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رغم أن التدوین النصي دقیق إلى حد كبیر، فقد . wordمالحظة: فیما یلي المخرجات الناتجة عن التدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف 
یكون غیر مكتمل أو غیر دقیق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات النحویة. وُینَشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف 

 الصوت األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي.

لعام  ICANNأھالً ومرحًبا بكم في االجتماع الھاتفي ربع السنوي ألصحاب المصلحة في  براد وایت:

اجتماع لشعبة االتصاالت في منطقة أمریكا الشمالیة.  ICANN. أنا براد وایت، مدیر 2016

الیوم سوف یزید قلیالً عن ساعة واحدة. فجدول أعمالنا على النحو التالي: سوف نبدأ بنظرة عامة 

[للرئیس] من المدیر التنفیذي، فادي شحادة، یلیھا إحاطة بمستجدات السیاسة، ویلیھا إحاطة 

 بمستجدات اإلدارة وتنتھي الجلسة بإحاطة مالیة.

اع الھاتفي، أي النصف ساعة األخیرة فسوف توفر للمشاركة أما النصف الثاني من ھذا االجتم 

، Adobe Connectالفرصة لطرح األسئلة على المتحدثین. إذا كنتم متصلین عبر برنامج 

وإذا كنتم متصلین عبر الھاتف، فیرجى  ".فیرجى كتابة سؤالكم في المربع المسمى "األسئلة ھنا

بوضعكم في ترتیب الكلمة. اسمحوا لي أن  وسوف یقوم عامل التشغیل 3الضغط على الرقم 

أوضح في ھذه النقطة أنھ بینما ُیجرى االجتماع الھاتفي باللغة اإلنجلیزیة، فإنھ یجري ترجمتھ 

ترجمة فوریة إلى خمس لغات إضافیة: اإلسبانیة والفرنسیة والصینیة والروسیة والعربیة 

ن نفس الشيء. كل ما علیكم ھو الضغط والبرتغالیة. فإن كنتم على أي من ھذه الخطوط، فستجدو

، وبعد ذلك یمكنكم طرح سؤالكم وسوف نستمع بعد ذلك إلى الترجمة الفوریة باللغة 3على رقم 

 اإلنجلیزیة. 

وإذا نفذ منا الوقت، أو كانت لدیكم أیة أسئلة إضافیة بعد نھایة ھذا االجتماع، برجاء إرسال برید 

أتناولھا . ولدینا بالفعل أسئلة مقدمة مسبًقا وسوف engagement@icann.orgإلكتروني إلى 

وصلة م حسبما یسمح لنا الوقت بذلك. برجاء العلم أن الجلسة یجري تسجیلھا، وسوف یتم نشر روابط

على الویب. كما یمكنكم أیًضا العثور على  ICANNإلى مواد العرض التوضیحي على موقع 

 المشار إلیھ بعنوان "المالحظات".، وھو Adobe Connectالرابط في مربع برنامج 

وفي النھایة، أود أن أذكركم بضبع أجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولة على الوضع الصامت.  

 التنفیذي، فادي شحادة. فادي؟ ICANNوبذلك، سوف أحیل الكلمة اآلن إلى مدیر 

 

ب المصلحة ربع السنویة في شكًرا لك، براد. إن الغرض والمبرر وراء عقد اجتماعات أصحا فادي شحادة:

ICANN  یتمثالن في توفیر نافذة منتظمة وقابلة للتنبؤ إلى األنشطة التي تزاولھاICANN  من

خالل تحدیث وإحاطة مستندة إلى حقائق حول سیر األعمال من حیث أھدافنا اإلستراتیجیة والمھمة 

روتوكول واألسماء كھیئة تنسیقیة لمعلمات الب ICANNالموكلة إلینا. وھي تتضمن دور 
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واألرقام. كما أن السنة المالیة لدینا تبدأ من األول من یولیو إلى الثالثین من یونیو. وسوف یركز 

، وھو ربع السنة الذي انتھى في 2016ھذا االجتماع الھاتفي على الربع الثاني من العام المالي 

قصیرة حول أبرز العناصر من الحادي والثالثین من دیسمبر. وسوف أقدم لكم الیوم نظرة عامة 

 ھذا الربع األول، بما یغطي سبعة جھود مبذولة.

التجریبي. ثانًیا، تقویة األداء والتمیز التشغیلي. ثالًثا،  KPIأولھا لوحة قیادة مؤشر األداء الرئیسي  

. رابًعا، أھمیة نقل ICANNتوفیر وضوح حول قواعد االلتزام التعاقدي واالختصاص في 

في سیاق الحفاظ على نموذج أصحاب المصلحة المتعددین الذي تعمل  IANAى اإلشراف عل

ICANN  وفًقا لھ. خامًسا، تحسین مساءلةICANN  من خالل مجموعة قویة من آلیات المراجعة

المتسقة. سادًسا، ما العمل الذي نؤدیھ لتحقیق قدرة ودعم أكبر للمجتمع؟ وأخیًرا، البند سابًعا، 

 كة المتعمقة مع شركائنا في منظومة حوكمة اإلنترنت.تركیزنا على المشار

لوحة التحكم في مؤشرات األداء األساسیة التجریبیة في شھر أغسطس، دأبنا  - KPIومنذ إطالق  

على تعدیل وتنقیح مؤشرات األداء األساسیة ھذه من أجل قیاس وتعقب أعمالنا بشكل أفضل. 

أستخدم فریق القیادة الخاص بي من أجل بیان الحقائق وكجزء من النظام اإلجمالي لإلدارة، فإنني 

وإضفاء الوضوح على المناقشات، كما أننا نقوم بإطالعكم على ذلك بحیث تكون لكم القدرة على 

الرؤیة وتقدیم التعقیبات على مؤشرات األداء األساسیة ھذه. وللتذكیر، فإن لدینا خمسة أھداف 

ؤشًرا من مؤشرات األداء األساسیة في خطة التشغیل م 28ھدًفا باإلضافة إلى  16رئیسیة، و

 ، وھو نفس الھیكل الخاصة بلوحة التحكم ذاتھا.ICANNالخمسیة في 

وفي كل شھر، نقوم بتحدیث البیانات على موقعنا على الویب، باإلضافة إلى ھذا ملخص حول  

برجاء مالحظة أن بأن بعض الفترات لوحة التحكم اعتباًرا من الحادي والثالثین من دیسمبر. 

المحددة لتقدیم التقاریر سوف تتفاوت استناًدا إلى مؤشرات األداء الرئیسیة. على سبیل المثال، قد 

. ال تنسوا أن ھذا ICANNیتم تحدیث البعض منھا شھرًیا أو كل ثالثة أشھر أو بعد اجتماعات 

وأفكاركم، وما إذا كان ما نستخدمھ ھو  ھو اإلصدار التجریبي، لذا یرجى مشاركتنا تعقیباتكم

 مؤشرات األداء األساسیة لمراقبة أعمالنا ھو األنسب بالنسبة لكم.

، ال 2017بالنسبة لربع السنة. بالنسبة للعام المالي  ICANNواآلن ننتقل إلى األداء التشغیلي لـ  

یة الخطة اإلستراتیجیة الخمستزال الخطة التنفیذیة وعملیة المیزانیة قید التنفیذ. واستناًدا إلى 

وبحسب جدول دورة التخطیط، فسوف نقوم بنشر مسودة لخطة التشغیل الخمسیة من أجل 

التعلیقات العامة في مارس، باإلضافة إلى المسودة السنویة للخطة التشغیلیة والمیزانیة الخاصة 
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نسبة لكم من أجل بالتعقیبات والتعلیقات الخاصة بكم. وھذه واحدة من الخطط األساسیة بال

 المخطط لھا. ICANNالمشاركة بالتعقیب على أنشطة 

ع في یسیر بشكل رائ -وأنا سعید بإعالن ذلك  -علًما بأن المركز المالي لنا بالنسبة للربع الثاني  

مقابل ما ھو مخطط لھ، وذلك من خالل عوائد مقدرة تفوق الموازنة تقریًبا، باإلضافة إلى أن 

الموازنة، وھو الناجم عن ما احتواء االختالفات المنفقة في التعیینات والتوقیت  مصروفاتنا أقل من

وفًقا لالختصار الشائع،  IDNفي المشروع. وبالنسبة لبرنامج أسماء النطاقات الدولیة أو أسماء 

فقد حقق المجتمع إنجاًزا رئیسًیا في الربع األخیر عندما تم نشر مقترحات قواعد استخراج 

لكل من العربیة واألرمینیة للتعلیق العام وھو ما أغلق فقط باألمس. وھذه عملیة  LGRالمسمیات 

أساسیة في تحقیق وتنفیذ إنترنت دولي ومتعدد اللغات بحق، وأنا سعید برؤیة ھذا العمل الشاق 

 والتفاني من جانب مجتمعنا في تحقیق كل ھذه األھداف. 

الذي  IANAوثمة إنجاز آخر من ربع السنة الماضي وھو الدراسة المسحیة لعمالء وظائف 

من معدل الرضا اإلجمالي،  %94على إجمالي  IANAأجرتھ جھة أخرى، حیث حصلت إدارة 

. وسوف تجدون تقریًرا كامالً %93وھي نسبة تفوق الدراسة التي أجریت العام الماضي وحققت 

 على الویب. IANAمتوفًرا على موقع 

وأما من حیث التمیز المؤسسي، فقد ظل تركیزنا منصًبا على خطة من أجل التحسینات المتواصلة  

 - EFQMأو  -ونعتزم إجراء عملیة تقییم داخلیة بمعرفة المؤسسة األوروبیة إلدارة الجودة 

 لنموذج التمیز في أواخر ھذا العام. 

