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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 مكتب المدیر التنفیذي 

 یوران ماربي، الرئیس والمدیر التنفیذي
 

 أھم المالمح واإلنجازات
خالل ھذه الفترة، عملت عن قرب مع الفریق التنفیذي على العدید من المشروعات، بما في ذلك التخطیط المالي المؤسسي، ومبادرة 

المنعقد في كوبنھاغن، وكجزء من جھودي المستمرة في  ICANN58) واستراتیجیة المكاتب الدولیة. وبعد اجتماع ITIشفافیة المعلومات (
األوسع، فقد قمت بسلسلة رحالت إلى الفعالیات التي یقودھا أصحاب المصلحة. وقد ركز فریقي أیًضا  ICANNالمشاركة مع مجتمع 

 اتنا الخمسة من حیدر أباد.مبادر ما یخصكبیر على تحقیق التقدیم فی وبشكل
 

 نظرة عامة على النشاط
التنفیذي" جدیدة، والتي أتاحت لفریقي الحدیث  ICANNإطالق جلسة "أسئلة وأجوبة مفتوحة مع فریق منظمة  ICANN58اجتماع شھد 

ستقبلیة. مع أصحاب المصلحة من أجل اإلجابة عن أسئلتھم. كانت التعقیبات إیجابیة، وسوف تكون الجلسة بمثابة مصدًرا لالجتماعات الم
ناضحة وشفافة. وسوف نواصل  كمنظمة ICANNة مؤسسالمجتمع من أجل زیادة الفھم ب ق لزیادة تفاعالتنا معوأنا أواصل البحث عن طر

 عقد ھذه الجلسات في كل منتدى للمجتمع وكل جمعیة عمومیة سنویة.
 

حول  ألقیت كلمةمارس، حیث  29-28من  ، حضرت االحتفالیة العالمیة لالستضافة في یوروبا بارك، بألمانیا،ICANN58اجتماع وبعد 
ICANN یبًا بأعضاء المجتمع. وبعد ذلك مباشرة، ذھبت إلى رایتسكون في بروكسل، وتأثیراتھا على شركات األعمال، وعقدُت لقاًء وترح

مارس، من أجل المشاركة في ھیئة حول نموذج أصحاب المصلحة المتعددین. وفي النھایة، ذھبت إلى نیو أورلینز،  30-29ببلجیكا، من 
. NARALOوالجمعیة العمومیة لمنظمة  ARINت أبریل من أجل حضور اجتماع السجل األمریكي ألرقام اإلنترن 5-3لویزیانا، من 

واجتمعت مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة وعقدت جلسة حول السیاسات والتوعیة والمشاركة داخل المجتمع العام وداخل 
ICANNا التعاقدیة. . كما أنني أعقد اجتماعات مع العدید من قادة المجتمع من أجل ضمان رضاھم عن كیفیة تحقیق المنظمة اللتزاماتھ 

 
استراتیجیة  وضع وقد حقق الفریق التنفیذي تقدًما في العدید من الموضوعات والمبادرات التي أعمل علیھا في الوقت الحالي. وقد شارف

أدوار  حدیداتبنا الدولیة وذلك من خالل تالمكتب الدولي على االنتھاء، وسوف نحدد معاییر األسلوب الحالي الخاص بكیفیة إدارة مك
 ومسئولیات أكثر وضوًحا.

وسوف یتیح لنا ذلك إدارة مكاتبنا بطریقة أكثر اتساقًا وفاعلیة ومسئولیة. كما قمت أیًضا بتخصیص قدر كبیر من الوقت مع فریقي على 
المشروعات إلى مجلس مبادرة شفافیة المعلومات، وذلك بالتعاون مع الفریق الرئیسي وتوفیر وجھة نظري أثناء استعدادنا لتقدیم خیارات 

 اإلدارة من أجل النظر فیھا.
 

؛ والتواصل القائمة على أساس الطلب؛ ومشاركة أفضل ICANNعلًما بأن عملنا الذي یحیط بالمبادرات الخمسة (ثقافة وأخالقیات منظمة 
تتیح نتائج ھذه المشروعات  الممارسات؛ والتدریب على المعرفة الجوھریة الداخلیة؛ واالتصاالت الداخلیة) یواصل تقدمھ، وسوف

 للمنظمة خدمة المجتمع وفریق العاملین بشكل أفضل ألداء مھامھم بطریقة أكثر فاعلیة. 
 

وعلى وجھ الخصوص رئیس مجلس اإلدارة ومكتب المدیر التنفیذي من  ICANNوبالنظر إلى مقدار المراسالت الكبیر الذي تتلقاه 
النطاقات العالمیة وعملیات مجلس اإلدارة  قسممن فریق من  أصحاب المصلحة، فقد قمت بتشكیل فریق عمل من جمیع اإلدارات مكون

والرد علیھا. وھذا الجھد جزء من  ل وضع عملیة محسنة للتعامل مع المراسالتجمسؤول الفني الرئیسي ومكتبي من أومن مكتب ال
 یوًما.  30، وھذا من شأنھ ضمان تعقب جمیع المراسالت والرد علیھا في غضون (ARR)المبادرة الجاریة لسجل طلبات اإلجراءات 

 
وسوف تساعد  وفي النھایة، فقد أكمل فریقي عرض "المقدمة" الخاصة بالمنظمة، والتي تمت ترجمتھا وتوزیعھا اآلن على فریق العاملین.

مجموعة الشرائح ھذه في ضمان وحدة واتساق العروض التوضیحیة الخارجیة من حیث الطریقة التي تعرض بھا دور وغرض منظمة 
ICANN . 

 
 والعمل على تخفیف حدتھا مشاكلأھم ال

أمام المجتمع، مع دعم كفاءتنا إن ھدفي وتركیزي الرئیسي ال یزال قائًما على محورین: وھما زیادة مستوى شفافیة ومساءلة المنظمة 
ون لفریق العمل القدرة على أداء وظائفھ بطریقة تخدم المجتمع بشكل أفضل. وتھدف كالتشغیلیة أیًضا في الوقت نفسھ بحیث ت

 المشروعات وجھود التوعیة التي أدرجتُھا أعاله إلى تناول كال ھذین الھدفین. 
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 ة عمل مجلس اإلدارةالقضایا المعلقة والقرارات المعتمدة من ورش

 2017مارس،  16-10 التواریخ:
 ، كوبنھاغن بالدانماركICANN58اجتماع ورشة عمل مجلس اإلدارة و االجتماع:

 
 القضایا المعلقة

 سیاسة مكافحة التحرش: •
o منظمة  بحثسوف تICANN  عن خیارات من أجل تقدیم تدریب على مكافحة التحرش، وھو المتاح في الوقت الحالي فقط

 ، ومتاح أیًضا أمام المجتمع والجمھور.ICANNومجلس إدارة  ICANNلفریق عمل منظمة 
قشتھا في اجتماع ): وسوف یوفر فریق العاملین خیارات حول ما یلي إلى مجلس اإلدارة من أجل مناITIمبادرة شفافیة المعلومات ( •

 جنیف:
o ) سنوات)، باإلضافة إلى طریقة عرض ذلك على المجتمع.3استراتیجیتنا للتمویل للمدى الطویل + 
o .الحاجة لرؤیة سیناریوھات وخیارات تنفیذ مختلفة، مع التكالیف ذات الصلة 

في الخیارات المتنوعة للنوع من حیث القمصان، وسوف تنظر  ICANN: من المقرر أن تنظر منظمة ICANNقمصان اجتماعات  •
 في توفیر قمصان للنساء في المستقبل، إذا كان األمر مجدیًا.

 :ICANNالتحسین على نطاق منظمة  •
o  تمت مطالبة منظمةICANN  بالتفكیر في طرق من أجل ضم التعقیبات الواردة مع االستمرار في اإلبقاء على تقریر

 یز المؤسسي في جدول األعمال طوال ورشتي عمل اثنتین لمجلس اإلدارة على األقل سنویًا.إحاطة حول التم
 ): DOA( الرقمي تصمیم الكائن •

o أم ال. لمجتمعكافة االمتابعة للتعرف على ما إذا كان التقریر المقدم إلى مجلس اإلدارة سوف یكون مفیًدا ل 
o الرقمي تصمیم الكائنتطورات حول مراقبة التمت مطالبة مكتب المسئول التقني األول ب DOA. 

 :یراقب مكتب المسئول التقني األول ( مالحظةOCTO (الرقمي تصمیم الھیكل DOA  أرسل و. 2015منذ
من مارس  22مكتب المسئول التقني األول في اآلونة األخیر بریًدا إلكترونیًا إلى مجموعة العمل الفنیة في 

 .الرقمي تصمیم الھیكل مجلس اإلدارة حول ت التالیة حول إحاطةبخصوص الخیارات المتاحة للخطوا 2017
 

 القرارات
 ICANN| االجتماع الدوري لمجلس إدارة  2017مارس  16

 
 جدول أعمال الموافقة: 

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة •
o ) 2017فبرایر  3)، موافقة المجلس على محضر االجتماع العادي المنعقد في 2017.03.16.01تقرر بموجب القرار رقم 

 .ICANNلمجلس إدارة 
 )SSACتعیین أعضاء جدد في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (  •

o ) أن یقوم مجلس إدارة 2017.03.16.02تقرر بموجب القرار رقم ،(ICANN  بتعیین جاي دالي وكریستیان ھاسلمان في
 .2019دیسمبر  31لمدة ثالثة أعوام تبدأ فور موافقة مجلس اإلدارة وتنتھي في  SSACاللجنة االستشاریة لألمن 

 RSSACلدى اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر  F-تعیین ممثل لمشغل خادم الجذر •
o ) ن مجلس اإلدارة في )، یعی2017.03.16.03تقرر بموجب القرار رقمRSSAC ممثالً من خادم الجذر-F اركر فرید ب

 .2018دیسمبر  31غایة ل
 MOBI.تجدید عقد سجل  •

o ) التفاقیة سجل تجدید )، اعتماد التجدید المقترح2017.03.16.04تقرر بموجب القرار رقم .MOBI والرئیس والمدیر
اذ مثل ھذه اإلجراءات حسب االقتضاء الستكمال وتنفیذ التنفیذي، أو من ینوب عنھ (ینوبون عنھ)، یصرح لھم باتخ

 االتفاقیة.
الموافقة على طلب مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة للرئیس التنفیذي ومجموعة أصحاب المصلحة في السجل بتقییم البدائل  •

 )IRTP-Cلتنفیذ سیاسة النقل بین أمناء السجالت، الجزء "ج" (



 

 
 

I C A N N  5 | 2017| تقاریر الفریق التنفیذي | مایو 

o ) یوجھ مجلس اإلدارة رئیس 2017.03.16.05فقد تقرر ما یلي ،(ICANN  ،والرئیس التنفیذي، أو من ینوب عنھما
بالعمل مع مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت واألطراف األخرى المعنیة بتقییم البدائل لمخاوف التنفیذ ذات 

 ئج المناقشة.الصلة بسیاسة النقل، الجزء "ج" وإبالغ مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة بنتا
 PTIلتفویض الصالحیات بخصوص  ICANNالموافقة إرشادات  •

o ) اعتماد مجلس اإلدارة بموجب ذلك "إرشادات 2017.03.16.06تقرر بموجب القرار رقم ،(ICANN  لتفویض
 ICANNوإدارة/مدیر  ICANNالصالحیات" المحدث لمتابعة توفیر إرشادات واضحة وتوضیح لألدوار بین مجلس إدارة 

 تنفیذي (والمشار إلیھا بلفظ "اإلرشادات").ال
 ICANN58جتماع تقدیم الشكر إلى المضیف المحلي ال •

o میتي بوك، وزیر الثقافة والمنظم لدى المضیف المحلي، الھیئة الدانماركیة  ةیود المجلس أن یتقدم بالشكر إلى الوزیر
 لألعمال والمنتدى الدانماركي لإلنترنت

 ICANN58جتماع الراعیة التقدیم الشكر إلى الجھات  •
o  :یود المجلس أن یتوجھ بالشكر للجھات الراعیة التالیةVerisign وDyn وKnipp Median und 

Kommunikation GmbHھیئة تسجیل اإلنترنت الكندیة و ،Afilias plc وUniregistry ،وسجل المصلحة العامة ،
 .Dataproviderو Radixو CentralNic Group PLCو Nominetومركز معلومات شبكة اإلنترنت في الصین، و

 ICANN58اجتماع تقدیم الشكر للمترجمین الفوریین وفریق العمل وفرق عمل الفعالیات والفنادق الخاصة ب •
o  ق العمل الفني یالبصریة وفر -یعرب المجلس عن بالغ تقدیره للكتّاب والمترجمین الفوریین وفریق الخدمات السمعیة

م على ما بذلوه من جھود ُمضنیة لتسھیل سیر االجتماع. كما یود المجلس التوّجھ بالشكر إلى بأكملھ ICANNوموظفي 
اإلدارة والعاملین في مركز بیال في كوبنھاجن على المرافق الرائعة التي وفّروھا إلقامة ھذا الحدث. كما نوجھ شكر 

مدیر المشاریع، إدارة التخطیط والمشاریع في خاص إلى میكن شولتز، مدیر أول المبیعات العالمیة، وكامیال نیفیرز، 
الكونجرس، وستین ھولمجرین، منسق الكونجرس، إدارة التخطیط والمشاریع في الكونجرس، ولیندا لوجیسن، مدیر 

 Tsvetanaالمشاریع، إدارة التخطیط والمشاریع في الكونجرس، وسیمون جونز، مساعد مدیر المأكوالت والمشروبات، 
Mazeva-Katsanevakis ،مشرف الحجز في المجموعة، التعاقد والتخطیط في الكونجرس، وكامیال ماریا أولیكان ،

منسق الحجز في المجموعة، التعاقد والتخطیط في الكونجرس، ومادس نیلسن، مدیر تكنولوجیا المعلومات، وبارت فان 
 .ASPكامبن من مجموعة 

 
 جدول األعمال الرئیسي: 

 التنظیمیة یةفاعلمراجعة میثاق لجنة ال •
o ) موافقة مجلس اإلدارة على التعدیالت المقترحة على میثاق لجنة الفاعلیة 2017.03.16.07تقرر بموجب القرار رقم ،(

 التنظیمیة لتوسیع نطاق إشرافھا بحیث یشمل مراجعات خاصة.
 ICANNالنظر في اإلعالن النھائي لعملیة المراجعة المستقلة بمجلس التعاون الخلیجي ضد  •

o انتھاء مجلس اإلدارة إلى الحاجة لمزید من النظر والتحلیل لإلعالن 2017.03.16.08رر بموجب القرار رقم (تق ،(
تحلیل  -بنفسیھما أو من خالل آخرین-والرئیس التنفیذي أو من ینوب عنھما بإجراء  ICANNالنھائي، وتوجیھ رئیس 

اإلدارة على قبول بعض جوانب اإلعالن النھائي مع الرفض  النتائج واالفتراضات التي خلصت إلیھا الھیئة، وقدرة مجلس
 المحتمل لجوانب أخرى من اإلعالن النھائي.

