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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 
 مكتب المدير التنفيذي 

 يوران ماربي، الرئيس والمدير التنفيذي
 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
عملت لغالبية هذه الفترة بشكل وثيق مع الفريق التنفيذي لتقديم الدعم لورشة عمل مجلس اإلدارة التي عقدت في فبراير في لوس أنجلوس. 

مواصلة دعم مجتمعاتها  ICANNكما أجريت اتصاالت مع قادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية الستكشاف كيف يمكن لمؤسسة 
 .2018تمعت أيضا مع أعضاء الفريق التنفيذي لمناقشة موازناتهم المقترحة للسنة المالية المعنية. وأخيرا، اج

 

 نظرة عامة على النشاط
، حيث أدليت بمالحظات ختامية GACيناير، قمت بزيارة نيروبي، كينيا لحضور حلقة عمل ممثلي اللجنة االستشارية الحكومية  23في 

يناير. وفي أثناء  25خالل جلسة "المنتدى المفتوح". وفي أعقاب هذا الحدث، قمت بزيارة االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا في 
جنة األمم المتحدة وجودي هناك، التقيت مفوضي االتحاد األفريقي إلهام إبراهيم ومختار ييدالي، وكذلك األمين التنفيذي بالنيابة لل

 االقتصادية ألفريقيا، عبد هللا حمدوك، وعقدت اجتماعا مع لجنة إنشاء العالمات اللغوية النصية األثيوبية. كان هاتان الرحلتان لتعزيز
 . ICANNاستراتيجية المشاركة األفريقية لدى مؤسسة 

 
وبعد هذه االجتماعات، حولنا أنا والفريق التنفيذي اهتمامنا إلى دعم ورشة عمل مجلس اإلدارة التي عقدت في لوس أنجلوس في الفترة 

 فبراير.  3إلى  1من 
 

( بين الجلسات، التي عقدت في ريكيافيك، NCSGعلى الرغم من أنني لم أتمكن من حضور مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية )
سلندا، كنت قادرا على اإلدالء ببعض المالحظات عن بعد واإلجابة عن األسئلة المطروحة من أولئك الموجودين في الموقع. وفي أي

( M3AAWGفبراير، سأحضر مجموعة العمل المختصة بمناهضة الرسائل والبرامجيات الخبيثة وسوء استخدام الهواتف النقّالة ) 22
فبراير من أجل مؤتمر الجواالت العالمي  26رئيسية. وأخيرا، أتوجه إلى برشلونة، إسبانيا، في في سان فرانسيسكو إللقاء كلمة 

(MWC لحضور سلسلة اجتماعات ثنائية واالجتماع بأعضاء المجتمع اإلقليمي. كانت )M3AAWG  وMWC  فرصتان ممتازتان
 ودورها داخل منظومتهم. ICANNالة للمشاركة مع المجتمعات التقنية والتجارية، وكذلك الحكومات، لتوصيل رس

 
، أجريت مكالمة مع رئيس اللجنة IANAالتعاقدية لوظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  ICANNكجزء من التزامات مؤسسة 

 الدائمة للعمالء. 
 

( لمناقشة أفكارهم ومخاوفهم للعام المقبل، SO/ACsطيلة هذا الوقت، التقيت بقادة المجتمع من للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية )
العمل على دعم مجتمعاتهم بشكل أفضل والعمل الذي يقومون به حاليا. وأتحدث إلى جميع قادة المجتمع  ICANNوكيف يمكن لمؤسسة 

 .ICANNعلى أساس منتظم بين اجتماعات 
 

لتنفيذي لمراجعة موازناتها المقترحة للسنة المالية ا ICANNوأخيرا، أقوم بعقد اجتماعات فردية مع کل عضو من أعضاء فريق 
 ، ومناقشة خططهم االستراتيجية وأهدافها لهذا العام.2018

 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
األساسية لزيادة كفاءتنا  ICANNأواصل التركيز على زيادة شفافية المؤسسة ومساءلتها أمام المجتمع، فضال عن تبسيط وظائف 

 كجهاز داعم لعملهم. ICANNالتشغيلية. وتهدف اجتماعاتي مع قادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية إلى تعزيز دور مؤسسة 
 

 القضايا المعلقة والقرارات المعتمدة من ورشة عمل مجلس اإلدارة
 2017فبراير  3-1 التواريخ

 رة، سانتا مونيكا، كاليفورنيا ورشة عمل مجلس اإلدا االجتماع:
 

 القضايا المعلقة

 المساءلة: آخر المستجدات/حالة مجلس اإلدارة:  WS2مسار العمل  •
o  رجوع مؤسسةICANN  بالمسار المقترح لمعالجة المراجعة المستقلة لمسائل إطار حقوق اإلنسان والتعامل مع قضايا

 الموارد ذات الصلة.
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o  تقوم مؤسسةICANN  بإعداد وثائق الوصف الوظيفي التي تحدد مناصب مجلس اإلدارة )كما تم القيام به في مسار

، بحيث يمكن لمجلس اإلدارة المراجعة والتعليق، وبالتالي يمكن لجهة اتصال مجلس اإلدارة التسليم إلى (WS1العمل 

 .ICANNمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة 

يفكر العاملون في مختلف األفكار التي طرحت خالل المناقشة والعودة إلى مجلس  وج من المأزق:أطر العمليات وعملية الخر •
 اإلدارة بخطة.

o  :أفكار تراعي العودة إلى مجلس اإلدارة بشأن هذا الموضوع 
 حدد ما إذا كانت هذه قضية سياسة أم تنفيذ.  ▪
  السياسة.إذا كانت قضية سياسة، فإنها تعود إلى المؤسسة التي أصدرت هذه  ▪
 إذا كانت قضية تنفيذ، فيجب اتباع الخطوات التالية: ▪

معرفة ما إذا كانت هناك ثغرات تحتاج إلى تحديد. وإذا كانت هناك ثغرات محددة، يجب الرجوع  •
 إلى أصحاب المصلحة الذين قدموا السياسة األصلية وطلب معالجة هذه الثغرات.

 ب ذلك. إلشراك مجلس اإلدارة، ال بد من وجود ما يوج •

إلى المجتمع مباشرة ولكن يجب أن  ICANN)من يوران( ينبغي أن تكون العملية: ال ترجع مؤسسة  •
 تسير العملية عبر مجلس اإلدارة ويعيد مجلس اإلدارة مرة أخرى التوجيه عبر المجتمع.

• WHOIS :طلب إلى مؤسسة  المفّصلICANN مجلس أوروبا بشأن نظام  للنظر في دعوة مجلس اإلدارة إلى المؤتمر الذي ينظمه
WHOIS .والخصوصية 

 أسئلة وأجوبة تقرير المدير التنفيذي: •
o  محاولة تحسين القضايا والتحديات بشكل أكثر وضوحا وجعل التقرير العام أكثر اتساقا، وكل ذلك من شأنه أن يحسن فائدة

 التقرير ويسهل إشراف مجلس اإلدارة على نحو أفضل.
o ة األسئلة الموجهة إلى مؤسسICANN :استنادا إلى هذا التقرير األخير 

 يرغب مجلس اإلدارة في معرفة شعور العاملين المبتدئين حيال الترقي في المؤسسة. ▪
فيما يتعلق بالمشاركة، يود مجلس اإلدارة أن يعرف مقدار دفع تحليل الثغرات للمشاركة، ومقدار دفع الفرص  ▪

 والطلب الناشئين لها.
لحصول علی معلومات/تبادل آراء إضافي بشأن سياسة السداد لمشارکة أعضاء يرغب مجلس اإلدارة في ا ▪

 فريق المراجعة لفهم ما إذا کانت عوامل إعاقة المشارکة.
يعتقد مجلس اإلدارة أنه من المهم النظر في مشاركة المجتمع في فرق المراجعة: الجوانب المتنافسة بين  ▪

يقة التي يفكر بها مجلس اإلدارة فيها. انخفاض مستوى المشاركة الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليها والطر
 مع األسماء المتكررة: قد يحتاج األمر إلى معالجة على مستوى المجتمع.

 شملت ردود الفعل ما يلي: الدولي: ICANNقرار استراتيجية مكتب  •
o  .اتفاق عام من مجلس اإلدارة مع محور نموذج المكتب اإلقليمي 
o  ينبغي علی مؤسسةICANN .معايرة المناطق ومواقع المكاتب داخل المناطق لضمان وجود تمثيل کاف 
o  تحديد طريقة لقياس النتائج بطريقة موحدة ومشتركة عبر المؤسسة بأكملها؛ أن تكون النتائج مركزة عن طريق إدراج

 لمشاركة، عدد المتطوعين ورضاهم.مؤشرات األداء األساسية التالية: األموال المنفقة لكل مكتب، إنجاز ا

 قضايا فضاء أسماء النطاقات: •

o  تضعICANN .اللمسات األخيرة علی المتطلبات  

o  تجهز مؤسسةICANN  تأطيرا للمناقشة ومقترح لكيفية التعامل مع المجتمع واإلجابة على الرسالة من مقدمي الطلبات
HOMEو .CORP (2016. )التي وردت في أغسطس. 

o الموصوف أعاله على مجلس اإلدارة للنظر فيه. عرض االقتراح  

o  :المسار لبدء العمل 
 عرض النهج المقترح للمجتمع وبدء العمل في السياسات. ▪

  .IETFبدء المناقشة مع فريق عمل هندسة اإلنترنت  ▪

o ريق كوبنهاغن تقوم مجموعة العمل الفنية التابعة لمجلس اإلدارة بمتابعة العمل وتقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن ط
 بخطة وجدول زمني.

 متابعة االستشراف االستراتيجي: •
o .تأييد عام للنهج نحو بناء استشراف استراتيجي، وال سيما نهج تحديث االستشراف االستراتيجي على أساس منتظم 
o  اقتراح لمؤسسةICANN لس للنظر فيه: الخطة االستراتيجية للمؤسسة تختلف عن تلك الخاصة بالمجتمع، ودور مج

 والتركيز عليها. ICANNاإلدارة هو مراقبة خطة مؤسسة 
o  تضع مؤسسةICANN .بعض التدابير التشغيلية التي توضح ما إذا کانت الخطة االستراتيجية ناجحة 
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o  تقدم مؤسسةICANN  توضيحا لكيفية ترکيز المنظمة علی وضع الخطة االستراتيجية وکيفية مواءمتها مع أهداف
 تشغيل األطول أجال.المؤسسة، ومع خطة ال

o  تطلب مؤسسةICANN .عرض جدول زمني شامل يحدد غاية خارطة الطريق 
o  ُطلِب من مؤسسةICANN  النظر في الوقت الذي ستتوفر فيه صورة سريعة للخطة االستراتيجية لمواءمتها مع بيان

 المخاطر الذي سينظر فيه مجلس اإلدارة.

• ICANN ( ومنتدى حوكمة اإلنترنتIGF:)  مواصلة المناقشة في ورشة عمل مجلس اإلدارة المقبلة؛ تم تبادل العديد من األفكار
 ولكن ال توجد بنود عمل محددة. ،أدناه(واالقتراحات )انظر 

o  الحاجة إلى التعرف على اتجاهات في منتدى حوكمة اإلنترنت وكيفية ارتباطها بمؤسسةICANN. 
o  السؤال "ما هو القصد االستراتيجی لمؤسسة ينبغي إيالء االهتمام الكافي لإلجابة عنICANN  فيما يتعلق بمنتدى حوكمة

 .تحديد المستوى المناسب للمشاركةاإلنترنت"؟ وبمجرد أن يكون ذلك واضحا، نحتاج إلى 
o المشارکة علی المستويين الوطني واإلقليمي في اجتماعات منتدى حوكمة اإلنترنت أمر هام، ال سيما في البلدان التي لم 

 يتم بعد وضع نموذج أصحاب المصلحة المتعددين. 
o .ينبغي النظر في التمويل المناسب الجتماعات منتدى حوكمة اإلنترنت اإلقليمية 
o .النظر في وجود قدر من االستمرارية لعامل الثقة مع مراعاة تناوب أعضاء مجلس اإلدارة 

 الطريق إلى األمام: –قضية الثقة  •
o  متعقب الثقة: ُطلِب من مؤسسةICANN .تقديم اقتراح لمناقشة إضافية 

 

 
 القرارات
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 جدول أعمال الموافقة: 

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة •
o ( يوافق مجلس اإلدارة على محضر اجتماعات مجلس إدارة 2017.02.03.01تقرر بموجب القرار رقم ،)ICANN 

 .2016ديسمبر  13بتاريخ 

 بالنص العربيالذي يمثل باكستان  .پاکستانالسم النطاق المدّول  ccTLDتفويض نطاق المستوى األعلى لرمز البلد   •
o ( كجزء من ممارسة 2017.02.03.02تقرر بموجب القرار رقم ،)ICANN  لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظيفة

وقّيمت طلب تفويض نطاق  PTI، راجعت المعرفات التقنية العامة IANAالتسمية لهيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة 
 National Telecommunicationاالت المستوى األعلى لرمز البلد .پاکستان إلى الهيئة القومية لالتص

Corporation.وتبّين الوثائق أنه تم اتباع اإلجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب . 

 تعيين اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار •
o ( يقوم مجلس اإلدارة بتعيين بول إبرسمان في اللجنة االستشارية لألمن 2017.02.03.03تقرر بموجب القرار رقم ،)

 .2020ديسمبر  31لمدة ثالث سنوات تبدأ فور موافقة مجلس اإلدارة وتنتهي في  SSACستقرار واال

 .XXXتعديل اتفاقية السجل  •
o ( ُيعتمد تعديل اتفاقية السجل 2017.02.03.04تقرر بموجب القرار رقم ،)XXX والرئيس والمدير التنفيذي، أو من .

 اإلجراءات حسب االقتضاء الستكمال وتنفيذ االتفاقية.ينوب عنه )ينوبون عنه(، مصرح لهم باتخاذ هذه 

 (GNSOالمراجعة المستقلة لخطة توصيات المنظمة الداعمة لألسماء العامة ) •
o ( يقر مجلس اإلدارة بعمل فريق عمل المراجعة للمنظمة الداعمة لألسماء 2017.02.03.05تقرر بموجب القرار رقم ،)

 لتنفيذ الشاملة التي اعتمدها مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة.ويشكرهم على إخراج خطة ا GNSOالعامة 
o ( يؤيد مجلس اإلدارة النهج المرحلي المبين في خطة التنفيذ، ويقر بأن 2017.02.03.06تقرر بموجب القرار رقم ،)

 .3و 2هناك حاجة إلى تفاصيل إضافية بشأن تفاصيل التنفيذ من لمرحلتي التنفيذ 
o (، يقبل مجلس اإلدارة خطة التنفيذ لمراجعة المنظمة الداعمة لألسماء 2017.02.03.07ار رقم )تقرر بموجب القر

 .GNSOالعامة 
o ( أن يوجه مجلس اإلدارة فريق عمل المراجعة لتقديم تحديثات إلى لجنة 2017.02.03.08تقرر بموجب القرار رقم ،)

تلك التحديثات نصف السنوية إنجازات التنفيذ وخطط  كل ستة أشهر. وتحدد OECالفاعلية التنظيمية لمجلس اإلدارة 
التنفيذ المستقبلية. وخالل هذه التحديثات يقدم فريق عمل مراجعة المنظمة الداعمة لألسماء العامة تفاصيال إضافية بشأن 

اطات مؤقتة إذا رأت التقدم المحرز في التنفيذ وقابلية القياس. ويجوز للجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس اإلدارة أن تطلب إح
 ضرورة لذلك.
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o ( أن أية آثار تتعلق بالميزانية لتنفيذ مراجعة المنظمة الداعمة لألسماء 2017.02.03.09تقرر بموجب القرار رقم ،)
 العامة تعتبر جزءا من عمليات وضع الميزانية السنوية السارية في ذلك الحين.

