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براد وايت:

AR

السيدات والسادة ،مرحبًا بكم في االجتماع الهاتفي ربع السنوي ألصحاب المصلحة .نحن نحاول
حل بعض المشاكل الفنية البسيطة وسوف نبدأ في غضون بضعة دقائق فقط.

شيرين شلبي:

[غير مسموع] .مرحبًا؟

براد وايت:

شيرين؟

شيرين شلبي:

نعم .مرحبًا.

براد وايت:

حس ًنا ،شيرين .نحن نسمعك جي ًدا.

شيرين شلبي:

هل تسمعونني جي ًدا؟ حس ًنا .يمكنني العمل على ذلك .لدي أيضًا برنامج  Adobeأمامي ،لذا
عندما تريدونني أن أتكلم ،يمكنكم إخباري بذلك.

براد وايت:

حس ًنا ،شيرين .شكرً ا لك.

شخص مجهول :1

عظيم.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف /wordمستند نصي .ورغم أنّ التدوين النصي دقيق إلى حد كبير،
فقد يكون غير مكتمل أو غير دقيق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غير المسموعة والتصحيحات النحوية .و ُين َ
شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
الصوت األصلي ،إال أنه ال ينبغي أن يعامل كسجل رسمي.
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براد وايت:

AR

نحن متصلون على نطاق واسع اآلن ،لذا أود بدء االجتماع الهاتفي ،حيث أننا اآلن قد أصلحنا
مشكلة االتصال .لدينا اتصال جيد معك ،شيرين .ومع جميع األشخاص المتصلين عبر اإلنترنت،
لدينا اآلن اتصال جيد مع أحد مقدمينا ،والذي كنا ننتظرهً .
أهًل ،ومرحبًا بكم في اجتماعنا الهاتفي
ربع السنوي ألصحاب المصلحة للربع الثاني من العام المالي  .2017أنا براد وايت ،مدير
 ICANNلشعبة االتصاالت في منطقة أمريكا الشمالية.
واآلن ،قبل وضع جدول األعمال لهذا االجتماع الهاتفي ،أود أن أنوّ ه إلى بضع نقاط سريعة .وكما
يعلم أغلبكم ،من أجل تسهيل أفضل للمشاركة عبر جميع المناطق الدولية في  ،ICANNفإننا
نحاول تنويع أوقات هذه االجتماعات الهاتفية .وسبب انعقاد هذا االجتماع الهاتفي بالخصوص
فعلى الساعة  15:00بالتوقيت المنسق العالمي هو أننا نرجو أن نتمكن من زيادة المشاركة من
مناطق أفريقيا والشرق األوسط .الح ًقا في االجتماع ،سنستمع إلى تحديث بشأن األنشطة الحاصلة
في هاتين المنطقتين .وتجدر اإلشارة في هذه المرحلة إلى أننا نحاول أمرً ا مختل ًفا في هذا االجتماع
الهاتفي .في الماضي ،كنا نأخذ األسئلة في نهاية االجتماع ،لكن بدءًا من اليوم ،سنأخذ األسئلة
التي قد تكون لديكم مباشرة بعد كل عرض ،في الوقت الذي تكون فيه المعلومات الزالت نشيطة
في أذهان الجميع .إذن ،إذا كان لديكم سؤال خًلل أي عرض وكنتم متصلين على اإلنترنت،
يُرجى كتابته في المربع المسمى "قدّم األسئلة هنا ".أما إذا كنت متصًلً عن طريق الهاتف،
فاضغط على رقم  .3وسوف يضعك عامل التحويًلت في ترتيب الكلمة .اسمحوا لي أيضًا أن
أضيف في هذه النقطة أنه بينما يجرى االجتماع الهاتفي باللغة اإلنجليزية ،فإنه يجري ترجمته
فوريًا إلى خمس لغات إضافية :اإلسبانية والفرنسية والصينية والروسية والعربية والبرتغالية.
وبالتالي إذا كنتم على إحدى هذه الخطوط ،األمر ذاته ،فقط اضغطوا على الرقم  ،3حينها يمكنكم
طرح أسئلتكم ،ثم سوف نستمع إلى الترجمة الفورية.
لذا مع هذا ،دعونا نستعرض جدول األعمال .وخًلل قيامي باستعراض جدول األعمال ،ستًلحظون
أن مقدمينا اليوم منتشرون ح ًقا في جميع أنحاء العالم .سنبدأ اليوم بتحديث من رئيس ICANN
ومديرها التنفيذي ،يوران ماربي ،والذي هو معي هنا في لوس أنجلس .ثم سننتقل إلى فيينا ،بالنمسا
للحصول على تحديث من مجلس اإلدارة عبر عضو مجلس اإلدارة شيرين شلبي ،حيث أننا حاليًا
لدينا اتصال هاتفي جيد معه .بعد شيرين ،سنستمع إلى تحديث سياسة من ماريكا كونينغز ،والذي
يتواجد في كوستا ريكا .ماريكا هو المدير األول لوضع ودعم السياسة ،وقائد فريق في منظمة دعم
األسماء العامة ( .)GNSOوإننا نحاول العمل على إعطاء ماريكا وص ًفا وظي ًفا أطول هناك .بعد
ذلك سيقوم ماريكا بتقديم آدييل أكپلوغان ،نائب رئيس قسم المشاركة التقنية .سينضم إلينا آدييل من

صفحة  2من 26

االجتماع الهاتفي ربع السنوي ألصحاب المصلحة  -الربع الثاني من العام المالي2017

AR

مونتلاير ،بكندا ،وسيحدث معلوماتنا بشأن ما يحصل في مجتمع األرقام .ثم سننتقل إلى المملكة
المتحدة من أجل تحديث إداري من سالي كوستيرتون .سالي هي المستشار األول ،والنائب األول
لرئيس قسم المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة .بعد سالي ،سننتقل إلى إسطنبول لنسمع تقريرً ا
يركز على التطورات في الشرق األوسط وأفريقيا .سيقدم لنا هذا التحديث ديفيد أوليف .وهو النائب
األول لرئيس  ICANNلشعبة وضع ودعم السياسات ،والمدير العام للمقر اإلقليمي لـ ICANN
في إسطنبول .وأخيرً ا سنحصل على تحديث مالي من طرف كزافييه كالفيز ،والذي يتواجد معنا هنا
في لوس أنجلس .كزافييه كالفيز ،المسؤول المالي الرئيسي.
واآلن ،دعوني مجد ًدا أذكر أنه بين كل من هذه العروض ،سأقوم بتناول أسئلتكم حسب الوقت
الذي لدينا .لذا خًلل استماعكم ،كلما خطر ببالكم سؤال مجد ًدا فاكتبوه في مربع األسئلة .وإذا
تلقينا أسئلة ال تهم مباشرة العرض المعني الذي يتم تقديمه ،فإننا سنؤجلها إلى نهاية االجتماع
الهاتفي .واآلن ،إذا نفد منا الوقت ،أو كانت لديكم أي أسئلة إضافية بعد نهاية هذه الجلسة ،يُرجى
إرسال رسالة إلكترونية إلى engagement@icann.org؛ أكرر مجد ًدا ،ذلك البريد
اإللكتروني هو  .engagement@icann.orgبرجاء العلم أن الجلسة يجري تسجيلها،
وسوف يتم نشر روابط موصلة إلى مواد العرض التوضيحي على موقع  ICANNعلى الويب.
كما ويمكنكم أيضا ً إيجاد الرابط في خانة برنامج  Adobe Connectبعنوان "المًلحظات".
وأخيراً ،أود أن أذكركم بضبط أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة على الوضع الصامت.
وبذلك ،أود تقديم رئيس  ICANNومديرها التنفيذي يوران ماربي .يوران؟

يوران ماربي:

مرحبًا بالجميع .بدأنا هذه السنة بتركيز كبير على العمليات والتنفيذ .أنا [غير مسموع] المنظمة
[غير مسموع] أن نتمكن بشكل أفضل من دعم عملكم واالشتغال بطريقة منفتحة وشفافة .أولويتي
بعد انتقال اإلشراف على وظائف  IANAتبقى هي ضمان أننا نعمل وفقا ً للوائحنا الداخلية الجديدة
وضمنها ولمهمتنا المعدّلة وأننا ننفذ األولويات كما تحددونها أنتم بصفتكم مجتمع .ICANN
سأتطرق لبعضها في اجتماع اليوم.
لقد بدأنا عملية تخطيط الميزانية للسنة المالية  2018في  ،ICANNوالتي تمتد من يوليو من هذه
السنة إلى يونيو  .2019وكل سنة ،ننشر الميزانية مع األرقام بتفصيل إلى مستوى المشاريع
العتباركم وتعليقاتكم ،وأتطلع لتطوير هذه الميزانية معًا.
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وكما تعلمون ،فإنه يتم حاليًا تنفيذ وظائف  IANAمن طرف  ،PTIبشأن العمليات واإلجراءات
المنشأة من المجتمع .في الربع األخير ،تم نشر نتائج دراسة رضا عمًلء وظائف  ،IANAويسعدني
أن أقول أننا ال زلنا نقدم خدمات ممتازة ،كما توضح ذلك نسبة الرضا العام التي بلغت .%94
منذ بضعة أسابيع ،كان لدينا اجتماع للفريق التنفيذي قبل ورشة عمل مجلس اإلدارة المنعقدة في
لوس أنجلوس .وقد ناقشنا العديد من المواضيع ،وأعلم أن شيرين سيقدم مزيد من المعلومات عن
ورشة عمل مجلس اإلدارة في القسم التالي .وقد قدمت أيضًا تقرير المدير التنفيذي لمجلس اإلدارة
والذي غطى الشؤون المالية زالتحديثات المالية ،والذي يمكن أن تجدوه على موقعنا اإللكتروني
تحت مسمى "ركن الرئيس ".أشجعكم على قراءة هذه المواد إذا كنتم مهتمين بما نقوم به.
وقد كنت أيضًا أعمل على مزيد من التحسينات على المنظمة من أجل تطوير المساءلة والشفافية.
ً
مثًل ،نعمل على توضيح العديد من عمليات وإجراءات  .ICANNكما أننا نعد منشورات ورسومًا
بيانية لوضع السياسة ومشورة التنفيذ من عمليات المراجعة .نعلم أن هناك بعض [غير مسموع]
بهذا الشأن ،وهو ما ينتج عنه حجم عمل متزايد وقدرة على العمل بطريقة منفتحة وشفافة .سنضع
هذه الرسوم البيانية والمنشورات اعتما ًدا على المواد الموجودة والتجارب السابقة المتراكمة لهذه
العمليات .الهدف هنا هو توضيح العمليات لفهم الجميع .وتوضيح هذه العمليات ،سيساعدكم على
الحصول على فهم أفضل لما تقوم به منظمة  ICANNلتسهيل هذه العمليات .كما يساعد أيضًا
على توضيح األدوار والمسؤوليات بين مجتمع منظمة  ICANNومجلس اإلدارة .كما سيسمح
لنا بقياس وتتبع أفضل للنتائج واألثر .إضافة إلى ذلك ،ستساعد هذه الرسوم البيانية والمنشورات
بسهولة على تحديد منطلق وكيفية معالجة الوضعيات حيث ال يمكن لمنظمة  ICANNأن تقوم
بنجاح ،ألسباب متعددة ،بتنفيذ التوصيات ،أو المشورة أو السياسات .مثال ذلك ،هو حينما يكون
ً
وسيطا؛ أو عندما
هناك اختًلف داخل المجتمع بشأن تنفيذ التوصية ،وتصبح منظمة ICANN
يكون هناك تعارض مع توصيات ،أو مشورة أو سياسات أخرى غير محددة سل ًفا .ستحدد عملية
التخطيط هذه أيضًا المشترك ،أو ما نطلق عليه "مناطق الطريق المسدود" ،حيث ال يوجد هناك
طريق محدد ألمام ،حيث يتم استنفاد جميع اآلليات الموجودة حاليًا لمواجهة القضايا .وأتطلع
للعمل سوية معكم ،وقريبًا سنقوم بنشر هذه المواد.
وبالنظر إلى اجتماع  ،ICANN 57والذي لم يتبق له الكثير حاليًا ،فسنعقد جلسة أسئلة وأجوبة
مفتوحة ،حيث يمكنكم طرح أية أسئلة لديكم تهم منظمة  ICANNعلى الفريق التنفيذي وعلي شخصيًا.
هذا أمر جديد نجربه ،من أجل منحكم الوصول المباشر إلى جميع أسئلة منظمة  ICANNباإلضافة