 ICANNضد  dot Sport Limitedالنظر في اإلعالن النھائي لعملیة المراجعة المستقلة من  •
o ) 1)، یوافق مجلس اإلدارة على جوانب اإلعالن النھائي التالیة: (2017.03.16.09بموجب القرار رقم (dSL  ھي

) تلتزم 2، و(ICANNضد  dot Sport Limitedالطرف المحكوم لھ في عملیة المراجعة المستقلة المرفوعة من 
ICANN  بتعویضdSL  عن حصتھا في األتعاب والرسوم الخاصة بالھیئة وكذلك المركز الدولي لفض المنازعات بمبلغ"
) یكون 3] ما یثبت سداد ھذه الرسوم والمصروفات المتكبدة"، و(dSLدوالر أمریكي بموجب تقدیم [ 79,211.64وقدره 

 كل طرف "مسؤوالً عن الرسوم والمصروفات الخاصة بھ".
o ) تكلیف مجلس اإلدارة للرئیس والمدیر التنفیذي أو من یعینھ (یعینھم) باتخاذ 2017.03.16.10تقرر بموجب القرار،(

كافة الخطوات الالزمة من أجل تنفیذ توصیة الھیئة بأن "یعید المجلس النظر في قراراتھ بشأن طلبات إعادة النظر في 
على الجھات المحایدة كما ھو منصوص علیھ في المجمل، مع ترجیح األدلة الجدیدة بالكامل مقابل القیاسیة الساریة 

 ."IBAإرشادات التعارض من 
 الموافقة على سیاسة مكافحة التحرش في المجتمع •

o  یعتمد مجلس اإلدارة بموجب سیاسة مكافحة التحرش في المجتمع كما یتم تعدیلھا للتعامل 2017.03.16.11قرار (رقم ،(
 یقات العامة.مع بعض المشكالت المطروحة خالل فترة التعل
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o ) یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والرئیس التنفیذي أو من ینوب عنھما بما یلي 2017.03.16.12تقرر بموجب القرار رقم ،(
ھو المكان المناسب ألعضاء المجتمع لتقدیم شكوى  مظالمسة لما إذا كان مكتب أمین ال) ضمان استمرار مراقبة المؤس1(

) إتاحة 2لمجتمع، والمراجعة السنویة للسیاسة للتحسینات في المستقبل عند اللزوم، (بموجب سیاسة مكافحة التحرش في ا
للمساعدة في الشكاوى عندما تشیر الشكوى إلى تفضیل المشاركة مع شخص  ICANNإدارة الموارد البشریة في مؤسسة 

 من جنس مختلف عن محقق الشكاوى الحالي.
 gTLDاألحمر في نطاقات  عملیات حمایة معرفات الصلیب األحمر/الھالل •

o ) یطلب مجلس اإلدارة أن تبدأ المنظمة الداعمة لألسماء العامة عملیتھا 2017.03.16.13تقرر بموجب القرار رقم ،(
من دلیل عملیة وضع السیاسات للمنظمة الداعمة لألسماء  16للتعدیالت على السیاسات المعتمدة، كما ھو مبین في البند 

 العامة، كما یلي:
جمعیة وطنیة للصلیب األحمر واألسماء الكاملة للجنة الدولیة  190لمقرر وضع األسماء الكاملة لعدد من ا .1

من اتفاقیة سجالت  5للصلیب األحمر واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر في المواصفة 
gTLD سسة حركة الصلیب األحمر األساسیة، على أن یوضع إجراء استثناء للحاالت التي ترغب فیھا مؤ

 والھالل األحمر المعنیة التقدم من اجل الحصول على السلسلة المحمیة الخاصة بھا من المستوى الثاني؛
األساسیة، یجب ینطبق ذلك على تطابق  gTLDمن اتفاقیة سجالت  5بوضع المعّرفات المحددة في المواصفة  .2

ة التي تقرھا الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر دقیق لكامل االسم الخاص بالجمعیة الوطنیة المعنی
(باللغة اإلنجلیزیة واللغات الرسمیة في دول المنشأ لكل منھا)، واألسماء الكاملة للجنة الدولیة للصلیب األحمر 

واالتحاد الدولي لروابط الصلیب األحمر والھالل األحمر (بلغات األمم المتحدة الست) ومجموعة محدودة 
 ومحددة من تنوعات ھذه األسماء

وبالنظر في طلب مجلس اإلدارة، فإن المجلس مطالَب بأن یضع في اعتباره حسب األصول ھذه العوامل  .3
باإلضافة إلى نصیحة السیاسة العامة من أجل الحفاظ على قائمة النھائیة ألسماء روابط الصلیب األحمر 

ة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر في كافة نطاقات والھالل األحمر، وفقًا لما ھو مقرر داخل الحرك
gTLD. 

مع  GAC)، أن مجلس اإلدارة یشكر الدكتور بروس تونكین على تسھیل مناقشات 2017.03.16.14تقرر بموجب القرار رقم ( •
GNSO ممثلي  مجلس اإلدارة شكرویوع، كما حول ھذا الموضGAC وGNSO على  المشاركین في المناقشات المجھزة

 المشاركة بحسن نیة والرغبة في العمل على تسویة العملیة.
 شكًرا جزیالً جلین دي سان جیري •

o ) غلین دو سانت كیري على أسمى آیات التقدیر والعرفان من مجلس  ت)، حاز2017.03.16.15بموجب القرار رقم
وفیق في مساعیھا المستقبلیة . ویتمنى لھا المجلس التICANNداخل مجتمع  اعن فترة خدمتھ ICANNاإلدارة في 

 وخارجھ. ICANNداخل مجتمع 
 

 تتوفر الوثائق الكاملة لكل قرار على ھذا الرابط:
en-16-03-2017-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board 

  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-03-16-en
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 أفراد المؤسسة 

 دایان شرویدر، نائب الرئیس األول للموارد البشریة العالمیة
 

 أبرز نقاط أفراد المؤسسة
 موضحة أدناه مستقرة نسبیا. كماو ICANNمنذ التقریر األخیر، تظل مقاییس مؤسسة 

 
أشخاص عن توقعات میزانیة نھایة العام  3شخًصا، وھو ما یقل بنسبة  383عدد  ICANN، تضم مؤسسة 2017نھایة شھر مارس  لغایة

 ن. یأشخاص آخر 8شخصا وغادر  26انضم  شخًصا. وعلى مدى األشھر الثالثة الماضیة، 386التي ُحددت بعدد  2017المالي 
 

 
 

 معدالت النمو السنویة (من یونیو إلى یونیو): 
 

2013 - 2014 +46% 

2014 - 2015 +12% 

2015 - 2016 +10% 

2016 – 2017 
 %7 (حتى تاریخھ)

بنسبة  228من  وظائف العمل الثابتة وعن بعد في أمریكا الشمالیة ضمن، تت2017ینایر  31 لغایةحسب المواقع:  ICANNمؤسسة 
یعمل عن بعد في كندا،  1یعملون عن بعد في الوالیات المتحدة، و 30في مقر واشنطن العاصمة، و 31%) في مقر لوس أنجلوس، و79(

 من إجمالي المؤسسة). %76بنسبة ( 290لیصل اإلجمالي إلى 
 



 

 
 

I C A N N  8 | 2017| تقاریر الفریق التنفیذي | مایو 

 
 والى 2017مارس  لغایة% 8.27% لیصل إلى 0.11 بةعلى مدار األشھر الثالثة الماضیة بنسالعاملین المتطوعین  دوران معدلارتفع 
كان و% في جمیع أنحاء العالم. 12.7اثني عشر شھًرا). وبالمقارنة، فإن المؤشر ھو  الھما على أساس(ك 2016دیسمبر  لغایة% 8.16

). ووصل المؤشر للوالیات المتحدة عند 4أشھر في الوالیات المتحدة ( 3في آخر  ICANNلدى  التطوعي لعملا معظم الدوران في
12.2.% 

 

 
  العام باستثناء وصول عملیات ، فإن معظم المجموعات الوظیفیة قریبة من ھدف نھایة2017وبالمقارنة مع میزانیة نھایة العام المالي 

أفراد)  6% (12ووصول المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة إلى نسبة  ،أفراد) أقل 5% (15إلى نسبة  GDDالنطاقات العالمیة  قسم
أقل. وإلى جانب دوران الموظفین، ترتبط الفروق في المقام األول بإعادة تنظیم الكفاءة وبدء التركیز الوظیفي الجدید على االستدامة 

 دة عملیات األمن، التخطیط التنظیمي والتحسینات، ومراجعة الضوابط الداخلیة.التنظیمیة والتقدم. وتشمل ھذه الوظائف الجدی
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عضوا فھو  52جید التوازن باإلناث اللواتي لدیھن أغلبیة طفیفة. أما فریق اإلدارة العلیا المكون من  ICANNلمؤسسة  التنوع االجتماعي

 % (إناث/ذكور).71% / 29تنفیذي عند نسبة % إناث. ویظل التوازن بین الجنسین في الفریق ال38% ذكور و62
 

   
 

في مناطق األمیركتین وأوروبا والشرق األوسط أعلى من منطقة آسیا والمحیط الھادئ التي لدیھا نسبة أعلى من  اإلدارة العلیاتوزیع 
بأقدمیة وخبرة أقل من المناطق ). وھذه ھي فرق GDDالوظائف التشغیلیة (مثل االمتثال التعاقدي وعملیات قسم النطاقات العالمیة 

 األخرى. كان التوزیع مستقرا خالل العامین الماضیین، بما یتفق مع معدالت الدوران المنخفضة نسبیا.
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عاما، وھو ما یقرب  41للمؤسسة كان مستقرا على مدى السنوات الثالث الماضیة، حیث بلغ متوسطھ حوالي  التوزیع العمريكما أن 
طى للتقدم الوظیفي المھني، وكما ھو متوقع بالنسبة إلى متطلبات الفطنة المھنیة العالیة في معظم مناصب مؤسسة من النقطة الوس

ICANN. 
 

 وانخفاض معدل الدوران نسبیا.  2013سنوات، مما یعكس النمو في عام  3.5حوالي  سنوات الخدمةویبلغ متوسط 
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
  للمنظمة المالیة الشؤون

 إجزافییر كالفیز النائب األول للرئیس والمسئول المالي األول
  

 أبرز النقاط المالیة
، المتوفر 2017أصحاب المصلحة ربع السنویة للربع الثالث من العام المالي  لمكالمةلقسم المالي في العرض الخاص یرجى الرجوع إلى ا
  في نھایة ھذه الوثیقة.
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 األنشطة القانونیة ومكتب الشكاوى

 جون جیفري، السكرتیر والمستشار العام
 

 أھم المالمح واإلنجازات
، ICANNالمرفوعة ضد  DotConnectAfrica Trustبعد المعارضة الناجحة لألمر القضائي الثاني لإلنذار القضائي األولي في قضیة 

الت صیف ھذا ، وھو على استعداد للبدء في تناول التسجیNPCالمركزي،  ZA. للتشغیل من خالل سجل AFRICAتم تفویض نطاق 
ة حیال أدائھا، فقد تم إعالن كریستا باباس مسئوالً عن الشكاوى في مسئولة وشفافلتكون  ICANN مؤسسةة لإضافی وفیر وسیلةالعام. ولت
ICANN. 

 
 نظرة عامة على النشاط

، بما gTLDقدمت المشورة لفریق شعبة النطاقات العالمیة بشأن قضایا  وفرق السیاسات: GDDالدعم القانوني لقسم النطاقات العالمیة 
الخاصة بالتعامل مع حاالت تضارب  ICANNإجراءات  توالبروكسي وسیاسة االعتماد وراجعفي ذلك تنفیذ خدمات الخصوصیة 

WHOIS  .دمت الدعم القانوني بشأن عملیات وضع السیاسات، بما في ذلك تلك التي تعالج اإلجراءات الالحقة و.مع قانون الخصوصیة
 الجدیدة. gTLDلبرنامج 

 
التنسیق المتواصل عبر اإلدارات من أجل دعم العملیات  والمبادرات االستراتیجیة: IANAالدعم القانوني لنقل اإلشراف على وظائف 

في ذلك توجیھ النصائح حول المراجعات الخاصة ووضع الوثائق القانونیة؛ وتنسیق ودعم المجتمع في وضع  الجدیدة لما بعد النقل، بما
فات الفنیة العامة. دعم وضع مقترح مسار العمل  باإلضافة إلى  2عملیات المجتمع صاحب الصالحیات؛ ودعم مجلس إدارة ھیئة الُمعّرِ

 .2لمسار العمل تنسیق التعقیبات التنظیمیة في مجموعات فرعیة 
 

، ICANNضد  Amazonتسھیل الردود الكبیرة على االكتشاف في عملیة المراجعة المستقلة لمؤسسة  التقاضي والخدمات الداخلیة:
مایو؛ وقد أمرت الھیئة أكرم عطا هللا بالشھادة في مخالفة لإلصدار المعمول بھ من  2-1والتي تم تحدید جلسة االستماع الخاصة بھا في 

ئحة الداخلیة. مواصلة التعاون مع وزارة العدل رًدا على األمر االستقصائي المدني فیما یخص التشغیل المحتمل من جانب شركة الال
VeriSign  لنطاقWEB أدارت عدة طلبات ذات صلة بنطاقات .gTLD  الجدیدة لشعبة المشاركة التعاونیة، والمراجعة المستقلة وإعادة

. CPA. وSPA. وSPORTS. وGCC. وPERSIANGULF. وAMAZON. وSHOP. وISLAM. وHALAL. وSPORTالنظر (
 .). MERCK. وHOTEL. وGAY. وMUSIC. وWEBو
 

البدء في بناء مكتب الشكاوى، باإلضافة إلى وضع إطار زمني أولي من أجل إطالق كامل للمكتب: إعالن فیما یخص  مكتب الشكاوى:
مھمة مكتب الشكاوى ومبادئھ واإلطار الزمني للتنفیذ المتوقع في بدایة مایو، باإلضافة إلى أن إطالق العملیة بالكامل من المستھدف أن 

 ر إعالن مایو تعلیمات من أجل تقدیم الشكاوى قبل اإلطالق الكامل.یكون في منتصف یولیو. وسوف یوف
 

التشاور مع فریق الخدمات الفنیة حول إطالق مبادرة برنامج موفر خدمات السجل المتكاملة. التشاور مع أعضاء فریق  إدارة العقود:
فات الفنیة العامة حول مسائل التعاقد، بما في ذلك التعاقد من أجل مراجعة أكواد المصدر  توقیع شفرة الدخول لبرنامج مفتاح ھیئة الُمعّرِ

النطاقات العالمیة حول المسائل ذات الصلة بالعقود، بما في ذلك عملیة  قسم. دعم فریق KSK مراسیمم خالل ) المستخدKSK( األساسیة
، ومراجعة اتفاقیة وكیل مستودع البیانات المقترحة، وعملیات تجدید اتفاقیات السجالت gTLDسجالت -تعدیل اتفاقیة أمناء السجالت

 یة. القدیمة، وخطابات االعتماد/الضمانات البنك
 

 أھم القضایا والعمل على تخفیف حدتھا
بھدف زیادة الشفافیة من أجل الحد من المعلومات التي یتم تمییزھا بشكل غیر ضروري بأنھا سریة، یشارك فریق التعاقد في عملیة 

من أجل التقییم المسبق  لجمع البیاناتقام بإنشاء وتأسیس عملیة  مراقبة مستمرة باإلضافة إلى الحد من مخاطر مشكالت السریة كما
التفاقیات عدم اإلفصاح المتبادلة أو المخصصة. وقد تم الحد من ھذه المخاطر من خالل مطالبة اإلدارة  ICANNللمخاطر المحتملة على 

  التي تطالب باتفاقیات عدم إفصاح متبادلة أو مخصصة بإعداد خطة مشروع من أجل التقید بتلك االلتزامات. 
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 ،WHOISقسم النطاقات العالمیة: خدمات اسم النطاق والمشاركة الصناعیة، مبادرات نظام 

 االنتقالتنفیذ العالمي،  العمالء ، إدارة اإلنتاج، العملیات، دعمIANAوظائف 
 أكرم عطاهللا، رئیس قسم النطاقات العالمیة

 
 أھم المالمح واإلنجازات
معًا على التغییرات  یعملون ومجوعة عمل مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت ICANNمنظمة على مدار فترة زمنیة، ظلت 

المقترحة على اتفاقیة ). وتم فتح المجال للتصویت على التعدیالت الشاملة RAالجدیدة ( gTLDالمقترحة على اتفاقیة سجالت نطاقات 
غیر  نتائج التصویتأبریل. وقد حققت  10فبرایر وتم االنتھاء منھا في  9المؤھلة في  gTLDیة من خالل سجالت ساسالسجالت األ

الموافقات الساریة لمشغلي حددتھ اتفاقیة السجل من  ئة من عتبة الرسوم، وفقًا لماابالم 118من نسبة األغلبیة، باإلضافة إلى  142المدققة 
یمكن اآلن النظر فیھا من جانب  -والتي تركز بشكل كبیر على التصحیحات والتوضیحات الفنیة-التعدیالت الشاملة المقترحة السجالت. 

 مجلس اإلدارة للموافقة علیھا. 
 

الناس في جمیع أنحاء العالم من تصفح اإلنترنت باللغات ) عامالً ھاًما نظًرا ألنھا تمّكن IDNدّولة (أسماء النطاقات الم ظھوریمثل 
اسم نطاق مدّول،  92والنصوص المحلیة، باإلضافة إلى توجیھ تطویر وتنمیة المحتوى. واعتباًرا من أوائل شھر أبریل، تم تفویض 

 نًصا.  21لغة بعدد  35دولة ومنطقة تغطي  38من  IDNماء ذات أس ccTLDنطاقًا من نطاقات  48باإلضافة إلى 
 

منطقة الجذر للنص اإلثیوبي. وھذه ھي ل إنشاء العالماتقواعد  حول التعلیق العاموتشمل أھم المالمح اإلضافیة تقدیم مقترح من أجل 
على اإلرشادات المقترحة لتنفیذ  التعلیق العامالتي تكمل وتقدم مقترحھا. كما أننا أصدرنا دعوة من أجل  إلنشاء العالمات السابعة لجنةال

 ، والتي تم تصمیمھا من أجل الحد من خطر سرقة عناوین اإلنترنت وإحداث االلتباس على المستھلك.(IDN)لنطاقات المدّولة أسماء ا
 

تقییم وإبداء الرأي في مسودة التقریر المقدمة من فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار  للتعلیق العاموتشمل الفرص اإلضافیة 
الجدیدة في ثالثة محاور: المنافسة وثقة المستھلك وخیار  gTLD). ویعمل ھذا التقریر على تقییم برنامج نطاقات CCTRTالمستھلك (

الجدیدة باإلضافة  gTLDن أجل الحد من المشكالت التي تنشأ من طرح نطاقات المستھلك، باإلضافة إلى فاعلیة الضمانات الموضوعة م
 إلى عملیة التقدم للمشاركة في البرنامج وتقییمھ.

