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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
يوران ماربي ،مكتب المدير الفني المسؤول

النقاط واألحداث الرئيسية

قبل وأثناء اجتماع مجلس اإلدارة في بروكسل ،قُمت بزيارة مكتب االرتباط في واشنطن العاصمة لمقابلة أصحاب المصلحة اإلقليميين
ُ
شاركت في جلسة االستماع
الرئيسيين وذلك سعيا ً إلى تعزيز الدعم المقدم النتقال اإلشراف على وظائف  IANAوزيادة فهم ألهميتها .كما
إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ،إلى جانب الري ستريكلينغ من  ،NTIAللرد على األسئلة والمخاوف المتعلقة باألثر المحتمل
ُ
حضرت مجموعة من الفعاليات في أوروبا ،تضمنت
المترتب من االنتقال .وعقب جلسة االستماع واجتماع مجلس اإلدارة في بروكسل،
اجتماع  ICANN Studienkreisالسادس عشر ومنتدى اإلنترنت األوروبي ،وقُمت بزيارة مكتب االرتباط في بروكسل.

لمحة عامة عن النشاط

ُ
حضرت مجموعة من االجتماعات الرئيسية مع أعضاء من مجلس الشيوخ األمريكي وفريق الدعم.
في الفترة ما بين  13-12سبتمبر،
ُ
عملت بشكل وثيق أيضا ً مع أعضاء فريقي ومستشارين من الخارج تمهيداً لجلسة استماع مجلس الشيوخ في اللجنة
وخالل ذلك الوقت،
القضائية في  14سبتمبر" ،حماية حرية اإلنترنت :تداعيات إنهاء رقابة الواليات المتحدة على اإلنترنت ".حيث كانت جلسة استماع اللجنة
القضائية في مجلس الشيوخ لحظة حاسمة في المراحل النهائية من انتقال اإلشراف على وظائف .IANA
ألقيت خطابا ً
ُ
ُ
حضرت اجتماع  Studienkreisالسادس عشر في دوبروفينك ،كرواتيا .وأثناء تواجدي في االجتماع،
وفي  6أكتوبر،
مهما ً
ُ
وأجريت نقاشا ً مع الحضور .ومن ثم في  10أكتوبر ،قمت بزيارة مكتب ارتباط  ICANNفي بروكسل للتعاون مباشرة مع العاملين
والرد على استفساراتهم حول مستقبل  ICANNومدى تأثير انتقال اإلشراف على وظائف  IANAعلى مساعيهم .وفي  11أكتوبر،
ُ
التقيت بأعضاء البرلمان األوروبي خالل الفعالية في منتدى اإلنترنت األوروبي .حيث ركزت المناقشة ،باستضافة سابين فيرهاين عضوة
في البرلمان األوروبي ،على إنتقال اإلشراف على وظائف  IANAوتطور  ICANNضمن منظومة حوكمة اإلنترنت.
ُ
عملت عن كثب مع فريقي تحضيراً لدعوة أصحاب المصلحة الربع السنوي في الربع األول من السنة المالية ،2017
وفضالً عن ذلك،
والتي ستكون دعوة أصحاب المصلحة الربع سنوي الثانية المقررة في حيز زمني مناسب في آسيا ،باإلضافة إلى اجتماع ICANN57
في حيدر أباد.

أهم القضايا والتخفيف منها
ومع اكتمال انتقال اإلشراف على وظائف  IANAاآلن ،فمن المهم أن نركز على تعزيز التزام  ICANNبـ ( )1كفائتها التقنية و( )2دعم
ُ
أجريت مجموعة من التعديالت على هيكل وتنسيق فريق  ICANNالتنفيذي .ومن بين هذه التغييرات
المجتمع .وبهذا الهدف األسمى،
تعريف دور مكتب الشكاوى ،والذي سيقدم تقريراً إلى جون جيفري ووضع فريق مراجعة تنظيمية جديد ،والذي ستعده وتترأسه سوزانا
ُ
اخترت أكرم عطا هللا بصفته نائبي ،مما يعني بأنه سيحّل مكاني عند اللزوم .حيث يتمثل الهدف من إجراء هذه التغييرات
بينيت .كما
بزيادة كفاءة  ICANNكمنظمة ،وذلك من أجل مساعدة المجتمع بأسلوب أكثر تبسيطاً.
قضايا عالقة من ورشة عمل مجلس اإلدارة
• قرارات موقع االجتماع :سيتخذ مجلس اإلدارة القرار عندما يتطلب األمر تغيير الموقع ولكن ال داعي للمشاركة في القرار المتعلق
بأي مدينة أو منطقة سيُنقل إليها اإلجتماع( .يُرجى مراجعة الصفحة رقم )28
• التوقعات اإلستراتيجية :يجب على المنظمة إدراج كافة المشاركات والتوجهات الواردة من مجموعات العمل في مسودة التوقعات
اإلستراتيجة من الفريق التنفيذي.
• إستراتيجية المشاركة :مؤجلة حتى إشعار آخر.
• التفويض الممنوح :تعقيبا ً على ورقة/تعليقات مجلس اإلدارة في هيلسنكي حول إدراج الوثيقة التشغيلية المقترجة في الورقة
للحصول على موافقة مجلس اإلدارة في اجتماع المجلس خالل ورشة العمل في حيدر أباد.
• سجل مشورة مجلس اإلدارة :سيعيد العاملون كافة المشاركات والتعليقات الواردة ،مع العلم أنه يتثمل الهدف األساسي باستخدام
إجراء منظم للتعامل مع المشورة/التعليقات/االقتراحات/المراسالت التي يتلقاها مجلس اإلدارة والعودة إلى مجلس اإلدارة بتحديث
حول التطور ،والذي يعود إلى اإلدارة.
• نهج مضمون التحديد واالتصاالت :يجب على المنظمة تحليل المشاركات الواردة وتعديل نهج المضمون إلعادته إلى مجلس اإلدارة
في موعد الحق.
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القرارات
 15سبتمبر 2016
• تنفيذ توصيات اللجنة اإلستشارية لنظام خادم الجذر  RSSAC 003لصحة توقيع مفتاح الدخول الرئيسي
 oالحالة :حدث تغييران موصى بهما في اللجنة اإلستشارية لنظام خادم الجذر  ،RSSAC 003واحدة على مفتاح الدخول
لمنطقة الجذر وأخرى على مفتاح الدخول الرئيسي .نفذت  Verisignالتغيير على مفتاح الدخول لمنطقة الجذر في
 6سبتمبر .وسيحدث التغيير على مفتاح الدخول الرئيسي في حفل افتتاح المفتاح التالي ،والذي سيتم في  27أكتوبر .وهذا
وفقا ً للخطة.
•

تفويض نطاق  )"bangla"( .বাাংলাوالذي يمثل بنغالديش في النص البنغالي
 oالحالة :مفوّ ض.

•

االتفاق على مكان وموقع اجتماع  ICANNفي أكتوبر 2018
 oالحالة :برشلونة الجتماع  ICANNفي أكتوبر  .2018تنظيم إكمال الترتيبات.

•

تعيين رئيس ورئيس منتخب للجنة الترشيح لعام 2017
 oالحالة :تسهيل وضع فريق دعم لجنة الترشيح الرئيس والرئيس المشارك بالكامل.

•

عقد وظيفة تسمية  IANAبين  ICANNوهيئة المعرفات التقنية العامة
 oالحالة :منفذة ومتبعة.

•

اتفاقية الخدمات بين منظمة  ICANNوهيئة المعرفات التقنية العامة
 oالحالة :منفذة ومتبعة.

•

تعديل اتفاقية سجل .COM
 oالحالة :تتطلع  Verisignحاليا ً للحصول على موافقة  ،NTIAوسيتم استكمالها عند منح الموافقه رسمياً.

•

بنود حوكمة هيئة المعرفات الفنية العامة  -اعتماد لوائح هيئة المعرفات الفنية العامة؛ تعيين األعضاء األوائل في مجلس إدارة
هيئة المعرفات الفنية العامة؛ تعيين رئيس لهيئة المعرفات الفنية العامة
 oالحالة :مكتمل ،مجلس اإلدارة متواجد وعقد اجتماعين .انتهى دور التأسيس ،كما هو مطلوب.

•

مواصلة النظر في اإلعالن النهائي لعملية مراجعة سجل  Dot Registryالمستقلة
 oالحالة :التعاون مع لجنة حوكمة مجلس اإلدارة ،والت تتولى هذه المسألة في كل قرار.

 17سبتمبر (أيلول) 2016
• مراجعة الرئيس والمدير التنفيذي إلجراءات اإلبالغ عن تقييم أولوية المجتمع بخصوص نطاقات  gTLDالجديدة
 oالحالة :نبحث عن اقتراحات إلجراء المراجعة ،وسنحرز مزيداً من التقدم في اإلبالغ عنها أثناء اجتماع حيدر أباد.
يتوفر مستند كامل بكل قرار على هذه الروابط:
• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-15-en
• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
سوزانا بينيت ،رئيسة العمليات التنفيذية

سمات أفراد المنظمة

منذ التقرير األخير ،بقيت مؤشرات منظمة  ICANNثابتة نسبيا ً كما هو موضح أدناه.
بلغ عدد أفراد منظمة  358 ICANNشخص في نهاية شهر سبتمبر  .2016حيث يقل عدد األفراد  28شخص عن توقعات ميزانية
نهاية العام للسنة المالية  2017بـ  .386فقد انضم خالل الشهرين الماضيين  8أشخاص وغادر  7آخرين.

معدالت النمو السنوي (من يونيو ولغاية يونيو):
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منظمة  ICANNحسب المواقع

اعتباراً من  30سبتمبر  ،2016تتكوّ ن مكاتب أمريكا الشمالية عن بعد من  208مكتب ( )%78في مكتب لوس أنجلوس ،و 28مكتب في
العاصمة واشنطن ،و 29مكتب تعمل عن بعد في الواليات المتحدة ،ومكتب واحد يعمل عن بعد في كندا ،ويصل مجموعها إلى  266مكتب
( %74من المنظمة إجماالً).

ازداد التحول التطوعي خالل الشهرين
الماضيين نبسبة  ،%1.05وإلى %8.9
اعتباراً من سبتمبر  ،2016ومن
 %7.85اعتباراً من يوليو 2016
(على أساس اثني عشر شهراً على حد
سواء) .وبالمقارنة ،بلغ المؤشر %12.7
حول العالم .حيث جرى معظم التحول
التطوعي لـ  ICANNفي الواليات المتحدة
وسنغافورة .وتبلغ المؤشرات لهاتين الدولتين
 %12.6في الواليات المتحدة و%13.0
في سنغافورة.
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وبالمقارنة مع ميزانية نهاية
العام للسنة المالية ،2017
تقترب معظم المجموعات
الوظيفية من هدف نهاية العام
باستثناء وصول عمليات قسم
النطاقات العالمية  GDDإلى
نسبة أقل  8( %25أفراد)
ووصول دعم الحوكمة إلى نسبة
أقل  5( %22أفراد) .حيث
تعتبر أوجه التباين نتيجة للتبديل
وأسفر عنها إعادة البنية للتنسيق
بين الكفاءة وتعدد الوظائف.

