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التقرير السنوي لعام 2008

الُمخصصة واألسماء  لألرقام  اإلنترنت  شركة 



تقرير ICANN السنوي لعام 2008  ivالسنوي لعام ٢٠٠٨ ٥ ICANN تقریر

"على مدار ١٠ سنوات، منذ میالد الشركة، شھدنا نمًوا ھائًال بمجتمع شركة ICANN من خالل المزید من 
المشاركة مع الحكومة عبر اللجنة االستشاریة الحكومیة، وشھدنا مشاركة متزایدة من أصحاب المصالح المتعددین، 
باإلضافة إلى وجود عملیة ارتقائیة محسنة. وعلى الرغم من كل التغیرات والتحدیات التي واجھتھا شبكة اإلنترنت، 

فقد حققت شركة ICANN تطوًرا ملحوًظا في الھیكل الخاص بھا واستمرت في النمو نحو التوصل إلى منظمة عالمیة 
ومستقرة حقیقیة، تعمل بطریقة متفتحة وشفافة.

"بینما نقترب من خاتمة اتفاق المشروع المشترك بین وزارة التجارة بالوالیات المتحدة وICANN في 
سبتمبر عام ٢٠٠٩، فأنا متأكد من أنكم ستناقشون باستفاضة ھذا االنتقال المؤسسي خالل اجتماعات ھذا األسبوع. 
ویعد ھذا االنتقال السلس لمرحلة ما بعد اتفاق المشروع المشترك أمًرا ضرورًیا والذي ال یمكن أن یتحقق إال عندما 
تكون المسئولیات مشتركة بین جمیع األطراف وجمیع أصحاب المصالح. وأنا أعتقد بأن ICANN اتخدت خطوات 

جادة نحو تحقیق المسئولیات الملقاة على عاتقھا. وفي ھذا السیاق، أرحب بإجراء مناقشات شفافة وشاملة، كما أرحب 
باالستشارات المعنیة بتطویر الثقة المؤسسیة، والتي توطدت في غضون األشھر القلیلة الماضیة. فأنا أراھا على أنھا 
مبادرة بناءة وحوار صحي سیساعد رؤیتنا بشأن االنتقال إلى مرحلة ما بعد اتفاق المشروع المشترك كما أنھا تعیننا 

على تشكیل مستقبل ICANN. أنا أشجع جمیع األطراف على المشاركة في ھذه العملیة، خاصة األطراف من منطقتنا، 
الذین أدعوھم الغتنام ھذه الفرصة والمشاركة بفاعلیة في المناقشات التي ستقام في غضون ھذا األسبوع. وال یسعني 

إال أن أؤكد بما فیھ الكفایة على أننا نسعى لتحقیق ھدف مشترك لـ ICANN وھو یتمثل في الفاعلیة واالستقرار 
واالستقالل حیث یشترك جمیع أصحاب المصالح بفاعلیة، وذلك بغض النظر عن االختالفات في اآلراء وكیفیة رؤیتنا 
للعقد التالي. دعوني أكرر ھنا بأن مصر حریصة على أن ترى ICANN تحقق انتقاًال ناجًحا لتصبح منظمة عالمیة 

مستقلة حًقا. وسنظل ندعم ICANN وسنستمر في االشتراك في عملیتھا، فنحن نؤمن إیماًنا قوًیا بنموذجھا الخاص 
بأصحاب المصالح.

"أود أن أؤكد للمرة الثانیة على أن اإلنترنت یجب أن تبقى تلك الشبكة الواحدة التي ال حدود لھا والتي نشترك 
بھا جمیًعا والتي یمكن من خاللھا لكل فرد التواصل بطریقة شاملة ومجانیة. إن الغرض من مھمتنا التعاونیة ھي 

التأكید على أن أجیالنا القادمة سوف تحصل على فرص متكافئة إن لم تكن أكبر، وسنواصل االستفادة من ھذه الوسیلة 
القویة." 

 سیادة الدكتور طارق كامل
 وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

جمھوریة مصر العربیة

اجتماع ICANN الثالث والثالثون الدولي، بالقاھرة، مصر، ٦ نوفمبر عام ٢٠٠٨

https://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/ لقراءة نص الخطاب كامًال، اذھب إلى
.MinisterKamel-OpeningSpeech-Cairo08.pdf

٠٦ مجلس اإلدارة لعام ٢٠٠٨ 

٠٧ مجلس اإلدارة لعام ٢٠٠٩ 

١٤ شكًرا ألعضاء المجلس الذین انتھت مدة عضویتھم في عام ٢٠٠٨ 

١٦ مھمة ICANN وقیمھا األساسیة 

١٧  ICANN ھیكل

١٨ رسالة رئیس مجلس اإلدارة 

٢٠ رسالة الرئیس والمسئول التنفیذي 

٢٢ تذكر جون بوستل: النظر إلى ما بعد العقد 

٢٤  ICANN مسئولیة وحوكمة الشركة في

٢٨ عشر سنوات من اجتماعات ICANN الدولیة 

٣٦ اجتماعات ICANN لعام ٢٠٠٨ 

٤٦ خطة إستراتیجیة لألعوام الثالثة القادمة 

٤٧ خطة التشغیل لعام ٢٠٠٧–٢٠٠٨ 

٤٩ إدارة أھداف خطة التشغیل - كیفیة إدارة العمل 

٥٠  ICANN األمن في

٥٢ أنشطة ھیئة اإلنترنت لألرقام الُمخصصة 

٥٦  ICANN أنشطة اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة في

٦٤ جھود سیاسة اسم النطاق الدولي 

٦٥ جھود برنامج اسم نطاق المستوى األعلى العام الجدید 

٦٦  ICANN األنشطة الخاصة بأقسام

٩٢ مكتب المحقق في الشكاوى 

 ٩٣ أنشطة لجنة الترشیح 

٩٤ الملحقات 

٩٤ بیانات ICANN المالیة لعام ٢٠٠٧-٢٠٠٨ 

١٠٦  ICANN مسئولیة وحوكمة الشركة في

١٢٤ الممارسات التعویضیة 

١٣٠ مسرد المصطلحات 

جدول المحتویات

https://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/MinisterKamel-OpeningSpeech-Cairo08.pdf.
https://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/MinisterKamel-OpeningSpeech-Cairo08.pdf.
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راجاسيخار راماراج
ديسمبر 2006 - أكتوبر 2009

نجيري ريونج
يونيو 2003 - نوفمبر 2008

جين جاك سوبرينات
نوفمبر 2007 - أكتوبر 2010

 بروس تونكين
يونيو 2007 - أبريل 2010

 ديفيد ووديليت
يونيو 2006 - مايو 2009

 ستيف كروكر
عالقات اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار

 سيادة السفير جانيس كاركلينز
عالقات اللجنة االستشارية الحكومية

 توماس نارتين
IETF عالقات

ويندي سيلتزير
عالقات اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين

رينهارد شول
عالقات مجموعة العالقات الفنية 

 سوزان وولف
عالقات اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

 بيتر دينجيت ثراش
رئيس مجلس اإلدارة

نوفمبر عام 2007 - مايو 2011

 روبيرتو جايتانو
نائب الرئيس 

ديسمبر 2006 - مايو 2011

 باول توومي
الرئيس والمسئول التنفيذي

عضو بحكم وظيفته

هارالد تفيت ألفاستراند
نوفمبر 2007 - أكتوبر 2010

 ريموندو بيكا
يونيو 2006 - أبريل 2010

سوزان بي كراوفورد
ديسمبر 2005 - نوفمبر 2008

ديمي جيتستشكو 
يناير 2005 - مايو 2009

ستيف جولدشتاين
ديسمبر 2006 - أكتوبر 2009

 دينيس جينينجز
نوفمبر 2007 - أكتوبر 2010

ريتا رودين جونستون 
يونيو 2006 - مايو 2008

مجلس اإلدارة لعام ٢٠٠٩

 بيتر دينجيت ثراش
 رئيس مجلس اإلدارة

نوفمبر عام 2007 - مايو 2011
•  محام في نيوزيلندا يمارس أعمال التقاضي المدنية، 

ويتخصص في الملكية الفكرية وقوانين المنافسة 
واإلنترنت. وقد عمل مستشاًرا قانونًيا لشركة 

InternetNZ بنيوزيلندا من عام 1996 حتى عام 
1999، وقد ترأس مجلس اإلدارة مرتين، كما كان 
رئيًسا سابًقا للجنة الشئون الدولية الخاصة بها؛ كما 

كان عضًوا باللجنة القانونية والتنظيمية بها.
 ،APTLD وقد قام بدور نشط في إنشاء وتطوير  •

وهي هيئة مديري سجالت أسماء النطاقات القومية 
لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ كما أنه الرئيس 

.ccTLD السابق؛ وقائد مجتمع
•  وقد شارك في ICANN منذ بدايتها؛ ووضع 

تعليقات على لوائح ICANN األولى؛ وشارك في 
رئاسة اجتماع ما قبل التشكيل للدوائر االنتخابية 

لعناوين اإلنترنت.
 •  عضو في اللجنة التنفيذية؛ ورئيس لجنة التعويضات. 

 روبيرتو جايتانو
 نائب الرئيس

ديسمبر 2006 - مايو 2011
•  ممثل المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت، 

وقد لعب دوًرا مهًما في تشكيل مجلس مسجلي 
اإلنترنت. وقد عمل ألكثر من ثالثين عاًما في 

مجال تقنية االتصاالت وتقنية المعلومات، وهو اآلن 
مسئول عن تطوير التطبيقات بمنظمة دولية.

•  وهو يقوم بدور نشط فيما يتعلق باإلنترنت وعملية 
صنع السياسات في ICANN منذ عام 1997. وقد 
خدم لمدة ثالث سنوات كعضو ال يحق له التصويت 
في عالقات اللجنة االستشارية العامة لمجلس إدارة 

ICANN؛ وقد لعب دوًرا رئيسًيا في مناقشات 
الوثيقة الرسمية لحكومة الواليات المتحدة وتكوين 

المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات األصلية في 
ICANN؛ وقد ترأس الجمعية العامة األولى لـ 

DNSO؛ وينصب تركيزه اآلن على إحياء الدوائر 
االنتخابية للمستخدمين األفراد والمسجلين.

•  عضو، لجنة إدارة مجلس اإلدارة، واللجنة التنفيذية 
ولجنة إعادة النظر؛ ورئيس لجنة التحسينات الهيكلية.

 باول توومي
 الرئيس والمسئول التنفيذي

عضو بحكم وظيفته
•  فهو يحتل منصب الرئيس والمسئول التنفيذي منذ 

مارس عام 2003 في ICANN، وقد شارك 
بشكل نشط في ICANN، حيث ترأس اللجنة 
االستشارية الحكومية لمدة ثالث سنوات انتهت 

في نوفمبر من عام 2002.
•  وقد احتل منصب الممثل الخاص لإلنترنت و

ICANN للحكومة األسترالية.
•  وهو المستشار الخاص للحكومة الفيدرالية 
األسترالية لتقنية واقتصاد المعلومات، وهو 

مسئول تنفيذي مؤسس للمكتب الوطني القتصاد 
المعلومات؛ وممثل أستراليا في المحافل 
الدولية، مثل منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي )OECD( ورابطة التعاون 
 .)APEC( االقتصادي آلسيا والمحيط الهادي
•  وهو مؤسس Argo P@cific، وهي شركة 

استشارات واستثمار دولية، ومدير عام تنفيذي، 
للجنة التجارة األسترالية بأوروبا، ومستشار 

 McKinsey & Company بشركة
الستشارات اإلدارة العالمية.

عضو في اللجنة التنفيذية.  • 

 هارالد تفيت ألفاستراند
نوفمبر 2007 - أكتوبر 2010

 UNINETTو Norsk Data عمل بشركة  •
 EDBشبكة اإلنترنت الجامعية بالنرويج(، و(
Maxware، وCisco Systems، وهو 

يعمل بشركة Google منذ عام 2006. وهو 
يعمل حالًيا كعضو في NORID، وسجل أسماء 

النطاقات no.، واتحاد اليونيكود.
•  وقد قام بدور نشط في توحيد اإلنترنت من خالل 

فريق عمل هندسة اإلنترنت منذ عام 1991، 
وقام بكتابة مجموعة من تعليقات RFC، بما في 
ذلك RFC 1766، وهو المعيار األول لعالمات 

اللغة في بروتوكوالت اإلنترنت؛ وهو مدير 
المنطقة لمنطقة التطبيقات )1995 - 1998( 

ومنطقة العمليات واإلدارة )1998 - 1999(؛ 
وهو عضو أيًضا بمجلس بنية اإلنترنت )1999 -

 

2001(، وقد ترأس فريق IETF من عام 
2001 لعام 2006.

•  وشغل منصب الرئيس البديل للجمعية العامة لـ 
ICANN DNSO من ديسمبر 1999 إلى 
 WIPO أبريل 2001؛ وهو عضو في هيئة

لخبراء DNS لعام 1998 - 1999.
•  كما يشغل منصب عضو بلجان الشئون المالية، 
 ،)IANA( وهيئة اإلنترنت لألرقام الُمخصصة

 ولجنة التحسينات الهيكلية.

مجلس اإلدارة لعام ٢٠٠٨
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 ريموندو بيكا
يونيو 2006 - أبريل 2010

•  شريك، في Imaginacción، وهي شركة شيلية لالستشارات؛ وعضو مجلس العديد من الشركات الكبرى. خدم لمدة 11 عاًما، 
بشركة CRO of Telefónica CTC Chile، وهي شركة شيلية للهواتف وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال شبكات 
 Puerto San Vicente وشغل منصب نائب رئيس مجلس ،ISP البيانات للمسافات البعيدة والهواتف المحمولة، وأسواق

Talcahuano، وهو ثالث أكبر ميناء بشيلي. 
•  وهو خبير إقليمي متخصص في مجال تقنيات المعلومات في ECLAC، والوكالة االقتصادية اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي في األمم المتحدة؛ وقد قام بصياغة وثيقة كتاب أخضر بشأن سياسات تقنية المعلومات، بما في ذلك قواعد أفضل 

الممارسات المتبعة لتخصيص االتصاالت. 
•  يقوم بمهمة Chargé de Mission في وزارة الصناعة الفرنسية، ويقود تطويرات متعلقة بصناعة البيانات. وهو المفوض 

الفرنسي في منظمة OCDE واللجنة األوروبية، وشارك في المحادثات الدولية بشأن مجتمع المعلومات في السبعينيات من القرن 
العشرين؛ كما شارك في إصدار األحكام األولى في مجال خصوصية البيانات، وأمن البيانات، إلى جانب القدرة على الوصول إلى 

الملفات العامة وحقوق الملكية الفكرية للبرامج. 
•  وهو عضو سابق لمجلس عناوين المنظمة المساندة الخاصة بالعناوين )ASO(، والذي تم تعيينه في البداية من قبل ARIN وبعد 

 .LACNIC ومدير مجلس إدارة سجل NIC Chile ؛ وهو عضو بلجنة التوجيه فيLACNIC ذلك ُعين من قبل سجل
•  كما أنه يشغل منصب عضو بلجان الشئون المالية، وهيئة اإلنترنت لألرقام الُمخصصة )IANA(، ولجنة التحسينات الهيكلية. وهو 

 عضو باللجنة اإلستراتيجية للرئيس.

 ستيف كروكر
نوفمبر 2008 - أكتوبر 2011

خدم كعضو عالقات ليس له حق التصويت وكان يمثل اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار فيما سبق وقد التحق بالعمل في مجلس   • 
ICANN؛ وترأس اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار.  

•  المسئول التنفيذي والمؤسس المشارك لـشركة .Shinkuro, Inc، وقد ركز على المشاركة الديناميكية للمعلومات عبر اإلنترنت.
 ،Aerospace Corporation وشركة USC/ISI وفي معهد ،DARPA تشتمل الخبرات التي يتمتع بها على إدارة البحث في  •

 CyberCash, Inc. وهو مؤسس مشارك في شركة ،Trusted Information Systems وقد عمل كنائب رئيس لشركة
.Longitude Systems, Inc. وشركة

•  شارك في صناعة اإلنترنت منذ بدايتها. وبينما كان طالًبا بالدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس )UCLA( في الفترة 
من أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، قام بالمساعدة في تطوير بروتوكوالت Arpanet ووضع األساس لشبكة اإلنترنت الحالية؛ 
 )RFC( ونظم مجموعة عمل الشبكة، وكان الرائد في فريق عمل هندسة اإلنترنت الحديث وبادر بسلسلة مالحظات طلب التعليقات
والتي من خاللها تمت مشاركة وتوثيق تصميمات البروتوكوالت؛ ومازال يشارك بدور نشط في وضع معايير اإلنترنت من خالل 

IETF وIAB. وقد حصل دكتور كروكر على جائزة IEEE لإلنترنت لعام 2002 وذلك نظير ما قام به من أعمال.
.)IANA( وهو عضو في لجان التدقيق والشئون المالية والمخاطرة وهيئة اإلنترنت لألرقام الُمخصصة  •

 

 ديمي جيتستشكو
ديسمبر 2005 - مايو 2009

•  شارك في تأسيس الشبكة العالمية منذ عام 1987، وقد كان واحًدا من الفريق المنشئ ألول اتصال باإلنترنت من البرازيل؛ وهو 
عضو بلجنة توجيه اإلنترنت البرازيلية منذ عام 1995 وقد خدم كجهة اتصال إدارية فيما يتعلق بنطاقات br. منذ 1989؛ ولعب 

دوًرا مهًما في تعريف شجرة DNS البرازيلية وتحديد القواعد التي تحكم السجل البرازيلي.
•  وقد خدم بجامعة ساو باولو وعمل بالكلية كمحترف في تقنية المعلومات، من عام 1971 إلى عام 1986. ومن عام 1986 إلى عام 

1996، أدار مركز بيانات Fapesp، وهو عبارة عن مؤسسة تابعة للدولة لعبت دوًرا مركزًيا في الشبكة األكاديمية البرازيلية. 
وفي الفترة ما بين عامي 2000 و2001، احتل منصب كبير موظفي التقنية ونائب رئيس Technology for iG )مجموعة 

اإلنترنت(، وهي مورد اإلنترنت المجاني بالبرازيل.
•  وهو يعمل مديًرا للتقنية في Agencia Estado، وهي ذراع لجريدة برازيلية كبرى، وقد شارك في التخطيط اإلستراتيجي، مع 

التركيز على التطور التقني الذي يؤثر في صناعة المعلومات.
 •  عضو، بلجنة حوكمة مجلس اإلدارة، ولجنة تضارب المصالح، ولجنة IANA؛ وهو رئيس لجنة إعادة النظر.

مجلس اإلدارة لعام ٢٠٠٩

 ستيف جولدشتاين
ديسمبر 2006 - أكتوبر 2009

•  عمل مديًرا سابًقا لبرنامج في قسم شبكات مديرية علوم وهندسة الكمبيوتر والمعلومات في NSF؛ وأطلق مشروع إدارة االتصاالت 
الدولية، الذي قام بتنفيذ االتصال الخاص بالشبكات األكاديمية مما يقرب من 25 دولة لشبكة NSFnet والشبكات المتقدمة التي تلتها، وقد 
أنشأت شركة vBNS. ICM أول اتصال أكاديمي مع روسيا في عام 1994، وتبعت ذلك باتصال مع الصين في عام 1995. وقد كانت 

مانغوليا آخر دولة تم توصيلها باالتصاالت األكاديمية في بداية عام 1996. وقامت أيًضا بتطوير اإلستراتيجية الخاصة بالنظم الفرعية 
لتقنية المعلومات لشبكة محاكاة هندسة الزالزل.

•   وقد أدار جوائز لمركز موارد بدء الشبكة، الذي ساعد منظمات أساسية في الكثير من الدول غير المتصلة إلنشاء االتصال باإلنترنت. 
وتلعب شركة NSRC دوًرا أساسًيا فيما يتعلق بتدريب مشغلي الشبكة في الصحراء الجنوبية بإفريقيا وفي دعم شبكات SSA الموجودة 

.)AFNOG( في تكوين مجموعة مشغلي الشبكة اإلفريقية
•  وهو ُمتعاقد مع شركة MITRE Corporation لناسا )NASA(، حيث ساعد في إنشاء شبكة علوم ناسا )NASA( ومدخل 

 

 ناسا )NASA( لشبكات أبحاث TCP/IP؛ وقد اختير عضًوا أجنبًيا لألكاديمية الروسية للعلوم في مايو عام 2006.
•  وقد شارك في الشبكات المتقدمة الدولية بموجب مشروع األداء العالي لخدمات اإلنترنت الدولي، حيث تم تنفيذ ارتباط عالي األداء مع 

روسيا، والذي أطلق عليه اسم NaukaNet. وهو مندوب الواليات المتحدة في مبادرة مجتمع المعلومات العالمي لمجموعة الدول 
الصناعية السبع الكبرى التي تحمل عنوان إمكانية التشغيل المتبادل لشبكات النطاق الترددي. وقد ساعد على توجيه متابعة HPIIS عالية 
التأثير المتعلقة بمبادرة NaukaNet، والحلقة العالمية لتطوير التطبيقات المتقدمة، وهي عبارة عن رابط موجات ضوئية مخصص حول 

.NORDUnetالعالم يربط الواليات المتحدة وروسيا والصين وكندا وهولندا وكوريا و
عضو، بلجان حوكمة مجلس اإلدارة والتعويض والمخاطرة؛ ورئيس لجنة تضارب المصالح.  •

 دينيس جينينجز
نوفمبر 2007 - أكتوبر 2010

•  هو المؤسس المساعد لشركة 4th Level Ventures وهي شركة رأس مال مساهمة أيرلندية تستثمر أموالها في الشركات التي تروج 
لفرص األعمال التجارية والناجمة عن أبحاث الجامعة بأيرلندا؛ وأيًضا "Angel"، التي تستثمر في شركات التقنية التي تكون في مراحلها 

األولى. 
•  وكان رائًدا في مجال اإلنترنت، وهو مسئول عن النقاشات التي أنشأت شركة NSFNET، وهي الشبكة التي تحولت إلى شبكة اإلنترنت، 
 ،Ebone رئيس؛ لشركة ،EARN( بينما كان يعمل لصالح حكومة الواليات المتحدة؛ وقد شارك بفاعلية في إنشاء شبكات بحث بأوروبا

عضو مجلس إدارة( وفي أيرلندا )عمل بشركة HEAnet، في البداية كمقدم للعرض، وبعد ذلك كعضو بالمجلس(؛ وقد ترأس مجلس 
.ICANN ؛ وقد شارك بفاعلية في إطالق)CENTR( اإلدارة والجمعية العامة للمجلس التابع لسجالت نطاقات المستوى األعلى األوروبية

•  وحالًيا يشغل منصب رئيس أو عضو مجلس اإلدارة للعديد من شركات التقنية الصغيرة، كما أنه يمتلك خبرة واسعة في القضايا المتعلقة 
باإلنشاء والتمويل واإلشراف والحوكمة والقضايا المتعلقة ببقاء شركات التقنية التي ال تزال في مراحلها األولى.

•  وهو أيًضا مدير خدمات الكمبيوتر بكلية جامعة دبلن، وهو المسئول عن البنية التحتية لتقنية المعلومات بالجامعة؛ وعمل كرئيس مؤقت 
التحاد علوم الكمبيوتر بمركز John von Neumann في برينستون، نيو جيرسي، وهو مسئول عن إطالق مركز الكمبيوتر العمالق؛ 

وعمل رئيًسا لمجلس مراقبة المركز األيرلندي للكمبيوتر المتطور.
وهو عضو، بلجان الشئون المالية والمشاركة العامة؛ ورئيس لجنة حوكمة مجلس اإلدارة.  • 
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مجلس اإلدارة لعام ٢٠٠٩
 ريتا رودين جونستون

يونيو 2006 - مايو 2011
•  هي شريكة في شركة Skadden للقضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والتقنيات واإلنترنت والتجارة اإللكترونية.، والمسجلة في 

غرف الواليات المتحدة األمريكية: ومن محامي أمريكا الرائدين في األعمال التجارية في عام 2005 و2006 و2007، والغرف 
العالمية: ومن محامي العالم الرائدين في مجال األعمال التجارية بين عامي 2006 و2007.

•   وهي محاضرة دائمة ومؤلفة لموضوعات مختلفة عن التجارة اإللكترونية وعن التقنية، بما في ذلك االستعانة بمصادر خارجية 
وسياسات البريد اإللكتروني وأمان اإلنترنت، إلى جانب تطورات العالمات التجارية وأسماء النطاقات والقضايا المتعلقة 

بالخصوصية؛ وهي تقوم بدور االستشاري للشركات فيما يخص القضايا المتعلقة باإلنترنت وأعمال التجارة اإللكترونية وااللتزام 
وقضايا المصدر المفتوح والقضايا المتعلقة بشئون السرية وعمل العالمات التجارية، كما أنها تتعامل بشكل منتظم مع قضايا الملكية 

الفكرية والتقنية وقضايا التشغيل التي تنجم عن عمليات االندماج والحيازة، وشئون تمويل المشروعات والعروض األولى للعامة. 
•  وقد عملت بشكل مكثف في أمور تتعلق بشئون سياسة اإلنترنت، في ICANN على وجه الخصوص، حيث عملت في مبادرات 

سياسية. وقد ساعدت في وضع سياسة حل النزاع الموحدة )UDRP( الخاصة بـ ICANN والتي تستخدمها اآلن آالف الشركات 
الختبار تسجيالت أسماء النطاقات؛ وهي عضو بلجنة ICANN التي وضعت مسودة توثيق لتنفيذ سياسة UDRP. وقد عينت 

من قبل ICANN كي ترأس فريق عمل دولًيا أنشأ عملية تطوير السياسة )PDP( التي تستخدمها ICANN لتطوير وتنفيذ 
سياسات ICANN المستقبلية. 

تعمل كعضوة بلجان حوكمة مجلس اإلدارة والتحسينات الهيكلية، كما ترأست لجنة التدقيق.  • 

 راجاسيخار راماراج
ديسمبر 2006 - أكتوبر 2009

•  مؤسس ومسئول تنفيذي سابق لشركة Sify Limited، وهو رائد وقائد اإلنترنت وخدمات الشبكات والتجارة اإللكترونية بالهند. 
وقد ُعرف بأنه ُمبشر العام بالمعاهدة الهندية العالمية لإلنترنت في سبتمبر من عام 2000. وفي أكتوبر عام 2000، تم اختيار 

شركة Sify على أنها شركة العام في مؤتمر Silicon India السنوي للتقنية والمقاوالت في سان خوسيه، كاليفورنيا، الواليات 
المتحدة األمريكية. وفي عام 2001، بمقار انتخاب CNET.com بالهند، تم التصويت لصالح راماراج على أنه شخص تقنية 
المعلومات األول لعام 2000؛ وقد دعاه األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان كي يكون عضًوا بمجموعة عمل األمم المتحدة 

لحوكمة اإلنترنت.
•  وقد عمل رئيًسا لجمعية مزودي خدمة اإلنترنت )ISP( التابعة للهند لمدة خمس سنوات تقريًبا. هذه الهيئة تعمل مع الحكومة 

وأصحاب المصالح اآلخرين لصياغة سياسات خاصة بنمو اإلنترنت بالهند.
•  وقد كان رائًدا لتسويق عملية البيع بالتجزئة ألجهزة الكمبيوتر بالهند من خالل إنشاء Computer Point في عام 1984؛ وهو المدير 

المؤسس لشركة Microland Ltd قبل أن يعمل مديًرا بمهنة الهواتف الخلوية، بشركة Sterling Cellular حتى عام 1996.
•  وهو يعمل حالًيا بدوام جزئي كشريك مشارك/مستشار في شركة Sequoia Capital، كما أنه عضو بالمجلس العالمي لألمناء 

.Indus Entrepreneurs في
وهو عضو، بلجان التعويض وإعادة النظر والمخاطرة؛ كما أنه رئيس للجنة الشئون المالية.  •

 جين جاك سوبرينات
نوفمبر 2007 - أكتوبر 2010

 Institut Pierre Werner شارك في األنشطة التطوعية والتعليمية؛ وهو اآلن رئيس للمجلس االستشاري لمؤسسة  •
 بلكسمبورج، وقد عمل كمدرس بالمدرسة القومية لإلدارة )Ecole nationale d’administration( بستراسبورغ. 

