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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
مكتب المدير التنفيذي
يوران ماربي ،الرئيس والمدير التنفيذي

النقاط والمراحل الرئيسية
شهدت هذه الفترة تخصيص وقت كبير وتكريس االهتمام للتوعية المجتمعية العالمية .وعقب زياراتي إلى أوروبا ،والتي تم تفصيلها في
تقريري السابق إلى المجلس ،حضرت اجتماع  ICANN57في حيدر أباد ،الهند .وبعد اجتماع  ،ICANN57استضفت حفل استقبال
ألصحاب المصلحة تم عقده في واشنطن العاصمة لتوجيه الشكر للمشاركين في انتقال دور اإلشراف على وظائف  .IANAثم قمت
بزيارة مكتبنا في جنيف لعقد سلسلة من االجتماعات الثنائية مع األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمة العالمية للملكية
الفكرية .وفي النهاية ،حضرت منتدى حوكمة اإلنترنت في غواداالخارا ،المكسيك.

نظرة عامة على النشاط

ً
تحديثا حول أنشطة  ICANNالمستمرة والمستقبلية واإلجابة عن
في  20أکتوبر ،استضفت مکالمة عبر الواتساب مع العاملين لتقديم لهم
أي أسئلة .ومن  1إلى  9نوفمبر ،كنت في حيدر أباد ،الهند ،لحضور اجتماع  .ICANN57وكان هذا هو اجتماع  ICANNالعام الثاني
لي كرئيس ومدير تنفيذي ،وأكبر اجتماع لمؤسسة  ICANNحتى اآلن ،حيث بلغ عدد الحضور  3,182شخصًا .وال تزال هذه
االجتماعات فرصة ممتازة للتفاعل مع أعضاء المجتمع المحلي والوافدين الجدد على النظام اإليكولوجي .وحضر هذا االجتماع عدد كبير
من أعضاء المجتمع اإلقليمي ،وسجل الحضور من مجتمع آسيا والمحيط الهادي ( )APACنسبة  )2,306( %70من أعداد
الحاضرين.
عدت إلى مكتب المشاركة بواشنطن العاصمة في  29نوفمبر لحضور حفل استقبال ،إلى جانب ستيف كروكر والري ستريكلينغ ،تكريمًا
ألصحاب المصلحة األمريكيين المشاركين في عملية انتقال دور اإلشراف على وظائف  .IANAوفي الفترة بين  30نوفمبر و 1ديسمبر،
قمت بزيارة مكتب المشاركة بجنيف التابع لمؤسسة  ICANNلعقد سلسلة من االجتماعات الثنائية مع المدير العام لألمم المتحدة في جنيف
السفير مايكل مولر ،واألمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين تشاو ومسؤولين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية .كما حضرت
حفل استقبال مع مجتمع أصحاب المصلحة في جنيف لمزيد من التوعية حول قضايا .ICANN
من  5إلى  8ديسمبر ،حضرت منتدى حوكمة اإلنترنت الحادي عشر في غواداالخارا ،المكسيك .وأثناء تواجدي هناك ،عملت بشکل
وثيق مع العاملين لرفع مستوى الوعي بنظام  ICANNاإليکولوجي والدور الذي يمکن ألصحاب المصلحة في منطقة أمريكا الجنوبية
والكاريبي أن يلعبوه داخل المجتمع ،خاصة فيما يتعلق بالعمل الجاري (المساءلة واالختصاص القضائي ومفتاح الدخول الرئيسي ،وما إلى
ذلك) .وألقيت كلمات خالل الجلسة االفتتاحية وحفل االستقبال ،واستضفت عدة جلسات خاصة بمؤسسة  ،ICANNبما في ذلك "اجتماع
تاون هول" المتعلق بتطور نموذج أصحاب المصلحة المتعددين والمنتدى المفتوح ،وشاركت في مجموعة متنوعة من جلسات منتدى
حوكمة اإلنترنت األخرى .كما قام فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة بإعداد سلسلة من االجتماعات الثنائية مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين.
طوال هذه الفترة ،التقيت بشكل فردي بأعضاء فريق كبار الموظفين اإلداريين لمراجعة أدائهم ومناقشة الفرص لتحسين الكفاءة ،باإلضافة
إلى التقدم المحرز في تحقيق أهداف  ICANNاالستراتيجية.

القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها

ً
وتعزيزا لهذا
في تقريري السابق ،نوهت إلى أن تركيزي األساسي هو تعزيز التزام  ICANNنحو ( )1الكفاءة الفنية و( )2دعم المجتمع.
الهدف ،قمت بتعيين جيمي هيدالند في منصب نائب الرئيس األول لالمتثال التعاقدي وإجراءات حماية المستهلك .وفي هذا المنصب،
سيعمل بشكل وثيق مع المجتمع لدعم نزاهة مهمة  ICANNواتفاقاتها التعاقدية .وستمكنه سنوات عمله في  ICANNوخبرته القانونية
من البناء على األساس المتين الذي وضعه فريق االمتثال التعاقدي .وباالضافة إلى ذلك ،سيتولى دنكان بيرنز ،المقيم في واشنطن
العاصمة ،مسؤوليات هيدالند السابقة المتمثلة في اإلشراف على عالقات الحكومة األمريكية ،باإلضافة إلى مسؤولياته الحالية .وفي
النهاية ،وكجزء من التزام  ICANNبالمساءلة المالية على المدى الطويل واالستقرار واالستدامة ،سيقوم خافيير كالفيز ،المسؤول المالي
األول اآلن ،برفع تقاريره مباشرة لي.
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القضايا العالقة والقرارات المعتمدة
التواريخ 1 :إلى  9نوفمبر 2016
االجتماع :ورشة عمل مجلس اإلدارة واالجتماعات في اجتماع  ICANN57حيدر أباد ،الهند
القضايا العالقة:
• التوقعات االستراتيجية  -الجزء الثاني :إدراج العاملين إسهامات المجلس المتعلقة باالتجاهات إلى برنامج التوقعات االستراتيجية
الجاري ،وإلى خطة عمل مؤسسة .ICANN
الحالة :سيتم مناقشة ذلك أثناء الجلسة في ورشة عمل مجلس اإلدارة بلوس أنجلوس.
• تحديد المواقع ونهج محتوى االتصاالت:
 oيوافق المجلس على ضرورة وجود سرد جديد.
 oإعادة تعريف "جعل اإلنترنت يعمل" :تناول حقيقة أن هناك مؤسسات أخرى تتعامل مع القضايا المترابطة ولكنها ليست
قريبة مما نقوم به من منظور فني.
 oتناول الفكرة القائلة أن كلمة "مؤسسة" ربما ليست أفضل كلمة؛ جعل فريق االتصاالت النظر في ذلك.
 oإعادة النظر في الصياغة :الذين نشترك معهم مقابل الذين نعمل معهم ،وألي غرض؛ فنحن جزء من المجتمع.
 oمشاركة السرد مع المديرين السابقين.
الحالة :العمل جاري  -سيتم إزالة البند من القائمة.
• تفويض الصالحيات:
 oتحديث وثيقة إرشادات  ICANNلتفويض الصالحيات قبل صدور القرار في  8نوفمبر (تم؛ انظر أدناه).
 oتنظيم مزيد من المناقشة مع المدير التنفيذي ومدير العمليات وعمليات المجلس بشأن التحسينات الممكنة للجودة والعملية
لمواد المجلس.
الحالة :اكتمل  -سيتم إزالة البند من القائمة.
• مبادرة جرد الموارد المجتمعية :الدعم المجتمعي في بيئة ما بعد المرحلة االنتقالية:
 oيوصي المجلس بمشاركة الخطة مع المجتمع ،نظرً ا لعدم وجود حساسية خاصة في ذلك .ويفوض المجلس ممسسة
 ICANNلتحديد متى تکون الخطة جاهزة لمشارکتها مع المجتمع.
 oالنظر في جدول النتائج لكل نشاط كوسيلة للنظر في كيفية توازن األموال.
 oوضع طريقة مقارنة لعرضها على المجلس.
 oجدولة جلسة حول هذا الموضوع لورشة عمل المجلس في اجتماع  ICANN58في كوبنهاغن.
الحالة :سيتم إضافة الموضوع إلى الجلسة في ورشة عمل المجلس في كوبنهاغن وسيتم مشاركتها مع المجتمع بعد جلسة
المجلس.
القرارات:
 5نوفمبر  | 2016االجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN
• النشر للتعليقات العامة  -مسودة سياسة مكافحة التحرش في مجتمع ICANN
• بموجب القرار رقم ( ،)2106.11.05.01يفوض مجلس اإلدارة نشر مسودة سياسة مكافحة التحرش في مجتمع ICANN
للتعليقات العامة لمدة  60يومًا من أجل توفير الوقت الكافي أمام المجتمع من أجل مناقشة مسودة السياسة ،باإلضافة إلى صياغة
وعرض التعليق (التعليقات العامة) فيما يخص مسودة السياسة.
• تقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.05.02وبعد استالم التعليقات العامة ،تقييم مجلس اإلدارة لتلك التعليقات والمشاركة مرة
أخرى مع المجتمع إلى حد اقتراح تغييرات كبيرة على السياسة المقترحة.
 8نوفمبر  | 2016االجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN
جدول أعمال الموافقة:
• الموافقة على محاضر اجتماع مجلس اإلدارة
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.01موافقة مجلس اإلدارة على محاضر اجتماعات مجلس إدارة ICANN
المنعقدة بتاريخ  9أغسطس و 15أغسطس و 17سبتمبر  2016و 30سبتمبر .2016
• تعيينات أعضاء اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.02أن يقوم مجلس اإلدارة بتعيين جاك التور وتارا والين في اللجنة
االستشارية لألمن واالستقرار لمدة ثالث سنوات تبدأ فور موافقة مجلس اإلدارة وتنتهي في  31ديسمبر .2019
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إعادة تعيينات أعضاء اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.03قبول مجلس اإلدارة توصية اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
وإعادة تعيين أعضاء اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار التاليين لمدة ثالث سنوات تبدأ من  1يناير  2017وتنتهي في
 31ديسمبر  2019وهم :جيف بيدسر ،وبين باتلر ،وميريكا كايو ،ووارين كوماري ،وزياودونغ لي ،وكارلوس
مارتينيز ،وداني ماكفيرسون.
تعيين ممثلي مشغل خادم الجذر  -Dو -Eو -Gو H-Rootفي اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ()RSSAC
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.04تعيين مجلس اإلدارة للممثلين التالية أسماؤهم من مشغلي خوادم الجذر
 -Dو -Eو -Gو -Hفي اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر :تريبتي سينها ،وكيفين جونز ،وكيفين رايت ،وهوارد
كاش ،على التوالي حتى  31ديسمبر .2019
استثمار عوائد المزاد العلني
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.05تفويض مجلس اإلدارة للرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون)
عنه باتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية من أجل توزيع عوائد المزادات عبر ثالثة مديرين مختلفين لالستثمار ،على أن
يُعهد إليهم مهمة استثمار تلك العوائد في أدوات مالية آمنة وسائلة.
إرشادات  ICANNلتفويض الصالحيات
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.06اعتماد مجلس اإلدارة بموجب ذلك "إرشادات  ICANNلتفويض
الصالحيات" لتوفير إرشادات واضحة وتوضيح لألدوار بين مجلس إدارة  ICANNوإدارة/مدير  ICANNالتنفيذي
("اإلرشادات") .على أن تتم مراجعة اإلرشادات بصفة منتظمة وتعديلها من حين إلى آخر بموجب قرار من مجلس
اإلدارة.
تجديد اتفاقية سجل .TEL
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.07اعتماد التجديد المقترح التفاقية سجل  .TELوتعديالتها وتفويض
الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه باتخاذ اإلجراءات التي يرونها مناسبة من أجل إبرام وتحرير
االتفاقية.
شكر خاص ألعضاء المجتمع
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.08أعرب مجلس إدارة  ICANNعن عميق تقديره لكل من ديميتري كومانيوك
وجون سويتينغ عن الفترة التي قضياها في الخدمة ،ويأمل مجلس إدارة  ICANNلهما كل الخير في مساعيهما المستقبلية
داخل مجتمع  ICANNوخارجه.
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.09أعرب مجلس إدارة  ICANNعن عميق تقديره لكل من بيكي بير وسيليا
ليرمان فريدمان وفيكا ميسان ورون شيرويد عن الفترة التي قضوها في الخدمة ،ويأمل مجلس إدارة  ICANNلهم كل
الخير في مساعيهم المستقبلية داخل مجتمع  ICANNوخارجه.
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.10أعرب مجلس إدارة  ICANNعن عميق تقديره لكل من ديفيد كيك وماسون
كول وجينفر غور وفلوكر غريمان وكارلوس راؤول غوتيريز وميشيل نايلون ودارسي ساوثويل ورودي فانسنك عن
الفترة التي قضوها في الخدمة ،ويأمل مجلس إدارة  ICANNلهم كل الخير في مساعيهم المستقبلية داخل مجتمع
 ICANNوخارجه.
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.11أعرب مجلس إدارة  ICANNعن عميق تقديره لكل من ساتيش بابو
وهمبرتو كاراسكو وأوليفييه كريبين-لوبلوند وتيموثي دينتون وساندرا هوفيرتشر وباراك أوتيينو وفاندا سكارتيزيني
وجيمي شولز وألبيرتو سوتو وسيرانوش فاردانيان عن الفترة التي قضوها في الخدمة ،ويأمل مجلس إدارة  ICANNلهم
كل الخير في مساعيهم المستقبلية داخل مجتمع  ICANNوخارجه.
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.12أعرب مجلس إدارة  ICANNعن عميق تقديره لكل من جيم كاسيل وآشلي
هينيمان والرس-جون ليمان وجيم مارتين عن الفترة التي قضوها في الخدمة ،ويأمل مجلس إدارة  ICANNلهم كل
الخير في مساعيهم المستقبلية داخل مجتمع  ICANNوخارجه.
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.13أعرب مجلس إدارة  ICANNعن عميق تقديره لشينتا ساتو عن الفترة التي
قضاها في الخدمة ،ويأمل مجلس إدارة  ICANNله كل الخير في مساعيه المستقبلية داخل مجتمع  ICANNوخارجه.
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.14أعرب مجلس إدارة  ICANNعن عميق تقديره لكل من ستيفن كوتس،
وسيلفيا هيرالين اليت ،وهانز بيتر هولن ،وزاهد جميل ،ووولفغانغ كالين فوتشر ،ويوري النسبيرو ،وستيفان فان غيلدر
عن الفترة التي قضوها في الخدمة ،ويأمل مجلس إدارة  ICANNلهم كل الخير في مساعيهم المستقبلية داخل مجتمع
 ICANNوخارجه.
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جدول األعمال الرئيسي:
• أسماء النطاقات ثنائية األحرف في مساحة أسماء  gTLDالجديدة
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.15اعتماد التدابير المقترحة لمسميات  ASCIIذات الحرفين حرف/حرف
من أجل تجنب الخلط بينها وبين رموز الدول المقابلة وتعديالتها ،ويحق للرئيس والمدير التنفيذ ،أو من ينوب (ينوبون)
عنه اتخاذ اإلجراءات التي يراها مناسبة من أجل تفويض مشغلي السجالت بأن يطلقوا في المستوى الثاني مسميات
 ASCIIذات الحرفين حرف/حرف غير المحجوزة بموجب المواصفة  ،5القسم  6من اتفاقية السجل ،مع مراعاة هذه
التدابير.
• النظر في اإلعالن النهائي لعملية المراجعة المستقلة من  Corn Lake, LLCضد ICANN
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.16يوافق مجلس اإلدارة على استنتاجات اإلعالن النهائي التاليةCorn )1( :
 Lakeهي الطرف المحكوم له في عملية المراجعة المستقلة المرفوعة من  Corn Lake, LLCضد ICANN؛
( )2الطعون المقدمة من  Corn Lakeعلى قرار الخبراء ورفض لجنة حوكمة مجلس اإلدارة لطلب إعادة النظر 3-14
المقدم من  Corn Lakeقد سقطت بالتقادم؛ ( )3تصرف مجلس اإلدارة بدون أي تعارض في المصالح؛ (" )4مارس
أعضاء مجلس اإلدارة تقديرً ا وحكمًا مستقالً ،بغالب الظن أنه يصب في مصلحة المجتمع"؛ (" )5إجراء [مجلس اإلدارة]
في إلغاء  .CHARITYمن [إجراءات المراجعة النهائية] لم يكن متس ًقا مع النظام األساسي واللوائح الداخلية"؛
و( )6يتحمل كال الطرفين النفقات الخاصة به.
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.17تكليف مجلس اإلدارة للرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون)
عنه باتخاذ كافة الخطوات الالزمة من أجل تنفيذ توصية اللجنة بأن "يقوم مجلس اإلدارة بتمديد [إجراءات المراجعة
النهائية] بحيث تشمل مراجعة قرار الخبراء بخصوص نطاق  .CHARITYلشركة ."Corn Lake
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.18تكليف مجلس اإلدارة للرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون)
عنه باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو قرار آخر فيما يخص طلب  Spring Registry Limitedبالحصول على نطاق
 .CHARITYإلى أن يتم التعرف على نتائج إجراءات المراجعة النهائية ،وبعد ذلك المتابعة بحسب العمليات المقرر
معالجة كل من طلب  Corn Lakeو Spring Registry Limitedبما يتفق مع نتائج إجراءات المراجعة النهائية.
• تقديم الشكر إلى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين
 oيعرب مجلس اإلدارة بموجب القرار رقم ( )2016.11.08.19عن تقديره العميق للجهود الدؤوبة التي بذلها المجتمع
العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين ،بما في ذلك قيادة مختلف المجموعات بقيادة المجتمعات المشاركة في المقترحات.
وكما كان وضع المقترحات المنسقة عبر المجتمع العالمي -والتي استوفت المعايير التي وضعتها اإلدارة الوطنية
األمريكية لالتصاالت والمعلومات ،والعمل على تحقيق التنفيذ من أجل السماح للعقد باالنقضاء في  30سبتمبر - 2016
غير مسبوقة وتعمل بمثابة سجل تاريخي لنجاح أعمال المجتمع من أجل تحقيق هدف طويل األمد.
 oويعبر مجلس اإلدارة بموجب القرار ( )2016.11.08.20عن عميق امتنانه وتقديره لوزارة التجارة األمريكية ،لما
قدمته من التزام طويل األمد من أجل إنهاء عقد وظائف  ،IANAوعلى تفانيها وجهودها الدؤوبة كشريك مع ICANN
والمجتمع في تحقيق هذا الهدف التاريخي.
• تقديم الشكر إلى برونو النفين على خدماته المقدمة لمجلس إدارة ICANN
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.21حاز برونو النفين على أسمى آيات التقدير والعرفان من مجلس اإلدارة عن
فترة خدمته ويتمنى المجلس له كل الخير في مساعيه المستقبلية داخل مجتمع  ICANNوخارجه0
• تقديم الشكر إلى إيريكا مان على خدماتها المقدمة لمجلس إدارة ICANN
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.22حازت إيريكا مان على أسمى آيات التقدير والعرفان من مجلس اإلدارة عن
فترة خدمتها ويتمنى المجلس لها كل الخير في مساعيها المستقبلية داخل مجتمع  ICANNوخارجه.
• تقديم الشكر إلى كو -ويي وو على خدماته المقدمة لمجلس إدارة ICANN
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.23حاز كو -ويي وو على أسمى آيات التقدير والعرفان من مجلس اإلدارة عن
فترة خدمته ويتمنى المجلس له كل الخير في مساعيه المستقبلية داخل مجتمع  ICANNوخارجه.
• تقديم الشكر إلى سوزانا وولف على خدماتها المقدمة لمجلس إدارة ICANN
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.24حازت سوزان وولف على أسمى آيات التقدير والعرفان من مجلس اإلدارة
عن فترة خدمتها ويتمنى المجلس لها كل الخير في مساعيها المستقبلية داخل مجتمع  ICANNوخارجه.
• تقديم الشكر إلى بروس تونكين على خدماته المقدمة لمجلس إدارة ICANN
 oبموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.25حاز بروس تونكين على أسمى آيات التقدير والعرفان من مجلس اإلدارة عن
فترة خدمته ويتمنى المجلس له كل الخير في مساعيه المستقبلية داخل مجتمع  ICANNوخارجه.
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 8نوفمبر  | 2016االجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN
• انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.26اختيار ستيف كروكر رئيسًا لمجلس اإلدارة.
• انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.27اختيار شيرين شلبي نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة.
• تعيين أعضاء لجان مجلس اإلدارة
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.28أن تكون عضوية لجان مجلس اإلدارة التالية كما يلي:
▪ التدقيق
مايك سيلبر (الرئيس)
ستيف كروكر
رون دا سيلفا
كريس ديسيبان
لويزوايس فان دير الن
▪ التعويضات
جورج سادوسكي (الرئيس)
ستيف كروكر
كريس ديسيبان
رام موهان (منسق العالقات)
جون سوينينن (منسق العالقات)
▪ التنفيذية
ستيف كروكر (الرئيس)
شيرين شلبي
كريس ديسيبان
يوران ماربي
▪ الماليات
آشا هيرماجاني (الرئيس)
رون دا سيلفا (نائب الرئيس)
بيكي بير
شيرين شلبي
ماركوس كومار
جورج سادوسكي
لويزوايس فان دير الن
▪ الحوكمة
كريس ديسيبان (الرئيس)
ريناليا عبد الرحيم
شيرين شلبي
آشا هيرماجاني
ماركوس كومار
رام موهان (منسق العالقات)
مايك سيلبر
▪ الفاعلية المؤسسية
ريناليا عبد الرحيم (الرئيس)
خالد قوبعة (نائب الرئيس)
رافائيل "ليتو" إيبارا
ماركوس كومار
جورج سادوسكي
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▪ المخاطر
رام موهان (منسق العالقات) (الرئيس المشارك)
مايك سيلبر (الرئيس المشارك)
مارتين بوترمان
رافائيل "ليتو" إيبارا
أكينوري مايمورا
كافه رانجبار (منسق العالقات)
جون سوينينن (منسق العالقات)
مجموعة عمل تنفيذ توصيات اللجنة االستشارية الحكومية -المجلس
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.29أن تكون عضوية مجموعة عمل تنفيذ توصيات اللجنة االستشارية
الحكومية -المجلس كما يلي:
▪ ماركوس كومار (الرئيس المشارك)
مارتين بوترمان
كريس ديسيبان
رام موهان (منسق العالقات)
مايك سيلبر
لويزويس ڤان دير الن
مجموعة عمل مجلس اإلدارة المعن ّية بمتغيرات IDN
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.30أن تكون عضوية مجموعة عمل مجلس اإلدارة المعنية بمتغيرات IDN
كما يلي:
▪ رام موهان (منسق العالقات) (الرئيس)
ريناليا عبد الرحيم
خالد قوبعة
أكينوري مايمورا
كافه رانجبار (منسق العالقات)
جون سوينينن (منسق العالقات)
مجموعة عمل مجلس اإلدارة المتخصصة بخدمات دليل التسجيل
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.31أن تكون عضوية مجموعة عمل مجلس اإلدارة المعنية بخدمات دليل
التسجيل كما يلي:
▪ كريس ديسيبان (الرئيس)
ريناليا عبد الرحيم
شيرين شلبي
ستيف كروكر
ماركوس كومار
أكينوري مايمورا
كافه رانجبار (منسق العالقات)
مجموعة عمل مجلس اإلدارة المعنية بحوكمة اإلنترنت
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.32أن تكون عضوية مجموعة عمل مجلس اإلدارة المعنية
▪ بحوكمة اإلنترنت كما يلي:
ماركوس كومار (الرئيس)
ريناليا عبد الرحيم
رون دا سيلفيا
كريس ديسيبان
رافاييل "ليتو" إيبارا
خالد قوبعة
جورج سادوسكي
لويزوايس ڤان دير الن
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إقرار تعيين موظفي ICANN
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.33اختيار يوران ماربي لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.34اختيار جون جيفري المستشار واألمين العام.
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.35اختيار خافيير كالفيز المسؤول المالي األول.
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.36اختيار أكرم عطا هللا رئيسًا لقسم النطاقات العالمية.
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.37اختيار سوزانا بينيت لمنصب المسؤول التشغيلي األول.
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.38اختيار ديفيد أوليف لمنصب نائبًا أول لرئيس قسم دعم تطوير السياسات
ومدير عام ،لمقرات  ICANNاإلقليمية – إسطنبول.
ً
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.39اختيار آشوين رانغان نائبا أول لرئيس مكتب الهندسة والمعلومات
الرئيسة.
إقرار تعيين رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة
ً
عضوا في هيئة المعرفات الفنية العامة
 oتقرر بموجب القرار رقم ( ،)2016.11.08.40وبدور مجلس إدارة ICANN
( ،)PTIفقد تم اختيار إليز غيريش رئيسًا لهيئة المعرفات الفنية العامة.