 (RDSفريق مراجعة خدمات دليل التسجيل ) تعيين منتدبي مجلس اإلدارة لمراجعات نوعية جديدة: •
o ( يعين مجلس اإلدارة كريس دسبين للعمل كعضو في فريق مراجعة 2017.02.03.10تقرر بموجب القرار رقم ،)

ويطلب أن يضع هذا الفريق ويقدم اختصاصاته وصالحياته المعتمدة وخطة العمل إلى  RDSخدمات دليل التسجيل 
، وذلك للتأكد من أن نطاق الفريق وجدوله الزمني يتفقان مع متطلبات لوائح 2017مايو  15مجلس اإلدارة بحلول 

ICANN. 

 تعيين منتدبي مجلس اإلدارة لمراجعات نوعية جديدة: أمن ومرونة واستقرار نظام أسماء النطاقات الثاني •
o ( يعين مجلس اإلدارة كافيه رانجبار للعمل كعضو في فريق المراجعة 2017.02.03.11تقرر بموجب القرار رقم ،)

، ويطلب أن يضع هذا الفريق ويقدم اختصاصاته وصالحياته المعتمدة وخطة SSRالثاني المرونة واالستقرار والشفافية 
كد من أن نطاق الفريق وجدوله الزمني يتفقان مع متطلبات ، وذلك للتأ2017مايو  15العمل إلى مجلس اإلدارة بحلول 

 .ICANNلوائح 

 (IRTP-Cطلب مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة: االمتثال لسياسة النقل بين أمناء السجالت الجزء ج ) •
o ( يقر مجلس اإلدارة التعليم الصادر إلى رئيس 2017.02.03.12تقرر بموجب القرار رقم ،)ICANN ا ومديره

 التنفيذي لتأجيل تنفيذ االمتثال بشأن إزالة أو إضافة الخصوصية/الوكيل بشأن سياسة النقل إلى أن يتم حل قضايا التنفيذ.
o ( يعتزم مجلس اإلدارة أن يعالج في اجتماع الحق الطلب المقدم من 2017.02.03.13تقرر بموجب القرار رقم ،)

للعمل مع مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت  ICANNمؤسسة مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة لتوجيه 
 واألطراف المعنية األخرى لتقييم البدائل المحتملة لشواغل التنفيذ التي تتعلق بسياسة النقل الجزء ج.

 (2016: بيان حيدر أباد )نوفمبر GACمشورة  •
o ( يعتمد مجلس اإلدارة بطاقة2017.02.03.14تقرر بموجب القرار رقم ،) " مشورة اللجنة االستشارية الدرجات بعنوان

[" رداً على البنود PDF، 67 KB] (2017فبراير  3بيان حيدر أباد: اإلجراءات والمستجدات ) – GACالحكومية 

 في بيان حيدر أباد. GACالواردة في مشورة 

 نشر تقارير أنشطة لجان مجلس اإلدارة •
o ( يوافق مجلس اإلدارة على نشر تقارير أنشطة لجان مجلس اإلدارة التي 2017.02.03.15تقرر بموجب القرار رقم )

كتروني: اإلل ICANNتصدر كل ستة أشهر على صفحات نشاط مجلس اإلدارة لموقع 
(en-24-03-2014-https://www.icann.org/resources/pages/documents.) 

 تعيين مدققين مستقلين •
o ( يفوض مجلس اإلدارة الرئيس والمدير التنفيذي 2017.02.03.16تقرر بموجب القرار رقم ،) )أو من يعينه )يعينهم

األعضاء لتكون هي شركة تدقيق الحسابات للقوائم المالية للعام المالي  BDOوشركات  BDO LLPباالستعانة بشركة 
 .2017يونيو  30المنتهي في 

 
 جدول األعمال الرئيسي: 

 النظر في مشورة لجنة الحوكمة لدى مجلس اإلدارة لتشكيل لجنة آليات مساءلة مجلس اإلدارة •

(، يوافق مجلس اإلدارة على بدء العملية لتعديل اللوائح األساسية إلعادة 2017.02.03.17تقرر بموجب القرار رقم ) •
)هـ( من  4.2، القسم 4( بموجب المادة BCGتخصيص مسؤوليات إعادة النظر المخولة للجنة الحوكمة لدى مجلس اإلدارة )

 إلى لجنة أخرى لدى المجلس. ICANNلوائح 

(، يوجه مجلس اإلدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه )ينوبون عنه(، 2017.02.03.18وجب القرار رقم )تقرر بم •
من اللوائح إلعادة تخصيص  4.2، القسم 4من اللوائح لبدء العملية لتعديل المادة  25.2التخاذ جميع الخطوات الالزمة وفقا للمادة 

)هـ( إلى لجنة أخرى لدى 4.2، القسم 4بموجب المادة  BGCة الحوكمة لدى مجلس اإلدارة مسؤوليات إعادة النظر المخولة للجن
 المجلس.

من  25.2(، إذا تم اعتماد التعديل المقترح على اللوائح األساسية وفقا للمادة 2017.02.03.19تقرر بموجب القرار رقم ) •
 (.BAMCاإلدارة )اللوائح، فإن مجلس اإلدارة يشكل لجنة آليات مساءلة مجلس 

 
 تتوفر الوثائق الكاملة لكل قرار على هذا الرابط:

en-03-02-2017-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board 

 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-hyderabad57-gac-advice-scorecard-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-hyderabad57-gac-advice-scorecard-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-hyderabad57-gac-advice-scorecard-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en
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 (2017ورشة عمل مجلس اإلدارة في كوبنهاغن )مارس  –مجلس اإلدارة  تقرير المدير التنفيذي إلى
 (2017فبراير  15 – 2017يناير  13القضايا المعلقة من قرارات مجلس اإلدارة )

 
 اجتماع مجلس اإلدارة 2017فبراير  3

 . ICM Registry LLC: تتخذ المؤسسة خطوات إلنجاز وتنفيذ التعديل المعتمد مع .XXXتعديل اتفاقية السجل  •

لجنة الفعالية التنظيمية لمجلس اإلدارة  :(GNSOالمراجعة المستقلة لخطة توصيات المنظمة الداعمة لألسماء العامة ) •
لديهما إجراءات المتابعة التي تتعلق بإجراء مجلس اإلدارة  GNSOوفريق عمل مراجعة المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 الداعمة لألسماء العامة. لقبول خطة تنفيذ مراجعة المنظمة 

: وافق مجلس اإلدارة أن االلتزام بسياسة النقل بين أمناء السجالت الجزء ج –طلب مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  •
يعالج في اجتماع الحق الطلب المقدم من مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة لتوجيه المؤسسة للعمل مع مجموعة أصحاب 

 الجزء ج.  –المصلحة ألمناء السجالت واألطراف المعنية األخرى لتقييم البدائل المحتملة لشواغل التنفيذ التي تتعلق بسياسة النقل 

: يعمل رؤساء لجان مجلس اإلدارة على وضع نموذج موحد للتقارير لنشر تقارير شر تقارير أنشطة لجان مجلس اإلدارةن •
اإللكتروني عند االنتهاء  ICANNأنشطة لجان مجلس اإلدارة، وتنشر هذه التقارير على صفحات نشاط مجلس اإلدارة لموقع 

 من إعدادها. 

: تتخذ المؤسسة الخطوات مجلس اإلدارة لتشكيل لجنة آليات مساءلة مجلس اإلدارة النظر في مشورة لجنة الحوكمة لدى •
من اللوائح إلعادة تخصيص مسؤوليات إعادة النظر المخولة للجنة الحوكمة لدى  4.2، القسم 4األولية للعملية لتعديل المادة 

 مجلس اإلدارة إلى لجنة أخرى لدى مجلس اإلدارة
 

التفاصيل اإلضافية عن كل مسألة من المسائل المعلقة لقرارات مجلس اإلدارة المعتمدة خالل الفترة من يقدم المخطط أدناه بعض 
 . 2017فبراير  15 – 2016يناير  13
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تاريخ  

اجتماع 
مجلس 
 اإلدارة

 (2017فبراير  15الوضع الحالي )اعتبارا من  رقم القرار عنوان القرار

1 
شباط  3

)فبراير( 
2017 

تعديل اتفاقية السجل 
XXX. 

2017.02.03.04 

قيد العمل. تتخذ المؤسسة خطوات إلنجاز وتنفيذ التعديل المعتمد مع 
ICM Registry LLC وتنشر النسخة المنجزة للتعديل على العنوان .

التالي: 
-https://www.icann.org/resources/agreement/xxx

en-31-03-2011. 

2 
شباط  3

)فبراير( 
2017 

المراجعة المستقلة 
لخطة توصيات 
المنظمة الداعمة 
لألسماء العامة 

(GNSO)  

2017.02.03.08 

رة وفريق عمل مراجعة قيد العمل. لجنة الفعالية التنظيمية لمجلس اإلدا
لديهما إجراءات المتابعة التي  GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

تتعلق بإجراء مجلس اإلدارة لقبول خطة تنفيذ مراجعة المنظمة الداعمة 
لألسماء العامة. ويشمل هذا مجموعة العمل التي تقدم تحديثات إلى لجنة 

ازات التنفيذ وخطط التنفيذ الفعالية التنظيمية كل ستة أشهر محددة إنج
 المستقبلية. 

3 
شباط  3

)فبراير( 
2017 

طلب مجلس المنظمة 
الداعمة لألسماء 

العامة: االمتثال لسياسة 
النقل بين أمناء 

السجالت الجزء ج 
(C-IRTP) 

2017.02.03.13  

قيد العمل. وافق مجلس اإلدارة أن يعالج في اجتماع الحق الطلب المقدم 
من مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة لتوجيه المؤسسة للعمل مع 

مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت واألطراف المعنية األخرى 
الجزء  –تتعلق بسياسة النقل لتقييم البدائل المحتملة لشواغل التنفيذ التي 

ج. والقلق هو ما إذا كان ينبغي إطالق إزالة أو إضافة خدمة 
( Whoisالخصوصية/الوكيل )ألنه تغيير في معلومات المسجل في نظام 

 يوما بموجب سياسة النقل المحدثة.  60غلق اسم النطاق لمدة 

4 
شباط  3

)فبراير( 
2017 

نشر تقارير أنشطة 
 لجان مجلس اإلدارة

2017.02.03.15 

قيد العمل. عقب إجراء مجلس اإلدارة بالموافقة على نشر تقارير أنشطة 
لجان مجلس اإلدارة كل ستة أشهر، يعمل رؤساء لجان مجلس اإلدارة 

موحد للتقارير لنشر تقارير أنشطة لجان مجلس  على وضع نموذج
اإلدارة. ويتم نشر التقارير على صفحات نشاط مجلس اإلدارة في موقع 

ICANN  :اإللكتروني
-https://www.icann.org/resources/pages/documents

en-24-03-4201 . 

5 
شباط  3

)فبراير( 
2017 

النظر في مشورة لجنة 
الحوكمة لدى مجلس 
اإلدارة لتشكيل لجنة 
آليات مساءلة مجلس 

 اإلدارة

2017.02.03.17 
– 

2017.02.03.19  

، القسم 4قيد العمل. تتخذ المؤسسة الخطوات األولية للعملية لتعديل المادة 
من اللوائح إلعادة تخصيص مسؤوليات إعادة النظر المخولة للجنة  4.2

الحوكمة لدى مجلس اإلدارة إلى لجنة أخرى لدى مجلس اإلدارة. ويستمر 
عملية العمل اإلضافي بشأن هذه المسألة خالل األشهر المقبلة وفقا لل

 من اللوائح.  25.2الواردة في المادة 

 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/agreement/xxx-2011-03-31-en
https://www.icann.org/resources/agreement/xxx-2011-03-31-en
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 

 أفراد المؤسسة 
 دايان شرويدر، نائب الرئيس األول للموارد البشرية العالمية

 

 أبرز نقاط أفراد المؤسسة
 كما هي موضحة أدناه مستقرة نسبيا. ICANNمنذ التقرير األخير، تظل مقاييس مؤسسة 

 
شخصا أقل من توقعات ميزانية السنة المالية  19شخص، أي بعدد  367عدد  ICANN، تضم مؤسسة 2017اعتبارا من نهاية يناير 

 أشخاص آخرين.  8شخصا وغادر  13شخص. وعلى مدى األشهر الثالثة الماضية، انضم  386التي بلغ توقعها  2017
 

 
 

 معدالت النمو السنوية )من يونيو إلى يونيو(: 
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( في مكتب %79) 218من  مكاتب أمريكا الشمالية وعن بعد، تتكون 2016يناير  31اعتبارا من حسب المواقع:  ICANNمؤسسة 
يعمل عن بعد في كندا، ويبلغ مجموعهم  1الواليات المتحدة، يعملون عن بعد في  28في مكتب واشنطن العاصمة،  29لوس أنجلوس، 

275 (75.)% 

 
 

% 7.41من  2017% اعتبارا من يناير 7.83% ليصل إلى 0.42خالل األشهر الثالثة الماضية بنسبة  معدل الدوران الطوعيارتفع 

% في جميع أنحاء العالم. 12.8فإن المؤشر هو  )كالهما على أساس اثني عشر شهرا متتابعة(. وبالمقارنة، 2016اعتبارا من أكتوبر 
في الواليات  %12.4 وتبلغ المؤشرات لهاتين المنطقتينالطوعي في الواليات المتحدة وسنغافورة.  ICANNكان معظم معدل دوران 

  % في سنغافورة.12.6المتحدة و 
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، فإن معظم المجموعات الوظيفية تقترب من الهدف المحدد في نهاية السنة، فيما عدا 2017بالمقارنة مع ميزانية نهاية السنة المالية 
أشخاص( أقل، والمشاركة العالمية  6% )12أشخاص( أقل، العمليات لديها  6% )18لديها  GDDعمليات قسم النطاقات العالمية 

ان، ترتبط الفروق في المقام األول بإعادة تنظيم أقل. وباإلضافة إلى معدل الدور( أشخاص 8% )15لديها  GSEألصحاب المصلحة 
الكفاءات والبدء في تركيز وظيفي جديد على االستدامة والترقيات التنظيمية. وتشمل هذه الوظائف الجديدة عمليات األمن، التخطيط 

 التنظيمي والتحسينات، ومراجعة الضوابط الداخلية.
 

 
عضوا  50جيد التوازن باإلناث اللواتي لديهن أغلبية طفيفة. أما فريق اإلدارة العليا المكون من  ICANNلمؤسسة  التنوع االجتماعي

 % )إناث/ذكور(.71% / 29% إناث. ويظل التوازن بين الجنسين في الفريق التنفيذي عند نسبة 38% ذكور و62فهو 
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في مناطق األميريكتين وأوروبا والشرق األوسط أعلى من منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي لديها نسبة أعلى من  اإلدارة العلياتوزيع 
(. وهذه هي فرق بأقدمية وخبرة أقل من المناطق GDDالوظائف التشغيلية )مثل االمتثال التعاقدي وعمليات قسم النطاقات العالمية 

 مين الماضيين، بما يتفق مع معدالت الدوران المنخفضة نسبيا.األخرى. كان التوزيع مستقرا خالل العا
  

 
 

عاما، وهو ما يقرب  40للمؤسسة كان مستقرا على مدى السنوات الثالث الماضية، حيث بلغ متوسطه حوالي  التوزيع العمريكما أن 

ة المهنية العالية في معظم مناصب مؤسسة من النقطة الوسطى للتقدم الوظيفي المهني، وكما هو متوقع بالنسبة إلى متطلبات الفطن
ICANN. 