وقد كتب عن العديد من القضايا العالمية، والشئون الحالية، والعالقات الدولية والحوكمة، وقام بمناقشة تلك القضايا. 
•  أما في السلك الدبلوماسي الفرنسي )1972-2005(، فقد عمل في فريق عمل تخطيط السياسة؛ وقد تم انتدابه لوزارة الصناعة كي 
يمد لها يد العون فيما يتعلق بإنشاء هيئة الطاقة الشمسية، حيث ترأس إدارة الشئون الدولية؛ وأصبح المستشار الدبلوماسي للوزير 

في أوروبا؛ وشغل منصب نائب مدير لشئون آسيا والمحيط الهادئ؛ ومنصب المدير البديل لمساعدة التطور؛ والمدير البديل 
لألمريكتين. 

•  وتشتمل الوظائف التي شغلها على عمله في سنغافورة )حيث كان يعمل سكرتيًرا للسفارة في الفترة ما بين عامي 1976-1973(، 
وفي اليابان ) كمستشار بين عامي 1981-1984، وكمستشار للوزير ونائب رئيس المهمة بين عامي 1988-1992(. وقد كان 

السفير والممثل الدائم لدى االتحاد الغربي األوروبي ببروكسل )1995-1998(، وعمل سفيًرا لدى إستونيا )2002-1998(، 
ولدى فنلندا )2002-2005(، وعمل كنائب لمحافظ فرنسا في مجلس ASEF الخاص بالمحافظين )2005(. 

وهو عضو بلجنة التحسينات الهيكلية؛ كما أنه رئيس للجنة المشاركة العامة.  •
وهو عضو باللجنة اإلستراتيجية للرئيس.  • 

 بروس تونكين
يونيو 2007 - أبريل 2010

•  وقد شغل منصب كبير موظفي التقنية، بشركة Melbourne IT Limited، وكان المسئول عن إدارة المنتجات، وتطوير المنتجات 
الجديدة، واالبتكار، وإستراتيجية التقنية. وقد كانت شركة Melbourne IT واحدة من أول خمسة مسجلين مختبرين عندما وضعت شركة 

ICANN منافسات المسجلين للتواجد في سجل com/net/org الحالي. وتوفر شركة Melbourne IT خدمات تسجيل اسم النطاق 
للعديد من نطاقات gTLD ونطاقات ccTLD. وهو زميل بالمؤسسة األسترالية لمديري الشركة.

•  وقد شارك في الدوائر االنتخابية للمسجلين نيابًة عن شركة Melbourne IT بدًءا من عام 2001؛ ثم تم ترشيحه بعد ذلك لمجلس 
المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة )GNSO( من قبل الدوائر االنتخابية للمسجلين؛ وقد ترأس مجلس أسماء المنظمة الداعمة ألسماء 

النطاقات )DNSO( ومجلس منظمة GNSO، وخالل ذلك الوقت، قدمت منظمة GNSO سياسات ICANN جديدة لعمليات االنتقال، 
 .Whois جديدة كما أجرت المزيد من التحسينات في gTLD واألسماء المحذوفة، كما قامت أيًضا بتطوير العمل في نطاقات ،Whois

 •  وقد كان له دور نشط في المشاركة في تطوير سياسة نطاقات ccTLD المتعلقة بأسماء نطاق au. وهناك أعمال سياسية كبرى له 
تشتمل على تقديم تنافس المسجلين في حيز أسماء au. وتقديم مجموعة من السياسات التي تغطي مناطق مثل سياسات تسجيل أسماء 

 .Whoisالنطاقات و
وهو عضو بلجنة التعويض والشئون المالية؛ كما يترأس لجنة المخاطرة.  •

 كاتم إس توراي
نوفمبر 2008 - أكتوبر 2011

•   مستشار مستقل للتطوير يتخذ من جامبيا مقًرا له. وهو من الرواد الذين تابعوا شبكة اإلنترنت في بداية انطالقها، حيث كان مؤيًدا للشبكة 
واستخداماتها عبر مجموعة من وسائل اإلعالم ولعدد كبير من الجماهير ألكثر من 15 عاًما.

•   وعمل كباحث في وزارة الزراعة في جامبيا، وخدم كرئيس في الوكالة القومية للتطوير الزراعي. وقد قام بتقديم االستشارات المتعلقة 
بأهداف تطوير األلفية، واإلعالم، والتخطيط اإلستراتيجي، وتقييمات المشروعات، وHIV/AIDS، وموضوعات أخرى للمنظمات غير 

الحكومية باإلضافة إلى الوكاالت الحكومية ووكاالت األمم المتحدة.
•  وهو منِتج ذو خبرة ومضيف للموسيقى اإلفريقية، والبرامج الحوارية المتعلقة بالشئون العامة والشئون التعليمة المذاعة في اإلذاعة المحلية 

بالواليات المتحدة، واإلذاعة القومية بجامبيا، وقد خدم بمجلس إدارة قناة تلفزيونية مفتوحة للعامة بالواليات المتحدة.
•   وقد كتب مقاالت عن اإلنترنت وعن تقنية المعلومات واالتصاالت، وساعد في تأسيس جمعية حماية المستهلك في جامبيا، وقد كان مؤيًدا 

لالستفادة من تقنيات المعلومات واالتصاالت لتحقيق التطوير؛ كما أنه متحمس للبرامج المجانية وذات المصدر المفتوح، وقد خدم في 
مؤسسة البرامج المجانية وذات المصدر المفتوح في إفريقيا.

يعمل عضًوا في لجنة IANA ولجنة المشاركة العامة.  •

 ديفيد ووديليت
يونيو 2006 - مايو 2009

•  مدير هندسة نظم اإلنترنت في شركة Shaw Communications، وهي شركة اتصاالت كندية متنوعة توفر خدمات التلفاز الكابلي 
عبر النطاق الترددي، وخدمات اإلنترنت فائق السرعة، والهاتف الرقمي، وبث األقمار الصناعية المباشر إلى المنازل وخدمات االتصاالت 

في جميع أنحاء كندا والواليات المتحدة.
•  وقد كان أول من قام بإنشاء شبكة منطقة واسعة تعليمية فى ألبرتا وأول من وسع من نطاق اإلنترنت كي يشمل نظام المدارس التعليمية؛ 
وقد كان أول من قام بعمل مسارات البيانات عبر الكابالت ذات النطاق الترددي في كندا مع شركة Shaw، وقد قام بعمل عرض خدمة 

اإلنترنت األول لها، وقد كان األول في كندا لنشر العمود الفقري القومي لشبكة اإلنترنت ذات السرعة الفائقة التي تصل إلى 10جيجا بايت، 
وقد كان األول ضمن منظمات MSO في أمريكا الشمالية الذي يقوم بتوسيع التناظر في أوروبا.

•  وقد كان عضًوا مؤسًسا للسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت؛ وقد لعب دوًرا مركزًيا في تطوير العديد من سياسات ARIN األولى فيما 
يتعلق بمنظمات MSO وتخصيصات النطاق الترددي، وخدم كممثل لمنظمة MSO للكابالت، وكان الراعي للعديد من اجتماعات مزود 

ARIN، كما استضاف االجتماع الدولي األول لمزود ARIN خارج الواليات المتحدة األمريكية.
•  وقد قام بنشر أوراق بحثية عن األنظمة اإلدارية القائمة على الكمبيوتر والتحكم في جينات الحشرات؛ وقد قام بالتدريس على المستويين 
العام والجامعي كما ُيطلب منه دائًما إلقاء خطابات وعروض تقديمية رئيسية في مختلف نواحي الصناعة لمجموعات من الجماهير التي 

يتراوح عددها بين بضع مئات وحتى عروض البث على الويب التي يتابعها اآلالف في جميع أنحاء العالم؛ وقد عمل لصالح شركات كبيرة 
 Switch & Dataو Big Pipeو OFC/NFOECو ISPCONو ARINو NANOGو Equinixو PAIXو Cisco مثل

والمنتدى العالمى للتناظر ولجنة الراديو والتلفاز واالتصاالت الكندية.
•  وقد كان داعًما قوًيا ومؤيًدا لإلنترنت المفتوح ومعايير الصناعة، وعمل على الحصول على دعم البائع لمعايير GBIC/SFP المفتوحة 

مما أدى إلى تطوير تشغيل المعدات باإلضافة إلى توفير المليارات على الصعيد العالمي لصناعة االتصاالت.
يعمل عضًوا بلجان تضارب المصالح والمشاركة العامة.  •
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 سيادة السفير جانيس كاركلينز
عالقات اللجنة االستشارية الحكومية

•  قبل أن يتولى مهام عمله بباريس كسفير لالتفيا بفرنسا واليونسكو في سبتمبر عام 2007، خدم السفير كاركلينز كممثل التفيا الدائم 
باألمم المتحدة بجنيف لمدة سبعة أعوام. 

•  وقد عمل أواًل كنائب رئيس ثم رئيًسا لمجلس المنظمة الدولية للهجرة؛ وقد شغل العديد من المناصب التي يتم شغلها باالنتخاب 
بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ولجنة األمم المتحدة لتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛ وقد ترأس مجموعة الخبراء 

الحكوميين المعنيين بالقنابل العنقودية في إطار عمل االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة. وعمل أيًضا كنائب رئيس للجنة 
التحضيرية لمرحلة جينيف للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات وعمل كرئيس للجنة التحضيرية لمرحلة تونس للقمة العالمية 

.)WSIS( حول مجتمع المعلومات
وقبل ذلك، عمل كوكيل وزارة خارجية التفيا؛ كما عمل مستشاًرا بسفاراتي التفيا بفرنسا وفنلندا.   •

 

 رام موهان
عالقات اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار

•  عمل كنائب الرئيس التنفيذي وكبير موظفي التقنية لشركة Afilias Limited؛ حيث كان يراقب االختيارات اإلستراتيجية 
 .ORGو .INFO وقد رعت نطاقات .)gTLDs( واإلدارية والتقنية األساسية بدعم من نطاقات المستوى األعلى العامة

النطاقات mobi. وasia. وaero. ونطاقات رمز البلد التي تشمل IN. )الهند( وME. )مونتينيغرو(.
 •  وقد كان يقود النمو اإلستراتيجي للشركة في خدمات السجل واألمان باإلضافة إلى قطاعات المنتجات الجديدة مثل

RFID/Auto-ID وDNS العام وأسماء النطاقات الدولية.
•  وفي وقت سابق، وفي شركة Infonautics Corp. أسس منتج CompanySleuth الحاصل على جائزة، كما أنشأ خط 

Sleuth لألعمال؛ وساعد في إنشاء المكتبة الكهربية، وهي قاعدة البيانات المرجعية األكثر استخداما على اإلنترنت في شمال 
أمريكا في المدارس والمكتبات، باإلضافة إلى موقع Encyclopedia.com، الذي يعد أول دائرة معارف مجانية على اإلنترنت.

 Unisys Corporationو First Data Corporation وقد عمل في العديد من المناصب القيادية والهندسية والتقنية بشركة  •
وشركة KPMG Peat Marwick، وهو مؤسس للتقنية التي قامت عليها شركة TurnTide، وهي شركة لمكافحة رسائل 

البريد المزعج وقد قامت شركة Symantec بشرائها. 
 ISOC ؛ وهو عضو مؤسس لـPhiladelphia Business Journal وقد اختير ضمن قائمة أربعين تحت األربعين بجريدة  •

Philadelphia Area Chapter؛ وخدم بمجالس اإلدارة االستشارية للعديد من الشركات الناشئة بمنطقة فيالدلفيا؛ وشارك 
بفاعلية في المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تعمل في مجال مكافحة السرطان. 

•  وقد قام بدور نشط في مجتمع ICANN؛ وعمل كمؤلف مساعد لفترة السماح باالسترداد )RGP( وإرشادات التنفيذ الخاصة باسم 
النطاق الدولي )IDN(، والتي أصبحت اآلن معايير للصناعة العالمية؛ وقاد الفريق العامل بالمنظمة الداعمة ألسماء النطاقات 

العامة السم النطاق الدولي )GNSO IDN(؛ وعمل كمؤسس مساعد للفريق العامل باسم النطاق الدولي )IDN( الخاص 
باألبجدية العربية )بالتعاون مع األمم المتحدة وسجل االهتمامات العامة(. وقد عمل كعضو مؤسس للجنة االستشارية لألمان 

 .ICANN واالستقرار في 

 توماس نارتين
عالقات فريق عمل هندسة اإلنترنت

•  عمل في إستراتيجية وتقنية اإلنترنت في IBM وResearch Triangle Park بشمال كاروالينا منذ عام 1995، وقد عمل 
في مجال الشبكات لمدة 20 عاًما.

•  وقد شارك بدور نشط في فريق عمل هندسة اإلنترنت لمدة 15 عاًما، وعمل كمؤلف مساعد لعشر طلبات للتعليقات، والتي تشتمل 
على اثنتين من مواصفات IPv6 األساسية؛ وعمل كمدير منطقة فريق عمل هندسة اإلنترنت )IETF( لمنطقة اإلنترنت، حيث 
ركز على تعزيز عالقات العمل بين هيئة اإلنترنت لألرقام الُمخصصة )IANA( وفريق عمل هندسة اإلنترنت )IETF( وبين 

.)RIR( مجتمع سجالت اإلنترنت اإلقليمية
•  وقد كان له دور فعال في تطوير سياسة عنوان IPv6 بمجتمع سجالت اإلنترنت اإلقليمية )RIR(؛ وساعد في تطوير طلب 

التعليقات )RFC( رقم 3177، وتوصيات IAB/IESG لتخصيصات عنوان IPv6 للمواقع، التي تعمل كمدخالت لمناقشات 
RIR؛ ويشارك في مناقشات السياسة العامة في مناطق APNIC وARIN وRIPE؛ وهو مشارك أساسي في العملية المنتجة 

لسياسة عنوان IPv6 المنسقة عالمًيا والتي تبنتها كل سجالت اإلنترنت اإلقليمية )RIR( في عام 2002.
وقبل االلتحاق بـ IBM، عمل في كلية بقسم علوم الكمبيوتر في صاني آلباني.  • 

مجلس اإلدارة لعام ٢٠٠٩
 توماس رويسلر

عالقات مجموعة العالقات الفنية
•  التحق بموظفي اتحاد شبكة الويب العالمية في عام 2004 للعمل في قضايا السياسة والخصوصية واألمور المتعلقة بالسياسة األوروبية؛ 

وهو يعمل حالًيا في Security Activity حيث يقضي وقته في مشروع PrimeLife األوروبي.
•  وقبل االلتحاق باتحاد W3C، عمل توماس بجامعة بون في أعداد معادالت التفاضل الجزئية، وكان يقضي الوقت في تطوير برامج 

المصدر المفتوح، وقد شارك بالعمل في ICANN لعدة سنوات. 
وهو من المتحدثين بكثرة عن تقنيات شبكة الويب واألمان على اإلنترنت.  • 

 ويندي سيلتزير
عالقات اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين

•  تعمل كممارس مقيم بالجامعة األميركية في واشنطن بكلية الحقوق، وبحثت في مجاالت الملكية الفكرية والخصوصية وحرية التعبير على 
اإلنترنت؛ وعملت فيما سبق كدكتور مساعد زائر بجامعة نورثيستيرن بكلية الحقوق. 

•  وهي زميل بمركز Berkman لإلنترنت والمجتمع بجامعة هارفارد؛ وأسست Chilling Effects Clearinghouse وقادتها، 
 ،Tor وساعدت مستخدمي اإلنترنت في استيعاب حقوقهم للرد على تهديدات التوقف واالمتناع. وقد كانت تعمل في مجلس إدارة شركة

حيث كانت تعمل على تطوير أبحاث الخصوصية والمجهول، باإلضافة إلى التعليم والتكنولوجيا.
ست قانون اإلنترنت، وحقوق الطبع وخصوصية المعلومات في كلية بروكلين للحقوق، وقد كانت زمياًل زائًرا في معهد أوكسفورد  •  وقد درَّ

لإلنترنت، وقامت بتدريس دورة مشتركة مع كلية Said Business School، اسمها اإلستراتيجيات اإلعالمية لعالم مرتبط بشبكة. 
•  وقد عملت، في البداية، كمحامية للموظفين في جماعة الحريات المدنية لمؤسسة الحدود اإللكترونية، وهي مختصة في الملكية الفكرية 

 .Kramer Levin Naftalis & Frankel وقضايا التعديل األول، كما أنها تعمل في مجال التقاضي في
هي من المتحدثين بكثرة عن حقوق الطبع، والعالمات التجارية، والمصدر المفتوح، واالهتمامات العامة على اإلنترنت.   • 

 سوزان وولف
عالقات اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

•  تمتلك خبرة مكثفة في مجاالت السياسة ومجاالت التقنية المتعلقة بتطور اإلنترنت، على وجه الخصوص المجاالت المتعلقة بنظام اسم 
النطاق )DNS( وعمليات الشبكات األخرى. وقد لعبت العديد من األدوار في اتحاد نظم اإلنترنت منذ عام 2002، والتي تشتمل حالًيا 
على إدارة المنتجات، واالعتبارات اإلستراتيجية لمشروعات تطوير برامج وبروتوكوالت ISC، والمشاركة في أنشطة السياسة الفنية 

لإلنترنت مع ICANN وARIN ومنظمات أخرى.
•  وقد عملت كمدير للعمليات الفنية في ICANN حيث عملت في التصميم والتنفيذ المبدئي لشبكة ICANN الداخلية وتوفير دعم تشغيلي 

لخادم األسماء الجذر في منظمة ICANN. وقبل ذلك، قامت بتنفيذ إدارة أنظمة وبرمجة لمعهد علوم المعلومات بجامعة جنوب كاليفورنيا 
)USC(. وتشتمل المشروعات التي شاركت فيها على دعم األنظمة والبرمجة، وهندسة الشبكات، وإدارة خادم األسماء.

 ،IPv6 وتطوير االستخدام التشغيلي لـ ،DNSSEC تركز اهتمامات الشبكة الحالية على البنية التحتية على النطاق الواسع، ونشر  •
ومشاركة IETF في الفرق العاملة ذات الصلة مثل DNSEXT وV6OPS. وهي مهتمة على وجه الخصوص بتأمين DNS ونظام 
 IP في أمور مثل قضايا تعدد المنشأ الرئيسي وقضايا السياسة العامة لسجالت عنوان IPv6 التوجيه العالمي، وتضمينات تبني النمو لـ

كي يتم النظر فيها مًعا.
•  تعمل كعضو باللجنة االستشارية لألمان واالستقرار، واللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر، والمجلس االستشاري في ARIN؛ كما أنها 

.IETFو NANOG تشارك بفاعلية في
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مع جزیل الشكر

يعبر مجتمع ICANN بأكمله عن امتنانه الشديد وتقديره 
الكبير ألعضاء مجلس اإلدارة الذين انتهت مدة عضويتهم 

في عام 2008، نظير مجهوداتهم التي بذلوها والتي مازالوا 
يبذلونها لصالح شبكة اإلنترنت. إننا جميًعا نستفيد عبر العديد 
من الطرق نتيجة التزامهم، وطاقاتهم، وإصرارهم، وأسلوبهم 

في معترك األفكار والسياسة والتقنية والدبلوماسية والعمليات. 
نحن نقدر خدماتهم بشكل كبير ونأمل أن يكون لديهم الوقت 

لالستمرار في االنضمام إلينا من وقت آلخر واالستمرار بتقديم 
مشاركاتهم بالرؤى واألفكار ومنح الطاقات الخاصة بهم. 

سوزان بي كراوفورد
ديسمبر 2005 - نوفمبر 2008

 عملت كرئيسة للجنة تضارب المصالح، ولجنة االجتماعات ولجنة 
إعادة النظر

وعملت عضًوا في لجنة حوكمة مجلس اإلدارة ولجنة التعويض

 نجيري ريونج
يونيو 2003 - نوفمبر 2008

ICANN قد ترأست لجنة التدقيق في

وقد عملت عضًوا بلجنة حوكمة مجلس اإلدارة، ولجنة تضارب المصالح  

 

ولجنة التعويضات

 ريتشارد شول
عالقات مجموعة العالقات الفنية لعام 2008
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القسم رقم 1. المهمة 
منذ إنشاء ICANN في عام 1998، فقد خاض مجتمع اإلنترنت نقاًشا محتدًما وقام بمراجعة المهمة والقيم 
التي توجه اإلجراءات التي نقوم بها. وتمت بلورة هذه المناقشة الواسعة والشاملة واالرتقائية في شكل لوائح 

ICANN ومهمتها وقيمها األساسية. 
 وتم توضيح مهمة ICANN المحدودة والواضحة في المادة 1 من لوائحها:

 إن مهمة شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة )ICANN( هي تنسيق نظام اإلنترنت العالمي 
- على المستوى العام - للمعرفات الفريدة، وخاصًة لضمان استقرار وأمان تشغيل نظم المعرفات الفريدة 

لإلنترنت. وبوجه خاص، تقوم ICANN بما يلي: 
  1.  تنسيق تخصيص المجموعات الثالث من المعرفات الفريدة لإلنترنت وتعيينها، وهي:

)DNS أسماء النطاقات )من خالل نظام يشار إليه باسم أ.    
ب. عناوين بروتوكول اإلنترنت )IP( وأرقام النظام المستقل )AS(، و   

منفذ البروتوكول وأرقام المعيار ج.    
  2.  تنسيق تشغيل نظام خادم االسم الجذر لنظام DNS وتطويره

 3   تنسيق تطوير السياسة المتعلقة بهذه الوظائف التقنية بصورة منطقية ومناسبة

القسم 2. القيم األساسية
في إطار تنفيذ ICANN لمهمتها، توجه القيم األساسية التالية القرارات واإلجراءات الخاصة بها.

  1.  المحافظة على استقرار تشغيل اإلنترنت ومصداقيته وأمنه وإمكانية تشغيله عالمًيا وتعزيز ذلك.
 ICANN 2.  احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي يتيحها اإلنترنت من خالل قصر أنشطة  

على تلك األمور التي تقع ضمن نطاق مهمة ICANN والتي تتطلب تنسيًقا عالمًيا أو تستفيد منه 
بدرجة كبيرة.

  3.  تفويض مهام التنسيق –إلى حد عملي ومالئم- إلى هيئات أخرى مسؤولة أو تحديد دور السياسة بما 
يعكس مصالح األطراف المعنية.

  4.  طلب مشاركة واسعة ومدروسة ودعمها مما يعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على 
كافة مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار.

  5.  تشجيع بيئة تنافسية ودعمها - متى كان ذلك مناسًبا - اعتماًدا على آليات السوق.
  6.  تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة وتحقيق االستفادة 

للمصلحة العامة.
  7.  استخدام آليات تطوير سياسة مفتوحة وتتسم بالشفافية وتعمل على )1( تعزيز القرارات حسنة االطالع 

المعتمدة على نصيحة خبراء و)2( ضمان أن الهيئات األكثر تأثًرا يمكنها تقديم المساعدة في عملية 
تطوير السياسة.

  8.  اتخاذ القرارات من خالل تطبيق سياسات ُموثَّقة بصورة محايدة وموضوعية، بقدر من التكامل 
والنزاهة.

  9.  التصرف السريع استجابًة الحتياجات اإلنترنت، مع الحصول على مشاركة حسنة االطالع - كجزء من 
عملية اتخاذ القرار - من هذه الهيئات األكثر تأثًرا.

.ICANN ز فعالية استمرار المسئولية نحو مجتمع اإلنترنت عبر آليات ُتعزِّ  .10  
أثناء االحتفاظ باالرتباط بالقطاع الخاص، يجب إدراك أن الحكومات والسلطات العامة تتحمل مسئولية   .11   

السياسة العامة وتراعي توصيات الحكومة أو السلطات العامة كما ينبغي.   
هذه القيم األساسية تم التعبير عنها عن قصد بمصطلحات عامة للغاية، حتى يمكنها توفير التوجيه المفيد 

وذي الصلة بأوسع نطاق ممكن من الظروف. وألنها غير محدودة النظرة، فإن الطريقة المحددة التي تنطبق 
بها، على مستوى الفرد والجماعة، على كل موقف جديد، يعتمد بالضرورة على العديد من العوامل التي ال 

يمكن أن تكون متوقعة تماًما أو محسوبة على الوجه األكمل، وألنها بيانات تحدد المبدأ وليست ممارسة، فمن 
الحتمي أن تنشأ مواقف يصبح من غير الممكن فيها االلتزام بالدقة الصارمة بكل القيم األساسية اإلحدى عشرة 

في أٍن واحد. وينبغي على أية هيئة تابعة لـ ICANN تقوم بوضع توصية أو قرار االعتماد على نظرتها 
لتحديد أي من هذه القيم األساسية ذات صلة كبيرة بالموضوع وكيفية تطبيقها على الظروف الخاصة بالحالة 
محل المناقشة ولتحديد التوازن المناسب والوقائي، إذا ما كان ذلك ضرورًيا، بين القيم المتنافسة المتعارضة.

 ICANN المادة ١: مھمة

من خالل هيكل ICANN، تعمل الحكومات ومنظمات المعاهدات 
الدولية في شراكة مع الشركات والمنظمات واألفراد المهرة للحفاظ 

على استقرار شبكة اإلنترنت العالمية.
ويجد االبتكار والنمو المستمر لإلنترنت تحديات جديدة للحفاظ على 
 ICANN االستقرار. ومن خالل العمل مًعا، يواجه المشاركون في

أموًرا تتعلق بشكل مباشر بمهمة التنسيق الفني الخاصة بمنظمة 
 .ICANN

ويتم إنشاء عملية تطوير السياسة )PDP( في ICANN في ثالث 
منظمات داعمة: المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة، ومنظمة 
المساندة الخاصة بالعناوين والمنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز 

الدولة. وتعمل اللجان االستشارية التي تتألف من ممثلين من منظمات 
المستخدم الفردي والمجتمعات الفنية مع المنظمات الداعمة لوضع 

سياسة ما. باإلضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 120 حكومة ومؤسسات 
حكومية تقدم النصح عن كثب لمجلس اإلدارة من خالل اللجنة 

االستشارية الحكومية.

وقیمھا األساسیة

مجلس اإلدارة  اللجنة االستشارية الحكومية

الرئيس / المسئول التنفيذي

 لنظام خادم الجذر
 اللجنة االستشارية

 لألمان واالستقرار
 اللجنة االستشارية

الموسعة
االستشارية  اللجنة 

 موظفو

ASO
تسجيالت اإلنترنت اإلقليمية

ARIN
RIPE NCC
LACNIC
APNIC
AfriNIC

CCNSO
 سجالت

.cn

.uk
.nl
.at
.us

etc…

GNSO
تجارة وأعمال

 سجالت
ISPs

غير تجاري
الُمسجلون

الملكية الفكرية

لجنة الترشيح

 هندسة اإلنترنت العالقات الفنية
 فريق عمل

محقق الشكاوى

ICANN

(GAC)

(TLG) (IETF)

 مجموعة

gTLD
ccTLD

(RSSAC) (SSAC) (ALAC)
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رسالة من الرئیس

لقد كان هذا العام عاًما محورًيا في ICANN. فتأسيًسا على 
التفويض الرسمي لنا من خالل الوثيقة الرسمية التي صدرت 

 ICANN عام 1998 بإنشاء المنظمة والتي نصت على مهمة
لتعزيز االختيار والمنافسة في حيز أسماء النطاقات، استمرت 

المنظمة في االستعداد لتحقيق التغيير األبرز في شبكة اإلنترنت 
منذ بداياتها المبكرة. 