يتوفر النص الكامل لكل قرار على الروابط التالية:
• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en
• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en
• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2-2016-11-08-en
• https://features.icann.org/resolutions
القضايا العالقة من ورشة عمل المجلس  -نوفمبر 2016
• استراتيجية المشاركة :يقود فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة مراجعة شاملة لمشاركة  ICANNمقابل المهمة ،وقدم
توصيات للمناقشة في ورشة عمل مجلس اإلدارة المنعقدة في فبراير  2017حول استراتيجية مكتب  ICANNالدولي.
• سجل مشورات مجلس اإلدارة :تجري مراعاة اإلسهامات والتعليقات الواردة منذ ورشة عمل مجلس اإلدارة المنعقدة في بروکسل
والمناقشات الالحقة وأخذها بعين االعتبار ،مع الترکيز المستمر علی تحديد وتنفيذ عملية معززة للتعامل مع مشورة اللجنة
االستشارية الحكومية ،والتي تتضمن العمل عن کثب مع مجموعة عمل تنفيذ توصيات اللجنة االستشارية الحكومية  -المجلس بقيادة
ماركوس كومر .ونتوقع اعتماد العملية المعززة بداية من بيان كوبنهاغن .كما نقوم بتحديد العملية المعززة للتعامل مع مراسالت
مجلس اإلدارة (والمدير التنفيذي) .ونتوقع تنفيذ هذه العملية بداية من كوبنهاغن .وفيما يتعلق "بالمشورة" التي وردت في تجربة
سجل مشورات المجلس نفسه ،نواصل تناول مشورات اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار واللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
واللجنة االستشارية لعموم المستخدمين باستخدام نفس اللجنة االستشارية العامة التي تتعامل مع العملية .منذ مراسالتنا مع مقدمي
المشورة في منتصف أكتوبر  ،2016تلقينا  13وثيقة "مشورة" جديدة 7 :من اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين و 3من اللجنة
االستشارية لنظام خادم الجذر .ويقدم الجدول التالي إحصائيات اعتبارً ا من نهاية عام  .2016وتشمل هذه اإلحصائيات كالً من
المشورات "األخيرة" والمشورات القديمة غير المغلقة التي تمت ترقيتها إلى درجة تجريبية لإلغالق .وتعكس هذه األرقام عدد
الحاالت (البنود الفردية القابلة للتنفيذ ضمن الطلبات) التي تتجاوز عدد وثائق المشورات.
لجنة  ALACلجنة  RSSACلجنة  SSACاإلجمالي
المرحلة
13
3
3
7
جديدة
4
3
1
تأسيس فهم
14
14
التقييم
22
15
3
4
التنفيذ
53
35
6
12
إجمالي "العمل الجاري"
15
15
مغلقة (ال يلزم اتخاذ إجراء)
وفي النهاية ،وللوصول إلى فهم أفضل للعمليات التي يقدم المجتمع من خاللها إسهاماته للمجلس وكيفية تناول هذه اإلسهامات حاليًا من
البداية وحتى القرار النهائي ،نقوم حاليًا ببدء مراجعة لمعرفة كيفية التعامل مع جميع اإلسهامات المقدمة للمجلس .وستركز هذه المراجعة
على توثيق مختلف العمليات كما هي اآلن ،مع مرحلة ثانية تقترح فيها خيارات يمكن من خاللها تحسين هذه العمليات.
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تقرير المدير التنفيذي لمجلس اإلدارة
ورشة عمل المجلس في سانتا مونيكا (نوفمبر )2017
المسائل العالقة من قرارات المجلس ( 7أكتوبر  2016إلى  12يناير )2017
[الخيار ]1
اجتماع مجلس اإلدارة في  5نوفمبر 2016
• سياسة مكافحة التحرش في مجتمع  :ICANNسيقوم مجلس اإلدارة بتقييم التعليقات العامة المقدمة مؤخرً ا بشأن مسودة
سياسة مكافحة التحرش في المجتمع ،والمشاركة مرة أخرى مع المجتمع إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة في السياسة.
اجتماع مجلس اإلدارة في  8نوفمبر 2016
• النظر في اإلعالن النهائي لعملية المراجعة المستقلة من  Corn Lake, LLCضد  :ICANNتقوم المؤسسة بعملية تنفيذ
توصية هيئة المراجعة المستقلة بأن "يقوم مجلس اإلدارة بتمديد [إجراءات المراجعة النهائية] بحيث تشمل مراجعة قرار
الخبراء بخصوص نطاق  .CHARITYلشركة  ."Corn Lakeوفي غضون ذلك ،لم يتخذ أي إجراء أو قرار آخر فيما
يخص طلب  Spring Registry Limitedبالحصول على نطاق .CHARITY
اجتماع مجلس اإلدارة في  13ديسمبر 2016
• مشورة اللجنة االستشارية الحكومية :بيان هيلسنكي (يونيو  :)2016سيتخذ مجلس اإلدارة والمؤسسة إجراءات متابعة (ترد
في بطاقة النقاط) تتعلق بردود المجلس على بيان هلسنكي الصادر عن اللجنة االستشارية الحكومية .وتتعلق الموضوعات
بتوصيات سياسة اإلجماع لمقدم خدمات الوكيل المعتمد والخصوصية الخاصة بمنظمة  GNSOوحماية األسماء
واالختصارات الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية والسياسات واإلجراءات للجوالت المستقبلية لبرنامج  gTLDالجديد.
• التعاقد على فنادق لعقد اجتماع  ICANNفي مارس  :2018تشارك المؤسسة في المناقشات والمفاوضات المتعلقة بجميع
أعمال التعاقدات والنفقات الالزمة الجتماع  ICANNالعام في مارس  2018الذي سينعقد في بورتريكو.
يقدم الجدول التالي بعض التفاصيل اإلضافية عن كافة المسائل المعلقة من قرارات المجلس المعتمدة خالل الفترة من  7أكتوبر 2016
إلى  12يناير .2017

تاريخ اجتماع
مجلس اإلدارة
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 5نوفمبر
2016

2

 8نوفمبر
2016

3

 8نوفمبر
2016

عنوان القرار

رقم القرار

النشر للتعليقات العامة -
مسودة سياسة مكافحة
التحرش في مجتمع
ICANN

2016.11.05.02

النظر في اإلعالن
النهائي لعملية المراجعة
المستقلة من Corn
 Lake, LLCضد
ICANN
النظر في اإلعالن
النهائي لعملية المراجعة
المستقلة من Corn
 Lake, LLCضد
ICANN

2016.11.08.17

2016.11.08.18

(اعتبارا من  12يناير )2017
الوضع الحالي
ً
جاري العمل .وأغلقت فترة التعليق العام على مسودة سياسة مكافحة التحرش
في المجتمع في  12أبريل  .2017وستعد مؤسسة  ICANNملخصًا
وتحليالً للتعليقات العامة وستقدمهما للمجلس لمزيد من المناقشة .وسيقوم
المجلس بتقييم التعليقات والمشاركة مرة أخرى مع المجتمع إلى حد اقتراح
تغييرات كبيرة على السياسة المقترحة.

