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أبرز النقاط في اجتماع ICANN68

تقرير ما بعد منتدى  ICANN68االفتراضي للسياسات
احصل على كافة مخرجات السياسات والخطوات
التالية في تقرير المنتدى االفتراضي للسياسات بعد
 ICANN68وستجد معلومات من جميع المنظمات
الداعمة واللجان االستشارية ،باإلضافة إلى روابط
توصلك لمصادر من العروض التقديمية.
اضغط هنا لقراءة التقرير.

اقرأ بيان  GACالختامي الصادر عن اجتماع ICANN68
في كل اجتماع عام لمؤسسة  ،ICANNتقوم اللجنة
االستشارية الحكومية ( )GACبصياغة بيان حول المناقشات
التي جرت أثناء االجتماع .وبالنسبة لبيان ،ICANN68
تضمنت مواضيع السياسات :اإلجراءات القادمة لنطاقات
المستوى األعلى العامة الجديدة ( ،)gTLDوالتخفيف من
آثار انتهاك نظام اسم النطاق ،ونظام  WHOISوحماية
البيانات ،باإلضافة إلى المسائل التشغيلية الداخلية مثل
انتخابات  ،GACومستجدات مجموعات عمل ،GAC
وجلستها الثنائية االعتيادية مع مجلس إدارة .ICANN
اضغط هنا لقراءة بيان  GACالختامي الصادر عن اجتماع ICANN68

جائزة  ICANNللتميز المجتمعي لعام  2020تمنح ألوليفييه كريبن ليبلوند
تم اختيار أوليفييه كريبين ليبلوند من قبل لجنة من ممثلي
المجتمع كحائز على جائزة  ICANNللتميز المجتمعي لسنة
 .2020وقد أشادت لجنة االختيار بتفاني السيد كريبن ليبلوند
لخدمة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لمؤسسة ICANN
ومساره الطويل الغني بالمساهمات لصالح مجتمع .ICANN
لمزيد من المعلومات حول الجائزة ،اقرا هذا.
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يمكنك مشاهدة مقابلة مع كريبين ليبلوند حول هذا التكريم واالستماع إلى مارغريتا فالديز ،عضو لجنة اختيار
التميز المجتمعي ،وهي تتحدث عن معايير التكريم وعملية االختيار.

مجلس  GNSOيطلب تقرير المشكالت األولي حول سياسة النقل
خالل  ،ICANN68صادق مجلس  GNSOعلى اقتراح
يطلب من منظمة  ICANNإعداد تقرير أولي للمشكالت
التي تم تحديدها في التقرير االبتدائي لتحديد نطاق سياسة
النقل .ويتوقع لهذا التقرير أن يساعد مجلس  GNSOفي
تحديد فيما لو يتعين البدء بعملية واحدة أو سلسلة من عمليات وضع السياسات ( )PDPحول التغييرات التي يتعين
إجراؤها على سياسة النقل.

أخبار ICANN
تقع على عاتقنا جميعا ً مسئولية محاربة العنصرية والظلم العام
لقد شهدنا جميعا ً االحتجاجات وهي تندلع في جميع أنحاء العالم تنادي بالعدل والمساواة وإنهاء العنصرية بشكل عام.
وهذه هي المبادئ األساسية والمشكالت العالمية التي تدعمها  ICANNبقوة كما أنها جزء من صميم مبادئنا .علما ً
بأننا ال نتسامح مطلقا ً مع أي نوع من أنواع الت مييز ونلتزم بتوفير بيئة آمنة وشاملة لألشخاص أصحاب البشرة
السوداء واألشخاص ذوي البشرة الملونة.
اقرأ بيان يوران ماربي الكامل .

 ICANNتوقع مذكرة تفاهم مع التحالف السيبراني العالمي
تسعى مذكرة التفاهم ( )MoUبين  ICANNوالتحالف
السيبراني العالمي إلى تعزيز العالقة بين المنظمتين وتعزيز
التعاون بشأن القضايا المهمة مثل التهديدات األمنية لنظام اسم
النطاق .DNS
اضغط هنا لقراءة المزيد.

التقرير النهائي من فريق مراجعة مساءلة وشفافية  ICANNالثالث
قام فريق مراجعة مساءلة وشفافية  ICANNالثالث
( )ATRT3بتقديم تقريره النهائي إلى مجلس إدارة .ICANN
فترة التعليق العام مفتوحة اآلن لتقديم مالحظات المجتمع لتعزيز
إجراءات مجلس اإلدارة بشأن التوصيات النهائية .تغلق فترة
التعليق العام في  31تموز (يوليو) .2020
اطلع على التقرير النهائي هنا وأرسل التعليقات هنا.
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نشر مؤشرات سوق اسم النطاق على منصة البيانات المفتوحة
تحتوي منصة البيانات المفتوحة التابعة لمؤسسة ICANN
اآلن على مؤشرات سوق اسم النطاق المحدثة للمستخدمين
للوصول إليها .يُعد توسيع البيانات المتاحة إنجازاً رئيسيا ً في
تطوير منصة البيانات المفتوحة ،وهو يساعد على تعزيز
الشفافية على نطاق أوسع للحصول على معلومات موثوقة
حول تطور سوق اسم النطاق .اقرأ المزيد هنا.
لمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل واستخدام المنصة،
اضغط هنا.
منصة البيانات المفتوحة متاحة هنا

أعرف
ICANNيمكن أن يجتمع اآلن معا ً بشكل مباشر ،إال أن العمل يستمر عن بُعد!
حول ICANNال
المزيدمجتمع
الرغم من أن
على
إبق مشاركا ً مع !ICANN
اقرأ هذه المدونة حول مزايانا الجديدة والمحسنة،
بما في ذلك الجدول الزمني المحسن للمشاركة،
لمساعدتك على البقاء على اتصال بمؤسسة
 ICANNأينما كنت.
على الرغم من أن مجتمع  ICANNال يمكن أن
يجتمع معًا بشكل مباشر اآلن ،إال أن العمل يستمر
عن بُعد! اقرأ هذه المدونة حول مزايانا الجديدة
والمحسنة ،بما في ذلك الجدول الزمني المحسن
للمشاركة ،لمساعدتك على البقاء على اتصال
بمؤسسة  ICANNأينما كنت.
كل لجنة استشارية لديها عملية لوضع المشورة
الخاصة بها.

تعرف على المزيد حول وضع سياسات أصحاب
المصلحة المتعددين في .ICANN

اعرف المزيد في هذا المخطط المعلوماتي
التوضيحي وهذا الفيديو.

ق نظرة على هذا الفديو وهذا المخطط المعلوماتي
أل ِ
التوضيحي.
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