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براد وايت:

AR

يوم سعيد ،أنا براد وايت ،مدير  ICANNلشعبة االتصاالت في منطقة أمريكا الشمالية .هذا
االجتماع هو متابعة للتقارير ربع السنوية التي تم نشرها على موقع  ICANNاإللكتروني في
 30نوفمبر/تشرين الثاني .ونسعى من خالله لمنح المجتمع واآلخرين فرصة طرح أية أسئلة
مثارة حول تلك التقارير .فإذا كان لديكم سؤال وكنتم متصلين على اإلنترنت ،يُرجى كتابته في
المربع المسمى "قدّم األسئلة هنا" .إذا كنت على الهاتف ،اضغط على الرقم  3وسوف يضعك
المشغل على قائمة االنتظار.
دعوني أضيف مالحظة في هذا الشأن ،يجري هذا االجتماع باللغة اإلنجليزية ومع ذلك فتتوفر
ترجمة فورية بستة لغات إضافية وهي اإلسبانية والفرنسية والصينية والروسية والعربية
والبرتغالية  -لذا ،إذا كنت على إحدى تلك الخطوط ،فيمكنك القيام بالشيء ذاته ،فقط انقر على
الرقم  3ثم اطرح سؤالك وسنسمعه باللغة اإلنجليزية .لست أرى أية أسئلة على قائمة االنتظار
إزاء هذه النقطة ،لذا ،سوف أطرح بعض األسئلة التي أثيرت مؤخرً ا.
يوران ،السؤال األول لك .لقد التقيت األسبوع الماضي بديفيد راينولدز ،المسؤول اإلداري المكلف
ً
حديثا في اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات ) ،(NTIAومساعد وزير التجارة األمريكية -
هل هناك أية دالئل وراء لقائك به في اليوم األول من تولي منصبه؟

يوران ماربي:

كال ،كان ذلك من محض الصدفة بالنسبة لي .كنت أخطط للذهاب إلى واشنطن لبعض من الوقت
وأتتني فرصة لقاء ديفيد في فترة الصباح في الواقع ،وقد كان حديث االنضمام لوظيفته .وبالطبع،
أثناء اتخاذ القرار ،كانت لدينا عالقات وثيقة مع اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات وكان
من المهم ج ًدا بالنسبة لنا أن نواصل صقل هذه العالقة والعمل مع الحكومة األمريكية إلى جانب
الحكومات األخرى حول العالم .لذا ،كان اللقاء مجرد صدفة.

براد وايت:

هل تباحثت أنت وريدل بشأن نظام حماية البيانات في أوروبا )(GDPR؟

صي .ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة
مالحظة :ما يلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ما ورد في ملف صوتي وتحويله إلى ملف كتابي ن ّ
عالية ،إال أنه قد يكون في بعض الحاالت غير مكتمل أو غير دقيق بسبب وجود مقاطع غير مسموعة وإجراء تصحيحات نحويةُ .تنشر هذه الملفات
لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية األصلية ،ولكن ال ينبغي أن ُتعامل معاملة السجالت الرسمية.
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يوران ماربي:

AR

الجميع يتحدث معي بشأن نظام حماية البيانات في أوروبا ( .)GDPRهذه من المسائل التي
أشرنا إليها مرارً ا  -إنها المرة األولى التي تتأثر بها عملية إعداد السياسة في  ICANNبنظام
حماية البيانات في أوروبا ونحن نحاول بشكل جزئي تعلم كيف نتعامل مع هذه المسألة وأعتقد
أنها المرة األولى التي نعمل وفقا لتشريع ،بمعنى تشريع سلوكي .وبما أن لم يسن حتىى اآلن ،فلم
يبدأ العمل به ،حيث يصبح ساريًا في مايو/أيار -ونحن نحاول أن نجد أساسًا مشتر ًكا بقدر المعرفة
التي نتمتع بها عبر التحدث مع أطراف مختلفة .فخالل جميع اجتماعاتي المنعقدة على مدار
األشهر الماضية ،كانت مسألة  GDPRتثار في نقاشاتنا طيلة الوقت .شكرً ا.