جاري العمل .وتقوم مؤسسة  ICANNبعملية تنفيذ توصية هيئة المراجعة
المستقلة بأن "يقوم مجلس اإلدارة بتمديد [إجراءات المراجعة النهائية] بحيث
تشمل مراجعة قرار الخبراء بخصوص نطاق  .CHARITYلشركة Corn
."Lake
جاري العمل .وعمالً باإلجراء الذي اتخذه المجلس ،لم يتخذ أي إجراء أو
قرار آخر فيما يخص طلب  Spring Registry Limitedبالحصول على
نطاق  .CHARITYانتظارً ا لنتائج إجراءات المراجعة النهائية.
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تاريخ اجتماع
مجلس اإلدارة
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عنوان القرار

رقم القرار

4

 13ديسمبر
2016

مشورة اللجنة
االستشارية الحكومية:
بيان هيلسنكي (يونيو
)2016

2016.12.13.05

5

 13ديسمبر
2016

التعاقد على فنادق لعقد
اجتماع  ICANNفي
مارس 2018

2016.12.13.06

(اعتبارا من  12يناير )2017
الوضع الحالي
ً
جاري العمل .ويرد إجراء المجلس بشأن التعامل مع مشورة اللجنة
االستشارية الحكومية في بيان هيلسنكي في بطاقة النقاط بتاريخ  13ديسمبر
 .2016وتتضمن بطاقة النقاط بعض إجراءات المتابعة المطلوبة من قبل
مؤسسة  ICANNو/أو مجلس اإلدارة .وتتوفر بطاقة النقاط هنا:
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions.helsinki56-gac-advice-scorecard-13dec16-en.pdf
جاري العمل .وعمالً باإلجراء الذي اتخذه المجلس ،تشارك مؤسسة
 ICANNفي المناقشات والمفاوضات المتعلقة بجميع أعمال التعاقدات
والنفقات الالزمة الجتماع  ICANNالعام في مارس  2018الذي سينعقد في
بورتريكو.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
أفراد المؤسسة
ديان شرويدر ،نائب الرئيس األول ،قسم الموارد البشرية العالمية

النقاط الرئيسية ألفراد المؤسسة
منذ التقرير األخير ،تظل مقاييس مؤسسة  ICANNمستقرة نسبيًا كما هو موضح أدناه.
اعتبارً ا من نهاية ديسمبر  ،2016كان لمؤسسة  ICANN 365شخصًا ،وهذا الرقم أقل  21شخصًا من توقعات موازنة نهاية السنة
المالية  2017البالغ  386شخصًا .وعلى مدى األشهر الثالثة الماضية ،انضم  15شخصًا وغادر  8آخرين.

معدالت النمو السنوية (من يونيو إلى يونيو):

12
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2014 - 2013

%46+

2015 - 2014

%12+

2016 - 2015

%10+

2017 – 2016
(حتى اآلن)

%2+

 | I C A N Nتقارير المديرون التنفيذيون | فبراير 2017

مؤسسة  ICANNحسب المواقع :اعتبارً ا من  31ديسمبر  ،2016تتكون مكاتب أمريكا الشمالية ومن يعملون عن بعد من 217
( )%79في مكتب لوس أنجلوس و 28في مكتب واشنطن العاصمة و 29يعملون عن بعد في الواليات المتحدة و 1يعمل عن بعد في
كندا ،بإجمالي  %75( 275من إجمالي المؤسسة).

انخفض معدل الدوران الطوعي خالل األشهر الثالثة األخيرة بنسبة  %0.74ليصل إلى  %8.16اعتبارً ا من ديسمبر  2016من
 %8.9في سبتمبر ( 2016كالهما على أساس  12شهرً ا) .وبالمقارنة ،يبلغ المقياس العالمي  .%12.7وكان غالبية الدوران الطوعي
في  ICANNفي الواليات المتحدة وسنغافورة .وتبلغ المقاييس لهاتين المنطقتين  %12.6في الواليات المتحدة و %13.0في سنغافورة.
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مقارنة موازنة نهاية السنة المالية  ،2017فإن معظم المجموعات الوظيفية قريبة من الهدف المحدد في نهاية العام ،فيما عدا قسم
النطاقات العالمية حيث كان لديه  7( %21أشخاص) أقل والعمليات لديها  9( %18أشخاص) أقل والمشاركة العالمية ألصحاب
المصلحة لديها  7( %13أفراد) أقل .وإلى جانب دوران الموظفين ،ترتبط الفروق في المقام األول بإعادة تنظيم الكفاءة وبدء التركيز
الوظيفي الجديد على االستدامة التنظيمية والتقدم .وتشمل هذه الوظائف الجديدة العمليات األمنية والتخطيط والتحسينات التنظيمية وتدقيق
الضوابط الداخلية.

إن التنوع الجنسي لمؤسسة  ICANNمتوازن بشكل جيد حيث كان لإلناث أغلبية طفيفة .أما فريق كبار الموظفين اإلداريين المكون من
ً
عضوا منه  %62من الذكور و %38من اإلناث .ويبقى التوازن بين الجنسين في الفريق التنفيذي عند %71 / %29
50
(إناث/ذكور).
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إن توزيع كبار الموظفين اإلداريين أعلى في مناطق األمريكتين وأوروبا والشرق األوسط من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،والتي لديها
النسبة األعلى من الوظائف التشغيلية (مثل االمتثال التعاقدي وعمليات قسم النطاقات العالمية) .وهي عبارة عن فرق لها تمثيل أقل في
كبار الموظفين والخبرات من المناطق األخرى .وكان التوزيع مستقرً ا خالل العامين الماضيين ،بما يتفق مع الدوران المنخفض نسبيًا.

كما أن التوزيع العمري للمؤسسة كان مستقرً ا على مدى السنوات الثالث الماضية ،حيث بلغ متوسط األعمار حوالي  40عامًا،
وهو ما يقرب من منتصف نقطة التقدم الوظيفي المهني ،كما هو متوقع بالنسبة إلى متطلبات الفطنة المهنية العالية في معظم
مناصب مؤسسة  ICANNالتنظيمية.
يستمر متوسط سنوات الخدمة لحوالي  3.5سنة ،مما يعكس النمو في عام  2013وانخفاض معدل الدوران نسبيًا.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
تمويالت المؤسسة
خافيير كالفيز ،المسؤول المالي األول

النقاط المالية الرئيسية
يرجى الرجوع إلى القسم المالي لالجتماع الربع سنوي ألصحاب المصلحة.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
األنشطة القانونية
جون جيفري ،المستشار واألمين العام

النقاط والمراحل الرئيسية
بدء العمل لتنفيذ العمليات الجديدة الالزمة لمواءمة مؤسسة  ICANNمع اللوائح الداخلية الجديدة وعمليات ما بعد المرحلة االنتقالية.
وواصلت إدارة المسائل المتعلقة بالمساءلة والدفاع عن الدعاوى القضائية بشأن برنامج  gTLDالجديد.

نظرة عامة على النشاط
الدعم القانوني لفرق قسم النطاقات العالمية والسياسة :تقديم المشورة لفريق قسم النطاقات العالمية بشأن قضايا  ،gTLDبما في ذلك
تنفيذ سياسة اعتماد خدمات الوكيل المعتمد والخصوصية والتغييرات في سياسة النقل ونقل جميع نطاقات  gTLDsإلى نموذج Whois
ال كثيف .ومساعدة فريق قسم النطاقات العالمية على التعامل مع تحديات التنفيذ المخطط لبروتوكول توثيق الوصول إلى البيانات الجديد.
وتقديم الدعم القانوني بشأن عمليات وضع السياسات ،بما في ذلك العمليات التي تتعامل مع اإلجراءات الالحقة لبرنامج  gTLDالجديد
وحماية المنظمات الحكومية الدولية/المنظمات الدولية غير الحكومية.
الدعم القانوني النتقال دور اإلشراف على وظائف  :IANAالتنسيق بين األقسام لدعم عمليات ما بعد المرحلة االنتقالية ،بما في ذلك تقديم
المشورة حول مراجعات معينة (المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك واألمن واالستقرار ومرونة نظام اسم النطاق؛ وخدمة دليل
التسجيل) وتشكيل الفريق واإلرشاد لدعم عمليات المجتمع الممكنة .ومواصلة دعم األنشطة التنظيمية لمجلس هيئة المعرفات الفنية العامة.
ودعم مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن تعزيز وضع مقترح مساءلة  ICANNلمسار العمل  .2والتنسيق مع اإلدارات الداخلية لمؤسسة
 ICANNحول كيفية النظر في مهمة  ICANNالجديدة.
التقاضي والخدمات الداخلية :الدفاع عن الدعاوى القضائية الجارية بشأن  .AFRICAو ،.WEBفضالً عن المسائل المتعلقة بأسماء
النطاقات المعلقة في الهند والصين .والتحرك بنجاح لرفض دعوى  .WEBالتي استأنفها المدعي .ومعارضة طلب المدعي بنجاح
للحصول على أمر تقييدي مؤقت ثم أمر قضائي أولي في دعوى  .AFRICAوإدارة عدة طلبات للمراجعة المستقلة وإعادة النظر التي
قدمها مقدمو طلبات نطاقات  gTLDالجديدة .وبذل جهود لتنفيذ آليات المساءلة بموجب اللوائح الداخلية الجديدة .وتنفيذ إجراءات المجلس
التي تتناول عملية المراجعة المستقلة بشأن  .ChAREITYوتقديم الدعم القانوني لوظائف مؤسسة  ،ICANNبما في ذلك الموارد
البشرية والماليات وتكنولوجيا المعلومات.
إدارة العقد :تقديم المشورة لفريق قسم النطاقات العالمية حول المسائل المتعلقة بالتعاقد ،بما في ذلك التعديل العالمي التفاقية السجل
األساسية وتجديدات اتفاقية السجل القديمة وإعفاءات االحتفاظ ببيانات اتفاقية اعتماد أمين السجل .ودعم فرق الموارد البشرية وتكنولوجيا
المعلومات والمشتريات مع تعاقد المقاول واالختبار والمراجعة إلطالق الموارد البشرية الجديدة وطرح نظام تخطيط موارد المؤسسات.
وتقديم المشورة لفريق االجتماعات بشأن إعادة نقل اجتماعات  ICANNالقادمة ،والتي شملت إعادة التفاوض السريع ومراجعة
االتفاقيات.

القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها
نقدم الدعم والوثائق الموجزة في التقاضي المستمر ،لدعم طلبات عمليات المراجعة المستقلة بشأن تطبيقات برنامج  gTLDالجديدة .ويتم
التخفيف من حدة قضايا التقاضي عن طريق الحفاظ على خطة جاهزية التقاضي للطلبات القانونية ذات الصلة وكذلك استخدام صندوق
المخاطر لتغطية التكاليف .ونقدم نسخة متميزة خاصة بالمحامي والعميل لتقرير التقاضي إلى مجلس اإلدارة تحت غطاء منفصل .ونشر
أنشطة التقاضي الجارية على صفحة التقاضي عبر موقع  ICANNاإللكتروني:
.https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
قسم النطاقات العالمية :خدمات اسم النطاق والمشاركة الصناعية ومبادرات  WHOISووظائف  IANAوإدارة المنتجات
والعمليات ودعم العمالء العالميين وتنفيذ النقل
أكرم عطا هللا ،رئيس قسم النطاقات العالمية

النقاط والمراحل الرئيسية
في ديسمبر ،نفذت مؤسسة  ICANNاإلطار الذي وضعته التدابير المقترحة لمسميات  ASCIIذات الحرفين حرف/حرف من أجل تجنب
الخلط بينها وبين رموز الدول المقابلة من خالل السماح بإطالق جميع مسميات  ASCIIذات الحرفين حرف/حرف المحجوزة (ما لم تكن
محجوزة بموجب المواصفة  ،5القسم  6من اتفاقية السجل) في المستوى الثاني لمشغلي السجل الخاضعين لهذه التدابير .ويهدف هذا
اإلطار لمساعدة مستخدمي اإلنترنت على تجنب الخلط بين رموز الدول وما يقابلها من أسماء النطاقات ذات الحرفين حرف/حرف.
وأسفر هذا اإلجراء عن إصدار  282,940مسمى إضافي.
واصلنا إحراز تقدم جيد فيما يتعلق بأسماء النطاقات المدوّ لة .ومنذ أواخر أكتوبر ،تشكلت اللجنة اليونانية العامة إلنشاء النصوص ونشرنا
تقريرً ا عن نتائج التعليق العام حول قواعد إنشاء عالمات منطقة الجذر الالوية .وباإلضافة إلى ذلك ،قام مجتمعا النصوص الجورجية
والتايالندية بإنهاء مقترحات قواعد إنشاء عالمات منطقة الجذر ،ليبلغ المجموع ستة بعد العربية واألرمنية والخميرية والالوية.
في ديسمبر ،قمنا بتحديث تقرير نظام اإلبالغ عن دقة  WHOISوخططنا لعقد ندوة تفاعلية على الويب في  12يناير  2017لنتائج
المراجعة .وتتمثل االستنتاجات الرئيسية من التقرير المحدث في أن جميع سجالت  WHOISتقريبًا تحتوي على معلومات يمكن
استخدامها إلنشاء اتصال فوري عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف.
كما نشرنا التحديث األول لمؤشر سالمة سوق ُ ( gTLDنشر ألول مرة في يوليو  .)2016ونعتزم نشر هذه اإلحصائيات مرتين كل عام
من أجل تعقب التقدم مقابل هدفها في دعم تطور أسواق أسماء النطاقات.
في يناير ،نشرنا تقرير عن نتائج التعليق العام حول سياسة الترميز والعرض المتسق لبيانات خدمات دليل بيانات التسجيل المنقحة
المقترحة .وتزيل التنقيحات المقترحة متطلبات السجالت لتنفيذ خدمة بروتوكول توثيق الوصول إلى البيانات من أجل تحقيق الترميز
والعرض المتسق لبيانات التسجيل .وباإلضافة إلی ذلك ،نتوقع نشر تقارير ملخص وتقارير تحليل مماثلة للتعليقات العامة الواردة حول
دراسة استقرار الجذر وتقييم المرحلة الثانية لآلثار التنافسية المرتبطة ببرنامج  gTLDالجديد في يناير.
تعتبر سياسة النقل بين أمناء السجالت ( )IRTPإحدى سياسات التوافق المعتمدة عام  2004لتوفير إجراء واضح لمالكي أسماء النطاقات
لنقل أسماء النطاقات بين أمناء السجالت .وأصبحت سياسة النقل بين أمناء السجالت الجزء ج سارية بتاريخ  1ديسمبر  .2016وخالل
اجتماع  ،ICANN57سعى مجلس  GNSOللحصول على إرشادات من فريق قسم النطاقات العالمية حيث تتعلق السياسة بتعريف
تغيير المسجل واعتماده على تطبيق أو إزالة خدمات الخصوصية أو الوكيل .وأتبع المجلس ذلك عن طريق خطاب موجه إلى مجلس
اإلدارة يطلب فيه تعليق تنفيذ هذا الجزء من السياسة إلى حين إجراء مراجعة إضافية لنهج بديل .وفي  21ديسمبر ،أرسل ستيف کروکر
خطابًا إلی رئيس مجلس  GNSOإلبالغه بأن مجلس إدارة  ICANNسيراجع هذه المسألة ويتابعها ،وفي هذه األثناء الرجوع إلی
الموقع اإللكتروني  ICANN.orgلتأجيل االمتثال للقضية سالفة الذكر .وأتبع يوران ماربي ذلك عبر خطاب أرسله إلى المجلس ليعلن
عن التزام فريقه بإجراء مراجعة شاملة لتحديد المجاالت التي يمكن فيها إجراء تحسينات لتنفيذ سياسات  .ICANNوتم نشر نسخ من
المراسالت هنا.
وافقت مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت علی تمديد مواصفة الخصوصية والوكيل التفاقية اعتماد أمين السجل لعام 2013
حتى  1يناير  .2018وستقدم خطة تنفيذ محدثة إلی فريق مراجعة التنفيذ أوائل عام .2017
أكملت هيئة المعرفات الفنية العامة ومشغل خدمات  IANAاستبيا ًنا لقياس مستوى رضا العمالء لعام  2016وحصلت على معدل الرضا
العام بنسبة  .%94ويتسق ذلك مع مستوى الرضا الذي أبداه العمالء على مدى العامين الماضيين .وباإلضافة إلی ذلك ،أصدرت اللجنة
مرض اتفاقيات مستوى خدمات وظائف التسمية في
الدائمة للمستهلك تقريرً ا يشير إلی أن هيئة المعرفات الفنية العامة قد استوفت بشکل
ٍ
 IANAلشهري أکتوبر ونوفمبر  .2016وتضمنت النقاط الرئيسية اإلضافية إتمام المراجعة السنوية لمجموعة الوثائق التشغيلية الخاصة
باالمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق بواسطة هيئة إدارة سياسة مشغلي مفتاح الدخول الرئيسي لمنطقة الجذر واختتام فترة التعليق العام
على موازنة الهيئة المعرفات الفنية العامة عن السنة المالية  2018وخطة التشغيل في  10ديسمبر .2016
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في أوائل يناير ،أنهت  ICANNواإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات رسميًا تأکيد االلتزامات ،وتنفيذ توصية مقترح
مساءلة المجتمع .اقرأ هذه المدونة للحصول على مزيد من المعلومات.
يمكن االطالع على المشاريع اإلضافية التي تشمل إطالق الموقع اإللكتروني الخاص باللجنة االستشارية الحكومية هنا.