ت حول أنشطة االمتثال التعاقدي. في اجتماع واآلن، سوف أقدم لكم إحاطة بآخر المستجدا

أكملت  gTLDنطاًقا من نطاقات  11أصحاب المصلحة ربع السنوي األخیر، أكّدت لكم بأن 

 . علًما بأن تقریر التدقیق متاح على موقعنا على الویب.2015بنجاح دورة التدقیق لشھر مارس 

التفاقیة اعتماد أمناء  213عملیة التدقیق  واآلن فإن الفریق یقوم على مراجعة وتوثیق النتائج من 

. وقد ارتكزت وظیفة التوافق كذلك على 2015والتي تم إطالقھا في سبتمبر  RAAالسجالت 

زیادة مستوى المشاركة والوعي بالدور والنطاق، وكیف یمكن لھما المساعدة في حالة مشكالت 

على موقعنا على الویب، وأنا أرجح  تسجیل النطاقات. ولدینا فیدیو رائع، متوفر بثمانیة لغات

مشاھدتھ. ونحن نواصل جھود التوعیة والمشاركة المستمرة مع مجموعة متنوعة من أصحاب 

المصلحة من أجل تسھیل الحوار فیما یخص اإلجراءات اإللزامیة من أجل التعامل مع إساءة 

 االستخدام واألنشطة غیر القانونیة.
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، فقد كان من قرابة عامین أن أعلنت اإلدارة IANAاإلشراف على وباالنتقال إلى عملیة نقل دور  

 IANAعن نیتھا نقل اإلشراف على وظائف  NTIAالوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات 

إلى مجتمع عالمي من أصحاب المصلحة المتعددین، وقد بدأ المجتمع العمل على ذلك بجھد شدید 

قد  ICGأو مجموعة  IANAسیق نقل اإلشراف على منذ ذلك الحین. علًما بأن مجموعة تن

وصلت إلى نتیجة أساسیة في اجتماع دبلن عندما انتھت من إعداد مقترحھا. كما حققت مجموعة 

عمل المجتمعات المتعددة تقدًما جیًدا في دبلن وھي تواصل تنفیذ االستعدادات النھائي لمقترحھا 

 .ICANNحول تعزیز مساءلة 

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة فترة تعلیقات عامة ثانیة، والتي حصلت وفي دیسمبر، نشرت  

تعلیًقا من جمیع أنحاء العالم. وھنا یمكنكم رؤیة التوزیع الجغرافي للمشاركة في  90خاللھا على 

فترة التعلیق العام المشار إلیھا. ومنذ الحادي والثالثین من دیسمبر، تعكف مجموعة عمل 

على مراجعة المشكالت القائمة التي طرحت في فترة التعلیق العام باإلضافة  المجتمعات المتعددة

إلى السعي للحصول على إجماع حولھا، وذلك من أجل الحصول على الموافقة من المنظمات 

 المؤسسة الستة. وسوف یستمر ھذا العمل المكثف حتى شھر ینایر أیًضا.

شدید وخصص ساعات ال حصر لھا من  فكل شخص في المجتمع العالمي لینا قد عمل بجھد 

العمل باإلضافة األفكار واللیالي والعطالت األسبوعیة في العمل على ھذه العملیة، واآلن فنحن 

 ICANNعلى وشك الوصول إلى ذلك الھدف كما أننا ملتزمون باالنتھاء من الرحلة مًعا صوب 

أما المقترحین اللذین وضعھما مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین، أحدھما عالمیة ومستقلة. 

، واآلخر من ICANNواآلخر تعزیز مساءلة  IANAحول عملیة نقل دور اإلشراف على 

، فسوف ینتقالن مًعا من مجلس اإلدارة إلى اإلدارة الوطنیة األمریكیة ICGمجموعة التنسیق 

لفعل بمثابة انتصار بالنسبة لنموذج أصحاب المصلحة . وھذا باNTIAلالتصاالت والمعلومات 

المتعددین، أال وھو التسلیم المتوقع لتقریر نھائي إلى مجلس اإلدارة في فبرایر. ونحن اآلن على 

 بعد أیام من تحقیق ذلك. ولنذّكر أنفسنا باإلطار الزمني وننتھي من ھذه الرحلة الھامة مًعا. 

المجتمع سوف یفي بمعاییر اإلدارة الوطنیة األمریكیة  وأنا الزلت على ثقة من أن مقترح

وأنھ یحظى بإجماع وتأیید المجتمع. وبمجرد تسلیم مجلس اإلدارة  NTIAلالتصاالت والمعلومات 

في تسھیل عملیة وضع المقترح سوف یبلغ  ICANNفي فبرایر، فإن عمل  NTIAللمقترح إلى 

 90إلى  60ترح، والذي نتوقع أن یستغرق بمراجعة المق NTIAذروتھ. ومن ھنا، سوف تقوم 

 یوًما، وھذه ھي المرحلة الثانیة.
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وبعد ذلك، نصل إلى مرحلة التنفیذ، وھي المرحلة الثالثة. ولنلق نظرة أقرب على مرحلة التنفیذ  

في الشریحة التالیة. فقد بدأنا بالفعل اإلعداد لعملیة النقل، ومن ثم فإننا جاھزون على العدید من 

دة. كما أن ھناك العدید من مسارات العمل، والكثیر مما بدأ فریق التنفیذ المخصص األصع

والموجود بالفعل فیھ وھو ما نطلق علیھ اسم ما قبل التخطیط، حیث یبدو أن المقترحات لم یتم 

االنتھاء منھا إلى اآلن. وعلى افتراض الحصول على المقترح في فبرایر، توضح ھذه الشریحة 

 تنفیذه. ICANNسوف یتوجب على العمل الذي 

إلشراك أصحاب المصلحة الحالیین باإلضافة إلى الوافدین الجدد بطریقة  ICANNوتسعى  

مفیدة، بحیث یمكنھم المشاركة بالكامل في نموذج أصحاب المصلحة المتعددین والعملیات الخاصة 

بحاجة إلى مشاركین جدد تتوسع، ومن ثم فإننا لسنا فقط  ICANNبھ. علًما بأن أعباء العمل في 

نشطین فحسب، بل نحتاج أیًضا لتقدیم الدعم إلى المتطوعین من أجل تیسیر المشاركة علیھم. 

ونحن ننظر في مشكلة جذب ودعم وإبقاء المواھب الجدیدة في إطار عمل نطلق علیھ اسم رحلة 

 أصحاب المصلحة.

ًعا على ھذا الجانب األساسي من ویعمل فریق السیاسات ومشاركة أصحاب المصلحة العالمیین م 

في المستقبل. ولننظر أیًضا في برنامج ما آخر باإلضافة إلى المبادرات من  ICANNاستدامة 

من أجل حضور اجتماع  85قوًیا، مع تقدیم  NextGenأجل دعم المجتمع. وال یزال برنامج 

ICANN  اعدة في دعم دولة. وللمس 17من بینھا من  30في مراكش، حیث تم قبول  55رقم

، فقد اخترنا أیًضا اثنین من السفراء من مجموعة برنامج NextGenالمشاركین في برنامج 

NextGen  في اجتماعICANN  من أجل تقدیم الرؤى األساسیة لمجموعة عمل  54رقم

 .55رقم  ICANNاجتماع 

ببرنامج الزمالة لاللتحاق  380كما حققنا رقًما قیاسًیا في عدد مقدمي الطلبات الذي وصل إلى  

دولة. وتركز جھودنا في التوعیة  35منھا من بین  45، وقد تم قبول 55رقم  ICANNالجتماع 

التثقیفیة واألكادیمیة على إنشاء جمھور عالمي لدیھ درایة بمنظومة اإلنترنت األوسع وذلك من 

 ICANN Learnخالل التدریب ومناقشات اللجان والمنصات التعلیمیة، بما في ذلك برنامج 

، وھو ICANN Learn، أطلقنا موقًعا حدیًثا لبرنامج 54رقم  ICANNالمثمر. وفي اجتماع 

ما یسمح بإجراء عملیات تخصیص وتھیئة أكبر. فمن خالل ھذه البرامج واألدوات، فإننا نتشارك 

، بحیث یمكننا بناء ICANNمع أصحاب المصلحة الجدد الذین ال یزالون في بدایة عالقتھم بـ 

 ساس متین للمشاركة مع الجیل التالي من مجتمعنا. أ
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في  ICANNلننتقل إلى الموضوع واإلحاطة األخیرة، أال وھي حوكمة اإلنترنت. لقد شاركت 

القمة العالمیة لمجتمع المعلومات وأدیتھا، في عملیة مراجعة القمة العالمیة لمجتمع المعلومات 

نت األخرى الشقیقة. ونحن نعمل بالتعاون معھم ومع لألمم المتحدة، بالشراكة مع منظمات اإلنتر

في تحقیق ومشاركة التعلیقات على ھذه العملیة، والتي دعم  ISTARجمیع الزمالء اآلخرین من 

 نتیجة إیجابیة باإلضافة إلى تجدید تفویض ومدة منتدى حوكمة اإلنترنت لمدة عشر سنوات. 