 
 وتشمل األنشطة اإلضافیة:

 . NET. وCOMمن أجل تنفیذ بروتوكول التزوید الموسع من أجل نطاقي  VeriSignإلى شركة  یة نشر"خطاب "حر إصدار •
diaz-bunton-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-الرد المرسل •

en.pdf-11apr17  من یوران إلى دور األطراف المتعاقدة فيICANN  2017فبرایر  14لمؤرخ من الخطاب ارًدا على. 
) إلى مجموعة أصحاب المصلحة RRAأمین السجل (-إلجراء تعدیل مقترح على اتفاقیة السجل VeriSignإرسال طلب شركة  •

أو قبلھ. والھدف من التغییرات المقترحة تسھیل تنفیذ سیاسة  2017أبریل  21مناء السجالت من أجل المراجعة والرد في یوم أل
المفصلة یتسق مع  WHOISھذین إلى  TLD. علًما بأن نقل نطاقي NET. وCOMصل الجدیدة لكل من المف WHOISنقل 

 الجدیدة.  gTLDمتطلبات الجولة الحالیة من نطاقات 
) من أجل توفیر حمایة أفضل لمعلومات اتصال السجالت التي URSتعزیز سبل الحمایة في نظام التعلیق السریع الموحد ( •

دامھا من خالل موفري خدمات التعلیق السریع الموحد. وعلى وجھ الخصوص، قمنا بتغییر الحد األدنى یجري تخزینھا واستخ
حرفًا وأشعرنا مشغلي السجالت في نھایة مارس بأنھ یجب علیھم تغییر كلمات  16حروف إلى  8لطول كلمة المرور من 

 أبریل.  30المرور الخاصة بھم في موعد أقصاه 
 

 نظرة عامة على النشاط 
 53للمجتمعات، و gTLDنطاق  51جدیًدا. وتمثل أسماء النطاق الجدیدة ھذه  gTLDنطاق  1218أبریل، تم تفویض  10واعتباًرا من 

 المفوضة قد تصنف في أكثر من فئة واحدة). gTLDاسم نطاق مدّول (مع اإلشارة إلى أن بعض نطاقات  92تفویًضا جغرافیًا، و
 

ال سمیا من المناطق المھّمشة. ونعمل مع الفرق اإلقلیمیة الخاصة  IDNوأسماء النطاقات المدّولة  gTLDنرى االھتمام بنطاقات  وال نزال
بنا على مسألة التواصل من أجل التعامل مع ھذا المطلب. وفي اآلونة األخیرة، قدمنا الدعم لعروض اإلنترنت الترویجیة في منطقة أمریكا 

https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/public-comments/ethiopic-lgr-2017-03-23-en
https://www.icann.org/public-comments/ethiopic-lgr-2017-03-23-en
https://www.icann.org/public-comments/idn-guidelines-2017-03-03-en
https://www.icann.org/public-comments/idn-guidelines-2017-03-03-en
https://www.icann.org/public-comments/cct-rt-draft-report-2017-03-07-en
https://www.icann.org/public-comments/cct-rt-draft-report-2017-03-07-en
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-kane-27feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-bunton-diaz-11apr17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-bunton-diaz-11apr17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-bunton-diaz-11apr17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/cph-to-icann-board-24feb17-en.pdf
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مقاالً/ظھوًرا على  14في غواتیماال خالل النصف األخیر من شھر مارس. وقد حققت الفعالیة إجمالي  أقیمتاریبي، والتي الالتینیة والك
 الجدیدة، حتى اآلن.  gTLDالتلفاز إیجابیًا یركز باألساس على برنامج نطاقات 

 
ومستند إلى المجتمع كما أنھ یعمل على  ICANNعبارة عن فریق عمل یتلقى التمویل من  )UASG( عالميمجموعة توجیھ القبول الإن 

بطریقة متسقة. وتشمل أھم  TLDضمان أن تقوم جمیع تطبیقات وأنظمة اإلنترنت بقبول وتوثیق وتخزین ومعالجة وعرض جمیع نطاقات 
، وھي شركة مستقلة تعمل في مجال أبحاث الصناعة وذلك بطلب Analysys Masonوثیقة بیضاء من خالل اإلنجازات األخیرة إطالق 

ملیار دوالر أمریكي تأتي من القبول  9.8یة مجمعة تبلغ . وأشاروا إلى وجود فرصة سنوUASGمن المجموعة التوجیھیة للقبول العالمي 
 العالمي عندما تعمل أنظمة البرمجیات في انسجام مع البنیة التحتیة المشتركة لإلنترنت. 

 
 رى قسمین أجح، في ICANN58اجتماع كما أجرت المجموعة التوجیھیة للقبول العالمي ورشة عمل باإلضافة إلى جلسة عامة في 

مع  ICANN58اجتماع النطاقات العالمیة العدید من الجلسات "مباشرة" في  قسمجلسة. كما عقدت  25ة أكثر من لعالمیالنطاقات ا
 .ICANNاألطراف المتعاقدة واألعضاء والمجموعات األخرى في مجتمع 

 
 أھم القضایا والعمل على تخفیف حدتھا

باتخاذ إجراء عاجل من أجل  بیانھا الرسمي الصادر في كوبنھاغنإلى مجلس اإلدارة في  مشورتھا GAC، قدمت 2017مارس  15في 
 تدابیر التوصل إلى حل نع بحثركة مع الحكومات المعنیة، والالسابقة، والمشا GACة مشورالتي تم التعبیر عنھا في اوف االھتمام بالمخ

قوم مجلس اإلدارة بتقییم وی. 2016نوفمبر  8ثیات الصادرة في عملیة اتخاذ القرارات للحیخصوص توضیح ب قدیممقبول باإلضافة إلى ت
 ة.مشورع ھذه المن أجل التعامل م ةالخطوات التالی

 
ائتالف الجمعیات الخیریة المعنیة باألطفال بخصوص سالمة اإلنترنت عن مخاوفھ من أن تصبح نطاقات المستوى األعلى العامة  رعبّ 

باستخفاف.  ICANNأسًسا جدیدة لتشغیل وتوزیع محتوى یضم إساءة لألطفال. وھذه من المسائل التي ال تتناولھا منظمة  gTLDالجدیدة 
 الجدیدة. gTLDنا وصالحیاتنا رًدا على التھدیدات المزعومة بخصوص نطاقات وقفأوضحت م مدونةورًدا على ذلك، فقد نشرنا 

 
 
  

https://uasg.tech/
https://uasg.tech/2017/04/universal-acceptance-internet-domain-names-usd-9-8-billion-opportunity-new-study-shows/
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC%20ICANN%2058%20Communique%20-%20Full%20-%2015mar17.pdf?version=1&modificationDate=1489673180120&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC%20ICANN%2058%20Communique%20-%20Full%20-%2015mar17.pdf?version=1&modificationDate=1489673180120&api=v2
https://www.icann.org/news/blog/icann-clarifies-its-position-in-response-to-purported-threats-posed-by-children-related-new-gtlds
https://www.icann.org/news/blog/icann-clarifies-its-position-in-response-to-purported-threats-posed-by-children-related-new-gtlds
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 االمتثال التعاقدي وإجراءات الحمایة

 جیمي ھیدلوند، نائب الرئیس األول إلدارة االمتثال التعاقدي وإجراءات حمایة المستھلك
 

 أھم المالمح واإلنجازات
 التعاقدي وإجراءات حمایة المستھلك  متثالاال مستجدات

لسنة  ألطراف غیر المتعاقدةل المقر الرئیسي جلسات مناقشات في فبرایر، شارك فيف. شكل فعّالھیدلوند مع المجتمع بجیمي  عمل
في كوبنھاغن، حیث تحدث في العدید من  ICANN58اجتماع في ریكیافیك بأیسلندا. وفي مارس، حضر منتدى المجتمع في  2017

الجلسات باإلضافة إلى عقد مؤتمرات ھاتفیة رسمیة وغیر رسمیة مع أعضاء المجتمع. وكان األكثر شیوًعا على اإلطالق الطلبات 
ول تحسین االمتثال المتكررة المقدمة من أجل الحصول على مزید من الشفافیة في تناول الشكاوى وحلھا. اقرأ عن ذلك في مدونتھ ح

 . compliance-contractual-https://www.icann.org/news/blog/improvingالتعاقدي: 
 

 التعاقدي متثالبرنامج تدقیق اإل
إجراء التدقیق مرتین سنویًا ألمناء  ICANNھدف ي. وتي إدارة االمتثال التعاقدعبارة عن نشاط مستمر ومتطور ف برنامجنا للتدقیق

 السجالت ومرتین للسجالت. وفیما یلي ملخص لألنشطة الحالیة:
 

 2013التفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة  2016أكتوبر  4تدقیق أمین سجل من  47تلقى أمناء السجالت البالغ عددھم  •
 تقریر التدقیق التمھیدي وھم اآلن بصدد عملیة تصحیح أوجھ القصور. ومن المقرر إصدار تقریر نھائي لنھایة أبریل. 

. وسیتم إصدار تقاریر التدقیق التمھیدیة إلى ICANNردودھم ووثائقھم إلى  2017ینایر  23تدقیق  لةسجل من جو 22وقدم  •
مع مراعاة  TLD. علًما بأن التدقیق في ھذه الجولة شامل لنطاقات 2017الجھات الخاضعة للتدقیق الحقًا في شھر مایو 

 (حمایة المستھلكین والسالسل الحساسة واألسواق المنظمة). gTLDمن نطاقات  1الضمانات المنطبقة على الفئة 
 

 نظرة عامة على األنشطة األخرى
 أعمال التحسین المستمرة

، وفریق مراجعة المنافسة ICANN58اجتماع یقوم فریق االمتثال التعاقدي بمراجعة فرص تحسین المساءلة وذلك استناًدا إلى تعقیبات 
. والھدف ھو تحسین المساءلة والشفافیة واألھم من GAC لجنة وثقة المستھلك وخیار المستھلك، ومجموعة عمل السالمة العامة وأسئلة

 . ICANNمع ذلك الوصول إلى مجت
 

االمتثال التعاقدي ربع السنوي على الرابط  مستجداتلمعلومات، یُرجى الرجوع إلى للحصول على مزیٍد من ا
en-15-04-2016-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance 

 
  

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63144494
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63144494
https://www.icann.org/news/blog/improving-contractual-compliance
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 العملیات: عملیات مجلس اإلدارة، العملیات العالمیة، العملیات األمنیة، تقییم المؤسسة وتحسینھا، وتدقیق الضوابط الداخلیة

 یس، مسئول التشغیل الرئیسيسوزانا بینیت، النائب األول للرئ
 

 أھم المالمح واإلنجازات
ھدفھا  ملفرق العتتابع . وتنفیذ خرائط طریق متطورة وتعزیز فرق العمل والتحسینات المستمرةتشمل أبرز النقاط الرئیسیة لھذه الفترة 

 والجودة. نطاق العملمستوى والنھوض بوتنفیذ الخدمات مع مخططات الطریق وذلك من خالل تنفیذ المراحل األساسیة، 
 

 نظرة عامة على النشاط
تلقي تركیًزا أكبر على محور الخدمات االستراتیجیة،  كثفةھا باإلضافة إلى خارطة طریق مھیكل فریق عملیات مجلس اإلدارة أكملت

باإلضافة إلى تمكین وتطویر فریق العمل. لقد دأب فریق العمل على التعامل عن قرب والتعاون مع مجلس اإلدارة في تطویر برامج 
ألفراد ومجلس اإلدارة بالكامل. تدریب مجلس اإلدارة، بما في ذلك تدریب من أجل أعضاء مجلس اإلدارة الجدد وأعضاء مجلس اإلدارة ا

 باًطا وثیقًا باألھداف السنویة لمجلس اإلدارة.إرت برامج التدریب إرتباط لىویشیر ما تحقق من إنجازات إ
  

االنتھاء من  بإتجاهلیات مجلس اإلدارة الكثیر ، فقد حقق فریق عمICANN58اجتماع وفي أعقاب ورشة عمل فعالة لمجلس اإلدارة في 
عمل جنیف في مایو، على أن یتبع ذلك فعالیات في بودابست ومدرید، وورشة عمل مجلس اإلدارة في یونیو واجتماع خطط ورشة 

ICANN59  في جوھانسبرغ. بعد ذلك مباشرة التخطیط لورشة مجلس اإلدارة في سبتمبر في مونتیفیدیو، األوروغواي. وفي مارس، قدم
فریق عملیات مجلس اإلدارة إلى المجلس وإلى الفریق التنفیذي تقویًما سنویًا لمجلس اإلدارة في صیغة "عجالت التقدم". وسوف یواصل 

 "العجالت" لتضم بشكل شامل أعمال اإلشراف المتواصلة لمجلس اإلدارة. اق نطفریق العمل التوسع وتوسیع 
 

العملیات العالمیة في الفروع مواكبتھا ألعمال الجاریة على العولمة واستراتیجیة المكاتب الدولیة لدینا،  كما وتواصل أعمال
. وقد باشرت الفرق المنظمة وعلى وجھ الخصوص مبادرة التواصل حسب الطلب وبرامج أفضل الممارسات على نطاق

 التشغیلیة في الفروع العمل على قیادة الوظائف التشغیلیة المتعددة على نطاق المنظمة، بما في ذلك التحسینات المؤسسیة وإدارة التمویل
تعاون في یونیو والموارد البشریة وبرنامج للتدریب المھني. إضافة إلى أن فریق العملیات في مجتمع آسیا والمحیط الھادئ بصدد ال

الحالي على التخطیط السنویة الشامل في مجتمع أسیا والمحیط الھادئ. وسوف ینصب التركیز على وضع خطة عمل من أجل العام 
 تتألف من مشروعات للتنمیة التعاونیة داخل المناطق وعبرھا.  2018المالي 

 
، حتى وصلوا إلى ممارسات ICANNكل خطة إدارة األزمات في خارطة الطریق الخاصة بھ. وأكملوا ھی عملیات األمنكما قدم فریق 

التدریب على السیناریوھات باإلضافة إلى مرحلة التوثیق الخاصة بھا. كما قاموا بصیاغة العدید من سیاسات وإجراءات األمن األساسیة 
وجود ما  ضمان فریق العمل استطاعذلك على المنظمة األوسع. وقد  تطبیقھ بعدیتم لالنتھاء منھا مع المدیرین التنفیذیین، وھو ما سوف 

مع إجراء التقییم في الوقت ذاتھ للدروس المستفادة والتوصل إلى أفكار جدیدة  ICANNیكفي من األمن والحمایة في اجتماعات وفعالیات 
نطاق تقییم التھدیدات، باإلضافة إلى جاھزیة الحد منھا، وابتكاریة من أجل تحسین وتقویة الخدمات التي یقدمھا. وعملوا أیًضا على توسیع 

وواصلوا تعزیز المعرفة والتطویر في فریق عملیات األمن. وقد اشتمل ذلك على إضافة التدریب على األمن إلى برنامج اإلعداد 
 س اإلدارة مع المنظمة.من أجل تواصل مجل SecOps weCANNللموظفین الجدد في المنظمة. وفي النھایة، قاموا بإطالق مساحة 

 
) مع فرق العمل عبر كامل المنظمة بثماره في تعزیز العمل عبر فرق OA&I( التقییم والتطویر المؤسسيوقد جاء التعاون الواسع لفریق 

 العمل، مثل:
(المسئول التقني  دیفید كونرادكان ھذا الفریق تحت قیادتي وقیادة  –جراءت المتخذةاإل) وARR( فریق سجل ردود المراسالت •

النطاقات العالمیة وعملیات مجلس اإلدارة ودعم وضع السیاسات واستراتیجیة  قسمول)، ویشمل أعضاء من عملیات األ
وفرق عمل التقییم والتطویر المؤسسي، باإلضافة إلى مكتب  MSSIأصحاب المصلحة المتعددین والمبادرات االستراتیجیة 

المدیر التنفیذي. كما قامت القوة المشتركة لفریق العمل بتوسیع العملیات الحالیة وطورت من الھیكل/العملیة على نطاق المنظمة 
نسقة وشاملة وسریعة فعالة. من أجل توجیھ المراسالت إلى المدیر التنفیذي ومجلس اإلدارة، بھدف ضمان أن تكون الردود م

یوًما لجمیع  30كما كان فریق العمل یواصل التقلیل بعنایة من مستودع ردود المراسالت العالقة من أجل تحقیق مستھدف مدتھ 
الردود. أما المرحلة التالیة فتتمثل في تنظیم عملیة المراسالت الجماعیة بنھایة العام المالي، وبعد ذلك إطالق تطویر منصة 

 السیاسة والمراجعات والردود الرسمیة األخرى المقدمة إلى المجتمع. شمل) بحیث تARRشتركة (م
، وھو ما سوف یؤكد على الغرض 2017اسًما مبتكًرا حدیثًا للتقییم الداخلي الذي نقوم بھ للعام المالي  Excel@ICANN ویعد •

 األخرى التي تقود وبدأ في العمل مع فرق العمل األوليتقریر التقییم  ساسيالسنوي. كما أكمل الفریق األ من ھذا الجھد
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التواصل ھي (و جل باإلضافة إلى التحسینات الخمساالستراتیجیة الشاملة، والفرصة قصیرة األ فاقمبادرات الخاصة باآلال
ومشاركة أفضل ة الداخلیة، وثقافة وأخالقیات المنظمة، ساسی، والمعرفة األيالداخل اصلالطلب، والتو حسبوالتوعیة 