نظرة عامة على النشاط
بعد الخروج من عام  ،2016تم تنفيذ ما مجموعه  1229اتفاقية سجل من بين  1249اتفاقية محتملة ،وتم تفويض  1215من نطاقات
 gTLDsالجديدة البالغ عددها .1229
في نوفمبر وديسمبر ،قمنا بتناول  803طلبًا من طلبات اعتماد أمناء السجالت ،مما نتج عنه  2.08مليون دوالر في رسوم الطلبات .وتم
اعتماد جميع مقدمي الطلبات مما أدى إلى زيادة التمويل السنوي بمبلغ  3.2مليون دوالر .ويمثل أمناء السجالت المنتسبون في مجموعتي
 )500( TurnCommerceو )300( Pheenixالجزء األكبر من االعتمادات .وتجعل هذه االعتمادات الجديدة عدد أمناء سجل
 ICANNالمعتمدين  ،2,947وتمثل  TurnCommerceو Pheenix 42و 12في المائة على التوالي.
في أوائل ديسمبر ،شارك كبار األعضاء في قسم النطاقات العالمية في مؤتمرات خارج الموقع .وشملت مواضيع المناقشة تحديد
التوجهات وتأثيرها المحتمل علی توقعات  ICANNاالستراتيجية واألولويات وخطط الطريق للفترة بين .2020 - 2017
وباإلضافة إلى ذلك ،أعلنا عن انعقاد قمة قسم النطاقات العالمية القادمة في الفترة من  11-8مايو في مدريد ،إسبانيا .ويمكن العثور على
معلومات إضافية هنا.

القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها
نحرز تقدمًا بشأن القضايا المتعلقة بحماية المنظمات الحكومية الدولية .ففي ديسمبر ،شاركنا في اجتماع لمناقشة الخدمات اللوجستية
المحيطة بحل هذه القضايا .وكان هذا االجتماع غير موضوعيًا وموجهًا نحو التخطيط عبر المجتمعات والذي عقد في  21ديسمبر.
ال يزال هناك عشرون طلبًا للسالسل  .HOMEو .CORPو .MAILقيد االنتظار ،وف ًقا لتأجيل قراري مجلس اإلدارة في 2014
و 2013اللذان يوجهان بتفويض هذه السالسل إلى أجل غير مسمى بسبب مخاطر تضارب األسماء المرتفعة .وفي أغسطس ،2016
تلقى المجلس خطابًا من العديد من مقدمي الطلبات للحصول على هذه السالسل يطلبون عملية القتراح تدابير للتخفيف من احتمال حدوث
تضارب في األسماء والسماح بتفويض السالسل .وفي ديسمبر ،قدم فريق قسم النطاقات العالمية ملخصًا للقضية والمسارات المحتملة إلى
األمام ألغراض المناقشة.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
االمتثال التعاقدي والضمانات
جيمي هيدالند ،نائب الرئيس األول لالمتثال التعاقدي وإجراءات حماية المستهلك

النقاط والمراحل الرئيسية
برنامج تدقيق االمتثال التعاقدي
ً
نشاطا جاريًا ومستمرً ا في االمتثال التعاقدي .وتستهدف  ICANNإجراء التدقيق مرتين سنويًا ألمناء السجالت
يُعد برنامج التدقيق لدينا
ومرتين للسجالت .وفيما يلي ملخص باألنشطة الحالية:
أكمل أمناء السجالت البالغ عددهم  26من جولة تدقيق  14سبتمبر  2015التفاقية اعتماد أمين السجل لعام  2013خطتهم
العالجية ،وسيتم إدراجهم في جوالت التدقيق المستقبلية للتحقق من فعالية تدابير المعالجة.
تم التعامل مع أمناء السجالت البالغ عددهم  15من جولة تدقيق  17مايو  2016التفاقية اعتماد أمين السجل لعام  2013وتقديم
حلول لكافة نتائج التدقيق .وأعيد اختبار ستة وتمريرها؛ وسيتم إعادة اختبار تسعة في جولة التدقيق في المستقبل .وال يزال العمل
جاريًا في الثالثة المتبقية من هذه القضايا.
في  4أکتوبر  ،2016أطلقت  ICANNجولة تدقيق أخرى من أمناء السجالت بموجب اتفاقية اعتماد أمين السجل لعام - 2013
بلغ مجموعهم  54أمين سجل؛ يخضع  47من أمناء السجالت لتدقيق كامل النطاق؛ ويخضع  7من أمناء السجالت لتدقيق محدود
النطاق إلعادة اختبار فعالية المعالجة .وسيصدر تقرير التدقيق األولي إلى كل أمين سجل في يناير.
تجري التحضيرات إلطالق جولة تدقيق السجل في يناير .2017

نظرة عامة على النشاط
أعمال التحسين المستمرة:
 .1اإلخطار الثالث بمشروع التحسين المستمر  -الهدف هو تحسين معدالت امتثال أمناء السجالت والقرارات .وأجرت ICANN
اتصاالت توعوية مع سبعة من أمناء السجالت ورصدت األنشطة حتى نهاية ديسمبر لقياس فعالية هذا الجهد .واستنا ًدا إلى بيانات
يوليو حتى ديسمبر  ،2016حققت التجربة هدفها .وكان لدى ثالثة من أمناء السجالت انخفاضًا كبيرً ا في حجم اإلخطار الثالث ولم
يكن لدى أربعة أمناء اإلخطار الثالث.
 .2مشروع التحقق من  - Whoisالهدف هو اختبار االمتثال مع متطلبات اتفاقية اعتماد أمين السجل لعام  2013للتحقق من صحة
معلومات  .WHOISومن بين  31من أمناء السجالت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،أكمل  20أمين سجل المراجعة وهم اآلن
في حالة االمتثال ،و 3في المعالجة لتناول قضايا عدم االمتثال ،و 1تلقی إخطارً ا بإنهاء الخدمة ،و 6أمناء سجالت قيد المراجعة ،و1
ال يزال قيد العمل.
أخرى
انتقل جيمي هيدالند إلى دور ألين جروغان كنائب الرئيس األول لالمتثال التعاقدي وإجراءات حماية المستهلك ،اعتبارً ا من  1يناير
 .2017ويتمثل أحد أهدافه األولى في توظيف شخص ليتولى قيادة إجراءات حماية المستهلك.
للحصول على مزي ٍد من المعلوماتُ ،يرجى الرجوع إلى تحديث االمتثال التعاقدي الربع سنوي على الرابط
.https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
العمليات :عمليات مجلس اإلدارة ،والعمليات األمنية ،والتخطيط والتحسينات التنظيمية ،وتدقيق الضوابط الداخلية
سوزانا بينيت ،مسؤول العمليات الرئيسي

النقاط والمراحل الرئيسية

نواصل تطوير هيكل فريق العمليات .ومن المثير ج ًدا أن تركيز هذا الفريق يتركز اآلن بشكل كبير على الهيكل التنظيمي وتقدم العمليات.
ويعد هذا الترکيز أساسيًا بعد نقل دور اإلشراف على وظائف  IANAمن أجل استمرار تقدم  .ICANNوتتضمن الخطوات األولية
الرئيسية لهذا التركيز بناء فرق قوية ذات حجم وهيكل مناسبين ،وإنشاء خرائط طريق وظيفية ،والتعاون مع المدراء التنفيذيين وفرقهم،
وبدء التنفيذ.

نظرة عامة على النشاط
حقق اجتماع  ICANN57نجاحً ا كبيرة من وجهات نظر عديدة ،بما في ذلك ثمار التفاني واألداء المتميز لفريقي عمليات مجلس اإلدارة
والعمليات األمنية في تلبية احتياجات المؤسسة ومجلس اإلدارة والمجتمع في االجتماع .ومما كان له نفس القدر من األهمية هو التعلم من
هذا االجتماع من أجل إدخال تحسينات في المستقبل .وفي حين كان التعلم بناءًا للتحسين المستمر لفريق عمليات مجلس اإلدارة ،فلم يكن ذا
ً
حديثا.
قيمة بالغة بالنسبة لفريق العمليات األمنية الذي تم تشكيله
بعد اجتماع  ICANN57بقيادة ميليسا كينغ ،نائب رئيس عمليات مجلس اإلدارة ،قام فريق عمليات مجلس اإلدارة بتحويل التركيز
بسرعة إلى مخرجات ما بعد اجتماع  ICANN57وتحسين العمليات ،وإنشاء جدول أعمال مجلس اإلدارة لفبراير ( 2017الذي يخضع
لجهود إعادة الهيكلة الرئيسية مع مجلس اإلدارة) ،وبناء خارطة طريق وظيفية ،ووضع توقعات خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية
 2017و .2018ويشكل بناء الفريق وتطوير الفريق جزءًا من األولويات الرئيسية لخارطة طريق عمليات مجلس اإلدارة من أجل رفع
القيمة المضافة من قبل الفريق.
نشكل بسرعة فريق العمليات األمنية الجديد .فترسيخ فريق مستمر أمر بالغ األهمية ألمن وسالمة فريق  ICANNفي البيئة الحالية من
المخاطر العالمية المتصاعدة باستمرار .وبفضل قيادة سيمون غارسيد ،نائب رئيس العمليات األمنية الجديد ،طور الفريق الجديد خارطة
الطريق الوظيفية وخطة التشغيل والميزانية بما يتماشى مع االحتياجات االستراتيجية لمؤسسة  .ICANNويجري التنفيذ حاليًا.
يقوم الفريق التنفيذي بإحراز تقدم في استراتيجية العولمة مع رؤى من المدير التنفيذي ومجلس اإلدارة .وفريق العمليات العالمية على
استعداد للمواءمة والمساهمة في نجاح المبادرة .ويواصل الفريق خلق أفضل الممارسات مع المرونة المضمنة المصممة للتطور مع
مؤسسة ومجتمع .ICANN
ركزت وظيفة التخطيط والتحسينات التنظيمية على تحديث خطة التشغيل الخمسية وخطة التشغيل للسنة المالية  ،2018وتنفيذ التقييم
الداخلي السنوي الثالث على مستوى المؤسسة بناء على نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ألفضل الممارسات ،واإلصدار الثالث
من خارطة طريق لوحة التحكم االستراتيجية على مستوى األهداف (بعد إطالق اإلصدار الثاني في أكتوبر  ،)2016والعديد من
التحسينات الرئيسية المتعلقة بهيكلية وتقدم العمليات للممؤسسة .وتشمل هذه التحسينات الرئيسية إعداد التقارير على نطاق المؤسسة،
وتخطيط المشاريع ،وعملية المراسالت/الخطابات عبر الوظائف.
وظيفة تدقيق الضوابط الداخلية الجديدة قيد اإلنشاء.

القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها
ال يوجد.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
الموارد البشرية العالمية ،الخدمات اإلدارية والسفر
ديان شرويدر ،نائب الرئيس األول ،قسم الموارد البشرية العالمية

النقاط والمراحل الرئيسية
تم تسليم جميع المجاالت الثالثة على مراحل رئيسية خالل هذا الوقت :بدأ مشروع تخطيط موارد المؤسسات في  8ديسمبر؛ أصبح البناء
على المساحة المكتبية اإلضافية في مكتب لوس أنجلوس على وشك االكتمال وبدأت تنقالت المؤسسة إلى مساحة جديدة؛ ودعمت خدمات
السفر  257مسافر إلى اجتماع  ICANN57في حيدر أباد.

نظرة عامة على النشاط
الموارد البشرية العالمية :بدأ نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد بنجاح في  8ديسمبر .واستبدل هذا النظام  11من أنظمة الموارد
البشرية القديمة التي تمكن من تحقيق كفاءة كبيرة في العمليات باإلضافة إلى دمج البيانات من أجل إدخال تحسينات على لوحات التحكم
وإعداد التقارير .ويعد ذلك تغييرً ا كبيرً ا في طريقة تفاعل المؤسسة مع أنظمة الموارد البشرية .وقد أمضى الفريق وق ًتا طويالً في تكوين
العمليات التجارية القائمة في خمسة بلدان مختلفة للعمل في بيئة تخطيط موارد المؤسسات ،إلى جانب تصميم وحدات تدريبية لتمكين
الكفاءة السريعة في النظام الجديد.
تم تعزيز قدرات التعلم اللغوي والثقافي من خالل إطالق منصة تعلم اللغات عبر اإلنترنت طوال اليوم والتي توفر الوصول إلى  70لغة.
وتستمر الدورات التدريبية والمحادثات حول المبادئ التوجيهية وورش العمل الخاصة بالبيئة المرنة والعمل عن بعد.
تقدم العمل على تحديثات سياسة الموارد البشرية ،وتصميم نموذج شريك األعمال للموارد البشرية ،وتقييم معيار التعويضات/الفوائد
العالمية وتصميم سلم الدرجات الوظيفية لتعزيز التنمية التنظيمية .وقد بدأ العمل في االستبيان السنوي القادم .واألهم من ذلك بالنسبة
للمؤسسة ،أن عملية إدارة األداء لفترة المراجعة األولى للسنة المالية  2017أغلقت في الوقت المحدد ،وتم تسوية المدفوعات المعرضة
للمخاطر كما كان مقررً ا في  31ديسمبر .2016
خدمات السفر :انصب تركيز الفريق الرئيسي على اجتماع  ICANN57وعملية التأشيرات الصعبةُ .
وطلب من جميع المسافرين
تأشيرات لحضور هذا االجتماع ،واستغرق ذلك من معظم المسافرين أعماالً ورقية ومتابعة إضافية .وتم مراجعة الدروس المستفادة من
األعمال اإلضافية المفروضة من متطلبات التأشيرات وتم اعتماد تحسين العمليات لالجتماعات المستقبلية .وتم االنتهاء من االنتقال إلى
مورد خدمات السفر الجديد  -شركة إف سي إم  -ويواصل الفريق متابعته مع المسافرين لضمان تحقيق أفضل الممارسات.
الخدمات اإلدارية :سيتم االنتهاء من البناء على المساحة اإلضافية في لوس أنجلوس قبل ورشة عمل مجلس اإلدارة .وسيتم تغيير مساحة
عمل ما يقرب من  %60من العاملين في لوس أنجلوس وسيتم اكتمال هذه التنقالت قبل ورشة عمل مجلس اإلدارة .وتم االنتهاء من
المشروع في حدود الميزانية والقت المساحة الجديدة استحسا ًنا كبيرً ا من قبل العاملين في لوس أنجلوس.

القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها
ال يوجد.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
آشوين رانغان ،نائب الرئيس األول لقسم الهندسة ،ومسؤول المعلومات األول

النقاط والمراحل الرئيسية
تم استعراض موقع اللجنة االستشارية الحكومية اإللكتروني الجديد ،واالستفادة من نظام إدارة المحتوى عبر اإلنترنت (،)dotCMS
ً
حديثا خالل اجتماع  .ICANN57ولقی ذلك استحسا ًنا جي ًدا من مجتمع اللجنة االستشارية الحكومية.
ونظام إدارة المحتوى المكتسب
وبعد ذلك بوقت قصير ،تم إطالق الموقع بنسخة تجريبية محدودة للتدريب واختبار قبول المستخدم .وباإلضافة إلى ذلك ،وألن ذلك منصة
جديدة لمؤسسة  ،ICANNتم االنتهاء من تدقيقين مستقلين لضمان أمن المنصة والتكوين .ويستهدف الموقع توافر اإلطالق العام الجتماع
.ICANN58
تم إطالق مجموعة خدمات جديدة من أوراكل كالود لتخطيط موارد المؤسسات للتوافر العام بعد إجراء اختبارات داخلية شاملة في أوائل
ديسمبر .ويحل نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد محل جميع خدمات تكنولوجيا المعلومات والتي تدعم المحاسبة والتخطيط المالي
وإعداد الميزانيات والتقارير وإدارة الموارد البشرية والمشتريات .وبشكل أساسي ،يكون هذا الستبدال تطبيقات السهول الكبيرة
و Reqlogicووفرة الموارد البشرية .وكان اإلطالق ناجحً ا .وتستمر العمليات التجارية ،حيث سجل أقل من  10تذاكر بعد التنفيذ خالل
الشهر األول من النشاط على نظام التخطيط الجديد.