 
 وانخفاض معدل الدوران نسبيا.  2013سنوات، مما يعكس النمو في عام  3.5حوالي  سنوات الخدمةويبلغ متوسط 
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 

 موارد المؤسسة المالية 
 إكسافيير كالفيز، المسئول المالي الرئيس

 

 أبرز النقاط المالية 

يرجى الرجوع إلى القسم المالي لعرض طلب أصحاب المصلحة ربع السنوي، الذي يتوفر على 
en.pdf-eb1715f-report-https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly. 

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly-report-15feb17-en.pdf
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 

 األنشطة القانونية
 جون جيفري، السكرتير والمستشار العام

 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
؛ وقد تم اآلن ICANNضد  DotConnectAfricaتم بنجاح معارضة اقتراح لألمر القضائي األولي الثاني للمدعي في قضية منظمة 

 .NPC( في جنوب أفريقيا، ZACR. وسيتم تشغيله بمعرفة السجل المركزي )AFRICAتفويض 
 

 نظرة عامة على النشاط
نصحت فريق قسم النطاقات العالمية بشأن قضايا نطاق المستوى  وفرق السياسات: GDDالدعم القانوني لقسم النطاقات العالمية 

على تنفيذ سياسة التوافق في اآلراء التي تفرض على جميع نطاقات المستوى ، بما في ذلك وضع اللمسات األخيرة gTLDاألعلى العام 
المفّصل، والتخطيط لتنفيذ سياسة اعتماد خدمات الوكيل المعتمد والخصوصية. قدمت الدعم القانوني  WHOISاألعلى العام االنتقال إلى 

الجديدة. نصحت أعضاء فريق المبادرات  gTLDحقة لبرنامج بشأن عمليات وضع السياسات، بما في ذلك تلك التي تعالج اإلجراءات الال
الجديدة على  gTLDاالستراتيجية الذين يدعمون فرق المراجعة بشأن وضع الصيغة النهائية لمشروع التقرير المتعلق بآثار برنامج 

 المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك.
 

واصلت التنسيق بين األسام لدعم العمليات الجديدة لما بعد النقل، بما في ذلك تقديم : IANAالدعم القانوني النتقال اإلشراف على وظائف 
المشورة بشأن المراجعات النوعية وتكوين الفرق، وتقديم التوجيهات بشأن دعم عمليات تمكين المجتمع، ودعم األنشطة التنظيمية لمجلس 

 . 2العمل . دعمت وضع مقترح مسار PTIإدارة المعرفات التقنية العامة 
 

، وقدمت المشورة بشأن (FIADIأيدت دخول مذكرة التفاهم الجديدة )الدعم القانوني لفريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة: 

 مذكرات التفاهم التي تدخل في العملية.
 

( من شعبة مكافحة االحتكار في وزارة العدل CIDأنها تلقت طلب تحقيق مدني ) Verisignأعلنت التقاضي والخدمات الداخلية: 
 . WEBالمحتملة لـ  Verisignاألمريكية الذي يطلب الحصول على معلومات تتعلق بتشغيل 

 
الجديدة  gTLDأدارت عدة طلبات للمشاركة التعاونية، المراجعة المستقلة وإعادة النظر المودعة من قبل مقدمي طلبات نطاق 

(SPORTو .HALALو .ISLAM. وSHOPو .AMAZONو .PERSIANGULFو .GCCو .SPORTSو .SPA .
.(. قدمت الدعم القانوني للموارد البشرية، المالية، وعمليات MERCK. وHOTEL. وGAY. وMUSIC. وWEB. وCPAو

IANAقسم النطاقات العالمية، تكنولوجيا المعلومات، األمن، االمتثال التعاقدي، خدمات السجل، وخدمات أمين السجل ،. 
 

نصحت فريق العمليات بشأن المسائل ذات الصلة بالتعاقد المتعلق بنموذج تميز المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة إدارة العقود: 
EFQM الصفحة الرئيسية للمؤشر الرئيسي لألداء، ومبادرات التحكم في المخاطر لتعزيز السالمة واألمن في اجتماعات ،ICANN .

 مفتوحة بشأن المسائل المتصلة بالعقود بما في ذلك مراجعة العقود والتفاوض بشأنها. دعمت مبادرة البيانات ال
 

ي نصحت فريق قسم النطاقات العالمية بشأن المسائل المتعلقة بالتعاقد، بما في ذلك التعديل العالمي التفاقية السجل األساسية والتصويت ذ
ل الفني الرئيس بشأن النماذج المتعلقة باستخدام البيانات لدعم مبادراته . نصحت مكتب المسؤو2017فبراير  9الصلة الذي بدأ في 

 البحثية
 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
يتم التخفيف من حدة قضايا التقاضي من خالل الحفاظ على خطة جاهزية التقاضي للطلبات القانونية ذات الصلة، فضال عن استخدام 

صندوق المخاطر للرسوم والتكاليف. نوفر بانتظام نسخة بحق امتياز بين المحامي والموكل لتقرير التقاضي إلى مجلس اإلدارة بغالف 
ات محددة إلى مجلس اإلدارة بشأن نتائج التقاضي الهامة عند حدوثها. يتم نشر أنشطة التقاضي الجارية على منفصل، مع تقديم مالحظ

اإللكتروني:  ICANNصفحة التقاضي على موقع 
en-s/governance/litigationhttps://www.icann.org/resources/page.  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 

 ،WHOISقسم النطاقات العالمية: خدمات اسم النطاق والمشاركة الصناعية، مبادرات نظام 
 ، إدارة اإلنتاج، العمليات، دعم العمالء العالمي، االنتقالIANAوظائف 

 التنفيذ
 العالميةأكرم عطاهللا، رئيس قسم النطاقات 

 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
نتقال لسياسة اتم إخطار األطراف المتعاقدة بأن عليها تحديث خدمات دليل بيانات التسجيل الخاصة بها لالمتثال ، 2017فبراير  1في 

. وأبلغوا أيضا بأنه 2019فبراير  1وترحيل البيانات المطلوبة بحلول  .JOBS. وNET. وCOMالمفّصل لكل من  WHOISنظام 
. وتشترط هذه السياسات 2017أغسطس  1بحلول  دمات دليل بيانات التسجيللسياسة عرض الترميز الثابت لخيجب عليهم أن االمتثال 

 . WHOIS"مفصلة" بالترميز والعرض المّتسقين لنتيجة نظام  gTLDأن تكون جميع تسجيالت نطاقات 
 

( إلى التصويت. عقدنا RAمع مجموعة عمل مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت لنقل اتفاقية السجل المنقحة ) ICANNتعمل مؤسسة 
فبراير لتقديم لمحة عامة عن التعديالت المقترحة على السجل األساسي ومراجعة إجراء التصويت  7ندوة عبر الويب للسجالت في 

مقترع ويستمر  1229بالتوقيت العالمي المنسق مع إخطار إلى  23:59فبراير في الساعة  9والخطوات التالية. وافتتح التصويت في 
يوما. وبعد الموافقة على التعديالت المقترحة من قبل السجالت، ينظر مجلس اإلدارة في التعديالت المقترحة ويصوت عليها.  60لمدة 

 .ICANNيوما من  60وبمجرد اعتمادها، يتعين علی جميع السجالت االمتثال للسجل الجديد بناء علی إشعار مدته 
 

. باإلضافة إلى ذلك، فتحت WHOISدقة نظام  بتقريريناير الستعراض النتائج الخاصة  21كما استضافنا ندوة عبر الويب تفاعلية في 
 لقواعد إنشاء عالمات اللغة اليابانية للمستوى الثاني.فترة التعليقات العامة لجداول أسماء النطاقات المدّولة المرجعية 

 

بعد فترة التعليقات العامة.  2018للسنة المالية  PTIاعتمد خطة التشغيل والموازنة لـ  (PTIفي يناير، مجلس المعرفات التقنية العامة )

التي سيتم نشرها للتعليقات  ICANN، وهي جزء من ميزانية عمليات IANAکمدخالت في ميزانية خدمات  PTIوستعمل ميزانية 
 . ICANN59للموافقة عليها في  ICANNفي ميزانية  ICANNالعامة في نهاية شهر فبراير. وسوف ينظر مجلس إدارة 

 

 نظرة عامة على النشاط
محتملة. باإلضافة  1250من  1228لم ننفذ أي اتفاقيات سجل إضافية منذ أول العام، لذلك يظل العدد اإلجمالي لالتفاقيات المنفذة عند 

 .1250الجديدة البالغ عددها  gTLDمن نطاقات  1215إلى ذلك، تم اآلن تفويض 
 

 ، مخصصموقع إلكتروني( تقدما كبيرا في العام الماضي، بما في ذلك إطالق UASGأحرزت المجموعة التوجيهية للقبول العالمي )
 . الموارد التعليميةإلى جانب مجموعة شاملة من ، فيديو إعالمي

 
 UASG. كما ستعقد ICANN58لالنعقاد في  GDDجلسة، يخطط قسم النطاقات العالمية  25االستعدادات جارية لعقد أكثر من +

 ورشة عمل وجلسة عامة خالل االجتماع.
 فبراير. 2في مرفق إل سغوندو في  28الثامن والعشرين  KSKوشملت أحداث إضافية عقد مراسم مفتاح الدخول الرئيسي 

 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
، ومن GDDنواصل الترکيز علی تحسين العالقات مع السجالت وأمناء السجالت من خالل أنشطة مثل التعاون في جدول األعمال لقمة 

  .ICANNخالل االستفادة من الفرص للقاء ومناقشة الموضوعات محل االهتمام في اجتماعات 

https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://pti.icann.org/en/pti/adopted-board-resolutions-special-meeting-of-the-pti-board-18-january-2017
http://www.uasg.tech/
http://www.uasg.tech/
https://www.youtube.com/watch?v=0VAwYpe24ZA
https://uasg.tech/documents/
https://uasg.tech/documents/
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 
 االمتثال التعاقدي وإجراءات الحماية

 جيمي هيدلوند، نائب الرئيس األول لالمتثال التعاقدي وإجراءات الحماية للعمالء
 

 الرئيسيةأبرز النقاط والمعالم 
 برنامج تدقيق االلتزام التعاقدي

 برنامجنا للتدقيق هو نشاط مستمر ومتطور في االمتثال التعاقدي. وفيما يلي ملخص لألنشطة الحالية:
. ويبلغ مجموع مجتمع التدقيق 2013السجالت بموجب اتفاقية اعتماد أمين السجل لسنة  2016أكتوبر  4يجري حاليا تدقيق 

تقارير التدقيق األولية في أواخر يناير. ويقوم حاليا أمناء  ICANNشخصا. بعد مراجعة جميع الوثائق، أصدرت  54
 .ICANNالسجالت بمعالجة النتائج األولية والتعاون مع 

 
 لة جديدة من تدقيق السجالت، تضم عشرون من مشغلي السجالت في النطاق. ، استهلت جويناير 23وفي 

 

 نظرة عامة على النشاط
 لالمتثال التعاقدي في فبراير 3أسبوع التحسين المستمر السنوي الثالث 

ين المستمر. والهدف من اجتمع فريق االمتثال التعاقدي، عبر المحاور الثالثة، في لوس أنجلوس لعقد ورشة العمل السنوية الثالثة للتحس
ذلك هو تحديد ومناقشة فرص زيادة أو تحسين الجودة والكفاءة والفعالية في الجانب التشغيلي لوظيفة االمتثال وضمان االتساق عبر 

 عمليات االمتثال العالمية.
 

جلسة وعالجوا مناقشات بشأن النظام، العملية، اإلجراءات، نماذج االتصال وأنواع  25ساعد الخبراء في هذا المجال في مجموع حوالي 
 مختلفة لمجاالت االمتثال التي تتصل بالتزامات العقود. 

 
 ويواصل الفريق رحلته لتعزيز برنامج االمتثال التعاقدي وتحسين الشفافية والمساءلة. 

 
لصفحة الرئيسية التشغيلية الشهرية، يرجى الرجوع إلى صفحة تقارير وقياس أداء االمتثال التعاقدي على ل

https://features.icann.org/compliance  للتحديث ربع السنوي، يرجى االنتقال إلى
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en. 

  
 ( )ريكيافيك، أيسلندا(NCPHهيئة األطراف غير المتعاقدة )بين جلسات 

فبراير. وشارك ما يقرب من  15-13إلى جانب ريناليا، جورج وماركوس، حضر بين جلسات هيئة األطراف غير المتعاقدة الثالثة، 
ديم عرض واإلجابة على عضوا للمجموعة التجارية ألصحاب المصلحة ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية. دعي جيمي لتق 40

األسئلة من هيئة األطراف غير المتعاقدة بأكملها. كما طلبنا الحصول على مدخالت بشأن إمكانية إنشاء مجموعة عمل مخصصة للمجتمع 
 معنية بمسائل االمتثال التعاقدي وإجراءات الحماية للعمالء. 

 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
 ال يوجد.
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 

 العمليات: عمليات مجلس اإلدارة، العمليات العالمية، العمليات األمنية، تقييم المؤسسة وتحسينها، وتدقيق الضوابط الداخلية
 سوزانا بينيت، المسؤول الرئيس للعمليات

 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
. وتسير الفرق كما هو مخطط خرائط طريق متطورة، تعزيز الفرق والتحسينات المستمرةتنفيذ الفترة  وتشمل أبرز النقاط الرئيسية لهذه

في خرائط الطريق. وقد زادت عمليات مجلس اإلدارة، عمليات األمن وفرق تقييم المؤسسة وتحسينها من قوة األشخاص عبر االنتقاالت 
ورشة عمل فريق العمليات في أواخر فبراير بشأن تركيزنا االستراتيجي الداخلية وتقاسم الموارد الداخلية. وكانت المناقشات الرئيسية في 

 واألهداف والعمليات وتطوير الفرق.
 

 نظرة عامة على النشاط
كان تخطيط وتنفيذ ورشة عمل مجلس اإلدارة في فبراير كثيفا ولكنه مبتكرا، وشهدت إطالق هيكل جدول أعمال ورش العمل الجديدة. 

. ويستمر ICANN58وأحد تركيزاتنا الرئيسية هو تطبيق ما تعلمناه من إطالق جول األعمال الجديد لتشكيل ورشة عمل مجلس إدارة 
س اإلدارة، الذي ساعد إلى حد كبير على انطالقة سلسة، ويتقدم في الهيكل والعملية واإليقاع. وورشة عمل العمل الجماعي لعمليات مجل

والفريق في عمل  ميليسا كينغفي أقل من خمسة أسابيع لورشة عمل شهر فبراير، وعلى هذا النحو، بدأت  ICANN58مجلس إدارة 
انضمت في منتصف شهر يناير، وسدت دورا تشتد  ليزا سولينواإلعداد حتى قبل بدء ورشة عمل شهر فبراير. ونحن سعداء للغاية أن 

 الحاجة إليه داخل الفريق.
 