 . شاملیم الممارسات) من أجل إنشاء تقریر تقی
 وتقدیم التقاریر، مستوى األھداف اإلصدار الثالث، علىمع منصة المؤشر الرئیسي لألداء والتقدم یسیر على قدم وساق  •

 لتالیة.والمشروعات وأعمال التطویر الھیكلي للتخطیط. وسوف یتم اإلعالن عن المراحل واإلنجازات في الفترة ا
 

أما الوظیفة الجدیدة لتدقیق الضوابط الداخلیة فھي في مرحلة التخطیط، وسوف تتم صیاغة وضعھا وتطورھا باالنتھاء من میزانیة العام 
 .2018المالي 

  
 أھم القضایا والعمل على تخفیف حدتھا

 ال یوجد. 
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 الخدمات اإلداریة والسفریاتالموارد البشریة العالمیة، 

 لموارد البشریة العالمیة، قسم ادایان شرویدر، نائب الرئیس األول
 

 أھم المالمح واإلنجازات
 لالتصاالت وخطًطا إجرائیة، ووضعنا خطًطا ICANN58اجتماع خالل ھذه الفترة المكونة من شھرین، فقد دعمنا سفریات ممولة إلى 

 .ICANN مرافقألعمال فریق األمن بخصوص  وقدمنا الدعم 2017في  ستطالع العاماال إستناداً الى
 

 نظرة عامة على النشاط
نفیذي في كوبنھاغن. وكخطوات مع الفریق الت 2017لسنة  ستطالع العاماالتمت مشاركة وإعالن نتائج  قسم الموارد البشریة العالمیة:

مستویات األقسام  وكذلك على ككلمستوى المنظمة  على خطط إجرائیةتصاالت على صیاغة ، یعمل فریق الموارد البشریة واالقادمة
في أبریل.  إجراؤھا "آخر المستجدات" المقرر مكالمةعلى نتائج االستطالع في  ICANNواإلدارات. وسوف یتم إطالع التنظیم الداخلي لـ 

للعام المالي  2ق عملیة مراجعة أداء نتائج االستطالع غالإلمن أجل االستعداد  خلف الكوالیسوارد البشریة على العمل وقد دأب فریق الم
. وساعدت الموارد البشریة في تیسیر عقد اجتماع إداري ینالسنوی واإلستحقاقات التعویضمراجعة باإلضافة إلى البدء في عملیة  2017

القادمة. كما ركز فریق  الثالث ألعوام المالیةلل خارجي موجھ نحو مساعدة فریق العمل في وضع استراتیجیات الخطط طویلة األج
. وكانت عملیات التعیین والموافقات ERPعملیات الموارد البشریة أعمالھ على توثیق العملیات الداخلیة بعد تنفیذ تخطیط موارد الشركات 

 ھي التركیز الحالي. 
 

في كوبنھاغن. كما  ICANN58اجتماع  عضو في المجتمع شارك في 335م لعدد عقدم قسم خدمات السفریات الد قسم خدمات السفریات:
خالل ھذه الفترة. وبدایة  ICANNمن غیر اجتماعات  اتیحضرون اجتماع عضًوا في المجتمع ممن 49الدعم لعدد  ICANNقدمت 

المشمولین فإننا نجري اختباًرا لبرنامج من أجل توفیر دعم إضافي لتأشیرات السفر من أجل مسافرین محددین من   ICANN58باجتماع 
. وقد استعنا بخدمة من أجل مساعدة بعض المسافرین الحاصلین على التمویل ممن واجھوا صعوبات في السابق في بتمویل السفر

 الثالث ICANN. وسوف نقوم بتقییم الخدمة بعد كل من اجتماعات ICANNإلى مواقع اجتماعات  الدخول الحصول على تأشیرات
 ما إذا كان ھذا یوفر النوع والمستوى المناسبین من الخدمة إلى المسافرین المدعومین أم ال.القادمة، من أجل الوقوف على 

 
، بدایة بالمكتب الكائن ICANNلعدید من منشآت لوتنقیح التدابیر األمنیة عقدنا شراكة مع فریق األمن من أجل مراجعة  الخدمات اإلداریة:

 في العاصمة. 
 

 حدتھاأھم القضایا والعمل على تخفیف 
  ال یوجد. 
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 ) ITالھندسة وتقنیة المعلومات (

 المسؤول األول للمعلومات والھندسةب الرئیس األول، آشوین رانغان، نائ
 

 أھم المالمح واإلنجازات
 سرد األحداث: – Aerie Groupمجموعة 

بقیادة غلین ریكارت (وھو متخصص محترف في مجال  Aerie Groupعلى الخدمات المقدمة من مجموعة  ICANNأبقت منظمة 
). وكانت اإلحاطة https://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Ricart؛ برجاء االطالع على ICANNالبرمجیات في منظومة 

ساس لوظیفة الھندسة وتقنیة المعلومات، بما یؤدي إلى اعتماد "أفضل الممارسات". وقد كان بھدف وضع األ Aerie Groupالمقدمة من 
 . 2013ذلك منذ عام 

 
توصیة بخصوص "أفضل الممارسات". وعلى مدار السنوات الثالث الماضیة، تم  56عدد  Aerie Groupوفي ذلك الوقت، قدم فریق 

 ینات، باإلضافة إلى اعتماد أفضل الممارسات. توجیھ الكثیر من الجھود نحو إنجاز ھذه التحس
 

 یتمبالكامل اآلن. وس 56یة من أصل توص 53من أجل مراجعة (ربما تكون نھائیة). وقد تم التعامل مع  2017وقد عاد غلین في فبرایر 
 ة.حسوممسألة م ھذهاعتبار اآلن

 
 النطاقات العالمیة: قسمبوابة خدمات التسمیة لسجالت 

سجالت ال يمستخدممن  18اجتماع كوبنھاغن بفترة وجیزة. وتم اختیار  قبل 1-بیتا بوابة خدمات التسمیة في برنامج تجریبيتم إطالق 
أبریل. علًما بأن الغرض من البرنامج  15بحلول  1-. ومن المخطط االنتھاء من البرنامج التجریبي1-لضمھم إلى البرنامج التجریبي

العام والمھام الوظیفیة،  النطباعاو المظھر  واآلراء من ھذه المجموعة المنتقاة من السجالت فیما یخصطلب التعقیبات  1-التجریبي
المحددة المواعید  ثنائیةھاء من العدید من الجلسات ال، یجري االنت1-بیتا ومزایا األمن في البوابة الجدیدة. وخالل فترة البرنامج التجریبي

. وسوف یتم نشر تقریر كامل بالتعقیبات في نھایة شھر تفضیالً  كثرھي األالتعقیبات األولیة ھذه و والسجالت. ICANNبین فریق منظمة 
 أبریل، لإلشعار بأیة أنشطة أخرى.

 
 نظرة عامة على النشاط

 بعد إطار عمل "معقل الھندسة وتقنیة المعلومات"
 

 على الویب الذي تم إنشاؤه حدیثًا GACموقع  -الركائز: التركیز على تعاون المجتمع 
) على الویب. GACیجري اآلن تنفیذ عملیة مراجعة نھائیة لألمن باإلضافة إلى اختبار االرتداد لموقع اللجنة االستشاریة الحكومیة (

على االنتھاء. وال یزال إطالق البرنامج التجریبي على نفس المسار  GACشارف إطالق التخطیط من أجل برنامج تجریبي لجمیع أعضاء 
 .2017یولیو -) في یونیوGACنحو الھدف (أمانة سر 

 
 توازن سلس -البنود الرئیسیة: التركیز على سھولة االستخدام واألمن 

یظھرون تذمرھم نظام التشغیل ویندوز نواصل العمل باتجاه رؤیة لتوفیر وصول سھل وآمن في نفس الوقت إلى الخدمات. ظل مستخدمو 
مرة من أجل الوصول إلى الشبكة، ومرة أخرى من أجل الوصول  -إلى إدخال كلمة المرور عدة مرات عند تسجیل الدخول  إلضطرارھم

خلف جدار ومرة ثالثة من أجل الوصول إلى البرید اإللكتروني. وربما أیًضا، مرة رابعة من أجل الوصول إلى خدمات  VPNإلى شبكة 
 الحمایة الداخلي.

 
لقد قمنا بوضع تصحیح لھذه المشكلة والتي ستوفر على مستخدمي نظام التشغیل ویندوز االضطرار إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة 

خدمو أبریل، سوف یتمكن مست 20المرور بعد تسجیل الدخول من أجل الوصول إلى البرید اإللكتروني الخاص بھم في أوتلوك. وبدایة في 
عند تسجیل الدخول إلى أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھم، وھي میزة من  PulseSecureنوع  VPNنظام التشغیل ویندوز أیًضا على شبكة 

 المتصور أن أجھزة ماكنتوش قد حظیت بھا مؤخًرا لبعض الوقت.
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Ricart
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ویندوز المستوى خدمة المصادقة المتكاملة في استخدام نظام التشغیل ویندوز وماكنتوش من خالل رفع  أثناء ونخطط لمزید من التبسیط
)IWA مع موفر خدمة تسجیل الدخول األحادي ((SSO) شركة ،Okta وتزیل الخدمة الجدیدة الحاصة إلعادة إدخال اسم المستخدم .

 ). وسوف یتم تنفیذ ذلك لكل من أجھزة ماكنتوش وویندوز.SSOأو ( Oktaوكلمة المرور لخدمة 
 

 - VPNومن خالل القیام بذلك، فسوف نضمن سھولة االستخدام، مع الحفاظ في نفس الوقت على التوثیق متعدد العوامل والوصول إلى 
 وھو ھدف ظل في الوجدان لفترة طویلة، بید أنھ أصبح متوافًرا اآلن من الناحیة الفنیة.

 
زة الكمبیوتر الخاصة بھم مضبوطة على وضع الوصول حسابات على أجھ ICANNوفي النھایة، سوف یكون لفریق عمل منظمة 

 "القیاسي". وھذه مبادرة ألمن اإلنترنت تساعد في الحمایة ضد الھجمات المستندة إلى المتصفح ومكامن االختراق في التطبیقات األخرى. 
  

 أھم القضایا والعمل على تخفیف حدتھا
  ال یوجد ما یمكن اإلعالن عنھ لھذه الفترة.
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 مكتب المسؤول الفني الرئیس

 ول للرئیس، المسؤول الفني الرئیسدیفید كونراد، النائب األ
 

 أھم المالمح واإلنجازات
 ) في مدرید في مایوIDS(أو  ICANNنشر جدول أعمال من أجل ندوة نظام أسماء النطاقات في  •
 )ITHIجودة تقنیات المعّرفات (مواصلة التقدم في مبادرة مؤشرات  •
مع استعالمات المعایرة"، وشارك في وضعھ  DNS، "البدء في حل 8109تم نشر طلب الحصول على المالحظات والتعقیبات رقم  •

 فني الرئیسالمسئول ال أعضاء فریق أبحاث مكتب
 في كوبنھاغن ICANNخالل اجتماع  TLDطرح منصة مراقبة إساءة استخدام  •
 ICANN قنیاتتإطالق صفحة  •
 IPv6) وبروتوكول IoTالمشاركة في مناقشات إنترنت األشیاء ( •
 في كوبنھاغن ICANNتقنیة المعّرفات الناشئة خالل اجتماع  ندوةعقد  •
 

 نظرة عامة على النشاط
 ) في مدرید في مایوIDS(أو  نظام أسماء النطاقاتحول  ICANNأعمال ندوة  نشر جدول

لندوة عبارة عن النطاقات العالمیة. وھذه ا قسم في مدرید في مایو بعد قمةنظام أسماء النطاقات حول  ICANNـ سوف تعقد أول ندوة ل
، والعملیات والتھدیدات والتدابیر المضادة وتطور DNSبأبحاث  لقةالمتع الحالیة ICANN ومشروعات مبادرات تناولفعالیة سوف ت

في أواخر مارس. یمكن العثور على المزید من المعلومات على  IDSالتكنولوجیا. وتم نشر جدول األعمال الخاص بندوة 
https://www.icann.org/ids. 

 
 )ITHIمواصلة التقدم في مبادرة مؤشرات جودة تقنیات المعّرفات (
تم نشر تقریر فریق العمل حول التعلیقات الواردة خالل فترة حیث ). ITHIالعمل مستمر على مبادرة مؤشرات جودة تقنیات المعّرفات (

وعقدت جلسة في  SSAC مع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار CTOفبرایر. اجتمع مكتب فریق عمل أبحاث  16التعلیق العامة في 
من أجل مناقشة الخطوات التالیة للمشروع. ونتیجة لتلك االجتماعات، تم اتخاذ قرار من أجل عقد ورشة عمل  ICANN58اجتماع 

 مباشرة وفي نفس مكان االنعقاد. ICANNالخاصة بـ  DNSمایو في مدرید، قبل ندوة  12لمؤشرات جودة تقنیات المعّرفات في 
 

مع استعالمات المعایرة"، وشارك في وضعھ  DNS، "البدء في حل 8109تم نشر طلب الحصول على المالحظات والتعقیبات رقم 
 فني الرئیسأبحاث مكتب المسئول ال أعضاء فریق

 DNSللخوادم المتكررة حول كیفیة البدء في حل استعالمات  ل الممارسات الحالیةمن أفض مفھومة جداً  مجموعة وجد أيالیوم، لم تلغایة 
شارك في األخیر، الذي  8109لتعقیبات رقم (وھو النشاط المعروف باسم "المعایرة"). علًما بأن نشر طلب الحصول على المالحظات وا

. یساعد طلب الحصول على مرتصحیح ھذا األ ، ھو بصددان من مكتب المسؤول الفني الرئیسوضعھ مات الرسون وبول ھوفم
مشغلي خادم نظام أسماء النطاقات، وال سیما مشغلي خادم الجذر، لساس للعمل المستقبلي األ المالحظات والتعقیبات أیًضا في وضع

 بخصوص كیفیة توزیع المعلومات بشكل أفضل من جذر نظام أسماء النطاقات.
 

 في كوبنھاغن ICANNخالل اجتماع  TLDطرح منصة مراقبة إساءة استخدام 
التي كنا نعمل  TLDمنصة لمراقبة إساءة استخدام  طرح مكتب المسؤول الفني الرئیسفي كوبنھاغن،  ICANN58اجتماع أثناء حضور 

انتھاك نطاقات المستوى األعلى وتقدیم بیانات  لكیفیة التي یتم وفقھایاس ھذه في تحقیق فھم أفضل لعلیھا. ویتمثل الغرض من منصة الق
لمناقشة  DNSوسوف تعقد جلسة في ندوة  إلنشاءاھذه المنصة قید عن ذلك االنتھاك بطریقة علنیة وغیر منحازة وموثقة. وال تزال 

 ھذه المنصة. قبلھیم والمنھجیات المستخدمة من المفا
 
 

 ICANNیات تقنإطالق صفحة 
مع المجتمع  ICANNالعمل مع أصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین من أجل تعزیز مشاركة  واصل مكتب المسؤول الفني الرئیس

 ICANNمنظومة الفني ل محتوىالخاصة ب icann.orgالفترة الماضیة، أطلقنا صفحة موحدة على موقع  ىالفني. وعلى مد

https://www.icann.org/ids
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)www.icann.org/technology وسوف یتم تحسین ھذه الصفحة بمرور الوقت مع المزید من المحتوى والمزید من األدوات من .(
 على تنسیقھا.  ICANNمع المعنیین بالتقنیات التي تساعد  شتراكفي تسھیل االأجل المساعدة 

 
 IPv6) وبروتوكول IoTالمشاركة في مناقشات إنترنت األشیاء (

بھا باإلضافة إلى التعقیبات المقدمة من فریق المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة، ثمة اھتمام متناٍم  في المشاركات المباشرة التي قمنا
توقع بأن یكون لدى فریق یالحاالت،  أغلبفي فبات واضًحا للغایة.  IPv6داخل المجتمع الفني بخصوص إنترنت األشیاء وبروتوكول 

المشاركة مع  ففیما یخص. نظوروفي المستقبل الم آلنمتنا، ابھذه التقنیات وكیفیة تأثیرھا على مھ واسع النطاقوعي  ICANNعمل 
(تونس)  ةفي اثنتین من الفعالیات األكادیمیة في مدینة سوس إلقاء كلمةعوتنا من أجل أصحاب المصلحة الفنیین غیر التقلیدیین، فقد تمت د

واألنشطة ذات الصلة بإنترنت األشیاء على التوالي. وتوضح  ICANNبـ  ةالخاص IPv6ة وبوردو (فرنسا) من أجل مناقشة خارطة طریق
حول ما نقوم بھ من أجل المشاركة، والسیما في  ICANNلمزید من الى اام المجتمع األكادیمي باالستماع ھاتین الجلستین اھتم

 الموضوعات الفنیة وعملیات وضع السیاسات ذات الصلة.
 