نظرة عامة على النشاط
الركائز :التركيز على التعاون المجتمعي
كان العثور على مواد بالموقع اإللكتروني  ICANN.orgمشكلة طال أمدها .فموقع  ICANN.orgمجرد "واجهة" لهذه المشكلة.
وتكمن المشكلة األساسية في التنظيم الداخلي "للذاكرة" المؤسسية .ويتم تمثيل تلك الذاكرة بشكل مناسب ،مع عبارات وعالمات قابلة
للبحث على الموقع اإللكتروني .ICANN.org
يعد ذلك مشكلة معقدة .واستثمرت عدة أشهر من الجهود للوصول إلى فهم أفضل لطريقة إنشاء المحتوى وتقديمه بشكل انتقائي .وفي حين
أن الموقع اإللكتروني  ICANN.orgهو الترکيز الحالي ،فإننا نريد التأکد من أن حل "الذاکرة" المؤسسية يلبي احتياجات جميع المواقع
اإللکترونية المقدمة من مؤسسة .ICANN
أدى ذلك إلى صياغة مشروع جديد ،كان يسمى ساب ًقا البوابة الذهبية .وستكون البوابة الذهبية مزيجً ا من نظام إدارة الوثائق الداخلية
(واختصاره  ،DMSوهو بمثابة الذاكرة المؤسسية)؛ ونظام إدارة المحتوى الخارجي (واختصاره  ،CMSوهو بمثابة وجه لمؤسسة
 .)ICANNونظرً ا لحجم المواد التي تحتاج إلى تنظيم ،وأهمية الموقع اإللكتروني  ،ICANN.orgفإننا نتوقع أن تكون هذه المبادرة
كبيرة في العديد من األبعاد  -الجهد والوقت والمهارات والمواهب وخبرات األطراف الخارجية واألموال ،على سبيل المثال ال الحصر.
ونتوقع أن نعمل مع المجلس عن كثب لتحديد أولويات هذه المبادرة وتزويدها بالموارد الالزمة في النصف األول من عام .2017
البنود الرئيسية
حقق فريق الخدمات التكنولوجية لالجتماعات نجاحً ا کبيرً ا في اجتماع  ICANN57في حيدر أباد .وكما يذكر المجلس ،كان هناك حريق
على متن السفن في هامبورغ أدى إلى مجرد شكوك في البداية وتأخير شحن المعدات لدعم اجتماع  .ICANN57وقد ضمن هذا الفريق
أن تكون آثار ذلك الحادث غير مرئية للمشاركين في االجتماع العام.
أصبحت التقييمات األمنية ،وخاصة بالنسبة للبرمجيات الجديدة ،أكثر من المعتاد خالل السنتين األخيرتين .وتم إنجاز عدة تقييمات دعمًا
للمشاريع الكبرى.
وكانت التحسينات األمنية الهامة على خدمات البريد اإللكتروني في  ICANNهي التخفيف من حدة التهديدات .ولقد بدأنا اآلن في
ممارسة برنامج شامل ألمن التطبيقات .وكانت حوادث األمن اإللكتروني ضئيلة في الربع الثاني :كان لمصطلح رفض خدمة الموزع
تأثير على الموقع اإللكتروني  icann.orgعلى المدى القصير ،وهجمات تصيد متعددة منخفضة التأثير واكتشاف ومعالجة سوء التكوين
في مجتمع .Wiki
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القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها
تم تأخير بوابة السجل ،واالستفادة من الموقع اإللكتروني  .Salesforce.comوجزء من السبب هو نطاق الزحف .وجزء من السبب
أيضًا هو ضمان تلبية البوابة الجديدة للمتطلبات المتوقعة لتكون المؤسسة أكثر أما ًنا ويتوسع نطاقها ،والتي من المتوقع أن تكون بمثابة
األساس لدعم أيضًا بوابة السجل ،جنبًا إلى جنب مع أنشطة االمتثال التعاقدي.
وقد أبلغت عمليات التدقيق المتعددة ،التي أجريت مع فريق خدمات سيلزفورس بروفيشيونال وفريق ثالث مستقل ،عن الخطوات التي يتم
اتخاذها حاليًا لتناول النتائج المترتبة على ذلك.
يتم الجدولة لإلطالق التجريبي لبوابة السجل الجديدة في وقت اجتماع  .ICANN58وسيتم تتبع بوابة السجل ووظيفة االمتثال التعاقدي.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
مكتب مسؤول التكنولوجيا األول
ديفيد كونراد ،مسؤول التكنولوجيا األول

النقاط والمراحل الرئيسية
•
•
•
•
•

انطالق مشروع مبادرة البيانات المفتوحة
تم إنشاء مفتاح الدخول الرئيسي لمنطقة الجذر الجديد في  27أکتوبر واستمر التواصل العام المکثف حول المشروع
عقدت ورشة عمل واجتماعات مؤشرات صحة تكنولوجيا المعرّف في مجموعة العمل المختصة بالرسائل والبرمجيات الخبيثة
وإساءة استخدام الهواتف النقّالة في باريس وفي اجتماع  ICANN57في حيدر أباد وفي اجتماع مركز معلومات الشبكة
اإلفريقية  25في موريشيوس
تعمل  ICANNكمجموعة من الخبراء المعنيين في عملية االنهيار الجليدي لتفكيك الروبوتات
يواصل مكتب مسؤول التكنولوجيا األول تقديم الدروس حول تقنيات اإلنترنت

نظرة عامة على النشاط
انطالق مشروع مبادرة البيانات المفتوحة :استجابة لطلبات المجتمع من أجل تحقيق قدر أكبر من الرؤية لعمليات  ،ICANNيقوم فريق
التعداد اإللكتروني للميزات والمالحظات ،نيابة عن المؤسسة بأكملها ،بقيادة مشروع يسمى مبادرة البيانات المفتوحة .ويهدف المشروع
إلی جعل البيانات غير الحساسة من جميع جوانب عمليات  ICANNمتاحة للجمهور قدر اإلمکان بطريقة متسقة وممنهجة ويمکن
الوصول إليها بسهولة .والمرحلة األولى من المشروع الجاري تنفيذها حاليًا هي عبارة عن تحقيق لتحديد مجموعات البيانات المرشحة
للنشر .وعقد اجتماع داخلي كبير في أكتوبر ،كما يجتمع موظفو التعداد اإللكتروني للميزات والمالحظات مع اإلدارات الفردية لتصنيف
مجموعات البيانات المحتملة.
تم إنشاء مفتاح الدخول الرئيسي لمنطقة الجذر الجديد في  27أکتوبر واستمر التواصل العام المکثف حول مشروع استبدال مفتاح
الدخول الرئيسي :تم إنشاء مفتاح الدخول الرئيسي لمنطقة الجذر الجديد في  27أکتوبر  ،2016في حفل رئيسي مقرر بانتظام في منشأة
إدارية رئيسية في  ICANNفي كولبيبر فيرجينيا .وعلى الرغم من أن المفتاح الجديد لم يستخدم بعد للدخول وغير مرئي للجمهور ،إال
أن إنشائه يمثل مرحلة رئيسية لمشروع استبدال مفتاح الدخول الرئيسي للجذر .وبالتوازي مع ذلك ،تستمر االتصاالت المكثفة حول
المشروع مع العروض العامة في أكثر من اثني عشر حد ًثا في جميع أنحاء العالم .وقدم ممثلو التعداد اإللكتروني للميزات والمالحظات
وموظفون من هيئة المعرفات الفنية العامة والمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة ،فضالً عن أحد ممثلي المجتمع الثقاة الذين يشاركون
بانتظام في االحتفاالت الرئيسية عروضًا حول تغيير مفتاح الدخول الرئيسي .كما أن استخدام مقدمي العروض من أجزاء مختلفة من
مؤسسة  ICANNومن مجتمع  ICANNأيضًا يسمح لنا بنشر الرسالة على نطاق أوسع.
المعرف في مجموعة العمل المختصة بالرسائل والبرمجيات الخبيثة وإساءة
عقدت ورشة عمل واجتماعات مؤشرات صحة تكنولوجيا
ّ
استخدام الهواتف الن ّقالة في باريس وفي اجتماع  ICANN57في حيدر أباد وفي اجتماع مركز معلومات الشبكة اإلفريقية  25في
موريشيوس :عقدت ورشة عمل مع أعضاء المجتمع في اجتماع مجموعة العمل المختصة بالرسائل والبرمجيات الخبيثة وإساءة استخدام
الهواتف النقّالة في باريس في أكتوبر .وركزت جلسة ناجحة في اجتماع  ICANN57في حيدر أباد على استخدام المصطلحات الطبية
لتصنيف "الظروف" المختلفة المتعلقة بصحة اإلنترنت .وبدأت فترة التعليق العام في  29نوفمبر على هذا التعريف لمصطلحات صحة
اإلنترنت والمصطلحات الطبية .وحضر موظفو التعداد اإللكتروني للميزات والمالحظات اجتماع مركز معلومات الشبكة اإلفريقية 25
في موريشيوس في نوفمبر لتقديم المساعدة والدعم حيث اجتمع ممثلون من جميع مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين الخمسة بشكل
منفصل لمناقشة صحة اإلنترنت من منظور الترقيم .ونحن في انتظار رد من منظمة مصادر األرقام مع نتائج ذلك االجتماع ،ونأمل في
وجود تنسيق وسيق مع مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين حول مشروع مؤشرات صحة تكنولوجيا المعرّف في المستقبل.
تعمل  ICANNكمجموعة من الخبراء المعنيين في عملية االنهيار الجليدي لتفكيك الروبوتات :طلبت اليوروبول ومكتب التحقيقات
الفيدرالي من فريق المرونة واالستقرار والشفافية التابع لمؤسسة  ICANNأن يعمل كخبير معني في عمليات نظام اسم النطاق
و ICANNفي إجراءات إنفاذ القانون لتفكيك الروبوتات المعروفة باسم "االنهيار الجليدي" والذي تسبب بحوالي  6ماليين يورو من
األضرار .وضبطت إجراءات إنفاذ القانون أكثر من  800,000من النطاقات المرتبطة بالروبوتات .وقدم فريق المرونة واالستقرار
والشفافية التابع لمؤسسة  ICANNالخبرات حول عملية طلب أمان السجل المرسل لنظام اسم النطاق و ،ICANNوتمکين أمناء
السجالت من اتخاذ إجراءات منسقة مع إنفاذ القانون ،والتي من شأنها عادة تحمل رسوم علی عقود أمناء السجالت.
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يواصل مكتب مسؤول التكنولوجيا األول تقديم الدروس حول تقنيات اإلنترنت :يقدم مکتب مسؤول التكنولوجيا األول التابع لمؤسسة
 ICANNمجموعة من الدروس بعنوان "کيف يجري األمر" في اجتماعات  .ICANNوتستهدف هذه الدروس الجمهور الذي يرغب في
الوصول إلى فهم أكثر لدقة التكنولوجيات األساسية التي تقوم عليها شبكة اإلنترنت .وشملت هذه الدروس جلسات مثل :أساسيات نظام اسم
النطاق؛ والبروتوكوالت المستخدمة داخل السجل؛ ونظرة عامة على فريق عمل هندسة اإلنترنت؛ ومشغلي خادم الجذر وشبكة
 .Anycastوداخليًا ،يقوم مکتب مسؤول التكنولوجيا األول أيضًا بعقد جلسات غداء عادية "الحقيبة البنية" للموظفين التي تغطي
موضوعات قد تكون ذات صلة أو في مصلحة موظفي  ،ICANNمثل؛ تسجيل مفتاح التسجيل الرئيسي للتوقيع على امتدادات أمان اسم
النطاق ،وقياس اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت ،وأسماء النطاقات الدولية ،وغيرها .كما أطلق مکتب مسؤول التكنولوجيا
األول التابع لمؤسسة  ICANNسلسلة "خبير اإلنترنت" للموظفين حيث يأتي المهنيون المدعوون من خارج مؤسسة  ICANNللحديث
عن نشاط نظام اسم النطاق الموضوعي .وشملت هذه السلسلة محادثات من غابرييل آندروز من مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي،
وبول فيكسي من شركة فارسايت للخدمات األمنية ،وجون هيديمان من معهد علوم المعلومات المختصة بجامعة جنوب كاليفورنيا.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة والتنمية والمسؤولية العامة واالجتماعات
سالي كوستيرتون ،نائب أول الرئيس ،قسم مشاركة أصحاب المصلحة العالميين

النقاط والمراحل الرئيسية
يتناول هذا التقرير أنشطة المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة ( )GSEواالجتماعات وقسم التنمية والمسؤولية العامة ( )DPRDمن
نوفمبر حتى ديسمبر .2016
وركز الفريق على التحضيرات الجتماع  ICANN58في كوبنهاغن واالجتماعات المستقبلية لمؤسسة  ICANNفي جوهانسبرغ
وأبوظبي وسان خوان وقمة قسم النطاقات العالمية والمنتدى التقني ألبحاث التعداد اإللكتروني للميزات والمالحظات الذي تستضيفه
أسبانيا في شهر مايو وورش عمل مجلس اإلدارة في لوس أنجلوس في فبراير وأوروبا في شهر مايو واجتماع قادة المجتمع بخصوص
مقر األطراف غير المتعاقدة المنعقد في ريكيافيك في شهر فبراير.
وشارك العديد من موظفي أنشطة المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في منتدى حوكمة االنترنت في غواداالخارا ،المكسيك وشاركوا
في اجتماعات وورش عمل في منتدى حوكمة اإلنترنت.

نظرة عامة على النشاط

في شهري نوفمبر وديسمبر ،شارك فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في فعاليات أقيمت في  43بل ًدا وإقليمًا ،بالتعاون مع
المشاركة الحكومية والفرق المجتمعية .وفي شهر ديسمبر ،دعمت  ICANNالحملة الترويجية لمنطقة أمريكا الجنوبية والكاريبي في كيتو
والمهرجان السنوي العشرين لمستخدمي األمن التابع لوكالة كوريا لإلنترنت واألمن في سيول وقمة االبتكار والتقارب في مجال اإلنترنت
في سوجو ،الصين وفعالية مركز ريادة األعمال لنظام اسم النطاق في بينين ،كما أجرت ورش عمل لنظام اسم النطاق واالمتدادات األمنية
لنظام اسم النطاق في كمبوديا ويسَّرت اجتماع اللجنة العامة السيريالية في إسطنبول وتدريبات نظام اسم النطاق في جمهورية جورجيا
ومنتدى نظام اسم النطاق األول بأوروبا الشرقية في كييف ،أوكرانيا ،من بين أحداث أخرى .وفي شهر نوفمبر ،شارك فريق المشاركة
العالمية ألصحاب المصلحة في مركز معلومات الشبكة اإلفريقية  25في موريشيوس ومنتدى حوكمة اإلنترنت في إندونيسيا وورشة عمل
إقليمية للكومنولث بشأن األمن السيبراني وأسبوع اإلنترنت في اليابان ،من بين فعاليات أخرى.

يتم تضمين لمحة عن األنشطة في المناطق من بيانات سيلزفورس بخصوص المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في نهاية التقرير.

القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها
أجرى فريق الشرق األوسط اإلقليمي جلسة مجتمعية عبر الويب في ديسمبر بخصوص االستراتيجية اإلقليمية للشرق األوسط والدول
المجاورة .ومثل ذلك العام األخير من االستراتيجية والسنة األولى من خطة التنفيذ .وكانت الجلسة عبر الويب األعلى حضورً ا حتى اآلن
مع انضمام  30من أعضاء المجتمع.
كما شارك فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في منتدى حوكمة االنترنت في غواداالخارا ،المكسيك وسهل العديد من ورش
العمل والمناقشات مع المشاركين المهتمين من المجتمع.
وكان منتدى نظام اسم النطاق األول بأوروبا الشرقية في أوكرانيا ً
حدثا ناجحً ا ،حضره أكثر من  250مشار ًكا من مختلف أرجاء المنطقة،
بما في ذلك روسيا وروسيا البيضاء وجمهورية التشيك وبلغاريا وصربيا .وشملت المشاركة في المنتدى الذي استمر لمدة يومين موظفي
 ICANNومجلس اإلدارة ممثلين عن قسم النطاقات العالمية التابعة لمؤسسة  ICANNومكتب كبير موظفي التكنولوجيا ودعم وضع
السياسات والمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة وفرق أسماء النطاقات المدولة .ولقد حظي هذا الحدث باهتمام كبير من قبل المجتمع
المحلي واإلقليمي من حيث الحضور وتابع الحدث عبر االنترنت  400جهة اتصال عن بُعد .وقدم فريق االجتماعات التخطيط والدعم
اللوجستي الميداني لهذا المؤتمر.
تواصل المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة تحسين مقاييسها للتوصل إلى قياس أفضل لكيفية دعم المشاركة المجتمعية في .ICANN
أعد قسم التنمية والمسؤولية العامة ( )DPRDملخصًا عن حالة النوع االجتماعي والتنوع الجغرافي في  ICANNلمسار العمل  2بشأن
التنوع الفرعي .كما سهّل قسم التنمية والمسؤولية العامة مناقشات عن المصلحة العامة ّ
ونظم جلسة موضوعية ذات أهمية عالية مع
المشاركة في الجلسات ذات الصلة في اجتماع .ICANN57
ولترسيخ أنشطة القسم دعمًا للعمل الجاري عبر المجتمع كي يعكس طبيعة عمله ،قام القسم بتبسيط مجاالت تركيزه ومن المرجح أن يتم
تغيير اسمه إلى قسم دعم المسؤولية العامة.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
االتصاالت والخدمات اللغوية
دنكان بيرنز ،نائب أول الرئيس ،قسم المجتمعات العالمية

النقاط والمراحل الرئيسية
بعد إتمام انتقال دور اإلشراف على  ،IANAوجه فريق االتصاالت وفريق الخدمات اللغوية على ح ٍد سواء الجزء األكبر من اهتمامها إلى
اجتماع  ICANN57في حيدر أباد .وقد تمثل هدفنا الشامل قبل االجتماع وأثنائه في استهداف التوعية اإلقليمية ،لزيادة المشاركة المحلية.
وال نزال نحقق تقدمًا في المشاريع األساسية بما في ذلك استبدال مفتاح الدخول الرئيسي والتوعية بمراجعة المرونة واالستقرار والشفافية
ومبادرة شفافية المعلومات .ويعمل مديرو االتصاالت اإلقليمية لدينا بشكل وثيق مع نظرائهم في المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة من
أجل التواصل مع مجتمعاتهم المحلية والتوعية اإلعالمية وحضور مجموعة متنوعة من األحداث اإلقليمية .كما نقدم الدعم الالزم من
خالل منتدى حوكمة االنترنت ،في المؤتمر وعن بعد على ح ٍد سواء .وخالل هذه الفترة ،ترجم فريق الخدمات اللغوية  12,162ورقة
( 3,648,674كلمة) في المجمل وقدم دعم الترجمة الشفوية عن بُعد لـ  32جلسة.

نظرة عامة على النشاط
بشكل كبير ،حتى جاء  %70من الحاضرين الذين زاد
اجتماع  :ICANN57نجحت جهودنا لزيادة المشاركة المحلية في االجتماع
ٍ
عددهم على  3,100شخص من منطقة آسيا والمحيط الهادي ( .)APACكما أعددنا ثالثة تقارير فريدة لما بعد االجتماع (تقرير السياسة
وتعقيبات المجتمع وحسب األرقام) لتجميع بيانات االجتماع بهدف تحسين االجتماعات المستقبلية .وترجم فريق الخدمات اللغوية
 99جلسة ونشر  128نصًا وكتابًا لـ  63جلسة.
استبدال مفتاح الدخول الرئيسي/التوعية بمراجعة المرونة واالستقرار والشفافية :يواصل فريق االتصال رفع مستوى الوعي باستبدال
مفتاح الدخول الرئيسي ( ،)KSKمما ينتج عنه زيادة اهتمام وسائل اإلعالم ومستوى معتدل من تغطية الموضوع .كما نواصل مساعدة
فريق استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية في جهودهم المستمرة لزيادة المشاركة في األمن واالستقرار
والمرونة ( )SSRبخصوص مراجعة نظام اسم النطاق.
الفعاليات/عمليات التوعية التي دعمناها :حضر مديرونا اإلقليميون مجموعة متنوعة من الفعاليات في مناطقهم ،كجزء من جهودنا
المستمرة لزيادة الوعي بمؤسسة  ICANNوزيادة المشاركة في المجتمع .وتضمنت الفعاليات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
(تونس) واجتماع مجموعة مشغلي شبكات أميركا الشمالية ( 68تكساس) واالتحاد الدولي لالتصاالت ( 2016تايالند) ومؤتمر اإلنترنت
بوتشن (الصين) ومركز معلومات الشبكة اإلفريقية (موريشيوس) ومؤتمر  CEABADهاكاثون اإلقليمي ( 2016نيكاراغوا) ومنتدى
نظام اسم النطاق بأوروبا الشرقية (أوكرانيا).
منتدى حوكمة االنترنت  :2016قدم فريق اتصاالت أمريكا الجنوبية والكاريبي دعمًا كبيرً ا لمنتدى حوكمة اإلنترنت  2016في
غواداالخارا ،المكسيك .ولقد عملنا عن كثب مع فريق الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة طوال االجتماع لزيادة وعي الحضور بدور
.ICANN
مبادرة شفافية المعلومات :يواصل فريقنا العمل عن كثب مع األقسام األخرى المعنية بتعزيز هذا المشروع .وال تزال المناقشات جارية
بخصوص نطاقها وأهدافها.

القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها
ويعمل فريقا االتصاالت والخدمات اللغوية على تحديد طرق أكثر فعالية للتعامل مع الطلبات نظرً ا لزيادة الطلب على الدعم .كما استوعب
فريق االتصاالت مسؤولية جيمي هيدلوند السابقة في اإلشراف على المشاركة الحكومية األمريكية ومكتب مشاركة واشنطن العاصمة.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
قسم دعم وضع السياسات
ديفيد أوليف ،نائب أول الرئيس ،مدير عام قسم دعم وضع السياسات ،مركز إسطنبول

النقاط والمراحل الرئيسية
منظمة دعم العناوين ()ASO
• يعمل جون كوران (الرئيس التنفيذي للسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت) رئيسًا لمنظمة دعم العناوين/منظمة مصادر األرقام بدءًا من
 31ديسمبر  .2017ويظل أوسكار روبليس بالمجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام كرئيس تنفيذي لسجل عناوين اإلنترنت
ألمريكا الالتينية والكاريبي.
• يعمل فيليز يلمظ (مركز تنسيق شبكات  )Réseaux IP Européensرئيسًا مجلس عناوين منظمة دعم العناوين بدءًا من
 31ديسمبر  .2017ويظل لووي لي بمجلس عناوين منظمة دعم العناوين كممثل للسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت.
• ويبدأ عضوان جديدان بمجلس عناوين منظمة دعم العناوين فترات عملهم في  1يناير  :2017أومو أويا (مركز معلومات الشبكة
األفريقية) وبراجيش جاين (مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ).
• تلقى المجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام  4طلبات للمفتش المستقل إلجراء مراجعة منظمة دعم العناوين .ويُجري المجلس
التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام اختيارً ا بحلول  31يناير .2017
• اعتمدت منظمة دعم العناوين الميثاق الخاص بمجموعة العمل عبر المجتمعات بشأن عوائد مزادات  gTLDالجديدة وستشارك في
عملها.
• يقوم مجلس عناوين منظمة دعم العناوين بالتحضير الجتماعه السنوي المقرر عقده على هامش اجتماع .ICANN58
منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
• اعتمد مجلس  GNSOإطار العمل النهائي لمجموعات العمل عبر المجتمع المستقبلية الذي تم وضعه من قبل مجموعة العمل عبر
المجتمع واعتمدته منظمة  GNSOومنظمة دعم أسماء رمز البلد.
• اعتمد مجلس  GNSOميثاق مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن عائدات مزاد برنامج  gTLDالجديد و َعيَّن خمسة أعضاء بمجموعة
العمل عبر المجتمع بما في ذلك جوناثان روبنسون وعينت منظمة  GNSOرئيسًا بالمشاركة بمجموعة العمل عبر المجتمع.
• أكدت منظمة  GNSOمشاركتها المشروطة ضمن المنظمات األعضاء في مجموعة العمل عبر المجتمع لمناقشة مشكالت حوكمة
اإلنترنت ( )CWG-IGالتي تؤثر على  .ICANNكما أن المشاركة مشروطة بإجراء مراجعة شاملة لميثاق ( )CWG-IGمن قبل
( )CWG-IGوف ًقا إلطار عمل مجموعة العمل عبر المجتمع .ومن المتوقع أن يتناول اجتماع  ICANN58هذه المراجعة.
• عين مجلس  GNSOكارلوس راؤول غوتيريز كمسؤول اتصال  GNSOباللجنة االستشارية الحكومية واعتمد مجموعة مشاورات
 GAC-GNSOفي المشاركة األولية للجنة االستشارية الحكومية في تقرير الحالة والتوصيات النهائية الخاصة بعمليات وضع السياسة
للمنظمة الداعمة لألسماء العامة.
• في اجتماع  ،ICANN57أعيد تأكيد جيمس بالديل كرئيس للمنظمة الداعمة لألسماء العامة لعام آخر ،كما تمت إعادة ترشيح دونا
أوستين وهيذر فورست للعمل كنواب رئيس مجلس .GNSO
• َق ِبل مجلس  GNSOالتقرير النهائي لفريق صياغة اللوائح الداخلية لمنظمة  GNSOوالذي ُكلف بمهمة تحديد كافة الحقوق
والمسؤوليات الجديدة أو اإلضافية التي تتمتع بها منظمة  GNSOبموجب اللوائح الداخلية المنقحة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر ،مشاركة منظمة  GNSOفي المجتمع ال ُممَكن ووضع هياكل وإجراءات جديدة أو منقحة (حسب الحاجة) لتنفيذ هذه الحقوق
والمسؤوليات الجديدة أو اإلضافية .ويجري العمل حاليًا على ترجمة هذه التوصيات إلى التغييرات المقترحة على لوائح ICANN
الداخلية و/أو إجراءات  GNSOالتشغيلية.
• اعتمد مجلس  GNSOخطة تنفيذ فريق عمل مراجعة  GNSOالتي قُدمت إلى مجلس إدارة  ICANNللنظر فيها.
• اعتمد مجلس  GNSOمراجعة  GNSOلبيان اللجنة االستشارية الحكومية من حيدر أباد لتقديمها إلى مجلس إدارة .ICANN
منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
• تواصل منظمة دعم أسماء رموز البلدان العمل على تحديث/وضع توجيهات داخلية جديدة لتلبية متطلبات اللوائح الداخلية لمؤسسة
 ICANNبتاريخ  1أكتوبر  2016وتعزيز مساءليتها .ويستعد المجلس للمراجعة التنظيمية القادمة لمنظمة دعم أسماء رموز
البلدان.
• رشح مجلس  ccNSOالسيد كريس ديسيبان لشغل مقعد  11في مجلس اإلدارة في نهاية االجتماع السنوي العام  .2017وقد تم
انتخاب عبد هللا عمري (كينيا) وبابلو رودريجيز (بورتوريكو) عضوين جديدين في المجلس ليحال محل فيكا ميسان وبيكي بير.
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•
•
•

كجزء من إطالق عملية وضع سياسة  ccNSOالثالثة بعد االستغناء عن نطاقات  ccTLDوإطالق آلية مراجعة للقرارات
الخاصة بتفويض نطاقات  ccTLDوإلغائها ونقلها واالستغناء عنها ،ش ّكل مجلس  ccNSOفريق صياغة الميثاق لتحديد وتنقيح
نطاق القضايا الالزم معالجتها .ويجب أن تكون النتائج متوفرة في اجتماع كوبنهاغن.
المدولة ( )IDNوقد اقترح
اعتمد مجلس  ccNSOتقرير هيئة عملية مراجعة التشابه الموسعة ( )EPSRPألسماء النطاقات
ّ
توجيهات محدثة إلى مجلس اإلدارة ،عقب المحادثات والتعليقات اإلضافية من اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
والمراجعة الالحقة وتحديث التقرير الصادر عن مجموعة عمل .EPSRP
وافق مجلس  ccNSOعلى اإلطار النهائي لمجموعات العمل عبر المجتمعات والذي وضعته مجموعة العمل عبر المجتمعات
المعتمدة من مجلسي  GNSOو.ccNSO