، أحد المسارات الرئيسية في خارطة طريق االنطالق. بنفس القدر من ICANNأطلقت مبادرة إدارة األزمات لدى  عمليات األمن
، يأتي عمل الفريق على تقييم واالستعداد لألحداث ICANNاألهمية، والضرورة لتعزيز وتعظيم االستفادة من اإلطار األمني الجتماع 

 شون فرييارك)نائب رئيس عمليات األمن( و سيمون غارسيدالقليلة المقبلة. أتم كل من العالمية التي سوف تجري على مدى األشهر 
 داريل سبيرمانى تكريس وقتهما إلنجاز هذه الوظيفة. ونحن أيضا سعداء جدا أن )مدير عمليات األمن( انتقالهما وأصبحا اآلن قادرين عل

)مدير أول الخدمات اإلدارية( يكرس اآلن ثلث وقته لعمليات األمن. ونظرا خلفيته الواسعة في مجال أمن المنشآت، سيقوم داريل 
 إلشراف على تنفيذ المسارات المتعلقة بالمنشأة لخارطة طريق العمليات األمنية، مثل األمن المادي واالستجابة للطوارئ.با
 

وتواصل المؤسسة تحقيق تقدم مقابل العولمة واستراتيجية المكاتب الدولية، بمساهمة من مجلس اإلدارة خالل ورشة عمل مجلس اإلدارة 
في المحاور مع هذه االستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بمبادرات بناء فرق العمل المحلية  مليات العالميةالعالماضية. ويتزامن عمل 

 وتحسينها، فضال عن أفضل برامج الممارسة على مستوى المؤسسة.
 

فيكتوريا تم ترقيته إلى مدير القسم، ويجري نقل  ليو فيغودا( تضيف قوة. يسرني جدا أن OA&I) التقييم والتحسين المؤسسيوظيفة 
سنوات وهو الذي بنى  10لمدة  ICANNمن قسم االمتثال التعاقدي لتعمل بصفة االختصاصي األقدم في هذا القسم. ليو متمرس في  يانغ

. وتقدمت فيكتوريا بسرعة على مدى السنوات 2015، ويركز على برامج التميز على مستوى المؤسسة منذ IANAبرنامج التميز لقسم 
مية ، متفوقة في تطوير مقاييس األداء والتقارير. هذا النمو ومجموعة المهارات الموسعة أمر بالغ األهICANNالثالث الماضية في 

 . OA&Iلتحقيق أهداف وظيفة التقييم والتحسين المؤسسي 
 

 ويشارك في عدة مشاريع للتحسين المستمر على مستوى المؤسسة/متعددة الوظائف، بما في ذلك:  OA&Iيقود التقييم والتحسين المؤسسي 
 

Excel@ICANN :سسة، الذي له نواصل استخدام نموذج أطلقنا التقييم الداخلي السنوي الثالث للتحسين المستمر على مستوى المؤ
يتزايد نطاق التقييم الداخلي كل عام، وتتضمن المرحلة الرئيسية هذا العام التركيز  .EFQMالتميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 

توسيع التخطيط والتدريب، السياق المركز االستراتيجي، تتبع التقدم والتقارير للتحسينات التي تم تحديدها،  –على )أ( الهيكل والعملية 
 EFQM، الذي سوف يجريه مقيمو المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 2019و )ب( التحضير للتقييم الخارجي عن السنة المالية 

)مدير العمليات العالمية(، التي صارت  ليندا تشينأضاف أيضا قوة، مع إضافة  ليو فيغوداالمعتمدون. الفريق األساسي، الذي يقوده 

يان ، (TPI)مدير التحسين المستمر لـ  ماريليا هيرانو مؤخرا العضو الخامس في هذا الفريق متعدد الوظائف، وإلى جانب ليو،

 )المدير األقدم لمخاطر وتدقيق االمتثال التعاقدي( وأنا.  أغرانونيك
 

كانت فرق التقييم والتحسين المؤسسي وتقنية المعلومات، فضال  الصفحة الرئيسية لمؤشرات األداء الرئيسية على مستوى األهداف:
من الصفحة الرئيسية لمؤشرات األداء الرئيسية على مستوى  3عن عدد من أصحاب األهداف، كانوا القوة الدافعة لتطوير اإلصدار 

لى األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء األهداف على المستويين المؤسسي والعام. تم إنشاء هذه الصفحة الرئيسية العامة استنادا إ
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الرئيسية المنشورة على مستوى المؤسسة. وخضع اإلصدار التجريبي لمراجعات مع مجلس اإلدارة ومجموعات المجتمع قبل البدء 
. ونحن اآلن . يتم تحديث الصفحة الرئيسية شهريا وهي بمثابة آلية الرقابة النظامية لمجلس اإلدارة والمجتمع2015في أواخر عام 

، تحسينات مقياسية وتطوير التكنولوجيا، تمكن 2017، المستهدف إطالقه في يوليو/أغسطس 3. ويشمل اإلصدار 2في اإلصدار 
 التنقيب الهابط التفاعلي وتغذية البيانات اآللية. 

 
لمعالجة المراسالت إلى تم إنشاء عمليات سليمة بمعرفة العديد من المجموعات الوظيفية  (:ARRسجل طلبات اإلجراءات )

ICANN مسؤول التكنولوجيا الرئيس(  ديفيد كونراد. وتم تشكيل فريق عمل متعدد الوظائف جديد لسجل طلبات اإلجراءات، يقوده(
، عمليات مجلس اإلدارة، ودعم GDDم النطاقات العالمية أعضاء من عمليات قس ARRوأنا. ويضم فريق سجل طلبات اإلجراءات 

، فضال عن مكتب المدير التنفيذي. وسوف تبني القوة المشتركة لفريق OA&Iوضع السياسات، وفرق التقييم والتحسين المؤسسي 
ؤسسة لمعالجة على العمليات السليمة القائمة بالفعل وتطور الهيكل/العملية على مستوى الم ARRسجل طلبات اإلجراءات 

 المراسالت إلى المدير التنفيذي ومجلس اإلدارة. والهدف هو ضمان أن تكون االستجابات منسقة وشاملة وسريعة وفعالة. 
 

غايات لكل  4إلى  3غاية ) 16أهداف،  5االستراتيجية وخطة التشغيل والموازنة على أساس إطار  ICANNتنظم خطة المشاريع: 
، بما في ذلك األعمال الجارية على مستوى األقسام ICANNيع داخل كل هدف. وجميع عمل مؤسسة هدف(، والعديد من المشار

القائم على غير المشاريع والعمل على مستوى األقسام القائم على المشاريع، متعدد الوظائف، أو على مستوى المؤسسة تم تجميعه 
ة واإلجراءات الناتجة إلى تحسين المواءمة وهيكل المساءلة . وتهدف المراجعWorkfrontكمشاريع في أداة إدارة المشاريع، 

والمالية على خارطة طريق وبدأت التنفيذ  OA&Iوالشفافية الفعالتين لعمل المؤسسة. تعاونت فرق التقييم والتحسين المؤسسي 
 .2018بمراجعة المشاريع المقدمة للسنة المالية 

 
عددا كبيرا من التقارير للمستفيدين الداخليين والخارجيين والجمهور. تستهلك هذه التقارير مقدار كبيرا من  ICANNتخرج  التقارير:

إلخراجها. وتهدف المراجعة على مستوى المؤسسة إلخراج التقارير واإلجراءات الناتجة إلى ضمان  ICANNموارد مؤسسة 
. تعاونت فرق االتصاالت، المبادرات االستراتيجية والتقييم والتحسين المؤسسي االستخدام الفعال لمواردنا وتحسين الهياكل والعمليات

OA&I .على خارطة طريق لهذا الجهد، وبدأت التنفيذ، والذي سوف يتصاعد مع انتهاء انتقال فيكتوريا إلى الفريق 
 

شة عمل مجلس اإلدارة األخير هذه الحاجة في وظيفة التدقيق للضوابط الداخلية الجديدة قيد اإلنشاء. وضع تدريب لجنة التدقيق في ور
 .2018سيتم تشكيل إنشاء هذه الوظيفة الجديدة وتقدمها قبل ختام ميزانية السنة المالية  األمام والوسط.

 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
 ال يوجد.
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 
 اإلدارية والسفرياتالموارد البشرية العالمية، الخدمات 

 دايان شرويدر، نائب الرئيس األول للموارد البشرية العالمية
 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
خالل فترة هذا الشهر، نواصل العمل على متابعة تخطيط موارد المؤسسات المرحلة األولى؛ كل تحركات مكتب لوس انجلوس التي 

 في كوبنهاغن. ICANN58عال للمسافرين المدعومين ألجل حدثت؛ ويحجز قسم خدمات السفريات بشكل ف
 

 نظرة عامة على النشاط
نواصل البحث عن طرق لجعل استخدامنا لنظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد أكثر كفاءة وتجربة  قسم الموارد البشرية العالمية:

أفضل للمؤسسة. ونواصل توثيق العمليات وإعداد التدريب لمختلف العمليات حيث تخطيط موارد المؤسسات هو مجرد عنصر من 
ن خارجيين على مستوى األقسام بهدف مساعدة الفرق على وضع كما ساعدت إدارة الموارد البشرية في عقد اجتماعي عناصر العملية.

في  2017الخطط االستراتيجية للسنة المالية القادمة. باإلضافة إلى ذلك، في شراكة مع فريق االتصاالت تم إطالق مسح األفراد 
 في أوائل شهر فبراير.يناير. واستمرارا لمبادرة ترتيبات العمل المرن، تم إطالق ورشة عمل "تكامل حياة العمل"  17

 
في كوبنهاغن. ويجري أيضا استكشاف برنامج  ICANN58تركيز قسم خدمات السفريات كان حجز السفر إلى  قسم خدمات السفريات:

  لتقديم مساعدة إضافية للمسافرين المدعومين الذين يواجهون مسائل تتعلق بالتأشيرات.
 

يتبقى عدد قليل من عناصر متابعة البسيطة. تم االنتهاء من  –انجلوس تام في األساس  البناء على مساحة مكتب لوس الخدمات اإلدارية:
  جميع تحركات المكتب وتم عقد حفل انتقال/استقبال ناجح جدا بالتزامن مع زيارة مجلس اإلدارة األخيرة لمكتب لوس انجلوس.

 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
 ال يوجد.
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 
 ( ITالهندسة وتقنية المعلومات )

 آشوين رانغان، نائب الرئيس األول، الهندسة والمسئول التنفيذي للمعلومات
 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
ذيين الذين قدموا اإللكتروني الحالي إلی المديرين التنفي ICANN.Orgتم تقديم الحل المقترح إلدارة الوثائق والمحتوى واستبدال موقع 

( التي تحدد بشكل أفضل هدف هذا ITIالموافقة الداخلية علی المشروع. كما تم تغيير اسم المشروع إلى مبادرة شفافية المعلومات )
 المشروع.

  
اختبار ، وهي شركة أمنية تتمتع بسمعة طيبة، إلجراء تدقيق األمن وBlack Hillsشركة  DNSكلف القسم الهندسي لنظام اسم النطاق 

. وقد تم ذلك لنثبت ألنفسنا ولألطراف الخارجية أننا نفذنا نظاما أمنيا مجديا. وتم تصميم هذه Lاالختراق على البنية التحتية لملف الجذر 
لم العملية نفسها للبحث عن المخاطر، وتحديد الخروق والتحديد بدقة حيث قد نفيض إذا ما هوجمنا. وقد تم إصدار نتائج هذه العملية، و

إلى الخطر من "فريق النمر". وحصلنا على درجة "الحد األدنى من المخاطر"، والتي تعتبر  Lتتعرض بنيتنا التحتية لملف الجذر 
 استثنائية في الدوائر األمنية. 

 

 نظرة عامة على النشاط
 التركيز على تعاون المجتمع الركائز:

اإللكتروني. يوجد  GACعلى صعيد المجتمع، تم تسليم آلية إلدارة الجوانب الفنية لترجمة المحتوى لموقع اللجنة االستشارية الحكومية 
في عملية استكمال اختبار االنحدار الدال وتقييم األمن الرسمي قبل إطالق إصدار ما قبل النشر للبرنامج لتحديد  Salesforceفريق 

 مارس. 1طالق التجريبي في السجالت في اإل
 

 البنود الرئيسية
شهد جهد مشترك بين فرق األمن السيبراني والعمليات تنفيذ عملية يتطلب بموجبها الوصول إلی أي خدمة تقنية المعلومات تسجيل 

يعد هذا تحسين أو عن بعد منها. و ICANNسواء کنت في مكتب  –في جميع األوقات  VPNالدخول إلی الشبکة االفتراضية الخاصة 
 أمني وكذلك تبسيط للعملية. 

 
في لوس أنجلوس من حيدر أباد لتجديدها وإعادة اختبارها وجردها وإعادة تعبئتها. تحتوي  ICANNوصلت مجموعة معدات اجتماع 

. وأدت ICANNلتشغيل شبكة مستقلة ودعم العاملين في اجتماعات  ICANNالمجموعة علی جميع الموارد الفنية التي تحتاجها 
تأخيرات الميناء والتسليم إلى زيادة الوقت الذي استغرقته المعدات للوصول من الهند، األمر الذي لم يترك لفريق الخدمات الفنية 

سوى ثمانية عشر ساعة لتحويل الشحنة إلى كوبنهاغن. وبمساعدة من فريق عمليات تقنية المعلومات كانوا قادرين  MTSلالجتماعات 
 الهدف الذي يتطلب بذل جهد قوي. على تلبية هذا

 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
المعينة، تركتهم.  GAC، تم إبالغنا بأن تراسي هند، عضو في سكرتارية اللجنة االستشارية الحكومية ICANN57قبل فترة وجيزة من 

رت هذه المغادرة بشكل مباشر على وتيرة . وقد أثGAC، وتعمل بمثابة "مؤسس" موقع GACكانت خبيرة رئيسية في مجال موقع 
(. ويتم توجيه 2017)يونيو  ICANN 59التدريب وتدقيق المحتوى. وتأثر التشغيل المتاح العام ومن المتوقع اآلن فقط أن يكون حوالي 

  وتوجيهاتها.  GACوتيرتنا من رغبات 
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 مكتب المسؤول الفني الرئيس

 ديفيد كونراد، المسؤول الفني الرئيس
 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
شارك في ورشة عمل مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية للمناطق المهّمشة ومجموعة عمل السالمة العامة في  •

 نيروبي، كينيا.