وقد طورت شركة ICANN سياسات خالل السنوات القليلة 
الماضية للتعامل مع مقدمة مستقرة ومتوقعة لنطاقات المستوى 

األعلى العامة الجديدة، ومع أسماء النطاقات العالمية. وفي 
اجتماعاتها العامة التي عقدت في نيودلهي وباريس والقاهرة 
والعديد من االجتماعات بين الجلسات التي تمت بين أعضاء 
 ICANN مجتمع اإلنترنت الذين يعملون مع مجلس إدارة

والموظفين بها، في العملية االرتقائية لتطوير السياسة، وذلك 
لتنقيح تلك السياسات للتحقق من كونها قابلة للتطبيق، بدًءا من 

العام الجديد.
إننا اآلن في موقف متوازن يسمح لنا بتوفير األساس لشبكة 

اإلنترنت المستقبلية. 
منذ 10 سنوات، كان عدد مستخدمي اإلنترنت 100 مليون 
مستخدم. أما اآلن، فهناك 1٫4 مليار مستخدم. ومع النمو 

السريع لشبكات اتصاالت الهواتف المحمولة، وإتاحة 
الوصول إلى اإلنترنت من خالل أجهزتهم، فإن هذا العدد من 

المستخدمين في تزايد سريع. وينبغي على الفرد مالحظة 
الكم الهائل من اإلعالنات بالتلفاز وشبكة الويب واإلعالنات 

المطبوعة لرؤية كيف يتم تقديم صورة لتجربة اإلنترنت 
عبر الهاتف المحمول إلى المستهلكين على مستوى العالم. 

إذ سيطلب هؤالء المستخدمون كل المنتجات والخدمات التي 
توقعها مجتمع اإلنترنت، من الخدمات المالية ومروًرا بالرعاية 

الصحية ووصواًل إلى النقل والتنقل والتعليم.
واألهم من ذلك أنهم يتوقعون أن يتم ذلك بلغتهم الخاصة 

وحسب نصوص لغتهم.

في مجلس اإلدارة
وستقدم هذه االبتكارات المذهلة، والتي تبدو في األفق القريب، 
العديد من الفرص، مع وجود العديد من التحديات أيًضا – مثل 

الوصول وتعدد اللغات وأمان اإلنترنت وجرائم اإلنترنت وتحقيق 
توازن بين الخصوصية واالنفتاح واالنتقال السهل من عناوين 

 .IPv6 إلى عناوين IPv4
إننا نمر اآلن بفترة من االنتقال الجوهري، كما أن سرعة 

التغيير في تزايد مستمر — يدفعها إمكانية االتصال الشامل 
الناشئة واالرتباط األكبر بالمستخدمين في كل قطاع وفي كل 

منطقة من مناطق العالم. ولقد اتخذ مجتمع ICANN خطوات 
مهمة للغاية في اآلونة األخيرة لتحضير أساس آمن ومستقر 

ويتسم بالمرونة لشبكة إنترنت للجميع، للمليار مستخدم التالين 
والمستخدمين الذين يأتون بعدهم. إن مستقبل اإلنترنت في يد 

الجميع. إن حدود تطور تلك الشبكة مرتبطة بخيال أصحاب 
المصالح ومجتمعاتها ومستخدميها.

إن التحديات التي نواجهها لفتح شبكة اإلنترنت أمام سكان 
العالم أجمع أكبر من ذي قبل، إال أن فرص المشاركة واالشتراك 

رائعة بشكل متساٍو، ولن يكون الوقت أكثر إثارة من ذلك. وقد 
استجابت ICANN لهذه التحديات هذا العام، وأنا أسجل شكري 

وامتناني للمجلس وللموظفين وللمجتمع اللتزامهم برؤية 
ICANN للتوصل إلى شبكة إنترنت موحدة وعالمية وقابلة 

للتشغيل للجميع على مستوى العالم.

 بيتر دينجيت ثراش
رئيس مجلس اإلدارة

بيتر دينجيت ثراش
رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة من الرئیس

في احتفالنا بالعام العاشر لمنظمة ICANN، من الجدير مالحظة أن نمو مجتمع 
ICANN والبناء المؤسسي واإلخالص لتطوير سبل معرفات الحيز الفريدة ذات الصلة 

والمتطورة كلها عوامل تعني أننا نؤدي أعمااًل أكثر من ذي قبل وقبل انتهاء سنوات 
 )IP( االستعداد التقني وتطوير السياسات لتوسيع وتقوية عناوين بروتوكول اإلنترنت
وحيز اسم النطاق. إن عمليات السياسة االرتقائية التي يتميز بها مجتمع ICANN قد 
صاغت تغييرات السياسة الكبرى لتشغيل معرفات اإلنترنت الفريدة. ويتم تنفيذ العديد 

من المبادرات الرئيسية، وتعد كل واحدة من تلك المبادرات مجهوًدا كبيًرا لمنظمة يبلغ 
عدد موظفيها 100 شخص. ومسايرة لهدفنا بأن نصبح منظمة عالمية لها قدرها الفعلي 

 ICANN في مختلف أرجاء العالم بأسره، يعمل المزيد من األعضاء الموظفين في
في المزيد من المواقع، في مكاتبها في مارينا ديل راي وبروكسل وسيدني وواشنطن 

العاصمة، فضاًل عن األعضاء الموظفين العاملين في جميع أنحاء العالم. 

تعد نطاقات المستوى األعلى العامة )gTLD( الجديدة واحدة من المبادرات الرئيسية 
التي ستساعد على تطوير اإلنترنت، وستجعله عالمًيا بالفعل وتسمح باالنفتاح والتغيير 
واالبتكار للنمو السريع في جميع أنحاء العالم من خالل شبكة إنترنت يسهل الوصول 
إليها بشكل أكبر. وقد تم نشر أول مسودة لدليل مقدم طلب gTLD للتعليق العام في 
أكتوبر من هذا العام، وتم تلقي العديد من التعليقات على موقع الويب وفي اجتماع 

القاهرة في نوفمبر. وعلى مدار الفترة األولى من التعليق العام إلى هذا الوقت، تلقت 
مؤسسة ICANN 317 تعليًقا من خالل المنتديات المخصصة لها عبر اإلنترنت. وقد 

تلقينا تعليقات من مشاركين من 24 دولة مختلفة ومن المناطق العالمية الخمس. 

وقد أشارت هذه التعليقات إلى عدد من المسائل المهمة، بما في ذلك الرسوم ومعايير 
التقييم وحماية حقوق اآلخرين وحسم التنافس على السالسل. ونحن نقر بأنه باإلضافة 
إلى التعليقات التي تم تلقيها عن مسودة دليل مقدم الطلب، تلقينا أيًضا عدًدا كبيًرا من 

التعليقات المتعلقة بشكل أكبر بالمسائل المحيطة بتقديم نطاقات gTLD الجديدة بشكل 
أكبر. وسيتم تحليل تلك التعليقات واالستجابة لها ودمجها في الخطوات التالية لتخطيط 
نطاقات gTLD الجديدة، بما في ذلك تقديم مسودة دليل مقدم طلب آخر، والذي سيمر 
بمرحلة أخرى من التعليق العام مع بدايات العام المقبل. ونحن نحرص على التأكد من 

االستماع إلى كافة اآلراء واستيعاب كافة األطراف المؤثرة لفكرة أنهم سيحصلون على 
الكثير عن طريق المشاركة في تطوير عملية نطاقات gTLD الجديدة هذه. 

ويعد التعاون مع نطاقات gTLD الجديدة هو المقدمة ألسماء النطاقات الدولية. وتمتلك 
نطاقات IDN TLD إمكانية كبيرة لتكون بوابة لتطوير ضخم لمليارات من األشخاص 
الذين يستخدمون اإلنترنت، والذين يستخدمون لغة غير مكتوبة بالنص الالتيني. وتعد 
اللغة العربية واللغة الماندارينية واللغة الروسية واللغة العبرية من أمثلة هذه اللغات. 

 IDN ccTLD وقد تم نشر مسودة خطة التنفيذ لعملية التتبع السريع الخاصة بنطاقات
للتعليق العام في أكتوبر، وتلقينا العديد من التعليقات التي تخضع حالًيا للتحليل. وتتولى 

المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة )ccNSO( واللجنة االستشارية الحكومية 
)GAC( أدواًرا قيادية في تقديم يد العون للتفكير في بعض المسائل السياسية والمتعلقة 
باألعمال والمناقشات مع قادة مجتمع IDN ccTLD والمسائل المتعلقة بضمان القدرة 

 IDNA على تنفيذ عملية التتبع السريع. وعالوة على ذلك، تتم مراجعة بروتوكول
المستخدم في العناوين الدولية، ويمكن تحديد متطلبات إضافية. 

والمسئول التنفیذي

في حين أننا اجتهدنا كثيًرا لتحسين مستوى الشفافية في األعمال، إال أننا بإمكاننا دائًما عمل المزيد، كما أننا يمكن أن نصبح أكثر شفافية. ولتعزيز الشفافية 
 والمسئولية، وخالل هذا العام، أتحنا المعلومات الخاصة بالموارد المالية والتشغيل للمجتمع من خالل لوحة قيادة يسهل الوصول إليها من الصفحة الرئيسية

لـ ICANN على الويب، وهي /http://icann.org وتتضمن تلك البيانات العديد من إجراءات التشغيل، وسيستمر توسيع المعلومات اإلضافية في المستقبل. 
تعد التفاصيل المتعلقة بعناصر خطة التشغيل وحالتها اآلنية مجرد مثال واحد لذلك. 

ترتب مؤسسة ICANN أولويات العمل، كمنظمة تؤكد على توافر المعرفات العالمية الفريدة التي تسمح بتشغيل اإلنترنت، لضمان توفير شبكة إنترنت تتسم 
بالمرونة. وُتفعل خطة حماية المعلومات الماسة بمنظمة ICANN هذا الهدف. وقد قمت مؤخًرا بتعيين مستشار رئيسي ألمان اإلنترنت، والذي يتحمل مسئولية 

الحماية الفنية والمادية. وسيصوغ هذا المنصب الرئيسي سياسة معلومات الحماية المتعلقة بمؤسسة ICANN ويراجعها ويوافق عليها، كما سيراجع فعالية 
تنفيذ السياسة، ويدير االستجابات المتعلقة بالتقارير الخاصة بحوادث حماية المعلومات المهمة ويقوم بنشرها، كما سيوفر توجيهات واضحة ودعًما إدارًيا مرئًيا 

لمبادرات الحماية في كل أرجاء المنظمة. 

في سبتمبر من عام 2009، سيتم إبرام اتفاقية المشروع المشترك. وتتولى لجنة إستراتيجية تابعة للرئيس مبادرة تحسين الثقة المؤسسية التي وضعناها، ويعد 
دورهم الذي يقومون به في العمل على توفير التوصيات لتقوية نموذج أصحاب المصالح المتعددين غاية في األهمية في هذه الفترة الحاسمة. وستسهل لجنة 

اإلستراتيجية التابعة للرئيس )PSC( المناقشات المجتمعية وستساعد على إيجاز خطة لوضع إطار عمل لالنتقال. 

واألهم من ذلك آراء مجتمع اإلنترنت العالمي لتحديد الخطوات الالزمة لتحقيق الثقة المؤسسية وتقييمها في إطار منظمة ICANN. ولضمان حصول المجتمع 
بأسره على فرصة المشاركة في تلك المناقشات المهمة، تم عقد برنامج الجتماعات التواصل الخارجي فيما يتعلق بعمل اللجنة اإلستراتيجية التابعة للرئيس في 

مختلف أرجاء العالم. وقد تم عقد تسعة اجتماعات للتواصل في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2008 في باريس بفرنسا ومونتيفيديو بأوروجواي وكرست 
تشيرش بنيوزيلندا وجينيف بسويسرا وداكار بالسنغال وواشنطن العاصمة والقاهرة بمصر وموريشيوس وحيدر أباد بالهند. وقد تم توفير كافة وثائق المناقشة 
بعشر لغات في نفس الوقت. وتم عقد المناقشات اإلقليمية باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية، من خالل موظفي ICANN الذين قاموا بترجمة وتلخيص 

 .ICANN وللنشر على موقع ويب منظمة PSC كافة مواد المدخالت للجنة

وبعيًدا عن مبادرة تحسين الثقة المؤسسية، ستكون منظمة ICANN دائًما نموذًجا للتقييم المستمر والتحسين. وقد تم تضمين عملية مراجعة مستقلة منتظمة 
للدوائر االنتخابية المكونة لمنظمة ICANN في اللوائح الخاصة بالمنظمة. وقد اشتملت المراجعات المبرمة أو الجارية خالل عام 2008 على المنظمة الداعمة 

ألسماء النطاقات العامة ومجلس إدارة منظمة ICANN واللجنة االستشارية لعموم المستخدمين واللجنة االستشارية لألمان واالستقرار واللجنة االستشارية 
لنظام خادم الجذر. وستبدأ مراجعات منظمة المساندة الخاصة بالعناوين والمنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة في المستقبل القريب. وسنبدأ في عام 2009 

 .ICANN في تنفيذ عمل مهم مع المجتمع لتنفيذ توصيات المراجعة التي ستستمر في تقوية نموذج

إنني فخور بهذه المنظمة وقدرة المجتمع على التعاطي مع العديد من المبادرات الرئيسية العديدة التي تغير شكل شبكة اإلنترنت التي تعودنا عليها مع الحفاظ 
على مرونة الشبكات التي يعتمد عليها العالم. بيد أن ما نقوم به ليس هو األمر المهم فقط، بل إن الكيفية التي نفذ بها هذا العمل تندرج تحت تلك األهمية أيًضا. 
كما أن استمرار ICANN في تحقيق كل ذلك من خالل نموذج مشاركة يشتمل على أصحاب مصالح متعددين يعبر عن نجاح هذا النموذج. فيتوجب على هذا 

النموذج أن يدفعنا نحو صناعة القرار بشكل يتسم بروح المشاركة واالستشارة من خالل الموارد المشتركة كوسيلة لتحقيق غاية وبحيث تكون غاية في حد 
ذاتها. 

في العالم بوجه عام، تعد مناهج األنظمة المتعددة مهمة لتحقيق حلول للعديد من مشكالت العالم المعقدة وفرصه، كما أنها مهمة أيًضا لحوارات نماذج أصحاب 
المصالح المتعددة العالمية وتتزايد أهمية التعاون وإعدادات المقاييس أكثر من ذي قبل. لقد كانت منظمة ICANN رائدة في هذه السبل الجديدة في التعاون 
الفني في عالم مفتوح. وسنستمر في التحلي بالجدية في تحملنا لمسئوليتنا نحو األجيال القادمة، والمليار مستخدم التالين، لضمان قيام المسائل المتعلقة بنظام 

معرف اإلنترنت الفريد بربط كافة أصحاب المصالح في المشاركة مًعا. 

 باول توومي
الرئيس والمسئول التنفيذي

باول توومي
الرئيس والمسئول التنفيذي

http://icann.org/
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تذكر جون: 
ال يزال تأثير جون ملموًسا عبر اإلنترنت، وفي بروتوكوالته ووثائقها، وفي أسماء 

نظام النطاق )DNS( والنقطة التي نستخدمها للفصل بينها في العناوين، وفي 
الهندسة الجيدة التي ساعدت على ازدهار شبكة اإلنترنت منذ انطالقها في عام 

1969 حتى اآلن. فقد قاد جون تطوير العديد من معايير اإلنترنت الرئيسية، بما في 
ذلك بروتوكوالت TCP/IP األساسية وSMTP وDNS. كما حرر سلسلة طلب 

تعليقات )RFC( اإلنترنت من بدايتها حتى وفاته في أكتوبر من عام 1998 وشارك 
في تأليف أكثر من 204 من تعليقات RFC. وقد أسس هيئة اإلنترنت لألرقام 

الُمخصصة، والتي تعمل على تنسيق أنظمة معرفات اإلنترنت الفريدة.

لقد مّر قرابة العقد منذ أن رحل جون بوستل عن دنيانا. ولقد آن األوان أن ننظر إلى 
العالم قبل هذا العقد وأن نمد نظرتنا مرة أخرى للعقد الذي سبقه. يبدو هزلًيا أن ينهمك 

رجل اهتم اهتماًما خاًصا بالطبيعة المحيطة، وتجول في جميع أنحاء مور تريل وقضى 
أوقاًتا متميزة في مرتفعات سيراس انهماًكا شديًدا في أعقد المشروعات االصطناعية، 

أال وهي شبكة اإلنترنت. وقد كان من الصعب على جون اختيار اهتمامات مغايرة، 
باعتباره نشًطا في هيئة اإلنترنت لألرقام الُمخصصة )IANA( ومحرر تعليقات 

RFC. ولربما كان العمل في العالم الصناعي هو ما أثار اهتمامه بالعالم الطبيعي.

وقد كان جون، وهو خريج الدراسات العليا من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس 
)UCLA(، في أواخر الستينيات من القرن الماضي، منهمًكا في مشروع 

ARPANET، حيث أصبح أول مسئول عن سلسلة طلبات التعليق التي افتتحها 
ستيفن دي كروكر. كما قام أيًضا بدور "قيصر األرقام" من خالل تتبع أسماء 

النطاقات، وعناوين اإلنترنت وكافة المعايير واألرقام وما إلى ذلك من هذه األشياء، 
والتي كانت بمثابة أساسات لنجاح بروتوكوالت ARPANET واإلنترنت فيما بعد. 

وحملته مهنته على الطواف بين السواحل الشرقية والغربية في الواليات المتحدة، 
كما أدت به في نهاية المطاف إلى معهد علوم المعلومات )ISI( في جامعة جنوب 
كاليفورنيا حيث انضم مع زمالئه داني كوهين وجويس كي رينولدز ودانيال لينش 
وبول موكابتريس وروبرت برادن وغيرهم الكثير، والذين لعبوا أدواًرا مهمة في 

تطور اإلنترنت. 

وقد قضى جون فترة طويلة في معهد ISI ومع نهاية القرن العشرين، بدأ تشكيل 
معهد رئيسي للعمل الذي قام به بشغف وفعالية لدعم اإلنترنت. وبالتشاور مع العديد 

 Jones Day من الزمالء، إال أنه اشترك خاصة مع جوزيف سيمس من شركة
للمحاماة وإرا مجازينز، التي انضمت بعد ذلك إلى إدراة كلينتون في البيت األبيض، 
عمل جون في تصميم معهد ليتولى مسئوليات IANA. وعلى الرغم من أن الطريق 
نحو إنشاء هذا المعهد كان مليًئا باألشواك، إال أنه تم تأسيس شركة اإلنترنت لألرقام 
واألسماء الُمخصصة )ICANN( بشكل رسمي في األول من أكتوبر لعام 1998، 

قبل وفاة جون بأسبوعين في السادس عشر من أكتوبر من نفس العام. 

وفي عام 1998، كان عدد أجهزة الكمبيوتر التي تتصل بشبكة اإلنترنت في العام 
يقدر بحوالي 30 مليون جهاز، كما كان العدد التقديري لمستخدمي اإلنترنت في 

العالم حوالي 70 مليون مستخدم. وفي العقد التالي، تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت 
لحوالي مليار ونصف المليار، وتجاوز عدد الخوادم على اإلنترنت 500 مليون خادم 

)باستثناء أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي وغيرها 
من األجهزة المماثلة والتي تتصل باإلنترنت بشكل عرضي(. ومع اقتراب نهاية 
هذا العقد، خضع نظام اسم النطاق لتغيير كبير لمالءمة استخدام الحروف غير 

الالتينية اعتراًفا بأن لغات العالم ال تقتصر على أسلوب النصوص الالتينية فقط. 
وتلتهم الموجة الجديدة من األجهزة التي تم تمكين اإلنترنت فيها فضاًل عن االختراق 

المتزايد للوصول إلى شبكة اإلنترنت لجميع سكان العالم ما تبقى من حيز عناوين 
IPv4 الحالي، مما يدفعنا إلى ضرورة تبني حيز أكبر لعناوين IPv6 بالتوازي مع 
الحيز القديم. فهناك أكثر من 3 مليارات جهاز هاتف محمول قيد االستخدام، كما أن 
حوالي 15 في المائة من هذه األجهزة على وجه التقريب مزودة بإمكانية االتصال 

باإلنترنت بالفعل. 

وقد أتت فعلًيا جميع طلبات 
االشتراك المهمة الجديدة 
لإلنترنت، ليس فقط من المزودين 
لمختلف الخدمات الُمعَتِمدة على 
اإلنترنت ولكن من المستخدم 
العادي بأفكار استثنائية ومهارات 
لتجربة األشياء. فهم لديهم القدرة 
على فعل ذلك حيث إنه نتيجة 
لالنفتاح الكبير والقدرة على 
الوصول دون تمييز إلى شبكة 
اإلنترنت، ذلك األمر الذي كان 
سائًدا خالل العقد الماضي. ويعد 
الحفاظ على روح الوصول 
المفتوح األساس لمزيد من التطور 
ويبدو أنه من المتوقع، إذا كان 
جون ال يزال يعمل معنا اآلن، 
أنه سيكون رأس الحربة على 
رأس مجتمع اإلنترنت في الدعم 
الصريح والُمَوَضح لهذه النظرة.

وكان جون سيشعر بالرضا إلى حد كبير ألن المؤسسة التي عمل جاهًدا على 
إنشائها التزال باقية إلى جانب أنها تشارك بشكل مادي في استقرار اإلنترنت. ال 

تخطط ICANN فقط لتلبية المطالب شديدة األهمية المتعلقة بنمو اإلنترنت وكل ما 
هو مهم في كل مجاالت الحياة، بل إنها مثال عملي لنوع جديد من الهيئات الدولية 

التي تحتوي على نموذج صاحب المصالح المتعددة لصنع السياسة وربما تحدد هذا 
النموذج. حيث تشترك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الفني 
في عملية تطوير سياسة ICANN. وبأي حال من األحوال فهي عملية مثالية وغير 

احتكاكية، وعلى الرغم من ذلك تمكنت المنظمة من اتخاذ القرارات والتكيف مع 
المطالب المتغيرة وتطورات األعمال الجديدة المتأصلة في انتشار اإلنترنت في جميع 

أنحاء العالم.

وجون، الذي كان دائًما شديد اإليمان باألسلوب المفتوح واالرتقائي لإلنترنت، 
كان سيسعد كثيًرا عندما يرى أن إدارة حيز عنوان اإلنترنت تم استخدامها على 

المستوى اإلقليمي وألن هناك خمسة سجالت إقليمية لإلنترنت تتعاون في تطبيق 
السياسة العالمية وتلبي االحتياجات اإلقليمية وتتالءم معها وفًقا لتطورها. وبالمثل 

كان سيشعر بالراحة لمعرفته أن التعاون غير الوثيق مع مشغلي منطقة نظام أسماء 
DNS الجذرية قد صمد مع مرور الوقت وفي مواجهة مطالب توفير شبكة إنترنت 

أكبر بكثير، مما يظهر بأن التزامهم قد ساعد مجتمع اإلنترنت بشكل جيد. وقد قام 
 )ARIN( جون بتطبيق هذا المعتقد إذ أنه مؤسس السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت

وأمينها بحكم وظيفته.

كما أنه العضو األول لمجتمع اإلنترنت والذي ساعد في تأسيسه عام 1992، وكان 
سيسعد جون مؤكًدا ألن مؤسسته أصبحت المساهم األساسي في الدعم المتعلق بعملية 
قياسات بروتوكول اإلنترنت، على النحو المنشود. ويتلقى مجلس إدارة بنية اإلنترنت 
وفريق عمل هندسة وأبحاث اإلنترنت إلى جانب الوظائف التحريرية لطلب التعليقات 

)RFC( دعًما أساسًيا من قبل مجتمع اإلنترنت. وكان من الممكن أن يفاجأ ويسعد 
الكتشاف أن معظم هذا الدعم مستمد من إنشاء مجتمع اإلنترنت التابع للسجل العام 

لإلنترنت لتشغيل سجل نطاق المستوى األعلى ORG.. وقد تزايد نطاق مجتمع 
اإلنترنت بشكل واضح كنتيجة لهذ الدعم الثابت، وقد ساهم في التعليم والتدريب 

العالمي حول اإلنترنت باإلضافة إلى تطورات سياسة مجلس اإلدارة المطلوبة في 
االستخدام الفعال لبنية االتصاالت الجديدة هذه.

وألنه كان عالًما في مجال الكمبيوتر وفي الطبيعيات، فربما ُفتن جون وأعجب 
بتطور وانتشار اإلنترنت الذي وصل إلى حدود المجرة لدعم االستكشاف البشري 

واآللي لنظام المجموعة الشمسية. وفي هذا الشهر، سيبدأ معمل التسيير النفاث 
ي مستخدًما سفينة الفضاء Deep Impact التي تدور في  باختبار بروتوكول مجرَّ
مدار غير مركزي حول الشمس. وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ عشر سنوات 
ماضية بالتمام والكمال، وقد توصل إلى مرحلة رئيسية مهمة مع نهاية العقد األول 

من القرن الواحد والعشرين.

ومن المحتمل أن جون لم يكن ليوافق على كل االختيارات المتعددة والقرارات التي 
تم اتخاذها بشأن اإلنترنت في السنوات العشر األخيرة وتستحق نظرته الفلسفية أن 

ُتذكر، والتي كان مفادها:

"كن محافًظا فيما ترسله ومتحرًرا فيما تستقبله."

وبالطبع، هو يعني ما قاله في نص البروتوكوالت الُمَفَصلة إال أننا يجب أن نتذكر 
أيًضا أنه في عالم أصحاب المصالح المتعددين، يمكن أن تساعد التسويات والتفاهم 
إلى قطع شوط كبير تجاه تحقيق اإلجماع، أو حتى في حالة عدم القدرة على تحقيق 

هذا اإلجماع، فيمكن على األقل التسامح في الخيارات التي من المحتمل عدم وجودها 
في أولوية القائمة الخاصة بكل فرد. 

النظر إلى ما بعد العقد
وال يستطيع أي شخص، حتى في مخيلة جون، أن يتنبأ أين 

سينتهي المطاف باإلنترنت في العقود القادمة. إال أنه من 
المؤكد أنها ستتطور، وأن هذا التطور سيأتي، إلى حد بعيد، 
من مستخدميها وقد أتت فعلًيا جميع طلبات االشتراك المهمة 
الجديدة لإلنترنت ليس فقط من المزودين لمختلف الخدمات 
الُمعَتِمدة على اإلنترنت ولكن من الُمستخدم العادي بأفكار 

استثنائية ومهارات تجربة األشياء. فهم لديهم القدرة على فعل 
ذلك حيث إنه نتيجة لالنفتاح الكبير والقدرة على الدخول دون 

تمييز إلى شبكة اإلنترنت، ذلك األمر الذي كان سائًدا خالل 
العقد الماضي. ويعد الحفاظ على روح الوصول المفتوح 

األساس لمزيد من التطور ويبدو أنه من المتوقع، إذا كان جون 
ما يزال يعمل معنا اآلن، أنه سيكون رأس الحربة على رأس 
مجتمع اإلنترنت في الدعم الصريح والُمَوَضح لهذه النظرة. 

يبدو أن هذه السنوات العشر اشتملت على الكثير من االزدهار. 
وها هو جوناثان ب. بوستل، رجل عمل بعناية وتواضع، 

وخدم كل من أِمل في أن يشارك في اإلنترنت ويساهم فيها، 
ذلك هو الرجل الذي لم يطلب شيًئا كمقابل لما يقوم به إال 

الرضى الناجم عن إتمام العمل بشكل جيد والتوصل إلى عالم 
منفتح على أفكار جديدة. 