براد وايت:

يوران ،هل يمكنك  -لدينا بعض الحاضرين على الخط ليسوا على دراية تامة بهذه المسألة ،فهل
يمكنك تقديم شرح بسيط وموجز حول ماهية الـ. GDPR

يوران ماربي:

ال.

براد وايت:

[ضحك]

يوران ماربي:

من الصعب وصفها ولكن إذا (نظرنا) في الجانب اآلخر من السؤال وسألنا ماهو القصد من
القانون ،فمن المهم أن ال يكون لدى  ICANNأية آراء سياسية تتعلق به أو أي شيء من ذلك
القبيل .إننا نتعامل معه كونه قانو ًنا .ولكن القصد من القانون هو حماية خصوصية مواطني أوروبا
بشكل أساسي .ال تعد  ICANNالمنظمة الوحيدة التي تتأثر بهذا القانون -فهناك الكثير من
اإلجراءات المتبعة من قبل العديد من الشركات حول العالم ممن تربطهم عالقات عمالء مع
مواطنين أوروبيين إليجاد طريقة مناسبة لالمتثال للقانون .إذاً ،الفكرة الكامنة من وراء القانون
هي حماية خصوصية مواطني أوروبا ضمن عالم تكنولوجيا المعلومات.
بالنسبة لـ  ،ICANNفإننا نتحدث عن جانبين من معادلة واحدة .فمن جانب ،هناك بالطبع أنظمتنا
الداخلية حيث أننا بصدد معاينة األنظمة حتى نضمن أن نظام الدعم الذي نوفره للمجتمع هو نظام
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AR

ممتثل للقانون .وذلك يقع ضمن نطاق توفير الدعم للمجتمع والسفر وأنظمة المتابعة ،وعلينا من
جهتنا أن نضمن عدم سقوطنا في الفخ ،بأن نعتقد بأننا ملتزمين بالقانون.
أما الجانب اآلخر ،وهو الجانب الخارجي منه ،فيتعلق بالطبع بأنظمة  .WHOISإن نظام
 WHOISمؤرخ بتاريخ مسبق لـ  ،ICANNوهو مطبق منذ فترة طويلة ج ًدا ،في عالم تكنولوجيا
المعلومات على األقل .كما أنه شكل نقطة نقاش في المجتمع عبر مختلف البرامج والسياسات
لفترة طويلة من الزمن .وبالتعاون مع المجتمع ،قمنا برسم مسار يوضح كيفية التعامل مع مسألة
 .WHOISوللتأكيد على بعض النقاط -قمنا أوالً بطلب بعض المدخالت من المجتمع حول كيفية
استخدام  WHOISفعليًا .حيث حصلنا عليها في يونيو أو يوليو على ما أعتقد ،وكان ذلك اإلطار
الزمني أساسًا للتشريع بأكمله .فإذا قمت بتخزين أية معلومات ،ينبغي أن يكون لديك سبب  ،ولكن
ما يسمى بـ"حاالت المستخدم" تعد مهمة لذلك.
وقمنا الحقاً ،كما يعرف البعض ،بتعيين شركة قانونية خارجية  -هاملتون ،في السويد ،لمساعدتنا
وزودناهم بمجموعة من األسئلة التي قمنا بتعميمها .ومن المهم كذلك أن نتمتع بالشفافية في كل
ما نقوم به .سوف نقوم عما قريب بإصدار أسئلة أعضاء المجتمع التي تم نقلها إلى شركة هاميلتون
القانونية وسنقوم كذلك بتعميم التحليل المعني بتلك األسئلة قريبًا ج ًدا.
إن الهدف من ذلك بالطبع هو أننا سنقوم سوية خالل الشهر القادم بالخروج بمقترحات لحلول
تتعلق باالمتثال [غير معروف] لنظام  ،WHOISكما سنسأل المجتمع عن مدخالتهم ذات الصلة.
شكرً ا.