صفحة  4من 26

االجتماع الهاتفي ربع السنوي ألصحاب المصلحة  -الربع الثاني من العام المالي2017

AR

إلى المنتديات العامة .في الفريق التنفيذي لمنظمة  ،ICANNيقود جامي هيدلوند وظيفة ضمانات
المستهلك واالمتثال التعاقدي ،وهو مجال مهم ج ًدا لضمان أننا نعمل وفق مهمتنا والتزاماتنا الرئيسية.
أود أيضًا اإلشارة إلى أن لجنة الترشيحات ،والتي هي لجنة مستقلة مكلفة باختيار المناصب
القيادية لمجتمع  ،ICANNتريد الطلبات لمختلف األدوار القيادية في مجتمع  .ICANNمن
المهم للغاية الحصول على مجتمع بتمثيل متنوع ومستدام .هذه المناصب القيادية هي طريقة رائعة
لكم لتصبحوا مشاركين بشكل أكبر ولتساعدوا على توجيه [غير مسموع] التنسيق الفني لوضع
السياسة .علمًا الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  21مارس.
وأخيرً ا ،دعوني أختم كًلمي بقول بضعة كلمات عن الرحلة الرائعة إلى أفريقيا في يناير ،حيث
حظيت بشرف زيارة أديس أبابا في إثيوبيا لزيارة االتحاد األفريقي ،وزيارة مكتب المشاركة في
نايروبي .لقد نظمنا ورشة عمل بناء القدرات بشراكة مع سلطة االتصاالت وحكومة كينيا لصالح
مجتمع  GACاألفريقي .من المهم ح ًقا القيام بهذه المناقشات على المستوى المحلي ،من أجل
زيادة المشاركة في المجتمع وإحداث أثر إيجابي في أفريقيا .وقد شجعني ح ًقا مستوى ونسبة
المشاركة .وإنني أتطلع لبناء هذا الحماس .وأتطلع شوقا ً لرؤية الكثير منكم في كوبنهاغن في
اجتماع  .ICANN 58وبهذا ،سوف أسلم الكلمة لبراد.

براد وايت:

شكرً ا لك ،يوران .ال نرى أية أسئلة ،سواء في الئحة االنتظار أو على الخط الهاتفي ،وبهذا سننتقل
إلى فيينا بالنمسا وشيرين شلبي ،عضو مجلس اإلدارة ،من أجل تحديث بشأن أنشطة مجلس
اإلدارة .شيرين؟

شيرين شلبي:

مرحبًا براد .هل تسمعونني جيداً؟

براد وايت:

نحن نسمعك جي ًدا شيرين.
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شيرين شلبي:
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شكرً ا لك .إذن مرحبًا بكم جميعًا .يسعدني أن أكون هنا اليوم للحديث لكم نيابة عن مجلس اإلدارة
وألطلعكم على بعض أنشطة مجلس اإلدارة التي قمنا بها مؤخرً ا .وقد اخترت تغطية موضوعين
يتعلقان ببضعة أهداف لمجلس اإلدارة .األول هو هدف زيادة مشاركتنا و[غير مسموع] ،والثاني
هو أن نكون أكثر شفافية بشأن عملنا.
سأبدأ بالمشاركة مع المجتمع .مجلس اإلدارة وبعض أعضاء مجلس اإلدارة في بعض الحاالت
قد شاركوا في ثًلثة أحداث خًلل األسابيع األربعة األخيرة .الحدث األول كان هو لقاء مفتوح
رقمي منظم من طرف جمعية أسماء النطاقات  .DNAوقد تم تسيير الحدث من طرف جون
نيفيت ،مدير  .DNAوقد ارتكزت المناقشة على قراءة جدول أعمال تم اختياره من طرف
 .DNAوقد كان هناك اتفاق مسبق على أن أعضاء مجلس اإلدارة في ذلك االجتماع المفتوح
سيتحدثون بصفتهم الشخصية .وقد وجدت أن المناقشة كانت جد حية ومهمة وتستحق المشاركة.
المواضيع األربعة التي تحدثنا عنها كانت هي الجولة التالية من نطاقات  gTLDsالجديدة؛
والثاني هو مؤشر سًلمة السوق لنطاقات gTLDs؛ أما الموضوع الثالث فقد كان عن تفاعل
مجلس اإلدارة مع الحوكمة العامة ولجنة  GACبعد انتقال اإلشراف على وظائف ،IANA
والموضوع األخير كان بعنوان "ما هي أكثر الطرق فعالية للمشاركة مع مجلس إدارة
ICANN؟" من الواضح أنه لم تكن هناك نية التخاذ أية قرارات في االجتماع المفتوح ،لكن كان
هناك تبادل جيد لألفكار واآلراء بين المجتمع وأعضاء مجلس اإلدارة.
والحدث الثاني كان ندوة عبر الويب مسيرة من طرف نيلز تين أوفير ،رئيس الشؤون الرقمية
في  ARTICLE 19ومقرر لفريق العمل عبر المجتمع بشأن مسؤولية  ICANNالمؤسسية
واالجتماعية الحترام حقوق اإلنسان ،وأيضًا من طرف باتريك بينينكس ،رئيس مجتمع المعلومات
في المجلس األوروبي .وقد كان غرض هذه الندوة عبر الويب هو خلق حوار ومناقشة مجد ًدا بين
المجتمع وأعضاء مجلس اإلدارة ،بالتركيز على تقرير مشورة تم نشره مؤخرً ا من طرف المجلس
األوروبي .ويقدم هذا التقرير تحليًلً عمي ًقا حول سياسات وإجراءات هيئة  ICANNفيما يتعلق
ً
ونشيطا.
بالطلبات المقدمة من المجتمع ،من منظور حقوق اإلنسان .وقد كان الحوار ح ًقا مهمًا
والحدث الثالث الذي انعقد في لوس أنجلوس ،عندما كنا هناك لورشة عمل بين مجلس اإلدارة
والرئيسين المشاركين من  :RSSACتريبتي سينها وبراد فيرد .وقد قدم تريبتي وبراد ملخصًا
ً
ممتازا ح ًقا بشأن آخر التطورات التي تهم أمن واستقرار نظام خوادم الجذر .وقد تًل ذلك جلسة
أسئلة وأجوبة .وأصبحت المناقشة حية ج ًدا و[غير مسموع] ،وخاصة عندما بدأ نقاش موضوع
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نظام خوادم الجذر وكيف يواصل زيادة متانته عبر االستخدام الموسع [غير مسموع] واحتمال
 DNSالموزع بشكل كبير [غير مسموع] لنطاق الجذر .وبعد االجتماع ،واصلنا بعد الغداء
وانضم لنا تريبتي وبراد .لذا ،هذه ح ًقا هي األحداث الثًلثة التي أردت الحديث عنها معكم .ومن
وجهة نظري ،فهي تمثل ً
مثاال جي ًدا لكيف يريد مجلس اإلدارة المشاركة بوتيرة أكبر مع المجتمع.
ً
مستقبًل.
آمل أن نفعل المزيد من هذه المشاركة
واآلن ،أود إعطاءكم نظرة عن ورشة العمل التي عقدها مجلس اإلدارة مؤخرً ا في لوس أنجلوس
من  1إلى  3فبراير ،حتى تحصلوا على نظرة عما نقوم به في ورش العمل هذه .فقط للتلخيص
لصالح الجميع ،فإن مجلس اإلدارة يعقد ستة ورش عمل في السنة .ثًلثة من هذه الورش يتم
عقدها في بداية كل اجتماع عام لمنظمة  ،ICANNإذن تقريبًا في مارس ،ويونيو ،وأكتوبر.
وستكون لدينا ورشة عمل في  ICANNفي كوبنهاغن عندما نصل في أوائل مارس .والوش
الثًلثة األخرى يتم عقدها بين هذه االجتماعات العامة لمنظمة  ،ICANNتقريبًا في فبراير،
ومايو ،وسبتمبر .وتستغرق كل ورشة عمل تقريبًا ثًلثة أيام.
إذن ما الذي قمنا به في كل يوم من هذه األيام الثًلثة في لوس أنجلوس؟ تم تخصيص اليوم األول
أساسًا الجتماعات لجنة مجلس اإلدارة[ .غير مسموع] لجنة مجلس اإلدارة في اليوم األول وإخراج
هذا من المسار و[غير مسموع] .ومن الممكن ،أيضًا ،مجلس اإلدارة لديه بضعة فرق العمل ،فقد
التقوا أيضًا في ذلك اليومً .
مثًل ،هناك فريق عمل لمجلس اإلدارة يركز على تطوير الثقة بين
مجلس اإلدارة والمجتمع ،وقد عقدوا اجتماعًا في لوس أنجلوس في ذلك اليوم .وهكذا مع
اجتماعات اللجان وفرق العمل في اليوم األول ،فقد خصصنا اليومين الثاني والثالث للمناقشة
مجلس اإلدارة بأكمله ،للمواضيع التي تطلبت ح ًقا اجتماع مجلس اإلدارة بأكمله ،والمناقشة سوية.
وقد بدأنا في كل يوم مبكرً ا ،حوالي الساعة  8:00إلى  ،8:30وأكملنا االجتماعات مساء حوالي
الساعة  6:30إلى  ،7:00وهو ما مجموعه عشر إلى إحدى عشر ساعة من العمل يوميًا .وفي
لوس أنجلوس ،نظمنا هذين اليومين حول خمسة أقسام من العمل .حيث يمثل كل قسم مسؤولية
رئيسية لدى مجلس اإلدارة .لذا سأستعرض لكم وص ًفا لهذه األقسام الخمسة ،وما حاولنا تحقيقه
في كل منها ،وما أنواع المواضيع التس ناقشناها خًللها.
وقد سمينا القسم األول اإلشراف ،ووضع السياسة ،والمبادرات عبر المجتمع .وقد تم تسيير هذا
القسم من طرف بيكي بير ،وهدفنا الرئيسي هنا هو ضمان توفير جيد للمعلومات لمجلس اإلدارة
بشأن محتوى ،وأولويات ،وتوقيت كل السياسات التي يتم وضعها من طرف المجتمع ،لكي يكون
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مجلس اإلدارة مستع ًدا للموافقة على هذه السياسات عند تقديمها لمجلس اإلدارة .وكمثال على هذه
ً
تحديثا بشأن مساءلة مسار العمل  ،2والمثال اآلخر سيكون  WHOISالسميكة
السياسات ،نذكر
وبيانات [غير مسموع] .إذن هذا هو القسم األول.
أما القسم الثاني فهو اإلشراف على منظمة  .ICANNوكما تعلمون ،فإن مجلس إدارة ICANN
لديه مسؤولية إشرافية في منظمة  .ICANNوقد تم تسيير هذا القسم من طرف رون دا سيلفا،
وهدفنا هنا هو ضمان أن منظمة  ICANNتقدم التميز التشغيلي والخدماتي لمجتمعنا .ومن أمثلة
المواضيع مراجعة  CPIمنظمة  ،ICANNومثال آخر هو التعمق في مبادرة رئيسية من طرف
منظمة .ICANN
وقد سمينا القسم الثالث التفكير االستراتيجي واالستباقي .وهذه مسؤولية أخرى لمجلس اإلدارة.
تم تسيير هذا القسم من طرف [غير مسموع] ،وهدفنا هنا هو رصد ،على أساس منتظم ،تنفيذ
الخطة االستراتيجية ،وكذلك رصد القوى الخارجية و[غير مسموع] سواء الفنية ،أو السياسية أو
السوقية ،وكيف هي في العمل وكيف يقومون بالتقييم وما [غير مسموع]  .ICANNمثال
للمواضيع سيكون القضايا التي تحصل في فضاء أسماء النطاقات من جهة نظر معينة ،وما أثرها
على ICANN؟ موضوع آخر سيكون هو تدويل  ICANNالستراتيجيتها ،وما الذي نقوم به
كمكاتب إقليمية ،وما الذي نقوم به مع [غير مسموع] ،وهلم جرً ا ،وكيف نستجيب لحاجة مجتمعنا؟
وهناك أنواع نموذجية من المواضيع في هذا القسم.
القسم الرابع هو ما نسميه الحوكمة ومسؤولية [غير مسموع] .وقد تم تسيير هذا القسم من طرف
[غير مسموع] .وهدفنا هنا هو االضطًلع بمسؤوليات مجلس اإلدارة [غير مسموع] ،والقانونية،
والمالية .لذا فنوع نموذجي من ذلك هو مراجعة ميزانية  ICANNوالموافقة عليها ،ألن لدينا
مسؤولية [غير مسموع] تجاه ،بما في ذلك ،بالطبع ،ميزانية  IANAوميزانية [ PTIغير مسموع].
القسم التالي أو الخامس واألخير ،هو ما نسميه مشاركة المجتمع والعًلقات الخارجية .وقد تم تسيير
هذا القسم من طرف ليتو إيبارا ،وهدفنا هنا ح ًقا هو دعم فريقي منظمة  :ICANNالفريق األول هو
فريق مشاركة أصحاب المصلحة الدوليين ،والثاني هو فريق مشاركة الحكومات والمنظمات
الحكومية الدولية .ويتمثل هدفنا في دعمهم وتلبية أهدافهم االستراتيجية .إذن ،مثال لموضوع ناقشناه
في لوس أمجلوس هو مستوى مشاركة ودعم  ICANNفي منتديات حوكمة اإلنترنت الوطنية
والدولية ،أو اختصارً ا  .IGFوتبقى هذه منتديات مهمة لمنظمة  ،ICANNوربما ستسمعون الح ًقا
في هذا االجتماع عن مشاركتنا األخيرة في منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFفي غواداالخارا.
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إذن كانت هذه هي األقسام الخمسة ،وقد ذكرت كلمات "مسير القسم" لكل منها ،لذا دعوني فقط
أتطرق بإيجاز لمسؤوليات كل مسيري األقسام .مسؤولية كل مسير قسم هي تحديد المواضيع التي
ستتم مناقشتها في كل قسم ،ومن ثم عرض هذه المواضيع في ورش عمل مجلس اإلدارة وتلخيص
اإلجراءات الناتجة عن مناقشات مجلس اإلدارة بشأن كل من هذه األقسام .وهذه هي طريقتنا إلعطاء
المسؤوليات للعديد من أعضاء مجلس اإلدارة إضافة إلى أعضاء المجلس الذين يرأسون اللجان،
من أجل مشاركة بقية أعضاء مجلس اإلدارة بعد ذلك في العمل الذي نقوم به .وهدفنا هو القيام في
كل سنة بتعيين مسيري أقسام جدد ،من أجل توزيع حجم العمل والخبرة فيما بين [غير مسموع].
واآلن ،إضافة إلى أقسام العمل هذه ،يتفاعل المجلس بشكل مهم ج ًدا مع المدير التنفيذي خًلل
ورشة العمل بطريقتينً .
أوال ،هناك جلسة لساعة كاملة تحت مسمى "حوار المدير التنفيذي مع
مجلس اإلدارة ".خًلل تلك الجلسة ،يلتقي مجلس اإلدارة مع يوران ماربي دون أي من مساعديه
التنفيذيين .إنها جلسة حرة يقوم خًللها يوران بالحوار بشكل منفتح مع مجلس اإلدارة بشأن أية
قضايا قد تجول بذهنه .وهذا النوع من الحوار غير الرسمي مفيد للغاية من أجل بناء الثقة والفهم
بين مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي .الطريقة الثانية للتفاعل مع المدير التنفيذي كانت عبر جلسة
أخرى من ساعة كاملة ،حيث قام المدير التنفيذي والفريق التنفيذي باإلجابة عن أسئلة من أعضاء
مجلس اإلدارة بشأن التقرير الرسمي للمدير التنفيذي والذي قد تكلم لكم عنه يوران مسب ًقا .لقد
وزع هذا التقرير عشرة أيام قبل ورشة العمل ،والتقرير ،كما قد تقرأون في ملخص األنشطة
والقضايا لكل إدارة تحت سلطة يوران .إذن يستلم أعضاء مجلس اإلدارة ذلك عشرة أيام مسب ًقا،
ويقرأ كل أعضاء مجلس اإلدارة هذا التقرير قبل وشسة العمل ،ولذا ال تكون هناك حاجة لعرض
في هذه الجلسة[ ،غير مسموع] الجلسة دون تضييع للوقت .وإذا لم تكونوا قرأتم هذا التقرير،
فإنني ح ًقا أوصيكم بذلك؛ فإنه جد ممتاز وجد شامل .إذن هذا ما نقوم به في ورشة عمل عادية،
وسنقوم باألمر نفسه بالضبط في كوبنهاغن[ .غير مسموع] يوم الجمعة مع اجتماعات اللجنة
الفرعية [غير مسموع] في كوبنهاغن ،ثم ستنعقد ورشة عمل مجلس إدارة  ICANNيومي السبت
واألحد [غير مسموع] المواضيع لمناقشة مجلس اإلدارة بأكمله خًلل تلك األيام .إذن بهذا أختتم
التحديث .وأرجو أن تجدوه مفي ًدا ،وشكرً ا لكم على االستماع .براد ، ،إليك الكلمة مر ًة أخرى.

براد وايت:

شكرً ا لك شيرين .كل التقدير للمعلومات ،وخاصة بشأن ورش عمل مجلس اإلدارة .سننتقل اآلن
ً
تحديثا سياسيًا .وعند انتهاء كلمة ماريكا،
إلى كوستا ريكا مع ماريكا كونينغز ،والذي سيعطينا
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ستقوم بتقديم آدييل آكبلوغان ،نائب الرئيس للمشاركة التقنية ،والذي سيعطينا ملخصًا ويحدثنا عما
يجري في مجتمع األرقام .ماريكا؟

ماريكا كونينغز:

شكراً جزيًلً براد .كما تعلمون ،يتم تشكيل أنشطة وضع سياسات  ICANNذات الصلة بوظائف
التنسيق التقنية وتعديلها بمعرفة مجتمع  .ICANNوبالخصوص ،يتم ذلك عن طريق منظمات
الدعم الثًلثة ،وتؤثر فيها اللجان االستشارية األربعة .وهذا ح ًقا متسق مع عمليتنا الشاملة ومتعددة
أصحاب المصلحة والمنفتحة والشفافة .كما تشارك أيضًا المنظمات التقنية ومنظمات سياسة
اإلنترنت األخرى في وضع السياسة ،والفرق مثل فريق عمل هندسة اإلنترنت وسجًلت اإلنترنت
اإلقليمية .ولعرض صورة أكمل ألنشطة وضع السياسة ،سيغطي تحديث السياسة اليوم عمل فرق
 ICANNالمختلفة ،خاصة منظمة دعم األسماء العامة ،ومنظمة دعم أسماء ورموز الدول،
ومنظمة موارد األرقام ،ومنظمة دعم العناوين .سأتحدث عن المنظمتين األوليين ،أقصد GNSO
و ،CCNSOثم بعد بضع دقائق ،سيتحدث زميلي آدييل أكبلوغان عن  NROو.ASO
لًلنتقال إلى الشريحة التالية ،فهذا يسلط الضوء على النقاط المهمة لمنظمة دعم األسماء العامة
 .GNSOوهي تتضمن لهذا الربع الموافقة على إطار العمل النهائي لفرق العمل عبر المجتمع
المستقبلية .وقد تم تطويرها من طرف ميثاق فريق العمل عبر المجتمع بشراكة بين GNSO
و .CCNSOلذا تم تعيين كارلوس راوول غويتيريس كمنسق اتصال  GNSOلدى اللجنة
االستشارية الحكومية .GAC
وقد تبنت  GNSOأيضًا التقرير النهائي لمجموعة مشاورات  ،GAC-GNSOوالذي ضم
عد ًدا من التوصيات التي تهدف إلى تسهيل المشاركة المبكرة للجنة  GACفي عمليات وضع
سياسة  .GNSOتم أيضًا اعتماد خطة تنفيذ فريق عمل مراجعة  GNSOوإرسالها إلى مجلس
إدارة  ICANNمن أجل النظر فيها خًلل [غير مسموع] .قامت  GNSOأيضًا باعتماد وإرسال
مراجعته لبيان  GACالرسمي من حيدر آباد إلى مجلس اإلدارة ،ووافقت منظمة دعم األسماء
 GNSOعلى التقرير النهائي لفريق صياغة لوائح  GNSOالداخلية .وقد تم تكليف الفريق
بتحديد جميع الحقوق والمسؤوليات الجديدة أو اإلضافية التي لدى  GNSOوفق اللوائح الداخلية
المعدلة .وقد تضمنت على سبيل المثال ال الحصر مشاركة  GNSOضمن المجتمع المُخول.
وقد تم أيضًا تكليفه بوضع الهياكل الجديدة أو المعدلة التي قد تكون مهمة للتنفيذ الكامل لهذه
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الحقوق والمسؤوليات الجديدة أو اإلضافية .ويعمل  GNSOحاليًا على ترجمة هذه التوصيات
إلى التغييرات المقترحة على لوائح  ICANNالداخلية و/أو إجراءات  GNSOالتشغيلية.
كما أكدت  GNSOمشاركتها المشروطة كمنظمة عضو في فريق العمل عبر المجتمع بشأن
حوكمة اإلنترنت .وتستند مشاركتها على مراجعة شاملة لميثاق فريق العمل ،بما يتوافق مع إطار
عمل  ،CWكما أشرت مسب ًقا .ما يُنتظر هو أن يتم إكمال هذه المراجعة وتقديمها في وقت بداية
 .ICANN 58كما اعتمد مجلس  GNSOميثاق فريق العمل عبر المجتمع بشأن عوائد مزادات
 gTLDالجديدة .كما قام بتعيين خمسة أعضاء في هذا الفريق العامل عبر المجتمع ،بمن فيهم
جوناثان روبينسون ،والذي هو رئيس مشارك معين من طرف  GNSOفي فريق العمل عبر
المجتمع .في  ،ICANN 57تمت إعادة تأكيد تعيين جيمس بًلديل كرئيس لمنظمة  GNSOلسنة
أخرى ،كما تمت إعادة ترشيح دونا أوستين وهيذر فورست للعمل كنواب رئيس مجلس .GNSO
تتبنى منظمة  GNSOحاليا ً تسعة عمليات لوضع السياسات ،والتي ستبقى محل تركيز للربع
التالي .بالطبع ،هذه في مراحل مختلفة من عملية وضع السياسة ،أو دورة عملية وضع السياسة.
القضايا التي تتم حاليًا معالجتها في مرحلة عملية وضع سياسة فريق العمل تتضمن إجراءات
 gTLDالًلحقة الجديدة؛ مراجعة كل آليات حماية الحقوق ،أو  RPMsفي كل نطاقات المستوى
األعلى العامة ،أو gTLDs؛ وستقوم خدمة دليل التسجيل من الجيل الجديد بتعويض WHOIS؛
وفي النهاية ،سيقوم استخدام آليات الحقوق العًلجية بحماية أسماء المنظمات الحكومية الدولية
 IGOsوالمنظمات غير الحكومية الدولية .INGOs
وتواصل  CCNSOعملها على تنفيذ انتقال اإلشراف على وظائف  IANAومقترحات IANA
بشأن مساءلة  .ICANNنتج عن هذا العمل في الربع األخير اعتماد إرشادات داخلية جديدة بشأن
اختيار وترشيح األعضاء في فرق التنفيذ الخاصة ،مثل األمن ،واالستقرار ،والمرونة ،وخدمات
دليل التسجيل .ويقوم فريق العمل المسؤول عن وضع هذه اإلرشادات حاليًا بالتركيز على المظاهر
الخاصة آلليات المجتمع المُخول التي تتعلق بمنظمة .CCNSO
دعوني أيضًا أذكر القليل من العناصر المتعلقة بالعمل المتعلق بسياسة  .CCNSOوقد أنهى فريق
عمل  CCNSOبشأن لجنة مراجعة تماثل العملية الموسعة تقريره بعد إنهاء فترة التعليق العامة.
وقد تم تقديم المسودة إلى المجتمع خًلل اجتماع حيدر آباد .ونتيجة لما تم استماعه ،واصل هذا
الفريق العمل على التقرير ،وقد تم حاليًا اعتبار التحديث األخير من طرف مجلس .CCNSO
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وكما تم ذكره في ملخص المراجعة األخير ،أطلق  CCNSOمجهود سياسة مشترك بشأن إزالة
 .ccTLDsوهذه عملية رئيسية ال توجد لها حاليًا أية سياسة .وهناك أيضًا عمل على وضع
توصيات السياسة آللية مراجعة ستتعامل مع القرارات المتعلقة بتفويض ،وإلغاء ،ونقل ،وإزالة
 .ccTLDsتم بوضوح استثناء آلية المراجعة هذه من مقترحات المساءلة واإلشراف ،لذا فإن وضع
سياسة يُعتبر ذا أولوية كبرى .وقد تمت دعوة المجتمع لتعريف نطاق العمليات والقضايا التي تحتاج
أن يتم حلها .وسيتم هذا عبر صياغة مواثيق فريق العمل المحتاجة لمواجهة المجهودين .وسوف يتم
تضمين مواثيق وتعاريف النطاق في تقرير المشكًلت .ومن المتوقع أن يكون تقرير المشكًلت هذا
متاحً ا وأن يُقدم إلى المجتمع في اجتماع  ICANN 58المنعقد في كوبنهاغن.
ً
تحديثا نيابة
واآلن أود تقديم آدييل أكپلوغان ،نائب رئيس قسم المشاركة التقنية .وسيعطي آدييل
عن  ASOو.NRO

أدييل أكبلوغان:

شكرً ا لك ،ماريكا .كما تعلمون جميعًا ،جزء مهم من عمل سياسة أعضاء  ASOيحصل في
المستوى األصلي عبر [غير مسموع] ومجتمعهم .لذا في هذا الجزء من التحديث ،سنعطيكم جميعًا
مراجعة لما حصل منذ االجتماع الهاتفي األخير.
ومن حيث الهيكل ،قام  SO/ACمؤخرً ا باختيار فيليز يلماز من منطقة [غير مسموع] كرئيسها
الجديد .لويس لي ،من منطقة [غير مسموع] ،وريكاردو باتارا ،من [غير مسموع] ،سيواصلون
العمل كنواب رئيس  .SO/ACونريد تقديم تهانينا إلى الرئيس الجديد ونواب الرئيس الجدد.
منذ  1يناير ،مسؤول  NROالتنفيذي [غير مسموع] ،كما العادة[ ،غير مسموع] مكاتبه ،مع
اآلن ،جون [غير مسموع] ،والمدير التنفيذي [غير مسموع] ،يعمل اآلن كرئيسه ،في حين أن
بول ويلسون ،المدير العام [غير مسموع] ،كأمين عام ،وأالن [غير مسموع] ،المدير التنفيذي
[غير مسموع] ،كأمين الصندوق الجديد .ونتطلع إلى مواصلة العمل مع فريق القيادة الجديد هذا.
من جهة األنشطة ،تخطط  ASOاجتماعها السنوي خًلل  ICANN 58في كوبنهاغن .سيتم
نشر مزيد من المعلومات بشأن جدول عمل هذا االجتماع قريبًا على اإلنترنت ،حتى نشجعكم
على االطًلع على جدول أعمال اجتماع  ICANN 58بانتظام.
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عندما كنا نقدم هذا العرض ،كانت  NROتراجع المقترح الذي استلمته إلجراء مراجعة مستقلة
لمنظمة  .ASOهذه المراجعة انتهت حاليًا ،وقد تم اختيار العناصر[غير مسموع] من المراجعة.
وقد رحبت لجنة مراجعة خدمة األرقام بعضوين جديدين :انضم [غير مسموع] من [غير مسموع]،
و[غير مسموع] من [غير مسموع] للفريق .وكما قد تتذكرون ،فإن هذه اللجنة هي أحد العناصر
الرئيسية لمقترح مجتمع األرقام النتقال اإلشراف على وظائف  .IANAوقد كانت أساسًا مسؤولية
رصد التنفيذ الجيد التفاقية [غير مسموع] المُوقع بين  ICANNو[غير مسموع].
واصلت  NROو ASOمشاركتها وتمثيلها من طرف بضعة ممثلين في مناقشة مسار العمل  2لفريق
مساءلة  ،CCWGوالذين [غير مسموع] ،وجورج فيًل ،و[غير مسموع] ،ومايكل [غير مسموع].
[ ]inaudibleستكون لديهم مجموعات من اجتماعات السياسة العامة القادمةAPNIC 43 .
سينعقد في هوتشي منه ،بفيتنام ،من  20فبراير إلى  2مارس ARIN 39 .لمنطقة أمريكا
الشمالية ،بنيو أورليانز بالواليات المتحدة ،من  2إلى  5أبريل RIPE 74 .في بودابست بالمجر
خًلل الفترة من  8إلى  12مايو LACNIC 28 .في فوز دي إيغواسو بالبرازيل ،خًلل الفترة
من  22إلى  26مايو .و AFRINIC 26بنايروبي في كينيا ،خًلل الفترة من  29مايو إلى 2
يونيو  .2017حيث تحصل أغلبية عمل وضع السياسة المتعلقة بإدارة موارد األرقام على
المستوى اإلقليمي ،فإن أعضاء المجتمع المهتمين الذين يريدون المساهمة والمشاركة مرحب بهم
لحضور هذه االجتماعات ،والتي هي عادة مفتوحة لكل أحد يريد االنضمام إليها .يمكنك قراءة
المزيد بشأن هذه التحديثات على موقع  NROاإللكتروني .www.nro.net ،شكراً لكم على
اهتمامكم .وأحيل الكلمة اآلن مجد ًدا إلى براد ألي جزء إضافي .شكرً ا.