يتوازن التنوع الجنساني في منظمة  ICANNمع حصول اإلناث على أغلبية بسيطة .تبلغ
نسبة فريق اإلدارة العليا المكوّ ن من  51عضواً  %63ذكور و %37إناث .فقد تقدم
التوازن الجنساني في الفريق التنفيذي إلى ( %71 / %29إناث/ذكور) في أكتوبر 2016
من  %77 / %23في سبتمبر .2016

يعتبر توزيع اإلدارة العليا في المناطق األمريكية واألوروبية والشرق األوسط أعلى من
آسيا والمحيط الهادئ ،والتي تحتوي على نسبة أعلى بالوظائف التشغيلية (مثل االمتثال
التعاقدي وعمليات قسم النطاقات العالمية  .)GDDهذه هي الفرق ذات أقدمية وخبرة أقل
من المناطق األخرى .واستقر التوزيع في السنوات األخيرة الماضية ،بما يتماشى مع
انخفاض التحوالت نسبياً.
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كما استقر توزيع العمر في المنظمة خالل السنوات الثالث الماضية ،بمتوسط عمر حوالي  40سنة ،وهو ما يقارب منتصف
التدرج الوظيفي المهني وكما هو متوقع يقارب متطلبات الحنكة المهنية العالية في معظم مناصب منظمة .ICANN
ويستمر معدل سنوات الخدمة إلى ما يقارب ثالث سنوات ونصف ،مما يعكس النمو في عام  2013وانخفاض التحول نسبياً.
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
خافيير كالڤيز ،المدير المالي

المالمح المالية البارزة
يرجى مراجعة القسم المالي من دعوة أصحاب المصلحة الربع سنوي (من الصفحة  41إلى .)47
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
جون جيفري ،األنشطة القانونية

النقاط واألحداث الرئيسية
استكمال تقديم تحديث ببنود تأسيس  ICANNوضمان نشر ما بعد انتقال لوائح  ICANNالداخلية الجديدة بشكل صحيح .إنتهاء التفاوض
والتوقيع على اتفاقية نقل حقوق الملكية الفكرية ( )IPRإلى  .IANAبدء العمل لتشغيل المعرفات التقنية العامة (.)PTI

لمحة عامة عن النشاط
الدعم القانوني لفرق السياسات وقسم النطاقات العالمية :تقديم المشورة لفرق قسم النطاقات العالمية فيما يخص قضايا  ،gTLDبما في
ذلك سياسة عرض الترميز الثابت لخدمات دليل بيانات التسجيل وبروتوكول الوصول الى بيانات التسجيل ونقل كافة نطاقات  gTLDإلى
 WHOISالمفصّل وحمايات اسم النطاق للمنظمات الحكومية الدولية .تقديم الدعم القانوني بخصوص عمليات وضع السياسات ،وتتضمن
تناول اإلجراءات الالحقة في برنامج  gTLDالجديد والمنظمات الحكومية الدولية/المنظمات الدولية غير الحكومية .تقديم المشورة إلى
العاملين في دعم فرق المراجعة حول :تأثيرات برنامج  gTLDالجديد على المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك؛ وأمن واستقرار
ومرونة نظام اسم النطاق DNS؛ ونظام .WHOIS
الدعم القانوني النتقال اإلشراف على وظائف  :IANAاستكمال تقديم تحديث ببنود تأسيس  ICANNوضمان نشر ما بعد انتقال لوائح
 ICANNالداخلية الجديدة بشكل صحيح؛ والتنسيق بين المنظمة إلضافة تأثير قانوني مناسب على اللوائح الداخلية الجديدة .إنتهاء
التفاوض والتوقيع على اتفاقيات نقل حقوق الملكية الفكرية ( )IPRإلى  .IANAبدء عمل مجلس إدارة المعرفات التقنية العامة ،ويتضمن
ذلك اعتماد وثائق الحوكمة وتفويض القرارات لتشغيل المعرفات التقنية العامة.
الدعاوى والخدمات الداخلية :أُع ّد "إعالن جون جيفري" وقدم بالتنسيق مع  NTIAووزارة العدل األمريكية دعما ً لمعارضة NTIA
الناجح لتقديم طلب أمر إبعاد مؤقت رفع في  29سبتمبر  2016في غالفيستون ،محكمة تكساس الفدرالية في محاولة إلحباط انتقال
اإلشراف على وظائف  .IANAكما عملنا كذلك مع فريق االجتماعات لحل االلتزامات العالقة في رسوم إلغاء فندق سان خوان شيراتون
لحضور اجتماع بورتوريكو .فكما تتذكرون ،قمنا بإلغاء الرسوم نظراً النتشار فيروس زيكا .وما زال العمل جاريا ً في بورتوريكو
بخصوص سلسلة الفنادق الرئيسية األخرى.

أهم القضايا والتخفيف منها

نقدم دعما ً ووثائق توجيهية في الدعاوى الجارية ،ودعما ً لمطالبات عملية المراجعة المستقلة ( )IRPالمتعلقة بطلبات برنامج gTLD
الجديد ،وضمان استمرار التقدم المحرز في انتقال اإلشراف على وظائف  .IANAويتم تخفيف قضايا الدعاوى بإبقاء خطة استعداد
الدعاوى في المطالبات القانونية المعنية باإلضافة إلى االستفادة من صندوق المخاطر فيما يتعلق بالتكاليف .ونقدم نسخة تقرير دعاوى
سرية من العميل إلى مجلس اإلدارة بموجب تغطية منفصلة .و ُتنشر أنشطة الدعاوى الجارية في صفحة الدعاوى على موقع ICANN:
.https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en
كما ُتنشر طلبات إعادة النظر ومطالبات عملية المراجعة المستقلة  IRPعلى موقع ICANN
https://www.icann.org/resources/pages/accountability/reconsideration-en
[ ]https://www.icann.org/resources/pages/accountability/irp-enو ُتنشر طلبات الكشف عن المعلومات الوثائقية
على .https://www.icann.org/resources/pages/governance/transparency-en

10

|

 | I C A N Nتقارير الفريق التنفيذي | نوفمبر 2016

تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
أكرم عطا هللا ،قسم النطاقات العالمية  :GDDخدمات أسماء النطاق والمشاركة الصناعية ومبادرات  WHOISووظائف
 IANAوإدارة اإلنتاج والعمليات ودعم العمالء العالميين وتنفيذ االنتقال

النقاط واألحداث الرئيسية
قامت  NTIAو Verisignبتعديل اإلتفاقية التعاونية المبرمة بينهما في  20أكتوبر .ومع إجراء التعديل ،دخلت إتفاقية المسؤول عن

منطقة الجذر بين  ICANNحيز التنفيذ .حيث انتقلت  ICANNو Verisignإلى أنظمة إدارة منطقة الجذر والتي ال تتضمن
دور تفويض  NTIAفي  24أكتوبر ،بإكمال المرحلة النهائية المطلوبة إللغاء دور تفويض .NTIA

لمحة عامة عن النشاط
منذ ورشة عمل مجلس اإلدارة األخيرة ،نشرت فريق قسم النطاقات العالمية  GDDالمرحلة الثانية من اإلستبيان العالمي للمس ّجل في
شهر سبتمبر .اكتشف هذا اإلستبيان الذي أجرته مؤسسة نيلسون  Nielsenمدى معرفة مسجل اسم النطاق بالثقة والخيار في سوق اسم
النطاق .حيث أظهرت نتائج اإلستبيان الثبات المستمر في المشهد الحالي السم النطاق.
كما نشرنا كذلك تقرير التعليقات العامة للعاملين بخصوص البرامج والخدمات التالية من منتصف شهر أغسطس ولغاية شهر سبتمبر:
•
•
•
•

معايير مقترحة إلصدار عالمات ذات حرفين من المستوى الثاني في برنامج  gTLDالجديد .وفي حال اعتمادها ،سيتم إصدار
كافة نطاقات المستوى الثاني ذات الحرفين الحالية لكافة سجالت  gTLDالجديدة ألجل تنفيذ هذه المعايير المعتمدة.
تعديالت مقترحة على عقد .COM
المجموعة القياسية لقواعد إنشاء اسم النطاق المدوّ ل  )LGRs( IDNفي المستوى الثاني الستبدال جدول أسماء النطاقات
المدوّ لة  IDNاألساسية.
تنشيط واستقرار واعتماد مقترح دليل إزدهار سوق نطاقات المستوى األعلى العامة ( gTLDبيتا) لدعم تطور سوق نطاق
 .gTLDيحلل المؤشر االزدهار اإلجمالي وتنوع السوق العالمي لنطاق المستوى األعلى .gTLD

تم نشر تقرير مسودة المراجعة المستقلة لخدمات مكتب مقاصة العالمات التجارية للحصول على التعليقات العامة في  3سبتمبر .وتم
تكليف هذا التقرير في طلب  GACويهدف إلى تقييم خدمات مكتب مقاصة العالمات التجارية في تلبية األهداف المنشودة.
وفي مقدمة اسم النطاق المدوّ ل  ،IDNقمنا كذلك بفتح فترة التعليقات العامة حول اقتراح بخصوص قواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر
في النصوص الجيورجية.
وتضمنت األنشطة اإلضافية ذكر أنه يتعين على األطراف المتعاقدة بخصوص نطاق المستوى األعلى العام تحديث خدمات دليل بيانات
التسجيل ( )RDDSالخاصة بهم في موعد أقصاه  1فبراير (شباط)  .2017واستلمنا بعد ذلك طلب إلعادة النظر من مجموعة أصحاب
المصلحة للسجالت وبصدد مراجعة ومناقشة مخاوفهم.
وخالل شهر سبتمبر ،تم تفويض سبعة نطاقات  gTLDجديدة ما مجموعها  1186تفويض منجز .ولم تنفذ إتفاقيات سجل ،لذا يبقى
المجموع عند  1239من  1250محتمل (باستثناء  10إتفاقيات سجل تم إنهاؤها قبل التفويض).
وباإلضافة إلى ذلك ،استلم فريق عمليات قسم النطاقات العالمية  GDDمجموعة من  500طلب اعتماد أمين السجل في شهر سبتمبر.
وبلغت نسبة أداء مستوى الخدمة لطلبات خدمة الطرف المتعاقد  93بالمئة في شهر سبتمبر .ومن وجهة نظر ربع سنوية ،قامت عمليات
قسم النطاقات العالمية  GDDبـ:
•
•
•
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تنفيذ ما يزيد عن  60طلب من طلبات خدمات السجل ويتضمن  34طلب مهام إتفاقية السجل ،و 5طلبات من سياسة تقييم
خدمات السجل  ،RSEPو 17طلب تعديل على إتفاقية السجل و 11طلب إنهاء إتفاقية السجل.
قدمت ما يزيد عن  70طلب لخدمة أمين السجل وتتضمن  15طلب اعتماد أمين سجل جديد ،و 14طلب تجديد إتفاقية إعتماد
أمين السجل  ،RAAو 40طلب مهام إتفاقية أمين السجل ،و 5طلبات إنهاء إتفاقية إعتماد أمين السجل .RAA
حققت نسبة أداء هدف مستوى الخدمة  94بالمئة لكافة الخدمات المقدمة.

 | I C A N Nتقارير الفريق التنفيذي | نوفمبر 2016

حصل فريق دعم العمالء العالميين ( )GSCعلى درجات عالية عن األداء ،والتي تتخطى أهداف مستوى الخدمة أثناء الربع السنوي.
وتتضمن هذه األهداف متوسط نقاط رضا العمالء بين األطراف المتعاقدة بمقياس  4.5على  5نقاط ،ومعدل الرضا العام بنسبة  89بالمئة
وحل القضايا بنسبة  94بالمئة من القضايا المقررة في نافذة لمدة سبعة أيام.
وركز فريق قسم النطاقات العالمية  GDDكذلك على اإلستعداد الجتماع  ICANN57المقبل في حيدر أباد .حيث نخطط في الوقت
الحالي عقد  33جلسة تتضمن ورش عمل.

أهم القضايا والتخفيف منها

توقفت مجموعة خالفات  WEB/WEBSنظراً لتعليق آليات المساءلة؛ كما تعمل  ICANNعلى تقييم قضايا عدة حددها بعض
المشاركين في المزاد العلني .WEB/WEBS
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
آلين غروغان ،االمتثال التعاقدي

النقاط واألحداث الرئيسية
برنامج التدقيق
يعتبر برنامج التدقيق لدينا نشاط مستمر وجاري في االمتثال التعاقدي .تهدف  ICANNإلى إجراء عمليتي تدقيق في السنة ألمناء
السجالت وعمليتي تدقيق للسجالت .فيما يلي ملخص باإلنجازات األنشطة الحالية:
•
•
•

أكمل  14أمين سجل من بين  26االستصالح من جولة تدقيق  14سبتمبر  2015في إتفاقية إعتماد أمين السجل RAA
 .2013وما زالت  ICANNتراقب أمناء السجالت المتبقين.
وفي نهاية شهر سبتمبر ،قام  12أمين سجل من أصل  15بمعالجة وحل كافة االستنتاجات من برنامج تدقيق إتفاقية إعتماد
أمين السجل  RAA 2013في  17مايو  .2016وما زال ثالثة من أمناء السجالت يعملون على القضايا المتبقية.
وفي  4أكتوبر  ،2016أطلقت  ICANNجولة تدقيق أخرى ألمناء السجالت بموجب إتفاقية إعتماد أمين السجل RAA
 - 2013حيث سيخضع  42أمين سجل لتدقيق النطاق بالكامل؛ وسيخضع  14أمين السجل إلى تدقيق نطاق محدود إلعادة
اختبار االستصالح.