من التقدیر والدعم لنموذج أصحاب المصلحة وقد أظھرت ھذه العملیة التعاونیة قدًرا أكبر 

المتعددین باإلضافة إلى أنھ بمثابة انتظار حقیقي بالفعل للمجتمع ولنموذج أصحاب المصلحة 

 دعمھا وتشارك بنشاط في العدید من حوارات حوكمة اإلنترنت أیًضا. ICANNالمتعددین. وتواصل 

لقد شاركت في مؤتمر اإلنترنت العالمي في الصین، باإلضافة إلى العدید من أعضاء مجلس إدارة  

ICANN  وفریق العمل من أجل ضمان أن المجتمع العالمي حاضر في المؤتمر باإلضافة إلى

وقیمة أسلوب نموذج أصحاب المصلحة المتعددین. كما تواصل  ICANNفھم الدور الذي تقوم بھ 

ICANN م والمشاركة النشطة في منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي، الدعIGF باإلضافة إلى ،

العدید من منتدیات حوكمة اإلنترنت اإلقلیمیة والوطنیة. ونحن نوفر الدعم المالي والتطوعي 

، باإلضافة إلى دعم المبادرات اإلقلیمیة من IGF، باإلضافة إلى أمانة سر IGF SAلمنتدیات 

 لیمیة، وقد كان آخرھا المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في بیروت.اإلق DSEخالل فرق 

في جون باسووا بالبرازیل في نوفمبر،  2015في منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي لسنة  

منتدى مفتوًحا باإلضافة إلى جلسة معلوماتیة حول عملیة نقل دور اإلشراف  ICANNاستضافت 

ین في الجلسات المتعددة. باإلضافة إلى ذلك، كان لدینا ، باإلضافة إلى توفیر متحدثIANAعلى 

یعمل في المجموعة االستشاریة ألصحاب المصلحة المتعددین في  ICANNدائًما ممثل في 

 منتدى حوكمة اإلنترنت. وبذلك، أود أن أحیل الكلمة إلى دیفید أولیف لعرض مستجدات السیاسة.

 

لشعبة دعم وضع  ICANNأولیف، نائب الرئیس األول لمنظمة شكًرا لك، فادي. أنا دیفید  دیفید أولیف: 

السیاسات، وسوف أقدم لكم إحاطة حول أنشطة وضع السیاسات لربع السنة الماضي. كما تعلمون، 

ذات الصلة بوظائف التنسیق التقنیة وتعدیلھا بمعرفة  ICANNیتم تشكیل أنشطة وضع سیاسات 

الثالثة التابعة لھا، وتؤثر فیھا اللجان  ، وذلك عن طریق منظمات الدعمICANNمجتمع 

االستشاریة األربعة، في عملیة من متكاملة وتصاعدیة من األدنى لألعلى ومنفتحة وشفافة 

 ألصحاب المصلحة المتعددة. كما تشارك أیًضا المنظمات التقنیة ومنظمات سیاسة اإلنترنت األخرى

 اإلنترنت وسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة. في وضع السیاسة. على سبیل المثال، فریق عمل ھندسة
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، باإلضافة إلى GNSOوسوف یغطي تحدیث السیاسة الیوم منظمة دعم األسماء العامة أو  

وأیًضا منظمة مصادر األرقام ومنظمات دعم  ccNSOمنظمة دعم أسماء رموز البلدان، 

السیاسات خالل  العناوین وفریق عمل ھندسة اإلنترنت للحصول على صورة كاملة ألنشطة وضع

 ھذا الربع الثاني. وسوف یتحدث زمیلي آدییل إلیكم عن ھذه المجموعات القلیلة األخیرة بالتفصیل.

، یمكننا رؤیة أن أنشطة منظمة دعم األسماء GNSOوبالتحویل إلى الشریحة الخاصة بمنظمة  

باإلضافة إلى الموضوعات المدرجة ھنا، ال یزال العمل العامة موضحة في ھذه الشریحة التالیة. 

جارًیا على المشكالت المتعلقة بالتنفیذ والناجمة عن مقترح النقل النھائي لمجموعة عمل 

المجتمعات المتعددة حول الوظائف ذات الصلة بالتسمیة. وعالوة على ذلك، فإن أعماالً كبیرة 

 مستمرة مع ھذه المجموعة.ال تزال  ICANNفیما یتعلق بتعزیز مساءلة 

وفي الربع الثاني من العام، فإن تقریر المشكالت النھائي حول اإلجراءات الجدیدة التالیة في  

، والتي بدأت بالفعل على المستوى GNSOنطاقات المستوى األعلى العامة تم تقدیمھ إلى مجلس 

 GNSOقد اعتمد مجلس الرسمي في عملیة رسمیة لوضع السیاسات حول ھذا الموضوع الھام. و

المیثاق الخاصة بمجموعة عمل وضع السیاسات باإلضافة إلى خدمات دلیل تسجیل نطاقات 

. كما تلقى المجلس تقریر WHOISلتحل محل  RDSالمستوى األعلى من الجیل التالي أو 

 المشكالت األولي حول مراجعة جمیع عملیات حمایة الحقوق في نطاقات المستوى األعلى العامة.

كما تم تقدیم تقریر آخر، وھو تقریر مشكالت اعتماد خدمة الخصوصیة والبروكسي، والتقریر  

كما من أجل النظر فیھا.  GNSOتوصیة إجماع إلى مجلس  20النھائي ویحتوي على أكثر من 

اعتمد المجلس أیًضا سبع توصیات لغیر عملیة وضع السیاسات، وتتناول البیانات والمقاییس 

الخاصة بأنشطة صناعة السیاسات. علًما بأن منظمة دعم األسماء العامة لدیھا في الوقت الحالي 

، بما في ذلك واحدة حول PDPعملیة لوضع السیاسات في مرحلة متنوعة من دورة حیاة  12

ام آلیة الحقوق التصحیحیة من أجل حمایة أسماء المنظمات الدولیة الحكومیة والمنظمات استخد

 الدولیة غیر الحكومیة.

للبیان الرسمي للجنة االستشاریة الحكومیة  GNSOكما شھد ھذا الربع من السنة اعتماد مراجعة  

 في GNSOب رئیس الصادر في دبلن باإلضافة إلى إشارة لمراجعة إلجراءات انتخاب رئیس ونائ

اللجنة الدائمة حول التحسینات. كما شھد المجلس أیًضا اعتماد مقدمي الطلبات لمراجعة المنافسة 

ول حوثقة المستھلك وخیار المستھلك التي تبدأ اآلن، باإلضافة إلى نشر تقریر مناقشة حدیث 

 ة على ھذا اإلصدار الحالي.عوائد طلبات نطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة بعد التعلیقات العام
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، في الربع الثاني، ال تزال عملیة نقل دور اإلشراف على ccNSOوباالنتقال إلى شریحة  

IANA  وعملیة مساءلةICANN  ،ھي الناحیة الرئیسیة في التركیز بالنسبة لمجتمع رموز البلدان

یین خاصین اجتماعین إضاف ccNSOكما ترونھ موضًحا في ھذه الشریحة. وقد عقد مجلس 

المساءلة [الثالث] من أجل ضمان إجراء -ارتكزا على مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

أن اتجاه مجموعة  ccNSOالمناقشات في الوقت المناسب إذا لزم األمر. وقد أوضح مجلس 

عمل المجتمعات المتعددة مدعوم، وعلى الرغم من ذلك، من الضروري تلبیة متطلبات الشروط 

 ص بإشراف مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.الخا

ونظًرا ألھمیة ھاتین العملیتین، وبالتعاون الوثیق مع منظمات نطاقات المستوى األعلى، یستمر  

بذل الجھود المھمة للتواصل مع مجتمع المستوى األعلى لرموز البلدان وإشراكھ في العملیات، 

ذه العملیة الھامة لصناعة السیاسات. وقد في ھ ccNSOبما في ذلك األعضاء التسعة لمنظمة 

أدى ذلك إلى قیام ثالث منظمات إقلیمیة بتقدیم التعلیقات، باإلضافة إلى قیام نطاقات المستوى 

األعلى لرموز البلدان الفردیة بنفس الشيء. وبالنسبة الجتماع مراكش في ثالث جلسات، سوف 

مناقشة ھذا الموضوع لمجتمع  نقوم بتغطیة ما یقرب من خمس ساعات إضافیة من أجل

ccNSO. 

، من المحتمل قیام منظمة دعم أسماء رموز IANAوفیما یخص عملیة نقل دور اإلشراف على  

بإطالق عملیتھا الثالثة لوضع السیاسات في المستقبل القریب. وعلى الرغم من  ccNSOالبلدان 

الة نطاقات المستوى األعلى عدم وضع وتحدید النطاق بالكامل إلى اآلن، فسوف یرتكز على إز

لرموز البلدان، وھو من العملیات األساسیة التي ال یوجد لھا أي سیاسة فاعلة إلى اآلن، وعلى 

آلیة مراجعة من أجل القرارات ذات الصلة بتفویض وإلغاء وإزالة نطاقات المستوى األعلى 

 لرموز البلدان.

توفیر التوصیات حول تحسین  وفي نواٍح أخرى، سوف تركز مجموعة عمل المجلس على 

مراجعة التشابھ الثانیة لمسارات نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان الدولیة، وقد كانت مؤیدة 

بالكامل لھذا العمل الذي تم البدء فیھ. وقد تم تأسیس مجموعة العمل ھذه بموجب طلب من مجلس 

لحكومي واللجنة االستشاریة ، وحسب الطلب، تمت دعوة المجتمع االستشاري اICANNإدارة 

 لألمن واالستقرار الخاصة بنا إلى المشاركة في ھذه الجھود حسبما یرونھ مناسًبا.

وبعد اإلطالق والتنفیذ الناجحین لمستودع یضم تفاصیل االتصال، استعداًدا وتحسًبا لحوادث األمن  

یؤسس لمناقشة حول  على استخدام وتشغیل القائمة، بما ccNSOالمحتملة، تشرف لجنة إشراف 
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االستخدامات اإلضافیة باإلضافة إلى تمدید وتوسیع تلك القائمة الھامة. كما تقوم اللجنة االستشاریة 

بتنسیق العالقات مع لجنة  ICANNولجنة األمن باإلضافة إلى إدارة األمن والمرونة في 

 اإلشراف المذكورة. 