 في كوبنھاغن ICANNتقنیة المعّرفات الناشئة خالل اجتماع  جلسة لھیئةعقد 
جلسة في كوبنھاغن حول تقنیات المعّرفات الناشئة. وقد  ، نظم مكتب المسؤول الفني الرئیسورًدا على الطلبات المقدمة من المجتمع

 الفرصة لعرض أعمالھم) ICANNة لمجتمع أتاحت جلسة الھیئة لألفراد والمؤسسات الكائنة خلف التقنیات الجدیدة (على األقل بالنسب
مشاركة نتائج األبحاث حول بعض من ھذه المعّرفات. وحظیت الجلسة بحفاوة كبیرة باإلضافة إلى للفریق مكتب المسؤول الفني الرئیس و

نیات األخرى وتقدیم ، مع توسیع نطاق تحریاتھ في التقا المجالیواصل مكتب المسؤول الفني الرئیس عملھ في ھذمطالبة المجتمع بأن 
من المخطط عقد جلسة و. ICANNالتقاریر إلى المجتمع مع التركیز على المخاطر التي یمكن أن تمثلھا ھذه التقنیات الناشئة على عمل 

 في أبو ظبي. ICANNمتابعة خالل اجتماع 
 

 أھم القضایا والعمل على تخفیف حدتھا
. الحد TLDلدى بعض القطاعات في المجتمع بعض المخاوف بخصوص الطریقة التي سوف تستخدم بھا منصة مراقبة إساءة استخدام 

والعمل مع المجتمع من أجل ضمان فھم وتدقیق المنھجیات والعملیات التي تعمل بھا األداة  للجمیع: وصف قدرات األداة من المخاطر
  بشكل جید.

http://www.icann.org/technology
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 المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة، التنمیة والمسؤولیة العامة، االجتماعات

 مشاركة أصحاب المصلحة العالمیین قسم للرئیس، والنائب األول لرئیسسالي كوستیرتون، المستشار األول 
 

 أھم المالمح واإلنجازات
االجتماعات والتنمیة والمسئولیة العامة  قسم) وGSEمشاركة أصحاب المصلحة العالمیین ( قسمغطي ھذا التقریر أنشطة كل من ی
)DPRDاجتماع  ذ) منICANN58  مشاركة أصحاب المصلحة العالمیین في فعالیات قسم  ، شارك2017في مارس ف. 2017وحتى مارس

 في كوبنھاغن. ICANN58اجتماع دولة ومنطقة، بما في ذلك  32في 
 

 عامة على النشاطنظرة 
، أجرى فریق منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي فعالیة العروض الترویجیة لإلنترنت في ذات المنطقة في ICANN58اجتماع بعد نھایة 

خلیجي غواتیماال، باإلضافة إلى إلقاء كلمة في ورشة العمل اإلقلیمیة حول الجریمة اإللكترونیة واالقتصاد الرقمي لدول مجلس التعاون ال
 الفني في الھند، وجامعة یونیفیرسیداد فرانز تامایو في NALAARفي دبي، والمشاركة األكادیمیة في جامعة سنغافورة الوطنیة، ومنتدى 

في بكین،  IDNفي المنتدى الصیني البتكار وتطبیقات  كلمة المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة ألقى قسمالباز، ببولیفیا. كما تحدثت 
في نیو أورلینز،  ARINفي شیكاغو، واجتماع  IETFالدولي ألصحاب المصلحة، وفریق  Ofcomفي المنتدى البریطاني وشارك 

 في التفیا.  CENTRواجتماع منظمة اتصاالت شرق أفریقیا في تنزانیا، واجتماع الجمعیة العمومیة لمركز 
 

تمثل فرصا شائعة ومھمة للوصول إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. وعقب اجتماع  ICANNتواصل جلسات مطالعات 
ICANN58) أجریت جلسات قراءة في الصین مع األكادیمیة الصینیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ،CAICT شملت جلسة .(

 لمجتمع الفني والصناعة.مندوبًا من القطاع الحكومي وقطاع األعمال وا 90المطالعة في الصین أكثر من 
 

وفي بدایة شھر مارس، ألقى الفریق كلمة في اجتماع مجموعة مشغلي الشبكات في الفلبین في مدینة مانیال، وألقى كلمة في مؤتمر 
من أصحاب  ICANNفي أنشطة مجموعة مشغلي شبكة میانمار في یانغون. وتسعى ھذه المشاركة إلى تشجیع مشاركة أكثر نشاًطا 

. 2016في یانغون وماندالي في  L-جذر عداتأجل متابعة النشر الناجح لم في كلتا الدولتین. وقدمت مشاركة میانمار فرصة من المصلحة
 في الھند. تناظركجزء من منتدى ال DNSSECو DNSكما أجرى فریق العمل ورشة عمل لمدة ثالثة أیام حول 

 
مفتاح توقیع شفرة الدخول األساسیة ورام موھان في ھیئة حول تبدیل  رئیسكا مع مكتب المسؤول الفني الكما عمل فریق شمال أمری

KSK  ت الجلسة فرصة وفرجنوب غرب في أوستین، بتكساس. وباإلضافة إلى أمن نظام أسماء النطاقات في الجنوب من خالل مؤتمر
إیجابیة على قناة  تغطیة اعالمیةالنطاقات. وأثمر الحدیث عن  إلى جمھور أوسع بخصوص تبدیل المفتاح وأمن نظام أسماء للوصول

NBC News .في الوالیات المتحدة 
 

 ICANNحول تاریخ ودور المشاركة في  ICANNمشاركة أصحاب المصلحة العالمیین مجموعة من التدریبات داخل منظمة  أجرى قسم
 كمنصة من أجل العمل الذي یقوم بھ.إلستفادة منھا لبرمجیات واعلى كیفیة استغالل الفریق ل باإلضافة إلى التعرف

  
في جوھانسبرغ في یونیو. كما أنھم یعملون عن قرب مع لجنة جدولة منظمات  ICANNویركز فریق االجتماعات باألساس على اجتماع 

من تضاربات الجلسات.  ممكن أقل عددوبفي بمتطلبات المجتمع الدعم/اللجان االستشاریة من أجل المساعدة في وضع جدول أعمال ی
 باإلضافة إلى ذلك، فإنھم بصدد االنتھاء من الترتیبات اللوجستیة لالجتماع.

  
النطاقات العالمیة وندوة  قسمن خوان وبنما وبرشلونة؛ وقمة المستقبلیة في أبو ظبي وسا ICANNكما أنھم یستعدون أیًضا الجتماعات 

وكل ذلك سیكون في مدرید في مایو؛ ومنتدى نظام أسماء النطاقات في القاھرة  -- SSR2نظام أسماء النطاقات واجتماع فریق مراجعة 
 في مایو؛ وحفل مجلس اإلدارة في مونتفیدیو في سبتمبر.

 
التطویر والمسئولیة العامة استطالًعا لخریجي برنامج الزمالة من أجل تحدید أثر البرنامج وطرق زیادة مشاركة الخریجین في  قسم أطلق

 ى قسمانتھو. 2017. وسوف تُنشر النتائج احتفاالً بالذكرى السنویة العاشرة إلطالق برنامج الزمالة في یونیو ICANNأنشطة مجتمع 
على طلبات المجتمع ةمباشركإستجابة مارسة امة من استطالع التنوع والمشاركة على أساس النوع. وتأتي ھذه المالتطویر والمسئولیة الع

 للحصول على بیانات إضافیة من أجل االستفادة بھا في النقاش الدائر.
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من أجل  GAC االستشاریة الحكومیةلدى اللجنة مجموعة عمل المناطق المھّمشة  ألبحاثاً التطویر والمسئولیة العامة دعم وقدم قسم

 جھود تنمیة القدرات الخاصة بالمجموعة في المناطق.  تعزیزالمساعدة في 
 

 أھم القضایا والعمل على تخفیف حدتھا
المسئولیة العامة واالجتماعات ورشة عمل قبل  قسمالمشاركة الحكومیة وقسم ة أصحاب المصلحة العالمیین ومشارك ى كل من قسمأجر

. الطلب حسبكة من أجل مناقشة األولویات وتخطیط الموارد. وقد ناقشت فرق العمل ما تم تحقیقھ بخصوص المشار ICANN58اجتماع 
، ونتیجة لذلك تجد فرق العمل طلبًا عالیًا على تطویر القدرات (التدریب الفني وبناء المھارات وتدریب القیادة) من أصحاب المصلحة لدینا

الدول األقل تطوًرا في أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي. كما أننا نشھد ارتفاًعا في الطلب لكل من  وعلى وجھ الخصوص
 الفعالیات ودعم السفر من أصحاب المصلحة في المجتمع المدني في كل من أوروبا وأمریكا الشمالیة.

 
لمیین وشعبة االتصاالت من كل من أوروبا وأوروبا الشرقیة وآسیا مشاركة أصحاب المصلحة العا قسمكما التقى ممثلون من فریق 

من أجل مناقشة طلبات الجدولة وطلبات المجتمع من أجل تطویر وتنمیة  ICANN58اجتماع الوسطى والشرق األوسط وأفریقیا في 
صحاب المصلحة في المناطق، تقوم من خالل أ ICANNعلى تنمیة القدرات ومشاركة  الكثیرة ولتحقیق أفضل تلبیة للطلباتالقدرات. 

 ICANNفرق العمل على جمع المعلومات حول الفعالیات القادمة باإلضافة إلى العمل مع مكتب المسؤول الفني الرئیسي ووظائف 
ة األخرى من أجل التنسیق في التغطیة والدعم المحتملین. كما تعمل فرق العمل على ضمان وقوع الفعالیات المطلوبة في إطار مھم

ICANN  باإلضافة إلى إتاحة الفرصة من أجل التشجیع على المشاركة النشطة في أعمالICANN. 
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 االتصاالت، الخدمات اللغویة، المشاركة الحكومیة األمریكیة

 مكتب واشنطن العاصمة –االتصاالت العالمیة، والعضو المنتدب  قسمن بیرنز، نائب الرئیس األول، دونكا
 

 أھم المالمح واإلنجازات
اجتماع خالل ھذه الفترة، ركز فریق االتصاالت وخدمات اللغة على دعم اإلدارات المتنوعة داخل المنظمة بھدف ضمان نجاح 

ICANN58 المتواصلة. وقد كرست فرق العمل اإلقلیمیة وقتًا وموارد كبیرة ، باإلضافة إلى مواصلة عملھا على األنشطة والمشروعات
. باإلضافة إلى ذلك، فإننا في االستباقیة لوسائل اإلعالم مشاركةالمن خالل من أجل التواصل، وذلك من خالل حضور الفعالیات المحلیة و

الجھود دعًما لألھداف اإلجمالیة للمنظمة، من أجل  . ویجري تنفیذ جمیع ھذهICANN59 المراحل المبكرة من المشاركة بالنسبة الجتماع
داخل المنظومة الفنیة ولتشجیع أصحاب المصلحة على المشاركة في المجتمع والمشاركة في  ICANNزیادة مستوى الفھم والوعي بدور 

 عملیة وضع السیاسات.
 

 نظرة عامة على النشاط
في كوبنھاغن  ICANN58جتماع االستعدادات ال في خضمتي یقوم بھا فریقنا اإلقلیمي نتیجة لجھود التواصل ال: ICANN58اجتماع 

المحلیة. كما قدم فریق الخدمات اللغویة دعًما كبیًرا للترجمة والترجمة الفوریة  وسائل االعالم جتماع اھتماًما كبیًرا فيوخاللھ، حقق اال
جتمع؛ حسب إرشادات ما بعد االجتماع (تقریر السیاسات؛ تعقیبات الم. وبعد االجتماع، عملنا على وضع ICANN58اجتماع طوال 

 إلحاطات.ا ین بتلكالمطالب موظفي الكونغرسإلى  ICANN58اجتماع إحاطات لما بعد  قدیماألرقام)، وقمنا بت
 
اإلقلیمیون مجموعة واسعة من الفعالیات في مناطق كل منھم. واشتملت  مدراؤنا حضر اإلقلیمیة/التوعیة التي دعمناھا: محافلال

(بروكسل، بلجیكا)، ومنتدى األمن اإللكتروني لدول الكومنویلث  RightsConالفعالیات احتفالیات االستضافة العالمیة (رست، بألمانیا)، و
(ریودي جانیرو، البرازیل)، ومؤتمر اإلنترنت اإلقلیمي  2017(لندن، المملكة المتحدة)، ومدرسة الجنوب لحوكمة اإلنترنت  2017لسنة 

(مدینة ھو تشي مین، فیتنام). وتتیح لنا ھذه الفعالیات زیادة مستوى  APRICOTلمنطقة آسیا والمحیط الھادئ حول التقنیات التشغیلیة 
 .ICANNلى مجتمع اإلقلیمیة، وباإلضافة إلى زیادة االھتمام بالمشاركة واالنضمام إ ICANNالوعي بأھداف 

 
/ توعیة المجموعة التوجیھیة  SSR/ مراجعة المرونة واالستقرار والشفافیة  KSK مفتاح توقیع شفرة الدخول األساسیةاستبدال 

مفتاح توقیع شفرة نواصل إجراء عملیة توعیة وتواصل كبیرین من أجل زیادة مستوى الوعي بعملیة تبدیل  :UASG للقبول العالمي
، أعلنا عن إطالق منصة اختبار من أجل مشغلي الشبكات واألطراف ICANN58اجتماع خالل ف) القادمة. KSK(الدخول األساسیة 

، والذي تمت إتاحتھ باللغة KSKفیدیو تعلیمي بالصور المتحركة حول تبدیل المعنیة. كما وضع فریق منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي 
اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والبرتغالیة. وكجزء من دعمنا المتواصل لجھود استراتیجیة أصحاب المصلحة المتعددین والمبادرات 

) لنظام أسماء النطاقات، فقد عملنا بالتعاون SSRرار والمرونة (االستراتیجیة من أجل زیادة المشاركة العالمیة في مراجعة األمن واالستق
مع فریق العمل الخاص بھم من أجل وضع إعالنات لموقع الویب، باإلضافة إلى استراتیجیات للتوعیة عبر وسائط التواصل االجتماعي 

بول العالمي من أجل مع المجموعة التوجیھیة للقومحتوى النشرات اإلخباریة. كما شارك فریق االتصاالت اإلقلیمیة في أمریكا الشمالیة 
 الدراسة المنشورة حدیثًا. ب استقطاب اھتمام وسائل االعالم

 
على وضع خطة خیارات من أجل نظر مجلس  -ITIفریق  اقي أعضاءبالتعاون مع ب-فریق االتصاالت یعمل  مبادرة شفافیة المعلومات:

 ھو الدور الرئیسي لھ كنظام من أجل إدارة المستندات. ITIاإلدارة فیھا. أما التركیز الحالي على 
 

 أھم القضایا والعمل على تخفیف حدتھا
، بما في ذلك عدد الدعمللحصول على  من جمیع المنظمات كبیر من الطلبات عددطرق من أجل التعامل مع  بتحدیدیقوم فریق االتصاالت 

كبیر من الطلبات التي تلقاھا فریق الخدمات اللغویة من أجل خدمات الترجمة والترجمة الفوریة. كما أننا نركز على طرق من أجل ضمان 
ستوى ترجمة حجم كبیر من المحتوى الذي یتم تقدیمھ بطریقة فعالة ومجدیة من حیث الوقت والتكلفة. وفي النھایة، فإننا نناقش على الم

والمشاركة  ICANNة منظمب ل حدود موقع الویب أثناء عملنا من أجل زیادة الفھم العالمي واإلقلیميخالداخلي كیفیة العمل والتشغیل دا
 فیھا.