فينت سيرف - وودهارست - أكتوبر 2008

 ICANN فينت سيرف عمل رئيًسا لمجلس إدارة[

 

من نوفمبر 2000 حتى نوفمبر 2007[

جون بوستل
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وبموجب هيكل ICANN المؤسسي، يحق للمنظمات الداعمة والهيئات األخرى 
داخل ICANN التي تمثل قطاعات معينة من مجتمع المشاركين انتخاب مديرين 

في مجلس إدارة ICANN. هؤالء المديرون، في المقابل، يدينون بكل واجبات 
مدير ICANN في أدوارهم كأعضاء مجلس إدارة. وتتمثل واجبات المدير نحو 
المنظمة في االهتمام واالستعالم والوالء واالستثمار المأمون، وتكون لدوائرها 

االنتخابية األولوية على مصالح المنظمة التي تقوم باالنتخاب. إن كل عضو من 
أعضاء مجلس إدارة ICANN مسئول إزاء المجتمع المشارك ككل خالل قيامه 

بواجباته الرسمية كما يطالب باتخاذ القرارات التي تكون في مصلحة الشركة 
والمجتمع عموًما. 

وتقع المسئولية القانونية القصوى للمنظمة على عاتق مجلس اإلدارة وليست على 
األفراد والهيئات التي يتألف منها مجتمع ICANN. بموجب قانون الشركات 

في كاليفورنيا، فإن مديري مجلس إدارة ICANN مسئولون مسئولية كاملة عن 
 ICANN إدارة أعمال وشئون الشركة. وتعد الواجبات القانونية العامة لمدير
مستحقة للشركة ذاتها، وللعامة على وجه العموم، وليست موجهة الهتمامات 

األفراد داخل مجتمع ICANN. وبذلك يمكن للمديرين، في بعض األحيان، صنع 
القرارات التي تتعارض مع اهتمامات األفراد والمجموعات في المجتمع كي يتم 

التعامل مع واجبات مجلس اإلدارة الرسمية الخاصة بالمديرين. 

وكشركة، فإن ICANN هي كيان قانوني ولديها القدرة على المقاضاة وأن 
تتم مقاضاتها على إجراءاتها، كما يمكن أن تكون مسئولة أمام محكمة ذات 

اختصاص قضائي صالح حيال تعامالتها التجارية مع المجتمع العالمي. وعليه، 
فإنه يتم تنفيذ أنشطة ICANN في المجتمع العالمي من منطلق وعي وتقدير 

القوانين القابلة للتطبيق عليها كمنظمة. بناًء على المواد الخاصة بتأسيسها: 

ICANN هي منظمة غير هادفة للربح وذات منفعة عامة   •  

ولم يتم تنظيمها لتوفير مكاسب خاصة ألي فرد    •  

القانون الذي ينظم ICANN يسمى قانون كاليفورنيا الخاص بالشركات 
غير الهادفة للربح وذات المنفعة العامة ألهداف خيرية وعامة. وقد تم إعفاء 

ICANN من الضرائب بواسطة حكومة الواليات المتحدة الفيدرالية وحكومة 
والية كاليفورنيا. وتم إعفاء ICANN من الضرائب على أساس مهمتها لتقديم 

 ICANN التنسيق الفني لإلنترنت، والفوائد الناتجة للمجتمع العام عموًما. وحالة
كمنظمة معفاة من الضرائب تحمل في طياتها مسئوليات معينة نحو السلطات 
الفيدرالية والحكومية والتي تختلف عن تلك المتعلقة بتلك الكيانات الخاضعة 
للضرائب الهادفة للربح. وبشكل أكثر تحديًدا، فإن األنشطة التشغيلية واتخاذ 

 ICANN القرارت التنظيمية يتم توجيهها بواسطة المتطلبات المدمجة في ميثاق
لألهلية المستمرة لحالة اإلعفاء من الضرائب. 

تتحمل شركة ICANN المسئولية بثالث طرق: 

مسئولية المجال العام التي تتعامل مع آليات لضمان    .1  
أن تتصرف ICANN بشكل يتسم بالمسئولية مع 

أصحاب المصالح؛

المسئولية القانونية ومسئولية الشركة التي تغطي   .2  
االلتزامات التي تفرض على ICANN خالل 

النظام القانوني وبموجب لوائحها؛ و 

مسئولية المجتمع المشارك التي تؤكد أن وظائف   .3  
مجلس اإلدارة واألداء التنفيذي تتماشى مع رغبات  

 .ICANN وتوقعات مجتمع

إن ICANN مسئولة نحو المجتمع العالمي، لكن طبيعة 
مهمة ICANN الفريدة ال تسمح ألفراد المنظمة أن يبذلوا 
 .ICANN جهوًدا غير ضرورية وأن يتحكموا في أنشطة

وبالتالي ونتيجة عدم وجود أي أعضاء قانونيين، فإن 
ICANN تكون مسئولة أمام العامة بشكل عام بداًل من أي 
عضو محدد أو مجموعة من األعضاء. وتساعد هذه البنية 
على التخلص من شبح االنتهاكات التي تخلو من الثقة عن 
طريق السماح لـ ICANN بالعمل لتحقيق أفضل مصالح 
العامة بشكل عام بداًل من التركيز على المصالح الفردية 

 ICANN ألفراد محددين. وتسمح هذه البنية أيًضا لـ
بالعمل بشكل تعاوني، بداًل من التنافس، مع الناخبين 

المختلفين في مجتمع اإلنترنت. 

مسئولیة وحوكمة الشركة

وباإلضافة إلى ذلك، يتطلب واجب االهتمام من المديرين 
أن يكونوا متنبهين لالهتمامات المعبر عنها بواسطة مجلس 

المنظمة وأن يتبعوا التوجيهات المتعلقة بسرية النصيحة 
واإلستراتيجية القانونية العامة الموافق عليها بواسطة 

 مديري مجلس اإلدارة أو المسئولين فيما يتعلق بالتعامل 
مع المشكالت أو الموضوعات المحددة التي ربما تظهر. 

واجب االستعالم 

يتطلب واجب االستعالم بشكل عام أن يأخذ المدير 
الخطوات الضرورية ليكون مطلًعا بشكل كاف ليتخذ 

القرارات بالنيابة عن المنظمة وليشارك في أنشطة 
مديري مجلس اإلدارة. والستيفاء هذا الواجب، يجب 

على المديرين أن يوازنوا بين االعتبارات المتنافسة، مثل 
التزامات المنظمة ذات الصلة بسرية المعلومات المستلمة 

من األطراف األخرى وحقوق الخصوصية الخاصة 
بالموظفين واآلخرين الذين يتعاملون مع المنظمة أو امتياز 

العميل المحامي المتعلق باإلجراءات أو االستشارات 
القانونية للمنظمة والحماية من كشف معلومات ربما تضر 

أعمال المنظمة أو ملكيتها أو مصالح أخرى. 

واجب الوالء 

يتضمن واجب الوالء بشكل عام حماية مصالح المنظمة 
في أعمالها وممتلكاتها وأصولها وموظفيها وحقوقها 

القانونية، وتجنب تضارب المصالح أو التعامل الذاتي فيما 
يتعلق بالمديرين، وخدمة مصالح المنظمة وليس مصالح 
أي فرد أو مجموعة أخرى، بما في ذلك دوائر المنظمة 

االنتخابية التي تتسبب في اختيار المدير. 

ICANN في

والمحامي العام لكاليفورنيا هو المراقب القانوني على شركات كاليفورنيا ذات 
المنفعة العامة مثل ICANN. وبالتالي، يعمل المحامي العام على حماية مصلحة 

جميع المستفيدين من العامة خالل دائرة السلطة القضائية الخاصة به. يجوز 
للمحامي العام، المتصرف باسم العامة، أن يجري تحقيقات وينفذ اإلجراءات 

القانونية لضمان أن ICANN ال تبتعد عن هدفها الخيري العام. وبالنسبة لسلوك 
الشركات الذي أصبح من غير الممكن معالجته أو تصحيحه، فإن أفراد العامة 

أيًضا قادرون على تقديم عريضة للنائب العام للقيام بهذه التحقيقات. 

إن ICANN معترف بها كمنظمة خيرية عامة منصوص عليها في قانون اإليرادات 
الداخلية (IRC) § 501)c))3(. وهذا االعتراف يحمل في طياته فوائد عديدة، أي، 

استثناء من الضرائب الفيدرالية والقدرة على استالم مساهمات خيرية تستقطع منها 
الضريبة. ولكن، ولكونها منظمة تابعة للقانون (IRC § 501)c))3، ُتفرض أيًضا 
 ICANN ومن بين هذه المسئوليات أن مديري .ICANN مسئوليات خاصة على
يجب أن يضمنوا أن ICANN تعمل بشكل حصري على تعزيز أهدافها الخيرية 

العامة والعلمية وأنها تتجنب المعامالت التي ربما تعطي فوائد اقتصادية زائدة 
 للعاملين في المنظمة أو لآلخرين من التابعين لـ ICANN أو لألطراف الخاصة 

 .ICANN من المتعاقدين مع

التزامات المديرين الرسمية 
 ICANN بموجب قانون الشركات في كاليفورنيا، فإن مديري مجلس إدارة

مسئولون مسئولية كاملة عن إدارة أعمال وشئون الشركة. إن الواجبات القانونية 
العامة لمدير ICANN مملوكة للشركة نفسها وللعامة عموًما. وبشكل عام، 

يجب أن يقوم مدير المنظمة غير الهادفة إلى الربح وذات المنفعة العامة بواجباته 
بحسن نية، وبما يحقق أفضل مصالح الشركة وبعناية شديدة، بما في ذلك إجراء 

االستعالمات المناسبة، كما يفعل أي شخص عادي متزن في منصب مماثل 
ويعمل تحت ظروف مشابهة. وبشكل عام، يفهم أن هذا األمر يشتمل على أربعة 

واجبات، يدين بهم المديرون للمنظمة ودوائرها االنتخابية:

)1( واجب االهتمام،   

)2( واجب االستعالم،   

)3( واجب الوالء، و   

)4( واجب االستثمار المأمون.   

واجب االهتمام 

واجب االهتمام معبر عنه أفضل تعبير على أنه الجدية التي يضفيها كل مدير 
على مسئولياته مثل التعرف على أهداف أعمال المنظمة والمحافظة عليها. 

ويتضمن أيًضا اعتبارات أخرى متعلقة بالعمل ومعلومات الصناعة ذات الصلة 
بأنشطة المنظمة، والخدمة على نفس األساس في اللجان التي ربما يعين بها 

المدير. يتطلب واجب االهتمام أيًضا أن يأخذ المدير المعايير المسئولة لضمان أن 
المنظمة تتم إدارتها وتوجيهها بطريقة تتفق مع مهمتها. 
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الجوانب المهمة هي:   

 ICANN التكوين التمثيلي لمجلس اإلدرة الذي يسمح لكل األطراف بمجتمع أ.    
بالمشاركة في عملية مجلس إدارة شركة ICANN؛     

عملية التخطيط االستشارية بواسطة مجتمع ICANN التي تضع االتجاه  ب.    
اإلستراتيجي وتحدد أولويات التشغيل والميزانيات؛     

الجدول المستمر لمراجعات هيكل شركة ICANN حسب المادة الرابعة من لوائح  ج    
شركة ICANN؛     

مبادئ الترجمة التي توجه ترجمة الوثائق بمجتمع شركة ICANN؛   د.   

المبادئ االستشارية التي توجه العمليات االستشارية المستخدمة إلنشاء مساهمات  هـ.    
مجتمعية فيما يتعلق بمشكالت ICANN؛     

بيان معايير السلوك المتوقعة الذي يوضح معايير السلوك المتوقع من هؤالء الذين  و.    
.ICANN يشاركون في عملية   

باإلضافة إلى ذلك، نظًرا إلعفاء ICANN من الضرائب، فإن مديريها ومسئوليها يدينون 
بضرورة تجنب التعامالت ذات الفوائد العالية والتعامالت التي تعود بفائدة على أي شخص 
يعمل في المنظمة )أي مسئول أو مدير في ICANN( أو تلك التعامالت التي قد تصب في 
مصلحة طرف خاص ال يعمل في المنظمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مديري منظمة غير 

هادفة إلى الربح وذات فوائد عامة في كاليفورنيا يجوز لهم، تحت ظروف معينة، التعرض 
لمسئولية شخصية نتيجة األضرار غير المؤمن عليها والناتجة عن أفعال أو عمليات حذف 
خارج مجال واجبات المدير، والتي ال تجرى بحسن نية أو تتسم بالطيش أو تكون مفرطة 

أو متعمدة أو مهملة بشكل عام. وتنطبق مستويات مشابهة من المسؤولية القانونية إذا فتحت 
الشركة فروًعا عالمية لها. 

لقد دارت نقاشات في أروقة مجتمع ICANN حول مراجعة الحالة المحتملة لوضع 
ICANN القانوني في سياق تدويلها بشكل أكبر. وأًيا كان ما يمكن أن ينبثق من هذه 

المناقشات، إذا وصلت إلى أي شيء، تلتزم ICANN بالحفاظ على نفس مستويات 
المسئولية الخارجية مثل تلك المنصوص عليها أعاله. 

توجد ثالثة أنواع من المسئوليات خاصة بشركة ICANN في المناقشة المفصلة لمسئولية 
وحوكمة الشركة في ICANN، والتي تم عرضها في شكل ملحق لهذا التقرير.

تعد منظمة ICANN منظمة عالمية غير هادفة للربح، وعلى هذا النحو فهي تتحمل 
المسئولية كشركة ولكن من خالل هدفها، وهو ما يشابه الثقة العامة.

فهي منظمة قطاع خاص، ومن خالل هيكل ICANN، تعمل الحكومات ومنظمات 
المعاهدات الدولية في شراكة مع الشركات والمنظمات واألفراد المهرة المشاركين في بناء 

ودعم شبكة اإلنترنت على مستوى العالم. ربما تكون ICANN أفضل مثال للتعاون حسبما 
يرى الناخبون المختلفون في مجتمع اإلنترنت.

وتقوم منظمة ICANN بتطوير سياسة تناسب مهمتها من خالل عملية ارتقائية قائمة على 
.ICANN اإلجماع، وتتحمل المسئولية في حوكمتها تجاه المجتمع المشارك في عملية

مسئولیة وحوكمة الشركة
واجب االستثمار المأمون 

يطلب من مديري المنظمات غير الهادفة للربح، عند إدارة 
استثمارات المنظمة، تجنب المضاربة وااللتزام بأي معايير في 

مواد أو لوائح المنظمة أو شروط أية هبة أو منح مالية مقدمة 
إلى الشركة، بدال من أي عضو آخر محدد أو مجموعة من 

األعضاء. وتساعد هذه البنية على التخلص من شبح االنتهاكات 
التي تخلو من الثقة عن طريق السماح لـ ICANN بالعمل 

لتحقيق أفضل مصالح العامة بشكل عام بداًل من التركيز على 
المصالح الفردية ألفراد محددين. وتسمح هذه البنية أيًضا لـ 

ICANN بالعمل بشكل تعاوني، بداًل من التنافس، مع الناخبين 
المختلفين في مجتمع اإلنترنت. ويضع هذا القسم اآلليات التي 

تجعل ICANN بها نفسها مسئولة عن مجتمعها المشارك. 

ومن بين مسئولياتها الشاملة، يجب أن يضمن مجلس إدارة مديري ICANN أن تعمل 
ICANN بشكل حصري على تعزيز أهدافها الخيرية العامة والعلمية وأن تتجنب 

المعامالت التي ربما تعطي فوائد اقتصادية متزايدة فيما يتعلق بموظفي المنظمة أو 
 آخرين تابعين لمنظمة ICANN أو أطراف خاصة متعاقدة معها )انظر في

/http://www.icann.org/en/minutes(. ويتم توضيح هذه المسئوليات باإلضافة 
إلى األنواع الثالثة من المسئوليات الخاصة بمنظمة ICANN في المناقشة المفصلة 

لمسئولية وحوكمة الشركة في ICANN، والتي تم عرضها في شكل ملحق لهذا التقرير.

وإضافة إلى اجتماعاتها الشهرية المنتظمة واجتماعاتها الخاصة، يلتقي مجلس إدارة 
 ICANN لمزاولة األعمال خالل االجتماعات الدولية الثالثة التي تنظمها ICANN
كل عام. ومعظم هذه األعمال مرتبطة بالمشكالت الحالية التي تتم مناقشتها في هذه 

االجتماعات الدولية.

وفي االجتماع العام السنوي لعام 2008 الذي عقد بالقاهرة، فقد أصدر مجلس اإلدارة 
قراًرا باإلجماع بإضافة أربع لجان جديدة وتم إرسال التغيرات المقترحة للتعليقات العامة 
المتعلقة بحل اثنتين من لجانها القائمة، وهما لجنة تضارب المصالح ولجنة إعادة النظر، 
مع نقل المسئوليات الملقاة على هاتين اللجنتين إلى لجنة حوكمة مجلس اإلدارة الحالية، 

وإنشاء أربعة لجان مجلس إدارة جديدة. وتتطلب التغييرات التي تطرأ على هيكل لجنتي 
مجلس اإلدارة بعض المراجعات للوائح منظمة ICANN. وسيتم إرسال هذه المراجعات 

للتعليق العام في ديسمبر عام 2008، وبعدها سيتم تحليل التعليقات التي يتم استقبالها 
واتخاذ رد الفعل المناسب تجاهها.

اللجان الجديدة
لجنة IANA – التي يترأسها هارالد تفيت ألفيستراند، وتتألف من األعضاء ريموندو بيكا 

وستيف كروكر وديمي جيتسشكو وكاتم توراي.

لجنة المشاركة العامة – يترأسها جان جاك سوبرينات، وتتألف من األعضاء دينيس 
جينينجز، وكاتم توراي، وديف وديليت.

لجنة المخاطرة – يترأسها بروس تونكين، وتتألف من األعضاء ستيف كروكر، وستيف 
جولدشتاين، وراجاسخار راماراج.

لجنة التحسينات الهيكلية – يترأسها روبيرتو جايتانو، وتتألف من األعضاء هارالد تفيت 
ألفيستراند، وريموندو بيكا، وريتا رودين جونستون، وجان جاك سوبرينات.

اللجان المستمرة في العمل
لجنة التدقيق - تترأسها ريتا رودين جونستون، وتتألف من األعضاء هارالد تفيت 

ألفيستراند، وستيف كروكر.

لجنة حوكمة مجلس اإلدارة – يترأسها دينيس جينينجز، وتتألف من األعضاء روبيرتو 
جايتانو، وديمي جيتسشكو، وستيف جولدشتاين، وريتا رودين جونستون.

ICANN في
لجنة التعويضات – يترأسها بيتر دينجات ثراش، وأعضاؤها هم 

ستيف جولدشتاين، وراجاسخار راماراج، وبروس تونكين.

لجنة تضارب المصالح – يترأسها ستيف جولدشتاين، 
وأعضاؤها هم ديمي جيتسشكو، وديف وديليت.

اللجنة التنفيذية – يترأسها رئيس مجلس اإلدارة بيتر دينجات 
ثراش، وأعضاؤها هم نائب رئيس مجلس اإلدارة روبيرتو 

جايتانو، والرئيس باول توومي.

لجنة الشئون المالية – يترأسها راجاسخار راماراج، وأعضاؤها 
هم ريموندو بيكا، وستيف كروكر، ودينيس جينينجز، وبروس 

تونكين. 

لجنة إعادة النظر – يترأسها ديمي جيتسشكو، وأعضاؤها هم 
روبيرتو جايتانو، وراجاسخار راماراج.

أعمال أخري ُمَكَلف بها مجلس اإلدارة
أصدر مجلس اإلدارة أكثر من مائة قرار فيما يتعلق بمشكالت 

 ،GNSO متنوعة مثل الموافقة على إجراء تطويرات في منظمة
وإعطاء الترخيص للموظفين لتطوير الخطط التنفيذية لنطاقات 

gTLD وIDN TLD الجديدة، والموافقة على إستراتيجية منظمة 
ICANN وخطط التشغيل والميزانية، والموافقة على األمور 

التشغيلية والرسمية المتعلقة بأعمال اإلدارة اليومية للمنظمة. وقد 
تم وضع قائمة كاملة بقرارات مجلس اإلدارة التي تم اتخاذها 

 خالل عام 2008 في االرتباط التالي
.http://www.icann.org/en/minutes/

المراجعة المستقلة لمجلس اإلدارة
تخضع هياكل ICANN لمراجعة مستقلة دورية لتقييم أنشطتها 
وسياساتها وفًقا لتوقعات المجتمع وفعالية تلك الهياكل في تنفيذ 
المسئوليات المنوطة بهم. وقد تم نشر تقرير المراجع المستقل 

لمجلس اإلدارة باجتماع القاهرة، وتم عقد جلسة خاصة لمناقشة 
التقرير. وتسعى مجموعة عمل خاصة إلى تجميع مساهمات 

المجتمع وتقديم تقرير أولي لالجتماع الذي سيعقد في مكسيكو 
سيتي في مارس 2009.

http://www.icann.org/en/minutes/
http://www.icann.org/en/minutes/
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29 أكتوبر – 2 نوفمبر
 لوس أنجلوس، كاليفورنيا،
 الواليات المتحدة األمريكية

IDNC تم تأسيس مجموعة عمل  • االجتماع السنوي التاسع 
•  تم توقيع ثمانية عشر من إطارات عمل المسئوليات أو الخطابات المتبادلة بين ICANN ومشغلي ccTLD في    

عام 2007
•  وقد وقعت ICANN على اتفاقات مع لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت السلكية والالسلكية لمنظمة الدول األمريكية   

)CTO( ومنظمة الكومنولث لالتصاالت )CITEL(
تبدأ مراجعة مناطق ICANN الجغرافية الخمس  •  

تقوم منظمة GNSO بتقديم توصيات لتنفيذ نطاقات gTLD الجديدة إلى مجلس اإلدارة للمراجعة  •  
.museum تمت الموافقة على عرض  •  

•  يتنحى فينت سيرف من منصبه كرئيس ويعين بيتر دينجات ثراش بدياًل له  
يجذب برنامج المنح العالمي 167 طلًبا و23 من الحاضرين  •  

25 - 29 يونيو
•  تكشف ICANN عن نظام الختبار 11 من لواحق اختبار اسم النطاق الدولي )IDN( الجديد باللغة العربية والفارسية  سان خوان، بورتوريكو 

والصينية المبسطة والصينية التقليدية والروسية والهندية واليونانية والكورية واأللمانية، باإلضافة إلى اللغة اليابانية 
والتاميلية؛ ومن المتوقع توافق معظم برامج تصفح اإلنترنت مع نظام ترجمة حروف البونيكود مع نهاية العام

•  تخفيض رسوم تسجيل اسم النطاقات إلى أقل من عشرة دوالرات، ويعد هذا انخفاًضا ملحوًظا، حيث كانت تكلفة   
تسجيل االسم الواحد 50 دوالًرا في عام 1998

•  تشكيل المنظمة اإلقليمية العامة ألمريكا الشمالية، واستكمال إعادة هيكلة المنظمة الداعمة العامة  
•  وقد بدأ برنامج المنح العالمي في مايو وجذب 125 طلًبا و31 من الحاضرين في سان خوان  

26 - 30 مارس
•  وقد تم رفض الطلبات الخاصة بنطاق المستوى األعلى xxx. من قبل مجلس اإلدارة  لشبونة، البرتغال 

)RAA( وأعلن الرئيس عن عمل مراجعة التفاقية اعتماد المسجلين  •  
•  تم توقيع اتفاق مع اتحاد االتصاالت اإلفريقي )ATU(، وجمعية االتصاالت لجزر المحيط الهادئ )PITA(، ولجنة   

األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )UN-ESCWA( لتحقيق التواصل مع الحكومات ولجان اإلنترنت 
المحلية

•  تم إنشاء المنظمات العامة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأوروبا  
قررت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر )RSSAC( واللجنة االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC( إضافة   •   

سجالت AAAA الخاصة بسجالت عنوان IPv6 إلى الجذر   

عشرة أعوام من اجتماعات ICANN الدولیة

2 - 7 نوفمبر
 القاهرة، مصر

•  تم نشر مسودة دليل مقدم الطلب الخاص بنطاقات gTLD للتعليق العام؛ ومن المتوقع بدء الجولة األولى من الطلبات في  االجتماع السنوي التاسع 
عام 2009

•  تم نشر مسودة خطة التنفيذ لعملية التتبع السريع الخاصة بنطاقات IDN ccTLD للتعليق العام، ومن المتوقع التنفيذ   
في عام 2009

•  تم تأجيل تحسين وثيقة الثقة المؤسسية ومراجعة خطة إجراء االنتقال إلى الجولة التالية من المناقشات  
تم اقتراح سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين وتمت مراجعة تعديالت اتفاقية RAA من قبل مجلس اإلدارة  •  

تمت الموافقة على طلبات mobi. وcoop. لنطاقات مفردة األحرف في المستوى الثاني   •  
لة  •  يصل إجمالى المسجلين المعتمدين لدى ICANN إلى 945 مسجاًل، يمثلون 163مليوًنا من أسماء النطاقات المسجَّ  

و1٫4 مليار من مستخدمي اإلنترنت 
•  تم توقيع تسعة من إطارات عمل المسئوليات أو الخطابات المتبادلة بين ICANN ومشغلي ccTLD في هذا العام  

•   يجذب جدول دخول األعمال الثاني أعداًدا كبيرة من مجتمع األعمال  
تم تقديم 89 طلًبا للحصول على المنح، وحضر 30 من الزمالء  •  

22 - 26 يونيو
•  وافق مجلس إدارة ICANN على أن يبدأ الموظفون في رسم خطة التنفيذ لعملية نطاقات gTLD الجديدة باريس، فرنسا 

•  ينتقل التتبع السريع السم النطاق الدولي لنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة IDN ccTLD لمرحلة التخطيط التنفيذي  
•  تم تقديم آليات جديدة الختبارات النطاقات البطيئة، مما أدى إلى انخفاض هذا النشاط بنسبة 85% مع نهاية عام 2008  

.org في النطاق DNSSEC لتنفيذ PIR تمت الموافقة على عرض  •  
•  وافق مجلس اإلدارة على الغالبية العظمى من التوصيات إلصالح هيئته األساسية السياسية، والمنظمة الداعمة ألسماء   

 )GNSO( النطاقات العامة
•  تم إصدار توصيات اللجنة اإلستراتيجية للرئيس لخطة انتقال ما بعد اتفاقية JPA وتطوير الثقة المؤسسية للتعليق العام  

تمت إضافة جدول أعمال وصول األعمال الُمخصصة إلى الجدول  •  
تم تقديم 131 طلًبا خاصة بالمنح؛ وحضر 15 زمياًل  •  

10 - 15 فبراير
•  تم تبني المسئولية الجديدة وإطار عمل الشفافية من قبل مجلس اإلدارة نيودلهي، الهند 

•  تم نشر تقرير التحسينات الخاص بمنظمة GNSO للتعليق العام بعد المراجعة المستقلة  
•  تقدم اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC( تقارير عن التشغيل األولي السم النطاق والتمويه السريع ولجنة   

Whoisو DNSSEC
 )APRALO( ُعقدت الجمعية العامة األولى للمنظمة العامة اإلقليمية بآسيا والمحيط الهادئ  •  

 IDN ccTLD التقرير األولي فيما يخص تقديم نطاقات IDNC تَقدم مجموعة عمل  •  
تتعهد ICANN بنشر IPv6 خالل بنيتها التحتية بحلول منتصف عام 2009  •  