لى آدییل، نائب رئیس المشاركة الفنیة، من أجل وبذلك أختتم تقریري، فادي. أود أن أحیل الكلمة إ

إطالعنا على آخر المستجدات بالنیابة عن منظمة دعم العناوین ومنظمة مصادر األرقام وفریق 

 عمل ھندسة اإلنترنت. آدییل؟

 

جزیل الشكر لك، دیفید. سوف أقوم اآلن بتغطیة تحدیث منظمة دعم العناوین ومنظمة مصادر  آدییل أكبلوغان: 

رقام وفریق عمل ھندسة اإلنترنت. سوف أبدا من خالل ھذا التحدیث حول [یتعذر تمییز األ

في مجلس إدارة  10الصوت] جانب األشیاء. في دیسمبر الماضي، بدأت عملیة االنتخابات للمقعد 

ICANN واي. وقد تم تعیین خمسة مرشحین، -وھو المقعد الذي یشغلھ في الوقت الحالي كو

فترة التعلیق حالًیا. ویمكنكم العثور على المزید من المعلومات حول ھذه العملیة  وھذه المسألة في

 على الرابط المقدم ھناك، ونحن نرحب بتعلیقاتكم ومشاركاتكم.

، في حین یشغل 2016االستشاریة لسنة  ASOكما تم إعادة انتخاب لویس لي رئیًسا للجنة  

. 2016أیًضا لعام  NRO ECمنصب رئیس  LACNICأوسكار روبل، المدیر التنفیذي لسجل 

لھذا العام.  NROاالستشاري أو مجلس أرقام  ASOكما كانت ھناك تعیینات جدیدة في مجلس 

 . LACNICوھارموت غالسر من  RIPE NCCومعنا نوراني نیمبونو من 

على وجھ التحدید، في نوفمبر، شاركت منظمة  IANAوبالنسبة لعملیة نقل دور اإلشراف على 

فیما یخص أعمال مجموعة  ICANNتعلیقاتھا فیما یخص بیانات مھمة  NROصادر األرقام م

عمل المجتمعات المتعددة. ویمكنكم مطالعة المزید حول تعلیقاتھم على الرابط المقدم. وال تزال 

 المناقشة مستمرة، والمشاركة من المجتمع ال تزال مرحب بھا. 

الوقت الحالي مناقشات مع جمیع المتجمع التشغیلي  في NROكما تجري منظمة مصادر األرقام 

. ویمكنكم االطالع على المزید من المعلومات حول ذلك IANAحول حقوق الملكیة الفكریة لـ 

البریدیة أو على القائمة البریدیة لفریق عمل ھندسة اإلنترنت. وبالطبع فإن  RIRمن خالل قائمة 

س عملیة اإلشراف ھذه، كان سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة ذلك جزء من عملیة النقل. واستعداًدا لنف

، ICANN(اتفاقیة مستوى الخدمة) فیما بینھا وبین  SLAتقوم بشكل جماعي بوضع اتفاقیة 
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مباشرة من أجل االنتھاء من اتفاقیة  ICANNوتجري مناقشة ھذه المسألة في الوقت الحالي مع 

 ل.مستوى الخدمة بحیث تكون جاھزة قبل عملیة النق

أما المراجعة النھائیة لسجل اإلنترنت اإلقلیمیة التي وضع میثاق لجنة مراجعة خدمات ترقیم  

IANA  فقد تم نشرھا بعد العدید من المراجعات والتعلیقات من المجتمع في یونیو. المزید من

المعلومات حول ھذا الموضوع متوفر كذل في الرابط. وعالوة على ذلك، فإن جمیع المناقشات 

تم توثیقھا  NROبمعرفة منظمة  SLAالعملیات ذات الصلة بوضع اتفاقیة مستوى الخدمة و

كذلك ونشرھا على موقع الویب من أجل مراجعة المجتمع لھا. وكالمعتاد، ھناك العدید من 

[یتعذر تمییز الصوت] حیث یمكننا معرفة المزید من المعلومات حول ھذه  RIRاجتماعات 

المشاركة. ونحن نوصیكم بالحضور سواء مادًیا أو عن بعد، حیث إنھا األنشطة باإلضافة إلى 

 جمیًعا توفر ھذه الخدمة.

 ICANNلننتقل إلى اإلحاطة الخاص بفریق عمل ھندسة اإلنترنت. كما تعلمون، فقد واصلت  

أیًضا من خالل فریق عملھا متابعة أعمال فریق عمل ھندسة اإلنترنت والمشاركة فیھ. وسوف 

لیط الضوء على القلیل من ذلك مما ھو مرتبط بھذا المجتمع باإلضافة إلى ما ھو مرتبط نحاول تس

باألنشطة التي تدور في المنظومة. واألعمال األخیرة الجدیرة بتسلیط الضوء علیھا ھنا وذات 

ھي المناقشة الدائرة من أجل مراجعة [سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة]  ICANNالصلة بمجتمع 

. وقد تمت onionر تمییز الصوت] ذات الصلة باألسماء المحجوزة، السیما [یتعذ 51، 67

من أجل كتابة بیان بالمشكالت والتعرف على كیفیة  ICANNاالستعانة بفریق یشمل فریق عمل 

 [یتعذر تمییز الصوت] التطور.

، فقد تمت مراعاة ثقة فریق عمل ھندسة IANAوكجزء من جھود نقل دور اإلشراف على  

باإلضافة إلى النطاقات  IANAترنت بتردد باعتباره حامل العالمة التجاریة ذات الصلة بـ اإلن

بالنیابة عن مجتمع األسماء واألرقام والبروتوكوالت، فھذه ھي المجتمع التشغیلي. والعمل جاٍر 

القادم حیث  IETFفي الوقت الحالي من أجل االنتھاء من ذلك. وأود أیًضا الدعوة الجتماع 

كم معرفة المزید حولھم باإلضافة إلى الجھود التي یقومون بھا، علًما بأن االجتماع التالي یمكن

یعقد للمرة األولى على اإلطالق في نصف الكرة الجنوبي في دولة نامیة، وھي على وجھ التحدید، 

 بوینس آیرس باألرجنتین.
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التابع  IABدسة اإلنترنت ونحن نقدر جمیع الدعم والمشاركة للغایة. وسوف یقوم فریق عمل ھن 

. ICANNالتعریفي خالل فترة التعلیق العام لـ  RDAPبإصدار بیان حول ملف  IETFلـ 

المساءلة، -أیًضا بیاًنا حول مسودة تقریر مجموعة عمل المجتمعات المتعددة IABوأصدر فریق 

 RSOCمع  BCP 40، وھو أیًضا RFC 7720باإلضافة إلى [المشاركة في كتابة] التقریر 

بالتزامن مع نصیحتھا،  RSOC. ومسألة DNSحول موضوع متطلبات بروتوكول خادمة جذر 

RSOC 001.حول االعتبارات التشغیلیة لخوادم الجذر ، 

. ICANNوفي النھایة، وارین كوماري وقد أعید تعیینھ في المجموعة الفنیة لتنسیق العالقات في  

اآلن إلى أكرم عطا هللا من لعرض مستجدات  وھذه ھي نھایة اإلحاطة. وسوف أحیل الكلمة

 اإلدارة. شكًرا.

 

، وسوف أقدم لكم اآلن GDDشكًرا لك، آدییل. أنا أكرم عطا هللا، رئیس قسم النطاقات العالمیة  أكرم عطا هللا

. ICANNبالنیابة عن  2016إحاطة موجزة بمستجدات اإلدارة للربع الثاني من العام المالي 

 من فضلك. الشریحة التالیة 

في ھذه الجلسة، سوف أقدم لكم إحاطة حول تقنیة المعلومات وتقنیة اإلنترنت، مع استعراض 

المقاییس من قسم النطاقات العالمیة، باإلضافة إلى إلقاء نظرة على مقاییس االلتزام التعاقدي من 

 ربع السنة، باإلضافة إلى مشاركة جھود مجموعة المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة. لننتقل

 إلى التحدیث حول تقنیة المعلومات.

من خالل فحص ومراجعة العملیات والنظم  ICANNإننا نواصل تقویة العملیات التي تقوم بھا  

، فقد التزمنا باستعراض وتصحیح 2015الخاصة بنا. وسوف تتذكرون أنھ في منتصف عام 

یحھا ولكن تم تمییزھا محفظتنا من الخدمات البرمجیة. وباستثناء خدمة واحدة، والتي تم تصح

بحیث تخضع لالختبار وتعاد مرة أخرى إلى الخدمة في غضون األیام القلیلة القادمة، فقد قمنا 

بتصحیح محفظتنا من الخدمات الرقمیة ألوجھ االختراق غیر المتعلقة باألمن. ونجري في الوقت 

مع تعزیز ورفع الحالي فحًصا لنواحي الضعف واالختراق [یتعذر تمییز الصوت] برنامج، 

مستوى الخدمة والتي سوف تخضع للفحص والتصحیح للتعرف على اإلستراتیجیات الجدیدة 

 والناشئة حسب المطلوب بصفة مستمرة ومنتظمة.
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، التي یعمل علیھا كل من مقدمي الطلبات وبوابة سجل salesforce.comوعلى منصة  

GDDیحة من استشاریین ذوي خبرة قاموا ، سوف تتذكرون أنھ في الربع األول، فقد تلقینا نص

بمراجعة التصمیم واألسلوب الخاص بنا. كما قدم لنا االستشاریون العدید من مواد التسلیم 

التفصیلیة، بما في ذلك تصمیم أولي بأساس قوي یعمل بشكل كبیر على تقویة األمن، وھو ھیكل 

یل في المستقبل، باإلضافة من أجل التشغ ICANNللحلول یحدد نماذج للمتطلبات المقررة من 

إلى ھیكل تنظیمي من أجل تلبیة احتیاجات األعمال األوسع. وخالل ربع السنة األخیر، أكملنا 

بناء األساس. علًما بأن الخدمات الخاصة بمجتمع األطراف المتعاقدة قید البناء اآلن على ھذا 

ھذه القدرات الجدیدة للخدمات من  األساس األقوى واألكثر أمنا والقابل للتوسعة. علًما بأن تسلیم

 المتوقع أن یتم على مدار الفترة القلیلة القادمة. 