براد وايت:

شكرً ا لك ،يوران .لدينا سؤال آخر من جيم بريندرغاست وهو لك أيضًا يا يوران .فيما يتعلق
بالملخص التنفيذي الذي تم نشره قبل عدة أيام ،أشار يوران إلى إنفاق ما يصل إلى  6مليون
دوالر أقل من المرصود في الموازنة ،وتبين أن  ICANNلم تنفق المال وأنها ستنفقه في نهاية
عام  .2017فهل وصلت المصاريف ح ًقا إلى  6مليون دوالر وفقا ً للتوقعات ،أم أنها مسألة وقت
حول متى ستصرف الـ 6مليون دوالر فعليا ً وما هي المشاريع التي تتأخر بسبب الـ 6مليون
دوالر .شكرً ا.
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AR

أشكرك على السؤال .لقد أشرت إلى السبب الذي وضحته  -عندما نتحدث عن موازنة لمؤسسة
ضخمة أو حتى صغيرة الحجم ،فأنت على يقين بأن هناك ما سيتم إنجازه إال أن توقيت اإلنجاز
هو مسألة مبهمة .فعلى سبيل المثال ،إذا قررنا تنفيذ مشروع في شهر إبريل ،يبدأ التنفيذ في الواقع
في شهر مايو .إذاً ،العجز في هذا المشروع هو أن المشاريع التي خططنا للقيام بها طيلة السنة لم
تبدأ بعد .وقد تكون بعض أسباب ذلك هو على سبيل المثال عدم تلقينا لكافة التكاليف الخاصة
باجتماع عقدناه للتو أو من الممكن أن تظهر عند تخطيطنا الجتماع لمدة سنة فروقات في التكاليف
التي تصلنا إلينا بالفعل.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الجزء ،سأفسح المجال لـ[غير معروف] للتحدث .شكرً ا.

[غير معروف]:

شكرً ا لك وشكرً ا لك جيم على السؤال .من أجل التوضيح قليالً فحسب بشأن ما قاله يوران للتوّ ،
أوالً ،تعمل  ICANNمتأثرة ببعض المواسم .ففي بداية السنة المالية التي تنتهي بشهر يوليو
وحتى سبتمبر ،تكون األنشطة في العادة بطيئة الحركة .ونحن نحاول أن نعكس هذا النشاط األبطأ
ً
نشاطا أبطأ بشكل عام خالل
على الموازنة واإلطار الزمني المقرر للموازنة ،ومع ذلك ،فقد شهدنا
بضعة األشهر األولى .فقد لوحظت المشاريع األضخم التي تساهم في مصاريف متأخرة أكبر
كالتي أشرت إليها والتي تساهم في مبلغ الـ 6مليون دوالر الذي ذكرته ،بشكل أكثر تحدي ًدا عبر
عملية المراجعات .جدول المراجعات هو أمر نعكسه على الموازنة خالل  8أشهر مسبقة من
السنة .وإننا نرى اآلن أن المراجعات المقرر حدوثها والتكاليف ذات الصلة بتلك المراجعات والتي
من المزمع حدوثها في مطلع السنة المالية ستنفذ على األرجح في وقت الحق من السنة المالية
وليس كما خطط لها .وهذا جانب واحد.
كما أشار يوران إلى اإلطار الزمني لمصاريف السفر واالجتماعات والتي لها دور كذلك األمر،
وهناك العديد من المشاريع التي يقودها المجتمع  -مع مجموعات عمل  -IDNتقدمت ببطء ملحوظ
أكثر مما هو متوقع .وأود أن أكرر في هذا الشأن إلى أن اإلطار الزمني لمصاريفنا خالل السنة
المالية قد تم تحديده في بادئ األمر للموازنة بين  6إلى  10أشهر ماضية وقد أدى ذلك إلى نشوء
حاالت عدم دقة في اإلطار الزمني ذو الصلة بالمصاريف ،ومع ذلك فنحن نؤمن بأن هذه المشاريع
ستستمر وتحرز تقدمًا ونتوقع أن تحدث المصاريف .شكرً ا.