لمحة عامة عن النشاط
عملية تحسين مستمرة:
 .1اإلشعار الثالث لمشروع التحسين المستمر  -لتحسين معدل امتثال أمين السجل والقرار .حيث تعاون  6أمناء سجالت من
أصل  8في هذا النموذج مع  .ICANNوكانت المالحظات من أمناء السجالت المشاركين إيجابية .وسوف تقوم  ICANNبمراقبة
أنشطة اإلشعار الثالث لهذا البرنامج التجريبي حتى نهاية ديسمبر .ويأتي بعد ذلك تقييم النموذج وفعاليته من أجل تحديد الخطوات
التالية.
 .2مشروع مصادقة اإلستصالح  -الختبار ومصادقة االستصالح السابق .تم تحديد عينة من  20أمين سجل مع استنتاجات تدقيق
سابقة؛ حيث تضمنت العينة أمناء سجالت من الصين ( )5وكندا ( )3والواليات المتحدة األمريكية ( )2وفرنسا ( )2وماليزيا
ونيجيريا والمملكة المتحدة وبربادوس ودبي وتركيا والمكسيك واليونان .لم يظهر أي من أمناء السجالت العشرين حاالت جديدة بعدم
االمتثال في النواحي التي تم فيها إجراء االستصالح.
 .3مشروع مراجعة أمناء سجل  WHOISالكوريين  -الختبار االمتثال بمتطلب إتفاقية إعتماد أمين السجل RAA 2013
للتحقق ومصادقة معلومات  .WHOISيمتثل أمين سجل واحد من أصل  11أمين سجل ويعالج  7منهم قضايا عدم االمتثال .ال
يظهر على  3من أمناء السجالت فهم التزاماتهم التعاقدية ،ونعمل على تثقيفهم والتأكيد على امتثالهم.
 .4أُصدر مشروع إضافي في شهر سبتمبر يركز على برنامج مشروع مراجعة أمناء سجل  WHOISالصينيين .وتم اختيار  20أمين
سجل لهذا المسعى .حيث أن الفريق بصدد الحصول على عينة مكونة من  25اسم نطاق من كل أمين سجل محدد في نطاقات
مستوى أعلى  TLDsعدة (وبإدراج نطاقات  gTLDجديد حسب اإلمكان) .وسيُطلب من كل أمين سجل محدد تقديم توثيق/مصادقة
على معلومات .WHOIS
نتيجة استبيان االمتثال في شهر سبتمبر:
فيما يلي نتائج استبيان سبتمبر:
• معدل سبتمبر :نسبة الرضا  %44.7مقابل  %69.6في أغسطس
• استبيان المحرر سبتمبر :نسبة الرضا  %39.4مقابل  %39.13في أغسطس
• األطراف المتعاقدة في سبتمبر :نسبة الرضا  %50مقابل  %100في أغسطس
مالحظة :يُرسل االمتثال التعاقدي في  ICANNاستبيان الرضا إلى المحرر والطرف المتعاقد ،عند إغالق كل شكوى .تتمثل أسئلة
استبيان الرضا بـ:
 .1ما مدى رضاك العام عن خدماتنا؟ (راضي جداً ،راضي إلى حد ما ،غير راضي)
 .2يُرجى تقديم تعليقات ذات صلة بتجربتك
يراجع فريق إدارة االمتثال نتائج االستبيان شهريا ً أثناء االمتثال بكافة اجتماعات العاملين .ويتمثل الهدف بتقييم المالحظات ومعالجة
القضايا ضمن النطاق حسب االقتضاء.
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تحديث على تقرير إلتزامات المصلحة العامة ( )PICمن شركة Merck KGaA
وكما أبلغ سابقا ً لمجلس اإلدارة ،فقد استملت  ICANNتقرير مصلحة عامة (تقرير إلتزامات المصلحة العامة  )PICفي  20يونيو
 2016من شركة  ،Merck KGaAبزعمها حصول اختراق من مشغل السجل على دوت  PHARMACYفي التزامات المصلحة
العامة الواردة في البند  11من إتفاقية سجل gTLDالجديد .وبعد مراجعة قسم اإلمتثال التعاقدي لتقرير إلتزامات المصلحة العامة PIC
وردود مشغل السجل ،أغلقنا تقرير إلتزامات المصلحة العامة PICونظرنا في حل المسألة .حيث قدمت  Merck KGaAطلبا ً إلعادة
النظر فيما يخص أداء العاملين أو تكاسل العاملين عن أداء مهامهم فيما يتعلق بهذه المسألة .وستقدم تفاصيل أخرى إلى لجنة حوكمة
مجلس اإلدارة والمجلس فيما يتعلق بمراجعة طلب إعادة النظر.
تقرير إلتزامات المصلحة العامة ( )PICالجديدة
استلمت  ICANNتقرير إلتزامات المصلحة العامة  PICفي 24أكتوبر  2016من تحالف ثالثة عشر ( )13من أصحاب العالمات
التجارية المعروفة وجمعيات التداول .حيث يتعلق التقرير بشركة أمن مستوى النقل () ،TLSمشغل سجل نطاق المستوى األعلى العام
الجديد  .)gTLD( .FEEDBACKووفقا ً إلجراءات تسوية الخالفات الخاصة بإلتزامات المصلحة العامة (" ،)"PICDRPأجرى
االمتثال التعاقدي في  ICANNمراجعة تمهيدية لتقرير إلتزامات المصلحة العامة  PICلتحديد ما إذا كان  )1يكمل وينص على مطالبة
بعدم االمتثال مع إلتزام أو أكثر من إلتزامات المصلحة العامة  PICsو )2في حال كان المحرر بوضع جيد كما هو محدد في القسم 5
من إجراءات تسوية الخالفات الخاصة بإلتزامات المصلحة العامة  .PICDRPاجتاز تقرير إلتزامات المصلحة العامة  PICمراجعة
 ICANNاألولية .وفي  8نوفمبر  ،2016أرسلت  ICANNالتقرير إلى مُشغل السجل (وذلك من خالل مسؤول االمتثال لديها) وإشعار
مقدم التقرير بأن تقرير إلتزامات المصلحة العامة  PICتم إرساله إلى مُشغل السجل.
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
سوزانا بينيت ،العمليات :الشؤون المالية  /إدارة المخاطر المحيطة بالشركة  /المشتريات ،الموارد البشرية/المرافق/إدارة
الرحالت ،عمليات مجلس اإلدارة ،العلميات العالمية ،عمليات األمن ،المراجعات التنظيمية

النقاط واألحداث الرئيسية

وتحت إشراف المدير التنفيذي لـ  ،ICANNيتطور هيكل فريق العمليات .إنني فخور جداً بأن الجهود المبذولة في إنشاء وظائف
الموارد البشرية خالل السنوات الثالث الماضية قد أعدّت الفريق لتقديم تقرير إلى المدير التنفيذي مباشرة ،وبأنه من الممكن توجيه تركيز
فريق العلميات على جوانب أخرى في التطور التنظيمي.

لمحة عامة عن النشاط
تهدف عملية التدقيق المالية للسنة المالية  2016إلى إكمالها في شهر أكتوبر .تعكس نتائج الربع األول من السنة المالية  2017الموافقة
على تخصيص ميزانية بتمويل أكبر ونفقات أقل .ويجري حاليا ً إجراء التخطيط للسنة المالية  ،2018بما في ذلك تقديم ميزانية مسودة
المعرفات التقنية العامة إلى مجلس إدارة المعرفات التقنية العامة في  30سبتمبر .واعتماداً على نتائج ورشة عمل مخاطر مجلس اإلدارة
في بروكسل ،يجري التنفيذ لتحقيق األهداف المحددة .تستهدف خطة مشاركة المجتمع إلى مراجعة  BRCلجنة مخاطر مجلس اإلدارة في
حيدر أباد.
تم توفير بيئة مرنة وتوجيهات عمل عن بعد وورش عمل ترحب بها المنظمة .ويستمر العمل على تنفيذ تخطيط موارد الشركات ERP
وتجديد مكتب لوس أنجلوس مع مواعيد مستهدفة لعرض تخطيط موارد الشركات  ERPمباشرة وإشغال المرفق في ديسمبر على حد
سواء .حيث ركز فريق الرحالت على المساعدة في تأشيرة الهند لتمكين المشاركة في  .ICANN57ويستمر التطور مع تحديثات سياسة
الموارد البشرية وتصميم نموذج الشراكة في شركات الموارد البشرية وتقييم مؤشر المزايا/التعويض العالمي وتصميم سلم الدرجة
الوظيفية لتعزيز التطور التنظيمي.
وباالستفادة من جلسات ورشة عمل مجلس اإلدارة العامة األولى في بروكسل ،عمل فريق عمليات مجلس اإلدارة وظيفيا ً على التحسينات.
ويتضمن تركيز عمليات مجلس اإلدارة األخرى :خريطة طريق تطوير عمليات مجلس اإلدارة ،االستعداد لورشة عمل مجلس اإلدارة في
حيدر أباد ،ووضع برنامج إشراك عضو مجلس اإلدارة الجديد ،ومنح تأشيرات إلى الهند ألعضاء مجلس اإلدارة ،وإعداد مجلس
المعرفات التقنية العامة ،وأدوات مجلس اإلدارة ،وإجراءات وسياسات سفر مجلس اإلدارة ،وتحسين إجراء عمليات مجلس اإلدارة.
حيث شارك سيمون غارسايد من مراقبة المخاطر بدور مستشار أقدم في عمليات األمن .فقد تم تعزيز عمليات األمن بنقل شون فرييارك
من تكنولوجيا المعلومات ،وكريس دويل (أخصائي مغمور في مراقبة المخاطر) وشراكة مستمرة مع مراقبة المخاطر وشركة SOS
الدولية .ويتمثل تركيز الفريق األسمى بالصحة والسالمة واألمن في اجتماع  ICANN57وتنفيذ خريطة طريق بأفضل ممارسات
عمليات األمن.
حيث تم تركيز العمليات العالمي بأفضل الممارسات والتحسينات المستمرة والشراكة مع مهمة المراجعة التنظيمية ،والتي تقر بتوجيه من
غوران .ويجري حاليا ً وضع الصيغة النهائية لخريطة الطريق .وفي هذا اإلطار ،يجري تنفيذ عملية برنامج المؤسسة األوروبية إلدارة
الجودة  ،EFQMوتهدف النسخة الثانية من لوحة المفاتيح على مستوى الهداف االستراتيجي إلى إصدارها في شهر أكتوبر ،إلى جانب
تقييمات أخرى عدة ألفضل الممارسات.

أهم القضايا والتخفيف منها
ال يوجد.
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
آشوين رانغان ،هندسة وتكنولوجيا المعلومات

النقاط واألحداث الرئيسية

ننتظر حاليا ً تعديل إتفاقية التعاون بين  NTIA/Verisignمن أجل نشر تغييرات الرموز على نظام إدارة منطقة الجذر .حيث ستزيل هذه
التغييرات  NTIAمن سير العمل .كما قمنا بنشر موقع المعرفات التقنية العامة الجديد  pti.icann.org -إلظهار الدعم للمنظمة الجديدة.
ولضمان تقديم تكنولوجيا المعلومات أعلى مستويات من الدعم للمعرفات التقنية العامة ،قمنا بتعيين نائب رئيس برامج تكنولوجيا
المعلومات االستراتيجية بدور مدير التنفيذ في المعرفات التقنية العامة.

لمحة عامة عن النشاط
األركان :قاربنا على اإلنتهاء من موقع اللجنة اإلستشارية الحكومية ( )GACإلصدار بيتا في الربع الثاني من السنة المالية .2017
ويعتبر هذا الموقع األول في االستفادة من نظام إدارة محتوى الويب الجديد ( )dotCMSالمختارة في ديسمبر  .2015ويقدم المزقع
تجربة إلكترونية عصرية لمجتمع  GACتتضمن هيكل معلومات منظم وسهولة الحركة والدخول .حيث تحل محل موقعها الحالي
المستوحى من ويكي.
وبدأنا بإجراء اختبار أداء المستخدم ( )UATلبوابة السجل الجديد؛ فقد قدمنا ما يزيد عن  900متطلب وظيفي في األشهر التسعة
الماضية .ومن المقرر إطالق البيتا في نهاية شهر أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر .وبمجرد توفير البيتا ،سنراجع تاريخ لإلصدار العام.
وسنواصل العمل على نظام إدارة ملف خادم الجذر ( )RZMلتسهيل االحتفاظ به .ويتم التعامل مع هذا باعتباره النسخة الثالثة من إدارة
ملف خادم الجذر داخلياً .ومن المقرر اإلنتهاء منه في نهاية الربع األول في .2017
وبالنسبة لتخطيط موارد الشركات ( ،)ERPفإننا على وشك االنتهاء حاليا ً من اختبار تكامل النظام مع موقع Salesforce.com
ومزودي الخدمة الخارجيين .وعرض المشروع المستهدف في شهر ديسمبر مباشرة .كما وتسير كافة الواجهات المهمة نحو اإلنتهاء
بنجاح .ومن إحدى الواجهات المهمة واجهة أجور  ADPوالذي يتأخر عن الموعد .إال أننا ندير خطة طارئة إلكمال الواجهة لعرض
ديسمبر المباشر .بينما تعتبر العناصر المتاحة المتبقية اختبار أداء المستخدم والتدريب واالنتقال من النظام القديم إلى الجديد .وسيتم إكمال
هذه اإلجراءات في الوقت المقدر لعرض ديسمبر المباشر.
البنود الرئيسية :يجري العمل تحديثا ً على نظامنا التشغيلي في إصداره األخير .ويتم نقل الخدمات والمواقع اإللكترونية إلى عبوات من
أجل تبسيط الصيانة المستمرة على أنظمة التشغيل وقاعدة البيانات وتمكين التنفيذ المستمر .كما تم نقل معظم المواقع بما في ذلك
 ICANN.Orgإلى عبوات دون التأثير على المجتمع .ويعالج أمن تقنية المعلومات في  ICANNشريحة العناصر التالية المحددة في
مراجعة ليدوس السنوية الثالثة.