وفي النھایة، فإننا نعمل على استبدال أقسام التمویل والمشتریات وحسابات المشروعات ونظم 

. وسوف ERPالموارد البشریة بمنصة جدیدة مستندة إلى السحابة وتخطیط موارد المشروعات 

ع في فبرایر، ونحن نتوقع الحصول على ھذه القدرات الرئیسیة وتفعیلھا في نوفمبر یبدأ المشرو

على تكوین وتشغیل النظم  ICANNمن العام الحالي. وسوف تساعد ھذه المنصة فریق عمل 

سوف تتیح لنا تبسیط وتحسین الطریقة  ERPوالعملیات. والبیانات والتقاریر المحسنة التي یقدمھا 

 المعلومات معكم، أنتم المجتمع.التي نشارك بھا 

. دعونا اآلن ICANNوفي النھایة، سوف تحصلون على رؤیة أكبر في العملیات الخاصة بـ  

ننظر إلى مستجدات تكنولوجیا اإلنترنت. إننا نواصل التركیز على مجال تكنولوجیا اإلنترنت، 

مشروًعا جدیًدا أطلق  . وخالل الربع األخیر، أطلقناICANNوھو أمر محوري بالنسبة ألعمال 

علیھ اسم مؤشرات صحة تقنیات المعرفات من أجل تعریف الطریقة التي یبدو علیھا نظام 

المؤشرات الصحي، باإلضافة إلى تطویر العدید من المقاییس من أجل تعقب صحتھا. وسوف 

في مراكش من أجل إشراك المجتمع في ھذا العمل  55رقم  ICANNنعقد جلسة في اجتماع 

 الھام. 

باإلضافة إلى ذلك، فإننا نعكف على االنتھاء من التعقیبات المقدمة من فریق تصمیم تحدیث مفتاح 

، والذي قام بوضع التوصیات الخاصة بتطویر مرساة DNSSECالتوقیع الرئیسي لمنقطة جذر 

، والمعروفة باسم مفتاح التوقیع الرئیسي أو DNSSECعالمیة من الثقة بالنسبة المتدادات 

KSK ویخضع المستند في الوقت الحالي لعملیة مراجعة نھائیة بمعرفة فریق التصمیم قبل النشر .

على الویب، وھو ما سیتم استخدامھ كأساس لوضع خطة التنفیذ من أجل  ICANNعلى موقع 

 تحدیث مفتاح التوقیع الرئیسي. 
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ننا نواصل االنخراط في مشاركة مستمرة باإلضافة إلى جھود التواصل حول وفي النھایة، فإ

موضوع مكافحة إساءة االستخدام وغیرھا من جلسات األمن واالستقرار والمرونة والتدریب 

 علیھا في جمیع أنحاء العالم. واآلن للنظر سریًعا في معاییر التوافق التعاقدي المتاحة من الربع األخیر.

ة عبارة عن لقطة موجزة تسلط الضوء على بعض مقاییس األداء الرئیسیة لوظائف ھذه الشریح 

 11,700االلتزام التعاقدي. فخالل الربع األخیر، تلقى فریق االلتزام التعاقدي ما یقرب من 

مشكلة. وقد كان متوسط الوقت  11,300مشكلة عدم التزام محتملة وقام بحل وغلق ما یقرب من 

تحقیق إلى حل الموضوع وإغالقھ حوالي تسعة أیام ونصف في الربع الثاني، المستغرق منذ بدء 

یوًما. برجاء الرجوع إلى الرابط المتوفر على  11مقارنة بمتوسط الربع األول الذي بلغ حوالي 

 الشریحة من أجل التعرف على لوحة التحكم الشھریة بالكامل.

. خالل الربع الثاني من العام المالي GDDة وسوف أتحول اآلن إلى تحدیث قسم النطاقات العالمی 

نطاق جدید من نطاقات المستوى األعلى العامة، لیصل اإلجمالي إلى  112، تم تفویض 2016

، باإلضافة إلى حل أربعة مجموعات 1218اتفاقیة سجل إلجمالي  26نطاًقا. تم توقیع  871

 22لوقت الحالي، لم تحل بعد سلسلة تنافس تحل. وفي ا 211تنافس، لیصل إلى اإلجمالي إلى 

من مجموعات التنافس  %90طلًبا. وقد تم حل أكثر من  52مجموعة تنافس فقط، وھو ما یمثل 

ھذه بمعرفة مقدمي الطلبات. وبنھایة الربع األخیر، فقد اتصل موفر المزادات المرخص من 

ICANN  قدمي الطلبات حل مزاًدا من أجل التعامل مع الحاالت التي ال یمكن فیھا لم 14بعدد

 التنافس فیما بین أنفسھم.

وقد تم إجراء مزاد واحد خالل ربع السنة، وھو ما أوصل صافي األموال المستحصل علیھا من  

ملیون دوالر. وباألمس، تم عقد مزاد آخر من أجل نطاق  16.9المزادات إلى ما یقرب من 

دوالر. ومن المھم  41,501,000، لسعر رابح وصل إلى shop.المستوى األعلى العام 

 ICANNاإلشارة إلى أن ھذه األموال محفوظة بشكل منفصل عن میزانیة التشغیل الخاصة بـ 

باإلضافة إلى أن مجتمع اإلنترنت یعمل في الوقت الحالي على تقریر الطریقة التي یجب بھا 

 استخدام ھذه األموال. 

مة على صفحة بعنوان مناقشة عوائد تقریًرا للتعلیقات العا ICANN، نشرت 2015وفي دیسمبر 

الجدیدة. وبعد النظر في التعلیقات، قام فریق العمل بتحدیث البحث مع  gTLDمزادات نطاقات 

توزیعھ مع التعلیقات العامة ذات الصلة على منظمات الدعم واللجان االستشاریة التابعة لـ 

ICANN  .بحیث تتم مراعاة الخطوات التالیة 
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الجدیدة یجري تنفیذه في الوقت الحالي وھو تسھیل المراجعات  gTLDلبرنامج  ھناك مبادرة ھامة

الشامة التي سوف تساعد في تقریر أفضل طرق تحقیق األھداف األصلیة للبرنامج، وما ھي 

 ICANNالدروس المستفادة التي یمكن ضمھا في الجوالت المستقبلیة. ویعطي تأكید التزامات 

 رنامج حول المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك ونواحي أخرى.الترخیص لمراجعة تأثیر الب

من أعضاء المجتمع باإلضافة  72إبداء االھتمام فتقدم  ICANNوخالل الربع األخیر، طلبت  

إلى خبراء مستقلین من أجل العمل في فریق المراجعة. وقد تمت االستعانة بفریق مراجعة المنافسة 

تھلك في دیسمبر وأجرى اجتماعھ األول في ینایر. باإلضافة إلى ذلك وثقة المستھلك وخیار المس

فترات تعلیق عامة على العدید من التقاریر التي سوف یتم النظر فیھا بمعرفة  ICANNأجرت 

فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك. وتشتمل ھذه التقاریر على المرحلة 

الجدیدة ومسودة تقریر مراجعة  gTLDمتقابلة المرتبطة ببرنامج األولى وھي تقییم التأثیرات ال

 الجدیدة. gTLDتنفیذ برنامج 

كما قمنا أیًضا بفتح فترة تعلیق عامة حول خطة دراسة ومنھجیة مقترحة من أجل النظر في نظم  

أسفل قسم  CDARالجذر. والموعد النھائي للتعلیقات بحلول الثالث من فبرایر. ابحثوا عن 

 من أجل تقدیم التعقیبات.  ICANN.orgلیقات العامة في موقع التع

الجدیدة زیادة مستوى الخیار في مساحة أسماء  gTLDومن بین األھداف األساسیة لبرنامج 

النطاقات. ومن خالل تقدیم وطرح نطاقات المستوى األعلى العامة الدولیة، فإن البرنامج یدعم 

 في بنایة إنترنت متعدد اللغات بحق.  ICANNجھود 

وتتألف أسماء النطاقات الدولیة من حروف من العربیة والصینیة والسریللیة والدیفنغاریة والعدید  

من النصوص األخرى. وتفتح ھذه النطاقات اإلنترنت أمام مالیین الناس حول العامل ممن 

ء ات المحلیة. یشار إلى أن برنامج أسمایفضلون تصفح الویب واستیعاب المحتویات بالكامل باللغ

یتناول التحدیات اللغویة والفنیة المرتبطة بتقدیم العدید من لغات  ICANNالنطاقات الدولیة في 

العالم في نظام أسماء النطاقات. ویعقد فریق العمل والمجتمع شراكة من أجل إنشاء إطار عمل 

القیام بذلك بسبب حقیقة أن بعض  لتحدید طریقة إنشاء واستخدام حروف جدیدة. ویصعب

النصوص یمكن استخدامھا بشكل طفیف فقط من أجل إنشاء نفس الكلمات. ویمثل كل نص تحدیات 

فریدة، ومن ثم تم تشكیل فرق من المتطوعین یطلق علیھا اسم لجان االستخراج من أجل وضع 

م ة على اإلنترنت. وتدعتوصیات من أجل تحدید الطریقة التي یمكن بھا استخدام النصوص الفردی

ICANN  .ھؤالء المتطوعین وتساعد في تسھیل تطویر ھذه التوصیات 
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وبعد مراجعة وموافقة المجتمع، سوف یتم تجمیع ھذه القواعد في مجموعة قواعد استخراج  

 المسمیات والتي سوف تحكم جمیع الحروف المستخدمة في نظام أسماء النطاقات. 