صفحة  4من 10
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براد وايت:

AR

شكرً ا لك [غير معروف] .لدينا سؤاالن ألكرم عطال هللا .السؤال األول من جيم برندرجاست مرة
أخرى .ويقول في سؤاله  -في قسم ملخص  GDDمن هذا التقرير ،يتحدث حول اختبار برنامج
) ،(Iberoهل تعلم عدد المستوى الثاني من التسجيالت المشاركة في تمارين االختبار؟ شكرً ا.

أكرم عطا هللا:

شكرً ا لك ،براد .شكرً ا لك ،جيم ،على هذا السؤال .لقد أجرينا العديد من تمارين ( )Iberoوقد
كانت جميعها نطاقات مستوى أعلى تطوعية غير مفوضة وكان لدى جميع النطاقات نطاق مستوى
ثاني واحد مطلوب [غير معروف] نطاق مستوى أعلى مسجل هناكً .إذا ،تسجيل مستوى ثاني
واحد فقط في كال االختبارات .شكرً ا.

براد وايت:

شكرً ا لك ،أكرم .سؤال آخر لك من جيم بول .في هذا الصدد ،في صفحة  24من هذا التقرير،
 2734استفسارً ا عامًا  -أين هي البيانات األساسية؟ وكيف تم تلقي هذه االستفسارات العامة
والتعامل معها؟ ماذا تفعل  ICANNبالبيانات؟ لماذا ال تشارك  ICANNالبيانات األساسية مع
مجتمع اإلنترنت العالمي ،وتحدي ًدا إذا كانت ذات صلة بمسائل تتعلق بأسماء النطاقات وأمناء
السجل ومشغلي السجل؟ هل إدارة  ICANNغير مدركة لوجود عدة مجموعات أصحاب مصلحة
ومجموعات العمل عبر المجتمع ( )CCWGsقد يجدون هذه البيانات مفيدة لهم؟ هل فشلت أي
من االستفسارات المتعلقة بنطاقات  gTLDفي العمل كما هو متوقع على اإلنترنت ،والتي تعلم
 ICANNبها منذ  2003على األٌقل؟

أكرم عطا هللا:

شكرً ا لك ،جون ،على هذا السؤال .هذه االستفسارات العامة الـ 2734هي أسئلة ترد إلى مراكز
الدعم العالمية واألسئلة المصنفة كأسئلة عامة هي إعادة توجيهات للمعلومات المتوفرة عبر موقعنا
اإللكتروني أو أسئلة ليست من مسؤوليات  ICANNأو أسئلة ليست مصنفة في أي من الجوانب
التي نبلغ بها عن بياناتنا.
يمكننا أن نجعل البيانات متوفرة ،ال أدري لماذا ال نفعل ذلك ،ولكن سننظر في األمر ونقرر ما
يمكننا أن نجعله متوفرً ا ألي طرف مهتم بذلك .كما أننا ننظر في جعل بياناتنا مفتوحة ومتوفرة
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AR

عبر مبادرة البيانات المفتوحة الخاصة بنا .إذاً لندرس آلية توفير البيانات للجميع على نحو أكثر
سهولة .شكرً ا.

ديفيد كونراد:

أنا ديفيد كونراد -إلضافة المزيد لما قاله أكرم فيما يتعلق بمبادرة البيانات المفتوحة وتلك
االستفسارات ،أود اإلشارة إلى أننا في الواقع حريصون على االطالع على رؤية المجتمع حول
االستفسارات المعنية بنقاشاته المتواصلة .نحن نسعى من خالل كافة البيانات التي نجمعها عبر
مركز الدعم العالمي لتقديم ملخصات وإحصائيات .فمستوى التفاصيل التي نقدمها في الواقع هو
جانب ما يزال قيد التحقيق من خالل مشروع مبادرة البيانات المفتوحة.