براد وايت:

شكرً ا لك ،آدييل .ال أرى أية أسئلة لكل من ماريكا أو آدييل ،لذا في هذا السياق ،سننتقل إلى
المملكة المتحدة من أجل تحديث إداري من سالي كوستيرتون .سالي؟

سالي كوسترتون:

شكرً ا ،براد .هل يمكنكم سماعي؟
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براد وايت:

بوضوح تام.

سالي كوسترتون:

مساء الخير ،وصباح الخير وطاب مساؤكم ،جميعًا .كما ذكر يوران ساب ًقا ،انصب تركيز منظمة
 ICANNعلى تحسين العمليات واإلجراءات ،من أجل االستعداد الجيد لدعم عمل المجتمع.
ً
تحديثا مختصرً ا بشأن العديد من الخدمات التي توفرها منظمة  ICANNللمجتمع.
وسأعطي
منذ انتقال وظائف  IANAإلى مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين ،فإن هذه الخدمات يتم توفيرها
اآلن من طرف كيان يُسمى المعرفات الفنية العامة ،أو  .PTIويسعدني أن أبلغكم بأن النتائج من
رداسة رضا عمًلء إدارة  IANAلسنة  2016تظهر نسبة رضا عمًلء إجمالية ناهزت .94%
هذا يتسق مع السنوات الماضية ،لكن مع هذا فإننا ال زلنا نتطلع إلى طرق للتحسن .الفريق المسؤول
حاليًا عن رصد أداء  PTIهو لجنة [غير مسموع] العمًلء ،ويسعدني أن أبلغكم أنه خًلل الربع
السابق ،فقد حددت اللجنة أن  PTIاحترمت اتفاقية مستوى خدمة وظائف تسمية .IANA
الخدمات الرئيسية المقدمة من  PTIهي الطلبات لألسماء ،واألرقام ومعلمات البروتوكول ،لذا
أود الحديث لمدة دقيقة عن هذه الطلبات .قامت  PTIبإجراء  501طلب متعلق بالنطاقات ،حيث
كان هناك  994طلب متعلقة بسجًلت معلمات البروتوكول ،و 404كانت طلبات عامة .لم تكن
هناك أية طلبات تهم تخصيصات األرقام ،وطلب واحد يهم احتفال توقيع مفاتيح في كلكوتا
بفيرجينيا .واحتفاالت توقيع المفاتيح تكون دائمًا عامة .إنها إجراءات صارمة ومتحكم فيها بدقة
تهم توقيع معلومات المفاتيح العامة لمنطقة جذر  .DNSأساسًا ،يضمن هذا أنه بإمكان مستخدمي
اإلنترنت الثقة في سًلمة وموثوقية المعلومات .سيحل موعد تغيير أو تحديث مفتاح توقيع مفتاح
الجذر قريبًا ،وسوف تكون هذه هي المرة األولى التي يتم فيها تغيير  KSKمنذ إنشائه للمرة
األولى في  .2010هذا المجهود لتغيير [ DNSغير مسموع] مفاتيح مهم للغاية للمساعدة على
ضمان  DNSولتمييز بروتوكوالت األمان الجيدة بنفس الطريقة التي نغير بها بانتظام أي رموز
سرية .ويقود مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا هذه المبادرة الهامة .حاليًا ،نحن نركز على رفع
الوعي بين أصحاب المصلحة والجمهور العام .وفي الوقت نفسه ،نحاول التأكد من أنه لن يكون
هناك أي انقطاع أو تأثير ملحوظ على مستخدمي اإلنترنت.
تجربة مبادرة البيانات المفتوحة ،التي تم إطًلقها في حدير آباد تهدف إلى إتاحة بعض بيانات
 ICANNللعموم .وقد يتضمن هذا أمورً ا مثل منطقة [ gTLDغير مسموع] ،بيانات رصد
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مستوى الخدمة للسجًلت وأمناء السجًلت ،ومعلومات أخرى .هدفنا هو أن نكون شفافين قدر
اإلمكان مع بياناتنا للمجتمع [غير مسموع].
كما أننا نفكر في كيفية حساب سًلمة معرفات اإلنترنت الفريدة .انتهت فترة التعليق العامة في
نهاية يناير ،ونحن حاليًا نقوم بمراجعة [غير مسموع] .تواصل  ICANNالعمل عن كثب مع
وكاالت إنفاذ القانون عبر العالم .في أكتوبر ،تسبب هجوم روبوتات برمجية على هيكل GNS
في انقطاعات كبيرة عبر الواليات المتحدة وأوروبا .وقد عملت  ICANNعن كثب مع يوروبول
من أجل تقديم الخبرة بشأن هيكل  DNSوسياسات وعمليات  .ICANNومثل هذه العًلقات مع
وكاالت إنفاذ القانون أساسية لتوضيح نطاق ومهمة  ،ICANNخًلل العمل سوية على حماية
استقرار ،وأمن ومرونة اإلنترنت.
بدأنا أيضًا جمع البيانات من تقييم استعداد  IPV 6لتطبيق هيكل  .ICANNمن الناحية
التكنولوجية ،لدينا أيضًا بعض هياكل تكنولوجيا المعلومات الجديدة والمثيرة من أجل دعم أفضل
للمجتمع والمنظمة .وفي نوفمبر ،طرحت المنظمة نظام تخطيط الموارد المؤسسي األول لها.
ويهدف إلى تبسيط وظائف مكاتب الدعم ،بما في ذلك الموارد البشرية ،والمشتريات والمالية.
وهذه عًلمة على منظمة ناضجة ،وسيساعدنا على تبسيط وتوحيد عملياتنا الدولية.
بالنسبة ألطرافنا المتعاقدة ،نواصل العمل بجد على بوابة قسم النطاقات العامة الجديدة .بداية،
ً
ومستقبًل ،نعتزم أيضًا دعم خدمات أمناء السجًلت
سيتم استخدام البوابة لتسيير خدمات السجًلت.
واالمتثال ،وسنطلعكم على مزيد من المعلومات بهذا الشأن في األشهر القادمة.
بالنسبة للمجتمع ،تم خًلل اجتماع  ICANN 57استعراض موقع جديد للجنة االستشارية
ً
حديثا من طرف
الحكومية ،يستفيد من  .CMSالذي هو نظام إدارة المحتوى تم الحصول عليه
 .ICANNوقد تم الترحيب به جي ًدا من طرف المجتمع ونسخته التجريبية متاحة حاليًا للجنة
 .GACوتتم حاليًا جدولة النسخة النهائية بالتنسيق مع .GAC
ً
تحديثا بشأن المراجعات .إنهم مكلفون بواسطة لوائح  ICANNالداخلية
واآلن دعوني أعطيكم
لتقييم مدى فعالية اشتغال  ICANNومنظماتها الداعمة ولجانها االستشارية ،لتحقيق غرضهم،
والبقاء مساءلين أمام مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين .ثًلثة مراجعات خاصة :المراجعة
الثانية لألمن واالستقرار والمرونة ،ومراجعة خدمة دليل التسجيل ،والتي كان اسمها ساب ًقا
مراجعة  ،WHOISوالمراجعة الثالثة للمساءلة والشفافية؛ وقد قامت جميعها ببدء دعواتها
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للمتطوعين .ثم يتم اختيار أعضاء فريق المراجعة من طرف قيادة المنظمات الداعمة واللجان
االستشارية ،كجزء من عملية ما بعد انتقال اإلشراف على وظائف  IANAالجديدة.
المراجعة الخاصة للمنافسة ،وثقة المستهلك ،واختيار المستهلك حاليًا في مراحلها األخيرة وتضع
حاليًا مسودة سيتم نشرها للتعليق العام في فبراير .وتبلغ المسودة بأن المراجعة التنظيمية الثانية At-
 Largeحاليًا مطروحة للتعليق العام إلى غاية  28مارس .مراجعة  GNSOالتنظيميةGNSO ،
 2في مرحلة التنفيذ حاليًا .وقد وافق مجلس  GNSOعلىى خطة تنفيذ توصيات مراجعة ،GNSO
والتي تم وضعها من طرف فريق عمل مراجعة  GNSOألربعة وثًلثين أو ستة وثًلثين توصية،
تتضمن خطة زمنية واقعية لتنفيذ وتعريف النتائج المرجوة .وهي في انتظار موافقة مجلس اإلدارة
على خطة التنفيذ قبل بدء العمل.
ً
تحديثا بشأن قطاع النطاقات العالمية .هنا حيث يتم تنفيذ االسياسة
اسمحوا لي اآلن أن أقدم لكم
الموضوعة من طرف المجتمع والموافق عليها من طرف مجلس اإلدارة .وحيث يتم إنجاز العديد
من خدماتنا الرئيسية لدعم المجتمع .وفي نهاية  ،2016كان هناك ما مجموعه 1،229اتفاقية
سجل موقعة ،وما مجموعه  1،215من نطاقات  gTLDsالجديدة مفوضة .وقد بلغ صافي عوائد
المزادات ما يقرب من  233مليون دوالر .هذه األموال محفوظة ومفصولة عن صندوق
 ICANNالتشغيلي ،بما يتوافق مع دليل إرشاد مقدمي طلبات  gTLDالجديدة .وتم تشكيل
مجموعة العمل عبر المجتمع من أجل وضع مقترحات لتخصيص عوائد المزادات.
ويقدم مركزنا للدعم العالمي الدعم لألطراف المتعاقدة ،ومقدمي طلبات  gTLDالجديدة ،ومجتمع
اإلنترنت األوسع .وقد حقق هذا الفريق أهدافه الخدماتية في االستجابة للحاالت وحلها .وهذا
تقسيمها :حوالي  %90من الحاالت المستلمة حصلت على أجوبة ،و %97من الحاالت تم حلها
خًلل فترة مستهدفة من  7أيام .وفي الربع األخير ،كان هناك نمو بسيط في عدد الحاالت .فقد تم
تقريبًا فتح قرابة  2،800حالة وتم حل حوالي  2،700حالة.
ً
ووصوال
ومن جهة أسماء النطاقات المدولة ،نواصل التقدم في مجهوداتنا لجعل اإلنترنت أكثر عالمية
بجميع اللغات والنصوص .في أكتوبر ،قام مجتمع النص اليوناني بتشكيل لجنة لوضع قواعد التسمية،
والتي سيتم استخدامها من أجل حوكمة طريقة تشغيل منطقة الجذر .عًلوة على ذلك ،قام مجتمعا
النصوص الًلوية والتايًلندية بإنهاء مقترح قواعد توليد أسماء منطقة الجذر ،ليبلغ المجموع ستة بعد
العربية واألرمنية والجورجية ،و[غير مسموع].
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ودعونا نتطرق لبعض النقاط البارزة األخرى من ربع السنة األخير .في ديسمبر ،قامت منظمة
 ICANNبتنفيذ إطار عمل لمساعدة مستخدمي اإلنترنت على تجنب اللبس بين أسماء نطاقات رموز
الدول وأسماء نطاقات [غير مسموع] .نتيجة لذلك ،سمحت  ICANNبإطًلق أكثر من 280،000
تسمية إضافية في المستوى الثاني من السجًلت الخاضعة لهذه التدابير .وفي نهاية ديسمبر ،نشرنا
تقرير الموظفين من عملية التعليق العامة بشأن التعديل المقترح الذي [غير مسموع] اتفاقية سجل
 gTLDالجديدة .وتتضمن قسمًا تحليليًا ،والذي يفصل أساسًا المناقشات بين  ICANNوفريق العمل
بعد استًلم التعليقات العامة .تم أيضًا نشر العديد من التقارير خًلل الربع ،بما في ذلك تحديث لنظام
تقرير دقة  .WHOISويظهر أن ما جميع تسجيًلت  WHOISتقريبًا تحتوي على معلومات يمكن
استخدامها للقيام باتصال فوري عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف .كما نشرنا التحديث األول لمؤشر
سًلمة سوق  .gTLDويعرض اإلحصائيات والتوجهات المتعلقة بنطاقات  gTLDsويتتبع التقدم في
مقابل هدف  ICANNلدعم تطور سوق أسماء النطاقات.
وتضمنت األنشطة اإلضافية فتح التعليقات العامة ونشر تقرير ملخص بشأن تقييم [غير مسموع]
لآلثار [غير مسموع] المرتبطة ببرنامج  gTLDالجديد .وقد تم أيضًا فتح التعليق العام بشأن
مسودة تقرير يهم التحليل المستمر المبني على البيانات الستقرار نظام خوادم الجذر .كما يهم
السياسة ذات الشأن بخدمة دليل بيانات السجل-التسجيل المُراجعة والمتسقة مع التسمية والنشر.
وقد تم نشر تقرير ملخص عن هذا في أوائل يناير .وعملية التعليق العام مهمة للحصول على
مدخًلت من أصحاب المصلحة الدوليين .وأود استغًلل هذه الفرصة لتشجيع المشاركين في هذا
االجتماع على زيارة قسم التعليقات العامة على الموقع اإللكتروني  icann.orgبانتظام
والمشاركة في هذه العملية الهامة.
عملية أخرى مهمة هي عملية االمتثال التعاقدي .وتهدف إلى الرصد االستباقي والعمل مع
األطراف المتعاقدة على ضماناالمتثال مع السياسات في اتفاقاتنا .واسمحوا لي أن أتعمق في هذا
الموضوع أكثر ً
قليًل .برنامج تدقيق االمتثال التعاقدي قيد اإلنجاز .وفي الربع األخير ،أطلقنا
جولة أخرى من تدقيق اتفاقية اعتماد أمناء السجًلت لسنة  .2013وهو االتفاقية التي تحكم
 ICANNوأمناء السجًلت المعتمدين من طرفها .في هذا التدقيق ،تم اختيار ما مجموعه 55
أمين سجل من أجل التدقيق .من بينهم  46خضعوا لتدقيق شامل ،و 9كانت تدقيقات متابعة لتأكيد
أنه تم حل القضايا السابقة .وتم إصدار تقارير التدقيق األولية إلى الذين تم اختيارهم في نهاية
يناير .في الربع األخير ،ارتفع ً
قليًل الحجم اإلجمالي للشكاوى التي استلمناها ،مقارنة بالربع
السابق .وقد انخفض معدل اإلغًلق ،لكنه ال يزال فوق الهدف [غير مسموع] بسبب تزايد حجم
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الشكاوى المستلمة خًلل التوقف في العطلة .لمزيد من المعلومات بشأن التقارير ،يُرجى زيارة
صفحة االمتثال التعاقدي على موقعنا اإللكتروني.
واآلن ،لننتقل إلى تحديث المشاركة .لدينا العديد من البرامج لدعم نمو مجتمع متنوع ومستدام في
اجتماعات  .ICANNوقد حقق اجتماع  ICANN 57رقمًا قياسيًا من حيث أكبر عدد للمشاركين
مطل ًقا ،بعدد تسجيًلت بلغ  ،3،100من بينهم  1،900من الوافدين الجدد ،و 1،300من هؤالء
الوافدين الجدد قدموا من الهند .هذا العدد الواسع نتج بشكل كبير عن المشاركة القوية على األرض
ً
زميًل ،وبرنامج  Nextgenالذي يركز على بناء
مع المجتمع المحلي .برنامج الزمالة له 47
مجتمع مستدام يضم  15مشار ًكا .دعونا ننظر في نشاط مشاركة أصحاب المصلحة األوسع.
خًلل الربع األخير ،كان هناك أكثر من ً 200
حدثا في  56دولة مع التوعية ألكثر من 8،000
شخصًا .كما سهلنا أكثر من  15حدث تدريبي ،حدث  ،DNS-SACو[غير مسموع] ،وقضايا
حوكمة اإلنترنت في مختلف المناطق ،وقد كان أحدها هو أول منتدى  DNSألوروبا الشرقية
في كييف بأوكرانيا .كما واصلنا مجهوداتنا لرفع الوعي بدور  ICANNفي منظومة اإلنترنت
عبر وظيفة المشاركة الحكومية .ما تشاهدونه هنا على الشريحة مجرد مثال على األنشطة .وقد
حضرنا العديد من األحداث في جهد لشرح عملية التنفيذ ومسار العمل  2بشأن تحسين مساءلة
 ICANNمن أجل التشجيع على المشاركة .وأهم إنجازاتنا في الربع األخير كان هو المشاركة
الناجحة في منتدى حوكمة اإلنترنت  2016هذا في غواداالخارا .وقد كان هذا أول منتدى دولي
منذ قيام األمم المتحدة بتجديد مهمة منتدى حوكمة اإلنترنت لعشر سنوات أخرى.
وفي النهاية[ ،غير مسموع] عملية التفويض العادية ،يمكنني إعًلن أنه ابتداء من اليوم ،فقد تم
تفويض نطاق  .AFRICAإلى منطقة الجذر .وبهذا ،سأعطي الكلمة مجد ًدا إلى براد.