تم تقديم 67 طلًبا خاصة بالمنح؛ وحضر 18 زمياًل  •  

          ٢٠٠٧   المعالم الرئیسیة          ٢٠٠٨   المعالم الرئیسیة
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1 - 5 ديسمبر
 كيب تاون، جنوب إفريقيا

تم نشر خطة ICANN اإلستراتيجية للتعليق العام  • االجتماع السنوي السادس 
تم نشر net RFP. النهائي للتعليق العام  •  

•  وتولت NRO دور المنظمة المساندة الخاصة بالعناوين )ASO( فيما يتعلق بمشكالت السياسة الخاصة بالتشغيل،   
وتخصيص وإدارة عناوين اإلنترنت

يتم أخذ توصيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية )WIPO( الثانية في االعتبار  •  
•  تم نشر مبادئ ICANN األساسية وإرشادات حوكمة الشركة للتعليق العام  

ICANN تم تعيين المحقق في الشكاوى األول التابع لـ  •  

19 - 23 يوليو
•  تمت الموافقة على طلب السجل/المسجل للحصول على تمديد لتنفيذ بروتوكول التوزيع المرن كوااللمبور، ماليزيا 

يستلم مجلس اإلدارة التقرير الخاص باللجنة االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC( المتعلق بإعادة التوجيه في   •   
.netو .com النطاقات   

)IDN( تم تأسيس اللجنة االستشارية للرئيس حول أسماء النطاقات الدولية  •  

2 - 6 مارس
)ccNSO( تمت الموافقة على تكوين المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة  • روما، إيطاليا  

27 - 31 أكتوبر
 .info تمت الموافقة على فترة السماح باالسترداد لنطاق  • قرطاج، تونس 

تمت الموافقة على عرض تسجيل نطاقات pro. على المستوى الثاني  • االجتماع السنوي الخامس 
يتبنى مجلس منظمة GNSO سياسة حذف النطاقات  •  

ويسعى مجلس اإلدارة للحصول على مساهمات المجتمع فيما يتعلق بتطوير إستراتيجية وعملية نطاقات gTLD الجديدة  •  
ICANN ومناقشات إصالح ،"SiteFinder" حالة  •   

22 - 26 يونيو
 twو orgو jpو infoو cn اإلصدار 1٫0 والتي تلتزم بها سجالت )IDN( اإلرشادات المتعلقة باسم النطاق الدولي  •  مونتريال، كندا 

 في عمليات IDN خاصتهم
•  تبدأ ICANN في اعتماد سجالت محددة لتوظيف أسماء النطاقات الدولية )IDNs( تبًعا لبنود اإلرشادات  

ccNSO تمت الموافقة على تشكيل منظمة  •  

من 23 إلى 27 مارس
•  يتبنى المجلس أربع توصيات لسياسة اإلجماع الخاص بفريق عمل Whois لمجلس منظمة GNSO فيما يتعلق بدقة  ريو دي جانيرو، البرازيل 

 Whois بيانات
تم تأسيس لجنة حوكمة مجلس اإلدارة  •  

)IDN( تمت الموافقة على مسودة منهج تنفيذ اسم النطاق الدولي  •  

من 2 إلى 8 ديسمبر
 ساو باولو، البرازيل

تم التوقيع على اتفاقية المشروع المشترك بين ICANN وحكومة الواليات المتحدة األمريكية  • االجتماع السنوي الثامن 
)IDNs( بدأ اختبار أسماء النطاقات الدولية  •  

تم توقيع اتفاقية المنظمة اإلقليمية العامة )RALO( مع أمريكا الالتينية  •  

•   نتج عن النظام الجديد الخاص بإطارات عمل المسئولية وتبادل الخطابات بين موظفي ICANN ونطاق ccTLD 18 اتفاًقا   
مثل هذا االتفاق تم توقيعها في هذا العام

من 26 إلى 30 يونيو
asiaو telو travelو mobiو jobsو cat :العامة والتي تمت رعايتها جاهزة للتنفيذ gTLD نطاقات  • مراكش، المغرب 

أكثر من مليار مستخدم عالمي لإلنترنت، دون حساب أجهزة الهاتف المحمول التي تتمكن من الوصول إلى اإلنترنت  •  

من 25 إلى 31 مارس
•  يتعامل مزودو خدمة حل النزاع في ICANN مع أكثر من 33000 نزاع حول أسماء النطاقات، تشتمل على عدد يتراوح  ويلنجتون، نيوزيالندا 

بين 40000 إلى 50000 اسم نطاق

•  زاد عدد الُمسجلين إلى 850 وعدد أسماء النطاقات المسجلة تجاوز 100 مليون  

•  يطالب المجلس بتوصيات متعلقة بتعديالت اتفاقية سجل نطاقات sTLD المقترحة الخاصة بنطاقات xxx. لمواجهة انتهاكات   
التسجيل المحتملة لسياسات الراعي

قدمت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار تقريًرا عن بديل أنظمة اسم نطاق المستوى العالي وجذورها   •  

عة لرفض الخدمة )DDoS( على مشغلي  •  تقدم اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC( تقريًرا حول الهجمات الموزَّ  
نطاقات TLD ونظام اسم الجذر 

تمت الموافقة على خطة 2006 - 2009 اإلستراتيجية وتم تبنيها  •  

من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر
 فان كوفر، كندا

•  تفتح ICANN التخطيط اإلستراتيجي أمام العامة، وتوضح أولويات وأهداف السنوات الثالث المقبلة االجتماع السنوي السابع 
تعترف ICANN بمركز معلومات الشبكة اإلفريقي )AfriNIC( كسجل إنترنت إقليمي  •  

IANAتم تشكيل لجنتين جديدتين تتبعان الرئيس لتغطية اإلستراتيجية التنظيمية الشاملة و  •  

من 11 إلى 15 يوليو
تراجع ICANN وسجالت أسماء النطاقات الدولية )IDN( ذات الريادة اإلرشادات الخاصة بأسماء النطاقات الدولية  •  مدينة لوكسمبرج،  

لوكسمبرج
 

من 4 إلى 8 أبريل
IPv4 تم تبني سياسة تخصيص عالمية لعناوين  • مار دل بالتا، األرجنتين 

•  تمت الموافقة على اتفاقيات نطاق المستوى العالي المدعوم )sTLD( المقترحة لنطاقات jobs. وtravel.، أما   
طلبات sTLD األخرى الجديدة لنطاقات asia. وmail. و)tel )x2. وxxx. فمازالت تحت النظر

          ٢٠٠٤   المعالم الرئیسیة          ٢٠٠٦   المعالم الرئیسیة

          ٢٠٠٣   المعالم الرئیسیة

          ٢٠٠٥   المعالم الرئیسیة
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من 12 إلى 15 نوفمبر
 مارينا دل راي، كاليفورنيا،
 الواليات المتحدة األمريكية

تم تشكيل لجنة اسم النطاق الدولي )IDN( واستقبال الميثاق   • االجتماع السنوي الثالث 
تصدر لجنة الدراسة العامة التقرير النهائي المقدم إلى المجلس  •  

من 7 إلى 10 سبتمبر
•  تم تنفيذ نطاقات gTLD إثبات المبدأ لتلبية متطلبات النمو والتخصص لمجتمع اإلنترنت: aero وbiz وcoop و مونتفيديو، أوروجواي 

proو nameو museumو info
العملية الخاصة باألسماء الجغرافية والجيوسياسية في info. طرحت إلجراء المزيد من المناقشات  •  

من 1 إلى 4 يونيو
تمت مراجعة الطلب المقدَّم من المسجل ورسوم االعتماد  • ستوكهولم، السويد 

تم تطوير السياسات للموافقة على سجالت اإلنترنت اإلقليمية اإلضافية  •  
•  تم تكليف منظمة DNSO بتشكيل خطة انتقالية لنطاقات org. من VeriSign إلى سجل جديد  

TLD تم تشكيل فريق عمل جديد للتخطيط لعملية تقييم  •  

من 9 إلى 13 مارس
).proو .nameو .infoو .biz( يبدأ المجلس في مراجعة االتفاقيات ألربعة نطاقات مستوى عاٍل غير مدعومة  • ملبورن، أستراليا 
•  قربت اجتماعات نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة )ccTLD( التابعة لمنظمة ICANN في هونولولو وجنيف   

ICANN إلى أقرب درجة من اإلجماع على اتفاقيات مناسبة مع ccTLD وملبورن مجتمع
أصبح ستيوارت لين المسئول التنفيذي  •  

•  تم تشكيل فريق عمل لوضع سياسات اإلجماع لتنفيذ أسماء النطاق الدولية، وخاصة:  
توحيد معايير IDN ونشر أساس االختبار  •   

IDN اعتبارات الملكية الفكرية في  •   
IDN التثقيف العام والتواصل في  •   

من 14 إلى 15 ديسمبر
 أمستردام، هولندا

تم تشكيل لجنة التطوير واإلصالح التابعة لمجلس اإلدارة  • االجتماع السنوي الرابع 
بدأ التطوير لتقديم عدد محدود من نطاقات gTLD المدعومة الجديدة  •  

27 - 31 أكتوبر
توافق ICANN على أول مزود لخدمات حل النزاع حسب سياسة UDRP في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  • شنغهاي، الصين 

تعترف ICANN بـ LACNIC كسجل إنترنت إقليمي  •   

من 24 إلى 28 يونيو
تمت مناقشة مسائل متعلقة بالتطوير واإلصالح تشتمل على:  • بوخاريست، رومانيا 

ICANN ابتكار إجراءات محددة لضمان التنوع الجغرافي والثقافي في كافة أجزاء بنية  •   
•  التفكير في إنشاء لجنة استشارية لعموم المستخدمين للمشاركة المطلعة في ICANN من قبل مجتمع المستخدم العام   

•  ضمان تقديم لجنة الترشيح توازًنا بين كافة مجتمعات اإلنترنت   
•  التعاون مع مزودي البنية التحتية المهمين والمجتمع الفني على عالقات عمل فعالة   

ضمان أن عمليات تطوير السياسة )PDP( التابعة لـ ICANN تقوم بتحسين وتعزيز عملية ارتقائية تمتاز بالشفافية  •   
تمت إضافة فترة السماح باالسترداد إلى اتفاقية السجل  •  

من 10 إلى 14 مارس
تمت مناقشة التطور واإلصالح وخطة عمل اللجنة  • أكرا، غانا 

تمت الموافقة على ميثاق لجنة األمان  •  
تمت مناقشة طلب LACNIC وخطة االنتقال  •  

          ٢٠٠١   المعالم الرئیسیة          ٢٠٠٢   المعالم الرئیسیة
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من 1 إلى 4 نوفمبر
 لوس أنجلوس، كاليفورنيا،
 الواليات المتحدة األمريكية 

تم ترشيح إيسثر ديسون كرئيس لمجلس اإلدارة، وبيندار ونج كنائب للرئيس  • االجتماع السنوى األول 
تم تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة باإلضافة إلى لجان مجلس اإلدارة األخرى  •  

•  يتبنى المجلس إطار عمل السياسة لبنية عضوية ICANN العامة واالنتخابات  
يتلقى 11 مسجاًل جديًدا اعتماد ICANN، ليصل المجموع إلى 87  •  

•  صادق مجلس ICANN على سياسة حل النزاع ألسماء النطاقات الموحدة )UDRP(، لمزودي خدمة حل النزاع   
األربعة المختارين في جميع أنحاء العالم

•  تقسم مؤسسة ICANN وظائف السجل / الُمسجل - وتزيد من التنافس في سوق أسماء النطاقات  

من 23 إلى 26 أغسطس
المستندات األولى التي توجز سياسة UDRP التي تم نشرها للتعليق العام  • سانتياجو، تشيلي 

تم التصديق على منظمة دعم البروتوكوالت   •  
•  تمهد اتفاقية منظمة المساندة الخاصة بالعناوين الستمرار الجهود لتنظيم سجالت إنترنت إقليمية جديدة وإنشائها   

)LACNICو AfriNIC( لمناطق إفريقيا وأمريكا الالتينية / الكاريبي الجغرافية
تم تنظيم الدائرة االنتخابية لمالكي أسماء النطاقات غير التجارية  •  

من 25 إلى 27 مايو
•  تتضمن أجندة االجتماع الثاني تقارير من الرئيس، باإلضافة إلى تقارير من اللجنة االستشارية الحكومية واللجنة  برلين، ألمانيا 

االستشارية لنظام خادم الجذر
•  تتضمن األجندة عالوة على ذلك: ميزانية مؤسسة ICANN لعام 1999 - 2000، وتقرير عن حالة عملية اعتماد   

السجل ومناقشة حالة المنظمة الداعمة، تقارير من منظمي دائرة DNSA االنتخابية واجتماع الجمعية العامة لمنظمة 
DNSO التنظيمي، والمناقشات المتعلقة بطلبات SO المعلقة، وعناصر تقرير منظمة WIPO وبنية عضوية 

ICANN وسياسة المراجعة المستقلة وبند التنوع الجغرافي في اللوائح الخاصة بمنظمة ICANN

من 2 إلى 4 مارس
•  وضع االجتماع األول أجندة تتسم بالطموح، تغطي عروض الطلبات المتعلقة بتطبيق المنظمة الداعمة ألسماء  سنغافورة 

النطاقات ومسودة إرشادات اعتماد المسجل ومسودة سياسة تضارب المصالح ومسودة سياسة إعادة النظر

من 13 إلى 16 نوفمبر
 مارينا دل راي، كاليفورنيا،
 الواليات المتحدة األمريكية

•  إن عناصر األجندة الرئيسية للمنتدى العام هي عبارة عن اختيارات نطاقات TLD جديدة ودراسة العضوية العامة االجتماع السنوي الثاني 
يختار المجلس سبعة نطاقات TLD جديدة  •  

يتلقى 24 مسجاًل جديًدا اعتماد ICANN، ليصل المجموع إلى 159  •  
 ICANN تم نشر البيانات المالية األولى الخاصة بمنظمة  •  

)IDN( تشغيل أو اإلعالن عن العديد من أسس اختبارات أسماء النطاقات الدولية  •  
تنحى إيسثر ديسون عن منصبه كرئيس ويحل محله فينت سيرف  •  

من 13 إلى 17 من يوليو
UDRP لحل النزاعات كمزود لسياسة CPR الموافقة على مؤسسة  • يوكاهاما، اليابان 

توصيات مجلس أسماء منظمة DNSO المتعلقة بنطاقات المستوى العالي الجديد  •  
يتلقى 11 مسجاًل جديًدا اعتماد ICANN، ليصل المجموع إلى 135  •  

يتجاوز األعضاء العموميون المسجلون 158 ألف مستخدم لإلنترنت في جميع أنحاء العالم  •  

 
من 7 إلى 10 مارس

•  وقعت ICANN وفريق عمل هندسة اإلنترنت )IETF( اتفاًقا لتوضيح العمل الفني الذي يجب القيام به نيابة عن  القاهرة، مصر 
IABو IANA

يصدق المجلس على توظيف مسئول تنفيذي بشكل دائم  •  

          ١٩٩٩   المعالم الرئیسیة          ٢٠٠٠   المعالم الرئیسیة
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باإلضافة إلى ذلك، 
 ICANN تستضيف
اثنين من اجتماعات 
التواصل اإلقليمية في 
كل عام لتلبية المطالب 
والمسائل التي تواجه 
صناع السياسة المحلية 
ومديري نطاقات المستوى 
األعلى لرمز الدولة 
)ccTLDs( وشركات 
اإلنترنت. تعد هذه 
االجتماعات ضرورية 
 ICANN لنموذج ارتقاء
وصناعة سياسة اإلجماع  
بشكل فعال.

وشارك حاضرو االجتماع في ورش عمل واجتماعات لعملية التتبع السريع لتقديم نطاقات 
IDN ccTLDs في وقت قريب. وقد كانت القضية الرئيسية هي ما إذا كان النشر 

المبدئي سيكون محدوًدا في بعض الدول أو المناطق أم ال. على سبيل المثل، تتحدث الهند 
22 لغة رسمية. وحيث إن كل هذه اللغات لها طابع رسمي في الهند، إال أن هناك بعض 

الحدود في سالسل TLD يجب أن تتالءم مع احتياجات كل دولة أو إقليم. 

 IDN وتتمثل الخطوة التالية في وصف المعيار بوضوح شديد لتحديد مدى االستعداد لبدء
TLDs، وهي عبارة عن جزء من عملية التتبع السريع المقترحة. انتهت فترة التعليق 

 IDN العامة األولى على مسودة التقرير المبدئي على تنفيذ التتبع السريع الخاص بـ
ccTLDs في 26 فبراير عام 2008. ويترأس هذا العمل فريق عمل IDNC المؤلف 

من منظمة داعمة لمنظمة ICANN وأعضاء اللجنة االستشارية. 

وقد وافق المجلس على أطر العمل والمبادئ المتعلقة بالمسئولية والشفافية. وتلخص تلك 
األطر مسئولية مؤسسة ICANN، حيث إنها مقامة في كاليفورنيا، كما أنها تعد شركة 

ال تهدف إلى الربح ولديها متطلبات اللوائح الداخلية الخاصة بها باإلضافة إلى المسئولية 
 القانونية ومسئولية الشركة. تم تضمين نسخة من أطر العمل هذه في الملحق في هذا 

التقرير السنوي.

كان الغرض من اتفاقية المشروع المشترك )JPA( بين حكومة الواليات المتحدة 
األمريكية ومؤسسة ICANN هو تطوير نظام اسم نطاق اإلنترنت )DNS( لقيادة 

أصحاب المصالح المتعددين في القطاع الخاص. مرت هذه االتفاقية بمراجعة منتصف 
مدة وتلقت اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات )NTIA( في وزارة التجارة 

األمريكية تعليقات عليها. 

 ICANN أن اتفاقية المشروع المشترك ساعدت مؤسسة ICANN يعتقد مجلس إدارة
على أن تصبح منظمة ثابتة وأن مؤسسة ICANN تلبي المسئوليات المنوطة بها. تعد 
الخطوة المنطقية التالية هي إنهاء اتفاقية المشروع الثنائية في سبتمبر عام 2009 في 

 أثناء تطوير نظام DNS إلدارة القطاع الخاص. تتاح هذه التعليقات على الموقع
.http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpamidtermreview.html

تمت إقامة مشاورة على اتفاقية المشروع المشترك في نيودلهي. وقد وافق أغلب 
المشاركين على ضرورة إقامة مناقشة حول نموذج ICANN النهائي في التوصل إلى 

إبرام اتفاقية المشروع المشترك. 

مع جهود العديد من األطراف في مجتمع اإلنترنت، تعمل ICANN على تمكين خدمة 
IPv6 من خالل نظام DNS، بما في ذلك تشجيع كافة مزودي خدمات اسم النطاق 
لتنفيذ إمكانيات IPv6. في وقت اجتماع نيودلهي، أضاف خمسة مشغلين من مشغلي 

خوادم اسم الجذر عناوين IPv6 لسجالت منطقة الجذر خاصتهم، مما يعطي صفة 
 .IPv6 DNS التمكين لقرار

وقد وجه المجلس فريق عمل ICANN لنشر IPv6 عبر بنيتها التحتية وإعطاء تعليقات 
منتظمة للمجتمع عن التقدم والدروس المستفادة. 

أول مسودة لبرنامج الترجمة الخاص بمنظمة ICANN، والقائم على مبادئ الترجمة 
المتفق عليها، تم تقديمها ومناقشتها في نيودلهي في اجتماع عام. ويوجز البرنامج طريقة 

وصول ICANN إلى من ال يتحدثون اللغة اإلنجليزية ويمنحهم القدرة بشكل متساٍو 
على الوصول لعمليات مؤسسة ICANN والتأثير فيها. وسيتم وضع التعليقات في تقرير 

نهائي ليتم تقديمه إلى مجلس إدارة ICANN للموافقة عليه.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول االجتماع العام الدولي الحادي والثالثين في 
  .http://delhi.icann.org/node/99 نيودلهي في الموقع

ICANN لعام ٢٠٠٨ اجتماعات اجتماعات ICANN لعام ٢٠٠٨
تعقد ICANN ثالثة اجتماعات سنوًيا في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم لربط المجتمع 

الدولي بعمل ICANN. يعد اجتماع واحد في كل عام االجتماع العام السنوي الرسمي، 
والذي يعيد فيه المجلس بناءه وينتخب أعضاء مجلس جدًدا. تقدم هذه االجتماعات فرًصا 
متميزة للتواصل وإجراء مناقشات شخصية للسياسة. تدعم مدينة مضيفة االجتماع ويتم 

البحث عن راعين للمساعدة في تحمل نفقات االجتماعات المقامة والمساعدة في اإلمدادات. 

باإلضافة إلى ذلك، تستضيف ICANN اثنين من اجتماعات التواصل اإلقليمية في كل 
عام لتلبية المطالب والمسائل التي تواجه صناع السياسة المحلية ومديري نطاقات المستوى 

األعلى لرمز الدولة )ccTLDs( وشركات اإلنترنت. تعد هذه االجتماعات ضرورية 
لنموذج ارتقاء ICANN وصناعة سياسة اإلجماع بشكل فعال.

نيودلهي، الهند، من 10 إلى 15 فبراير عام 2008
أكثر من 720 مشارًكا من 76 دولة، بما في ذلك 290 مشارًكا يمثلون الشركات المحلية 

ومصالح اإلنترنت من الدولة المضيفة، شاركوا في االجتماع العام الدولي الحادي 
والثالثين لمنظمة ICANN في نيودلهي على مدار خمسة أيام من المناقشات فيما يتعلق 

بمستقبل اإلنترنت. وتمت االستضافة من قبل الحكومة الهندية ومركز تبادل اإلنترنت 
القومي في الهند، وتم افتتاح االجتماع رسمًيا على يد شاري جايندار سينغ، أمين إدارة 

تكنولوجيا المعلومات بالحكومة الهندية.

وقد قدم االجتماع فرصة فريدة للتواصل في المنطقة، بما في ذلك الشركات، مع إجراء 
مناقشة تجارية على المائدة المستديرة التي أقيمت مع ممثلي الشركات الهندية الرائدة. 

.http://delhi.icann.org/15feb08/outreach يرجى زيارة الموقع

تتضمن القضايا المهمة للحضور عملية تقديم النطاقات عالية المستوى الجديدة العامة أو 
gTLDs وأسماء النطاقات مثل com. وorg. وinfo. في مستوى عاٍل، والتي أثارت 
اهتمام وتعليق الجميع. تم تقديم خطة تنفيذية تعتمد على عمل تطوير السياسة من خالل 
ذراع تطوير السياسات لمنظمة ICANN للحيز العام، وهي المنظمة الداعمة ألسماء 
النطاقات العامة )GNSO( للنظر فيها. ولقد وضحت بشكل جلي أن التنفيذ هو مهمة 

معقدة تثير أسئلة فنية وتشغيلية وقانونية واقتصادية وسياسية تتسم بروح التحدي وتؤثر 
على نظام اسم النطاق.

وبعد مراجعة العمل التنفيذي، خطط المجلس للتفكير في مجموعة من األعمال تتعلق 
بتوصيات سياسة منظمة GNSO لتقديم نطاقات gTLD الجديدة. وُيتوقع إجراء المزيد 

من المناقشات في اجتماع باريس المنعقد في مايو واجتماع القاهرة المنعقد في نوفمبر 
2008، وخالل فترة التعليقات العامة قبل وبعد اجتماع القاهرة. تتوقع ICANN بدء قبول 

المزايدات ألسماء محددة في وقت ما في عام 2009.  

باإلضافة إلى ذلك، يعتبر تقديم أسماء النطاقات الدولية أو IDN وأسماء النطاقات بحروف 
غير حروف األبجدية الالتينية، واحًدا من أكبر التغييرات التي تطرأ على شبكة اإلنترنت 

منذ انطالقها. 

وقد التقى ممثلون عن اللجنة االستشارية الحكومية )GAC( والمنظمة الداعمة ألسماء 
نطاقات رمز الدولة )ccNSO( لمناقشة إمكانية تقديم أسماء IDN تكون ذات مدلوالت 
لها معنى للدول أو المناطق، أي نطاقات )ccTLD( أو نطاقات المستوى العالي لرمز 

الدولة. 

افتتح اجتماع نيودلهي رسمًيا، شري جايندر سينغ، أمين إدارة 
تكنولوجيا المعلومات بالحكومة الهندية.

http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpamidtermreview.html
http://delhi.icann.org/node/99
http://delhi.icann.org/15feb08/outreach
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مسألة التقديم السريع ألسماء النطاقات الدولية )IDN(، والتي أطلق عليها اسم التتبع 
السريع، وفيها بالتحديد، يمكن اعتماد نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة التي ليس 

عليها خالف في األبجديات غير الالتينية وكذلك إضافتها إلى جذر اإلنترنت دون الحاجة 
إلى االنتظار حتى نهاية عملية الموافقة في صيغتها النهائية. 

ثم إن المسودة النهائية لتقرير مجموعة العمل عن جدوى ذلك األسلوب، التي تم نشرها 
من أجل التعليقات العامة لمدة أسبوعين قبل اجتماع باريس، قد قدمت عدة توصيات عالية 
المستوى كما حصلت على موافقة عامة من المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة 

 .)GAC( وكذلك اللجنة االستشارية الحكومية )ccNSO(

كما تلقت المنظمات الداعمة واللجان االستشارية معلومات عن مدى التقدم في المشكالت 
الفنية وغيرها من مشكالت تنفيذ أسماء النطاقات الدولية )IDN(. وتمت مناقشة أسماء 

النطاقات الدولية )IDN( في المنتدى العام، كما تم إعطاء التحديثات الخاصة بالتقدم 
في اليوم الختامي لالجتماع. وقد حظيت مناقشة كيف سيؤثر إنهاء مراجعة بروتوكول 

IDNA على نطاقات المستوى األعلى من أسماء النطاقات الدولية باهتمام خاص، 
وبصفة خاصة متى وكيف سيتم تقديم هذه النطاقات.

وطالب مجلس اإلدارة بنشر تقرير مجموعة العمل النهائي من أجل التعليقات العامة كما 
طالب الموظفين بتقديم تقرير مفّصل عن مشكالت التنفيذ، بعد االستشارة مع المجتمع، 

الجتماع القاهرة في نوفمبر 2008.

وقد كان هذا االجتماع، الذي نجح نجاًحا بالًغا، نقطة هامة في تطوير اإلنترنت. إن 
التوسع في نطاقات المستوى األعلى العامة )gTLDS( الجديدة وتقديم أسماء النطاقات 

الدولية سيفتح آفاق اإلنترنت ويجعله متنوع األشكال، مثل تنوع األشخاص الذين 
يستخدمونه.

وشهد اجتماع باريس إصدار ثالث وثائق تلخص مشاورة عامة جديدة حول تحسين الثقة 
المؤسسية )IIC(. وكانت تلك الوثائق متاحة للعامة حتى 31 يوليو.

وكان الهدف من تلك المشاورة هو مناقشة المجتمع للتغيرات المحتملة في ICANN التي 
ستؤدي إلى اكتمال اتفاقية المشروع المشترك )JPA( في سبتمبر 2009. وتمت قيادة 

هذا العمل بواسطة اللجنة اإلستراتيجية للرئيس، التي قدمت النصيحة للرئيس.

وقد كانت الوثائق الثالث - وهي تحسين الثقة المؤسسية في ICANN، وخطة إجراءات 
االنتقال، واألسئلة الشائعة - بمثابة األساس لجلسة المناقشة. وأثناء اجتماع عام، تم شرح 

كيفية عمل المشاورة وكيف يمكن لألشخاص اكتشاف معلومات أكثر في كل مرحلة. 