براد وايت:

شكراً لك ديفيد .لدينا سؤال متابعة من جون بول ألكرم .من بين الـ 1530مكالمات هاتفية مسجلة
و 2734استفسار عام و 3526حالة معالجة في الربع األول من السنة المالية  ،2018ماذا يمكن
أن تخبر إدارة  ICANNمجتمع اإلنترنت العالمي بما يحدث فعالً؟ فعلى سبيل المثال ،فيما يتعلق
بالمكالمات الهاتفية المسجلة حول مسائل متعلقة بأمناء السجل ومشغلي السجل ونطاقات gTLDs
و ،ccTLDsهل قمتم بتحليل البيانات لفهم المسائل واالتجاهات ،ولماذا لم يتم مشاركة المعلومات
مع مجتمع اإلنترنت العالمي /مجتمع ICANN؟ لماذا تواصل ICANNاإلخفاق في جوانب
كالشفافية والمساءلة إلى جانب مطالبة األطراف المتعاقدة لديكم بااللتزام بمعايير الشفافية
والمساءلة .استنا ًدا إلى الصفحة  24من تقريركم ،لم يكن لدى مجتمع اإلنترنت العالمي أية
معلومات تحكم على المجريات الواقعية كمعرفة المصادر الهامة لدى  ICANNالتي تنفق عليها
أو ما إذا كانت  ICANNتوظف مصادرها بطريقة مدروسة أو أن ذلك مجرد إسراف في النفقات
أوما إذا كانت  ICANNتتعامل وتستجيب لتلك المسائل على نحو مالئم أو تفشل في جوانب
أخرى.

أكرم عطا هللا:

شكرً ا لك ،جون ،على طرح تلك األسئلة .هذا سؤال شامل للغاية .لقد قمنا في الواقع بتحليل
االستفسارات التي لدينا  -وحددنا الجوانب التي تمثل مشاكل من المسجلين وقسمناها لجوانب
مختلفة .ولدينا تقرير نشرناه في آخر اجتماع لـ -ICANNوتتوفر المعلومات ذات الصلة على
موقعنا اإللكتروني .سوف نأخذ أسئلتك ونجيب عليها مباشرة بما أنه هناك العديد من األسئلة
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الضمنية وسوف نرشدك إلى المعلومات المعنية حتى تطلع عليها .إال أننا قمنا بذلك بالفعل ،ولدينا
اآلن صفحة خاصة بالمسجل على موقع  ICANNاإللكتروني ،ويمكنك االطالع على كافة
المعلومات التي نوفرها حول المسجلين باإلضافة إلى أية معلومات تثقيفية أخرى ذات صلة بمسائل
محددة وسنرشدك على كيفية التعامل مع تلك المسائل .وسنقدم لك رداً خطيا ً على كافة األسئلة
التي طرحتها .شكرً ا.

براد وايت:

شكرً ا لك ،أكرم .لدينا سؤال حول تغيير  KSKوهو على األرجح موجه لمات الرسون ،وهو
الشخص الرئيسي الذي يمثل  ICANNفي هذه المسألة -المعذرة ،كنت تود إضافة شيء ما
يوران ،سامحنىي.

يوران ماربي:

شكرً ا .جون ،أود أن أضيف شيئا ً إلى هذا .منذ  16شهر أو  18شهرً ا ماضيًا ومنذ التحاقي
بالعمل ،أكدت على ضرورة زيادة الشفافية .فالشفافية توجد المساءلة وأود في هذا الشأن أن أسلط
الضوء على بضعة نقاط قمنا بتطويرها .أحد أهم الجوانب التي طورناها هي إعداد تقرير شركة
والذي نقوم بنشره بين كافة اجتماعات  .ICANNكما أود اإلشارة إلى ما أضفناه مؤخرً ا وهو
تعيين مسؤول االلتزام .لدينا شفافية [غير معروف] وبعض األسئلة أو الشكاوى المقدمة لنا .يمكنك
العثور على مزيد من المعلومات على موقع .ICANN
لقد أضفنا هذه الميزة إلتاحة الفرصة لطرح أية أسئلة وسنجيب عليها .أضفنا فترة األسئلة واألجوبة
خالل اجتماعات  ICANNمع فريق اإلدارة بأكمله .لقد أعدنا بناء الهيكل  -أنا أبحث اآلن عن
الكلمات  -لدينا نظام جديد ويمكنكم التصفح عبر اإلنترنت لمعرفة مؤشرات الشفافية واالطالع
على العديد من األشياء التي نقوم بها.
وهذه بعض األشياء القليلة التي نقوم بفعلها لزيادة الشفافية .أما مشروع مبادرة البيانات المفتوحة
فهو جانب آخر .كما أننا نقوم بإعادة بناء موقعنا اإللكتروني خالل مشروع  ITIإلعداد نظام إدارة
الوثائق حتى تتمكنوا من االطالع على المزيد من المعلومات.
حس ًنا ،أنا ال أقول أننا وصلنا لنهاية إنجازاتنا ولكن سنواصل السعي لذلك -وهناك مثال آخر وهو
المخطط االنسيابي للنهج اليدوي الذي أردنا الموافقة عليها ،وقد درسنا كافة العمليات في [غير
معروف]  .ICANNوهناك مسألة أخرى قمنا بها في عملية الموازنة الحالية وهي إعداد خطة
لمدة سنتين ،لذا ستكون هناك فرصة أكبر للمشاركة في موازنتنا.
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أرجو منكم أن تستمروا في طرح األسئلة علينا ومتابعتنا ومالحقتنا دائمًا وسنحاول بدورنا إضفاء
المزيد من التحسينات على الشفافية ،فأنا أتفق معكم بشأن تطبيق المساءلة على الجميع .شكرً ا.

براد وايت:

شكرً ا لك ،يوران .حسناً ،بالنسبة لتغيير منطقة الجذر  KSAومارت الرسون -متى سيتم اإلعالن
عن تاريخ تغيير مفاتيح التشفير التي تساعد في حماية نظام النطاق ،ماهو االسم الشائع لتغيير
المفتاح؟

مات الرسون:

شكرً ا ،براد .فيما يتعلق بالتاريخ ،نحن لن نقوم بذلك في المستقبل القريب ولكن سيكون هناك
ً
موجزا حول آخر
تحديث على حالة المشروع الذي سنعلن عنه في نهاية األسبوع القادم .سأقدم
المستجدات في وقتنا الحالي يبين ما وصلنا إليه ووضعنا الراهن.
تقرر إجراء تغيير  KSKفي  11أكتوبر /تشرين األول ،وأعلنا في آواخر سبتمبر/أيلول عن نيتنا
بتأجيله لمدة ربع سنة على األقل  -حتى  11يناير/كانون الثاني  -2018وكان السبب وراء ذلك
هو حصولنا على بيانات هي األولى من نوعها التي قدمت لنا معلومات موضوعية تتعلق بعدد
المحللين غير الجاهزين ،وأن هذه البيانات صادرة عن أحدث نسخة من محلل محدد يمتلك القدرة
على اإلبالغ عن المفتاح الذي سيتم تهيأته .وكانت هناك نسبة كبيرة من هؤالء المحللين الذي
أشاروا إلى امتالكهم للمفتاح القديم وكوننا لم نشعر باالرتياح لذلك ولم نعلم السبب فقد قررنا
تأجيل تغيير  KSKحتى يتسنى لنا الحصول على مزيد من المعلومات .وفي الواقع ،كنا بصدد
إجراء ذلك  -حيث قمنا بالتعاقد مع طرف متعاقد للتواصل مع مسؤولي النظام الفرديين لهؤالء
المحللين ومعرفة سبب عدم قيام المحلل باإلبالغ عن المفتاح الجديد أو عدم امتالكه للمفتاح الجديد.
وبناء عليه ،وصلتنا معلومات أولية من المتعاقد ونحن بانتظار تقرير نهائي منهم هذا األسبوع.
واستنا ًدا إلى النتائج التي بحوزتنا اآلن ،يمكنني تزويدكم بلمحة عامة حول إعالن األسبوع القادم.
سوف نعلن بأننا لن نقوم بالتغيير في  11يناير/كانون الثاني  2018كما خططنا .كما أنه ليس
لدينا حاليًا تاريخ محدد للتغيير وسيتم تحديد ذلك في اإلعالن واإلخبار بأننا نعمل مع المجتمع
وسنحصل على مدخالته لمساعدتنا في تحديد المعايير التي يجب علينا استخدامها لمعرفة كيفية
تغيير المفتاح بطريقة آمنة وسليمة .نحن نبحث في توطيد عالقاتنا مع المجتمع لمساعدتنا في
تحديد تلك المعايير.
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شكرً ا لك يا مات .أشار يورنا في السابق إلى أن هذه المسألة هي أحد أهم المسائل التقنية التي
تواجه  .ICANNهل يمكننا القول بناء على ما أشرت إليه للتو بأنها بالفعل كذلك؟