  

https://www.youtube.com/watch?v=d7H1AkC9PIw&t=13s
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 قسم دعم وضع السیاسات

 مكتب اسطنبول -المنتدب دیفید أولیف، نائب الرئیس األول لقسم دعم وضع السیاسات والعضو 
 

 أھم المالمح واإلنجازات
 )ASOمنظمة دعم العناوین (

التنفیذي عقد المناقشات من أجل رسم األدوار والمسئولیات فیما بین  NROومجلس  ASOیواصل مجلس عناوین منظمة  •
 صاحب الصالحیات.  الممكن المجموعتین من حیث صالحیات وآلیات المجتمع

وألقى أبریل، في نیو أورلینز، بوالیة لویزیانا.  5–2في الفترة من  ARIN39تم عقد اجتماع السجل األمریكي ألرقام اإلنترنت  •
یوران ماربي كلمة على مجتمع السجل األمریكي ألرقام اإلنترنت خالل اجتماع السیاسة العامة واألعضاء المجتمعون، أكد فیھا على 

 األسماء ومجتمع األرقام.التعاون فیما بین مجتمع 
  

 )GNSOمنظمة دعم األسماء العامة (
) على اإلجراءات التي تعمل على تنفیذ تضاربات IAGبأن التعدیل المقترح لمجموعة التنفیذ االستشاریة ( GNSOأكد مجلس  •

WHOIS .مع توصیة سیاسة قانون الخصوصیة متسق مع الھدف من توصیة السیاسة 
o جلس وفي الوقت ذاتھ، طلب مGNSO  أیًضا أن تقوم مؤسسةICANN  بتقییم التطبیق العملي وجدوى ھذا المحفز الجدید

بالمقارنة مع المحفز الحالي وكذلك المحفزات األخرى التي تمت مناقشتھا في التقریر النھائي لمجموعة التنفیذ االستشاریة 
IAG باإلضافة إلى اإلبالغ مرة أخرى وفقًا لذلك إلى مجلس ،GNSOمن المتوقع لھذا التقییم أن یضیف المزید . و

 1للمراجعة الدوریة القادمة لفاعلیة اإلجراءات، وفقًا لتوجیھات السیاسة، والتي من المقرر أن تبًدا في موعد أقصاه 
 .2017أكتوبر 

ً  GNSOواعتمد مجلس  • ). من المتوقع أن تساعد لجنة االختیار الدائمة لدى SSCأو ( GNSOمیثاق لجنة االختیار الدائمة في  مبدئیا
لمجموعات المراجعة  GNSOفي اختیار ممثلي المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

لھا ستحتاج المنظمة األخرى التي  ICANNوھیاكل  ICANNالمستقبلیة، بما في ذلك المراجعات المختلفة المنصوص علیھا في لوائح 
إلى تعیین المرشحین أو ترشیحھم أو المصادقة علیھم. أما أول التعیینات التي سوف تحظى بھا في  GNSOالداعمة لألسماء العامة 

). وبعد ذلك، من المتوقع للجنة RDS RTجدول أعمالھا لشھر أبریل فھي عملیات التعیین لفریق مراجعة خدمات دلیل التسجیل (
 لدى المجتمع صاحب الصالحیات. GNSOالدائمة أن تقترح التوصیات فیما یتعلق بالتعیین الدائم لممثل االختیار 

لمنظمة دعم األسماء  رئیس مشاركك -الذي أعلن استقالتھ-أن إیریكا مان ستحل محل جوناثان روبنسون  GNSOكما أكد مجلس  •
 الجدیدة. gTLDوائد مزادات نطاقات في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنیة بع GNSOالعامة 

والذي  GACعملھ على مراجعة بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة  GNSOبدأ مجلس  ICANN58اجتماع عالوة علي ذلك، في  •
 بفترة وجیزة. ICANN58اجتماع تتوقع إكمالھ بعد 

صالحیات وتأمل االنتھاء من كعضو في المجتمع صاحب ال GNSOعملھا على مان الجاھزیة لمنظمة  GNSOكما تواصل  •
خالل  GNSOالداخلیة و/أو إجراءات تشغیل  ICANNالمختلفة على لوائح  GNSOالتغییرات المقترحات التي سوف تحدد إجراءات 

 الربع التالي من السنة.
من المستوى جلستین للحوار المیسر مع اللجنة االستشاریة الحكومیة لمناقشة الحمایة  GNSO، عقدت ICANN58اجتماع وفي  •

) وحركة الصلیب األحمر، وھو ما أثمر عن تشجیع التقدم في ھذه المسألة. ونتیجة IGOالثاني لمعّرفات المنظمات الدولیة الحكومیة (
خالل اجتماعھ في إبریل النظر في طلب مجلس اإلدارة بخصوص حركة الصلیب األحمر،  GNSOلتلك المناقشات، یتوقع مجلس 

من دلیل عملیة وضع السیاسات لمنظمة دعم األسماء العامة. ویتیح  16تعدیل السیاسة المشار إلیھا في القسم عند البدء في عملیة 
فیھا، ومع مراعات التشاور مع مجموعة عمل  ICANNقبل نظر مجلس إدارة  GNSOتعدیل توصیات سیاسة  GNSOذلك لمجلس 

ن المتوقع أن یتواصل الحوار المنسق فیما یخص موضوع حمایات عملیة وضع السیاسات األصلیة ومنتدى للتعلیقات العامة. وم
المستمرة بخصوص إصدار حمایة الحقوق  GNSOاختصارات المنظمات الدولیة الحكومیة، باإلضافة إلى إتمام أعمال سیاسة 

 العالجیة. 
وسوف ینظر في تقدیم التعقیبات  2018اآلن بصدد عملیة لمراجعة مسودة میزانیة وخطة عملیات العام المالي  GNSOإن مجلس  •

 الخاصة بھم كجزء من منتدى التعلیقات العامة.
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لیات في للربع التالي. وبشكل طبیعي، تقع ھذه العم موضع االھتمامالسیاسات، والتي ستبقى  عملیات لوضع 9حالیًا  GNSOتتبنى منظمة 
 ). وتشمل القضایا التي یجري النظر فیھا في مجموعة العمل ما یلي:PDPمراحل متنوعة من دورة حیاة عملیة وضع السیاسات (

سوف یشھد الربع التالي ندوة عبر الویب حول األسماء الجغرافیة في المستوى األعلى  -الجدیدة  gTLDلنطاقات  قادمةاإلجراءات ال •
 ى مستوى المجتمع حول ھذا الموضوع لالستفادة منھ في عملیة وضع السیاسات.لتسھیل حوار واسع عل

مجموعة عمل عملیة وضع  -) gTLD) في جمیع نطاقات المستوى األعلى العامة (RPMمراجعة جمیع آلیات حمایة الحقوق ( •
عملھا باالنتھاء من المرحلة األولى في  السیاسات في سبیلھا إلكمال مراجعتھا األولي لدار مقاصة العالمات التجاریة، وتلتزم بخطة

 الموعد المحدد.
، اجتمعت مجموعة عمل ICANN58اجتماع خالل  - WHOISمن المقرر أن تحل خدمات دلیل التسجیل من الجیل التالي محل  •

 عملیة وضع السیاسات مع عدد من مفوضي حمایة البیانات األوروبیین للمساعدة في إثراء مداوالتھا.
وأخیًرا استخدام آلیات الحقوق التصحیحیة لحمایة أسماء المنظمات الدولیة الحكومیة/غیر الحكومیة. نشرت مجموعة عمل عملیة  •

تقریرھا األولي للتعلیق العام خالل ھذا الربع وستعمل على مراجعة التعلیقات الواردة وإنھاء تقریرھا بحلول  PDPوضع السیاسات 
 .ICANN59اجتماع 

  
 )ccNSOدعم أسماء رموز البلدان (منظمة 

بتاریخ  ICANNالعمل على تحدیث/وضع توجیھات داخلیة جدیدة لتلبیة متطلبات اللوائح الداخلیة لمؤسسة  ccNSOتواصل منظمة  •
وتعزیز مساءلتھا. في ضوء الحاجة القادمة العتماد تغییر على اللوائح األساسیة، تعمل لجنة مراجعة إرشادات  2016أكتوبر  1

ccNSO  على إرشاداتccNSO صاحب الصالحیات" في اعتماد بعض اإلجراءات.  الممكن الداخلیة فیما یخص صالحیة "المجتمع 
 الثانیة.  RDS/WHOISمجلس اإلدارة بتأجیل مشاركتھ في مراجعة  ccNSOأبلغ مجلس  •
حول إلغاء نطاقات  ccNSOعملیة وضع السیاسات الثالثة لمنظمة  ccNSOوفي اجتماعھ المنعقد في كوبنھاغن، بدأ مجلس  •

ccTLD  وآلیة المراجعة ذات الصلة بقرارات حول تفویض ونقل ملكیة وإلغاء وشطب نطاقاتccTLD . 
في جوھانسبرغ. في الیوم الفني المتوقع في  ccNSOنشر المسودة األولى لجدول أعمال االجتماعات ذات الصلة بمنظمة  •

االعتیادیة یوم الثالثاء  ccNSOاألفریقیة) واجتماعات  ccTLD(المرتكزة على نطاقات  TLD-OPSبرغ وورشة عمل جوھانس
 واألربعاء. 

والخطة التشغیلیة للعام  2018للعام المالي  ICANNتعلیقاتھا على میزانیة  ccNSOفي منظمة  SOPWGوقدمت مجموعة عمل  •
الفردیین  ccTLD، لكن سوف یتاح لمدیري نطاقات ccNSOتقدیم ذلك بالنیابة عن منظمة . وكما ھو المعتاد، لن یتم 2018المالي 

 من أجل إعداد تعلیقاتھم.
 . ccNSOزیادة محددة في عدد منافذ السفر لمنظمة  ccNSOكما طلب مجلس  •
) .caاب بایرون ھوالند (. وتم إعادة انتخccNSO) رئیسة لمنظمة .lvفي اجتماع كوبنھاغن تم إعادة انتخاب كاترینا ساتاكي ( •

 ) نوابًا للرئیس. وتم إعادة انتخاب الجمیع لمدة عام واحد..brودیمي غیتسكو (
  

 )ALACاللجنة االستشاریة العامة (/At-Largeالمجتمع العام 
إدارة مجلس  قبلعضًوا في مجلس اإلدارة من  لیون سانشیزتم اختیار  –15اختیار عضو لمجلس اإلدارة لیشغل المقعد رقم  •

 .ICANN60الث سنوات خالل اجتماع على مدار ثو. وسوف یبدأ لیون مدة عملھ المجتمع الشامل
. تشمل أھم المالمح التركیز على ICANN58اجتماع اجتماًعا خالل  26والقادة اإلقلیمیون  ALACعقدت  - ICANN58اجتماع  •

، وأصحاب المصلحة اآلخرون في ITEMSمراجعة المجتمع الشامل مثل المشاركة مع جھة الفحص المستقلة للمراجعة الشاملة، و
ICANN بما في ذلك مجلس إدارة ،ICANN ومنظمة دعم أسماء رموز البلدان ،(ccNSO) من أجل مناقشة نتائج أبحاث ،ITEMS 

والمنظمات اإلقلیمیة العامة تقدًما كبیًرا في االنتھاء من ردودھا على مسودة التقریر. كما  ALACوالتوصیات المقترحة. كما حققت 
بما في ذلك مشكالت المجموعات الفرعیة لمسار العمل  ICANNمستخدمین مشكالت سیاسة ناقش أعضاء المجتمع الشامل لعموم ال

2 )WS2 الخاص بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنیة بمساءلة (ICANN  مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنیة)
) من أجل عملیة التتبع EPSRP(تشابھ السالسل  العملیة الموّسعة لمراجعةبالمساءلة)، والتوجیھات اإلرشادیة المقدمة إلى ھیئة 

) باإلضافة إلى مراجعة المنافسة وثقة IDN) ذات أسماء النطاقات المدّولة (ccTLDالسریع لنطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان (
أجل تعزیز المشاركة. ) العدید من األنشطة من RALO). وعقدت المنظمات العامة اإلقلیمیة (CCTالمستھلك واختیار المستھلك (

) وجلسة مشتركة مع GAوعلى وجھ الخصوص، عقدت المنظمة اإلقلیمیة الشاملة لعموم المستخدمین في أوروبا جمعیتھا العمومیة (
 . ICANN) باإلضافة إلى مناقشة موضوعیة حول دور المستخدمین النھائیین في NCUCدائرة المستخدمین غیر التجاریین (

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
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. وبعد 2017مارس  24حتى  2017ینایر  31في للتعلیق العام  مسودة تقریر مراجعة المجتمع الشامل تم نشر - المراجعة الشاملة •
وخمس منظمات إقلیمیة عامة بیانات منفصلة إلى فترة التعلیق العام. ویمكن  ALAC، قدمت على نطاق واسعمناقشة ومراجعة 

 .منتدى التعلیقاتاالطالع على البیانات في 
 

مارس حول موضوع المراجعة  1والمنظمات اإلقلیمیة العامة بیانین منذ  ALACأعدت كل من  – السیاسات مشوراتأنشطة وضع 
 السیاسة رًدا على التعلیقات العامة. مشوراتت تخص في الوقت الحالي على إعداد بیانا ALACالشاملة. وتعمل 

سوف تعقد اللجنة االستشاریة العامة والمنظمات اإلقلیمیة العامة  -انتخابات اللجنة االستشاریة العامة والمنظمات اإلقلیمیة العامة •
والقیادة اإلقلیمیة شاغرة في الوقت الحالي. للحصول  ALACمایو. وھناك العدید من مناصب ومراكز القیادة في  26-1انتخاباتھا 

 . 2017انتخابات  العمأ وقعمعلى مزید من المعلومات، راجع 
. وسوف توفر المنظمة ICANN59تعمل اللجنة االستشاریة العامة على وضع جدول أعمالھا من أجل اجتماع  -ICANN59اجتماع  •

ممثالً لمنظومة المجتمع الشامل لعموم المستخدمین إلى جوھانسبرغ من أجل جمعیتھا  43عدد  AFRALOاإلقلیمیة لعموم أفریقیا 
 . ةللجنة االستشاریة العام 59ICANNل اجتماع اعموقع أماالطالع على العمومیة. للحصول على المزید من المعلومات، برجاء 

ُعقدت الجمعیة العمومیة للمنظمة اإلقلیمیة لعموم  -الجمعیة العمومیة للمنظمة اإلقلیمیة لعموم المستخدمین في أمریكا الشمالیة •
التاسع والثالثون في نیو أورلینز. وقد شارك خمسة  ARINخالل اجتماع  2017أبریل  5-2المستخدمین في أمریكا الشمالیة في 

 الىعلى االنضمام  م والتي اشتملتأربعة أیا تي استمرت لمدةامة بنشاط في الفعالیة الالع NARALOوعشرون ممثالً من ھیاكل 
أبریل. وتم عقد جلسة الجمعیة العمومیة  4و 3. وتم التعریف بالمتحدثین الضیوف خالل جلسات العمل الصباحیة في ARINجلسات 

أبریل. واشتمل جدول األعمال على مناقشات للسیاسات تالھا تركیز على المشاركة واستراتیجیة  5الرئیسیة یوم األربعاء الموافق 
عقد یوران جلسة تفاعلیة تغطي العدید من المشكالت ذات األھمیة بالنسبة للمنظمة اإلقلیمیة لعموم المستخدمین في أمریكا  التوعیة.

في المستقبل.  NARALOالشمالیة. وقد أتاحت أربعة جلسات جانبیة للمشاركة المشاركة بفاعلیة في المناقشات التي سوف توجھ 
 المعلومات. للحصول على مزید من  عمل الجمعیة العمومیة للمنظمة اإلقلیمیة لعموم المستخدمین في أمریكا الشمالیة مساحةراجع 

 
ھیكل من ھیاكل عموم المجتمعات لعموم المستخدمین في  222یوجد في الوقت الحالي  – منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمین

 بلد وإقلیم. 100
  

 )GACاللجنة االستشاریة الحكومیة (
، أعید انتخاب توماس شنایدر رئیًسا للجنة االستشاریة الحكومیة. وانتخب نواب رئیس ICANN57في اجتماع  – انتخابات القیادة •

اللجنة االستشاریة الحكومیة منال إسماعیل من مصر، ومیالغروس كاستانیون سیوان من بیرو، وغیسالن دي سالینز من فرنسا، 
ین. وعلى المستوى الرسمي، سوف یسري تغییر نواب الرئیس في نھایة ومارك كارفیل من المملكة المتحدة، وغو فنغ من الص

 في كوبنھاغن. ICANN58اجتماع 
أسئلة  ا الجتماع مشترك یھدف لتوضیح أيومجلس اإلدارة جدوالً زمنیً  GACتحدد  – في كوبنھاغن GACمتابعة مشورة   •

 أبریل. 27ماع في یوم الخمیس الموافق . وسوف یتم االجتICANN58اجتماع صادرة في  GACبخصوص أحدث مشورة من 
تشارك اللجنة االستشاریة الحكومیة، من خالل رئیسھا ونواب الرئیس،  – حمایات المنظمات الدولیة الحكومیة والصلیب األحمر  •

ماء العامة في المناقشات التي بدأھا مجلس اإلدارة والتي یساعد فیھا بروس تونكین بھدف حل الخالفات مع المنظمة الداعمة لألس
GNSO  اجتماع فیما یتعلق بھاتین القضیتین، مع اإلشارة إلى التطورات اإلیجابیة خاللICANN58. 

التعیین المؤقت لرئیس اللجنة االستشاریة الحكومیة، توماس شنایدر، ممثالً للجنة لدى إدارة  – تنفیذ اللوائح الداخلیة الجدیدة •
مناقشاتھا/قراراتھا حول  GAC. واصلت 57رقم  ICANNالمجتمع صاحب الصالحیات تم تأكید اعتباره ترتیبًا دائًما في اجتماع 

باإلضافة إلى أنھا تتابع ھذا العمل فیما بین  ICANN58اع اجتممتطلبات العملیات الخاصة بالمجتمع صاحب الصالحیات في 
 الجلسات.