أهم القضايا والتخفيف منها
وباالنتقال من  NTIAإلى مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين ،فإننا نتوقع المزيد من الوضوح ومحاوالت االنتهاك .كما نستبق هذا
بتعزيز األمن والمراقبة .ونبحث عن خدمات االستعانة بمصادر خارجية لتقديم مركز عمليات األمن على مدار اليوم.
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
ديفيد كونراد ،مكتب المدير الفني المسؤول

النقاط واألحداث الرئيسية
•
•
•
•

مشروع تبديل مفتاح الدخول الرئيسي ( )KSKلمنطقة الجذر حسب الموعد المحدد .حيث تمثل الحدث الرئيسي األخير بإنشاء مفتاح
الدخول الرئيسي  KSKللجذر الجديد في  27أكتوبر .2016
عقدت ورشة عمل مؤشر تحسن تقنيات المعرفات ( )ITHIفي واشنطن العاصمة في  7سبتمبر .2016
انتشار البنية التحتية لتحليل حركة نظام اسم النطاق  .DNSاستالم الحركة من ملف الجذر  Lوملف الجذر .B
مراجعة الفريق الثاني لمراجعة األمن واالستقرار والمرونة  :SSR2مراجعة الطلبات ومقدم الطلب.

لمحة عامة عن النشاط
تبديل مفتاح التوقيع الرئيسي لمنطقة الجذر ( :)KSKومنذ نشر وثائق تخطيط المشروع في يوليو ،تحوّ ل التركيز إلى االتصال.
حيث قدم فريق المشروع حول موضوع التبديل مرات عدة في أماكن تقنية عديدة حول العالم .وباإلضافة إلى ذلك ،نشر الفريق أول
رسالة منشورة في المدونة التقنية الجديدة لمزيد من التفاصيل حول تبديل مفتاح الدخول الرئيسي  .KSKبينما اعتبر الحدث التالي من
األحداث المهمة غير المرئية على المأل :أُنشئ مفتاح الدخول الرئيسي  KSKللجذر الجديد في احتفالية المفتاح الربع سنوي المنعقد في
كولبيبر ،والية فيرجينيا (الواليات المتحدة) ،في  27أكتوبر .2016
مؤشرات تحسين تقنيات المعرفات ( :)ITHIعقد مكتب المدير الفني المسؤول  OCTOورشة عمل لمؤشر تحسين تقنيات المعرفات
 ITHIفي مكتب واشنطن العاصمة ،في  7سبتمبر  .2016وركز الحدث على المؤشرات التقنية المتعلقة بعمليات نظام اسم النطاق
 .DNSحيث تضمنت المواضيع المناقشة :تقدير اإلساءة في كل سجل/أمين سجل ،تصنيف تحويل طلب نظام اسم النطاق  DNSإلى
الجذر ومقارنة التكاليف المترتبة من تزايد هجوم الحرمان المنتشر للخدمة  DDOSفي نظام اسم النطاق  DNSمقابل تكاليف الدفاع
عنها .وتم عرض نتائج ورشة العمل هذه في اجتماع  ICANN57في حيدر أباد .وموازاة لذلك ،يعمل مكتب المدير الفني المسؤول
 OCTOمع منظمة مصادر األرقام  NROللبدء بجهود مماثلة يوجهها مجتمع األرقام ،إال أنه لن يبدأ مجتمع األرقام بهذا المسعى حتى
بعد اجتماع  ،ICANN 57وبالتالي ،لم تتمكن من تقديم التقرير في اجتماع حيدر أباد .وبما يتعلق بذلك ،وضع مكتب المدير الفني
المسؤول  OCTOفكرة يستكشف فيه العالقة بين نشر بروتوكول اإلننرنت -اإلصدار السادس  IPv6والناتج المحلي اإلجمالي للفرد
الواحد ،والذي سيتم عرضه في أمكان متنوعة في األشهر المقبلة.
البنية التحتية لتحليل حركة نظام اسم النطاق  :DNSوضع فريق بحث مكتب المدير الفني المسؤول  OCTOجمع البيانات والبنية
التحتية للتحليل ،والتي توفر حاليا ً مساحة تخزين بيتابايت لتحليل الحركة في خوادم الجذر ومشاريع أخرى ،حيز التنفيذ .حيث نتلقى
الحركة من معظم حاالت ملف الجذر  Lكما أننا بصدد الحصول على حركة تاريخية من ملف الجذر  Bوالذي يعود تاريخه إلى سبتمبر
 .2014وأخيراً ،قمنا بتثبيت برمجية تحليل نظام اسم النطاق  "Turing" DNSالتابع لـ  Nominetوبدأنا باكتشاف حركة الجذر فيها.
مراجعة الفريق الثاني لمراجعة األمن واالستقرار والمرونة  :SSR2مراجعة الطلبات ومقدم الطلب :أغلقت دعوة المتطوعين للعمل مع
الفريق الثاني لمراجعة أمن وإستقرار ومرونة نظام إسم النطاق ( )SSR2في  15سبتمبر .وتلقت  ICANNأكثر من  60طلب
للمشاركة في هذه المراجعة .وتمت مراجعة هذه الطلبات داخلياً ،وسيتم إبالغ قيادة المنظمة الداعمة /SOاللجنة االستشارية  ACبالخطوة
التالية مع حالة الطلبات والتقييمات في الطلب المشاركين فيه الختيار العملية ،وبالتالي سيتم التأكيد على فريق المراجعة في نهاية هذه
السنة .وأجريت جلسة مقررة في  ،ICANN57وبالتالي تتمكن قيادة اللجنة االستشارية /ACالمنظمة الداعمة  SOوالعاملين من
االجتماع لمناقشة الطلبات والرد على أي استفسارات تطرح أثناء إجرائهم العملية وذلك الختيار األعضاء من دوائرهم .يمكن االطالع
على قائمة مقدمي الطلبات كاملة على .https://community.icann.org/display/SSR/Applications+received
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
سالي كوستيرتون ،المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة وقسم التنمية والمسؤولية العامة واالجتماعات

النقاط واألحداث الرئيسية
يغطي هذا التقرير المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة ( )GSEواالجتماعات وأنشطة قسم التنمية والمسؤولية العامة ( )DPRDمن
منتصف شهر أغسطس ولغاية سبتمبر .2016
وعقد اجتماع  ICANN56في هيلسنكي في يونيو "اجتماع ب" األول بموجب استراتيجية االجتماعات الجديدة .حيث أشارت نتائج
االستبيان إلى أن  %80من المستجيبين راضين جداً بشكله الجديد .وبالطبع ،تم كذلك تحديد مجاالت التحسين وستتم معالجتها في
االجتماعات المستقبلية .فقد قيّم خمسة وسبعين بالمئة من المستجيبين الجلسات المجتمعية بعد الظهيرة بالرضا أو أكثر .ومع المشاركة
المقدمة من قادة المنظمة الداعمة /SOاللجنة اإلستشارية /ACاألمين العام ،قرر إجراء جلسات مشابهة في حيدر أباد.
ُنشر إعالن يدعو إلى استضافة اقتراحات الجتماعات  ICANNفي  2019و 2020على موقع  ،ICANNمع موعد الرد المطلوب في
 30سبتمبر.

لمحة عامة عن النشاط
وفي شهر سبتمبر ،شارك فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEفي فعاليات أقيمت في  37دولة وإقليم ،بتعاون ودعم فريق
مشاركة الحكومات واالتصاالت .وحضرت  ICANNاجتماع مجلس نطاقات المستوى األعلى لرموز دول آسيا والمحيط الهادئ
 APTLD70في بانكوك ،ونسقت تدريب نظام اسم النطاق  DNSمع  BKNIXو DomainFestفي هونغ كونغ ،االجتماع الخامس
للقوى العاملة في أسماء النطاق المدوّ لة  IDNsالعربية في مركز  ICANNفي اسطنبول ،وقمة جنوب إفريقيا  ،iWeekوالمعهد األول
في آسيا والمحيط الهادئ لحوكمة اإلنترنت ( ،)APSIGواستضافت زيارة مشتركة مع أمناء السجالت الكورية في وكالة كوريا
لإلنترنت واألمن  ،KISAوورشة عمل تدريب المدرب في بوركينا فاسو ،والمؤتمر الدولي لسجالت نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد
وأمناء سجالت دول الكومنولث المستقلة في أوروبا الوسطى والشرقية  TLDCONومنتدى حوكمة اإلنترنت الجيورجية األول في
تبليسي ،جورجيا ،من بين فعاليات أخرىُ .تدرج لمحة من النشاط في األقاليم من بيانات فريق مبيعات المشاركة العالمية ألصحاب
المصلحة  GSEفي نهاية التقرير.
فقد نسق الفريق بيانات موجز ألصحاب المصلحة حول عملية استبدال مفتاح اإلمتدادات األمنية لنظام إسم النطاق  DNSSECوشارك
الفريق في مراجعة مقدمي الطلبات الداخلية الخاصة بفريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة الثاني.
وواصل قسم التنمية والمسؤولية العامة  DPRDالمراقبة والمشاركة في مناقشات حقوق اإلنسان والمصلحة العامة والتي تتم عبر مجتمع
 .ICANNكما تعاون العاملين في قسم التنمية والمسؤولية العامة  DPRDبكثب مع مجموعة عمل اللجنة االستشارية العامة لعموم
المستخدمين  ALACبخصوص المصلحة العامة لتأمين جلسة بمواضيع ذات أهمية قصوى في اجتماع  .ICANN57وحُضر بيان
موجز للمساعدة في توجيه مناقشات مسار العمل  2حول قضايا حقوق اإلنسان المتعلقة بـ  .ICANNوواصل برنامج الجيل التالي
والزمالة التخطيط الجتماع  .ICANN57كما استمر برنامج تعليم  ICANNبالعمل كبوابة تعليمية مهمة ألعضاء المجتمع الحالي
والجدد ،حيث ستطلق دورات جديدة باللغة البرتغالية واليابانية في القريب العاجل.

أهم القضايا والتخفيف منها
نسقت المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEمناقشات مع أصحاب المصلحة اإلقليميين حول إنتقال اإلشراف على وظائف IANA
وتبعها ردة فعل المجتمع التي أدت إلى اإلنتقال في  1أكتوبر  .2016ويمكن رؤية نتائج هذه المشاركة في بيانات عدة أُصدرت دعما ً من
أصحاب مصلحة المجتمع في األسبوع ما قبل وبعد حدث  1أكتوبر  .2016وتحضر المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة GSE
إلجراء جلسة في اجتماع  ICANN57حول مؤشرات أصحاب المصلحة لتعقب التقدم المحرز في جولة أصحاب المصلحة داخل مجتمع
.ICANN
فقد زارت سالي كوستيرتون وطارق كامل أصحاب المصلحة في الهند تحضيراً الجتماع  .ICANN57فقد هدف التركيز في هذا
االجتماع إلى االجتماع بالنظراء ضمن األجهزة الحكومية ولمناقشة تأشيرات السفر لمجتمع  ICANNمع مكتب الشؤون الخارجية .بينما
ركز اجتماع آخر على التعاون مع المضيفين المحليين ،والمشاركة بين الوفد الهندي و.ICANN
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وفي منتصف شهر سبتمبر ،شارك ممثلون من المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEفي سحب اإلتفاقية التقنية في لوس أنجلوس
لتعزيز التعاون مع أقسام استقبال المجتمع األخرى في ( ICANNمكتب المسؤول الفني الرئيس ،وقسم النطاقات العالمية ،وتصميم نظام
اسم النطاق وتكنولوجيا المعلومات ،و ،IANAوالمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة) .واحرز تقدم في تحديد المشاركة التقنية داخل
 ICANNوإعادة التركيز على تعاون  ICANNمع المجتمع في مجاالت تقنية تؤديها .ICANN
وكانت المناقشات المجراة في كل من مسار حقوق اإلنسان والمصلحة العامة مثمرة.
وعقب مناقشة حول مراكز المشاركة في جينيفا ،نعمل على وضع استراتيجية عولمة  ICANNكاملة من أجل تقديم سياق باالتفاق مقابل
أي من القرارات التي يمكن تقييمها بخصوص افتتاح مراكز المشاركة.
وفيما يتعلق باجتماعات  ،ICANNسنجري بعض األبحاث المجتمعية في نهاية  2016إلثبات كيف قدم اقتراح مجموعة عمل
إستراتيجية اإلجتماعات بفعالية إزاء أهدافها في نهاية عامها األول في التنفيذ.
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
دانكن بيرنس ،خدمات اللغة واالتصاالت