مات الرسون:

نعم ،بالتأكيد .لقد قمنا بالعديد من األعمال منذ صدور اإلعالن في آخر سبتمبر/أيلول ،ونحن نعتقد
بأننا بحاجة لمزيد من العمل إال أن هذه المسألة تبقى على مطلع أولوياتنا.

براد وايت:

شكراً جزيالً مات .أيوران ،يشمل السؤال التالي الشؤون المالية الخاصة بـ .ICANNإن
 ICANNاآلن بصدد إعداد موازنات السنة المالية  -2019كيف تصف الوضع المالي للمؤسسة
شكل عام؟

يوران ماربي:

بشكل عام ،إنها في وضع جيد .لدينا ميزانية كبيرة ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا يقرر
المجتمع أن يفعل باألموال .جزء كبير من المال الذي نمتلكه يقرره المجتمع لمشاريع خاصة.
يمكنني أن أعطيكم مثاالً على ذلك  -لدينا  3اجتماعات في كل عام ،تكلف هذه االجتماعات 15
مليون دوالر تقريباً .لدينا برنامج سفر بقيمة  3مليون دوالر .نحن ال نقول ذلك لنشير إلى ما
ينبغي أن نفعل بهذه القيمة ،ولكنا نؤكد فقط على أن المجتمع هو من يقرر ما سنقوم بها.
أعتقد أن المنظور الصحيح لهذا األمر هو أننا يجب أن نكون أكثر حذرً ا عند التعامل مع التكاليف
الجديدة القادمة .فمن السهل إضافة تكلفة ولكن من الصعب استخراجها .لذا ،نحن بصدد العمل
سوية مع مجلس اإلدارة والمجتمع كذلك للتفكير مليًا بالمستقبل ودراسة التطورات الجارية .وهذا
هو أحد أسباب اجتماعنا المنعقد اآلن وهو التفكير مسب ًقا في السنتين القادمتين ،والعمل على
الخروج كذلك األمر بخطة خمسية عما قريب.
يمكنني اإليجاز قائالً بأن نسير في الطريق الصحيح ،ولكن يتعين علينا أخذ المزيد من الحيطة
والحذر والتفكير بشكل مدروس في بعض النقاط الهامة وإفساح المجال أمام المجتمع فهو مرشدنا
ودليلنا.
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شكرً ا لك ،يوران .ليست لدينا أية أسئلة أخرى ،لذا مع هذا سنختتم هذا االجتماع .إذا كانت هناك
أية أسئلة أخرى الحقة ،يرجى إرسالها لنا - engagement@icann.org-وبذلك أود أن
أشكر جميع المشاركين والمقدمين .أتمنى لكم يومًا طيبًا.

[نهاية النص المدون]
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