67قرارات ومخرجات
وي ِ
من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية .كما يوضح األنشطة
اإلضافية ويقدم موارد لتمكين المشاركة المستدامة في القضايا المهمة.
انقر هنا للوصول إلى التقرير الكامل.

البيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية ()GAC
نشرت اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACفي  ICANNبيان GAC
الختامي الجتماع  .ICANN67انقر هنا لقراءة الوثيقة.

مدونة رئيس مجلس اإلدارة :خالصة ورشة مجلس اإلدارة المنعقدة عن بعد لشهر آذار /مارس
بقلم :مارتن بوترمان ،رئيس مجلس إدارة ICANN
اجتمع مجلس إدارة  ICANNفي الفترة من  7-2آذار /مارس 2020
عبر االنترنت لعقد ورشة عمل من أجل تعزيز أعماله واالستعداد
لالنخراط مع المجتمع خالل اجتماع  ICANNالعام السابع والستون
وهو أول منتديات المجتمع االفتراضية على اإلطالق.
اقرأ المدونة الكاملة لرئيس مجلس اإلدارة مارتن بوترمان هنا.
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