النقاط واألحداث الرئيسية
خالل هذه الفترة ،مثلت األنشطة المرتبطة بإنتقال اإلشراف على وظائف  IANAمحط تركيز رئيسي في مساعينا المبذولة في االتصاالت
العالمية .وعملنا عن كثب مع غوران وفريق االنتقال الداخلي لتحضيره لجلسة االستماع في جلسة اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ
األمريكي ،فضالً عن جهود االتصاالت والمشاركة.
وسنواصل جهودنا في زيادة الوعي باستبدال مفتاح الدخول الرئيسي  KSKالمقبل وأمن واستقرار ومرونة مراجعة نظام اسم النطاق
 DNSالمستمرة .كما أجرى مدراء االتصاالت اإلقليمية قدر كبير من التوعية وحضور ودعم الفعاليات في مناطقهم المعنية .وباإلضافة
إلى ذلك ،سخر فريق خدمات اللغة واالتصاالت جهوداً كبيرة في التوعية والتحضير الجتماع .ICANN57

لمحة عامة عن النشاط
اتصاالت االنتقال :تدور الغالبية العظمى من عمل فريق االتصاالت ،وبالشراكة مع المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  ،GSEحول
التوعية التثقيفية المرتبطة بإنتقال اإلشراف على وظائف  ،IANAفضالً عن الحرص على إفصاح األصوات من حول العالم عن دعمهم
لالنتقال .وتم إطالق مجموعة من موارد اإلنترنت المخصصة لتبديد الشائعات ولمحة عن الدعم الخارجي الموجه لحمالت وسائل
التواصل االجتماعي .كما عملنا مع وسائل إعالم مستهدفة إلنشاء تغطية انتقال مستنيرة.
التوعية باستبدال مفتاح الدخول الرئيسي /KSKمراجعة األمن واالستقرار والمرونة  :SSRواصل فريق االتصاالت مساعيه في
زيادة التوعية العالمية باستبدال مفتاح الدخول الرئيسي ( ،)KSKوحافظ على تغطية إعالمية مستمرة وذلك بفضل حمالت التوعية .كما
قدمنا المساعدة لفريق إستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات اإلستراتيجية  MSSIفي مساعيهم المستمرة لزيادة المشاركة
في أمن واستقرار ومرونة  SSRمراجعة نظام اسم النطاق .DNS
الفعاليات اإلقليمية/التوعية :حضر مدرائنا اإلقليميين مجموعة من الفعاليات في الجوانب المعنية ،باعتباره جزء من مساعينا المستمرة
لزيادة الوعي وفهم دور  ICANNوالمشاركة في المجتمع .وتضمنت الفعاليات سجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي
 LACNIC26/LACNOG16في سان خوسيه ،كوستا ريكا ،ومركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ  APNIC42في
كولومبو ،سيريالنكا ،ومنتدى نظام اسم النطاق  DNSالثالث ألمريكا الالتينية والكاريبي في سانتو دومينغو ،جمهورية الدومينيكان،
ومنتدى األمن السيبراني وحوكمة اإلنترنت  CyFy2016في نيو دلهي ،الهند ،ومنتدى حوكمة اإلنترنت  IGFالجيورجي  2016في
تبليسي ،جيورجيا.
اجتماع  :ICANN57استعداداً الجتماع  ICANN57في حيدر أباد ،عمل فريق االتصاالت عن كثب مع المشاركة العالمية ألصحاب
المصلحة  GSEوفريق االجتماعات لتثقيف المسافرين حول شكل االجتماع الجديد واجتياز إجراءات الحصول على تأشيرة .ويواصل
فريق الخدمات اللغوية ترجمة المواد األساسية (مثل اللوائح الداخلية الجديدة والمواد المرتبطة باالنتقال) الالزمة الجتماع ICANN57
ويساعد الفريق في الحصول على تأشيرة للمترجمين الفوريين الحاضرين في االجتماع.

أهم القضايا والتخفيف منها

وشهدت األسابيع التي سبقت اإلنتهاء من إنتقال اإلشراف على وظائف  IANAبعض المناقشات الحادة إزاء إنهاءها ،كما كان متوقعاً.
وفي  14سبتمبر  ،2016دعت مجلس الشيوخ األمريكي في اللجنة القضائية غوران والري ستريكلينغ من  NTIAوأعضاء المجتمع،
من بين آخرين ،لكي يشهدوا على االنتقال .وعمل فريق االتصاالت عن كثب مع غوران ومستشارين من الخارج لتحضيره لجلسة
االستماع .وعقب جلسة االستماع ،وجه مدراء الفريق اإلقليميين مساعيهم نحو التغطية اإلعالمية ،والتي أسفر عنها كمية كبيرة من
األجزاء للطباعة واإلذاعة حيث تهدف إلى تثقيف عامة الناس حول مزايا االنتقال.
وبعد االنتهاء من االنتقال بنجاح ،يعمل فريق االتصاالت على تلبية متطلبات عدة لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف IANA
ألصحاب المصلحة الخارجيين .حيث أعرب المجتمع عن رغبته برؤية تجسيد ما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف  IANAفي
 ،ICANNوالتي تتضمن على تحديث المحتوى واالتصاالت لتجسيد التغييرات .وتعزيزاً لهذا الهدف ،سنطلق كذلك حمالت تثقيفية
مستهدفة والتأكيد على التزامنا بالكفاءة التشغيلية.
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
ديفيد أوليف ،قسم دعم وضع السياسات ،مركز  ،EMEAاسطنبول

النقاط واألحداث الرئيسية
منظمة دعم العناوين ()ASO
• عيّن مجلس إدارة السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت كيفين بلومبيرغ في مجلس عناوين منظمة دعم العناوين  .ASOوبلومبيرغ هو
المدير التقني في شركة  ،Wireوهي مزود اتصال كندية.
• تحديث اإلجراءات  -وافق مجلس عناوين منظمة دعم العناوين  ASOعلى إجراء تغييرات في إجراءاتها التشغيلية،
بالتحديد التصويت .وأُرسلت هذه التغييرات إلى مجلس منظمة مصادر األرقام  NROالتنفيذي.
منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
• عيّنت  GNSOمؤخراً رئيس  ،GNSOجيمس بالديل ،باعتباره عضو مؤقت في إدارة المجتمع المتمكن ،والتي تمثل .GNSO
• وافقت  GNSOعلى ميزانية السنة المالية  2017لمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ( ICANNمساءلة )CCWG
المقترحة ،باإلضافة إلى تقديم إجراءات مراقبة التكاليف بالتعاون مع ميزانية مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN
(مساءلة .)CCWG
• تقرر انتخاب قيادة  - GNSOالموعد النهائي لرئاسة  GNSOفي  7أكتوبر .وتأهل كل من الرئيس الحالي ،جيمس بالديل،
ونائبي الرئيس الحالي ،دونا أوستين وهيذر فوريست ،للترشح لوالية أخرى .ال يوجد مرشحين آخرين لتاريخ ( 3أكتوبر).
• يحتوي  GNSOفي الوقت الحالي على  11عملية وضع السياسات في مراحل مختلفة.
األحمر/معرف المنظمة الحكومية الدولية  - IGOتم إرسال االقتراح النهائي من مناقشات
• حمايات الصليب
ّ
•

/GACمجلس اإلدارة/المنظمة الحكومية الدولية  IGOالمستمرة إلى  GAC/GNSOبينما تستمر المناقشات.
قضايا اعتماد خدمات الوكيل/الخصوصية  -عقب اعتماد مجلس اإلدارة لكافة توصيات عملية وضع السياسات  PDPفي
 9أغسطس ،بدأت خطة التنفيذ ووُ زعت دعوة المتطوعين لتشكيل فريق مراجعة التنفيذ ( .)IRTومن المفيد فيما لو تمكن
مجلس اإلدارة من إكمال ردها على مشورة  GACوالمشاركات إلجراء مجلس مراجعة التنفيذ.

منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
ً
• اعتمد مجلس  ccNSOوحدث التوجيهات الداخلية الجديدة لتلبية متطلبات لوائح  ICANNالداخلية في  27مايو وتحسبا النتقال
اإلشراف على وظائف .IANA
• وعيّن مجلس  ccNSOستيفين ديرهيك وبيرون هوالند ( ).caوجاي دالي ( ).nzفي اللجنة الدائمة للعمالء؛ كما عيّن بيتر كوتش
( ).deبدور عضو .RZEC
• كما ستشارك  ccNSOفي مجموعة العمل المجتمعية على عائدات المزاد العلني.
• وأعرب مجلس  ccNSOعن دعمه للميزانية المقترحة في مسار العمل  2لمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN
(مساءلة  )CCWGوطريقة التعامل مع التغييرات.
• أطلق مجلس  ccNSOعملية وضع سياسات  ccNSOالثالثة منذ إنشاء  ccNSOفي عزل نطاقات المستوى

•

األعلى العامة لرموز البلدان  ccTLDsومراجعة آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بتفويض وإلغاء ونقل و عزل نطاقات
المستوى األعلى العامة لرموز البلدان .ccTLDs
سعة لمراجعة تشابه السالسل ( )EPSRPحول اسم النطاق المد ّول  IDNتوجيهات
وسيقترح تقرير هيئة العملية المو ّ
مراجعة محدثة  -كيفية التعامل مع قرار فصل التوصيات (األحرف الصغيرة مقابل األحرف الكبيرة) .أرسلت اللجنة
اإلستشارية لألمن واالستقرار  SSACمشورة تعاكس التوجيه المقترح .وأعربت  GACواللجنة االستشارية العامة لعموم
المستخدمين  ALACعن دعمهم لتوجيه المراجعات.

المجتمع العام/اللجنة االستشارية العامة ()ALAC
• أعيد تعيين غرينبيرغ الرئيس الحالي للجنة اإلستشارية العامة  ،ALACلمدة سنة أخرى ،ابتدا ًء من  9نوفمبر  2016خالل اجتماع
.ICANN57
• وأكدت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  ALACعلى رئيس اللجنة االستشارية  ،At-Largeأالن غرينبيرغ ،بدور
ممثل  ALACفي إدارة المجتمع المتمكن في .ICANN
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•
•

أنشطة وضع مشورة السياسات  -أرسلت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  ALACثالث بيانات رداً على
التعليقات العامىة ،بما في ذلك دليل إزدهارسوق نطاقات المستوى األعلى العامة (بيتا).
نشر الوثيقة اإلعالمية "قضايا سياسات مجتمع  - At-Largeلما يجب على المستخدمين النهائيين االهتمام"  -جهد تعاوني بين
أعضاء مجتمع .At-Large

•

تركز مراجعة مجتمع  At-Largeحاليا ً على منظومات  At-Largeوالمنظمات اإلقليمية العامة .يتوفر االستبيان
اإللكتروني للمجتمع ومجلس اإلدارة والعاملين.

اللجنة اإلستشارية الحكومية ()GAC
• عيّن  GACورئيس  ،GACتوماس شنايدر ،بدوره كممثل مؤقت في إدارة المجتمع المتمكن.
• من المقرر تجديد فريق قيادة  .GACيتم تأهيل/إتاحة رئيس  GACلوالية ثانية لمدة سنتين ،ال يوجد مرشح آخر للرئاسة .يصل
كافة نواب الرؤوساء الحاليين إلى نهاية الوالية الثانية لمدة سنتين كأقصى حد .يوجد ستة مرشحين لخمسة مناصب كنائب رئيس.
وستعقد االنتخابات في حيدر أباد.
• متابعة مشورة هلنسكي من  - GACتنظر  GACفي تنفيذ سياسة اعتماد خدمة الوكيل/الخصوصية .واشترك متطوعو
 GACفي فريق مراجعة التنفيذ لضمان تمثيل مخاوف .GAC
• حمايات منظمة حكومية دولية  - IGOتنتظر  GACالمزيد من التطورات/اإلجراءات من مجلس اإلدارة بينما عدّلت

المنظمات الحكومية الدولية "( IGOsالمجموعة الصغرة") متطلباتها مؤخراً.

•

حمايات الصليب األحمر – تنتظر  GACالمزيد من التطورات واإلجراءات من مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمشورة جعل الحمايات
المؤقتة الحالية دائمة.