المجتمع العام/اللجنة االستشارية العامة ()ALAC
اعتبارً
ا من
• أُعيد انتخاب أالن غرينبيرغ ،الرئيس الحالي للجنة االستشارية العامة  ،ALACلشغل نفس المنصب لمدة عام آخر،
 9نوفمبر  ،2016خالل اجتماع .ICANN57
• مسؤولو االتصال لدى اللجنة االستشارية العامة الذين عملوا بين االجتماع السنوي العام  2016واالجتماع السنوي العام  2017هم:
مورين هيليارد – ccNSO؛ يوري النسبيرو – GAC؛ تشيريل النغدون أور – GNSO؛ جولي هامر – .SSAC
• أنشطة تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات – قدمت اللجنة االستشارية العامة خمس بيانات للرد على التعليقات العامة.
• منظومات منظمة  – At-Largeيوجد حاليًا  213منظومة تابعة لمنظمة  At-Largeويجري التصويت حاليًا على أربعة طلبات
أخرى في اللجنة االستشارية العامة.
• اختيار المقعد  15في مجلس اإلدارة – أعلنت لجنة اختيار مرشحي مجلس اإلدارة أن أالن غرينبيرغ وليون سانشيز كانا المرشحين
لمقعد  15في مجلس اإلدارة .ستكون المنظمات اإلقليمية العامة ( )RALOقادرة على إضافة أي ٍ من مقدمي الطلبات اآلخرين في
حالة موافقة ثالث منظمات أو أكثر من المنظمات اإلقليمية العامة .وسيجري اإلعالن عن اسم المرشح المقبول في  21أبريل.
• تركز مراجعة منظمة  At-Largeالجارية على منظومات منظمة  At-Largeوالمنظمات اإلقليمية العامة .وقد قدم فريق عمل
مراجعة  At-Largeتعليقاتهم على تقرير المسودة األولي في  6يناير .وعقب مراجعة المفتش المستقل ،يبدأ التعليق العام في
 23يناير.
اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
• انتخابات القيادة – في اجتماع  ،ICANN57أُعيد انتخاب توماس شنايدر لرئاسة اللجنة االستشارية الحكومية  .GACوكان
المنتخبون لمقاعد نواب رئيس اللجنة االستشارية الحكومية السيدة منال إسماعيل من مصر والسيدة ميالغروس كاستانون سوان من
بيرو ،والسيد غيسالن دي سالينس من فرنسا ،والسيد مارك كارفيل من المملكة المتحدة ،والسيد جيو فينج من الصين .وسوف يسري
تغيير نواب الرئيس رسميًا في نهاية اجتماع .ICANN58
• متابعة مشورة اللجنة االستشارية الحكومية في اجتماع حيدر أباد – عقدت اللجنة االستشارية الحكومية ومجلس اإلدارة جلسة
هاتفية مشتركة لتوضيح أي أسئلة تخص مشورة اللجنة االستشارية الحكومية األخيرة الصادرة في اجتماع  .ICANN57وما زالت
اللجنة االستشارية الحكومية في انتظار رد مجلس اإلدارة على هذه المشورة.
• حماية مخصصات المنظمات الحكومية الدولية والصليب األحمر – تشارك اللجنة االستشارية الحكومية ،بواسطة رئيسها ونوابه ،في
المناقشات التي بدأها مجلس اإلدارة تحت إدارة بروس تونكين بهدف تسوية الخالفات مع المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO
بخصوص هاتين المسألتين.
• تنفيذ اللوائح الداخلية الجديدة – التعيين المؤقت لرئيس اللجنة االستشارية الحكومية ،توماس شنايدر ،ممثالً للجنة لدى إدارة
المجتمع المم ّكن تم تأكيد اعتباره ترتيبًا دائمًا في اجتماع  .ICANN57وتواصل اللجنة االستشارية الحكومية مناقشاتها/قراراتها
بشأن متطلبات العمليات للمجتمع الممكن وبعض القضايا ذات الصلة.
• تعيينات فريق المراجعة – قامت اللجنة االستشارية الحكومية بتعيين/التصديق على تعيين ثالثة مقدمي طلبات لفريق مراجعة أمن
واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق الثاني ( )SSR2وثالثة مقدمي طلبات لفريق مراجعة خدمات دليل التسجيل (.)RDS
اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ()RSSAC
• أعادت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر انتخاب تريبتي سينها (جامعة مريالند ،مشغل خادم الجذر  )Dرئيسًا مشار ًكا لفترة ثانية
مدتها عامين ( 1يناير  31 – 2017ديسمبر  .)2018وسوف يظل براد فيرد (شركة  ،VeriSignمشغل خادم الجذر  )A/Jفي
منصبه رئيسًا مشار ًكا للعام الثاني من فترته لمدة عامين.
• يعمل تجمع اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار والمرونة/اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر على تقريرين :مخططات التسمية
التي تستخدمها خوادم الجذر وأفضل الممارسات لتوزيع مثيالت  anycastلخدمة اسم الجذر.
• ستعقد اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ورشة عملها الرابعة في خالل  4-2مايو  2017لمتابعة معالجة القضايا الرئيسية
المتعلقة بتشغيل نظام خادم الجذر وتطويره.
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اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ()SSAC
• في  12ديسمبر ،نشرت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  ،SAC089الرد على تعليقات منظمة  ccNSOعلى المنشور
 .SAC084وقد أوضحت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار أن التداخل وااللتباس من الشواغل األمنية التي تستدعي القلق،
والحاجة العتبار تأثير مجتمع اإلنترنت العالمي على التفويضات التي اعتبرت مهمة للمجتمعات اللغوية المحلية فقط .وقد اتفقت
اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار مع مجلس  ccNSOعلى أنه يجب وضع مجموعة من القواعد الثابتة والواضحة للتشابه الذي
يثير اللبس ويجب تطبيق القواعد الناتجة على نطاقات كل من  ccTLDو.gTLD
• في  23ديسمبر  ،2016نشرت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  ،SAC090التقرير االستشاري بشأن استقرار مساحة اسم
النطاق .وقد ناقشت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار سبب العواقب الضارة اللتباس مساحة اسم النطاق .ويوصي التقرير مجلس
إدارة  ICANNباتخاذ الخطوات الالئمة إلقرار معايير حاسمة وجلية لتحديد ما إذا أمكن أن تكون عالمة اسم النطاق الصحيحة
بنائيًا اسم نطاق مستوى أعلى في نظام  DNSالعالمي (توصية  1و .)2كما يوصي التقرير مجلس إدارة  ICANNكذلك بإقرار
وسائل فعالة للتعاون بشأن هذه القضايا مع المجموعات ذات الصلة خارج ( ICANNتوصية  .)3وأخيرً ا ،يطلب التقرير إتمام
التوصيتين السابقتين قبل اتخاذ أي قرارات إلضافة أسماء  TLDجديدة في نظام  DNSالعالمي.
• ثالث فرق عمل تابعة للجنة االستشارية لألمن واالستقرار في مراحل مختلفة من التطوير :خدمة بيانات المنطقة المركزية/تحديد
معدالت نظام  ،WHOISتوافق أسماء النطاقات المدوّ لة  ،IDNتخطيط ورشة عمل .DNSSEC
• دعت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار أحد الخبراء التقنيين لالنضمام إلى اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار :بول إبرسمان،
مهندس  DNSومهندس أول في كومكاست إن بي سي يونيفرسال.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
المنظمات الحكومية و IGOالمشاركة
طارق كامل ،نائب أول الرئيس ،مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية

النقاط والمراحل الرئيسية
يغطي هذا التقرير نشاط المشاركة الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية منذ اجتماع مجلس اإلدارة في حيدر أباد خالل شهر نوفمبر.
خالل فترة التقرير ،شارك فريق المشاركة الحكومية في عدد من أهم فعاليات المشاركة الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية على
الصعيد العالمي واإلقليمي .في األسبوع األول من شهر ديسمبر ،زار المدير التنفيذي جنيف ألجل عدة اجتماعات مع ممثلين حكوميين
ودوليين.
وكان أبرز اجتماع خالل فترة إعداد التقرير منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFالعالمي  2016المنعقد في غواداالخارا ،المكسيك في الفترة
 9-5ديسمبر .وكان هذا أول منتدى حوكمة اإلنترنت منذ تجديد الوالية من خالل حدث استعراض نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات
بعد مضي عشر سنوات ( )WSIS +10في األمم المتحدة .وقد تم تقديم  ICANNعلى أحسن وجه في منتدى حوكمة اإلنترنت 2016
بتفويض مجلس اإلدارة؛ المشاركة المجتمعية الفعالة والموظفون .وقد نظمت  ICANNجلسة سابقة للمؤتمر وعدد من جلسات المؤتمر،
كما شاركت في اللجان األخرى كما هو مفصل فيما يلي .وقد أتاحت هذه الجلسات فرص التواصل والمشاركة لمدير  ICANNالتنفيذي
وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي فريق المشاركة الحكومية ،وكذلك عدد من القيادات من مجتمع  ،ICANNباإلضافة إلى جمهور أوسع
نطا ًقا ال يحضر اجتماعات .ICANN
خالل فترة التقرير ،واصل موظفو المشاركة الحكومية/المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة أنشطتهم الخاصة بالمشاركة الحكومية
اإلقليمية مع المسؤولين المعنيين من مختلف البلدان والمناطق كما هو مبيّن في التقرير الشهري للجنة االستشارية الحكومية (.)GAC
وعلى رأس األنشطة في هذا الشهر ورش عمل بناء القدرات ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية اإلقليمية ألفريقيا والتي س ُتعقد في كنيا
بنهاية شهر يناير كما هو موضح أدناه.

نظرة عامة على النشاط
 .1االتصال مع اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
يواصل أعضاء فريق المشاركة الحكومية بالتعاون مع الموظفين اإلقليميين األفريقيين في المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة العمل مع
مجموعتي عمل اللجنة االستشارية الحكومية بشأن المناطق المهمشة ( )URWGوبشأن األمن العام ( )PSWGاستعدا ًدا لورش عمل
بناء القدرات ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية اإلقليمية ألفريقيا والمجتمع ،والمقرر انعقادها في نهاية يناير  2017في نيروبي بكنيا.
وقد صُممت ورش العمل المستمرة ألربعة أيام 26-23 ،يناير ،بالتعاون مع قيادة اللجنة االستشارية الحكومية وفرق المشاركة اإلقليمية
وفريق المرونة واالستقرار والشفافية ( )SSRبفريق عمل  .ICANNوستوفر إحاطة بالمعلومات األساسية العامة عن مؤسسة
 ICANNودور اللجنة االستشارية الحكومية وموضوعات المناقشة الحالية .وسيلي ورشة العمل الحكومية اإلقليمية ورشة عمل مجموعة
عمل األمن العام/منظمات إنفاذ القانون األفريقية .والحضور القادمون من ورشة العمل األولى مرحبٌ بهم لحضور ورشة عمل مجموعة
عمل األمن العام أيضًا .والحكومة الكينية راعية ومشاركة جنبًا إلى جنب مع ممثلي الصناعة اإلقليميين.
ما زال االهتمام بورش العمل قويًا ومن المتوقع أن يكون هناك عرض تقديمي من  20دولة في المنطقة ،حيث ترسل معظم هذه الدول
عدة أشخاص .وقد أكد وزيرا كينيا ونيجريا مشاركتهما .وستقدم الفعاليات تعري ًفا جي ًدا بالحكومات اإلقليمية والمجتمع إلى يوران ،الذي
سيتابع جولته إلى أديس أبابا لحضور اجتماعين مع مفوضية االتحاد األوروبي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،والمخطط
انعقادهما في الخامس والعشرين من يناير.
 .2مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية
يواصل فريق مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية عمله مع الحكومات والمنظمات العالمية واإلقليمية والدولية فضالً عن
البعثات الدولية والممثلين الدائمين إلى العديد من المنظمات الحكومية الدولية في جنيف ونيويورك.
وقد زار المدير التنفيذي مكتب المشاركة بجنيف التابع لمؤسسة  ICANNلعقد سلسلة من االجتماعات الثنائية مع المدير العام لألمم
المتحدة في جنيف السفير مايكل مولر ،واألمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين تشاو ومسؤولين من المنظمة العالمية للملكية
الفكرية ( .)WIPOكما حضر السيد يوران حفل استقبال مع مجتمع أصحاب المصلحة في جنيف لمزيد من التوعية حول قضايا
.ICANN
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خالل هذا الشهر ،يعمل فريق عمل المشاركة الحكومية مع جمعية اإلنترنت ( )ISOCومعهد المهندسين الكهربائيين واإللكترونيين
( ،)IEEEويشارك البعثة الدائمة لبلغاريا لدى األمم المتحدة الستضافة حفل استقبال دبلوماسيين في نيويورك من اللجنة األولى والثانية
والثالثة للجمعية العمومية لألمم المتحدة ،والتي تتعامل جميعها مع القضايا المتعلقة باإلنترنت لمناقشة أجندة الجمعية العمومية لألمم
المتحدة ( )UNGAلعام .2017
وسيعقد فريق العمل المعني بالتعاون المحسن ( )WEECالتابع لمفوضية األمم المتحدة العلوم والتكنولوجيا للتنمية ( )CSTDثاني اجتماع
عمل له في جنيف في  27-26يناير .وستدعم  ICANNاجتماع العمل هذا من خالل المشاركة في فريق العمل المعني بالتعاون المحسن
( ICANNكجزء من العرض التقديمي للمجتمع الفني) ومن خالل تقديم المساعدة كذلك في كتابة الحوار .وسيتناول اجتماع يناير 44
مساهمة بشأن الخصائص التي يتشكل منها التعاون المحسّن وال بد من التركيز على توصيات المجموعة (إلى األمم المتحدة في .)2018
وتستدعي بعض المقترحات ،بخصوص األخير ،تطبيق آليات جديدة في األمم المتحدة لمعالجة جميع قضايا حوكمة اإلنترنت (.)IG
كما شاركت  ICANNكذلك في مؤتمر االختصاص واإلنترنت المنعقد في باريس بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بعد
اجتماع  ICANN57مباشرة .وقد جمعت الدعوة لحضور المؤتمر فقط ما يزيد على  200مشارك من أصحاب المصلحة القادمين من
أكثر من  40دولة .وتتلخص رسالة المؤتمر األساسية في أن معالجة تحديات االختصاصات االنتقالية التي يفرضها اإلنترنت تتطلب
استمرار التعاون بين جميع أصحاب المصلحة .وستساعد خريطة الطريق للتعاون المستخلصة من المؤتمر على هيكلة العمل القادم لشبكة
اإلنترنت وسياسة االختصاصات ،كما يمكن أن تساعد على إبالغ العمل بشأن االختصاص في مسار العمل  2الخاص بمجموعة العمل
عبر المجتمعات ( )CCWGفي .ICANN
وقد واصلت  ICANNالعمل الوثيق مع حكومة الواليات المتحدة عقب االنتقال ،بما في ذلك التعاون مع الوكالة الوطنية األمريكية
لالتصاالت والمعلومات ( )NTIAبشأن المسائل المتعلقة بنطاق وتوقيت المراجعات المكلفة بموجب تأكيد االلتزامات ( .)AoCوقد اتفقت
مسار للمضي قدمًا في إنهاء تأكيد االلتزامات تماشيًا مع مقترح
 ICANNوالوكالة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات على رسم
ٍ
المساءلة الخاص بالمجتمع وفي ضوء اللوائح الداخلية الجديدة التي تتضمن األجزاء األساسية من تأكيد االلتزامات.
كما تم تقديم  ICANNكذلك في المؤتمر السنوي لالتحاد الدولي لالتصاالت "تليكوم العالمي" في بانكوك في أواخر شهر نوفمبر ،أثناء
كلمة السيد عضو مجلس اإلدارة أكينوري مايمورا.
 .3المشاركة في مناقشات حوكمة اإلنترنت
قاد فريق عمل المشاركة الحكومية بالتعاون الوثيق مع الموظفين اإلقليميين ألمريكا الالتينية التابعين للمشاركة العالمية ألصحاب
المصلحة مشاركة  ICANNفي منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي  2016المنعقد في غواداالخارا ،المكسيك خالل الفترة من 9-5
ديسمبر .واستقطب المؤتمر أكثر من  2000مشارك من  123دولة مختلفة .وقد تضمنت مشاركة  ICANNأعضاء مجلس اإلدارة
والموظفين وأعضاء مجتمع  ICANNالمدعومين .وفي "يوم الصفر" قبل االفتتاح الرسمي لمنتدى حوكمة اإلنترنت ،نظمت ICANN
جلسة تاون هول بخصوص انتقال دور اإلشراف على وظائف  .IANAكما تم تقديم  ICANNفي االجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته
الحكومة المكسيكية بعد الظهر من خالل دعوتي الحديث الموجهتين إلى رئيس مجلس اإلدارة باعتباره رائ ًدا لإلنترنت وإلى المدير
التنفيذي لمؤسسة  .ICANNوخالل منتدى حوكمة اإلنترنت ،قدمت  ICANNندوة مفتوحة للتعريف بالتحديثات التنظيمية وخصّصت
لجناح في قرية منتدى حوكمة اإلنترنت لتقديم نقطة للتوعية والتعليم وتوزيع مواد ICANN؛ كما شاركت المؤسسة في العديد
موظفين
ٍ
من حلقات النقاش خالل المنتدى بقيادة موظفي  ICANNأو أعضاء المجتمع المدعومين .وباإلضافة إلى ذلك ،كان هناك جدول أعمال
حافل باالجتماعات الثنائية مع الممثلين الحكوميين والمنظمات الحكومية الدولية طوال فترة انعقاد المؤتمر .وقد حضر االجتماعات الثنائية
المدير التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا و/أو أعضاء مجلس اإلدارة ،تبعًا لموضوع النقاش .وقد تضمنت اجتماعات مع قيادة منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ومجلس ممثلي أوروبا ووفد من أعضاء البرلمان األوروبي وأمين عام مساعد األمم المتحدة
لدى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ( .)DESAكما كانت هناك اجتماعات مع وزير دولة جنوب أفريقيا السيد سيابونغا كويل،
ومفوضة هيئة االتصاالت الفيدرالية السيدة كليبورن ،وممثلين من البرازيل والمكسيك واألرجنتين وألمانيا واليابان وباكستان وغيرهم.
إن الغرض الرئيسي لمشاركة  ICANNفي منتدى حوكمة اإلنترنت هو الوصول إلى مجتمع أوسع نطا ًقا ممن ال يشاركون عادة في
اجتماعات  .ICANNوتوفر الجلسات اإلعالمية واالجتماعات الثنائية فرصًا لدعوة هؤالء األفراد والمجموعات للمشاركة بشكل أكبر في
بدعم من  ICANNومنظمات أخرى في منظومة حوكمة اإلنترنت ،تقارير "جاءت في
عملية  .ICANNوقد قدمت مؤسسة ديبلو،
ٍ
الوقت المناسب" بشأن المؤتمر لتعزيز مشاركة المعلومات الخاصة بالقضايا التي جرى مناقشتها في منتدى حوكمة اإلنترنت.
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القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها
كان التركيز الرئيسي على نشاط المشاركة الحكومية في نوفمبر وديسمبر ألجل توضيح الخطوات القادمة في تنفيذ عملية انتقال دور
اإلشراف على وظائف  .IANAوتضمن هذا التواصل المنتظم بخصوص الهيكل والدور الجديدين للمجتمع المم ّكن ،كما تضمن بوجه
خاص التوعية بشأن الحاجة للمشاركة الفعالة والمتنوعة في إجراءات "مسار العمل  "2ومجموعات العمل .وسيكون هذا عمالً دائمًا ما
دام مسار العمل  2الخاص بالمساءلة يتساءل ويناظر بشأن االختصاص وما دام من الممكن إثارة لوائح داخلية جديدة لتدخل حيز النفاذ.
وسيواصل فريق المشاركة الحكومية العمل بالتنسيق مع موظفي  ICANNالمعنيين باستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات
االستراتيجية ( )MSSIوالمجتمع على موضوعات مسار العمل  2والمناقشات الدائرة حول االختصاص والتنوع والمساءلة والشفافية
وحقوق اإلنسان.
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تقرير مؤسسة  ICANNلمجلس اإلدارة
استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية ()MSSI
تيريزا سواينهارت ،نائب أول الرئيس ،استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية

النقاط والمراحل الرئيسية
تم تحقيق العديد من المراحل الرئيسية فيما يتعلق بمناطق مسؤولية اإلدارة ،والتي منها اإلشراف على مسار العمل  2الخاص بمجموعة
العمل عبر المجتمعات وإدارته والمراجعة التنظيمية والمراجعات الخاصة (التي كان يشار إليها ساب ًقا باسم مراجعات تأكيد االلتزامات)
وعملية التوقعات االستراتيجية.
وبالنسبة لمسار العمل  ،2ساند الفريق رؤساء مجموعات العمل عبر المجتمعات في أعمالهم التحضيرية والترتيب لالتصاالت الهاتفية
باإلضافة إلى التنسيق والدعم الداخليين لمسار العمل  2والمجاالت الموضوعية الخاصة.
أما بخصوص المراجعات الخاصة ،فإن فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك ( )CCT-RTفي مرحلة الصياغة
حاليًا ،حيث إنهم قد توصلوا إلى العديد من النتائج والتوصيات الرئيسية إلدراجها في مسودة التقرير .وقد أرجأ فريق مراجعة المنافسة
وثقة المستهلك واختيار المستهلك نشر مسودة تقريره ،الذي كان منتظرً ا في شهر ديسمبر في بادئ األمر ،وذلك لتحليل العديد من
المساهمات البحثية التي تلقوها مؤخرً ا ،منها تقرير عن استطالع لمقدمي طلبات نطاقات  gTLDالجديدة والتعليقات العامة المستلمة بشأن
المرحلة الثانية من تقييم اآلثار التنافسية المرتبطة ببرنامج  gTLDالجديد الذي أعدته مجموعة التحليل .وتم تحديد موعد لنشر مسودة
التقرير في نهاية شهر يناير .ويجري حاليًا اختيار المرشحين إلجراء المراجعة الثانية ألمن نظام اسم النطاق ( )DNSواستقراره
ً
عضوا بموجب اللوائح الداخلية
ومرونته ( ،)SSR2علمًا بأن قيادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية يمكنها اختيار حتى 21
الجديدة .ومن المتوقع أن تختم قيادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية تداوالتها وأن تعلن عن أعضاء فريق المراجعة الثانية لألمن
واالستقرار والمرونة بحلول نهاية يناير .وقد شرع فريق المراجعة الثانية لخدمات دليل التسجيل (( )RDSالمشار إليه ساب ًقا باسم فريق
المراجعة الثانية لنظام  )WHOISفي دعوة المتطوعين في شهر أكتوبر ،والتي س ُتغلق في شهر يناير  ،2017على أن يتم اإلعالن عن
فريق المراجعة هذا قبل اجتماع  .ICANN58وتجري حاليًا أعمال التحضير لبدء مراجعة المساءلة والشفافية الثالثة ( ،)ATRT3على
أن يتم توجيه دعوة المتطوعين في شهر يناير .2017
بخصوص المراجعات التنظيمية ،سيتم تقديم خطة التنفيذ التي أقرتها المنظمة الداعمة لألسماء العامة والخاصة بالتوصيات التي أقرها
مجلس اإلدارة والتي بلغ عددها  34توصية إلى مجلس اإلدارة التخاذ إجراء بشأنها في فبراير .وقد أعدت مؤسسة  ،ITEMSالمفتش
المستقل الذي يسيّر عملية مراجعة  ،At-Largeمسودة تقرير أولية وتستشير حاليًا فريق عمل المراجعة استعدا ًدا لطرح مسودة التقرير
للتعليق العام في يناير .وقد ش ّكلت لجنة الترشيح فريق عمل مراجعة ،وما زالت االستعدادات جارية إلطالق طلب تقديم المقترحات في
مفتش مستقل .وقد بدأت منظمة مصادر األرقام ( )NROالمراجعة الثانية لمنظمة دعم العناوين ( )ASOوف ًقا لمذكرة
يناير ،الختيار
ٍ
التفاهم  .ولتعزيز الشفافية والمساءلة حول المراجعة المستقلة لمنظمة دعم العناوين ،تم إنشاء عملية انتقالية مخصصة بموجب اتفاق بين
منظمة مصادر األرقام ولجنة الفعالية التنظيمية ( .)OECوفي يناير ،عرضت لجنة الفعالية التنظيمية رؤيتها بخصوص ما إذا كانت
العملية التي تتبعها منظمة مصادر األرقام الختيار المفتش المستقل تستوفي المتطلبات المقررة.
وبخصوص عمل التوقعات االستراتيجية للمنظمة ،حدد مجلس اإلدارة  5اتجاهات رئيسية للمنظمة كي تتعمق فيها ،وسيكون هذا العمل
مستمرً ا .وباإلضافة إلى ذلك ،تم عقد العديد من جلسات التوقعات االستراتيجية مع اإلدارات الخاصة ،كما تم تحديد مواعيد انعقادها خالل
الفترة بين شهري يناير وأبريل  ،2017وذلك في إطار االستعدادات للدورة التالية من تحديد االتجاهات وتحليلها.

نظرة عامة على النشاط
يدعم فريق عمل استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية بفعالية أربع فرق مراجعات خاصة (هي؛ مراجعة
المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك ،ومراجعة األمن واالستقرار والمرونة الثانية ،ومراجعة خدمات دليل التسجيل ،ومراجعة المساءلة
والشفافية الثالثة) بموجب اللوائح الداخلية الجديدة التي حلت محل المراجعات بمقتضى تأكيد االلتزامات .وقد تم غلق دعوة المتطوعين
للمراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق ،وتخضع الطلبات لتقييم المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية حاليًا .ستختار قيادة
المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية أعضاء فريق المراجعة الثانية لألمن واالستقرار والمرونة من المرشحين وستعلن عمن اختارتهم.
ويُتوقع اإلعالن عن أعضاء فريق المراجعة في شهر يناير  .2017وقد بدأت مراجعة خدمات دليل التسجيل الثانية ( )WHOIS-2في
نطاق محدود في حال تم إقرار المقترح الذي يجري نشره ومناقشته ضمن
أكتوبر ،بدعوة إلى المتطوعين س ُتغلق في يناير ،وقد ُتجرى ضمن
ٍ
المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية .ومن المقرر إطالق مراجعة المساءلة والشفافية الثالثة ( )ATRT-3في يناير ،وقد ُتجرى أيضًا ضمن
نطاق محدود ،بنا ًء على خطاب مسار العمل  2الخاص بمجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز المساءلة الموجه إلى المنظمات
ٍ
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الداعمة/اللجان االستشارية التي تطالب باالتفاق على أن يكون نطاق مراجعة المساءلة والشفافية الثالثة محدو ًدا لتقييم نتائج التنفيذ توصيات
فريق المراجعة السابقة حتى يمكن تفادي التداخل مع العمل الجاري في مسار العمل  .2وما زال المقترح قيد النظر حاليًا.
يدعم فريق عمل استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية مراجعتين تنظيميتين (مراجعة  At-Largeالثانية،
مراجعة لجنة الترشيح الثانية) ،كما يشرف على تنفيذ األعمال الناتجة عن المراجعة الثانية للمنظمة الداعمة لألسماء العامة.
كما يدعم فريق عمل استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية أعمال مسار العمل  2الخاص بمجموعة العمل
عبر المجتمعات لتعزيز المساءلة ومجموعاتها الفرعية باإلضافة إلى مجموعة مسار العمل  1الفرعية ،وتجري أعمال التحضير لعقد
اجتماع عام مباشر لمسار العمل  2الخاص بمجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز المساءلة في كوبنهاغن قبل اجتماع .ICANN58
وتتم مشاركة تقرير قياس األداء الذي يعكس حالة أنشطة كل مجموعة ومدى تقدمها وف ًقا للجدول الزمني المتفق عليه مشاركة شهرية مع
المجتمع ألغراض شفافية المجموعة ومساءلتها.
بالتعاون مع المجتمع ومجلس اإلدارة ،نضع معايير التشغيل التي ستمثل نظامًا يساعد على إجراء المراجعات بفعالية وكفاءة ،اتسا ًقا مع
لوائح  ICANNالداخلية ،ومع المشاركة المجتمعية والتشاورات التي جرت في اجتماع  .ICANN57وباإلضافة إلى ذلك ،تستمر
االستعدادات لمراجعة لجنة الترشيح الثانية المقررة في شهر فبراير  ،2017علمًا بأنه من المقرر طرح طلب تقديم المقترحات في يناير
.2017
وقد أُجريت االستعدادات إلطالق تقييم مستقل لمكتب محقق الشكاوى التابع لمؤسسة  ،ICANNومن المقرر طرح طلب تقديم المقترحات
في يناير  .2017وسيبلغ هذا التقييم المستقل عمل المجموعة الفرعية لمحقق الشكاوى لدى مسار العمل  ،2كما أنه يتماشى مع التوصية
الصادرة عن فريق مراجعة المساءلة والشفافية الثانية (.)ATRT2
ولفهم نقاط الفشل المحتملة والمرتبطة بعمليات  ICANNالرئيسية والحد منها بصورة أفضل ،نعمل حاليًا مع فريق عمل مشترك بين
اإلدارات لوضع مخططات سير العمليات واألدلة الخاصة بسياسة  ICANNوعمليات المراجعة والمشورة ،بما في ذلك تلك التي تصور
الجوانب الرئيسية لعملية المراجعة (سواء الخاصة أو التنظيمية).
وبالتعاون مع الماليات ،ننفذ حاليًا طريقة زمن دورة مراجعة موارد التخطيط وتخصيص الموازنة للمراجعات ،على أن تكون الفائدة
المتوقعة نظرة شاملة وكاملة على الموازنة والموارد الالزمة لدعم المراجعة من بدايتها حتى اكتمالها وليس بالسنة المالية .وقد تمت
اإلشارة إلى هذا النهج كذلك في صحائف وقائع المراجعة المصممة لتوفير الشفافية في التوقيت والموارد والموازنة واكتمال المراحل
الرئيسية لكل مراجعة .انظر صحيفة وقائع فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك.

القضايا الرئيسية والعمل على الحد منها
قدمت عملي ة االنتقال متطلبات جديدة تنطبق على المراجعات الخاصة ،ما أدى إلى إثارة اإلشكال فيما يتعلق بقابلية انطباقها على هذه
المراجعات الجارية في األول من أكتوبر .وقد نقلت اللوائح الداخلية الجديدة المسؤولية إلى قيادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية
ً
حديثا وفريق مراجعة المرونة واالستقرار والشفافية الثانية ،كما
الختيار أعضاء فريق مراجعة خدمات دليل التسجيل الثانية التي بدأت
زادت عدد األعضاء المشاركين في فريقي المراجعة هذين .ورغم أن اللوائح الداخلية تنص على أن توضع المعايير التشغيلية مع المجتمع
ً
حديثا ،مثل اختيار أعضاء فرق المراجعة .ونتيجة لذلك،
إلجراء المراجعات الخاصة ،إال أن هذه المعايير لم توضع بعد للعمليات المدخلة
ليست هناك أية عمليات مقررة توضح كيف يصل قادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية إلى اتفاق بشأن هذه األنواع من القضايا ،أو
توضح مستوى اإلجماع الالزم للمضي قدمًا .ونحن ندعم القادة في معالجتهم لهذه المسؤوليات الجديدة.
ما زالت وفرة المتطوعين وازدحام جدول أعمال المراجعة تفرض تحديًا ،إذ تعتمد المراجعات على المساهمات المجتمعية الفعالة من
أعضاء تتوافر لديهم الخبرة األساسية .كما أنهم يستنفدون الكثير من الوقت والموارد .ورغم وجود أربع فرق مراجعات خاصة (هي؛
مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك ،ومراجعة األمن واالستقرار والمرونة الثانية ،ومراجعة خدمات دليل التسجيل،
ومراجعة المساءلة والشفافية الثالثة) ستظل نشطة على مدار بضعة أسابيع قادمة ،إال أنه ما زالت هناك حاجة مستمرة لضمان المشاركة
المجتمعية الفعالة في المراجعات ووفرة الموارد المالية الكافية إلجرائها .ففي حالة مراجعة خدمات دليل التسجيل ،تعاونت مجموعة عمل
مجلس اإلدارة المعنية بخدمات دليل التسجيل مع قيادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية لتحديد ما إذا كانت هناك طريقة إلجراء
مراجعة أكثر فعالية بغرض الحد من اآلثار على المجتمع .ويُنظر حاليًا في مقترح لتحديد نطاق مراجعة خدمات دليل التسجيل تم إعداده
بواسطة هذا التعاون لمعالجة هذه المخاوف .وقد أثارت اللجنة االستشارية الحكومية مخاوف أولية بشأن مقترح النطاق المحدود لخدمات
دليل التسجيل ،وقد يتعين على قيادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية أن تضع المنظمة الداعمة لألسماء العامة في االعتبار وأن
تسوي أمرها .وهناك مقترح مشابه لتحديد نطاق مراجعة المساءلة والشفافية الثالثة قيد النظر.
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وفي حالة فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك ،على األرجح سيؤدي التأخير في نشر مسودة تقريره إلى التأخر عن
موعد تسليم التقرير النهائي في السنة المالية  ،2018ولذلك يلزم توافر موارد مالية إضافية إلتمام هذا العمل .وكما هو موضح في
صحيفة وقائع مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك ،رغم أنه تم استنفاد  %74من الموارد المالية المخصصة في الموازنة،
إال أنه لم يتحقق سوى  %40فقط من المراحل الرئيسية المتوقعة .ونظرً ا ألن العديد من أعضاء فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك
واختيار المستهلك متطوعون في نفس الوقت في عدة مشروعات أخرى تابعة لمؤسسة  ،ICANNفقد ال يمكنهم االنتهاء من عملهم في
السنة المالية  .2017وبالنظر إلى المستقبل ،نتوقع أن نسعى إلى إدراج قدر كبير من الموارد في موازنة السنة المالية  2018حتى
تعكس مستوى النشاط الزائد والالزم لدعم كل فريق من فرق المراجعات الخاصة األربعة التي ستكون نشطة خالل هذه الفترة.
أما بخصوص تنفيذ التوصيات الناتجة عن المراجعات ،فهناك الكثير من االعتبارات الهامة ،منها القدرة على تنفيذ التوصيات لتحقيق
النتيجة المرجوة ،علمًا بوجود العديد من التوصيات الفضفاضة والتي يصعب قياسها؛ وكذلك وفرة القائمين على إتمام تنفيذ العمل مع
األخذ بعين االعتبار األولويات المجتمعية المتزامنة األخرى؛ وأيضًا الموارد المالية التي قد تكون الزمة .على سبيل المثال ،تعمل المنظمة
الداعمة لألسماء العامة حاليًا على تنفيذ  34توصية ،وقد اعتمدت نهجً ا مرحليًا ،حيث تقرر أن يستغرق العمل عامين .بكل المقاييس ،هذا
التزام كبير وبالغ األهمية ومن المرجح أن يتنافس على الموارد مع أنشطة أخرى ذات أولوية عليا.
وبخصوص مسار العمل  ،2فإن القضية الرئيسية هي كيفية تيسير العمل ،مع ضمان أن يظل ضمن نطاقه وموارده والتنسيق الجيد مع
المناطق الداخلية المتعلقة بالمجاالت الموضوعية والتنسيق مع مجلس اإلدارة ،وأن يركز إطار العمل على الحلول الجديدة إن لزم األمر
واستخدام اآلليات الحالية إن أمكن لتجنب تكرار الجهود .ورغم ذلك ،هناك احتمال كبير أن تكون مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز
مساءلة  ICANNغير قادرة على إتمام كل هذا العمل قبل شهر يونيو  ،2017وستطلب فترة تمديد لموعد ميثاقها حتى يمكنها إتمام العمل.
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