وفي نهاية فترة التعليقات العامة األولى، تمت مراجعة الوثائق ووضعها للتعليق اإلضافي 
في سبتمبر 2008 كتحضير لمناقشات أكبر في اجتماع القاهرة في نوفمبر. وتتوفر تلك 

.http://icann.org/en/jpa/iic/ الوثائق التي تمت مراجعتها على الموقع

تم عقد عدد من الجلسات حول بروتوكول اإلنترنت IPv6 الجديد لزيادة وعي المجتمع 
بمشكالت الدعم وتوضيح سبل المضي قدًما.

لعام ٢٠٠٨ ICANN اجتماعات
باريس. فرنسا، 22 - 26 يونيو 2008

شارك أكثر من 1670 مشارًكا من 166 دولة، منهم 250 مشارًكا من الدولة المضيفة، 
في اجتماع ICANN الدولي العام في باريس والذي استمر لمدة أربعة أيام من 

المناقشات، وورش العمل، والمنتديات العامة التي ساعدت ICANN على إحراز تقدم 
كبير في عدة مجاالت رئيسية ستعمل على رسم معالم مستقبل اإلنترنت. 

افتتح االجتماع إريك بيسون، وزير الدولة لتوقعات وتقييم السياسات العامة بفرنسا. وزير 
الدولة المسئول عن التخطيط المستقبلي، وتقييم السياسات العامة، وتطوير االقتصاد الرقمي.

وقد شهد اجتماع باريس مقدمة عن جدول أعمال محدد للوصول إلى األعمال وسلسلة 
من االجتماعات المستهدفة والمناقشات لمشاركة قادة الشركات بفاعلية أكثر في عمليات 

ICANN. وحضر المشاركون من الشركات موجزات حول أهم المسائل التي تواجه 
ICANN في الوقت الراهن، بما في ذلك نطاقات gTLD الجديدة، وأسماء النطاقات 

الدولية )IDN(، وIPv6، واجتماع مع مديري مجلس اإلدارة. وتم تنظيم ذلك بالتعاون مع 
لجنة التعامالت اإللكترونية، وتقنية المعلومات، واالتصاالت الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

واتخذ مجلس إدارة مديري ICANN خطوات مهمة نحو تقديم نطاقات المستوى 
األعلى العامة الجديدة. ونطاقات المستوى األعلى العامة )gTLDS( هي امتدادات 

لنظام أسماء النطاقات باإلضافة إلى com. أو info.، على سبيل المثال، في المستوى 
األعلى. وقد اعتمد مجلس اإلدارة توصيات السياسة حول نطاقات المستوى األعلى العامة 

 ICANN بتطويرها، وهي ذراع GNSO الجديدة والتي قامت منظمة )gTLDS(
لتطوير السياسات لحيز األسماء العامة. وتمت مطالبة موظفي ICANN بزيادة تطوير 

وإكمال خطة تطبيق مفّصلة. 

وكانت نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة موضوًعا مميًزا للحوار أثناء االجتماع. 
وقد بدأ األسبوع بجلسة تفاعلية مخصصة، قام فيها الخبراء من مختلف الصناعات 

والقطاعات حول العالم بتبادل آراء متعددة األشكال حول التغيرات المحتملة بالنسبة 
لإلنترنت مع بدء برنامج نطاقات المستوى األعلى العامة )gTLDS(. وقّدمت رابطة 

"ماركيز" ورشة العمل، وهي رابطة أصحاب العالمات التجارية األوروبية، التي تمثل 
مصالح أصحاب العالمات التجارية أمام االتحاد األوروبي والهيئات الدولية األخرى.

وقام موظفو ICANN بإمداد المجتمع بالمعلومات حول كيفية تنفيذ نطاقات المستوى 
األعلى العامة )gTLDs( الجديدة، بما في ذلك جدول 

زمني والخطوات األخيرة التي تم اتخاذها لدراسة 
النزاعات المحتملة.

وقد كانت المناقشات حول نطاقات المستوى األعلى 
العامة )gTLDs( الجديدة حديث العالم وانفردت 

 BBC بتغطيات الصحافة العالمية الشهيرة، بما في ذلك
 Businessو Les Echosو NBCو CNNو
 Theو Liberationو Le Mondeو Week
 Financial Timesو Times of London

وغيرها من منابر اإلعالم األخرى على مستوى العالم. 

كما اعتمد مجلس اإلدارة توصيات السياسة حول 
نطاقات المستوى األعلى العامة )gTLDs( الجديدة 
التي قدمتها منظمة GNSO، وأمر المجلس موظفي 

ICANN بتطوير وإكمال خطة تطبيق مفّصلة. 

وتمركزت العديد من المناقشات الخاصة بأسماء 
النطاقات الدولية )IDN( أثناء اجتماع باريس حول 

أعمال مجموعة عمل IDNC، التي وثقها مجلس 
اإلدارة في اجتماعه بشهر نوفمبر 2007. وقد تم تعيين 

المشاركين في مجموعة العمل تلك من قبل المنظمة 
 ،)ccNSO( الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة

 ،)GNSO( والمنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة
واللجنة االستشارية الحكومية )GAC(، واللجنة 

االستشارية لعموم المستخدمين )ALAC(، واللجنة 
االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC(؛ وجميعها 

 .ICANN تابعة لمنظمة
وقد كان تركيز المجموعة قبل اجتماع باريس منصًبا على 

اجتماعات ICANN لعام ٢٠٠٨

افتتح االجتماع إريك بيسون، وزير الدولة لتوقعات وتقييم 
السياسات العامة بفرنسا.

وشهد اجتماع باريس توقيع اتفاقية إطار عمل المسئولية مع مشغل نطاقات ccTLD لكوستاريكا، 
وهي االتفاقية رقم 41 بين مشغل نطاقات ccTLD وICANN. الجالس على اليسار هو المسئول 

 ..cr باول توومي، ومعه جاي دي تيراموند، جهة االتصال اإلدارية لشئون نطاقات ICANN التنفيذي لـ
الواقفون )من اليسار إلى اليمين( هم: مارجريتا فالديز من NIC-Chile، وستيف جولدشتاين من 

مجلس إدارة ICANN، وهارتمت جالسر من NIC-br، وإندا ساموديو من NIC-pa، وأوسكار 
ميسانو من LACNIC، وفيكتور عبود من NIC-ec. كما حضرت كالرا كوالدو، من جمهورية 

الدومينيكان. 

http://icann.org/en/jpa/iic/
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القاهرة، مصر، 2 - 7 نوفمبر 2008
افتتح اجتماع ICANN العام الدولي الثالث والثالثين، واجتماعها العام السنوي، 

الدكتور طارق محمد كامل، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصري. وشارك 
الحاضرون البالغ عددهم 1028 من 144 دولة مختلفة في عدد كبير من المناقشات 

حول نظام أسماء نطاقات اإلنترنت والمسائل ذات الصلة. 

وحضر ضيفان خاصان اجتماع القاهرة، هما الدكتور حمدون توريه، األمين العام 
لالتحاد الدولي لالتصاالت )ITU(، وميريديث أتويل بيكر، نائبة مساعد وزير 

االتصاالت والمعلومات بوزارة التجارة األمريكية. وألقى كل منهما خطاًبا، كما أجاب 
الدكتور توريه على أسئلة من الجمهور. ثم عقدا عدًدا من الجلسات المنفصلة مع عدد 

.ICANN من أعضاء مجتمع

وللمرة الثانية، تم عقد جدول أعمال محدد وسلسلة من االجتماعات والمناقشات من 
أجل مشاركة قادة األعمال التجارية بفاعلية أكبر في عمليات ICANN. وتضمن 

جدول األعمال موجزات حول الموضوعات األكثر أهمية التي تواجه ICANN حالًيا، 
وبصفة خاصة نطاقات المستوى األعلى العامة )gTLDS( الجديدة وأسماء النطاقات 

 .)IDN( الدولية

كما طرأ العديد من المسائل والموضوعات على مسار االجتماع.

وقبل االجتماع، تم تقديم مسودة دليل مقدم الطلب لمقدمي الطلبات المتوقعين لنطاقات 
المستوى األعلى العامة، وُخصص العديد من االجتماعات وورش العمل لشرح الدليل 

وتلقي المشاركات والتعليقات من المجتمع على محتوى الدليل. كما تم نشر مسودة الدليل 
 - الصادرة باللغة اإلنجليزية وكذلك خمس لغات إضافية - لفترة تعليقات عامة مدتها
45 يوًما على موقع ويب ICANN قبل اجتماع القاهرة. وسيكون هناك أيًضا فترة 

تعليقات عامة مدتها 45 يوًما لإلصدار القادم من دليل مقدم الطلب.

كما تم تقديم المناقشات والتحديثات إلى أطراف من المجتمع، منهم الدوائر االنتخابية 
لمنظمة GNSO، ومنظمة ccNSO، ولجنة GAC. وتم بدء منتديات عامة إضافية 

مع تعليقات وأسئلة حول الدليل على وجه الخصوص وعملية نطاقات gTLDS الجديدة 
على وجه العموم.

وستتم مراجعة وتحليل التعليقات المستلمة خالل فترة التعليقات العامة في اجتماع 
القاهرة من أجل المراجعات الخاصة بنموذج التطبيق. ثم ستقوم ICANN بإدارة 

خدمات تقييم لجوانب معينة من العملية، وبدء خطة اتصاالت عالمية لتوعية أكبر عدد 
من األشخاص بالعملية الجديدة، ثم تطلق مقدمة نطاقات gTLD الجديدة في 2009.

وتم نشر مسودة خطة التطبيق لعملية التتبع السريع الخاصة بأسماء النطاقات الدولية 
)IDN( على موقع ويب ICANN قبل اجتماع القاهرة لتجميع التعليقات من العامة لمدة 
45 يوًما. وسيسمح التتبع السريع بتقديم عدد قليل من نطاقات ccTLD الخاصة بأسماء 

IDN قبل انتهاء عملية تطوير السياسة الرسمية. ونطاقات ccTLD الخاصة بأسماء 
IDN هي أسماء النطاقات الدولية لرمز الدولة - على عكس النطاقات العامة - على 

المستوى األعلى لإلنترنت. 
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كما تم تناول اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين )ALAC( والمنظمة الداعمة ألسماء 
نطاقات رمز الدولة )ccNSO( وكذلك الدوائر االنتخابية لشركات التسجيل والُمسجلين 
من قبل خبراء حول هذا الموضوع أثناء اجتماعاتهم الخاصة. وتم إعطاء قاعدة األعمال 
 IPv6 التجارية فكرة عامة كجزء من جدول أعمال الوصول لألعمال. كما تمت مناقشة

أيًضا أثناء المنتدى العام.

واستمعت اللجنة االستشارية الحكومية )GAC( للعديد من األفراد والمنظمات، بما في 
 ذلك منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD( ومنظمة موارد األسماء 
)NRO( فيما يتعلق باالتجاهات والتحديات الحالية التي تواجه نشر IPv6 على مستوى 

العالم.

وشرحت ورقة عمل - تم إعدادها في وقت سابق من 2007 - بلغة واضحة وسهلة وهي 
IPv6 – التوسع الضروري لإلنترنت – في أكتوبر 2007، ترقية البروتوكول للجمهور 
http://www.icann.org/en/ من غير الفنيين، وتتوفر ورقة العمل هذه على الموقع

announcements/factsheet-ipv6-26oct07.pdf

وتم إحراز تقدم أكبر في التحسينات التي تم إدخالها على عمليات الحماية للمسجلين التي 
تم تقديمها خالل اتفاقية اعتماد المسجل. واتفاقية اعتماد المسجل )RAA( هي العقد الذي 

عقدته ICANN مع الشركات التي تسجل أسماء نطاقات بالنيابة عن المسجلين.

وتم نشر خمسين تغييًرا تمت مراجعتها وتعديالت تشمل أربع فئات رئيسية، في تقرير 
منشور للتعليقات العامة حتى 4 أغسطس 2008. 

•  أدوات التنفيذ، تتضمن عقوبات تدريجية، والمسئولية، وبنود التدقيق.  
•  حماية المسجلين، تتضمن التحسينات المقترحة لمستودع البيانات والقدرة على جعل   

.)RAA( البائعين متوافقين مع تعّهدات اتفاقية اعتماد المسجل
•  سوق مسجلين أكثر استقراًرا، وتتضمن تدريب مشغلي المسجلين.  

•  تحديث االتفاقية، تحديثها وتطويرها لتواكب التغيرات التي تطرأ على استخدام   
وإعادة استخدام أسماء النطاقات.

تم توضيح التعديالت في اجتماعات مع المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، وفي 
ورشة عمل عامة مخصصة. كما تمت مناقشة التغيرات المقترح إدخالها على اتفاقية 

اعتماد المسجل )RAA( أثناء المنتدى العام، وتم توضيحها بالتفصيل في جلسة تقرير 
اليوم الختامي. وتمت مراجعة التعديالت تبًعا للمشاركات من التعليقات العامة وتم تبادلها 

مع مجلس اإلدارة لتحديد الخطوات القادمة.

وتم إصدار ورقة تغطي التغيرات المحتملة الجتماعات ICANN ذاتها، وتقديمها إلى 
المجتمع في عدد من الجلسات المختلفة، بما في ذلك اجتماعات متعددة للمنظمات الداعمة 

واللجان االستشارية، وكذلك المنتدى العام لليوم االفتتاحي، والمنتدى العام لمنتصف 
األسبوع، وجلسات تقارير اليوم الختامي. واشتملت الورقة على توصيتين أساسيتين هما: 

أن تنتقل ICANN من ثالثة اجتماعات إلى اجتماعين في السنة.  •  

وأن يتم عقد اجتماٍع من االثنين في مدينة مركزية.  •  

وقد كانت هناك مجموعة كبيرة من اآلراء والمناقشات حول كلتا النقطتين، باإلضافة إلى 
مناقشة تغيير جدول اجتماع باريس الذي شهد انتهاء االجتماع قبل يوم من موعد انتهائه. 

يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول االجتماع العام الدولي الثاني والثالثين 
.http://par.icann.org/en/schedule باريس، على الموقع

اجتماعات ICANN لعام ٢٠٠٨

حضر الدكتور حمدون توريه، األمين العام لالتحاد الدولي 
لالتصاالت، كضيف متحدث في اجتماع القاهرة.

وافتتح اجتماع القاهرة رسمًيا  

 

 الدكتور طارق محمد كامل،  
 وزير االتصاالت 
  وتكنولوجيا المعلومات 
المصري.

http://www.icann.org/en/announcements/factsheet-ipv6-26oct07.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/factsheet-ipv6-26oct07.pdf
http://par.icann.org/en/schedule
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لعام ٢٠٠٨ ICANN اجتماعات
وقد تم كذلك استخدام اجتماع اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC( كتجربة 

لتحسين المشاركة عن ُبعد. ومن خالل برنامج Adobe Connect، تمّكن المشاركون 
من رؤية االجتماع أثناء انعقاده واالستماع إليه )باإلضافة إلى مشاهدة تغذية المدونين 

المباشر(، ومشاهدة عروض الشرائح التقديمية بينما يقوم العارضون بعرضها، وطرح 
األسئلة في غرفة دردشة مخصصة.

وقد وقعت ICANN على تبادٍل للخطابات مع مديري نطاقات ccTLD المصريين 
 ICANN وتعتبر هذه االتفاقية هي االتفاقية الرابعة واألربعين بين ..eg لنطاقات

ومشغل نطاقات ccTLD، ويتم إجراء المناقشات مع غيرهم كثير. وتغطي هذه 
االتفاقيات حالًيا معظم مسجلي النطاق.

وقد تم ترخيص سجالت mobi. وcoop. إلتاحة النطاقات أحادية األحرف ضمن 
.www.c.mobi :السجالت الخاصة بها، على سبيل المثال

وقد أعاد مجلس إدارة المديرين باإلجماع "بيتر دينجيت ثراش" كرئيس لمجلس إدارة 
المديرين و"روبيرتو جايتانو" كنائب للرئيس لفترة أخرى. كما رحب مجلس إدارة 

المديرين بعضوين جديدين. وقد تم إشراك "ستيف كروكر" منذ فترة في توجيه أنشطة 
ICANN. كما أنه يعمل رئيًسا للجنة االستشارية لألمان واالستقرار، وخبرته في شئون 

اإلنترنت موضع ترحيب كبير. إضافة إلى أنه يعمل في مجلس إدارة جمعية اإلنترنت.

وقد شارك الدكتور "كروكر" في صناعة اإلنترنت منذ بداياتها. وفي الفترة من أواخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين، عندما كان طالًبا بالدراسات العليا 

في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس )UCLA(، كان أحد أفراد الفريق الذي قام 
بإنشاء البروتوكوالت الخاصة بشبكات Arpanet ووضع األساس لإلنترنت الذي 

نستخدمه اليوم.

إن كاتم توراي هو مستشار تطوير مستقل مقيم في جامبيا. وهو من الرواد الذين تابعوا 
شبكة اإلنترنت في بداية انطالقها، حيث كان مؤيًدا شهيًرا للشبكة واستخداماتها عبر 

مجموعة من وسائل اإلعالم ولعدد كبير من الجماهير ألكثر من 15 عاًما. 

وهو يعمل حالًيا رئيًسا للوكالة القومية للتطوير الزراعي. كما 
قام كذلك بتقديم االستشارات المتعلقة بأهداف تطوير األلفية، 
واإلعالم، والتخطيط اإلستراتيجي، وتقييمات المشروعات، و

HIV/AIDS، وموضوعات أخرى للمنظمات غير الحكومية 
باإلضافة إلى الوكاالت الحكومية ووكاالت األمم المتحدة. 

لالطالع على المزيد حول اجتماع ICANN العام الدولي 
الثالث والثالثين واجتماعها السنوي العام بالقاهرة، اذهب إلى 

.http://cai.icann.org/cai/schedule الموقع

اجتماعات التواصل اإلقليمية
باإلضافة إلى اجتماعاتها الدولية الثالثة كل عام، تستضيف 

ICANN اجتماعات إقليمية لمشاركة شركات اإلنترنت 
اإلقليمية ومستخدمي اإلنترنت إلجراء المناقشات ولتبادل 

 المعلومات حول المسائل اإلقليمية. ويعد نشاط التواصل هذا 
جزًءا من خطة ICANN اإلستراتيجية.

وقد عقدت ICANN اجتماعها اإلقليمي الثاني في دبي، باإلمارات العربية المتحدة في 
الفترة من األول إلى الثالث من أبريل عام 2008. 

حيث تم عقد اجتماع مع واضعي السياسات، ومديري نطاقات المستوى األعلى لرمز 
الدولة )ccTLDs(، وشركات اإلنترنت في المنطقة. وقد تناول جدول أعمال االجتماع 

 ICANN ثالثة موضوعات رئيسية: مقدمة موسعة حول نموذج أصحاب مصالح
المتعددين، وتحديات وفرص التسجيل وشركات المسجلين، ومقدمة ومناقشة حول أسماء 
النطاقات الدولية. وقد نسق موظفو ICANN مع منظمات إقليمية، بما في ذلك نطاقات 

المستوى األعلى بآسيا والمحيط الهادئ )APTLD(، األمور المتعلقة بالمشاركة. 

في القاهرة، كانت وثيقة التتبع السريع محل تركيز الكثير من المناقشات ذات الصلة 
بأسماء IDN. كما أن مسألة أسماء IDN التي يتم تقديم الطلبات بشأنها خالل عملية 
نطاقات gTLD الجديدة، فضاًل عن طلبها من خالل التتبع السريع أو عملية تطوير 
سياسة نطاقات ccTLD األخيرة، كانت هي األخرى موضوًعا رئيسًيا في الحوار. 
وتناولت بعض المناقشات التوقيت واالنتقال المتوقع من المسارين المختلفين لطلبات 

 .IDN نطاقات المستوى األعلى الخاصة بأسماء

كما تمت تغطية مشكالت التتبع السريع ومقدمة أسماء IDN في جلستين مشتركتين 
لرؤساء المنظمات الداعمة واللجان االستشارية. وتم تقديم التحديثات المتعلقة بكل منهما، 

باإلضافة إلى التقدم الذي أحرزه فريق عمل هندسة اإلنترنت )IETF( في مراجعة 
بروتوكول IDNA - الذي يعد خطوة مهمة للعملية - إلى العديد من األطراف والدوائر 

االنتخابية التابعة لـ ICANN أثناء االجتماع. 

وواصل فريق عمل هندسة اإلنترنت )IETF( إنهاء بروتوكول IDNA الذي تتمنى 
.IDN رؤيته كاماًل قبل تقديم نطاقات المستوى األعلى ألسماء ICANN

ويظل هناك عدد من المسائل المميزة المتعلقة بمقدمة أسماء IDN، منها العالقة بين 
مشغل نطاقات ccTLD الخاصة بأسماء IDN وICANN، سواء في شكل اتفاق 

أو إطار مبرم وتوفير األموال، وكذلك الربط بين نطاقات المستوى األعلى الموجودة 
والنطاقات التي تم التقدم بطلبها خالل عملية نطاقات gTLD الجديدة؛ والقليل من 

المتطلبات الفنية. وسوف يقدم الموظفون الحلول المقترحة على أساس التعليقات التي يتم 
الحصول عليها قبل اجتماع مارس 2009 في مكسيكو سيتي. وسيكون هناك مشاورات 

إضافية للمجتمع في االجتماع حول تلك المقترحات. 

 ICANN رسمًيا في اجتماع )IIC( تم بدء المشاورة الخاصة بتحسين الثقة المؤسسية
الذي ُعقد في باريس واستمرت في اجتماع القاهرة. وتم تحديث ثالث وثائق هي تحسين 

الثقة المؤسسية، وخطة إجراء االنتقال، واألسئلة الشائعة لعكس مشاركات المجتمع 
من باريس؛ متمثلة في فترتي تعليقات عامة إضافيتين وسلسلة من اجتماعات عامة في 
مونتفيديو، وكرايست تشيرش، وجنيف، وواشنطن العاصمة، وداكار في الفترة ما بين 
أغسطس وأكتوبر 2008. وتلقي المجتمع معلومات حول العملية في اجتماع القاهرة، 

وتمت مطالبته بتعليقات إضافية بشأن المشكالت التي ُأثيرت.

تناولت جلسة مشتركة مكونة من رؤساء المنظمات الداعمة المختلفة واللجان االستشارية 
وثائق تحسين الثقة المؤسسية )IIC( في وقت مبكر من األسبوع. وقد تم أيًضا عقد جلسة 
خصصت للمشاورات. وقد كانت المشاورات أيًضا واحدة من الموضوعات الرئيسية التي 

ناقشتها اللجنة االستشارية الحكومية )GAC( خالل برنامج األسبوع.

وفي أثناء ذلك، تم عقد اجتماعي تواصل إضافيين، في مركز معلومات الشبكة اإلفريقي 
 )IGF( في موريشيوس في نوفمبر 2008، وفي منتدى حوكمة اإلنترنت )AfriNIC(

في حيدر أباد بالهند في ديسمبر، وذلك لبناء وعي أكبر وجمع تعليقات حول تحسين الثقة 
المؤسسية.

وبعد مسألة االستغالل في نظام DNS والذي اكتشفه باحث أمان مشهور، تم إعطاء 
عدد من موجزات األمان المتعلقة بهذه المسألة والمسائل األخرى ذات الصلة للمنظمات 

.ICANN الداعمة المختلفة واللجان االستشارية التابعة لـ

وبصفة خاصة، تم شرح بروتوكول DNSSEC - الذي تمت مناقشته بواسطة اللجنة 
االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC( التابعة لـ ICANN لفترة طويلة - وتم شرح 
استخدامه في سد تلك الثغرة المشار إليها، باإلضافة إلى إجراءات أخرى قصيرة المدى.

اجتماعات ICANN لعام ٢٠٠٨

 وتصافح كل من حسام فهيم )على اليسار(، المدير العام  
لشبكة الجامعات المصرية )EUN(، المسئولة عن تسجيل 
نطاقات eg.، وباول توومي، رئيس ICANN ومسئولها 
 .ICANN التنفيذي، أثناء توقيع اتفاقية تبادل الخطابات مع 
وعلى اليمين، نشوى عبد الباقي، المستشار الفني األول لشبكة 
.)EUN( الجامعات المصرية

http://cai.icann.org/cai/schedule
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"نظًرا ألن هذه هي الذكرى السنوية العاشرة لـ ICANN، فكرت في أنه من 
المناسب الرجوع خطوة إلى الوراء والتفكير في تقدم ICANN باإلضافة إلى 

 ICANN عرض أفكاري حول بعض التحديات التي سنواجهها جميًعا أثناء مضي
قدًما.

"عندما أصدرت اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات )NTIA( الورقة الخضراء 
والورقة البيضاء منذ عدة أعوام، كان العالم وكذلك كانت اإلنترنت شيًئا مختلًفا 

تماًما. وهذا دليل لمجتمع ICANN على أنكم جميًعا قد عملتم بجٍد لتطوير مشروع 
نظام أسماء النطاقات )DNS( كما أطلق عليه آنذاك، والذي كان بحٍق بمثابة تجربة 

في قيادة القطاع الخاص وتطوير سياسة االرتقاء.
"إن حقيقة أن خبرتي الشخصية في ICANN تمثل نصف مدى العمر الكامل لها 

تشير إلى حداثة هذه المؤسسة نسبًيا مع األخذ في االعتبار العمل المهم للغاية 
المطلوب منها إنجازه.

"وفي حين كانت هناك آالم حتمية للنمو، فقد كان هناك أيًضا تقدم هائل في بناء 
ICANN كمؤسسة.

"ولذا يجب االعتراف بالتقدم.
"إن عدًدا قلياًل من السمات البارزة عبر السنوات العشر األخيرة من منظوري 

يشمل تنقيح مهمة ICANN وإعادة هيكلة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية 
لتحقيق هدفها التقني األساسي.

"وتأمين اتفاقية مع سجالت اإلنترنت اإلقليمية لتيسير تطوير سياسة العنونة.
"وإنشاء اتفاقيات حول إطار عمل المسئولية مع مشغلي نطاقات المستوى األعلى 

لرمز الدولة وإنشاء المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة.

 ميريديث أتويل بيكر
 نائبة مساعد وزير االتصاالت  

 والمعلومات
 إدارة االتصاالت  

 والمعلومات القومية
وزارة التجارة بالواليات المتحدة

 اجتماع ICANN الثالث والثالثون الدولي، بالقاهرة، مصر، 
6 نوفمبر 2008

هذا االقتباس من الخطاب الذي ألقته نائبة مساعد الوزير "بيكر" عن وجهة 
نظرها حول مجموعة مسائل تتعلق بـ ICANN. وبما أن هذه هي الذكرى 
السنوية العاشرة لتأسيس ICANN، فقد تم اختيار االقتباس لتقدير عشر 

سنوات من التقدم لـ ICANN، وكذلك اقتباسات أخرى في الوثيقة. وتشجع 
ICANN القراء على قراءة النص الكامل لهذا الخطاب. اذهب إلى الموقع 

http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/baker-
.speech-06nov08.txt
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 وتتوفر معلومات أكثر حول االجتماع الذي تم عقده في دبي على الموقع
.http://public.icann.org/dubai08

في 10–11 سبتمبر 2008، استضافت ICANN اجتماعها اإلقليمي الثالث آلسيا 
والمحيط الهادئ في سيول، بكوريا. وقد انصب تركيز ذلك االجتماع على توسيع 

 .ICANN والمسجلين المعتمدين لدى gTLD لسجالت ICANN المشاركة في عملية

لقد كان اجتماع سيول هو األكبر حتى هذه اللحظة حيث التقى به أكثر من 68 مشارًكا 
يمثلون 26 مسجاًل وستة سجالت. ومن ضمن هؤالء المشاركين المجتمعين الذين يصل 

عددهم إلى 56 مسجاًل، قرر 54 بالمائة بأنهم لم يسبق لهم حضور أي اجتماع من 
اجتماعات ICANN. وكذلك، وللمرة األولى منذ بدء تلك االجتماعات، تم تقديم مواد 

عروض تقديمية باللغات الصينية، واليابانية، والكورية. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم 
 إصدارات نظيفة وذات خطوط حمراء من اتفاقية اعتماد المسجلين وتغيرات مقترحة 

باللغات الثالث نفسها.