 لمنطقة الجذر مؤهال من الناحية التشغيلية. DNSSECأصبح مفتاح الدخول الرئيسي لالمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق  •

 للبيانات المفتوحة. ICANNتبدأ المرحلة االستكشافية األولية لمبادرة  •

 انتهت فترة التعليقات العامة بشأن مشروع مؤشرات جودة تقنيات المعّرف. •

 .APNICوالمحيط الهادئ  يعقد الفريق البحثي لمكتب المسؤول الفني الرئيس ورشة عمل مع مركز معلومات شبكات آسيا •

 تعاون مكتب المسؤول الفني الرئيس مع المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في تنفيذ مختلف جهود التوعية. •

 .ICANNعمل مع فريق تقنية المعلومات في خيارات حماية العالمات التجارية لألسماء التي تخص  •

 االستقرار والمرونة األول.تم نشر وثيقتين استجابة لتوصيات فريق مراجعة األمن و •
 

 نظرة عامة على النشاط
شارك في ورشة عمل مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية للمناطق المهّمشة ومجموعة عمل السالمة العامة في نيروبي، 

حكومية للمناطق وشارك أعضاء مكتب المسؤول الفني الرئيس في ورشة العمل األولى لمجموعة عمل اللجنة االستشارية ال كينيا:
يناير(. وكانت هذه فرصة طيبة للتواصل مع أصحاب  26-22المهّمشة وورشة عمل مجموعة عمل السالمة العامة في نيروبي كينيا )

المصلحة، بما في ذلك الحكومات، وإنفاذ القانون، ومسؤولو نطاق المستوى األعلى لرمز البلد، وغيرهم من المنطقة األفريقية، للمساعدة 
ورسالتها. وكانت مساهمتنا أن نأخذ المشارکين من خالل نظرة عامة موسعة على نظام اسم النطاق  ICANNيادة الوعي بمؤسسة في ز

. وقد أثبت هذا النوع من المشارکة علی المستوى الفني أنه مفيد جدا من حيث DNSوالتحديات التي تواجه انتهاك نظام اسم النطاق 
)والمؤسسات التابعة لها مثل  ICANNمختلف أصحاب المصلحة المساهمة في عمليات وضع سياسات تحسين فهم کيف ولماذا يمکن ل

سجالت اإلنترنت األقليمية( ومدى أهمية هذه العمليات للعمل مع المجتمع لمعالجة إنتهاك نظام اسم النطاق. وقد ساعدت الجلسات على 
 ة متعمقة أكثر في المستقبل.بناء الجسور في المنطقة، وقد مهد السبيل لدورات تدريبي

 
كجزء من مشروع استبدال مفتاح الدخول الرئيسي  أصبح مفتاح الدخول الرئيسي لمنطقة الجذر "مؤهال من الناحية التشغيلية":

(KSK لمنطقة الجذر، تم إنشاء مفتاح دخول رئيسي جديد خالل مراسم المفاتح المقررة بانتظام في أكتوبر )في مرفق إدارة 2016 ،
ICANN ( الرئيسيKMF على الساحل الشرقي للواليات المتحدة. وخالل مراسم المفتاح التالية في )فبراير، تم استيراد المفتاح  2

، أجهزة التشفير التي يخزن المفتاح، في مرفق اإلدارة الرئيسي على الساحل الغربي للواليات (HSMsبنجاح إلى وحدات أمن األجهزة )

لمفتاح اآلن في موقعين، يعتبر "مؤهل من الناحية التشغيلية"، وبالتالي جاهز لالستخدام. وستخدم المفتاح الجديد المتحدة. ومع توافر ا
 .2017للدخول للمرة األولى في مراسم مفتاح الجذر المقرر بانتظام المقبل في مايو 

 
للبيانات المفتوحة،  ICANNمرحلة األولى من مبادرة بدأت ال للبيانات المفتوحة: ICANNتبدأ المرحلة االستكشافية األولية لمبادرة 

، وذلك بطلب قدمه العاملين في (APIsوهي فهرسة مجموعات البيانات المحتملة التي قد تكون متاحة عبر واجهات برمجة التطبيقات )

للمساعدة في تحديد مجموعات  ICANNمكتب المدير الفني المسؤول إلى الفريق التنفيذي إلجراء اتصاالت في كل إدارة من إدارات 
. وبمجرد تطويره، سيستخدم هذا الكتالوج، الذي سيشمل ما تمثله البيانات، والقيود المفروضة ICANNالبيانات التي تستخدمها مؤسسة 

مع للمساعدة في على إعالن البيانات، وتقدير لمستوى الجهد الالزم لوضع البيانات في مبادرة البيانات المفتوحة، في التواصل مع المجت
 ترتيب أولويات ترتيب مجموعات البيانات التي سيتم إتاحتها.

 
انتهت فترة التعليقات العامة التي بدأت في نوفمبر  (:ITHIأغلفت فترة التعليقات العامة بشأن مشروع مؤشرات جودة تقنيات المعّرف )

يناير. ورد أربعة عشر تعليقا، وكان معظمها داعما للمبادرة. ومع ذلك، أعرب  23بشأن مشروع تحديد صحة اإلنترنت في  2016
نترنت. وبما أن هذه التعليقات العديد عن المخاوف بشأن االستخدام المقترح للمصطلحات الطبية الشبيهة بالالتينية لتحديد ظروف صحة اإل

كانت واضحة جدا، فإن مكتب المدير الفني المسؤول يستبعد تلك المصطلحات مع تقدم المشروع إلى األمام. ونتوقع نشر ملخص العاملين 
 فبراير. 16للتعليقات بحلول 
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في  (:APNICسيا والمحيط الهادئ )يعقد الفريق البحثي لمكتب المسؤول الفني الرئيس ورشة عمل مع مركز معلومات شبكات آ
أوائل فبراير، استضاف الفريق البحثي لمكتب المدير الفني المسؤول ممثلين من مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ في 

APNIC  واشنطن العاصمة، مركز المشاركة، لورشة عمل مشتركة حول موضوع ربط حركة مرور نظام اسم النطاق بخوادم الجذر
. ونتوقع تقديم نتائج ورشة Googleكجزء من أبحاثهم باستخدام البنية التحتية لشبكة إعالنات  APNICدم األسماء التي تديرها وخوا

 لنظام اسم النطاق في مدريد في شهر مايو. ICANNالعمل أوال في ندوة 
 

وشمل هذا التعاون،  مختلف جهود التوعية: تعاون مكتب المسؤول الفني الرئيس مع المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في تنفيذ
الذي يعد جزءا من التعاون المنتظم لفريق المرونة واالستقرار والشفافية التابع لمكتب المدير الفني المسؤول مع المشاركة العالمية 

على الصناعة والتجارة في  ، توفير التوعية والتدريب النتهاك نظام اسم النطاق في كولومبيا لمديرية الرقابةGSEألصحاب المصلحة 
الكولومبي واألعضاء  GACكولومبيا، اجتماعات في وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع ممثل اللجنة االستشارية الحكومية 

الشفافية اآلخرين لمجتمع السالمة العامة، كما قدم عرضا أمام طالب جامعة لوس أندس، في بوغوتا. كما قام فريق المرونة واالستقرار و
التابع لمكتب المدير الفني المسؤول بتقديم التوعية والتدريب في إيطاليا إلى العديد من الهيئات وأعضاء مجتمع أصحاب المصلحة 

 اإليطاليين بما في ذلك إنفاذ القانون والجامعة الدولية الحرة للدراسات االجتماعية في روما.
  

عمل فريق المرونة واالستقرار  :ICANNماية العالمات التجارية لألسماء التي تخص عمل مع فريق تقنية المعلومات في خيارات ح
بشكل وثيق مع تقنية المعلومات حول حلول مراقبة أسماء العالمات التجارية في أعقاب حادث يخص  SSRوالشفافية 

icann-monitor.org  الذي تم تسجيله من خاللeNom  النطاق لتوزيع رسائل بريد . تم استخدام هذا 2016ديسمبر  28في
إلى أصحاب أسماء النطاقات التي تشير إلى أن نطاقهم "يتم استخدامه للرسائل غير المرغوب  ICANNإلكتروني مزيفة يزعم أنها من 

مستند يحتوي  فيها ونشر البرمجيات الضارة وتم إدراجه في القائمة السوداء." ترسل رسالة البريد اإللكتروني تعليمات إلى المسّجل بتنزيل
على تعليمات حول كيفية إزالة موقعه من القائمة السوداء. وهذا المستند، إذا تم تنزيله، يوجه برمجيات الدفع القسري للفدية إلى جهاز 

على رسائل البريد اإللكتروني من خالل تقارير من مختلف الموجودين في الدوائر  ICANNالكمبيوتر الخاص بالمستخدم. وتم إطالع 
للتخفيف بسرعة من حدة هذا الخطر. ونتيجة لهذا الحادث، أصدر نائب الرئيس األول للهندسة والمسؤول التنفيذي  eNomملت مع وع

 توجيها ببدء خدمة مراقبة األسماء التجارية للحد من مخاطر هجمات مماثلة في المستقبل.  ICANNللمعلومات في 
 

وفي إطار العمل الجاري الستكمال  ( األول:SSR-RTة األمن واالستقرار والمرونة )تم نشر وثيقتين استجابة لتوصيات فريق مراجع
الردود على التوصيات المقدمة من فريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة المكلف بتأكيد االلتزامات، نشر أعضاء فريق مكتب المدير 

عددين والمبادرات االستراتيجية، وثيقتين هما: "منهجية التخفيف من الفني المسؤول بالتعاون مع قسم استراتيجية أصحاب المصلحة المت
attack-system-s/files/identifierhttps://www.icann.org/en/system/file-حدة الهجوم على نظام المعرفات" )

en.pdf-13feb17-methodology-mitigation "و"عالقات المرونة واالستقرار والشفافية )
(en.pdf-23jan17-fy17-relationships-https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr .) 
 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
من أجل تطوير كتالوج مجموعة البيانات، سوف نحتاج إلى الحصول على مدخالت حول مجموعات البيانات المحتملة عبر  •

ا الجهد كبيرا. وكإجراء أولي للتخفيف من الحدة، سنطلب من المديرين التنفيذيين تعيين المنظمة والمجتمع. وقد يكون هذ
مسؤولي االتصال على مستوى األقسام لمساعدة العاملين في مكتب المدير الفني المسؤول على تحديد مجموعات البيانات 

 وخصائصهم.

فريق مكتب المدير الفني المسؤول بمراجعة نموذج جودة نتيجة للمدخالت التي وردت خالل فترة التعليقات العامة، سيقوم  •
 تقنيات المعرفات، الذي يتضمن مدخالت المجتمع.

وتتجاوز الطلبات لفترة من التدريب والتوعية المتعلقين باألمن واالستقرار والمرونة موارد فريق األمن واالستقرار والمرونة  •
SSR فيف هي زيادة حصصنا لجهود التدريب والتوعية.لتقديم هذه الخدمات. إن جهودنا األولية للتخ 

https://www.icann.org/en/system/files/files/identifier-system-attack-mitigation-methodology-13feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/identifier-system-attack-mitigation-methodology-13feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/identifier-system-attack-mitigation-methodology-13feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr-relationships-fy17-23jan17-en.pdf
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 المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة، التنمية والمسؤولية العامة، االجتماعات
 سالي كوستيرتون، نائب الرئيس األول، المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة

 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
( من DPRD، االجتماعات وقسم التنمية والمسؤولية العامة )(GSEهذا التقرير أنشطة المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة )يغطي 

 . 2017يناير وحتى أوائل فبراير 
 

المستقبلية في جوهانسبرغ  ICANNفي كوبنهاغن؛ اجتماعات  ICANN58وقد ركز فريق االجتماعات على االستعدادات الجتماع 
؛ المنتدى الفني لمكتب المدير الفني المسؤول، واجتماعات فريق عمل GDDبي وسان خوان وبنما؛ قمة قسم النطاقات العالمية وأبو ظ

وكل ذلك يجري في مدريد في  -- SSR2وفريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق  CCTالتنسيق واالتصاالت 
شهر مايو؛ اجتماعات مجلس اإلدارة في جنيف في شهر مايو وأمريكا الالتينية والكاريبي في شهر سبتمبر؛ ومنتدى نظام اسم النطاق 

DNS  .في القاهرة في مايو 
 

 نظرة عامة على النشاط
بلدا وإقليما، بالتعاون مع وبالدعم من  22في أحداث في  GSE، شارك فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة 2017في يناير 

في نيروبي. ومثلت  GACفرق المشاركة الحكومية واالتصاالت. وشمل ذلك أول ورشة عمل لبناء قدرات اللجنة االستشارية الحكومية 
موم المستخدمين في أفريقيا حكومة أفريقية في هذا االجتماع، إلى جانب ممثلي المجتمع من المنظمة اإلقليمية الشاملة لع 20

AFRALO المركز األفريقي لمعلومات الشبكة ،AfriNIC منظمة نطاق المستوى األعلى في أفريقيا ،AFTLD  والمشاركين المحليين
 اإلقليمية، المجتمع المدني والمجتمع الفني. وحضر ورشة العمل في نيروبي أكثر من ccTLDsمن نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد 

 مندوب.  100
 

في اليابان مع مركز معلومات الشبكة الياباني  ICANN 57كما أجرت المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة جلسات مطالعات 
JPNIC  ،وفي دومينيكا مع اللجنة الوطنية لتنظيم االتصاالت في دومينيكا. شارکنا في مناقشة حول مستقبل اللغات الهندية في الهند

ر الويب لبناء القدرات محور المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ أجرينا ندوة عب
APRALO  ومجتمع آسيا والمحيط الهاديAPAC وأجرت تدريب نظام اسم النطاق ،DNS  واالمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق
DNSSEC  مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في باکستان، وأجرت ورشة عملMIIT/ أكاديمية الصين للمعلومات وتكنولوجيا
 في الصين. CAICTاالتصاالت 

 
منتدى تركيا لنظام اسم النطاق في اسطنبول، مؤتمر اإلنترنت اإلقليمي  GSEفي فبراير، دعمت المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة 

في مدينة هو تشي منه، مجموعة مشغلي شبكات أميركا  APRICOT 2017لتقنيات التشغيلية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول ا
في واشنطن العاصمة، إحاطات لمجتمع اإلنترنت المجري في بودابست، أول اجتماع للتوعية مع ليسوتو،  NANOG 69الشمالية 

 أحداث أخرى.  * في الشرق األوسط في بيروت، وذلك من بينIبالتعاون مع المنظمات الشريكة 
 

، واحدة معنية بالمشاركة بقيادة الطلب، ICANNتقود المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة مجموعتي عمل داخليتين تابعتين لمؤسسة 
أيضا في مجموعة العمل الثالثة بشأن تدريب المعرفة الداخلي األساسي. تقوم  GSEوأخرى معنية باستراتيجية المكتب الدولي. وتشارك 

 لتلبية متطلبات المجتمع من مكاتبنا. ICANNمجموعتا العمل األولتان بدراسة کيفية مشارکتنا وتفاعلنا مع المجتمع وتوفير خدمات 
 

لماضية، كانت الحاجة إلى وضوح أكثر حول دور ونطاق قسم التنمية في تقييم ردود الفعل المجتمعية التي تم جمعها خالل األشهر القليلة ا
موضوعا متكررا. وعالوة على ذلك، غالبا ما يتم الخلط بين استخدام تسمية "التنمية" مع المصطلح الذي  DPRDوالمسؤولية العامة 

لتعقيبات ولنعكس بدقة طبيعة العمل، ابتداء من يعني المشاركة في قضايا التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية. ولمعالجة هذه ا
 ، تقوم إدارة التنمية والمسؤولية العامة بتغيير اسمها إلى "دعم المسؤولية العامة". 2017يوليو  1
 

بوضع استقصاء خريجي برنامج الزمالة لتحديد أثر البرنامج وطرق زيادة مشاركة  DPRDيقوم قسم التنمية والمسؤولية العامة 
 . 2017وأنشطة المجتمع. وتنشر نتائج االستقصاء احتفاال بالذكرى السنوية العاشرة لبرنامج الزمالة في يونيو  ICANNين في الخريج

 
وللمساعدة في معالجة طلب المجتمع المتزايد لبناء القدرات والتدريب الفني، يتعاون قسم التنمية والمسؤولية العامة مع فريق خدمات 

 توسيع قدراتها التدريبية لتشمل دورات األمن واالستقرار والمرونة.  ICANNتاج لتحديد الحل الذي يتيح لمنصة تعليم المجتمع إلدارة اإلن
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في مدينة  NCPHوقدمت االجتماعات التخطيط والدعم اللوجستي في الموقع الجتماع قادة المجتمعات لهيئة األطراف غير المتعاقدة 

 نتدى نظام اسم النطاق في اسطنبول في شهر مايو.ريكيافيك في شهر مايو، فضال عن م
 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
تعمل المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة مع مكتب المدير الفني المسؤول على االستجابة بشكل أفضل للطلب على بناء القدرات 

بنظام اسم النطاق )سواء بالنسبة لكيانات السالمة العامة أو ممثلي والتدريب الفني من المجتمع. وتعد طلبات التدريب الفني والمعرفة 
عدد محدود من العاملين داخل مكتب  ICANNالحكومات أو المنظمات األخرى( من أكثر أنواع الدعم المطلوبة لفرقنا اإلقليمية. ولدى 

شراکة قائمة مع مرکز موارد بدء  ICANNولدى  المدير الفني المسؤول والمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة لتسديد هذه الطلبات.
للمساعدة في تقديم التدريب والشركاء بشكل منتظم مع منظمات منظومة  Network Startup Resource Centreالتشغيل الشبكي 

لمساعدة في الوفاء اإلقليمية ومجتمع اإلنترنت ل TLDاإلنترنت األخرى مثل سجالت اإلنترنت اإلقليمية ومنظمات نطاق المستوى األعلى 
  بهذه الطلبات أو توفير خيارات التدريب البديلة.
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 االتصاالت، الخدمات اللغوية، المشاركة الحكومية األمريكية
 األول لقسم االتصاالت العالمية دنكن بيرنز، نائب الرئيس

 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
في كوبنهاغن، ويحرز أيضا تقدما في مجموعة أنشطتنا  ICANN58يقوم فريقا االتصاالت والخدمات اللغوية بالتحضير الجتماع 

األساسية. وتستمر المناقشة حول مبادرة شفافية المعلومات في المضي قدما، ونشهد اهتماما متزايدا باستبدال مفتاح الدخول الرئيسي 
KSKليميون لالتصاالت التواصل مباشرة من خالل األحداث المحلية، مع معظم هذه األنشطة في هذه الفترة التي . ويواصل مديرونا اإلق

 تجري في أوروبا وأفريقيا.
 