وثالثة  SSR2بتعیین/تأیید ثالثة متقدمین لفریق المراجعة الثانیة لألمن واالستقرار والمرونة  GACقامت  - تعیینات فرق المراجعة •
 .ATRT3ح تقیید نطاق عن وجھات نظرھا حول مقتر GAC. كما عبرت RDSلفریق مراجعة خدمات دلیل التسجیل 

عضًوا  171اإلجمالیة إلى  GAC، وھو ما أوصل عضویة ICANN58اجتماع بزیمبابوي عضًوا جدیًدا في  GACرحبت  - العضویة •
 ).IOGمراقبًا ( 35باإلضافة إلى 

  
 )RSSACاللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر (

مناقشاتھا حول تطویر نظام  RSSACمایو. وواصلت  4-2نیا في ورشة عملھا الرابعة في ریستون، بوالیة فیرجی RSSACأجرت  •
 خادم الجذر.

https://www.icann.org/public-comments/atlarge-review-draft-report-2017-02-01-en
https://www.icann.org/public-comments/atlarge-review-draft-report-2017-02-01-en
https://www.icann.org/public-comments/atlarge-review-draft-report-2017-02-01-en
https://www.icann.org/public-comments/atlarge-review-draft-report-2017-02-01-en
http://forum.icann.org/lists/comments-atlarge-review-draft-report-01feb17/
http://forum.icann.org/lists/comments-atlarge-review-draft-report-01feb17/
https://atlarge.icann.org/policy-summary
https://community.icann.org/display/atlarge/2017+ALAC+and+RALO+Elections,+Selections+and+Appointments
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN+59+-+Johannesburg+Meeting+-+June+2017
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+General+Assembly+2017
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+General+Assembly+2017
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+General+Assembly+2017
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+General+Assembly+2017
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، وھو عبارة عن مسرد بالصیاغة الفنیة یحدد المصطلحات ذات RSSAC026التقریر  RSSAC، نشرت 2017مارس  14وفي  •
مناقشة نظام خادم الجذر أمام  الصلة بعملیات خادم الجذر. ویھدف المستند إلى زیادة الفھم بالمصطلحات المستخدمة بشكل عام عند

 األوسع.  ICANNمجتمع 
إلى أفضل الممارسات من مخططات تسمیة خادم الجذر باإلضافة نشطة في صیاغة التقاریر حول  ال تزال أطراف عمل االئتالف •

 لخادم الجذر. معدات متعدد االتجاھات أجل توزیع
  

 )SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (
لمجموعة عمل  2على حقوق اإلنسان في مسار العمل  SSAC، وتعقیبات SAC092مارس التقریر  12في  SSACنشرت  •

المجتمعات المتعددة المعنیة بالمساءلة. وترى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار أن التقییمات القائمة على المحتوى التي یتم 
 یكون في نطاق المناقشات ذات الصلة بحقوق اإلنسان بالنسبة لمنظمة الوصول إلیھ من خالل المعرفات الفریدة یجب أن ال

ICANN وترى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بقوة أن أي صیاغة ملزمة تحّمل .ICANN  المسئولیة عن قیم حقوق اإلنسان
أثیر حقوق اإلنسان وذلك من خالل ، وتم تنفیذ ذلك من خالل تقییم لتICANNیجب أن تدخل في نطاق االختصاص المحدود لھیئة 

ھذه العملیات التي تحكم  CSR. ویجب أن تغطي سیاسة ICANN) من أجل CSRوضع سیاسة للمسئولیة االجتماعیة للشركات (
 ذاتھا. ICANN، باإلضافة إلى مؤسسة ICANNمشاركة مجتمع 

ثالثة أطراف عمل للجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في مراحل مختلفة من التطویر: الخدمة المركزیة للوصول الى بیانات منطقة  •
  ، تنسیق اسم النطاق المدّول، وتخطیط ورشة عمل االمتدادات األمنیة لنظام اسم النطاق.WHOISالجذر/تحدید معدل نظام 
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 المشاركة IGOالمنظمات الحكومیة و

 مشاركة الحكومات والمنظمات الدولیة الحكومیة لدى قسم  األول للرئیس، والنائب طارق كامل، المستشار
 

 أھم المالمح واإلنجازات
الدولیة الحكومیة وشارك في اجتماعات في شھر مارس عقد فریق المشاركة الحكومیة اجتماعات مع ممثلي الجھات الحكومیة والمنظمات 

المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة واالتحاد الدولي لالتصاالت. باإلضافة إلى ذلك، شارك الفریق بقوة في التحضیرات لورشة عمل مجلس 
إلى العدید من كبار فریق اإلدارة في مایو في جنیف. وقد اشتمل ذلك على اجتماع مع مجموعة دعم االتحاد الدولي لالتصاالت باإلضافة 

 االتحاد الدولي لالتصاالت والعمل على فرص التوعیة األخرى.-العمل في التحضیر الجتماع مشترك لقیادة مجلس اإلدارة
 

أبریل وقدمت  13المشاركة الحكومیة الدعم الجتماع مجموعة عمل حكومة اإلنترنت لمجلس اإلدارة فیما بین الجلسات في  قسموقد قدم 
إلى مجموعة العمل باإلضافة إلى تقدیم إحاطة موجزة إلى مجموعة العمل حول الفعالیات  ICANNتیجیة حوكمة اإلنترنت في استرا

في ورشة عمل مجلس اإلدارة  5الحالیة في الساحة الدولیة. وكان ھذا العمل ھو األساس للمواد المقرر طرحھا خالل جلسة المجموعة 
 المنعقدة في جنیف.

أفضل ممارسة تم وضع المخططات لھ في مقابل نموذج التمیز الخاص  24أفضل الممارسات، فإن الجولة األولى لعدد وفي مبادرة 
بالمنظمة وقد وصل الجھد إلى الجولة الثانیة مع التخطیط لعقد ندوات عبر الویب باإلضافة إلى آلیة تجمیع لتحدید أفضل الممارسات عبر 

 في القیادة واالستراتیجیة.أعمال اإلدارات والسیما األمثلة 
 

وخالل مارس وأبریل، فإن التركیز باإلضافة إلى إعداد ورشة عمل مجلس اإلدارة وإدارة فرص توعیة مجلس اإلدارة في جنیف، كانت 
لمدیر تشارك في مؤتمر األمن اإللكتروني للمسئول الفني الرئیسي في لندن مع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة؛ بخصوص اإلعداد لرحلة ا

التالیة المقرر عقدھا في نادي، بدولة فیجي لمنطقة الباسیفیكي. كما  GACالتنفیذي إلى الصین باإلضافة إلى ورشة عمل بناء قدرات 
 مناقشات أصحاب المصلحة المتعددین في دول العشرین في دوسلدروف. ICANNحضر فریق المشاركة الحكومیة في 

 
اء دول العشرین الكبرى تم عقد اجتماع ثنائي مع وزیر جنوب أفریقیا كجزء من التحضیر الجتماع باإلضافة إلى ذلك، خالل اجتماع وزر

ICANN  ویعمل فریق العمل بالتنسیق مع شعبة المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة وغیرھا من الجھات الفاعلة من أجل 59رقم .
 .ICANNفي والمشاركة النشطة  GACتشجیع إعادة مشاركة جنوب أفریقیا في 

 
التزامات كجزء من المنظومة الشاملة  ICANNوفي مایو، ھناك العدید من اجتماعات مشاركة المنظمة الدولیة الحكومیة حیث توجد على 

، حیث سیقدم المدیر التنفیذي بعض المالحظات (CSTDلحوكمة اإلنترنت. وھذه تشمل المشاركة مع بعثة األمم المتحدة للعلوم والتنمیة (
 ).WGECاسیة، ومجموعة العمل حول التعاون المعزز (األس

 
خالل الفترة المشمولة بالتقریر، واصلت أیضا المشاركة الحكومیة بالتعاون مع العاملین في المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة أنشطة 

المبین في التقریر الشھري المقدم إلى اللجنة  المشاركة الحكومیة اإلقلیمیة مع المسؤولین المعنیین في مختلف البلدان والمناطق على النحو
 ).GACاالستشاریة الحكومیة (

 
 نظرة عامة على النشاط

 )GAC. التواصل مع اللجنة االستشاریة الحكومیة (1
اإلقلیمیون في أفریقیا باإلضافة إلى وكاالت إنفاذ القانون  GACبناًء على النجاح المتحقق في ورش عمل بناء القدرات األولى ألعضاء 

في منطقة جزر الباسیفیكي. وتلت ورشة العمل التي استمرت لمدة یومین  GACیجري عقد مجموعة متابعة للتدریبات في فیجي ألعضاء 
 GACمن أجل زیادة المشاركة الفعالة في النموذج الذي تم إقراره في نیروبي وقد تم تصمیمھ من أجل البدء في عملیة  -أبریل 28-29-

. وقد تم بناء جدول األعمال من ICANNوموضوعات السیاسة الحالیة التي یجري مناقشتھا في  GAC، كما أنھا تشرح دور ICANNوفي 
إن الجلسة بالفعل واقع الردود المقدمة على االستطالع الذي أجري على جمیع أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة في المنطقة وبذلك ف

ولكن بسبب مشكالت الموارد غالبًا ما یكون أعضاء  GACمشاركة قائمة على أساس الطلب. تضم منطقة جزر الھادئ عضویة كاملة في 
GAC  غیر قادرین على حضور اجتماعاتICANN GAC لتقاء زمالء لالھؤالء اللرشة العمل اإلقلیمیة فرصة بشخصھم. ومن ثم توفر و 

 ICANNمن أجل فھم أفضل للمشكالت التي یجري التعامل معھا في  GACمع بعضھم اآلخر ومع مجموعة عمل المناطق المھّمشة في 
من ھم  تعزیز منفعةوربما الطریقة التي یمكن من خاللھا أن تستوعب المشاركة البعیدة باإلضافة إلى  GACوعملیات العمل الخاصة بـ 
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في األمن اإللكتروني والمشكالت التي تنطوي على  یر التي تم تحدیدھا في االستطالععات ذات االھتمام الكبالموضوتمثلت في المنطقة. 
عضًوا، بما في ذلك أسترالیا ، في المنطقة، أو  18البالغ عددھم  GAC(اإلدارة والتفویض وما إلى ذلك) وجمیع أعضاء  ccTLDنطاقات 

 قسمالھادي في سنغافورة وفریق ا یتم التنسیق مع مكتب منطقة مجتمع آسیا والمحیط مفوضیھم، فإنھ من المتوقع أن یحضروا. كم
 المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة.

 
كما بدأت المناقشات في كوبنھاغن مع المجموعات اإلقلیمیة األخرى بشأن وضع خطة زمنیة ممكنة لورش العمل المستقبلیة التي تعمل مع 

المعنیة بالمناطق المھمشة ومجموعة العمل المعنیة بالسالمة العامة. األولى الفعالیة  GACرى ومجموعة عمل المجتمعات اإلقلیمیة األخ
الجتماع تقنیة المعلومات  2017لسنة  OSIANEأبریل واستضیفت كفعالیة مسبقة لمنظمة  12-11في برازافیل، بالكونغو من 

الت الفنیة في أفریقیا؛ وحالة األمن اإللكتروني ونظریة التطویر في العالم واالتصاالت اإلقلیمي. وسوف یركز البرنامج على المشك
 .لمشاركة العالمیة ألصحاب المصلحةاالقلیمي لفریق الالرقمي بخصوص المخاوف الرقمیة في المنطقة. یجري تنسیق المشاركة مع 

 
باإلضافة إلى ذلك، ثمة اھتمام من جانب نیجیریا لورشة عمل من أجل دول منطقة غرب أفریقیا حول األمن اإللكتروني وطلب مقدم من 
أعضاء مفوضیة الخصوصیة اإلقلیمیة األفریقیة. أما المناطق األخرى، مثل أمریكا الالتینیة (بیرو)، فقد عبرت عن اھتمامھا باإلضافة 

 .2017اإلقلیمیون من المخطط لھا أن تكون في أمریكا الالتینیة في سبتمبر  GACعضاء في إلى بناء قدرة األ
 

 IGOs . مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة2
یواصل فریق مشاركة الحكومات والمنظمات الدولیة الحكومیة عملھ مع الحكومات والمنظمات الدولیة الحكومیة العالمیة واإلقلیمیة، 

  عن بعثات الدول والمندوبین الدائمین لمختلف المنظمات الدولیة الحكومیة في جنیف ونیویورك.فضال
 

أبریل مع اجتماعات في بكین  21-19ومن المھم أن فترة إعداد التقاریر والمساءلة ھذه تتزامن مع رحلة المدیر التنفیذي إلى الصین في 
عمال والقطاع األكادیمي. ویوفر فریق المشاركة الحكومیة الدعم لھذه الزیارة مع مسئولین حكومیین، ومجتمع اإلنترنت وقطاع األ

 .GSEباإلضافة إلى الدعم الكامل لفریق المشاركة اإلقلیمیة في آسیا 
 

تم ورًدا على الطلبات المقدمة من المبعوثین في كل من جنیف ونیویورك، یواصل فریق المشاركة الحكومیة الفعالیات التعاونیة التي ی
استضافتھا من أجل التعامل مع الموضوعات الفنیة ذات االھتمام بالنسبة للدولة وإلى بعثات األمم المتحدة. باإلضافة إلى تفسیر مھمة 

ICANN وكیفیة عملھا بعد نقل ،IANA تواصل المشاركة الحكومیة التأكید على الحاجة من أجل بقاء الحكومات مشاركة دائًما. التقریر ،
ومجلس اإلدارة والمسئولین  GACحول األنشطة ذات الصلة بالحكومات، والتي یجري مشاركتھا اآلن مع  GACاالعتیادي للجنة 

 ثنائیة التي تمت خالل ھذه الفترة.التنفیذیین والمجتمع، وبھا تفاصیل االجتماعات والفعالیات ال
 

ن وفي السابع والعشرین من أبریل، استضافت بعثة ألمانیا الدائمة في األمم المتحدة غداًء مع متحدثین من المجتمع الفني حول تحدیات األم
كومات على ھذه التحدیات. اإللكتروني وما طبیعة الدور الذي یمكن أن تلعبھ المجتمعات الفنیة ومجتمعات األعمال في العمل مع الح

 Google، باإلضافة إلى متحدثین من IEEEوجمعیة مھندسي الكھرباء واإللكترونیات  ICANNویجري استضافة الغداء بالتضامن مع 
في  IEEEوجمعیة مھندسي الكھرباء واإللكترونیات  ISOC. تواصل المشاركة الحكومیة حوارھا مع مجتمع اإلنترنت IEEEومن 

 مستقبلیة في األمم المتحدة في نیویورك، وتوفر بانتظام إحاطات لمجتمعات األعمال والمجتمع المدني.األحداث ال
 

اجتماع عملھ الثالث لھ في  CSTD) لمفوضیة العلوم والتكنولوجیا والتنمیة لدى األمم المتحدة WGECعقد فریق عمل تعزیز التعاون (
مساھمة قدمت على خصائص تعزیز التعاون وما  44العمل الذي تم في ینایر حول مایو. وسوف تتواصل المناقشات من  5-3جنیف في 

للتو بمزید من التعقیبات. أما اإلعداد من أجل  ICANN. وقد أسھمت 2018الذي ینبغي أن تبرزه توصیات الفریق إلى األمم المتحدة عام 
 یزال مستمًرا بالتنسیق مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في منتدى القمة العالمیة لمجتمع المعلومات السنویة فال ICANNمشاركة 

 المعنیة بحكومة اإلنترنت.
 

ي باإلضافة إلى ذلك، واصلت المشاركة الحكومیة عقد المناقشات مع االتحاد األفریقي ومع ممثلیھ اإلقلیمیون حول إمكانیة فعالیة متابعة ف
في  ICANN59اقشة حول خصوصیة البیانات التي عقدت في اجتماع في جوھانسبرغ من أجل مواصلة المن ICANN59اجتماع 

في  GACكوبنھاغن وإمكانیة إجراء تدریب جانبي من أجل إنفاذ القانون جنوب أفریقیا تماشیًا مع جلسة مجموعة عمل األمن العام في 
 نیروبي في ینایر.

 



 

 
 

I C A N N  32 | 2017| تقاریر الفریق التنفیذي | مایو 

ف السفیر السویسري زیلویغر احتفالیة استقبال من أجل في جنیف، سوف یستضی ICANNوفي النھایة وكجزء من اجتماع مجلس إدارة 
، إلى جنیف. باإلضافة إلى ذلك، سوف یعقد اجتماع مشترك ألعضاء مجلس ICANN، وحضور مكتب ICANNالترحیب بمجلس إدارة 

ل المنفصلة ولكنھا تعاونیة والقیادة في االتحاد الدولي لالتصاالت من أجل إتاحة مزید من الفھم ببعضھم اآلخر نواحي العم ICANNإدارة 
اإلقلیمیة ومراكز االتحاد الدولي لالتصاالت اإلقلیمیة  ICANNفي نفس الوقت. وسوف یشمل النقاش التعاون في بناء القدرات بین فرق 

ورئیس مجلس التنفیذي  ICANNللتمیز والنواحي المستقبلیة الممكنة للتعاون المحتمل. وسوف تكون ھناك جلسة مصغرة ثنائیة بین مدیر 
اإلدارة باإلضافة إلى أعضاء آخرون مع المدیر العام لألمم المتحدة، ومكتب األمم المتحدة في جنیف، من أجل زیادة التواصل والتوعیة 

 .ICANNبشأن 
 

 . المشاركة في مناقشات حوكمة اإلنترنت3
كما كانت ھناك الكثیر من المجموعات في مناقشات المشاركة الحكومیة في العدید من أماكن االنعقاد في مارس وأبریل. باإلضافة إلى 

المعنیة بتعزیز التعاون المشار إلیھا أعاله، كان ھناك  CSTDمجموعة عمل مفوضیة العلوم والتكنولوجیا والتنمیة لدى األمم المتحدة 
في جنیف. وفي متابعة من االجتماع  CSTDین الجلسات لمفوضیة العلوم والتكنولوجیا والتنمیة لدى األمم المتحدة أیًضا اجتماع ب

في مؤتمر أصحاب  ICANNالتحضیري لرئاسة تقنیة المعلومات واالتصاالت لدول العشرین المنعقدة في برلین في ینایر، فقد شاركت 
أبریل. كما  6و 5ماع تقنیة المعلومات واالتصاالت الوزاري في دوسیلدورف، بألمانیا في المصلحة المرتبطین لدول العشرین قبل اجت

جتماع كوبنھاغن) د االمعني حول النقل الرقمي وتحدثنا في جلسة مجلس أوروبا (بع OECDشاركنا، بما یمثل المجتمع الفني، في مشروع 
 .DNSحول الجوانب ذات الصلة بالخصوصیة لنظام 

 
العالمیة للملكیة الفكریة، شارك فریق المشاركة الحكومیة وتحدث في اللجنة المعنیة بالعالمات التجاریة والمدلوالت  وفي المنظمة

؛ باإلضافة إلى حضور احتفالیة للمعلومات حول المدلوالت الجغرافیة ونظام DNSالجغرافیة؛ حیث إن أحد بنود جدول األعمال یخص 
DNS. 