واشتملت موضوعات المناقشة على ملخص لنتائج اجتماع باريس الذي تم عقده في 
يونيو 2008، والتعديالت المقترحة التفاقية اعتماد المسجل )RAA(، وحماية المسجلين 
)مستودع بيانات المسجل، وخطة انتقال المسجل المتوقف مؤقًتا، وتجاوز فشل السجل(، 
وأسماء النطاقات الدولية )IDNs(، ونطاقات gTLD الجديدة، وااللتزام وبنود سياسة 

UDRP وGNSO، وانتقال IPv4–IPv6، وإجراءات مجلس اإلدارة الحالية المحيطة  
.)AGP( بفترة السماح اإلضافية

http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/baker-speech-06nov08.txt
http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/baker-speech-06nov08.txt
http://public.icann.org/dubai08
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•  عولمة عمليات ICANN، كوسيلة لتلبية المتطلبات العملية التي يتم إنشاؤها عن   
طريق مقدمة أسماء النطاقات الدولية )IDNs( ونطاقات TLDs الجديدة.

•  تعزيز المسئولية والحوكمة، بما في ذلك استمرار عمليات التدقيق الناجحة للمسئولية   
والشفافية.

•  ضمان مبدأ المسئولية واالستقرار والمسئولية المالية.  

ويعد الموضوع المستمر في عملية التخطيط اإلستراتيجي هو تركيز المجتمع على 
النتائج القابلة للقياس والطرق التي يستخدمها المجتمع لتقييم نجاح الخطة ذاتها. ولقد 

تناولت خطة 2008-2011 ذلك عن طريق تحديد أكثر النتائج أهمية وتضمين التواريخ 
والعائدات من تلك النتائج. لم يتم اإليفاء ببعض تواريخ تنفيذ األحداث المهمة المتوقعة 

في خطة 2008-2011، مما يشير إلى ضرورة إجراء تحسينات على كل من المستوى 
التخطيطي والتنفيذي من قبل موظفي ICANN وخالل مجتمع أوسع إلى حٍد ما. وإذ 
أن األولويات اإلستراتيجية قد ظلت إلى حٍد كبير هي ذاتها منذ العام الماضي وحتى 

اآلن، فإن هذا مؤشر على أن الخطة، في الواقع، قد حددت األولويات المناسبة لمستقبل 
ICANN اإلستراتيجي.

خطة التشغيل للسنة المالية 2009
وتعتبر كل خطة تشغيل لـ ICANN هي خطة إجراءات لسنة واحدة تهدف إلى 

تحقيق األهداف المرسومة في الخطة اإلستراتيجية ذات الثالث سنوات، وتحتوي على 
مشروعات محددة يجب البدء فيها، أو استمرارها أو إنهاؤها أثناء السنة المالية.

تعمل ICANN في ظل خطة التشغيل والميزانية الخاصة بالسنة المالية 2009 )من 
يونيو 2008 وحتى يونيو 2009( المعتمدتين في يونيو 2008. وكما هو الحال مع 
الخطة اإلستراتيجية، فإن خطة التشغيل هي نتاج مشاورات شاملة للمجتمع. وقد تم 
إصدار مسودة مبدئية لخطة التشغيل في فبراير 2008 ثم تمت مراجعتها من خالل 

مشاورة المجتمع في اجتماع ICANN الذي ُعقد في نيودلهي في فبراير 2008 
وكذلك من خالل منتديات على اإلنترنت ومنتديات أخرى. وفي هذا العام، تضمنت 

أيًضا مسودة خطة التشغيل المبكرة تحليل تأثير الميزانية ومراجعته مراجعة عامة. وقد 
 ICANN سمحت مراجعة الميزانية تلك ألفراد المجتمع بتقديم مالحظاتهم حول موارد

المالية الُمخطط لها، قبل أربعة أشهر تقريًبا عما سبق في أية دورة تخطيط سابقة. 
وسمح ذلك بتوافر فترة تعليقات عامة شاملة؛ وبإجراء مشاروات شخصية في نيودلهي، 
ومشاورات هاتفية مع مجموعة من الدوائر االنتخابية في الفترة من مارس وحتى مايو. 
وتم إصدار مسودة ميزانية إضافية في مايو وتمت مراجعتها من خالل المشاورات عبر 
اإلنترنت والمشاورات الهاتفية. وكخطوة نهائية، تمت مراجعة خطة التشغيل والميزانية 

واعتمادهما في اجتماع ICANN الذي ُعقد بباريس في يونيو 2007.

http://www. وهي منشورة على الموقع ICANN وتصف خطة التشغيل كافة أعمال
icann.org/financials/adopted-opplan-budget-v3-fy09-25jun08-

en.pdf. وهي تصف أهداف العمل القابلة للقياس والموضوعة للسنة المالية. ويعد 
الكثير من تلك األهداف أو المجموعات ضرورية بشكل جوهري لمهمة ICANN وكثير 

من مجموعات الدوائر االنتخابية. وتتضمن السمات البارزة لهذه السياسة ما يلي:

•  إكمال تنفيذ سياسة gTLD الجديدة – عمليات تصميم وإنشاء طلبات TLD الجديدة   
واإلعداد لمتطلبات ICANN العملية لدعم نطاقات TLD الجديدة. إكمال المحتوى 

ومعالجة الطلبات والتشاور مع مجتمع ICANN ومجتمع اإلنترنت فيما يخص 
البرنامج الرئيسي الجديد. 

ويوازن التخطيط 
 ICANN اإلستراتيجي لـ

بين المساهمة من قاعدة 
أصحاب المصالح 
المتعددين للمجلس 

والمساهمة اإلستراتيجية 
من مجلس إدارة 

ICANN. وعادًة، تظهر 
عملية التخطيط بداية 

في آراء المجتمع حول 
الفرص البيئية الكبيرة 
والتحديات التي تواجه 

ICANN خالل السنوات 
الثالث القادمة. وبعد ذلك، 

تحدد العملية مبادرات 
ذات صلة لتضمينها في 

الخطة. 

تحدث عمليات التخطيط اإلستراتيجي لـ ICANN بدًءا من يونيو وحتى ديسمبر، ويتم 
حالًيا إنهاء خطة ICANN اإلستراتيجية للفترة من يونيو 2009 وحتى يونيو 2012. 
وتتوقع العملية موافقة مجلس إدارة ICANN على مسودة الخطة النهائية في ديسمبر.

ويوازن التخطيط اإلستراتيجي لـ ICANN بين المساهمة من قاعدة أصحاب المصالح 
المتعددين للمجلس والمساهمة اإلستراتيجية من مجلس إدارة ICANN. وعادًة، تظهر 

عملية التخطيط بداية في آراء المجتمع حول الفرص البيئية الكبيرة والتحديات التي 
تواجه ICANN خالل السنوات الثالث القادمة. وبعد ذلك، تحدد العملية مبادرات ذات 

صلة لتضمينها في الخطة. ويتم في عملية التخطيط لهذا العام اإلقرار بأن المسائل البيئية 
الرئيسية التي تم تحديدها في الخطة وكذلك األولويات اإلستراتيجية تبقى في الغالب هي 
نفسها كما تم توثيقها في الخطة المعتمدة حالًيا. وهي ليست مفاجأًة أن تهدف الخطة إلى 
تغطية ثالث سنوات كمدى زمني. ومسودة الخطة لهذا العام هي إجراء تحسين تزايدي 

على الخطة السابقة، مع عدم تغيير الموضوعات اإلستراتيجية غالًبا.

وكما كان الحال في السنوات السابقة، فإن المسودة األولية للخطة مبنية على مشاورة 
متعددة المراحل مع مجتمع ICANN والمساهمة من مجلس إدارة ICANN. وقد 
بدأ تطوير تلك الخطة اإلستراتيجية في اجتماع ICANN الذي عقد في باريس في 

يونيو 2008. كما درس مجلس إدارة ICANN مسائل تتعلق بالتخطيط اإلستراتيجي 
في اجتماع شخصي في سبتمبر 2008. وتم نشر مسودة خطة أولية للتعليق عليها في 
أكتوبر. وفي اجتماع ICANN الذي عقد في القاهرة في نوفمبر، تمت مناقشة مسودة 

الخطة في منتدى عام. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء منتدى على اإلنترنت للسماح لكافة 
أعضاء مجتمع ICANN بالمساهمة في مناقشة التخطيط. وتم دمج التعليقات الخاصة 

 ICANN بهذه اآلليات المختلفة في خطة نهائية مقترحة لدراستها من قبل مجلس إدارة
في ديسمبر.

وحددت الخطة أهداًفا معينة للمجتمع خالل ثمانية مجاالت لها األولوية خالل هذه الفترة 
من الخطة:

•  تنفيذ نطاقات المستوى األعلى العامة وأسماء النطاقات الدولية، بما في ذلك نطاقات   
المستوى األعلى لرمز الدولة )ccTLD( المرتبطة برموز ISO 3166-1 ثنائية 

األحرف.

 ICANN تحسين أمان واستقرار المعرفات الفريدة لإلنترنت والتخطيط لدور  •  
بوضوح بالتزامن مع اآلخرين في تحسين األمان.

IPv6 وتوفير اإلرشادات الالزمة لتبني IPv4 مراقبة انتهاء حيز عنوان  •  

•  تحسين الثقة في سوق نطاقات المستوى األعلى العامة من خالل استمرار الجهود   
المبذولة تجاه االستقرار وأمان المسجل.

•  االجتهاد لتحقيق التميز في عمليات التشغيل األساسية مثل تلك التي تقدمها وظيفة   
IANA وكذلك الموجودة في عمليات الدعم الداخلية واإلدارة.

•  تعزيز عمليات تطوير السياسات، بما في ذلك تطوير مقاييس النجاح المناسبة لعملية   
تطوير السياسة.

•  تقوية نموذج أصحاب المصالح المتعددين في ICANN إلدارة الطلبات المتزايدة   
والحاجات المتغيرة.

الخطة اإلستراتیجیة للسنوات الثالث القادمة

 دوج برنت،
  مسئول التشغيل الرئيسي 

http://www.icann.org/financials/adopted-opplan-budget-v3-fy09-25jun08-en.pdf
http://www.icann.org/financials/adopted-opplan-budget-v3-fy09-25jun08-en.pdf
http://www.icann.org/financials/adopted-opplan-budget-v3-fy09-25jun08-en.pdf
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•  التحسينات اإلدارية – إنشاء مكتب بدوام كامل في واشنطن العاصمة، لزيادة أولوية   
ICANN في توسيع المشاركة والواجهة عن طريق مشاركة أصحاب المصالح. 

تعزيز جودة وتكرار التقارير المقدمة إلى مجلس اإلدارة والعامة. دعم أولوية 
ICANN لما بعد مرحلة االنتقال إلى اتفاقية المشروع المشترك )JPA( عن 

طريق تقديم معلومات، وتثقيف، ومواد إلى األقاليم فيما يتعلق بحالة وعملية نقل لما 
بعد مرحلة االنتقال إلى اتفاقية المشروع المشترك )JPA( وإنشاء خريطة طريق 

.ICANN الخاصة بـ JPA لعمليات ما بعد

 ،ICANN االجتماعات واألحداث – توفير التخطيط والدعم الجتماعات وأحداث  •  
وتقييم الهيكل والتوقيت والموقع وعدد االجتماعات تقييًما إستراتيجًيا.

إدارة أهداف خطة التشغيل     — كيفية إدارة العمل
تهدف ICANN إلى ضمان اكتمال أهداف الخطة من خالل استخدام أفضل ممارسات 

اإلدارة.

وتستخدم ICANN منهجين رئيسيين لمراقبة مستوى التقدم نحو إنجاز أهداف الخطة. 
 ICANN في البداية، وفيما يتعلق بالجهود األكثر تعقيًدا أو الجهود طويلة المدى، تستخدم

عملية مجربة وواقعية إلدارة المشروعات. وقد نضجت تلك العملية بمرو الوقت، بعد 
أول تنفيذ لها في ICANN أثناء السنة المالية 2006-2007 وقد أنشأت ICANN مكتًبا 

اقتصادًيا للمشروعات يحتوي على عمليات وممارسات إدارة موثقة. ومن األمثلة على 
 )IDN( المشروعات التي تمت إدارتها بهذا األسلوب، برنامج أسماء النطاقات الدولية

وبرنامج نطاق gTLD الجديد.

وتتم إدارة نتائج خطة التشغيل األخرى األقل تعقيًدا )على سبيل المثال، امتالك مدى 
أقصر أو ترابط أقل( من خالل أسلوب وضع هدف واضح وأسلوب مراقبة أداء واضح 

كذلك. وبواقع ثالث مرات سنوًيا، تحدد ICANN مبادرات أو أهداف األعمال التي 
سيتم إنجازها أثناء الفترة المقبلة. وُتستخدم عملية إدارة قياسية لمراقبة مستوى التقدم نحو 

الخطة، وصب تركيز إضافي أو موارد إضافية على المجاالت التي تحتاج للمساعدة، 
وكذلك تقييم اإلنجازات الفعلية في نهاية كل فترة. وتضمن هذه العملية أن كافة عناصر 

خطة التشغيل قد تم تنفيذها خالل السنة المقررة للخطة.

ولتعزيز الشفافية والمسئولية، وخالل هذا العام، أتحنا المعلومات الخاصة بالموارد المالية 
والتشغيل للمجتمع من خالل لوحة قيادة يسهل الوصول إليها من الصفحة الرئيسية لـ 

ICANN على الويب، وهي /http://icann.org. ثم تم توسيع هذه البيانات، حالًيا، 
لتشمل الكثير من معايير التشغيل، وسوف تستمر عملية نشر المعلومات اإلضافية لكي 
تتوسع بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال؛ قبل نهاية عام 2008، تم توسيع لوحة القيادة 

لتقدم تفاصيل أكثر حول عناصر خطة التشغيل وحالة هذه العناصر الحالية.

وتستخدم ICANN منهجين 
رئيسيين لمراقبة مستوى التقدم 
نحو إنجاز أهداف الخطة. في 

البداية، وفيما يتعلق بالجهود األكثر 
تعقيًدا أو الجهود طويلة المدى، 

تستخدم ICANN عملية مجربة 
وواقعية إلدارة المشروعات. وقد 
نضجت تلك العملية بمرو الوقت، 

 ICANN بعد أول تنفيذ لها في
أثناء السنة المالية 2007-2006 

وقد أنشأت ICANN مكتًبا 
اقتصادًيا للمشروعات يحتوي على 
عمليات وممارسات إدارة موثقة. 

ومن األمثلة على المشروعات التي 
تمت إدارتها بهذا األسلوب، برنامج 

 )IDN( أسماء النطاقات الدولية
وبرنامج نطاق gTLD الجديد.
وتتم إدارة نتائج خطة التشغيل 

األخرى األقل تعقيًدا )على سبيل 
المثال، امتالك مدى أقصر أو 
ترابط أقل( من خالل أسلوب 
وضع هدف واضح وأسلوب 

مراقبة أداء واضح كذلك. 
وبواقع ثالث مرات سنوًيا، تحدد 

ICANN مبادرات أو أهداف 
األعمال التي سيتم إنجازها أثناء 

الفترة المقبلة. 

•  تحقيق التقدم في أنشطة أسماء النطاقات الدولية )IDN( – دعم جهود المجتمع   
في تطوير تنفيذ خطة لنشر التتبع السريع واستخدام أسماء النطاقات الدولية 

)IDN( لرمز الدولة. استمرار جهود التنسيق الفنية لكل من برنامج TLD العام 
الجديد وبرنامج أسماء النطاقات الدولية لرمز الدولة )cc IDN(. واستمرار دعم 

االختبارات الفنية ألسماء النطاقات الدولية )IDN( في wiki )بدء لغات جديدة 
وإلغاء لغات موجودة(.

•  تقوية IANA والبنية التحتية – ستنتقل IANA من توجيه عالقات صاحب   
المصلحة إلى توجيه الخدمات، مع الحفاظ على عنصر عالقات صاحب المصلحة 

المقربة الذي ساعد على خلق الثقة في مجتمعات مستخدمي IANA. ضمان أن 
خدمات IANA والبنية التحتية للنظام قوية بما فيه الكفاية لزيادة الطلبات الُمتوقعة 

للعام القادم وما بعده. وتتركز التغيرات الفنية على تحسين التقارير واألتمتة. 

•  توسيع المشاركة – االستمرار في دراسة طرق لتوسيع المشاركة المباشرة وعن ُبعد   
 ICANN في أقاليم آسيا والهند لزيادة أولوية ICANN حول العالم. إنشاء تواجد لـ
في توسيع المشاركة عن طريق عولمة العمليات وتدويل واجهة ICANN من خالل 

مشاركة أصحاب المصالح الذين تم تمثيلهم بشكل غير كاٍف في الماضي. وكذلك 
توسيع التركيز على مشاركة الشركات. 

•  توسيع أنشطة االلتزام التعاقدي – زيادة إجراءات االلتزام التعاقدي بدرجة كبيرة،   
بما في ذلك النظام الخاص بسجل التدقيق وأداء الُمسجل من أجل التزام كافة 

األطراف مع هذه االتفاقيات. تنمية الموظفين لمواجهة التحدي وتوصيل أنشطة 
التزام ICANN بشكل واسع.

•  إنشاء دعم السجالت/شركات التسجيل – مواصلة توسيع خدمات السجالت وشركات   
التسجيل عن طريق االتصال، والتواصل، والتغطية الجغرافية، وكذلك هيئة التقييم 
الفني لخدمات السجل. وإلى جانب األهداف األخرى المحددة، تطوير والحفاظ على 

إجراءات قوية لحماية الُمسجلين من تأثيرات فشل العمل أو إيقاف الُمسجل عن 
طريق تنفيذ التخطيط الستمرارية السجل، بما في ذلك االختبار الحّي مع الُمسجل أو 

الُمسجلين.

•  زيادة تطوير عمليات السياسة – إكمال المراجعات التنظيمية وتنفيذ التوصيات   
الخاصة بمنظمة ASO ومنظمة ccNSO ومنظمة عموم المستخدمين ولجنة 

SSAC ولجنة RRSAC. تنفيذ التوصيات التي تخص مجموعات العمل وتنظيم 
عملية تطوير السياسة كما أمر مجلس إدارة ICANN إلنتاج عملية تطوير 

أكثر كفاءة وفاعلية مع مشاركة متزايدة من قبل كافة الجوانب في مجتمع منظمة 
.GNSO

•  تنفيذ مبادرات األمان – إنشاء برامج أمان قوية لـ ICANN )كمبيوتر، معلومات،   
وسائل مادية، أشخاص( عبر مجموعة وظائف ICANN العملية والتنسيقية واإلدارية. 

وكذلك إنشاء خريطة مخاطر كلية لعمليات نظام أسماء النطاقات )DNS( كأساس 
لتخطيط طويل المدى من أجل متابعة إستراتيجية مجتمع اإلنترنت الخاص بأصحاب 

المصالح المتعددة إلدارة المخاطر المحددة. 

الخطة اإلستراتیجیة للسنوات الثالث القادمة

http://icann.org/
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جريج راتاري، المستشار الرئيسي ألمان اإلنترنت
في يوليو 2008، عّززت ICANN مكتب األمان الخاص بها عن 

طريق إنشاء قسم مكون من كبار الموظفين لدراسة األمور المتعلقة 
باألمان والمرونة الداخلية والخارجية، وبصفة خاصة تلك األمور 

المتعلقة بمهمة ICANN لضمان أمان ومرونة المعرفات الفريدة 
لإلنترنت. ويعمل المكتب عبر مجتمع ICANN لدراسة المشكالت 

وتعزيز أمان اإلنترنت واستقراره ومرونته، بالتركيز على نظام أسماء 
النطاقات. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم مدير يعمل بدوام كامل في عمليات 
األمان بإدارة التحسينات التي يتم إدخالها على أمان ICANN الخاص 

وكذلك التخطيط المستمر.
وتواصل ICANN تناول االستقرار والمرونة المتعلقين بنظام معرفات 

اإلنترنت الفريدة من خالل نطاٍق موّسع من األنشطة. وتتضمن تلك 
األنشطة تحلياًل تقوم به اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار في 

ICANN لمجموعة من المخاطر المتعلقة بنظام أسماء النطاقات وكذلك 
اإلنترنت بصورة أشمل، وإعداد تقارير عن نتائج تلك التحقيقات، وتقديم 

التوصيات لتقوية أية وجهة نظر قد تتعرض للخطر بواسطة المخاطر 
الناشئة.

كما تم تعزيز العمل الشامل لألمان في ICANN عن طريق عمل اللجنة 
االستشارية لنظام خادم الجذر )RSSAC(، والتي اجتمعت بالتزامن 
 )IETF( مع االجتماعات التي استضافها فريق عمل هندسة اإلنترنت

في فيالدلفيا ببنسيلفانيا في التاسع من مارس 2008، وفي دبلن 
بأيرلندا في السابع والعشرين من يونيو 2008، وكذلك في مينيابوليس 

بمينيسوتا في السادس عشر من نوفمبر 2008.
وتقوم اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر )RSSAC( بتناول 

المشكالت الفنية حول تقييم نظام خادم الجذر الخاص بنظام أسماء 
 )DNS( بصفة خاصة، ونظام أسماء النطاقات )DNS( النطاقات

بصفة عامة. الموضوعات المحددة التي عرضت اللجنة االستشارية 
لنظام خادم الجذر )RSSAC( بشأنها على ICANN دعًما وتوجيًها 

رسمًيا وغير رسمي، تضمنت مقدمة حول أسماء النطاقات الدولية 
 ،)DNS( على المستوى األعلى من نظام أسماء النطاقات )IDN(

وتوسيع منطقة الجذر المتوقعة كجزء من عمليتي نطاقات gTLD و
TLD ألسماء النطاقات الدولية )IDN( الجديدتين، وكذلك نشر أمان 
نظام أسماء النطاقات )DNSSEC( وتوقيع منطقة الجذر، باإلضافة 

.IPv6 إلى مقدمة عن

ICANN األمان في

كما تضمنت األنشطة األخرى التواصل مع شركات التسجيل، 
والُمسجلين، ومشغلي نظام أسماء النطاقات، وغير ذلك الكثير في 

األعمال والحكومة والقطاعات األخرى لضمان إدراك مخاطر األمان 
والمخاطر المالية باإلضافة إلى وسيلة تخفيف تلك المخاطر. ونستمر 

في تحسين األمان والمرونة المتعلقين بعمليات IANA وعمليات 
جذور L من خالل االستثمار في سعة متزايدة وتنفيذ عمليات أكثر 

فاعلية. وتسعى ICANN لضمان التوقيع على منطقة الجذر الخاصة 
بنظام أسماء النطاقات )DNS( من قبل أمان نظام أسماء النطاقات 

)DNSSEC(، وأن تكون مجهزة للمشاركة بفاعلية في تلك العملية.
 )DNSSEC( تم توضيح ضرورة نشر أمان نظام أسماء النطاقات 

واإلجراءات األمنية األخرى عن طريق التعرض األخير للمناطق 
سريعة التأثر في نظام أسماء النطاقات )DNS(، والتي تم وصفها 
بتفاصيل أكثر في الجزء الخاص بـ IANA من هذا التقرير. وقد تم 

 )DNSSEC( تقديم موجزات متعددة عن أمان نظام أسماء النطاقات
واألمور المتعلقة به إلى المنظمات الداعمة واللجان االستشارية التابعة 

لـ ICANN في اجتماع القاهرة في نوفمبر 2008.  
وواصلت ICANN تعاونها مع مجتمعات شركات التسجيل إلجراء 
تخطيط مستمر وللتأكيد على مستودع بيانات نظام أسماء النطاقات 

)DNS( لحماية الُمسجلين. ويعد هذا الجهد جزًءا من خطة التشغيل 
الخاصة بـ ICANN لعام 2008-2009، والتي تتضمن جهوًدا 
لتوسيع خدمات أصحاب السجالت وشركات التسجيل عن طريق 

االتصال، والتواصل، والتغطية الجغرافية، وكذلك هيئة التقييم الفني 
 gTLD لخدمات السجل. كما أنشأت خطة استمرارية السجل لـ

إجراءات قوية لحماية الُمسجلين من تأثيرات فشل العمل أو إيقاف 
الُمسجل. وتشارك ICANN في التخطيط المستمر لمجتمع شركات 

التسجيل، التي تتضمن رعاية تنفيذ خطة ستتضمن عدًدا من الُمسجلين. 
باإلضافة إلى ذلك، خالل العام المنقضي، بدأت ICANN في 

التعاون مع المنظمات الخاصة بنطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة 
)ccTLD( لتعزيز أمان ومرونة عمليات TLD من خالل رعاية 

برنامج للتدريب وتبادل أفضل الممارسات. ويتم دعم الكثير من هذا 
العمل عن طريق فريق المشاركات العالمية، الذي عمل بعناية مع 

مشغلي TLD اإلقليميين ومع شركات اإلنترنت لتشجيع المشاركة في 
عمليات ICANN وأنشطتها.

جريج راتاري
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 باربارا روزمان 
المدير العام

  
خدمات IANA وسرعة استجابتها

يتواصل االعتراف بإدارة ICANN لوظيفة IANA من قبل مستخدميها من أجل 
أداء قوي وسرعة استجابة أيًضا. التقرير الدوري حول األنشطة من خالل لوحة قيادة 

ICANN وكذلك التقارير الشهرية لفريق عمل هندسة اإلنترنت )IETF( يضمنان 
لمجتمع أصحاب المصالح االستمرار في الحفاظ على األداء خالل أوقات العمل المتفق 

عليها، ويوضح التحسين الثابت بمرور الوقت.

تم االعتراف بهذا اإلنجاز عن طريق تجديد التعاقد مع وزارة التجارة األمريكية. وهذا 
العقد، الُموقع في 15 أغسطس 2006، هو عقد وحيد المصدر ومحدد بفترة عام واحد 

إلى جانب أربع فترات تجديد التفاقية المشروع المشترك بين ICANN ووزارة التجارة 
األمريكية. وتم التجديد للفترة الثانية في الربع الثالث من عام 2008. 

التوظيف
لم يتغير توظيف IANA بشكل ملحوظ في العام المنقضي، برغم أن IANA تتعامل 

مع أعباء العمل المتزايدة بنفس طاقم الموظفين. وتواصل باربرا روزمان دورها كمدير 
عام للعمليات في IANA. كما يواصل أعضاء فريق IANA الرئيسيون أدوارهم 

كمديري عالقات مع أصحاب مصالح IANA. هؤالء األعضاء هم؛ كيم ديفيس، مدير 
قسم خدمات منطقة الجذر، وليو فيجودا، مدير قسم موارد األرقام، وميشيل كوتون مدير 

عالقات فريق عمل هندسة اإلنترنت )IETF(. ويقود سيمون رافيه تطوير البرامج 
واألدوات كمدير التطوير في IANA. بيرل ليانج، ونايال ساراس، وأماندا بابير يكملون 

موظفي الدوام الكامل.