 نظرة عامة على النشاط
ICANN58:  بات انعقادICANN58  في كوبنهاغن قاب قوسين أو أدنى، ويركز فريق االتصاالت اآلن على زيادة المشاركة المحلية

ورفع مستوى الوعي اإلعالمي فيما يخص الحدث. كما نقوم بتطوير مواد إعداد العاملين الداخليين لدينا، بما في ذلك النشرات اإلخبارية، 
 الالفتات، وخطة التخفيف من حدة اتصاالت األزمات.

 
 / توعية المجموعة التوجيهية للقبول العالمي: SSR/ مراجعة المرونة واالستقرار والشفافية  KSKاستبدال مفتاح الدخول الرئيسي 

(. عملنا بشكل وثيق مع طاقم وثائقي محلي KSKيواصل فريق االتصاالت رفع مستوى الوعي باستبدال مفتاح الدخول الرئيسي )
. كما نواصل مساعدة فريق استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين 28مراسم مفتاح الدخول الرئيسي  لمساعدتهم في إنتاج فيلم عن

( لمراجعة نظام اسم SSRفي جهوده المتواصلة لزيادة المشارکة في األمن واالستقرار والمرونة ) MSSIوالمبادرات االستراتيجية 
اإلخبارية العالمية. ونظل مشاركون فاعلون في المجموعة  ICANN، بما في ذلك إدخال قسم مخصص في النشرات DNSالنطاق 

 ، حيث نقدم التوجيه االستراتيجي وننتج المواد الداعمة.(UASGالتوجيهية للقبول العالمي )

 
عة واسعة من على الرغم من طول الفترة المشمولة بالتقرير، قام مديرونا اإلقليميون بدعم مجمو األحداث اإلقليمية/التوعية التي دعمناها:

في تشاد، مؤتمر الكمبيوتر  DNSSECاألحداث في مناطقهم. وشملت األحداث الحملة الترويجية لالمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق 
أفريقيا )كينيا(، نبض  GAC)بلجيكا(، ورشة عمل اللجنة االستشارية الحكومية  CPDP 2017والخصوصية وحماية البيانات 

)فيينا(، منتدى تركيا لنظام اسم النطاق، ومؤتمر الجواالت العالمي )برشلونة(. وتستمر هذه  Domain Pulse 2017النطاقات 
 .ICANNاألحداث في إحداث المشارکة الهادفة، وزيادة المشارکة/المصلحة المحلية في مجتمع 

 
ومات )التي كانت تعرف سابقا باسم "البوابة تطورت مناقشة الفريق التنفيذي بشأن مبادرة شفافية المعل مبادرة شفافية المعلومات:

 .ICANN58، ونستعد لمناقشة إضافية خالل شة عمل مجلس إدارة في شهر فبرايرالذهبية"( خالل ور
 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
 أسئلة.، لتحديد الرأي العام واإلجابة عن أي IANAنواصل مراقبة بيئة ما بعد انتقال اإلشراف على وظائف 
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 قسم دعم وضع السياسات

 ديفيد أوليف، نائب الرئيس، قسم دعم وضع السياسات والمدير العام، مركز اسطنبول
 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
 (ASOمنظمة دعم العناوين )

( في منصب رئيس لمنظمة دعم العناوين ARINيعمل جون كوران )المدير التنفيذي للسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت  •
ASO/ منظمة مصادر األرقامNRO  ويظل أوسكار روبلز في المجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام 2017ديسمبر  31حتى .

 .LACNICفي منصب المدير التنفيذي لسجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي 

اوين منظمة ( في منصب رئيس مجلس عنRIPE NCCيعمل فيليز يلماز )مركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت  •
. ويظل لووي لي في مجلس العناوين لمنظمة دعم العناوين في منصب ممثل من السجل 2017ديسمبر  31دعم العناوين حتى 

 األمريكي ألرقام اإلنترنت.

ريقي : أومو أويا )المركز األف2017يناير  1بدأ اثنان من األعضاء الجدد في مجلس العناوين لمنظمة دعم العناوين مدة خدمتهم في  •
 (. APNIC( وبراجيش جين )مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ AfriNICلمعلومات الشبكة 

 ،ICANN، باالتصال مع لجنة الفعالية المؤسسية لمجلس إدارة (NRO ECاختار المجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام ) •

ITEMS International ين. وراجع المجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام ثالثة إلجراء مراجعة مستقلة لمنظمة دعم العناو
 طلبات أخرى خالل عملية طلب تقديم المقترحات التنافسية.

الجديد  gTLDعلى ميثاق مجموعة العمل المجتمعية حول عمليات المزاد العلني لبرنامج  ASOوافقت منظمة دعم العناوين  •
 وسوف تشارك في عملها.

 .ICANN58ظمة دعم العناوين باإلعداد الجتماعه السنوي الذي سيعقد في يقوم مجلس العناوين لمن •
 

 (GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة )

ترشيحاتها لفريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق  GNSOأكدت المنظمة الداعمة لألسماء العامة  •
(SSR2.) 

کة في المناقشات التي بدأها مجلس اإلدارة التي يساعد فيها بروس تونكين والتي ستهدف عددا من الممثلين للمشار GNSOعينت  •
حول موضوع حماية الصليب األحمر وحماية المنظمات  GNSOوالسياسة المعتمدة من  GACإلی تسوية االختالفات بين مشورة 

للمراجعة من خالل كل  GNSOو GACوجدت، إلى  الحكومية الدولية. سيتم إرسال نتائج المناقشة التي تم المساعدة فيها، إن
عملية من عملياتهم الداخلية، وبعد ذلك يتوقع من مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء. وبموجب اللوائح، يتعين علی مجلس اإلدارة اتخاذ 

عدم االتفاق  إلدارة، بما في ذلك في الحاالت التي يقرر فيها مجلس اGNSOوسياسة  GACإجراءات معينة فيما يتعلق بمشورة 
 مع أي منهما.

، أحدهما للمشروع التجريبي 2018قدم مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة طلبين إضافيين لميزانية المجتمع للسنة المالية  •
للتخطيط االستراتيجي لمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة واآلخر للمشروع التجريبي لدعم رؤساء مجموعة عمل عملية وضع 

 . GNSOللمنظمة الداعمة لألسماء العامة  PDP WGسياسات ال

التأکيد علی أن تعيين رئيس المنظمة الداعمة لألسماء العامة كممثل مؤقت للمنظمة الداعمة لألسماء في إدارة  GNSOيتوقع من  •
ءات تشغيل المنظمة الداعمة المجلس التنفيذي يبقی ساري المفعول حتی يتم االنتهاء من التعديالت أو اإلضافات الالزمة إلجرا

 .ICANNلألسماء العامة ولوائح 

يتعارض مع إجراءات  WHOISفبراير مؤكدا أن التعديل المقترح على نظام  16سينظر المجلس في اقتراح خالل اجتماعه في  •

عمة لألسماء العامة ، يتوافق مع مقصد سياسة المنظمة الدا(IAGالقانون المحلي، كما طرحته المجموعة االستشارية للتنفيذ )

جدوى المحفز اإلضافي المقترح، واقتراح بأن تبدأ المراجعة الدورية المقبلة  ICANNاألصلية، مطالبا أن يراجع العاملون في 
 .2017مايو  31لإلجراءات في موعد أقصاه 

ظمة الداعمة لألسماء العامة تقوم بإجراء ينظر مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة في ميثاق مقترح إلنشاء لجنة اختيار دائمة للمن •
اختيارات مستقبلية، علی سبيل المثال لفرق المراجعة، الهياكل المتعلقة بتمكين المجتمع استنادا إلی معايير متفق عليها وموحدة 

 وعملية موثقة. 
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 (ccNSOمنظمة دعم أسماء رموز البلدان )

في  ICANNتواصل منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد العمل علی تحديث/إرشادات داخلية جديدة للوفاء بمتطلبات لوائح  •
علی وضع إرشاد داخلي بشأن صالحية "تمكين  ccNSOوتعزيز مساءلتها. تعمل لجنة مراجعة إرشادات  2016أکتوبر  1

 .ccNSOممارسات مجلس إرشادات  ccNSOالمجتمع" لرفض إجراءات معينة. وكجزء من هذا العمل، اعتمد مجلس 

 ccNSOمستشارين كأعضاء في مجموعة العمل التي ستقود جهود  6قام مجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد بتعيين  •
. ما بعد كوبنهاغن، بعد إبالغ المجتمع ccNSOمراجعة التنظيمية القادمة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد فيما يتعلق بال

 أعضاء إضافيين من المجتمع. 5بالمراجعة، يعتزم المجلس تعيين 

المستوى األعلى لرمز كجزء من إطالق عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد بشأن سحب نطاقات  •
، سوف ينهي فريق صياغة الميثاق ccTLDsوآلية المراجعة للقرارات المتعلقة بتفويض وإلغاء ونقل وسحب  ccTLDsالبلد 

 عمله وسوف يحدد ويصقل نطاق القضايا التي تحتاج إلى معالجة. ويجب توفير النتائج في اجتماع كوبنهاغن.  ccNSOالمعين من

العملية لتزويد مجلس اإلدارة باإلرشاد المطلوب لهيئة العملية  ccNSOم أسماء النطاقات لرمز البلد أنجز مجلس منظمة دع •
( واقترح إرشادات محدثة على مجلس اإلدارة، بعد المحادثات والتعليقات اإلضافية من EPSRPالموّسعة لمراجعة تشابه السالسل )

الحقة وتحديث للتقرير بمعرفة مجموعة عمل هيئة العملية الموّسعة ومراجعة  SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 
 لمراجعة تشابه السالسل. 

 
At-Large/( اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمينALAC) 

كانا المرشحان  ليون سانشيزو آالن غرينبرغأعلنت لجنة اختيار المرشحين لمجلس اإلدارة أن  – 15اختيار مقعد مجلس اإلدارة  •
والمنظمة اإلقليمية العامة  ALAC. وسيبدأ رؤساء اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 15لمقعد مجلس اإلدارة رقم 

RALO  فبراير.  21التصويت في 

. وتعمل مجموعة عمل 2017مارس  24حتى  2017يناير  31للتعليقات العامة في  Large-Atمسودة تقرير مراجعة تم نشر  •
خراج بيان ردا علی التقرير. وستعقد ثالثة اجتماعات بشأن مع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين إل At-Largeمراجعة 
 .ICANN58خالل  At-Largeمراجعة 

شأن تقوم اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين بإعداد أربع بيانات للمشورة ب – أنشطة تطوير المشورة بشأن السياسات •
 السياسات ردا علی التعليقات العامة. 

يناير  30في  LACRALOعقد اجتماع المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي  •
ريكا من أم LACRALOقياديا من  15لمعالجة التحديات في المنطقة. وعمل االجتماع، الذي شمل  2017فبراير  1حتى  2017

الالتينية والكاريبي، بشكل تعاوني على معالجة القضايا الماضية والتخطيط للمضي قدما. وعمل الوسطاء من معهد بناء التوافق 
 .2016منذ منتصف عام  LACRALOاآلراء مع قادة 

بلدا  99منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين في  219يوجد حاليا عدد  – منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين •
 وإقليما. 

 
 (GACاللجنة االستشارية الحكومية )

، أعيد انتخاب توماس شنايدر رئيسا للجنة االستشارية الحكومية. وانتخب نواب رئيس اللجنة ICANN57في  – انتخابات القيادة •
االستشارية الحكومية منال إسماعيل من مصر، ميالجروس كاستانيون سيوان من بيرو، غيسالن دي سالينز من فرنسا، مارك 

 . ICANN58ر نواب الرئيس نافذا حتى نهاية كارفيل من المملكة المتحدة، قو فنغ من الصين. وبشكل رسمي، يكون تغيي

ومجلس اإلدارة اتصاال مشترکا لتوضيح أي أسئلة بخصوص أحدث مشورة  GACعقدت  – في حيدر آباد GACمتابعة مشورة  •
 . تنتظر اللجنة االستشارية الحكومية رد مجلس اإلدارة علی هذه المشورة.ICANN 57صادرة في  GACمن 

تشارك اللجنة االستشارية الحكومية، من خالل رئيسها ونواب  – ة الدولية وحماية الصليب األحمرحماية المنظمات الحكومي •
الرئيس، في المناقشات التي بدأها مجلس اإلدارة والتي يساعد فيها بروس تونکين بهدف حل الخالفات مع المنظمة الداعمة لألسماء 

 فيما يتعلق بهاتين القضيتين. GNSOالعامة 

في  GACتم التأکيد علی التعيين المؤقت لرئيس اللجنة االستشارية الحكومية، توماس شنايدر، بصفته ممثل  – ائح الجديدةتنفيذ اللو •
مناقشتها/قراراتها حول متطلبات العمليات لتمكين المجتمع  GACكتدبير مستمر. تواصل  ICANN57إدارة تمكين المجتمع في 

 وبعض القضايا ذات الصلة.