براد وايت:

شكرً ا لك ،سالي .شكرً ا لك على األخبار العاجلة األخيرة بشأن تفويض  .AFRICA.سننتقل
اآلن ،حيث سأضيف أنه ال توجد أسئلة لسالي سواء على اإلنترنت أو على الهاتف ،إلى ديفيد
أوليف ،والذي يتواجد بإسطنبول .كان لدينا [صدى صوتي] مع ديفيد في وقت سابق؛ ونعتقد أننا
قمنا بحلها .إذا فقدنا االتصال مع ديفيد ،فسأتكلف بعرضه؛ لكن لحسن الحظ ،لن أقوم بذلك .ديفيد؟
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شكرً ا لك ،براد .وشكرً ا لكم جميعًا على حضور هذا االجتماع .أنا مجد ًدا أتكلم من إسطنبول في
منتدانا الثالث ألنظمة أسماء النطاقات ،حيث لدينا كجزء من برنامجنا من بين الحضور أصحاب
المصلحة األتراك يستمعون إلى تقاريرنا.
تم افتتاح مركزنا في هذه المنطقة المترامية األطراف في إسطنبول في مايو  ،2013ليغطي عملياتنا
عبر أوروبا ،والشرق األوسط ،وأوروبا الشرقية ،وآسيا الوسطى ،وأفريقيا .ولحد اآلن ،تعتمد قوة
ً
عضوا 20 ،من بينهم متواجدون بمركز إسطنبول .ونحن نغطي  11وظيفة
موظفينا على 53
رئيسية ،بما في ذلك دعم تطوير السياسات واالمتثال التعاقدي وخدمات السجًلت وأمناء السجًلت
ومشاركة أصحاب المصلحة واالتصاالت واجتماعات  ICANNوخدمات االتصال العالمية
والموارد البشرية وتقنية المعلومات واإلدارة وعمليات مجلس اإلدارة .وخًلل السنوات القليلة
الماضية ،تزايدت أنشطتنا ومشاركتنا بشكل كبير عبر هذه المنطقة الكبيرة؛ ويجدر أن أشير إلى أن
الكثير من عملنا يستفيد من الجهود التعاونية مع أصحاب المصلحة اإلقليميين ،والمشاركة في الكثير
من األحداث المتعلقة باإلنترنت ،والتي تساعد على تطوير  ICANNونموذج أصحاب المصلحة
ً
ً
وتحديثا بشأن اثنتين
تركيزا
المتعددين .في هذا االجتماع ربع السنوي ألصحاب المصلحة ،سأقدم
من المناطق األربعة :الشرق األوسط وأفريقيا .وأود تقدير مساهمات زمًلئي باهر عصمت ،الذي
يسير أنشطتنا في الشرق األوسط ،وبيير داندجينو ،الذي يسير أنشطتنا في أفريقيا.
في الشريحة التالية ،لدينا بعض األمثلة عن أصحاب المصلحة لدينا في هذه المنطقة .وكما يمكنكم
أن تروا ،قدم الدعم إلى  398أمين سجل موزعين عبر  30دولة .وفيما يخص المنطقتين اللتين
نتحدث عنهما اليوم ،ستًلحظون أن  13من هؤالء هم من جنوب أفريقيا ،و 15من اإلمارات
العربية المتحدة .في شريحتنا التالية ،ننظر إلى أمناء السجًلت ،ونعمل أيضًا مع  192أمين سجل
موزعين عبر  40دولة .وكما ترون 5 ،متواجدون باإلمارات العربية المتحدة.
واآلن لننتقل إلى االستراتيجية التي تؤطر الشرق األوسط والدول المجاورة .كان هناك مجهود
مشترك مسير من المجتمع لتحديد االستراتيجية التي ستقود مشاركتنا في الشرق األوسط والدول
المجاورة .وهو مبني على االستراتيجية السابقة من  ،2016-2013وأود اآلن استعراض تأريخ
موجز سيساعد على تفصيل االستراتيجية وكيف تم إنشاؤها.
في يونيو  ،2016بدأ فريق عمل مكون من  48عضو مجتمعي ومراقبين عملهم بعد عملية
تشاور دامت ثًلثة شهور .وقد قضى الفريق أربعة أشهر في وضع استراتيجيته اإلقليمية ،والممتدة
من  2016إلى  .2019وقد تم نشر مسودة االستراتيجية للتعليقات العامة ،تم استًلم التعليقات