•

تنفيذ اللوائح الداخلية الجديدة  -ستجري  GACمناقشاتها/قراراتها بخصوص متطلبات العملية للمجتمع المتمكن في
اجتماع  ICANN57وبعض القضايا المرتبطة بها.

اللجنة اإلستشارية لنظام ملف خادم الجذر ()RSSAC
• عقدت اللجنة اإلستشارية لنظام خادم الجذر  RSSACورشة عمل ثالثة من  13-11أكتوبر لمتابعة معالجة قضايا أساسية مرتبطة
بتشغيل وتطور نظام خادم الجذر.
• عمل تجمع اللجنة اإلستشارية لألمن واالستقرار والمرونة على ثالثة تقارير :تاريخ نظام خادم الجذر ،والعناصر التقنية لمشغالت
خادم الجذر المرتقبة ،ونظم التسمية المستخدمة في خوادم الجذر.
• يعتمد بيان اللجنة اإلستشارية لنظام خادم الجذر  RSSACفي  21سبتمبر حول تأثير عدم خادم جذر واحد على
مراجعة الهياكل الحالية وتوفر خادم الجذر واالنقطاعات قصيرة األجل جراء األخطاء اإلدارية أو الهجمات .خلصت
اللجنة اإلستشارية لنظام خادم الجذر  RSSACإلى أن فقدان خادم الجذر واحد لن يسبب مشاكل إستقرار فورية على خادم الجذر.
• مشورة اللجنة اإلستشارية لنظام خادم الجذر  RSSACفي  6أكتوبر  2016حول اإلجراءات الالحقة في نطاقات
المستوى األعلى العام الجديدة .وتنصح اللجنة اإلستشارية لنظام خادم الجذر  RSSACإلى أنه في حال تتوافق الخطط المستقبلية
لمزيد من نطاقات المستوى األعلى  TLDsمع برنامج التوسع السابق ،ال تتوقع اللجنة أي قضايا تقنية .وفي حال تغير نهج توسيع
نطاق المستوى األعلى  TLDفي المستقبل بشكل ملحوظ ،تود اللجنة اإلستشارية لنظام خادم الجذر  RSSACاألخذ برأيها مجدداً.
اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
• كانت ورشة عمل اللجنة اإلستشارية لألمن واالستقرار  SSACالسنوية مثمرة في أرلينغتون ،فيرجينيا في  13-12سبتمبر.
• نشر تقرير اللجنة اإلستشارية لألمن واالستقرار  SSACفي  30أغسطس  ،SAC084تعليقات اللجنة االستشارية

لألمن واالستقرار  SSACعلى التوجيهات المقدمة إلى هيئة عملية مراجعة التشابه الموسعة إلجراء عملية المسار
السريع لـ  .IDN ccTLDتؤكد اللجنة اإلستشارية لألمن واالستقرار  SSACمجدداً على المبادئ الثالثة األساسية المتعلقة
•
•
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بعالمات اسم النطاق المدوّ لة  IDNفي منطقة الجذر :التحفظ واإلدراج واالستقرار .توصي اللجنة اإلستشارية لألمن واالستقرار
 SSACبعدم قبول التوجيهات المقترحة ،جراء التهديد المترتب على أمن واستقرار نظام اسم النطاق .DNS
يم ّر أطرف عمل اللجنة اإلستشارية لألمن واالستقرار  SSACاألربعة بمراحل تطوير متنوعة :فضاء اسم واحد ،وتوافق
اسم النطاق المدوّ ل  ،IDNواجتماع المائدة المستديرة للجنة اإلستشارية لألمن واالستقرار /SSACمنتدى حوكمة اإلنترنت IGF
 ،2016والتخطيط لورشة عمل اإلمتدادات األمنية لنظام إسم النطاق .DNSSEC
دعت اللجنة اإلستشارية لألمن واالستقرار  SSACخبير خصوصية واحد لالنضمام إلى  :SSACتارا والين ،موظفة محللة
خصوصية في غوغل.
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
طارق كامل ،المشاركة الحكومية والمنظمة الحكومية الدولية IGO

النقاط واألحداث الرئيسية
تميزت هذه الفترة بحيويتها لحوكمة اإلدارى على المستوى العالمي واإلقليمي على حد سواء .وباإلضافة إلى التركيز على انتقال ،IANA
نظرنا كذلك وناقشنا نماذج حوكمة اإلنترنت في منظومة حوكمة اإلنترنت الحالية وفي سياق تطورها المستقبلي.
وفي هذا الصدد ،شارك فريق المشاركة الحكومية  GEمنذ اجتماع مجلس اإلدارة بروكسل في سبتمبر في عدد من فعاليات المشاركة
الحكومية واإلقليمية والعالمية للمنظمات الحكومية الدولية  IGOالمهمة.
وكان اجتماع  ICANN Studenkriesمن األحداث المهمة في هذه الفترة حيث أجريت في كرواتيا بداية شهر أكتوبر .حيث عززت
المناقشات وفترات التحدث مشاركة المدير التنفيذي في  ICANNوأعضاء مجلس اإلدارة وطاقم عمل المشاركة الحكومية  GEعن
كثب ،مع عدد من القادة المفكرين من مجتمع  .ICANNوباإلضافة إلى ذلك ،حظي غوران في أكتوبر بفرصة االلتقاء بأعضاء من
البرلمان األوروبي وغيرهم من أصحاب المصلحة في فعاليات المشاركة في بروكسل .واعتبرت هذه االجتماعات مدخل مهم للرئاسة
الحكومية اإلقليمية في قضايا مرتبطة بـ  ICANNووضعت النقاط األساسية لمزيد من المشاركة .حيث يهتم أعضاء البرلمان األوروبي
( )MEPsبأسئلة عن حوكمة اإلنترنت ودور  ICANNالمستقبلي ،وستحصل على وفد كبير ( 18عضو من البرلمان األوروبي) في
منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFفي المكسيك.
وبالتعاون الوثيق مع خبراء في مجال المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEوفريق المشاركة اإلقليمية من أمريكا الالتينية ،يستمر
فريق المشاركة الحكومية  GEبالتطوير والعمل اللوجستي بخصوص منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFالعالمي في المكسيك في ديسمبر
( .2016يرد المزيد من التفاصيل في قسم النشاط أدناه).
وقد كانت هذه الفترة مهمة لتثقيف وتوعية الحكومات فيما يتعلق بعملية وحالة إنتقال اإلشراف على وظائف  .IANAويواصل العاملون
في المشاركة الحكومية  GEعملها المستهدف في المجتمع الحكومي العالمي لمعالجة قضايا طرحت في إجراء  IANAلتنفيذ االنتقال
حاليا ً حيث تنازلت  NTIAعن العقد في  1أكتوبر .2016
وكجزء من المشاركة المستمرة مع الحكومة الهندية ،وكذلك كجزء من االستعدادات الجتماع  ICANN 57في حيدر أباد ،توجه رئيس
المشاركة الحكومية  GEوالمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEإلى الهند في أواخر سبتمبر .وباإلضافة إلى االجتماعات الفردية
مع مسؤولي الهند البارزين في وزارة تكنولوجيا المعلومات والشؤون الخارجية ،قدمت  ICANNكذلك مشاركة ناجحة في منتدى األمن
السيبراني وحوكمة اإلنترنت  CyFy 2016في الهند .كما تمت مناقشة الشراكة بين  ICANNوالهند ما بعد اجتماع ICANN 57
خالل هذه الزيارة.
وخالل فترة التقرير ،واصل العاملون في المشاركة الحكومية  /GEالمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEأنشطتهم في المشاركة
الحكومية اإلقليمية مع مسؤولين معنيين في دول ومناطق مختلفة كما أشير إليه في التقرير الشهري للجنة اإلستشارية الحكومية ()GAC