بتعيين/تأييد ثالثة متقدمين لفريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام  GACقامت  – لمراجعةتعيينات فرق ا •
 .RDSوثالثة لفريق مراجعة خدمات دليل التسجيل  SSR2اسم النطاق 

  

https://community.icann.org/display/ABMS/Final+Slate+of+Candidates'+Expressions+of+Interest+(EoIs)+-+2017#bcecslate2017-1493522099
https://community.icann.org/display/ABMS/Final+Slate+of+Candidates'+Expressions+of+Interest+(EoIs)+-+2017#bcecslate2017-1493522099
https://community.icann.org/display/ABMS/Final+Slate+of+Candidates'+Expressions+of+Interest+(EoIs)+-+2017#bcecslate2017-1829425857
https://community.icann.org/display/ABMS/Final+Slate+of+Candidates'+Expressions+of+Interest+(EoIs)+-+2017#bcecslate2017-1829425857
https://www.icann.org/public-comments/atlarge-review-draft-report-2017-02-01-en
https://atlarge.icann.org/policy-summary
https://atlarge.icann.org/alses
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 (RSSACاللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر )

( بتعيين فريد بيكر ممثال رئيسيا جديدا لهم. ويواصل وارن F، قام تحالف أنظمة اإلنترنت )مشغل الجذر 2017يناير  25في  •
 كوماري العمل ممثال مناوبا لهم.

تجمع اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار والمرونة /RSSACتعمل حاليا اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  •
RSSAC Caucus  عن أفضل الممارسات لتوزيع مثيالت  تقرير. تقرير عن مخططات تسمية خادم الجذر وتقرير 2على عدد

anycast  .لخادم الجذر 
  

 (SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )

، التعليق على مؤشرات جودة تقنيات المعّرف. SAC091بنشر  SSACيناير قامت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  20في  •
( يحتاج تحديد 2تينية واليونانية المستخدمة لوصف جودة تقنية المعرف؛ ( تقترح استبعاد التسميات الال1هي:  SSACتعقيبات 

 ( قد تكون هناك حاجة ألفكار إضافية حول قضايا عنوان بروتوكول اإلنترنت. 3انتهاك اسم النطاق أن يكون أكثر دقة؛ و

مة المركزية للوصول الى بيانات منطقة ثالثة أطراف عمل للجنة االستشارية لألمن واالستقرار في مراحل مختلفة من التطوير: الخد •
 ، تنسيق اسم النطاق المدّول، وتخطيط ورشة عمل االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق.WHOISالجذر/تحديد معدل نظام 

ل )مشغ NZRS: جاي دالي، المدير التنفيذي SSACتمت دعوة خبيران فنييان لالنضمام إلى اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  •
 .(. nl)مشغل سجل  SIDN Labs.( وكريستيان هيسلمان، مدير nzسجل 
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 
 المشاركة IGOالمنظمات الحكومية و

 طارق كامل، نائب الرئيس األول، المشاركة الحكومية ومشاركة المنظمات الحكومية الدولية
 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
خالل الفترة المشمولة بالتقرير، شارك فريق المشاركة الحكومية في عدد من األحداث المهمة في مجال المشاركة اإلقليمية والعالمية، 
الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية. وفي يناير، عقد الفريق اجتماعات مع ممثلي الحكومات والحكومات الدولية وشارك في ورش 

 في أفريقيا. GACء القدرات التي نظمت مع مجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية العمل األولى لبنا
 

وخالل شهري يناير وفبراير، باإلضافة إلى أعمال بناء القدرات المذكورة أعاله، كان التركيز منصبا على مشاركة المنظمات الحكومية 
كجزء من منظومة حوكمة اإلنترنت العامة. وشملت هذه األنشطة المشاركة مع مفوضية العلوم  ICANNالدولية حيث تقع التزامات 

، وحضور اجتماعات (WGEC( عن طريق المشاركة في فريق عمل تعزيز التعاون )CSTDوالتكنولوجيا والتنمية لدى األمم المتحدة )

، بشأن قضايا (CWG-WSISقمة العالمية لمجتمع المعلومات )مجموعات العمل التابعة لمجلس االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن ال

(. كما شاركت ITRs، فضال عن فريق الخبراء المعني باللوائح الدولية لالتصاالت )(CWG-Internetالسياسات العامة لإلنترنت )

ICANN  مع منظمة التعاون االقتصادي والتنميةOECD أصحاب المصلحة ، حيث شاركت كعضو في المجتمع الفني في مؤتمر
 لمجموعة العشرين برئاسة ألمانيا في برلين.  ICTالمتعددين لتقنية المعلومات واالتصاالت 

 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت أيضا المشاركة الحكومية بالتعاون مع العاملين في المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة أنشطة 

المسؤولين المعنيين في مختلف البلدان والمناطق على النحو المبين في التقرير الشهري المقدم إلى اللجنة المشاركة الحكومية اإلقليمية مع 
 (. GACاالستشارية الحكومية )

 

 نظرة عامة على النشاط
 (GAC. التواصل مع اللجنة االستشارية الحكومية )1

حضر المدير التنفيذي والرئيس، رئيس اللجنة االستشارية الحكومية وأعضاء فريق المشاركة الحكومية، بالتعاون مع العاملين اإلقليميين 
في المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في أفريقيا، مكتب المدير الفني المسؤول وفريق األمن واالستقرار والمرونة، وفرق عمل 

GAC بشأن المناطق ( المهمشةURWG( والسالمة العامة )PSWG في تنظيم )( الذين تعاونوا مع حكومة کينيا )کراعية ومشارك
أول ورش عمل لبناء القدرات ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية اإلقليميين اإلفريقيين ووکاالت إنفاذ القانون. صممت ورش العمل 

، وشرح دور ICANNملية زيادة المشارکة الفعالة في اللجنة االستشارية الحكومية وفي يناير، لبدء ع 26-23التي استمرت أربعة أيام، 
حكومة  20مشارك، تم تمثيل  100. ومن بين ICANNاللجنة االستشارية الحكومية ومواضيع السياسات الحالية التي تتم مناقشتها في 

والمنظمات  ICANNجيريا( وانضم إليهما أيضا ممثلون لمختلف دوائر أفريقية في هذا االجتماع األول )بما في ذلك وزيران من كينيا وني
*. وشهدت حلقة العمل الثانية التي ركزت على السالمة العامة مشاركة البلدان والمنظمات، بما في ذلك غانا، كينيا، مدغشقر، Iاألفريقية 

يات المتحدة األمريكية، المركز األفريقي لمعلومات الشبكة، موريشيوس، المغرب، نيجيريا، رواندا، جنوب أفريقيا، الصومال، كندا، الوال
Facebook ،مكتب التحقيقات الفيدرالي ،ICANN مجتمع اإلنترنت، اإلنتربول، من بين أمور أخرى، والمشاركين عبر اإلنترنت. تم ،

رش العمل المستقبلية التي تعمل مع تبني ورش العمل بحماس، وستعقد اجتماعات متابعة في كوبنهاغن بشأن وضع خطة زمنية ممكنة لو
 .PSWGوالسالمة العامة  URWGبشأن المناطق المهمشة  GACالمجتمعات اإلقليمية األخرى وفرق عمل 

 
وردا على طلبات البعثات في كل من جنيف ونيويورك، يستأنف فريق المشاركة الحكومية اآلن أيضا زياراته وأحداثه التوعوية لشرح 

. وتواصل المشاركة الحكومية التأكيد على حاجة الحكومات IANAية عملها بعد انتقال اإلشراف على وظائف ، وكيفICANNرسالة 
ومجلس اإلدارة  GACالذي يصدر كل شهرين، والذي يجري اآلن مشاركته مع  GACلالستمرار في المشاركة. يحتوي تقرير 

 ثنائية التي حدثت خالل هذه الفترة.والمديرين التنفيذيين، على تفاصيل االجتماعات والفعاليات ال
 
 . مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية2

يواصل فريق مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية عمله مع الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية العالمية واإلقليمية، 
 نظمات الحكومية الدولية في جنيف ونيويورك. فضال عن البعثات في البلدان والممثلين الدائمين لمختلف الم

 
يناير، استضافت البعثة الدائمة لبلغاريا لدى األمم المتحدة حفل استقبال للدبلوماسيين في نيويورك من اللجان األولى والثانية  30وفي 

لمناقشة جدول األعمال الجمعية العامة لألمم والثالثة العام للجمعية العامة لألمم المتحدة، التي تتعامل مع القضايا المتصلة باإلنترنت، 
وجمعية مهندسي الكهرباء  ISOCومجتمع اإلنترنت  ICANN. شارك في استضافة االستقبال 2017لعام  UNGAالمتحدة 
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، حيث قدمت جميع المنظمات الثالث المتحدثين وحضروا هذا الحدث للقاء الدبلوماسيين. كان حدثا ناجحا حضره IEEEواإللكترونيات 
وجمعية مهندسي  ISOCدبلوماسيا، وتم ترتيب اجتماعات المتابعة. تواصل المشاركة الحكومية حوارها مع مجتمع اإلنترنت  72

لية في األمم المتحدة في نيويورك، وتطلع بانتظام مجتمعات األعمال والمجتمع في األحداث المستقب IEEEالكهرباء واإللكترونيات 
 المدني.

  
اجتماع عمل الثاني له  CSTD( لمفوضية العلوم والتكنولوجيا والتنمية لدى األمم المتحدة WGECعقدت فريق عمل تعزيز التعاون )

ى خصائص تعزيز التعاون وما الذي ينبغي أن تبرزه توصيات مساهمة قدمت عل 44يناير. وتركز النقاش على  27-26في جنيف في 
. بينما كان هذا اجتماعا إيجابيا، أظهر وجهات النظر التي لدى بعض الدول منذ فترة طويلة أنه 2018الفريق إلى األمم المتحدة عام 

؛ بما في ذلك قضايا السياسات العامة داخل IGينبغي أن تكون هناك آلية لألمم المتحدة التخاذ القرارات بشأن قضايا حوكمة اإلنترنت 
ICANN. 

 
ومع ممثلي مجلس أوروبا، المنظمة  GDDباإلضافة إلى ذلك، واصلت المشاركة الحكومية العمل مع الزمالء في قسم النطاقات العالمية 

وسلسلة من  HITألهمية في تنظيم جلسة الموضوعات ذات ا GACواللجنة االستشارية الحكومية  GNSOالداعمة لألسماء العامة 
 ICANN 58المحادثات حول خصوصية بيانات التي ستعقد في اجتماع كوبنهاجن 

 
 . المشاركة في مناقشات حوكمة اإلنترنت3

في أماكن مختلفة في شهري يناير وفبراير. باإلضافة إلى مجموعة عمل مفوضية  IGكانت هناك عدة فروع لمناقشات حوكمة اإلنترنت 
المعنية بتعزيز التعاون المشار إليها أعاله، كان هناك أيضا اجتماع بين الجلسات  CSTDولوجيا والتنمية لدى األمم المتحدة العلوم والتكن

في جنيف، وقدم العاملين في المشاركة الحكومية مساهمات إلى اجتماع  CSTDلمفوضية العلوم والتكولوجيا والتنمية لدى األمم المتحدة 
 UNODCفي جنيف، واجتماعات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  UNCTADللتجارة والتنمية لجنة األمم المتحدة 

في فيينا. باإلضافة إلى ذلك، عقد اجتماع تحضيري لرئاسة تقنية المعلومات واالتصاالت  OSCEوالمنظمة األوروبية لألمن والتعاون 
ممثال للمجتمع  ISOC، إلى جانب مجتمع اإلنترنت ICANNيث شاركت في المناقشات لمجموعة العشرين في برلين ألمانيا في يناير ح

 المحتمل في المؤتمر قبل االجتماع الوزاري لتقنية المعلومات واالتصاالت في أبريل.  ICANNالفني، بما في ذلك دور 
 

التنموية لإلنترنت. وكانت هذه الدورة العادية جلسة مشاورات مفتوحة بشأن الجوانب  ITUفي فبراير عقد االتحاد الدولي لالتصاالت 
قضية  ICANN. كان من األهمية أن تذكر CWG-Internetلمجموعة العمل المجتمعية لقضايا السياسات العامة لإلنترنت 

يات ( ال تزال تخضع الختصاص الوالICANNلم تحل، التحدي المتمثل في هيئة دولية ) IANAاالختصاص القضائي وقضية أن انتقال 
المتحدة والتحديات التي أثيرت في ضوء إمكانات القانون األمريكي المعضل على نحو متزايد. وأعقب المشاورات المفتوحة اجتماع 

CWG-Internet وITU وفي مناقشة مواضيع مجموعة العمل المستقبلية انقسم األعضاء حول ما إذا كان ينبغي أن يكون التركيز .
. وكان هناك أيضا اقتراح لمناقشة OTTضايا الوصول والمشاركة( أم مناقشة الجهات الفاعلة رفيعة المستوى على التنوع االجتماعي )ق

التي ناقشت مساهمة تقنية  WSIS WGمجموعة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات  ICANNإنترنت األشياء. كما حضرت 
ودور االتحاد الدولي لالتصاالت في منتدى السياسات رفيعة المستوى  SDGsالمعلومات واالتصاالت لتلبية أهداف التنمية المستدامة 

  لألمم المتحدة المقبل.
 

بلدا حول ما إذا كان ينبغي أن  120أيضا في فبراير. وركزت المناقشات بين  ITRالتقى فريق عمل خبراء الالئحة الدولية لالتصاالت 
أم مجرد استعراض للمشاكل الحالية )إن وجدت( لوجود مجموعتين  2012عام  ITRsتكون هناك مراجعة للوائح االتصاالت الدولية 

كجزء من وفد  ICANN(. ولم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء. حضرت 2012و 1998) ITRsمن لوائح االتصاالت الدولية 

 . ICANNوتواصل مراقبة المناقشة ألي تأثير على دور  ISOCمجتمع اإلنترنت 
 

( القادم في أكتوبر، تعمل المشاركة الحكومية مع فرق المشاركة العالمية WTDCالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت )في إطار 
اإلقليمية لفهم المقترحات التي يجري تقديمها التي من المرجح أن تشمل مشاريع القرارات المتعلقة بأسماء  GSEألصحاب المصلحة 

( COM-ITU. وفي يناير حضرنا االجتماع التحضيري األوروبي )IPv6كول اإلنترنت اإلصدار السادس النطاقات الجغرافية وبروتو
 في كوبنهاغن. 

 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
التركيز الرئيسي لنشاط المشاركة الحكومية في شهري يناير وفبراير هو شرح الخطوات المقبلة في تنفيذ انتقال اإلشراف على وظائف 

IANA والتأكد من أن ،ICANN  عضوا في اللجنة االستشارية الحكومية  170تجني الحصة من وجودGAC  الذين هم على استعداد
. ويشمل هذا التركيز مشاركة منتظمة حول الهيكل الجديد ودور تمكين المجتمع، خالل اللقاءات الثنائية وأحداث ICANNللمشاركة في 

 األخرى.  ICANNيكون خالل ورش عمل بناء القدرات التي يجري تنظيمها في المناطق بالتعاون مع فرق  التوعية األخرى، وليست أقل ما
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بما في ذلك  ICANNتواصل المشاركة الحكومية التأكيد على أهمية استمرار المشاركة من الحكومات والمشاركة في عمليات سياسات 

( ومجموعات العمل. وسيكون هذا WS2" )2والمتنوعة في عملية "مسار العمل دور تمكين المجتمع وخاصة الحاجة للمشاركة الفعالة 
للمساءلة والنقاش حول االختصاص واالستحداث الممكن للوائح جديدة. بعض  WS2عمال مستمرا ملما تظهر مسائل مسار العمل 

األخيرة لقيود السفر الدولية التي يمكن الحكومات والجهات الفاعلة األخرى سوف تثير على األرجح مسألة االختصاص بسبب األحداث 
ومجموعات العمل. سوف يواصل فريق  ICANNوالعاملين فيها في حضور اجتماعات  ICANNأن تؤثر على حضور مجتمع 

بشأن التأثير على أعضاء المجتمع  GSEالمشاركة الحكومية العمل بالتنسيق مع الفرق اإلقليمية للمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة 
والمجتمع حول مواضيع مسار العمل  MSSI ICANNوالعاملين في استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية 

WS2  والمناقشات بشأن االختصاص القضائي، التنوع، المساءلة والشفافية وحقوق اإلنسان. تواصل المشاركة العالمية االستجابة لطلبات
  الجارية في مختلف المنظمات الدولية.  IGي العديد من عمليات حوكمة اإلنترنت المجتمع ورصد النشاط ف
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقرير مؤسسة 
 (MSSIاستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية )

 االستراتيجية تيريزا سوينهارت، نائب الرئيس األول، استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات

 

 أبرز النقاط والمعالم الرئيسية
لمجموعة العمل  2تم تحقيق العديد من اإلنجازات فيما يتعلق بمجاالت المسؤولية للقسم، بما في ذلك اإلشراف على وإدارة مسار العمل 

مة في وثيقة تأكيد االلتزامات(، ، المراجعات التنظيمية، المراجعات النوعية )المشار سابقا باسم المراجعات الملزCCWGالمجتمعية 
 وعملية االستشراف االستراتيجي. 