اإلصدار األول من مجموعة قواعد  ICANN، نشرت 2016م المالي وخالل نفس الفترة من العا

استخدام المسمیات لمنطقة الجذر من أجل التعلیقات العامة. ویحتوي اإلصدار األول من مجموعة 

القواعد على نقاط رمزیة ومتغیرات للنص العربي وتتبعھا إصدارات مستقبلیة سوف تضیف 

 نصوًصا إضافیة متى ما أصبحت متاحة. 

لكي یتم النظر في نص ما من أجل قواعد استخراج المسمیات، یجب على المجتمع تقدیم مقترح و

من أجل قواعد استخراج المسمیات الخاصة بھ للحصول على التعلیقات العامة. وقد أنجز المجتمع 

العربي والمجتمع األرمیني ھذه الخطوة الھامة خالل ربع السنة. باإلضافة إلى ذلك، فقد قام 

وعون یمثلون المجتمعات التایلندیة والسریللیة واألثیوبیة بتشكیل ھیئات استخراج جدیدة. متط

نًصا محددة األولویة لالستخدام في قواعد اإلنترنت  28من بین  20وفي الوقت الحالي، فإن 

 تخوض اآلن مراحل متنوعة إلكمالھا. 

نطاقات المستوى األعلى العامة  وكما ھو الحال بالنسبة لنطاقات المستوى األعلى العامة، فإن

یمكن كذلك تدویلھا. كما أن الدول والمناقشة یمكنھا طلب تشغیل المسمیات الخاصة بھا بالنصوص 

. وحتى یومنا ھذا، تم االنتھاء IDNذات أسماء  ccTLDالمحلیة في عملیة التتبع السریع لنطاقات 

 دولة ومنطقة.  38 بنجاح من أجل تشغیلھا بمعرفة ccTLDسلسلة  48من تقییم 

وعلى الرغم من وجود أسماء النطاقات الدولیة في نظام أسماء النطاقات الیوم، ال یتم التعامل 

بتنسیق الجھود التي یقودھا المجتمع  ICANNمعھا دائًما بنفس الطریقة على اإلنترنت. وتقوم 

 من أجل التعامل مع ھذه المشكلة. 

ل على إنترنت متعدد اللغات. كمنا أنھ أیًضا وسیلة لفتح القبول الدولي ھو مطلب تأسیسي للحصو

الباب أمام إمكانیة دعم نطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة للمنافسة واختیار المستھلك 

واالبتكار في مجال أسماء النطاقات. ولتحقیق القبول العالمي، فإن تطبیقات وأنظمة اإلنترنت 

 gTLDتوى األعلى العامة بطریقة متسقة، بما في ذلك نطاقات ینبغي أن تعالج جمیع نطاقات المس

المدولة. وعلى وجھ الخصوص، یجب أن تقبل جمیع الطلبات والنظم  TLDالجدیدة ونطاقات 

 جمیع أسماء النطاقات وتوثقھا وتصنفھا وتعالجھا وتعرضھا. 
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ى مساعدة مطوري ومجموعة توجیھ القبول الدولي عبارة عن فریق مستند إلى المجتمع ویعمل عل

البرمجیات وأصحاب مواقع الویب بالنظم الخاصة بھم من أجل مواكبة أي نظام متطور ألسماء 

النطاقات. وطوال األعوام التي أعقب تأسیس المجموعة التوجیھیة للقبول العالمي، فقد عملت 

جیھیة على تعریف وتعزیز القبول الدولي. وخالل الربع األخیر، فقد شاركت المجموعة التو

للقبول العالمي في العدید من فعالیات ھذه الصناعة، فقد عقدت ورشة عمل على مدار یوم كامل 

باإلضافة إلى جلسة عامة وتابعة إلى تطویر مجموعة متنوعة من الوثائق الفنیة التي تتوقع نشرھا 

وجھ من أجل في غضون األشھر القلیلة القادمة. وقد التقت المجموعة في اآلونة األخیرة وجًھا ل

 وتحقیق التقدم في مسارات العمل الحالیة.  2016توطید أھدافھا للعام 

ودعم اإلحصائیات لربع السنة. تعمل إدارة  GDDواآلن أود مناقشة خدمة قسم النطاقات العالمیة 

IANA  مع عمالئھا من أجل الحفاظ على السجالت الخاصة بالمعرفات الفریدة عالمًیا، مثل نظام

ء النطاقات، ومساحة عناوین بروتوكوالت اإلنترنت، باإلضافة إلى معلمات بروتوكول جذر أسما

مع جھة خارجیة من أجل إجراء دراسة بحثیة حول  ICANNاإلنترنت. وفي كل عام تتعاقد 

في دیسمبر. ومن الواضح أن  2015، وقد تم نشر نتائج دراسة عام IANAعمالء وظائف 

أفادوا بأنھم راضون أو راضون للغایة عن الخدمة التي من المشاركین في الدراسة  94%

. علًما بأن %93وھي نسبة أعلى من دراسة العام الفائت والتي وصلت إلى  -یحصلون علیھا 

 . IANA.orgالتقریر الكامل متاح على الموقع 

 %10طلًبا متعلًقا باألسماء، وھي زیادة بنسبة  438مع  ICANNوفي الربع الثاني تعاملت 

طلب مرتبط بالبروتوكوالت، وھي زیادة بنسبة  1002ربع السنة السابق. كما تناولت كذلك  عن

بالمائة عن العام السابق. لكنھا لم تتعامل مطلًقا مع طلبات ذات صلة باألرقام. وكان ذلك  5%

المتبقیة لم یحدث إال مرتان بالعام، كما أن عملیات  IPv4متوقًعا بسبب أن تخصیص عناوین 

التي تمت كبیرة للغایة لدرجة أنھ ھناك أرقاًما إضافیة ال حاجة لھا في ھذا  IPv6 تخصیص

 الوقت. 

على ربع السنة السابق  %10وھي زیادة بنسبة تقارب  -استعالًما عاًما  420كما تناولنا كذلك 

ي فمع إقامة فعالیة واحدة لتوقیع مفتاح منطقة الجذر. وھذه الفعالیات التي تتم أربعة مرات  -

 لمنطقة الجذر.  DNSSECالعام مطلوبة من أجل الحفاظ على امتدادات 

واآلن لنلق نظرة على مستوى أداء مركز الدعم العالمي خالل ربع السنة. تداول حجم الحاالت 

قضیة  2764ھو معدل الحاالت المفتوحة مقابل الحاالت التي تم حلھا. وفي الربع الثاني، تم فتح 
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التجاھات اإلیجابیة في حجم الحاالت واإلنتاجیة على مدار الفترات قضیة. ا 2297وتم حل 

القلیلة الماضیة أدت إلى انخفاض في أعباء العمل المستحق على الحاالت. وفي نھایة الفترة 

حالة  300حالة تقریًبا بدون حل. وفي المقابل، أغلق الربع األخیرة على  140األخیرة، ظلت 

المي للدعم اإلبقاء على سجل األعمال الخاصة بالحاالت في معدل بدون حل. ویتوقع المركز الع

 قابل لإلنجاز. 

ویستخدم مقیاس عدد مرات الحاالت في قیاس مقدار السرعة في الرد على العمالء بعد الحصول 

من الحاالت. وقد  %80على مراسالت منھم. إن ھدفنا یتمثل في الرد في غضون سبعة أیام في 

ا من مستوى الخدمة في الربع األخیر من خالل توفیر تحدیثات حول ھدفھ ICANNتجاوزت 

 من الحاالت.  %92الحالة في غضون مدة سبعة أیام في ما یقرب من 

ویعمل ھدف توقیت الحل على قیاس مقدار الوقت المستغرق في حل أي استعالم، والھدف ھو 

ى الخدمة كذلك. فقد تم من الحاالت في غضون سبعة أیام. وقد تجاوزنا ھدف مستو %80حل 

 من الحاالت في غضون فترة سبعة أیام.  %90حل ما یقرب من 

والمشاركة مع  ICANNواآلن یعد االنتقال إلى مشاركة أصحاب المصلحة والتوعیة، وعولمة 

. وتعرض ھذه ICANNأصحاب المصلحة في جمیع أنحاء العام جزء أساسي في إستراتیجیة 

أكثر  ICANNود الخاصة بالمشاركة، وفي الربع السابق عقدت الشریحة بعًضا من ھذه الجھ

شخص. وقد ساعدت ھذه الجھود الخاصة  22,250فعالیة تواصلت مع ما یقدر بنحو  173من 

بالمشاركة في بناء العالقات والحوار المعتاد مع أصحاب المصلحة وشجعت على المشاركة في 

وجود على الشریحة للحصول على مزید من . برجاء زیادة الرابط المICANNعملیات وھیاكل 

 المعلومات حول جھود المشاركة اإلقلیمیة. 

وھذا ختام تحدیث اإلدارة. وأود أن أحیل الكلمة إلى إجزافیار، مدیرنا التنفیذي من أجل تقدیم 

 إحاطة مالیة. شكًرا. 

 

سوف أقدم لكم معلوماتنا المالیة لفترة الشھور الستة األولى من العام المالي شكًرا لك، أكرم.  إجزافیار كالفیز: 

. وسوف نقوم بمقارنة ھذه المعلومات بالموازنة 2015، والتي تبدأ من یولیو إلى دیسمبر 2016

من أجل  ICANNالحالي وبالعام الماضي. وسوف نبدأ بإلقاء نظرة عامة على الھیكل المالي لـ 

 المعلومات التي تلي بعد ذلك.  المساعدة في ھم
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على  ICANNعلًما بأن المعلومات المالیة الموضحة على الشرائح التالیة تشتمل على عملیات 

الشریحة باللون األزرق، والتي تضم العوائد والمصروفات األساسیة باإلضافة إلى المبادرات. 