لمحة عامة عن النشاط
 .1التنسيق مع اللجنة اإلستشارية الحكومية ()GAC
يتضمن العمل مع  GACالتحضير الجتماع حيدر أباد وكذلك العمل مع مجموعات عمل  GACبالتحديد في المناطق المهمشة والسالمة
العامة .وتعتبر هذه المشاركة مهمة بين  GACوالعاملين في المشاركة الحكومية  GEوالتي تساعد على زيادة العضوية في GAC
وكذلك نشاط ومشاركة األعضاء في عمليات  ICANNمتى ما انضموا إليها .حيث تعد إحدى نتائج التعاون عن كثب طلب من مجموعة
عمل  GACفي المناطق المهمشة لتقديم المساعدة من المشاركة الحكومية  GEوطاقم العمل اإلقليمي في المشاركة العالمية ألصحاب
المصلحة  GSEلوضع تدريب بناء القدرات للحكومات في الدول األعضاء .وساعد طاقم عمل المشاركة الحكومية  GEفي وقت سابق
رئاسة مجموعة العمل على وضع خطط عمل جرى مراجعتها والتعليق عليها من عضوية  .GACوكنتيجة لذلك ،تتمثل النتيجة األولى
بالتعاون بين رئاسة مجموعة العمل في  GACوطاقم عمل المشاركة الحكومية  GEوطاقم العمل اإلقليمي في المشاركة العالمية
ألصحاب المصلحة  GSEمن أجل التخطيط الجتماعات  GACاإلقليمية :سيعقد اجتماع  GACاإلقليمي اآلسيوي في حيدر أباد
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بالتنسيق مع اجتماع  ICANN 57واجتماع  GACاإلقليمي اآلخر المخطط إجراؤه ألعضاء  GACاإلقليميين اإلفريقيين في
يونيو/فبراير  2017في نايروبي كينيا.
أُعدت هذه الفعاليات بالتعاون مع رئاسة  GACوفرق المشاركة اإلقليمية لدعم جهود تعزيز بناء القدرات وبالتالي سيحصل أعضاء
 ،GACوال سيما األعضاء الجدد ،على معلومات موجزة والتوصل إلى قضايا مستجدة بسرعة أكبر .حيث يتمثل الهدف من ذلك بتحسين
كفاءة األعضاء الجدد لدى مشاركتهم في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ( )MSMفي .ICANN
كما دعمت المشاركة الحكومية  GEالتعاون المستمر مع  GACفيما يتعلق بحماية اختصارات المنظمة الحكومية الدولية  IGOفي
برنامج  gTLDالجديد ،وبخصوص حرف األمم المتحدة الجديد (انظر أدناه) بل كذلك لتسهيل فرص إنشاء حوار مناسب حيث سيؤدي
إلى قرار نهائي كما نأمل.
ويواصل فريق المشاركة الحكومية  GEتقديم إحاطات موجزة ودعم لمجموعة عمل مجلس اإلدارة حول حوكمة اإلنترنت ،وفيما يتعلق
بمناقشاتها واإلحاطة التالية لمجلس اإلدارة بالكامل .وسيمثل العرض المقترح إحاطة محرزة حول مناقشات مجموعة العمل ،وبالتالي
حول مشاركة  ICANNفي قضايا حوكمة اإلنترنت .وباإلضافة إلى ذلك ،ستغطي وسائل تصنيف القضايا وتحديد األولويات للرد ضمن
إطار عمل تقره لوائح  ICANNالداخلية الجديدة ونموذج المجتمع المتمكن.
 .2مشاركة الحكومة والمنظمات الحكومية الدولية IGOs
يتعاون فريق مشاركة الحكومة والمنظمة الحكومية الدولية  IGOمع الحكومات و GACوالمنظمات الدولية العالمية واإلقليمية فضالً عن
البعثات القطرية والممثلين الدائمين في منظمات حكومية دولية  IGOsعدة في جينيفا ونيويورك.
وبالتالي ،يقدم فريق المشاركة الحكومية  GEتوجيه تنظيمي لمشاركة  ICANNفي الفعاليات المتعلقة باألمم المتحدة .وتخلل شهر
سبتمبر وأكتوبر اجتماعات تحضيرية إقليمية عديدة للجمعية العالمية لتقييس اإلتصاالت ( .)WTSAوتش ّكل هذه االجتماعات التحضيرية
اإلقليمية قرارات وتوصيات مقترحة ستتم مناقشتها حينها في الجمعية العالمية لتقييس اإلتصاالت  WTSAوالتي ستعقد في مدينة
الحمامات في تونس بتاريخ  25أكتوبر  3 -نوفمبر .وتضمنت االجتماعات اإلقليمية جلسات لالتصاالت السلكية والالسلكية في آسيا
والمحيط الهادئ  APTفي دا نانغ ،الفيتنام :عقد اجتماع ( ATUكل من االجتماعات التحضيرية العربية واإلفريقية) في القاهرة ،مصر؛
وعقد اجتماع االتحاد األوروبي اإلقليمي في كوبنهاجن ،الدنمارك .حيث عملت المشاركة الحكومية  GEمع طاقم العمل اإلقليمي في
المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEعلى تغطية االجتماعات التحضيرية ،وسنحصل على تمثيل من طاقم العمل في اجتماع
الجمعية العالمية لتقييس اإلتصاالت  WTSAفي تونس من فريق المشاركة الحكومية .GE
ومن بين القضايا المستجدة من الجمعية العالمية لتقييس اإلتصاالت  WTSAاإلقليمية حيث من المحتمل طرحها في االجتماع العالمي في
مناقشات حول بنية الكيان الرقمي ( )DOAواالقتراحات بخصوص النظم المعرفة المختلفة .وتعتبر مشاركة المشاركة الحكومية GE
مهمة لتعقب هذه المناقشات وتحديد الخبرة التقنية في مساعدة الممثلين على منع ارتباط المناقشات بحلول غير مناسبة أو غير حيادية تقنيا ً
حسب االقتضاء .كما نحرص على عدم محاولة أي شخص إقناع الحكومات من الدول النامية على استبدال بنية الكيان الرقمي ()DOA
ونظام اسم النطاق  ،DNSوبالتالي ستكون مشاركة  ICANNبال قيمة.
وعقد فريق عمل تعزيز التعاون ( )ECفي مفوضية األمم المتحدة للعلوم والتكتولوجيا والتنمية ( )CSTDاجتماع عمله األول في جينيفا
في  30سبتمبر .وكانت من أولى الجلسات العديدة المخططة في العام المقبل إلجراء حوار تعاوني حول تعزيز التعاون والطريقة األمثل
لدعم األهداف التنموية الدائمة في األمم المتحدة .ويتمثل هدف مجموعة عمل تعزيز التعاون بتقديم تقرير باإلجماع من مجموعة العمل
إلى جلسة مفوضية األمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا والتنمية  CSTD 2018ومن ثم إلى الجمعية العمومية لألمم المتحدة UNGA
تنفيذاً للمسؤولية الممنوحة إلى المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي  ECOSOCمن الجمعية العمومية لألمم المتحدة  UNGAفي نهاية
شهر ديسمبر .حيث دعمت  ICANNاجتماع العمل األول من خالل المشاركة في مجموعة عمل تعزيز التعاون كجزء من المجتمع
التقني والتمثيل) وكذلك عبر المساعدة بتدوين الحوارات والمفاوضات إلنشاء السجل وتسهيل فعالية مساعي مجموعة العمل.
كما غطى طاقم عمل المشاركة الحكومية  GEاجتماعات مجموعة العمل في مجلس اإلتحاد الدولي لإلتصاالت  ITUفي جينيفا
بخصوص المناقشات المتعلقة بسياسات اإلنترنت العامة والمشاورات المفتوحة ومجموعة العمل المجتمعية  CWGفي القمة العالمية
لمجتمع المعلومات  .WSISكما تراقب المشاركة الحكومية  GEنشاط الجلسة الواحدة والسبعين للجنة األمم المتحدة الثانية والتي تبدأ في
شهر سبتمبر وحوارات في لجان أخرى تتطرق إلى أمن واستقرار وإمكانية تشغيل اإلنترنت ونظام اسم النطاق وبالتالي التطرق إلى
صالحية  .ICANNويساعد إجراء التوعية والتثقيف المستمر بالتعاون مع المنظمات الشقيقة في هذا الشأن.
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وباإلضافة إلى ذلك ،تعاونت المشاركة الحكومية  GEمع مجتمع اإلنترنت  ISOCوتشاركت مع الحكومة الفنلندية لدى األمم المتحدة في
نيويورك لتقديم إحاطة جانبية للمثلين في البعثات الدائمة من الحاضرين في فريق الخبراء الحكوميين ( Gالمشاركة الحكومية .)GE
وقدمت الفعالية خبراء أكادييمن إلحاطة ممثلي البعثة وبالتالي مناقشة الجوانب التقنية في قضايا األمن السيبراني مثل اإلمتدادات األمنية
لنظام إسم النطاق  DNSSECمع الخبراء .كما تم تمثيل  ICANNفي وقت مبكر من شهر سبتمبر في منظمة الكومونولث لالتصاالت
( )CTOفي حدث رفيع المستوى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في فيجي وندوة بناء قدرات تقنية المعلومات واإلتصاالت  ICTالعالمي
في اإلتحاد الدولي لإلتصاالت  ITUفي كينيا والتي كانت بمثابة توعية مالئمة لشريحة واسعة في الرئاسة في المناطق وطاقم العمل
المتاحين لتقديم تحديث مناسب بخصوص االنتقال .حيث تجذب هذه الفعاليات قطاع الصناعة باإلضافة إلى الممثلين الحكوميين.
بينما كان موضوع منتدى األمن السيبراني وحوكمة اإلنترنت  CyFy 2016في الهند "آسيار الرقمية  -كتابة طلب الحوكمة الجديد".
واشتمل المؤتمر خمسة أركان في المناقشة  -االقتصاد الرقمي ،والمشاركة الدولية ،واألمن السيبراني ،والدخول واإلدراج ،وبناء
القدرات .كانت  ICANNإحدى الشركاء المشاركين في المؤتمر المنعقد في نيو دلهي.
حيث منحت الزيارة إلى الهند فرصة ألعضاء فريق المشاركة الحكومية  GEوالمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEالبارزين
إلجراء اجتماعات ثنائية مع مسؤولي الوزارة والمشاركة في مناقشات حول مواضيع رئيسية تؤثر على مهمة  ICANNفي بيئة ما بعد
مرحلة االنتقال .ومن بين االجتماعات الثنائية في الهند ،أجريت اجتماعات مع وزير اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات رافي شانكار
براساد؛ وأرفيند غوبتا ،نائب مستشار األمن القومي في الحكومة الهندية؛ وغولشان راي ،منسق األمن القومي السيبراني في مكتب رئيس
وزراء الهند .ودعمت االجتماعات مع مسؤولي الحكومة التحضيرات الجتماع  iCANN 57وكذلك مشاركة الهند في ICANN
مستقبالً.
وشاركت  ICANNكذلك في الحوارات المتعلقة بتطور النظام البيئي لحوكمة اإلنترنت في فعاليات عدة في شهر سبتمبر وأكتوبر
وتتضمن ندوة سالزبورغ حول "تخيل الحالة  -تأثير التطور الرقمي اآلن وفي السنوات القادمة"؛ واجتماع حرية اإلنترنت باستضافة
الملجس األوروبي في ستراسبورغ والمنتدى العالمي في ايندهوفن ،هولندا وغيرها من الدول .وتبرز هذه المناقشات األفكار والنماذج
الحالية حول المساءلة والشفافية التي من الممكن وضعها في مسار العمل  .2وستدعم المشاركة الحكومية  GEمؤتمر االختصاص
واإلنترنت والذي سيعقد في باريس بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية على الفور بعد اجتماع  .ICANN 57وسيتم تزويد المناقشة
حول االختصاص في جلسة التشاور من اجتماع حيدر أباد وقد يؤثر بدوره على الحوارات واالبالغ عن مناقشات مسار العمل  2لما بعد
مرحلة االنتقال.
 .3المشاركة في مناقشات حوكمة اإلنترنت
وبتعاون المشاركة الحكومية  GEعن كثب مع طاقم عمل المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  ،GSEحيث سيؤدي إلى تحضيرات
 ICANNلمنتدى حوكمة اإلنترنت  IGFالعالمية  2016والذي سيعقد في جواداالخارا في المكسيك من  9-5سبتمبر .وبالتعاون مع خبراء
في مجال المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEوفريق المشاركة اإلقليمية من أمريكا الالتينية ،يستمر فريق المشاركة الحكومية GE
بالتطوير والعمل اللوجستي بخصوص منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFالعالمي .ويتضمن هذا العمل مع عمليات مجلس اإلدارة حول المسائل
اللوجستية وفعاليات الحديث المرتقبة ومجاالت المشاركة لمجلس اإلدارة .وستتضمن مشاركة  ICANNعلى نشاط حر (جلسة عامة منظمة
من  ICANNحول إنتقال دور اإلشراف على وظائف  IANAصباحا ً ودعوة للتحدث لرئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي في ICANN
لحضور اجتماع رفيع المستوى تنظمه الحكومة المكسيكية بعد الظهيرة) .وسيتضمن تواجد  ICANNفي منتدى حوكمة اإلنترنت IGF
العالمي كذلك منتدى مفتوح خاص بـ  ،ICANNويتواجد في قرية منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFللقيام بالتوعية والتثقيف عبر مقصورة
ICANN؛ وسيقود طاقم عمل  ICANNأو أعضاء المجتمع الداعم بتوجيه هيئات عدة أثناء منتدى حوكمة اإلنترنت  .IGFويتمثل الهدف
الرئيسي من مشاركة  ICANNبتوعية المجتمع األوسع الذي ال يحضر اجتماعات  ICANNدوما ً وذلك من أجل دعوتهم للمشاركة أكثر في
عملية ICANN
تستمر  ICANNأيضا ً في دعم منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFالوطني واإلقليمي .ساهمت المشاركة الحكومية  GEخالل الشهرين
الماضيين ،وبالتعاون مع أعضاء فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  ،GSEبتقديم الدعم لمنتديات حوكمة اإلنترنت IGFs
اإلفريقية واأللمانية والجيورجية والدانماركية واألوغندية والبولندية واألرمنية والبوسنية إلى جانب أنشطة أخرى .وتواصل المشاركة
الحكومية بدعم مشاركة  ICANNفي الرابطة الداعمة لمنتدى حوكمة اإلنترنت  IGFSAودعمها اإلضافي لمنتدى حوكمة اإلنترنت IGF
الوطني واإلقليمي .حيث تعتبر منتديات حوكمة اإلنترنت  IGFsالوطنية واإلقليمية مؤتمرات مزودة ذات أهمية والتي تعمل على تحديث
األفكار والمناصب وأفضل الممارسات المرشحة في منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFالعالمي .وتعتبر هذه االجتماعات مكان للتوعية بما بعد
المجتمع الذي يحضر اجتماعات  ICANNبانتظام .كما تقدم ما يثبت تعاون نموذج أصحاب المصلحة المتعددين بين أصحاب المصلحة.
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وتدعم  ICANNباستمرار معاهد حوكمة اإلنترنت اإلقليمية وإحاطات حوكمة اإلنترنت باعتبارها وسائل لمشاركة األعضاء الجدد
المرتقبين من مجتمع  .ICANNوتضمنت المشاركة مع معاهد حوكمة اإلنترنت اإلقليمية خالل الشهرين الماضيين معهد آسيا والمحيط
الهادئ لحوكمة اإلنترنت ( )APSIGفي بانكوك تايالند ،والمدرسة األفريقية لحوكمة اإلنترنت  AfriSIGفي دوربان جنوب إفريقيا
وإحاطات منصة اإلنترنت في جنيف  DIPLO/GIPحول حوكمة اإلنترنت في جينيف .حيث تعتبر هذه المنتديات طريق مشاركة مباشر
ألفراد متفانين ومميزين يهتمون بأفكار حوكمة اإلنترنت .حيث تقدم المنتديات جمهور متفاعل لتثقيفهم حول نموذج أصحاب المصلحة
المتعددين ودور  ICANNفي اإلنترنت .حيث تقوم كل من معهد آسيا والمحيط الهادئ لحوكمة اإلنترنت ( )APSIGوالمدرسة األفريقية
لحوكمة اإلنترنت  AfriSIGبتدريب جيل القادة التالي في مناطقهم.
بينما تقدم منصة اإلنترنت في جنيف  Diplo/GIPتعليم مستمر للبعثات والممثلين في منتديات حوكمة اإلنترنت  IGOsفي جينيف.
حيث تعتبر منصة تعليمية مهمة بينما يتغير الممثلين نظراً لتغييرات المشاركة وعودة المسؤولين إلى مواطنهم .حيث تجعلم المعلومات
ممثلين أكثر كفاءة ومعرفة في منتديات حوكمة اإلنترنت  ،IGOsبل تطور القدرات في موطنهم بعد العودة من مشاركتهم في جينيف.
وتعقد فعاليات التوعية ذاتها في نيويورك بالتنسيق مع المنظمات الشقيقة مثل مجتمع اإلنترنت .ISOC