 
في استعداداتهم ومكالمات التخطيط، فضال عن  CCWG، دعم الفريق عمل رؤساء مجموعة العمل المجتمعية 2بالنسبة لمسار العمل 

آلن في جهودهم إلى حد وضع توصيات ومجاالتهم ذات االختصاص. تقدمت عدة مجموعات ا 2التنسيق الداخلي والدعم لمسار العمل 
 موثقة للتعليقات العامة.

 
( في مرحلة الصياغة، كما أنه وضع العديد CCT-RTفي المراجعات النوعية، فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك )

 CCT-RTوثقة المستهلك وخيار المستهلك  من النتائج الرئيسية والتوصيات إلدراجها في مشروع التقرير. أخر فريق مراجعة المنافسة
نشر مشروع التقرير، الذي كان متوقعا في البداية في ديسمبر، وذلك لتحليل عدة مدخالت بحثية وردت في اآلونة األخيرة، بما في ذلك 

آلثار المنافسة على برنامج  IIالجديدة، والتعليقات العامة الواردة بشأن تقييم المرحلة الثانية  gTLDتقرير مسح مقدمي طلبات نطاقات 
الجديدة لمجموعة التحليل. ومن المقرر نشر مشروع التقرير في شهر فبراير. جار العمل في االختيار لفريق المراجعة  gTLDنطاقات 

، بقيادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية المفوضة الختيار ما يصل إلى (SSR2الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق )

عضوا بموجب اللوائح الجديدة. ومن المتوقع أن تختتم قيادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية مداوالتها، وتعلن أعضاء فريق  21
( )المعروف سابقا باسم فريق RDSمات دليل التسجيل )في شهر فبراير. بدأت المراجعة الثانية لفريق مراجعة خد SSR2مراجعة 

، على أن يتم إعالن فريق المراجعة بعد 2017الثاني( بدعوة المتطوعين في أكتوبر، وأغلقت في يناير  WHOISمراجعة نظام 
ICANN58( أطلقت مراجعة المساءلة والشفافية الثالثة .ATRT3في الموعد المحدد، بدأت بدعوة المتطوعين في ) 2017يناير  31. 

 
، الجهة ITEMSأعدت  في شهر فبراير. GNSOوفيما يتعلق بالمراجعات التنظيمية، وافق مجلس اإلدارة على خطة تنفيذ مراجعة 

 24، مشروع التقرير، الذي نشر للتعليقات العامة المفتوحة حتى At-Largeالمستقلة التي تجري المراجعة والتي تجري مراجعة 
طرف عمل المراجعة، وأطلق طلب تقديم المقترحات في يناير لتحديد الجهة المستقلة التي  NomComلجنة الترشيح مارس. وقد شكلت 

، وفقا لمذكرة التفاهم. لتعزيز NROبمعرفة منظمة مصادر األرقام  ASOبدأت المراجعة الثانية لمنظمة دعم العناوين  تجري المراجعة.
، تم تفعيل عملية انتقالية مخصصة استنادا إلى اتفاق بين منظمة ASOمستقلة لمنظمة دعم العناوين الشفافية والمساءلة طوال المراجعة ال

في يناير، قدمت لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس اإلدارة رأيها بأن  .OECولجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس اإلدارة  NROمصادر األرقام 
ختيار الجهة المستقلة التي تجري المراجعة استوفت الشروط المحددة. اختارت منظمة العملية التي تتبعها منظمة مصادر األرقام ال

 لمراجعة منظمة دعم العناوين. ITEMS Internationalمصادر األرقام 
 

ار اتجاهات رئيسية للمؤسسة للتعمق، وج 5فيما يتعلق بعمل االستشراف االستراتيجي للمؤسسة، حددنا المشاركين لمواصلة العمل على 
ورشة  19العمل في الجهود المبذولة لتقييم مصادر البيانات الموجودة المتعلقة بهذه االتجاهات. باإلضافة إلى ذلك، أجرت المؤسسة اآلن 

، ومن المقرر أن 2020-2019عمل على مستوى األقسام لتحديد اتجاهات االستشراف االستراتيجي لإلطار الزمني المقبل للسنة المالية 
 ورشة عمل على مستوى األقسام متبقية بحلول شهر أبريل. 2هاء من عدد يتم االنت

 

 نظرة عامة على النشاط
 SSR2و  CCTيدعم بفعالية أربع مراجعات نوعية ) MSSIفريق استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية 

المراجعات بموجب تأكيد االلتزامات. أغلقت دعوة المتطوعين للمراجعة ( بموجب اللوائح الجديدة التي حلت محل ATRT3و RDSو 

. وبدأت المراجعة الثانية 2017وسيتم اإلعالن عن الفريق في فبراير  ،(SSRالثانية لألمن واالستقرار والمرونة ونظام اسم المجال )

ناير. ومقترحات إلجراء مراجعة خدمات دليل ( في أكتوبر، ودعوة المتطوعين أغلقت في يWHOIS-2) RDSلخدمات دليل التسجيل 

تحت نطاق محدود لم تلق توافق في اآلراء بين رؤساء المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية. ويمكن أيضا إجراء  RDSالتسجيل 
عزيز مساءلة ( تحت نطاق محدود، استنادا إلى رسالة مجموعة العمل المجتمعية لتATRT3المراجعة الثالثة للمساءلة والشفافية )

ICANN  إلى المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية التي تطلب االتفاق على أن يقتصر نطاقATRT3  على تقييم نتائج التنفيذ لتوصيات
واالقتراح حاليا قيد النظر، مع دعم العديد من  .WS2فريق المراجعة السابق لتجنب التداخل مع العمل الجاري في مسار العمل 

 داعمة/اللجان االستشارية. المنظمات ال
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 CCWG-ACCT 2يدعم أيضا مسار العمل  MSSIفريق استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية 

، بما في ذلك الدعم لعقد اجتماع بكامل أعضاء WS1ومجموعاته الفرعية إلى جانب المجموعة الفرعية لمسار العمل 
CCWG-Acct WS2  في كوبنهاغن قبل وجها لوجهICANN58 ويجري مشاركة الصفحة الرئيسية التي تعكس حالة أنشطة كل .

 مجموعة والتقدم المحرز وفقا لجدول زمني متفق عليه شهريا مع المجتمع ألغراض شفافية ومساءلة المجموعة. 
 

به إجراء مراجعات بكفاءة وفعالية، بما يتماشى  بالتعاون مع المجتمع ومجلس اإلدارة، نعمل على تطوير معايير التشغيل، وهو نظام يمكن
. وانصب تركيز الفريق على وضع مخطط ICANN57، مع إشراك المجتمع والمشاورات التي جرت في ICANNمع لوائح 

راير، فب 21للموضوعات المراد معالجتها في معايير التشغيل وفهرسة العمليات القائمة وأفضل الممارسات. تجرى ندوة عبر الويب يوم 
ومع تطور المجتمع لعمليات جديدة بما يتماشى مع اللوائح الجديدة، سيتم تضمين  لتقديم العمل في التقدم المحرز ودعوة تعقيبات المجتمع.

 ما سبق في معايير التشغيل، على سبيل المثال، عملية اختيار أعضاء فرق المراجعة للمراجعات النوعية. 
 

. هذا التقييم المستقل سوف يفيد 2017، مع طلب تقديم المقترحات في يناير ICANNتب أمين الشكاوى في تم إطالق التقييم المستقل لمك
 ICANNويتماشى مع التوصية الصادرة عن فريق مراجعة مساءلة وشفافية  2عمل المجموعة الفرعية ألمين الشكاوى مسار العمل 

 (.ATRT2الثاني )
 

الرئيسية، نعمل مع فريق عبر األقسام لوضع خرائط  ICANNر المحتملة المرتبطة بعمليات ومن أجل فهم أفضل وتخفيف نقاط المخاط
، المراجعة، وعمليات المشورة، بما في ذلك تلك التي تصور جوانب رئيسية لعملية المراجعة ICANNسير العمليات وأدلة سياسة 

كوبنهاغن ويتواصل تطوير إضافي  ICANN58)النوعية والتنظيمية(. قدم سير العمل األولي بشكل غير رسمي إلى المجتمع في 
 لعمليات سير العمل.

 
ورة حياة المراجعة لموارد التخطيط ووضع الميزانية للمراجعات، مع االستفادة المتوقعة بالتعاون مع قسم المالية، نقوم بتنفيذ طريقة د

يضا كونها رأي شامل مترابط للميزانية والموارد الالزمة لدعم مراجعة من بدايتها إلى نهايتها بدال من السنة المالية. وينعكس هذا النهج أ
ة في انجاز التوقيت والموارد والميزانية والمراحل لكل مراجعة. انظر صحيفة وقائع في صحائف وقائع المراجعة المصممة لتوفير الشفافي

 . CCT-RTفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك 
 

 أهم القضايا والعمل على تخفيف حدتها
بسريانها على هذه المراجعات الجارية في أدخل االنتقال متطلبات جديدة تسري على مراجعات نوعية، مما تسبب في عدم يقين فيما يتعلق 

الثانية التي  RDSأكتوبر. نقلت اللوائح الجديدة المسؤولية إلى قيادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية الختيار أعضاء مراجعة  1
ن أن اللوائح تنص أن الثانية، وزيادة عدد األعضاء المشاركين في فرق المراجعة هذه. على الرغم م SSRأطلقت مؤخرا ومراجعة 

معايير التشغيل يتم وضعها مع المجتمع إلجراء مراجعات نوعية، هذه لم يتم وضعها بعد للعمليات المستحدثة، مثل اختيار فرق المراجعة. 
من القضايا، أو  ونتيجة لذلك، ال توجد عمليات مقررة لكيفية توصل قادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية إلى اتفاق بشأن هذه األنواع

 أي مستوى للتوافق في اآلراء مطلوبة للمضي قدما. ندعم القادة وهم يعالجون هذه المسؤوليات الجديدة. 
 

تعتمد المراجعات على تعاون المجتمع النشط من جانب  –ال يزال مقياس اتصال المتطوعين وجدول المراجعة المشغول يشكل تحديا 
 SSR2و CCTزمة. كما أنهم يستهلكون قدرا كبيرا من الوقت والموارد. مع أربع مراجعات نوعية )أعضاء لديهم الخبرة الفنية الال

( نشطة خالل األشهر القليلة المقبلة، هناك حاجة مستمرة لضمان مشاركة المجتمع الكافية في المراجعات، وتوفير ATRT3و RDSو
مع  RDS، تعاونت مجموعة عمل مجلس اإلدارة في RDSليل التسجيل الموارد المالية الكافية إلجرائها. في حالة مراجعة خدمات د

لتحديد ما إذا كان هناك طريقة إلجراء المراجعة أكثر فعالية، وذلك للحد من التأثير  SO/ACقيادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية 
ل هذا التعاون الدعم من قيادة المنظمات تم تقديمه خال RDSعلى المجتمع. لألسف، لم يتلق اقتراح للحد من نطاق مراجعة 

سيتم منحه صالحيات إلنشاء نطاق أوسع للمراجعة، وبالتالي تتطلب  RDSالداعمة/اللجان االستشارية، وهو ما يعني أن فريق مراجعة 
تشارية توجيها لفريق جهود أكبر نيابة عن المجتمع للتتبع والمشاركة. ولتخفيف حدة هذا، يجهز قادة المنظمات الداعمة/اللجان االس

. WHOISالمراجعة للنظر وهو يحدد نطاقه، أن يأخذ في االعتبار التأثير على المجتمع في ضوء األنشطة العديدة الجارية المتعلقة بنظام 
 .ATRT3ويجري النظر أيضا في اقتراح مماثل للحد من نطاق 

 
، فإن التأخير في نشر مشروع تقريره من المرجح أن يؤدي إلى CCTفي حالة فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك 

وكما ورد في  ، وبالتالي تتطلب موارد مالية إضافية لتحقيق إنجاز هذا العمل.2018تأخير في تسليم تقريره النهائي في السنة المالية 
% فقط من المراحل المتوقعة. 40فقت، تم تحقيق % من الموارد المالية في الميزانية قد أن74، على الرغم من أن CCTصحيفة وقائع 

، فإنه قد ال يكون ممكنا بالنسبة لهم ICANNفي وقت واحد في عدة مشاريع تخص  CCTومع تطوع العديد من أعضاء فريق مراجعة 
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 2018لسنة المالية . واستشرافا للمستقبل، سوف نطلب موارد كبيرة ليتم إدراجها في ميزانية ا2017إنجاز عملهم في السنة المالية 
 لتعكس زيادة مستوى النشاط الالزم لدعم كل مراجعة من المراجعات النوعية األربع التي ستكون نشطة. 

 
القدرة على تنفيذ التوصيات لتحقيق التأثير  –وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الناتجة عن المراجعات، هناك العديد من االعتبارات الهامة 

من التوصيات الواسعة والتي يصعب قياسها؛ مقياس االتصال الستكمال أعمال التنفيذ نظرا ألولويات المجتمع  المطلوب، مع العديد
على تنفيذ  GNSOالمتزامنة األخرى؛ والموارد المالية التي قد تكون مطلوبة. على سبيل المثال، تعمل المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

بكل المقاييس، هذا تعهد كبير والذي من المرجح أن  توصية واعتمدت في ذلك نهجا تدريجيا، مع تخطيط العمل ليستغرق عامين. 34
 يتنافس على الموارد مع أنشطة أخرى مرتفعة األولوية. 

 
عالية، وضمان أنه ال يزال في نطاقه وله الموارد ، القضية الرئيسية هي العمل من أجل دفع العمل بكفاءة وف2وفيما يتعلق بمسار العمل 

وجيد التنسيق مع األقسام الداخلية المعنية ومجلس اإلدارة، وأن إطار العمل للعمل يركز على حلول جديدة عند الحاجة، ويستخدم اآلليات 
لن تكون قادرة  ICANNلتعزيز مساءلة  القائمة حيثما كان ذلك ممكنا. ومع ذلك، ال يزال هناك خطر كبير أن مجموعة العمل المجتمعية

 ، وتطلب تمديد ميثاقها حتى يمكن إنجاز العمل.2017على إتمام جميع األعمال بحلول يونيو 