الجدیدة. وبعد ذلك  gTLDج أما باللون البرتقالي، سوف نوفر بعد ذلك نظرة عامة على برنام

 سوف ننھي الكلمة بحالة األموال قید الغدارة باللون الرمادي على الشریحة. 

 ICANN. تنتج عائدات ICANNولنبدأ بإلقاء نظرة عامة على موارد العوائد بالنسبة لعملیات 

د نًیا، عدباألساس من مشغلین. في البدایة، فإن عدد التسجیالت السنویة ألسماء النطاقات، وثا

تحقق رسوًما ثابتة سنویة لكل من السجالت وأمناء  ICANNاألطراف المشاركة في تعاقد مع 

السجالت. وعلى الیسار، عدد تسجیالت أسماء النطاقات والتي یتم تجمیعھا من المسجلین من 

من العائد الذي نحققھ من خالل رسوم ما قبل  %68خالل السجالت وأمناء السجالت، وتمثل 

سنًتا. وعلى الجانب األیمن، فإن عدد األطراف المتعاقدة یجذب  25إلى  18سجیل بمعدل الت

من العائد. أما اإلیرادات األخرى التي تتألف  %30رسوًما ثابتة متنوعة سنوًیا، وھو ما یمثل 

 . ICANNمن عائد  %2من المساھمات والرعایات فإنھا تمثل آخر 

بالموازنة  2016لفترة األشھر الستة األولى من العام المالي  وسوف نقوم اآلن بمراجعة ھذا العائد

ملیون  56مالیین دوالر بنسبة  3في العام الماضي. العائد بالنسبة [للنصف] تفوق المیزانیة بواقع 

دوالر، والتي جاءت باألساس نتیجة ما یلي: على الیسار، حجم عملیات تسجیل أسماء النطاقات 

وھو ما یعد أعلى من الموازنة بشكل طفیف. رسوم السجل الثابتة  والتي تحقق رسوم معامالت

 متسقة مع الموازنة. 

بعد ذلك تعكس رسوم أمناء السجالت الثابتة حجًما متواصالً وغیر متوقع من الطلبات المقدمة 

للحصول على اعتماد ألمناء السجالت على مدار األشھر الست الماضیة، بما حقق رسوم اعتماد 

بشكل متحفظ لھذه الرسوم تعود إلى طبیعتھا  ICANN. میزانیات ICANNلمرة واحدة لصالح 

بأ بھا. إذا واصلت أحجام التسجیل تحقیق التوقعات، فإن أول [نصف] تنوع ممتاز للعوائد غیر المتن

 من المحتمل أن یؤدي إلى عائد سنة كاملة یفوق المیزانیة. 

وسوف نراجع اآلن المصروفات الخاصة بالعملیات األساسیة للشركة. الفئة الرئیسیة للمصروفات 

من المصروفات اإلجمالیة. یقابل ذلك متوسط أیدي  %54ھي تكالیف فریق العمل، بما یمثل 

عضًوا في فریق العمل من أجل دعم األنشطة الرئیسیة التي نقوم بھا، باستثناء  298عاملة بواقع 

الجدیدة. وتتضمن تكالیف السفر  gTLDمبادرات دعم األیدي العاملة باإلضافة إلى برنامج 

من  %12جار لمختلف االجتماعات، وتمثل واالجتماع تكالیف السفر والسكن ومكان االستئ
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من المصروفات األساسیة، وتشمل باألساس  %14التكالیف. فئة تكلفة الخدمات االحترافیة وتمثل 

خدمات المتعاقدین، ورسوم المحاماة، وخدمات اللغة لكل من التدوین النصي والترجمة وأیًضا 

كالیف اإلیجار والتسھیالت األخرى لجمیع الترجمة الفوریة. التكالیف اإلداریة وتشمل باألساس ت

 وتكالیف الشبكة واالتصاالت.  ICANNمواقع 

ھیا بنا نعقد مقارنة لھذه المصروفات مع المیزانیة والعام الماضي. بلغ إجمالي المصروفات 

ملیون دوالر  46المقدرة التي تضم كل من مصروفات التشغیل ومصروفات رأس المالي مبلغ 

مالیین دوالر. وكانت  9ملیون دوالر، مما أدى إلى توفیر اإلنفاق یقارب  54 مقارنة بمیزانیة

تكالیف فریق العمل أقل من المیزانیة بسبب انخفاض الموظفین على غیر المتوقع من خالل إدارة 

 الھیئة باألساس من خالل عملیات تعیین محددة المیزانیة تحدث أقل من المتوقع. 

من المیزانیة وھو ما یعكس انخفاض في الرحالت وانخفاض في  كما كانت تكالیف السفر أقل

 في دبلن.  54رقم  ICANNالتكالیف لكل رحلة عما كان متوقًعا، السیما للسفر إلى اجتماع 

الخدمات االحترافیة التي تشمل مصروفات رأس المالي كانت أقل خالل النصف األول من العام، 

شراف الحكومة األمریكیة من جانب، ومن جانب آخر وھو ما یعكس تركیًزا على أنشطة نقل إ

فروق التوقیت حول المشروعات المختلفة. على سبیل المثال، في مجال األنشطة والبرامج ذات 

 ، األمن والمشروعات الفنیة أو مشروعات تقنیة المعلومات. DNSالصلة بمشاركة 

درات المعتمدة. المصروفات وفي الوقت الحالي، دعونا نراجع المصروفات الناجمة عن المبا

المتوقعة لمبادرة نقل إشراف الحكومة األمریكیة تعكس النشاط الموسع على مدار األشھر الستة 

الماضیة، وفًقا لما ناقشناه من قبل في ھذا العرض التوضیحي. وسوف نركز على مصروفات 

 ھذه المبادرة في الشریحة التالیة.

یة العامة أقل من المحدد في المیزانیة للنصف األول من كانت المصروفات على مبادرة المسئول

العام، والسبب یرجع في األساس إلى المشروعات المتأخرة والذي سیتسارع النشاط الخاص بھا 

 في األشھر التالیة. 

 علًما بأن مبادرة تقویة البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات قید التنفیذ مع [بعض] الفروق في التوقیت. 

الجدیدة لم تبدأ بعد، حیث إن  gTLDلنھایة، االستعدادات للجولة التالیة من نطاقات وفي ا

 المراجعات على الجولة الحالیة ال تزال جاریة. 
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وننظر اآلن بمزید من الخصوصیة على تفاصیل تكالیف نقل إشراف الحكومة األمریكیة في 

ددة لھذه المبادرة لألشھر الستة الشریحة التالیة. یوضح ھذا الرسم التوضیحي المصروفات المح

األول من العام بالفئة الرئیسیة للتكالیف. ویتألف أكثر من نصف التكالیف اإلجمالیة من النصائح 

القانونیة الخارجیة التي تؤید مجموعات العمل بقیادة المجتمع. وتشمل التكالیف األخرى تكالیف 

 ترافیة األخرى وتكالیف فریق عمل الدعم. االجتماعات التي عقدت خالل [النصف]، الخدمات االح

وكانت تكالیف النصائح القانونیة الخارجیة باألساس غیر محددة المیزانیة، حیث إن مصروفات 

الدعم القانوني المستخدم لھذا المشروع لم تكن معروفة في وقت إعداد میزانیة العام المالي 

روفات یمثل شغالً شاغالً لنا وتجري . وھذا الدعم القّیم یقودنا إلى مستوى من المص2016

 مراقبتھ عن قرب. 

ولننتقل اآلن إلى طریقة تحدید العائد والمصروفات لألشھر الست األولى من العام. على اإلجمال، 

بما في ذلك المبادرات توضح نقطة تعادل بالنسبة  ICANNفإن عوائد ومصروفات عملیات 

ملیون دوالر مقاصة كاملة بمصروفات  10بة [للنصف] األول، ونتج عن زیادة أساسیة بنس

مالیین دوالر في ھذه المرحلة من العام المالي.  9المبادرات. وھذا یتقابل مع عجز المیزانیة البالغ 

وبما أن المصروفات األساسیة من المتوقع أن تتقارب مع الخطة على مدار األشھر الستة القادمة، 

 على عجز كما ھو متوقع.  2016فمن المحتمل أن یغلق العام المالي 

 gTLDالجدیدة. برنامج  gTLDوسوف نقوم اآلن بمراجعة المعلومات المالیة المتعلقة ببرنامج 

ملیون دوالر إلنشاء نطاقات جدیدة من  360الجدیدة عبارة عن برنامج لعدة سنوات بكلفة 

التي تم تحصیلھا في المستوى األعلى. كما أن البرنامج ممول بالكامل من خالل رسوم الطلبات 

. وقد دخل البرنامج عامھ الخامس، وبعد أكثر من ثالثة أعوام من أعمال التقییم والتفویض 2012

ملیون دوالر  200، تم إنفاق أكثر من 2015إلى العام المالي  2013بدایة من العام المالي 

 70إنفاق ما یقارب  لتقییم الطلبات وإعادة أموال الطلبات المسحوبة. حیث من المتوقع أن یتم

ملیون دوالر لمصروفات التقییم اإلضافي والمبالغ المستردة طوال المدة المتبقیة من البرنامج، 

ملیون دوالر من األموال المتبقیة لتغطیة النفقات المستقبلیة، بما  89بما یستبقي ما یقدر بنحو 

 فیھا تخفیف المخاطر. 