 
في الجلسة الجامعة لمفوضیة العلوم والتكنولوجیا والتنمیة لدى األمم  ICANNوفي یوم االثنین الموافق الثامن من مایو، سوف تتحدث 

في الصباح والحقًا في نفس الیوم مع فیلیب میتزغر  UNCTADالمتحدة وسوف یجري المدیر التنفیذي جلسة ثنائیة مع مجموعة الدعم في 
 .OFCOM/BAKOMفي 

 
متابعة اجتماع مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت في مایو من أجل تحدید ھدف األعمال الخاصة بمجلس  ICANNوسوف تواصل 

 مجموعة العمل المعنیة بالسیاسات ذات الصلة باإلنترنت للعام القادم.
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 أھم القضایا والعمل على تخفیف حدتھا
عقد حوار من أجل تناول وتحدید المخاوف التي عبرت  ھو األساسیة ألنشطة المشاركة الحكومیة في مارس وأبریل وكان أحد المحاو

حول إطالق أكواد حروف مكونة من حرفین وثالثة أحرف في  GACباإلضافة إلى بیان  ICANN58اجتماع عنھا الحكومات في 
تخدام األكواد والتأثیرات على الدول باإلضافة إلى األسعار المتباینة المستوى الثاني. ویشمل ذلك مخاوف بعض الحكومات حول اس

للحكومات الخاصة بتلك الحكومات الساعیة لتسجیل ینطوي على حمایة. ویتابع فریق المشاركة الحكومیة النقاش في ھذه المشكالت الھامة 
فیما بین مختلف  مناقشاتعم ضروري من أجل تسھیل الي دبین الدوائر المعنیة ویوفر بالتعاون مع العدید من اإلدارات األخرى أ

  الالعبین المعنیین باإلضافة إلى توضیح الحقائق.
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 إلى مجلس اإلدارة ICANNتقریر مؤسسة 
 )MSSIاستراتیجیة أصحاب المصلحة المتعددین والمبادرات االستراتیجیة (

 المصلحة المتعددین والمبادرات االستراتیجیةتیریزا سواینھارت، النائب األول للرئیس، استراتیجیة أصحاب 
 

 أھم المالمح واإلنجازات
لمجموعة عمل  2تم تحقیق العدید من اإلنجازات فیما یتعلق بمجاالت المسؤولیة للقسم، بما في ذلك إدارة واإلشراف على مسار العمل 

ابقا باسم المراجعات الملزمة في وثیقة تأكید االلتزامات)، المجتمعات المتعددة، والمراجعات التنظیمیة، والمراجعات النوعیة (المشار س
 وعملیة االستشراف االستراتیجي. 

 
في استعداداتھم ومكالمات التخطیط، فضال عن  CCWG، دعم الفریق عمل رؤساء مجموعة العمل المجتمعیة 2بالنسبة لمسار العمل 

ومجاالتھم ذات االختصاص. تقدمت عدة مجموعات اآلن في جھودھم إلى حد وضع توصیات  2التنسیق الداخلي والدعم لمسار العمل 
 موثقة للتعلیقات العامة.

 
ل توسیع نطاق إشرافھا لكي تشمل مراجعات مارس، اعتمد مجلس اإلدارة مراجعات المیثاق للجنة الفاعلیة المؤسسیة من أج 16وفي 

نوعیة وتوحید مسؤولیة اإلشراف على المراجعات التنظیمیة والنوعیة، ومن ثم تسھیل تبسیط اإلشراف على مجلس اإلدارة لكال نوعي 
یصل فیھ ھذا النشاط المراجعة. ومن المتوقع أن یحقق ھذا التطور اھتماًما مركًزا إضافیًا على المراجعات النوعیة في الوقت الذي 

 الخاص بالمراجعة النوعیة إلى ذروتھ، مع وقوع أربعة مراجعات باإلضافة إلى معاییر التشغیل للمراجعات النوعیة قید التطویر.
 

) مسودة تقریره للتعلیق العام CCT-RTوبخصوص المراجعات النوعیة، فقد نشر فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (
) وعقد اجتماعھ المباشر في SSR2قبل كوبنھاغن. وقد تم تشكیل فریق المراجعة الثانیة ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات (

) قید التنفیذ اآلن، مع تمكین القیادة في منظمة الدعم/اللجنة WHOIS-2كوبنھاغن. علًما بأن اختیار فریق مراجعة خدمة دلیل التسجیل (
عضًوا بموجب الالئحة الداخلیة الجدیدة. ومن المتوقع أن تختتم قیادة المنظمات الداعمة/اللجان  21من اختیار ما یصل إلى االستشاریة 

) في شھر أبریل. أطلقت مراجعة المساءلة والشفافیة RDS-2االستشاریة مداوالتھا، وتعلن أعضاء فریق مراجعة خدمة دلیل التسجیل (
 . 2017ینایر  31المحدد، بدأت بدعوة المتطوعین في  ) في الموعدATRT3الثالثة (

 
، الجھة المستقلة التي تجري المراجعة والتي تجري المراجعة الشاملة، مسودة تقریر، ITEMSوفیما یخص المراجعات التنظیمیة، أعدت 

في الوقت الحالي بتقییم  ICANNمارس. قامت لجنة الترشیح بتشكیل مجموعة عمل مراجعة، وتقوم  24وانتھت فترة التعلیق العام في 
میة للقائمة النھائیة في بدایة مایو. بدأت المراجعة الثانیة لمنظمة دعم لجھة الفحص المستقلة، بھدف تأكید لجنة الفاعلیة التنظی RFPردود 

، وفقًا لمذكرة التفاھم وھي جاریة اآلن. دعت لجنة الفاعلیة التنظیمیة كالً من NROبمعرفة منظمة مصادر األرقام  ASOالعناوین 
RSSAC وSSAC وccNSO شھًرا، وذلك من أجل  12القادمة أم ال بمعدل  من أجل النظر فیما إذا كانت ترغب في تأجیل المراجعات

إلى اھتمامھا بتأجیل مراجعتھا وإجراءات التعلیقات  ccNSOالتعامل مع مخاوف عرض النطاق الترددي للمجتمع. وقد أشارت منظمة 
 .RSSACالعامة سوف تتم من أجل جمع تعقیبات المجتمع. وقد بدأت اإلعدادات الخاصة بمراجعة 

 
المطبوعة للعملیات التمھیدیة، فقد تم عرض التدفقات في مكتب  ICANN58اجتماع ، في نسخ Hubba Bubbaوع وفیما یخص مشر

، المدیر التنفیذي من أجل المناقشات مع المجتمع. وتتمثل الخطوات التالیة في مواصلة االنتھاء من تدفقات العملیة المعنیة وحلول المآزق
خدام، على مدار الفترة الزمنیة التالیة. عرض توضیحي حول المشروع على جدول األعمال من أجل بما في ذلك عملیات إعداد أدلة االست

 . ICANN59قمة شعبة النطاقات العالمیة، ونتوقع مشاركة المزید من الحاالت الحدیثة للمشروع مع المجتمع في اجتماع 
 

اتجاھات رئیسیة للمؤسسة للتعمق، وجار  5لمواصلة العمل على  فیما یتعلق بعمل االستشراف االستراتیجي للمؤسسة، حددنا المشاركین
ورشة  19العمل في الجھود المبذولة لتقییم مصادر البیانات الموجودة المتعلقة بھذه االتجاھات. باإلضافة إلى ذلك، أجرت المؤسسة اآلن 

، ومن المقرر أن 2020-2019لمقبل للسنة المالیة عمل على مستوى األقسام لتحدید اتجاھات االستشراف االستراتیجي لإلطار الزمني ا
ورشة عمل على مستوى األقسام متبقیة بحلول شھر أبریل. وسوف تم عرض ھذه االتجاھات على فریق تنسیق  2یتم االنتھاء من عدد 

 الشبكات في أبریل من أجل البدء في عملیة التوحید. 
 

 نظرة عامة على النشاط
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و  SSR2و  CCTیدعم بفعالیة أربع مراجعات نوعیة ( MSSIفریق استراتیجیة أصحاب المصلحة المتعددین والمبادرات االستراتیجیة 
RDS وATRT3) بموجب اللوائح. ویمكن إجراء المراجعة الثالثة للمساءلة والشفافیة (ATRT3 تحت نطاق محدود، استناًدا إلى رسالة (

إلى المنظمات الداعمة/اللجان االستشاریة التي تطلب االتفاق على أن یقتصر نطاق  ICANNلتعزیز مساءلة مجموعة العمل المجتمعیة 
ATRT3  على تقییم نتائج التنفیذ لتوصیات فریق المراجعة السابق لتجنب التداخل مع العمل الجاري في مسار العملWS2 واالقتراح .

 الدعم/اللجان االستشاریة عن تأییدھا.  حالیًا قید النظر، مع تعبیر العدید من منظمات
  

بالتعاون مع المجتمع ومجلس اإلدارة، نعمل على وضع معاییر للتشغیل، وھو نظام یمكن بھ أداء المراجعات بكفاءة وفعالیة، بما یتماشى 
الویب في فبرایر  ، وندوات57رقم  ICANNالداخلیة، ومع إشراك المجتمع والمشاورات التي جرت في اجتماع  ICANNمع لوائح 

. وانصب تركیز الفریق على وضع مخطط للموضوعات المراد معالجتھا في معاییر ICANN58اجتماع والمشاورات اإلضافیة خالل 
التشغیل باإلضافة إلى وضع قائمة بالعملیات وأفضل الممارسات القائمة. وفي ضوء نواحي المراجعة النوعیة الموضوعیة التي تأثرت 

دیدة، ولتسھیل جھود المجتمع من أجل تطویر وتوثیق العملیات الجدیدة، ویقوم فریق العمل على تطویر الخیارات من أجل باللوائح الج
نظر المجتمع فیھا. وتشمل النقاط األساسیة ما یلي: عملیة االختیار لفریق المراجعة، دور مراقبي فریق المراجعة، ومتطلبات السریة 

 المراجعة، باإلضافة إلى العملیة "أ" من أجل تعدیل معاییر التشغیل على أساس المتابعة لألمام  ألعضاء فریق المراجعة، ونطاق
 

، وتم إشراك الشركة كامیرون رالف. وقد بدأ المقیّمون بجمع البیانات ICANNوقد تم إطالق التقییم المستقل لمكتب محقق الشكاوى في 
مع مراجعات في كوبنھاغن وسوف یقومون بإكمال جمع البیانات بإشراف على اإلنترنت خالل الجزء األول من أبریل. ھذا التقییم 

لتوصیة الصادرة عن فریق مراجعة مساءلة ویتماشى مع ا 2المستقل سوف یفید عمل المجموعة الفرعیة ألمین الشكاوى مسار العمل 
 ).ATRT2الثاني ( ICANNوشفافیة 

 
الرئیسیة، نعمل مع فریق عبر األقسام لوضع خرائط  ICANNومن أجل فھم أفضل وتخفیف نقاط المخاطر المحتملة المرتبطة بعملیات 

التي تصور جوانب رئیسیة لعملیة المراجعة  ، المراجعة، وعملیات المشورة، بما في ذلك تلكICANNسیر العملیات وأدلة سیاسة 
(النوعیة والتنظیمیة). قُدمت تدفقات سیر العمل األولیة بشكل غیر رسمي إلى المجتمع في كوبنھاغن وال یزال التطویر اإلضافي لعملیات 

 سیر العمل مستمًرا.
 
 
 

 أھم القضایا والعمل على تخفیف حدتھا
ق على المراجعات النوعیة، ما أدى إلى إثارة شكوك فیما یخص تنفیذ العملیات الجدیدة تحت قدمت عملیة النقل متطلبات جدیدة تنطب

الالئحة الداخلیة، ومن المقرر وصف العدید منھا في معاییر التشغیل. ورغم أن اللوائح الداخلیة تنص على أن توضع المعاییر التشغیلیة 
لمعاییر لم توضع بعد للعملیات المطروحة حدیثًا، مثل اختیار أعضاء فرق المراجعة مع المجتمع إلجراء المراجعات النوعیة، إال أن ھذه ا

أو تحدید النطاق. ونحن نعمل مع المجتمع من أجل تقدیم معاییر تشغیلیة للتعامل مع ھذه المشكالت. أما بالنسبة لموضوع نطاق 
جزًءا من نطاق فریق المراجعة، لكنھا ال تحتفظ بالحق في وضع المراجعات، فإن الالئحة الداخلیة تحدد فقط البنود المسموح بأن تكون 

نطاق من أجل فریق المراجعة وال تحدد العملیة التي یتم بھا وضع نطاق فریق المراجعة. وترجح أفضل الممارسات أن النطاق محدد قبل 
القدرة على االلتزام بالمدة الكاملة  اختیار المراجعین بحیث یمكن تخصیص الموارد بشكل صحیح وأن یفھم المراجعون وتكون لھم

، فإن محاوالت طرح نطاق محدود من أجل التعامل مع مخاوف عرض النطاق ATRT3الثانیة و RDSللمشروع. وفي حالة مراجعة 
 الترددي قد ال تكون مجدیة، حیث لم تكن للمجتمع القدرة على الوصول إلى إجماع حول نطاق المراجعات. 

 
تعتمد المراجعات على تعاون المجتمع النشط من جانب  –ل المتطوعین وجدول المراجعة المشغول یشكل تحدیا ال یزال مقیاس اتصا

 SSR2و CCTأعضاء لدیھم الخبرة الفنیة الالزمة. كما أنھم یستھلكون قدرا كبیرا من الوقت والموارد. مع أربع مراجعات نوعیة (
ة، ھناك حاجة مستمرة لضمان مشاركة المجتمع الكافیة في المراجعات، وتوفیر ) نشطة خالل األشھر القلیلة المقبلATRT3و RDSو

) قید النظر من أجل التأجیل لمدة ccNSOالموارد المالیة الكافیة إلجرائھا. أما بالنسبة للمراجعات التنظیمیة، فإن أحد المراجعات القادمة (
 شھًرا، وھو ما سیقدم بعض الراحة. 12

 
القدرة على تنفیذ التوصیات لتحقیق التأثیر  –التوصیات الناتجة عن المراجعات، ھناك العدید من االعتبارات الھامة وفیما یتعلق بتنفیذ 

المطلوب، مع العدید من التوصیات الواسعة والتي یصعب قیاسھا؛ مقیاس االتصال الستكمال أعمال التنفیذ نظرا ألولویات المجتمع 
على تنفیذ  GNSOیة التي قد تكون مطلوبة. على سبیل المثال، تعمل المنظمة الداعمة لألسماء العامة المتزامنة األخرى؛ والموارد المال

توصیة واعتمدت في ذلك نھجا تدریجیا، مع تخطیط العمل لیستغرق عامین. وبالمثل، یصف التقریر التمھیدي لفریق مراجعة المنافسة  34
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الجدیدة. وبكل المقاییس، یمثل ھذا  gTLDوصیة مقترحة من أجل برنامج نطاقات ت 50وثقة المستھلك وخیار المستھلك ما یصل إلى 
 تعھًدا كبیًرا والذي من المرجح أن یتنافس على الموارد مع أنشطة أخرى ذات أولویة عالیة. 

 
، القضیة الرئیسیة ھي العمل من أجل دفع العمل بكفاءة وفعالیة، وضمان أنھ ال یزال في نطاقھ ولھ الموارد 2وفیما یتعلق بمسار العمل 

وجید التنسیق مع األقسام الداخلیة المعنیة ومجلس اإلدارة، وأن إطار العمل للعمل یركز على حلول جدیدة عند الحاجة، ویستخدم اآللیات 
لن تكون قادرة  ICANNحیثما كان ذلك ممكنا. ومع ذلك، ال یزال ھناك خطر كبیر أن مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  القائمة

 ، وتطلب تمدید میثاقھا حتى یمكن إنجاز العمل.2017على إتمام جمیع األعمال بحلول یونیو 
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