أهم القضايا والتخفيف منها

هدف التركيز األساسي لنشاط المشاركة الحكومية في شهر سبتمبر وأكتوبر إلى إدارة فعاليات التوقعات والتوضيح دعما ً إلنتقال دور
اإلشراف على وظائف  .IANAحيث تضمن هذا التواصل المستمر وتشجيع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية  IGOsحول
العملية المتضمنة في انتقال  IANAوما الذي تعنيه بعض اإلجراءات وكيفية التعامل معها .ويدعم المجتمع العالمي االنتقال وإرسال
رسائل التهنئة ،إال أنهم ما زال المجتمع يطلب الحصول على معلومات لفهم ما سيبدو عليه تنفيذ ما بعد مرحلة االنتقال .وسيتسمر هذا
العمل بينما تدخل استفسارات مسار العمل  2للمساءلة والمناقشة حول االختصاص وإطالق اللوائح الداخلية الجديدة حيز التنفيذ.
دعمت المشاركة الحكومية  GEفي مطلع سبتمبر مكتب المدير التنفيذي رداً على رسالة األمين العام في األمم المتحدة إلى الممثلين
الدائمين في األمم المتحدة حول مخاوف مستمرة بشأن حماية أسماء واختصارات المنظمة الحكومية الدولية  IGOمن المستوى الثاني
والثالث في برنامج نطاق المستوى األعلى  TLDالجديد .أوضح خطاب الرد إلى األمين العام في األمم المتحدة الحمايات الحالية وتاريخ
المفاوضات وقدمت إحاطات إعالمية إلبالغ مكتب األمين العام في األمم المتحدة حول هذه القضايا .وتعمل المشاركة الحكومية  GEعن
كثب مع مكتب المدير التنفيذي وقسم النطاقات العالمية  ،GDDباإلضافة إلى فرق المشاركة اإلقليمية لمراقبة الردود على رسالة األمين
العام في األمم المتحدة وتوضيح الحماية المؤقتة الحالية وتسهيل العمل على إيجاد حل دائم إلى جانب الخطوط المتفق عليها بين أصحاب
المصلحة في هلنسكي .واستمرت المناقشة حول الخطاب أثناء نشر المعلومات من خالل طاقم عمل األمم المتحدة.
ويواصل فريق المشاركة الحكومية  GEالعمل بالتعاون مع العاملين في  ICANNمن إستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين
والمبادرات اإلستراتيجية  MSSIوالمجتمع حول مواضيع مسار العمل  )WS2( 2ومناقشات حول االختصاص والتنوع والمساءلة
والشفافية وحقوق اإلنسان .ويجيب فريق المشاركة الحكومية  GEعلى االستفسارات الجديدة المطروحة من الحكومات حول دور
 ICANNفي هذه القضايا مسار العمل  2مستقبالً
وكما ذكر في األعلى ،يستمر فريق مشاركة المنظمات الحكومية الدولية  IGOsوالحكومات في  ICANNبمتابعة المناقشات المتعلقة
بحوكمة اإلنترنت في اإلتحاد الدولي لإلتصاالت  ITUومنظمات األمم المتحدة األخرى للتخفيف من أي مخاطر تتطرق إلى صالحية
 .ICANNويواصل الفريق دوره التعاوني مع المجتمع التقني والمنظمات الشقيقة لدعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين على
اإلنترنت عموماً.
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تقرير منظمة  ICANNإلى مجلس اإلدارة
تيريزا سوينهارت ،إستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات اإلستراتيجية ()MSSI

النقاط واألحداث الرئيسية
حققت إنجازات عدة فيما يتعلق بجوانب مسؤولية القسم ،بما في ذلك دعم إنهاء إنتقال اإلشراف على وظائف  IANAوالتحضير لما بعد
مرحلة االنتقال ،ومراقبة وإدارة المراجعة التنظيمية لمسار العمل  2في مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ،(CCWG) ICANN
ومراجعات معينة (أشير إليها سابقا ً بالمراجعات الملزمة في وثيقة تأكيد اإللتزامات) ،وعملية التوقعات اإلستراتيجية.
وبالنسبة النتقال اإلشراف على وظائف  ،IANAفقد واصل الفريق دعمه لفريق التنفيذ في مجاالت ذات صلة عند الحاجة ،باإلضافة إلى
العمل مع أقسام أخرى للعمل المرتبط بما بعد مرحلة االنتقال .وفيما يتعلق بمسار العمل  ،2دعم الفريق كل من عمل رؤوساء مجموعة
العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  )CCWG( ICANNفي تحضيراتهم وتخطيطهم للدعوات ،باإلضافة إلى التنسيق الداخلي والدعم
لمسار العمل  2والمجاالت المواضيعية ذات الصلة.
وبخصوص المراجعات الخاصة ،تخضع فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ( )CCT-RTإلى مرحلة المشاورات بينما
يعمل الفريق على تحليل البحث وتجميع البيانات .و ُتدعى كذلك إلجراء دراسات إضافية لإلبالغ عن عملها ،كدراسة إنتهاك نظام إسم النطاق
 ،DNSوهي دراسة تجرى في المناطق المهمشة ،وتحليل إنتشار إيقاف نطاقات  gTLDالجديدة .وركز اجتماع فريق مراجعة المنافسة وثقة
المستهلك وخيار المستهلك  CCT-RTفي  ICANN 57على تحديد االستنتاجات الرئيسية ،حيث ينوي الفريق إصدار تقرير مسودة
للتعليقات العامة في ديسمبر .بدأت المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام إسم النطاق  )SSR2( DNSبدعوة المتطوعين في شهر
يونيو ،مع استالم  65طلب من مجموعة متنوعة من األفراد .وبدأت المراجعة الثانية لنظام  ،WHOISوالتي يُشار إليها اآلن بمراجعة
خدمات دليل التسجيل ( ،)RDSبدعوة المتطوعين في شهر أكتوبر .وحسب اللوائح الداخلية الجديدة ،يتولى رؤوساء المنظمة الداعمة
/SOاللجنة االستشارية  ACمسؤولية تحديد العضوية في هذه المراجعات الخاصة ،واالجتماع في  ICANN 57لمناقشة اختيار اإلجراءات
التي تعتزم اتباعها.
وفيما يتعلق بالمراجعات التنظيمية ،ش ّكلت  GNSOفريق تنفيذ وتعمل حاليا ً على صياغة خطة التنفيذ خاصة بـ  34توصية معتمدة من
مجلس اإلدارة .وأخيراً ،تجري الجهة المراجعة المستقلة مراجعة  At-Largeعلى  100رد وارد من االستبيان اإللكتروني لتجميع
المالحظات وآراء المجتمع حول عمليات  At-Largeباعتبارها جزءاً من تجميع الحقائق.
وفيما يتعلق بمهمة التوقعات اإلستراتيجية للمنظمة ،فقد قام مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي بتجربة على التوجهات لتحديد الجوانب
الرئيسية .وتجري االستعدادت على التوقعات اإلستراتيجية التشغيلية في منظمة .ICANN

لمحة عامة عن النشاط
أسفرت دعوة المتطوعين لمراجعة أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق  DNSالثاني ( )SSRإلى مجموعة متنوعة من  65طلب
عالمياً .ومن المتوقع إنهاء اختيار أعضاء فريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة الثاني  SSR2في نهاية شهر نوفمبر ،وستتضمن
إختيار عملية بموجب اللوائح الداخلية الجديدة .أصدرت دعوة المتطوعين لمراجعة خدمات دليل التسجيل  )WHOIS-2( RDSقبل
اجتماع  ،ICANN 57وتجري االستعدادات إلطالق مراجعة المساءلة والشفافية الثالثة (فريق مراجعة المسؤولية والشفافية )ATRT3
في يناير  ،2017مع تفاصيل أساسية عدة مثل إجراء اختيار فريق المراجعة والذي سيحدده قادة المنظمة الداعمة /SOاللجنة االستشارية
 ACلتجسيد اللوائح الداخلية الجديدة ما بعد انتقال اإلشراف على وظائف  .IANAوباإلضافة إلى ذلك ،تستمر التحضيرات إلجراء
المراجعة الثانية للجنة الترشيح المقررة في فبراير  2017مع طلب تقديم المشاريع المقرر في نوفمبر .2016
ويدعم الفريق عمل مسار العمل  2من مجموعة العمل المجتمية لتعزيز مساءلة ( ICANNمساءلة  )CCWGومجموعاتها الفرعية إلى
جانب العديد من المجموعات الفرعية المتعلقة بانتقال مسار العمل  1ويجري التحضير لالجتماع الجلسة المباشرة من مجموعة العمل
المجتمعية لتعزيز مساءلة ( ICANNمساءلة  )CCWGفي حيدر أباد .وسيتم جمع أنشطة وتقدم المجموعات الفرعية من مسار العمل 2
بفريق الرئاسة استعداداً للمشاركة مع المجتمع في دعم شفافية ومساءلة المجموعة .وبالتعاون بين المجتمع ومجلس اإلدارة ،فإننا نضع
معايير تشغيلية ،وهو نظام إلجراء المراجعات بكفاءة وفعالية ،وتماشيا ً مع لوائح  ICANNالداخلية ،ومع المشاركة المجتمعية
والمشاورات المخطط لها في اجتماع .ICANN 57
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أهم القضايا والتخفيف منها
يستمر عرض النطاق الترددي للمتطوعين وجدول المراجعة المزدحم بتشكيل تحدي  -حيث تعتمد المراجعة على تعاون المجتمع النشط
عبر أعضاء بخبرة مطلوبة .كما أنها تستهلك الكثير من الوقت والمصادر .ومع المراجعات الخاصة الثالث الجديدة (المراجعة الثانية
لألمن واالستقرار والمرونة  ،SSR2وخدمات دليل التسجيل  ،RDSوفريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثالث  )ATRT3النشيطة
خالل األشهر المقبلة ،ما زالت هناك حاجة لضمان مشاركة المجتمع الكافية في المراجعات ،لكي ال يتم تهميشها بما يتعلق بأهميتها .وفي
حالة مراجعة خدمات دليل التسجيل  ،RDSتشارك مجموعة عمل مجلس اإلدارة بخصوص خدمات دليل التسجيل  RDSفي الحوار مع
رئاسة المنظمة الداعمة /SOاللجنة االستشارية  ACمن أجل تحديد ما إذا كان هناك طريقة إلجراء المراجعة بشكل فعال ،ولتقليل التأثير
على المجتمع .ووضع اقتراح لتقييد نطاق مراجعة خدمات دليل التسجيل  RDSبالتعاون مع رئاسة المنظمة الداعمة /SOاللجنة
االستشارية  ACوتنظر مجموعة عمل مجلس اإلدارة بخصوص خدمات دليل التسجيل  RDSفي معالجة هذه المخاوف .ويتم النظر في
اقتراح مشابه لتقييد نطاق فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثالث .ATRT3
ووفقا ً للوائح الداخلية الجديدة ،تم تعديل إجراء المراجعات لتجسيد توصيات مسار العمل  ،1وستستمر بعملها كآلية مساءلة وتطور مهم
للمنظمة والمجتمع .كما ستنقل اللوائح الداخلية مسؤولية اختيار فريق المراجعة إلى رئاسة المنظمة الداعمة /SOاللجنة االستشارية ،AC
والتي يجب عليها وضع إجراءات اختيار جديدة والتأكد من تلبية التنوع وأهداف المهارات .ولدعم هذا اإلجراء الجديد ،نعمل على تحديد
طرق للمساعدة على تشجيع رئاسة المنظمة الداعمة /SOاللجنة االستشارية  ACفي تقييم التنوع والخبرة اإلجمالية المجسدة في الالئحة
النهائية ونتائج التقرير عبر مؤشرات األداء األساسية  .KPIsعلى سبيل المثال ،وبالتعاون مع فرق المشاركة ،نجحنا بالحصول على
مقدمي طلبات من كافة المناطق ألجل فريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة الثاني  ،SSR-2بنسبة  %23من أفريقيا و %26من
آسيا .وباإلضافة إلى ذلك ،تم تحديد فرص عدة للتحسين مستقبالً وسيتم تعديلها ،بما في ذلك زيادة التركيز على التوعية أثناء فترة اختيار
الطلبق ،واالنتباه إلى إصدار نتائج ذات جودة والتي من الممكن أن تشكل تأثيراً كبيراً .كما نعمل على اكتشاف فيما لو كان هناك طرق
إلعادة معيار المراجعات على المدى الطويل لتعديلها مع استنزاف الموارد المتزايدة وتحديات عرض النطاق الترددي الذي نتوقع
استمراره في المستقبل .حيث بدأت هذه المناقشة في ورشة عمل مجلس اإلدارة في سبتمبر وسيركز العمل المتواصل على األماكن
لمشاركة المجتمع في المزيد من الحوارات.
وفيما يتعلق بمسار العمل  ،2تهدف القضية األساسية إلى العمل على تبسيط العمل ،بضمان بقاءه ضمن النطاق والموارد ،والتنسيق
المناسب في جوانب داخلية تتعلق بمجاالت موضوعية ،والتنسيق مع مجلس اإلدارة وإطار العمل لتركيز العمل على حلول جديدة عند
اللزوم ،واالستفادة من اآلليات الحالية حسب اإلمكان لتفادي إزدواجية الجهود.
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