ألول. بشكل إجمالي وحسب الفئات، فإن المصروفات وسنركز اآلن على نتائج البرنامج للنصف ا

أقل من المحدد في المیزانیة خالل النصف األول، والمستمد في األساس من أنشطة التعاقد التي 

 تتم بتكلفة أثل من المحدد باألساس في المیزانیة. 
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 gTLDدعونا اآلن نلقي نظرة على حالة األموال قید اإلدارة. األموال ذات الصلة ببرنامج 

الجدیدة التي تمثل حصة من رسوم الطلبات  gTLDالجدیدة على الیسار تشمل أموال نطاقات 

التي لم یتم إنفاقھا إلى اآلن كما ناقشنا ذلك للتو. أما المكون الثاني في األموال ذات الصلة ببرنامج 

gTLD ث التي أشار الجدیدة فھي عوائد المزادات. ال یراعي ھذا الرسم البیاني المزادات األحد

 إلیھا أكرم في الجزء السابق من عرضھ التوضیحي. 

الجدیدة خالل نصف السنة نتیجًة لتكبد نفقات التقییم في رد  gTLDبینما تراجعت أموال برنامج 

األموال الخاصة بحاالت سحب الطلبات. وعلى مدار األشھر الستة التي تمت تغطیتھا في ھذا 

 د المزادات نتیجة عدم إجراء أي مزاد طوال تلك الفترة. العرض التوضیحي، لم تتغیر عوائ

قید اإلدارة إلى الیمین تعكس انخفاًضا بشكل رئیسي بسبب تمویل  ICANNأموال عملیات 

وھذا ختام العرض المالي، مبادرات نقل الحكومة األمریكیة من صندوق االحتیاطي الخاص بنا. 

 وأود تسلیم الكلمة إلى براد مرة أخرى حیث سیدیر جلسة األسئلة واألجوبة. 

 

شكًرا جزیالً لك، إجزافیار. لیست لدینا أیة أسئلة قید االنتظار في ھذه النقطة ولیست لدینا كذلك  براد وایت:

ھا في السابق. السؤال األول موجھ أیة خطوط ھاتفیة، لكن لدینا القلیل من األسئلة التي تم تقدیم

وقد تم انتخاب  ICANNلك، فادي. ما الذي یحدث فیما یخص سفرك بصفتك مدیًرا تنفیذًیا لـ 

 من یخلفك في ھذا المنصب؟

 

شكًرا لك، براد. ھذه العملیة ال تزال جاریة ولیس لدي أي تعلیق محدد أضیفھ إلى ذلك، لكن  فادي شحاتة:

مجلس اإلدارة یواصل بتركیزه على ھذه الجلسة الھامة للغایة. لكن ال العملیة تسیر بسالسة و

یمكنني تقدیم أیة تفاصیل في ھذه المرحلة. وسوف یقدم رئیسنا ھذه التفاصیل بمجرد أن یكون 

 لدى مجلس اإلدارة معلومات حول ذلك. 

ة كمؤسسة، كمنظمة، تخضع لضوابط مؤسسی ICANNلكنني أعتقد أن من المھم القول بأن 

واضحة للغایة. ولدینا فریق عمل رائع، وأنا شخصًیا ملتزم بضمان مواصلة عملیات اتخاذ 

القرارات وضوابط وإدارة المنظمة ھنا حتى یوم عملي األخیر وبالتأكید عمق فریق العمل األعلى 

یجب أن یضمن للجمیع أنھ ال یكون ھناك أي قلق على اإلطالق. وعلى الرغم من ذلك، لدي 

 بیرة بأن العملیة تـُنھى بطریقة إیجابیة ومثمرة. فلنترك األمور تسیر في نصابھا. توقعات ك
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شكًرا لك، فادي. والسؤال التالي موجھ إلى إجزافیار. ما مقدار ما تم إنفاقھ على عملیة نقل إشراف  براد وایت:

IANA وكیفیة مقارنة ذلك بما تم تحدیده في المیزانیة؟ 

 

شكًرا لك، براد. وشكًرا لك على السؤال. لقد رأینا في الشرائح السابقة أن مبادرة نقل إشراف  إجزافیار كالفیز:

الحكومة األمریكیة التي تحتوي على كافة األنشطة ذات الصلة بھذا المشروع تشتمل على إنفاق 

ملیون  3.9ملیون دوالر، تم تحدید  8.6[نصف] لألشھر الستة األولى من العام بما یقرب من 

ملیون دوالر  8.6والر محددة المیزانیة خالل مدة األشھر الستة األولى من العام. إذن مقارنة د

ملیون دوالر محددة المیزانیة. وھذا تفاوت ھام للغایة وكما أشرنا، فإن ھذا الفارق  3.9مقابل 

خارجیة لبین التكالیف الفعلي والمیزانیة مستمد في األساس من اإلنفاق على النصائح القانونیة ا

 والتي لم تكن محددة المیزانیة في األساس. شكًرا.

 

شكًرا لك، إجزافیار. السؤال األخیر موجھ إلى دیفید أولیف. في ضوء الھجمات اإلرھابیة األخیرة  براد وایت:

 ICANNوالمتصاعدة، ما ھي االحتیاطات أو التدابیر المتعلقة باألمن واألمان الذي سوف تتخذھا 

 العامة؟ من اجتماعاتھا

 

شكًرا لك، براد. ھذا السؤال جید للغایة، كما أنھ ھٌم یشغل المجتمع. كما قد تعرفون، ھناك  دیفید أولیف:

، وكل من االجتماعات االعتیادیة فیما بین ICANNاستعدادات موسعة لكل اجتماع تعقده 

قادة ، باإلضافة إلى المشاورات مع مختلف المجتمعات وICANNاإلدارات، لفریق عمل 

ینایر حصلنا على تقریر موجز من  26المجتمعات أثناء إعدادھا لذلك. وفي اآلونة األخیرة في 

في مراكش، وأینما طرحنا بعًضا من ھذه  55رقم  ICANNقادة المجتمع استعداًدا الجتماع 

المشكالت وتحدثنا حولھا. واألمن بالطبع من العوامل األساسیة والھامة في جمیع االستعدادات 

 التي نقوم بھا. 

 ، فإننا نجري اتصاالت دائمة ومتواصلة مع مضیفینا ومع55رقم  ICANNوفیما یخص اجتماع 

الحكومة المغربیة، من أجل تقییم أي مخاوف تخص األمن وتحیط باالجتماع القادم. كما كنا نعمل 

 خاطر المحتملة. مع شركة عالمیة في مجال استشارات األمن وھي تقدم لھا تحدیثات مستمرة حول الم
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واعتباًرا من ھذا التاریخ، فإن تقییم ھؤالء الخبراء المتعددین في مجال األمن تتمثل في أن ھناك  

خطر منخفض فقط وأكرر أنھ منخفض ألي نوع من األنشطة اإلرھابیة في المغرب. لكن بصرف 

 سیس بعض التدابیرالنظر عن ذلك، فإننا ندرك المشھد المتغیر لألمن العالمي باإلضافة إلى تأ

في مراكش.  55رقم  ICANNالتي تبدأ باجتماع  ICANNالجدیدة لألمن لجمیع اجتماعات 

كما أن ھناك مدونة لنائب رئیس شعبة االجتماعات نیك توماسو تتحدث حول بعض من ھذه 

التفاصیل الخاصة بالفحص اإلضافي وتدابیر األمن. وسوف أحیل ذلك وأضع ھذا الرابط في 

 ICANNدردشة بحیث یمكن للناس معرفة أننا نراقب باستمرار ونتطلع دوًما لعقد اجتماع مربع ال

یكون ناجًحا في مراكش مع العلم أن ھذه التدابیر الخاصة باألمن والتدابیر المعززة  55رقم 

 المعمول بھا سوف تكون مفیدة بالنسبة لنا. شكًرا. 

 

 أي سؤال آخر في ترتیب الكلمة وال أرى أحًدا على خط جزیل الشكر لك، دیفید. بما أنني ال براد وایت:

 الھاتف، فسوف أطلب من فادي تقدیم أیة تعلیقات ختامیة وبعد ذلك سوف ننھي الجلسة. 

 

شكًرا لك، براد. وأتوجھ بالشكر لكم جمیًعا على تخصیص الوقت لحضور االجتماع الھاتفي ربع  فادي شحاتة:

ھو االجتماع الھاتفي ربع السنوي األخیر لي. وھذه عملیة  السنوي. ولدي مالحظة شخصیة، ھذا

خارج أي صحافة  ICANNأقررناھا من أجل زیادة مستوى المساءلة والشفافیة والدقة في تقاریر 

أو تحدید المركز بالضرورة، ولكن باألحرى دعوة مفتوحة حیث یقوم الجمیع بما في ذلك 

المصلحة العالمیین باالستماع منا مباشرة حول األصدقاء في المجتمع، وفي الصحافة وأصحاب 

 في مقابل الخطط التي طلبتم منا تنفیذھا.  ICANNمستوى أداء 

وأنا فخور للغایة بفریق العمل الذي أقام ھذا االجتماع الھاتفي والفریق الذي قدم ھذه النتائج الجیدة  

ننا مواصلة إطالعكم على فترة تلو أخرى. وأتمنى أن تتواصل ھذه العادة الرائعة بحیث یمك

 ICANNالصورة الكاملة، باإلضافة إلى المشاركة الكاملة في األعمال العظیمة التي تقوم بھا 

فترة تلو األخرى. لذا شكًرا لكم مرة أخرى على وقتكم ومشاركتكم، وأتطلع إلى رؤیة ما 

 سیشاركون معنا في اجتماع مراكش. شكًرا لكم جمیًعا. إلى اللقاء. 
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شكًرا جزیالً لك، فادي. أود أن أذكر الزمالء بأنھ إذا كانت لدیكم أیة أسئلة بعد إنھاء ھذه الجلسة،  وایت:براد 

وسوف یتم  ،engagement@icann.orgبرجاء إرسالھا عن طریق البرید اإللكتروني إلى 

 على الویب.  ICANNنشر مواد العرض التي تمت خالل ھذا االجتماع على موقع 

    ع الجمیع وشكًرا لكم.وبھذا، أود 

 

 

 [نھایة النص المدون] 

 

 

 