صفحة  19من 26

االجتماع الهاتفي ربع السنوي ألصحاب المصلحة  -الربع الثاني من العام المالي2017

AR

العامة ،ومن ثم نشر الوثيقة النهائية في  7ديسمبر  .2016وقد أنهى فريق عمل االستراتيجية
خطة تنفيذ السنة  1ونشرها بتاريخ  29ديسمبر .2016
تتحدث الشريحة التالية عن تصريح المهمة الذي بًنيت عليه االستراتيجية ،والذي يشير إلى [غير
مسموع] جذب مشاركين أكثر نشاطا ً واندماجا ً من منطقة الشرق األوسط ومناطق البلدان المجاورة
للمساهمة في عمليات تطوير سياسة  ،ICANNوالحصول على األدوار القيادية داخل مجتمع
 .ICANNواآلن ،لتحقيق أهدافها ،حددت االستراتيجية ثًلثة مجاالت تركيز :دعم هيكل آمن،
ومستقر ومرن في تلك المنطقة ،ودعم سوق أسماء نطاقات سليم وتنافسي ،وتوضيح دور ICANN
في تطوير منظومة اإلنترنت عبر المشاركة مع مجتمع الشرق األوسط والبلدان المجاورة.
وتتمثل أولوياتنا للسنة  1من خطة التنفيذ في وضع برنامج مصمم ومخصص ،يشارك فيه
أصحاب المصلحة من القطاع األكاديمي ،والمجتمع المدني ،والحكومات ،وغيرهم؛ ودعم مركز
ريادة  DNSفي تطوير خبرة محلية للمساعدة على نمو سوق أسماء النطاقات في هذه المنطقة؛
وتطوير القدرات المحلية عبر برامج من نوع تدريب المدربين لدعم بناء القدرات .في هذا الشأن
على الشريحة التالية ،في الربع األخير ،تم عقد العديد من ورش عمل بناء القدرات ،بهدف تعميق
مشاركة المجتمع مع  .ICANNأحدها كان ورشة عمل عن أمن أسماء النطاقات في أنقرة،
بتركيا ،والتي أجريناها بشراكة مع مركز معلومات الشبكات ،والتي قد استقطبت  30مشار ًكا،
تحدثوا عن أهمية أمن  .DNSكما عقدنا ثًلثة ورش عمل لوكاالت إنفاذ القانون في اإلمارات
العربية المتحدة ،وقطر ،ولبنان .وقد ركزت هذه الجلسات على كيفية التحقيق في خروقات وإساءة
استخدام  .DNSوأطلقنا مبادرة لتعليم الشباب بشراكة مع الشبكة التونسية للبحث والتعليم ،وتمثلت
هذه المبادرة في ورشتي عمل تم الترحيب بهما جي ًدا .فقد كان هناك حوالي  235طالب جامعي
في الحضور ،وتضمنت المواضيع دور وهيكل  ،ICANNوكيف يعمل نظام أسماء النطاقات،
وكيفية تشغيل عمليات نظام أسماء نطاقات مستقر وآمن .ويجب توجيه الشكر ألعضاء مجتمع
 ،ICANNتيجاني بن جمعة و[غير مسموع] من مجتمع  ،At-Largeعلى مساعدتنا على تنظيم
هذا الحدث .ثم قام مركز ريادة أسماء النطاقات ورشة عمله األولى في أفريقيا ،في [غير مسموع]،
في دولة بنين ،خًلل ديسمبر .ويمثل المركز شراكة لسنتين بين  ICANNوالجهاز القومي لتنظيم
االتصاالت في مصر ،ويركز على صناعة أسماء النطاقات ومخططات التسويق.
في الشريحة التالية ،نتحدث عن فريق العمل المشتغل بنشاط مع أسماء النطاقات المدولة للنص
العربي .وهذا مشروع رئيسي لمنطقة الشرق األوسط ،بسبب أهمية أسماء النطاقات العالمية هذه
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لمجتمع النص العربي .وقد تم تشكيله في أكتوبر  ،2013وقد نبع من االستراتيجية اإلقليمية سنة
 .2013وتساعد  ICANNعلى تسهيل النهج الشمولي لفريق العمل من أجل مواجهة احتياجات
ً
عضوا من أكثر من  10دول ،تغطي أكثر من  10لغات
مجتمع النص العربي .وتتكون من 35
تستخدم النصوص العربية .العضوية مفتوحة ألي أحد يرغب في االنضمام والمشاركة .وقد كان
أول فريق لغوي لمواجهة قواعد توليد التسمية على مستوى الجذر ،وقاموا بتقديماتهم النهائية في
اجتماع  ICANN 55بمراكش .نجري المؤتمرات الهاتفية على أساس مرة كل أسبوعين وقد كان
لدينا خمسة اجتماعات وجهًا لوجه لحد اآلن ،وقد حصل أحدها في إسطنبول في سبتمبر .2016
وبالتطلع إلى األمام في الشريحة التالية ،نرى العمل المتعمق لمنظمة  ICANNفي الشرق
األوسط .وسنواصل المشاركة مع أصحاب المصلحة ولتشجيع المشاركة في عمليات ICANN
مع تقديم بناء القدرات ،والتدريب ،والدعم الشامل ألصحاب المصلحة لدينا هناك.
واآلن ،دعوني أقدم تحديثا ً حول المنطقة األفريقية .في الشريحة ،بالنظر في األهداف العامة
لًلستراتيجية األفريقية  ،2020-2016فقد تم تقسيم استراتيجيتنا إلى هدفين سعينا لهما خًلل
السنوات األربعة األخيرة :األول ،هو تحويل نظام أسماء النطاقات وصناعة اإلنترنت في أفريقيا؛
والثاني ،تعزيز الوعي ورفع المشاركة األفريقية في  .ICANNوأود تسليط الضوء على بعض
األنشطة الرئيسية من الربع ،وتتحدث الشريحة التالية أو الشرائح التالية عن مثال من أحداثنا
اإلقليمية التي شاركنا فيها .في المجموع ،كان هناك ً 18
حدثا شارك فيها العديد من أصحاب
المصلحة .كما بدأنا عًلقات مهمة مع الحكومات األفريقية والكيانات التنظيمية لتعزيز عمل
 ICANNونموذج أصحاب المصلحة المتعددين.
بعد ذلك ،أود الحديث عن اجتماعين مهمين ،وهما حدثان رائدان لحد اآلن ،أولهما ذكره المدير
التنفيذي يوران ماربي ،وهو لقاء أصحاب المصلحة األفارقة الذين عقدوا اجتماع إحاطة في
أكتوبر .وقد تميز بإطًلق مكتب المشاركة الجديد في نايروبي .وقد كان أول اجتماع مطل ًقا بشأن
 ICANNونموذجها ألصحاب المصلحة المتعددين والذي شهد مشاركة نشيطة من الكيانات
الحكومية ،ومركز الشركات ،والقطاع األكاديمي ،ومجتمعات المستخدمين .AT-LARGE
باإلضافة إلى ذلك ،في يناير من هذه السنة ،نظمنا حدث بناء قدرات بشراكة مع سلطة االتصاالت
وحكومة كينيا لمجتمع اللجنة االستشارية الحكومية األفريقية .وقد كان مجد ًدا أول حدث من نوعه
واستقطب أكثر من  60شخصًا من  18دولة .وقد ركز على الوعي وساهم في بناء قدرات ممثلي
اللجنة االستشارية الحكومية األفريقية وحكوماتهم .وقد كان هناك تركيز على وضع سياسات
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 ،ICANNوكذلك على مواضيع السياسة الحاسمة والمناسبة حاليًا .وقد همت المناقشات فرق
العمل ،بما في ذلك الفرق المناسبة للجنة االستشارية الحكومية وعبر المجتمع والتي تطلبت
االهتمام والمشاركة الفوريين ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية.
وتتحدث الشريحة التالية عن تعميق عمل  ICANNفي أفريقيا .وبالمضي قدمًا ،سنواصل التركيز
على التوعية .وباستخدام ورشة عمل بناء القدرات في نايروبي ،نريد مزي ًدا من الدعم لمشاركاتنا
مع ممثلي اللجنة االستشارية الحكومية األفريقية .كما نطلب من مجتمعنا دعم مجهوداتنا لنشر
المعرفة بشأن  ،ICANNكما نطلب بالخصوص من مجتمع نظام أسماء النطاقات أن يساعدنا
على إنهاء تقريرنا لدراسة سوق نظام أسماء النطاقات حتى يمكن تقديمه رسميًا خًلل اجتماع
 ICANN 58في كوبنهاغن.
بهذا أنهي تقريري ،وأعيد الكلمة مجد ًدا إليك ،براد .شكرً ا جزيًلً.

براد وايت:

شكراً لك ديفيد .أقدر لك ذلك .ال توجد أسئلة لديفيد ،لذا سننتقل إلى زميلي ،مديرنا المالي كزافييه
كالفيز في لوس أنجلوس ،من أجل تحديثنا المالي .كزافييه؟

كزافييه كالفيز:

شكرًا لك ،براد .أنا كزافييه كالفيز ،المسئول المالي األول في  .ICANNوسوف أقدم لكم الوضعية
المالية لفترة النصف األول من السنة المالية  ،2017والتي تبدأ من يوليو  2016إلى سبتمبر .2016
وسوف أبدأ بإلقاء نظرة عامة على هيكل التقرير المالي لـ  ICANNمن أجل المساعدة في فهم
المعلومات التي تلي بعد ذلك .ثم سنقوم بمراجعة األداء المالي لـ  ICANNبالنسبة لهذه الفترة.
يتضمن هيكل تقرير مالية منظمة  ICANNمجالين رئيسيين :عمليات  ICANNباللون األزرق،
وبرنامج  gTLDالجديد باللون البرتقالي .كل مجال مدعوم بصناديق مخصصة تحت اإلدارة،
تظهر باللون الرمادي في أسفل الشريحة .وتتضمن عمليات  ICANNتمويلنا ،أساسًا من
األطراف المتعاقدة ،والنفقات األساسية ،ونفقات مشروع انتقال اإلشراف على  .IANAوتتضمن
النفقات األساسية التكاليف الجارية لعمليات  ،ICANNوتكاليف وظائف  IANAالتي يتم إنجازها
ً
حديثا وهو المعرفات التقنية العامة  .PTIبرنامج gTLD
أساسًا من طرف الكيان القانوني المنشأ
الجديد عبارة عن برنامج لعدة سنوات بكلفة  360مليون دوالر أُطلق سنة  2012إلنشاء نطاقات

صفحة  22من 26

االجتماع الهاتفي ربع السنوي ألصحاب المصلحة  -الربع الثاني من العام المالي2017

AR

جديدة من المستوى األعلى .وتتضمن الصناديق المسيرة صناديق عمليات  ،ICANNوصناديق
برنامج  gTLDالجديد ،وعائدات مزادات  gTLDالجديدة.
واآلن دعونا نراجع األداء المالي لمنظمة  ICANNللنصف األول من السنة ،بدءًا بنظرة عامة
وبشكل عام ،فإن وضعية الشؤون المالية لعمليات  ICANNتعكس
على عمليات .ICANN
ٍ
ً
مقارنة بالنقص المرصود في الموازنة البالغ  2مليون دوالر .وهذه
زيادة بنحو  4مليون دوالر
الوضعية اإليجابية مقارنة بالخطة نتجت عن التمويل أكثر ً
قليًل من الميزانية بقيمة  2مليون
دوالر وعن النفقات األساسية تحت الميزانية بقيمة  5مليون دوالر ،والتي عوضتها نسبيًا التكاليف
األعلى ً
قليًل لنفقات انتقال اإلشراف على وظائف  .IANAوسوف نراجع هذه الوضعية المالية
بمزيد من التفاصيل في الشريحة التالية ،وسنبدأ بتمويل عمليات .ICANN
نتجت نتائج تمويل عمليات  ICANNبشكل رئيسي عن سببين اثنين :األول هو التسجيًلت
السنوية ألسماء النطاقات ،والتي تنتج عنها رسوم العمليات؛ وثانيًا ،عدد األطراف المتعاقدة مع
 ،ICANNوهو ما يحقق رسومًا سنوية [غير مسموع] يتم تحصيلها من السجًلت وأمناء
قليًل فوق الهدف ،ويرجع هذا أساسًا إلى المسببات التاليةً :
السجًلت .والتمويل ً
أوال ،رسوم [غير
مسموع] أمناء السجًلت فوق الميزانية نتيجة للطلبات الجديدة العتماد أمناء السجًلت التي
حصلت خًلل األشهر الستة األولى من السنة المالية  .2017تمول  ICANNبشكل متحفظ عدد
االعتمادات الجديدة ،بسبب الطبيعة غير المتوقعة لهذا الحدث .ثم إن تسجيًلت أسماء النطاقات
لكل من السجًلت وأمناء السجًلت ،والتي تحقق رسوم معامًلت ،كانت أسفل من الميزانية بسبب
نمو أقل للعمليات في [غير مسموع] األول .الدخل اآلخر ،الذي يعتمد على الرعاية والمساهمات،
كان أكبر ً
قليًل من الميزانية .وأخيرً ا ،رسوم [غير مسموع] السجًلت توافق الميزانية ألن عدد
نطاقات المستوى األعلى قيد العمل متسق مع التوقعات.
وسوف نركز اآلن على نفقاتنا األساسية ،مقارنة بالميزانية [غير مسموع] في العام الماضي،
السنة المالية  .2016والفئة الرئيسية للنفقات هي تكاليف الموظفين على الجهة اليسرى من هذا
الرسم البياني .بما يمثل حوالي نصف نفقاتنا اإلجمالية .و كانت تكاليف الموظفين أقل بنسبة ،%9
ويرجع ذلك في األساس إلى متوسط عدد موظفين بلغ  340مقابل  ،364ومعدل تعويضات أقل
من المخطط .تكاليف السفر واإلدارة [غير مسموع] نسبيًا من الميزانية ،في حين أن الخدمات
المهنية الدائمة في رأس المال تعكس العديد من الفروق الزمنية [غير مسموع] الخطة ،ما نتج
عنه وضع إيجابي صاف للميزانية.
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دعونا اآلن نلقي نظرة على تكاليف مشروع انتقال اإلشراف على وظائف  .IANAنفقات مشروع
انتقال اإلشراف على وظائف  IANAثابتة نسبيًا أمام الميزانية في النصف األول من السنة المالية
ً
إجماال .وتمثلت نفقات هذا المشروع أساسًا من رسوم دعم الموظفين والرسوم القانونية لدعم
إعداد التنفيذ المكثف ،بما في ذلك إنشاء كيان  PTIوصياغة اللوائح الداخلية والعديد من العقود
التي حصلت في وقت سابق في السنة المالية.
وسنعمل اآلن على مراجعة المعلومات المالية المتعلقة ببرنامج  gTLDالجديد .نفقات gTLD
الجديدة أكبر بقليل من الميزانية ،ويرجع ذلك أساسًا إلى نفقات الدفاع الحاصلة ورسوم المزادات
الناتجة ،والتي لم ُتخطط في الميزانية .هذه التكاليف غير المخطط لها تم تعويضها نسبيًا بالتغييرات
اإليجابية الستعادة األموال والتي نتجت بشكل رئيسي من انخفاض عدد الطلبات المسحوبة عما
كان متوقعًا خًلل الفترة.
دعونا اآلن نلقي نظرة على حالة األموال قيد إدارتنا .تمثل الصناديق المخصصة لعمليات
 ICANNعلى اليسار النقد في الصندوق والمستخدم في تمويل عمليات  ICANNاليومية
باإلضافة إلى الصناديق االحتياطية لمواجهة أية أحداث غير متوقعة أو أي حاالت عدم يقين
اقتصادي .تعكس صناديق عمليات  ICANNزيادة ناتجة أساسًا عن األموال المجموعة من
صناديق ربع السنة السابق ،وتعويضات تكاليف انتقال اإلشراف على وظائف  IANAالحاصلة
من يناير إلى يونيو  .2016ويتم تعويض هذه الزيادة نسبيًا بالمدفوعات للموظفين ،وهذا خًلل
النصف األول من السنة المالية .ويتطابق انخفاض الصندوق االحتياطي مع تعويض نفقات انتقال
اإلشراف على وظائف  .IANAوعلى اليمين ،تتضمن الصناديق المتعلقة ببرنامج  gTLDالجديد
[غير مسموع]  gTLDوعائدات المزادات .صناديق  gTLDالجديدة هي الجزء غير المًنفق من
رسوم الطلبات المجمعة سنة  2012والتي يتم استخدامها حصرً ا في سداد نفقات برنامج gTLD
الجديد ،وإعادة أموال الطلبات المسحوبة .بخصوص عائدات المزادات ،فكما أشارت سالي ساب ًقا
خًلل هذا االجتماع ،فإنها تنتج عن العائدات الصافية المجموعة من المزادات .مزاد gTLD
الجديد هو عملية تقدمها  ICANNفي صورة آلية المًلذ األخير لحل مجموعات التنافس على
السًلسل المتماثلة .وقد تراجعت أموال نطاقات  gTLDالجديدة نتيجة تكبد نفقات التقييم ورد
الرسوم نتيجة للطلبات المسحوبة .وقد ارتفعت عوائد المزادات نتيجة عائدات المزادات لنطاقات
 .WEBو .WEBSالمجمعة في أغسطس .2016
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وبهذا أختم النظرة المالية العامة للنصف األول من السنة المالية .وتتوفر معلومات مالية أكثر في
ملحق هذا العرض وعلى موقع الويب الخاص بنا .وسوف أعيد الكلمة اآلن إلى براد الذي سيدير
جلسة األسئلة واألجوبة.

براد وايت:

شكرً ا لك ،كزافييه .كزافييه ،لدينا سؤال من دونا أوستين من " :New Starما هي النسبة بين
األسفار واالجتماعات؟"

كزافييه كالفيز:

شكرً ا لك براد ،وشكرً ا لك ،دونا .النسبة التقريبية بين السفر واالجتماعات لهذه الفترة بالخصوص
ناتجة عن حقيقة أنه كان لدينا اجتماع  ICANNواحد خًلل فترة ستة أشهر ،وهو اجتماع
 ICANN 57في حيدر آباد ،والتكاليف الناتجة عن اجتماع  ICANNالواسع بلغت تقريبًا
 4مليون دوالر ،وبقية تكاليف السفر واالجتماعات تمثل سفر الموظفين أو ربما أعضاء مجلس
اإلدارة ،وكذلك ربما المشافرين من الدوائر خًلل الفترة لحضور مختلف األحداث .شكرً ا لك.

براد وايت:

شكرً ا لك ،كزافييه .ليست لدينا أية أسئلة أخرى ،سواء على اإلنترنت أو على الخط الهاتفي ،لذا
مع هذا سنختتم هذا االجتماع .إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن لدينا الكثير من األشخاص الذين يرون
تسجيل هذا العرض ،فمجد ًدا تسجيل هذا العرض سيتم نشره على الموقع اإللكتروني ،لذا إذا
ً
مستقبًل ،يُرجى إرسالها عبر البريد
كانت لدى أي شخص أسئلة سواء كان على الخط حاليًا أو
اإللكتروني  .engagement@icann.orgمجد ًدا ،عنوان البريد اإللكتروني هو
 ،engagement@icann.orgوسنكون سعداء باإلجابة عن أسئلتكم .ومع هذا ،نود شكر
جميع المشاركين ونتمنى للجميع يومًا جي ًدا أو ليلة جيدة.
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ليس لديكم بالتأكيد فقط مقدمة لمنظمة  ICANNللقادمين الجدد؛ لديكم مقدمة تفصيلية من المدير
التنفيذي والمسؤولين الكبار اآلخرين في الفريق التنفيذي .لذا كمكافأة انضموا إلي رجا ًء في
ً
جزيًل على وقتكم ومجهودكم اليوم .وسنراكم
األعلى بالطابق العلوي من االستقباالت ،وأشكركم
في االستقباالت .شكرً ا لكم.

[نهاية النص المدون]
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