يقوم موظفان يعمالن بدوام كامل بإدارة المصدر والقضايا األخرى المتعلقة بالنطاق، 
بما في ذلك إدارة نطاق int.. ويتم تكريس قدرات ما يساوي أربعة موظفين ونصف من 

الموظفين العاملين بدوام كامل لمعالجة الطلبات المتعلقة بفريق عمل هندسة اإلنترنت 
.)IETF(

وقد جهزت IANA خطط توظيف لدعم عمليتي gTLD وIDN ccTLD الجديدتين 
المتوقعتين. وقد تم تقديم تقرير بشأن هذه األنشطة بتفاصيل أكبر في األقسام ذات الصلة 
 ICANN حول أنشطة اللجان االستشارية والمنظمات الداعمة واألنشطة الخاصة بأقسام

المذكورة في هذا التقرير. وتم تحديد أهداف معينة تتعلق بحجم العمل والتي ستخلق مواقع 
جديدة للتوظيف، وسوف تتم إعادة هيكلة المجموعة في عام 2009 لضمان التوظيف 

.IANA األمثل لكافة خدمات

نظام جديد لتتبع الطلبات
يعتبر النظام التلقائي إلدارة منطقة جذر IANA على مقربة من اختبار التنفيذ. حيث تم 
تقديم اقتراح مشترك بين ICANN-VeriSign لالختبار والتنفيذ إلى وزارة التجارة 

األمريكية بالتناغم مع التعاقد المتعلق بوظائف IANA. وفور الموافقة على خطة 
 ICANN االختبار والتنفيذ، المتوقع تقديمها قبل الربع األول من عام 2009، ستقوم
وVeriSign بتقديم فترة اختبار لعمليات متوازية، وذلك بعد تقديم الخدمات الجديدة 

.TLD لمجتمعات نطاق

أنشطة ھیئة اإلنترنت

تم االعتراف بهذا اإلنجاز 
عن طريق تجديد التعاقد مع 
وزارة التجارة األمريكية. 
وهذا العقد، الُموقع في 
15 أغسطس 2006، هو 
عقد وحيد المصدر ومحدد 
بفترة عام واحد إلى جانب 
أربع فترات تجديد التفاقية 
المشروع المشترك بين 
ICANN ووزارة التجارة 
األمريكية. وتم التجديد 
للفترة الثانية في الربع 
الثالث من عام 2008.

معالجة الطلب
تستمر IANA في تحسین مستوى الكفاءة واإلنتاجیة فیما یتعلق بمعالجة الطلبات. وقد 

قامت IANA بالتعامل مع ما یقرب من ٣٠٠٠ طلب، لیس منھا طلبات شكوى من إساءة 
 "IANA االستخدام مثل البرید المزعج الذي یأتي من حیز عنوان مسجل على أنھ "محجوز لـ

منذ األول من ینایر ٢٠٠٨.

وتعتبر إدارة منطقة الجذر أمًرا ھاًما وجلًیا في وظیفة IANA. تقوم IANA بمعالجة 
الطلبات القادمة من مدیري نطاق TLD بشأن التغییرات التي تحدث في معلومات منطقة 

 IANA الخاص بھم في المقام األول، كما تقوم DNS الجذر الخاصة بھم، في نظام
بالتحقق من الطلبات ثم إرسالھا إلى وزارة التجارة األمریكیة وVeriSign لتضمینھا 

في منطقة الجذر التي تم نشرھا. وتقوم IANA بإكمال ھذه الطلبات بشكل نموذجي في 
غضون ١٤ یوًما.

وتشترك بعض الطلبات، مثل إعادة التفویض أو خوادم تغییر االسم المشترك لنطاقات 
TLD مختلفة، بشكل ھام في المزید من التنسیق مع مقدمي الطلبات. وقد تستغرق ھذه 

الطلبات العدید من األسابیع كي یتم تحضیرھا. وترى IANA عدًدا متزیًدا من مثل ھذه 
الطلبات المعقدة وینعكس ھذا األمر من آن آلخر في الزیادة المتنامیة للطلبات البارزة. 

وعند اكتمال مجموعة من الطلبات المشتركة، یعود حجم الصف إلى عدد أكثر استقراًرا 
ویصل ھذا العدد إلى ما یقرب من ٣٠ طلًبا لتغییر منطقة الجذر كل شھر. 

للحصول على معلومات كاملة عن تقدم IANA، تفضل بزیارة صفحة لوحة القیادة 
.http://forms.icann.org//idashboard/public/ الخاصة بھا بالموقع

DNS امتدادات أمان
في أكتوبر من عام ٢٠٠٨، أصدرت ICANN مقترًحا بالتوقیع على ملف منطقة الجذر 

.DNSSEC بتقنیة امتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات، أو

ویقوم برنامج DNSSEC بإثبات عدم تعدیل بیانات نظام أسماء النطاقات أثناء تبادل 
المسارات عبر اإلنترنت عن طریق دمج أزواج مفاتیح التوقیع العامة ذات الطابع 

الخاص في التسلسل الھرمي لـ DNS لتشكیل سلسلة ثقة ناشئة في منطقة الجذر. وال تعد 
DNSSEC أحد أشكال التشفیر. وھي تتوافق ارتجاعًیا مع نظام DNS الحالي، وتترك 
السجالت على حالتھا غیر المشفرة. وتضمن امتدادات DNSSEC تكامل السجالت من 

خالل استخدام التوقیعات الرقمیة التي ُتَصدِّق على موثوقیتھا. 

ویعد مفھوم "سلسلة الثقة" جزًءا صمیًما من امتدادات DNSSEC. ویوصي اقتراح 
منظمة ICANN المبني على ھذا المفھوم والقائم على النصح األمني بأن الجھة المسئولة 

عن إحداث عملیات التغییر واإلضافة والحذف في ملف منطقة الجذر والتأكید على صالحیة 
ھذه التغییرات یجب علیھا إنشاء تحدیث ملف منطقة الجذر الناشئ وتوقیعھ رقمًیا.

 ،VeriSign عندئٍذ یجب إرسال ھذا الملف الُمَوقع إلى منظمة أخرى، وھي حالًیا شركة
لتوزیعھ. بمعنى آخر، یجب أن تكون المنظمة المسئولة عن القواعد األساسیة للثقة 

– والتي تقوم بالتأكید على صالحیة التغییرات في منطقة الجذر مع مشغلي نطاقات 
المستوى األعلى – بالتصدیق أیًضا على صالحیة المنتج النھائي قبل توزیعھ.

لألرقام المُخصصة

باربارا روزمان

http://forms.icann.org//idashboard/public/


تقرير ICANN السنوي لعام 2008  5455 تقرير ICANN السنوي لعام 2008 

v6 بروتوكول اإلنترنت
أثناء عام 2008، قام فريق عمليات ICANN المسئول عن خدمة الجذر-L بنشر 

واختبار قدرة IPv6 لخادم الجذر المعروف بـ l.root-server.net. وجاء هذا األمر 
في طلب مقدم إلى IANA إلضافة سجل AAAA إلى منطقة الجذر.

تمت معالجة هذا الطلب كما ينبغي وتقوم اآلن خدمة الجذر-L باإلجابة على العنوان 
.IPv6 2001:500:3::42

يوضح هذا الرسم التوضيحي استعالمات DSN على L.root-servers.net التي 
تأتي إلى الخادم عبر اتصال IPv6 الخاص بـ ICANN. وفي الوقت الذي كانت فيه 
المستويات منخفضة، كان هناك زيادة ملحوظة في المرور بعد 12 ديسمبر 2008، 

 IPv6 وكان هناك المزيد من االستفسارات عن .AAAA بعدما تمت إضافة سجالت
ولكن هذه االستفسارات المبينة هي االستفسارات التي تستخدم نقل IPv6 لالستفسار عن 

الخادم.

 ويمكن العثور على اإلحصائيات الفورية لجذر-L على الموقع
.http://stats.l.root-servers.org

وتعتبر إضافة خدمة IPv6 جزًءا من التزام ICANN المستمر للقيام بدور القائد في 
تمكين خدمات IPv6 في نظام أسماء النطاقات.

لألرقام المُخصصة أنشطة ھیئة اإلنترنت

وقد تم تطوير االقتراح بهدف المتابعة بسرعة مالئمة ونشر DNSSEC في مستوى 
الجذر كخطوة باتجاه تحسين األمان الشامل لـ DNS. إن ICANN لديها أكثر من عام 

من الخبرة في إنتاج مناطق الجذر الُمَوقعة والتي تم بالفعل اختبارها على نطاٍق واسع 
 ICANN المهتم. كما قامت DNSSEC ومجتمع DNS بواسطة موردي برامج

بتضمين مشاركة مجموعة من خبراء DNS العالميين في المقترح، وقد قام الكثير منهم 
بمراجعة االقتراح وتوصلوا إلى أنه سليم من الناحية الفنية ومناسب.

وقد تزامن إصدار المقترح مع إعالن وزارة التجارة األمريكية عن إشعار االستعالم 
)NOI( عن مفهوم توقيع منطقة الجذر. طالب NOI بتعليقات ومقترحات إضافية بحلول 

 24 نوفمبر 2008. ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل عن NOI بالموقع
.http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-23974.pdf

تم التأكيد على ضرورة نشر DNSSEC واإلجراءات األمنية األخرى عن طريق 
اكتشاف استغالل في DNS على يد باحث أمان شهير. وقد شهد اجتماع القاهرة في 

نوفمبر 2008 عدًدا من موجزات األمان في هذا الشأن والقضايا ذات الصلة المنسوبة 
إلى منظمات الدعم المختلفة واللجان االستشارية التابعة لـ ICANN. وإضافًة لذلك، 

يقوم أعضاء اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC(، الذين يعملون في المقام 
األول في فريق عمل هندسة اإلنترنت )IETF(، بدراسة مزيد من الطرق إلبطال 
هوية المعاملة في الوقت الذي يقوم فيه آخرون بمضاعفة الجهود لتسريع توظيف 

DNSSEC، حيث إن DNSSEC معترف بها على نطاق واسع على أنها الرادع 
الفعال الوحيد ضد هذا الشكل من الهجوم.

http://stats.l.root-servers.org
http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-23974.pdf
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أنشطة اللجان االستشاریة

تم تجميع تقارير أنشطة اللجان االستشارية والمنظمات الداعمة عن طريق موظفي 
ICANN بناًء على السجالت القادمة من استدعاءات المنظمات للمؤتمرات واالجتماعات 

والعمل الذي تم عبر اإلنترنت، وكذلك نشاطاتهم في اجتماعات ICANN الدولية في 
لوس أنجلوس ونيودلهي وباريس والقاهرة خالل عام 2007 و2008، والتي تمت 

الموافقة عليها من قبل رؤساء اللجان االستشارية المختصة ومنظمات الدعم. قام موظفو 
دعم سياسة ICANN بالعمل عن قرب مع مجموعات العمل وفرق العمل والمجالس 

واألعضاء في منظمات الدعم واللجان االستشارية للبحث عن المعلومات وتقديمها 
وتجهيز أوراق القضايا وتقارير المسودات التمهيدية والنهائية والوثائق الضرورية 

األخرى إلكمال عملية تطوير السياسة والعمل اآلخر الخاص بمنظمات الدعم واللجان 
االستشارية، وكذلك صناعة السياسة عن طريق مجلس اإلدارة. 

اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين
خالل االثني عشر شهًرا الماضية، استمرت مشاركة مجتمعات مستخدمي اإلنترنت 
الفرديين العالمية في ICANN في الزيادة. واستمر كذلك عدد منظمات مستخدمي 

اإلنترنت المصنفة على أنها من المنظمين العموميين )ALSs( في الزيادة حول العالم، 
حيث تم استقبال 116 طلًبا في أكتوبر 2007. توجد قائمة بهذه المجموعات، التي 
http://www.atlarge. يتراوح حجمها من 25 فرًدا إلى ماليين األعضاء، على

icann.org/en/applications. وتعترف شهادة ALS بالمجموعات التي تشرك 
مستخدمي اإلنترنت الفرديين على الصعيد المحلي واإلقليمي في القضايا التي يتم تناولها 

 .ICANN عن طريق مجتمع

تقوم المشاركة الفعالة كـ ALS بتسهيل المساهمة في أنشطة وعمليات ICANN التي 
تؤثر على المستخدم من خالل المساهمات في اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين 

)ALAC(. تمكن شهادة ALS المجموعات من المشاركة في العمل الخاص بالمنظمة 
اإلقليمية العامة )RALO( األقرب إليهم. وتعتبر منظمات RALO الخمس التابعة 

لنا النقطة الرئيسية لمشاركة المعلومات العامة والمشاركة من جميع أنحاء العالم، وقد 
قاموا باختيار أغلبية أعضاء اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين )ALAC( مباشرًة 

كممثلين لهم. وتعتبر القمة العامة القادمة المقرر انعقادها الجتماع ICANN في مكسيكو 
سيتي في عام 2009 حدًثا بارًزا في تسهيل وتطوير المجتمع وتدعو لجنة ALAC إلى 

مشاركة واسعة في هذا الحدث من مجتمع ICANN الرحب. 

وقد انتقل المجتمع العام من قوة إلى قوة في هذا العام. حيث استمر في زيادة أنشطته 
في تطوير السياسة وتقديم المزيد من المساهمات إلى مجلس اإلدارة بشكل أكبر من أي 
لجنة استشارية أخرى. وتعتبر هذه البيانات مثااًل جوهرًيا على العملية االرتقائية المبنية 

على اإلجماع، حيث تشتمل هذه البيانات على آراء مجتمعات ALS في المواقع قبل 
تصويت لجنة ALAC عليها. وتشتمل إحدى الميزات الرئيسية في هذا التطوير لنموذج 

األداء المثالي المبني على اإلجماع على التأكيد على أننا نمتلك مجتمع ALS على دراية. 
وللمساعدة في ذلك، يتم عقد موجزات هاتفية شهرية بخصوص القضايا محل المناقشة 

بثالث لغات للمجتمع العام ومجتمع ICANN الرحب.

وفي نفس الوقت، أصبحت لجنة ALAC المجتمع األول في إرغام أعضائها على قبول 
واجبات األداء والشفافية، ونحن نعتقد أن مجتمع ICANN هو المجتمع األول الذي يقوم 

بنشر مؤشرات األداء الرئيسية شهرًيا التي تتعلق بهذه الواجبات. 

وقد انتقل المجتمع العام 
من قوة إلى قوة في هذا 

العام. حيث استمر في زيادة 
أنشطته فيما يتعلق بتطوير 
السياسة وتقديم المزيد من 

المساهمات إلى مجلس 
اإلدارة بشكل أكبر من أية 

لجنة استشارية أخرى.

وتعتبر المشكالت التي تؤثر على مستخدمي اإلنترنت والتي قام المجتمع العام بتقديم 
المساهمات فيها قائمة طويلة تحتوي على مجموعات العمل وأنشطة ورش العمل 

 IDNs الجديد والتقدم في استخدام gTLDs والتصريحات أو التعليقات على تقديم
والتغيير في خدمات Whois والمراجعات على اتفاقية اعتماد الُمسجل واالنتقال 

من IPv4 إلى IPv6 واختبار أسماء النطاقات وإعادة هيكلة GNOS، وعلى وجه 
 GNSO الخصوص تضمين مشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديين بصورة كاملة في

وإجراءات سفر ICANN للمتطوعين والخطة التشغيلية لـ ICANN والميزانية. يمكن 
http://www.atlarge. العثور على هذه البيانات وبيانات األعوام السابقة على

 .icann.org/en/correspondence

ALAC (v.2.0) الحالية والتي تخضع الختبار المراجعة المستقلة الخاصة بها والتقرير 
األخير لمجموعة عمل لجنة حوكمة مجلس اإلدارة ومناقشات مجتمعات ICANN التالية 

لذلك بشأن الفكر األولي، تعتبر جميعها نشاًطا نتوق إلى المشاركة فيه والتعلم منه حيث 
إننا نسعى إلنشاء ALAC v.3.0 ليكون جزًءا ناجًحا في عمليات ICANN وتطوير 

السياسة. 

ICANN والمنظمات الداعمة في

تشيرل النجدون - أور، رئيس 

.EURALOو AFRALOو APRALOو NARALOو LAC RALO اإلقليمية العامة الخمس هي ICANN منظمات

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
http://www.atlarge.icann.org/en/applications
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence
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أنشطة اللجان االستشاریة 
 المنظمة المساندة الخاصة بالعناوين
NRO EC ،باول ويلسون، رئيس

 ASO لويس لي، رئيس، مجلس عناوين منظمة
من أجل تبني كافة سجالت اإلنترنت اإلقليمية )RIRs( أثناء النصف األول من عام 2008، 

تم تقديم سياسة عالمية مقترحة ألرقام النظام المستقل )ASNs( عن طريق مجلس عناوين 
المنظمة المساندة الخاصة بالعناوين )ASO AC( إلى مجلس إدارة ICANN، والذي قام 

بالتصديق على السياسة في أغسطس 2008. وتتحكم هذه السياسة في تخصيص ASNs عن 
طريق هيئة اإلنترنت لألرقام الُمخصصة )IANA( إلى سجالت RIR وتمهد كذلك لالنتقال 

من ASN 2 بايت إلى 4 بايت.

تم تبني سياسة عالمية مقترحة لتخصيص الجزء المتبقي من عناوين IPv4 عن طريق كافة 
سجالت RIR الخمسة. وتتطلب السياسة تخصيص مجموعة عنوان /8 واحدة لكل سجل 
RIR عندما يصل حيز عنوان IPv4 لمجموعة العناوين الفارغة إلى خمس مجموعات 

فارغة. وعند تبني ذلك عن طريق كافة سجالت RIR، سيقوم مجلس ASO AC بتقديمها 
إلى مجلس إدارة ICANN للتصديق عليها. وقد قامت منظمة ASO بتنظيم ورشة عمل 
إلبالغ أصحاب المصالح المهتمين عن تطورات سياسة العنوان في اجتماع ICANN في 

لوس أنجلوس في أكتوبر 2007. 

ويتحمل مجلس ASO AC مسئولية انتخاب اثنين من المديرين لمجلس إدارة ICANN. يتم 
عقد هذه الجلسات عن طريق ديفيد إل. وديليت، المنتخب في يونيو 2006، وريموندو بيكا، 
الذي أعيد انتخابه في مايو 2007. ويقوم مجلس ASO AC كذلك بتعيين عضو واحد في 

لجنة الترشيح لـ ICANN. وفي أغسطس 2008، تمت إعادة ترشيح هارتموت جليسر لهذا 
الدور لالنضمام إلى لجنة ترشيح عام 2009. 

المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة
 ccTLD بالتعامل مع عدد من القضايا المختلفة التي تهم مجتمع ccNSO قامت منظمة

العالمي أثناء هذا العام. 

أسماء النطاقات الدولية 
كان لمنظمة ccNSO دور أساسي في إنشاء منظمة دعم متبادل ومجموعة عمل اللجنة 
االستشارية المكلفة بتقديم توصيات لمجلس إدارة ICANN حول مسار عمل لتقديم عدد 

محدود من نطاقات IDN ccTLD، تسمى عملية التتبع السريع، توقًعا لسياسة شاملة من 
أجل تقديم نطاقات IDN ccTLD ليتم تطويرها من خالل عملية تطوير سياسة منظمة 
ccNSO. وتم إرسال توصيات مجموعة عمل IDNC إلى مجلس اإلدارة في اجتماع 

http://www. الذي ُعقد في يونيو 2008 بباريس. وتم نشر النتائج على الموقع ICANN
 .icann.org/en/announcements/announcement-26jun08-en.htm
 )GAC( نتيجة الهتمام كل من اللجنة االستشارية الحكومية IDNC وتعد مجموعة عمل

ومنظمة ccNSO باستكشاف أسلوب تتبع ثنائي لتقديم نطاقات IDN ccTLD. مجهودات 
المجموعة موضحة تماًما بصورة أكبر في الجزء المخصص ألسماء النطاقات الدولية الجديدة 

)IDN( في مكان آخر من هذا التقرير.

تحسين مرونة نظام أسماء النطاقات
تستمر منظمة ccNSO في التركيز على تحسين استقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات 

)DNS( بصفة عامة، ونطاقات ccTLDs بصفة خاصة. ولتحقيق ذلك، تم إجراء 
استطالعات للرأي حول امتدادات أمان نظام DNS أو DNSSEC، وكذلك حول مكافحة 
http://www.ccnso.icann.org/ الخداع. وتتوفر نتائج استطالعات الرأي على الموقع
surveys/. قدمت تلك االستطالعات نظرة عامة للخبرات عبر نطاقات ccTLD لمشغلي 

 ccTLD لنطاقات ccNSO واألطراف األخرى المهتمة. كما تقدم منظمة ccTLD نطاقات
ولألطراف األخرى المهتمة بيئة خصبة لمناقشة الحالة الحالية لشئون استقرار وأمان نظام 

DNS من منظور عالمي.

المشاركة المتزايدة
تزايدت عضوية منظمة ccNSO ومشاركتها مرة أخرى في اجتماعاتها التي ُعقدت في 
2008. وقد كان أحد عوامل المساهمة هذه تشكيل مجموعة عمل المساهمة، التي أجرت 

استطالًعا للرأي بين نطاقات ccTLD حول المساهمة. وتم نشر النتائج على الموقع

 

http://www.ccnso.icann.org/surveys/participation-in-ccnso-survey-
results-02jul08.pdf. كما كان لمنظمة ccNSO دور أساسي أيًضا في تحسين االتصال 

بين نطاقات ccTLDs عبر مختلف األقاليم الجغرافية، من ذلك، على سبيل المثال، تأسيس 
قائمة بريد إلكتروني مخصصة لمجتمع نطاقات ccTLD. ومن عوامل المساهمة أيًضا العمل 
الخاص بمجموعة عمل العمليات. وتعتبر منظمة ccNSO مدفوعة بعمليات أكثر، كما زادت 

شفافيتها كنتيجة لعملها.

المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة 
قامت منظمة GNSO بإحداث تقدم ملحوظ في العام المنقضي لتحسين حيز gTLD من 
خالل سياسة شاملة تناولت عدًدا كبيًرا من األمور الفنية والتشغيلية مع التأثيرات المتعلقة 

بالمشغلين الصناعيين ومستخدمي اإلنترنت النهائيين. 

اختبار النطاق
خالل معظم السنة المالية، فكرت منظمة GNSO في خيارات للسياسة تهدف إلى الحد من 

ممارسات اختبار النطاقات من خالل سوء استخدام فترة السماح اإلضافية )AGP(، التي 
تسمح بإعادة أسماء النطاقات خالل خمسة أياٍم من التسجيل دون تكلفة. وانطالًقا من طلب ُمقدم 
من المجتمع العام، قامت منظمة GNSO بدراسة المسألة، وباستخدام عدد كبير من مشاركات 
المجتمع، قامت بمناقشة مجموعة متنوعة من الحلول. وفي النهاية، وفي أبريل، وافقت غالبية 
أصوات المجلس على التوصيات التي تقضي بمنع أي مشغل gTLD قام بتنفيذ فترة السماح 

اإلضافية )AGP( من عرض استعادة رسوم أسماء النطاقات التي تم حذفها أثناء فترة السماح 
اإلضافية )AGP( على أن تتجاوز نسبة 10 بالمائة من إجمالي عمليات التسجيل الجديدة 

 ،GNSO في ذلك الشهر، أو 50 اسم نطاق، أيهما أكبر. ووفًقا لشروط قرار مجلس منظمة
يمكن طلب استثناء من وضع حد في شهر معين، من خالل عرض ظروف غير عادية. كما 

طالب المجلس موظفي ICANN بتطوير آلياتهم للحد من سوء استخدام فترة السماح اإلضافية 
)AGP( في مسودة ميزانية ICANN للسنة المالية 2009 )تطبيق رسوم ICANN السنوية 

على كافة عمليات التسجيل الجديدة(. ويحتوي هذا البند على نفس الحدود المضمنة في 
 .GNSO توصيات مجلس منظمة

اعتمد مجلس إدارة ICANN كاًل من توصيات مجلس منظمة GNSO ولغة الميزانية للحد 
 GNSO من اختبار النطاقات. كما اعتمد مجتمع المسجلين الميزانية، واستمر مجلس منظمة
في التنسيق واالستشارة حول الجهود المتعلقة بتنفيذ التعديالت الخاصة بفترة السماح اإلضافية 

)AGP( مع موظفي ICANN خالل نهاية العام. 

وعقب تنفيذ البند المتعلق برسوم اختبار النطاقات الُمعتمد من قبل المجلس، انحفضت األسماء 
التي تمت إضافتها ثم حذفها أثناء فترة السماح اإلضافية )AGP( المقررة بخمسة أيام من 

نحو 17٫6 مليون في يونيو 2008 إلى 2٫8 مليون في يوليو 2008، بنسبة انخفاض بلغت 
84 بالمائة. ومن ضمن محذوفات فترة السماح اإلضافية )AGP( التي بلغت 2٫8 مليون في 

يوليو، كان نحو 2٫6 مليون منها خاضًعا لرسوم المعامالت على مستوى المسجلين. ويتوقع أن 
تستمر كمية محذوفات فترة السماح اإلضافية )AGP( في االنخفاض حتى يصبح القليل أو ال 

شيء منها خاضًعا لرسوم المعامالت.

Whois خدمات
قرر مجلس منظمة GNSO في أكتوبر من عام 2007 أن وجود إدراك شامل وموضوعي 

وقابل للقياس للمشكالت الرئيسية الحقيقية المتعلقة بـ Whois سيعود بالفائدة على جهود 
تطوير سياسة منظمة GNSO المستقبلية، ويخطط المجلس لمطالبة ICANN بإجراء 

دراسات متعددة بشأن هذا الغرض. وقبل الخوض في تفاصيل تلك الدراسات، اتفق المجلس 
على إستراتيجية الستقبال مشاركات المجتمع أواًل حول المجاالت المحتملة للدراسات المفيدة 

وكذلك تقييم الدراسات المحتملة والتكاليف المتعلقة بها من أجل إجراء أكثر الدراسات فاعلية. 

ICANN والمنظمات الداعمة في

وعقب تنفيذ البند المتعلق 
برسوم اختبار النطاقات 

الُمعتمد من قبل المجلس، 

 

انخفضت األسماء التي تمت 
إضافتها ثم حذفها أثناء فترة 
 )AGP( السماح اإلضافية

المقررة بخمسة أيام من 
نحو 17٫6 مليون في 

يونيو 2008 إلى انخفضت 
األسماء التي تمت إضافتها 
ثم حذفها أثناء فترة السماح 
اإلضافية )AGP( المقررة 

بخمسة أيام من نحو 2٫8 
مليون في 2٫8 مليون في 

يوليو 2008، بنسبة 

كريس ديسبين،
ccNSO رئيس مجلس منظمة

لويس لي، 
ASO رئيس مجلس عناوين منظمة

باول ويلسون،
NRO EC رئيس

أفري دوريا،
GNSO رئيس مجلس منظمة
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تقریر ICANN السنوي لعام ٢٠٠٨  ٦٠61 تقرير ICANN السنوي لعام 2008 

أنشطة اللجان االستشاریة 
وخالل السنة المالية، عرض متطوعون متعددون من المجتمع دراسات محتملة ونظريات 
للدراسة، وقاموا بمناقشة خيارات متعددة وقدموا التوصيات لمجلس منظمة GNSO. ثم 
قامت مجموعة مبدئية، تم تشكيلها من قبل المجلس، بتقييم مشاركات المجتمع اعتباًرا من 

مارس وحتى مايو 2008، بما في ذلك التوصيات المفصلة التي قدمتها اللجنة االستشارية 
الحكومية )GAC(. وبعد مراجعة تقرير تلك اللجنة في مايو، شّكل المجلس مجموعة 
أخرى إلعداد قائمة موجزة بالنظريات التي يمكن جعلها موضوًعا للبحث. وقد أتمت 

المجموعة عملها ثم قدمت تقريًرا إلى المجلس في أغسطس. أثناء اجتماع القاهرة الذي 
ُعقد في نوفمبر 2008، وافق مجلس منظمة GNSO على جدولة اجتماع خاص 

 .Whois للمجلس لمناقشة مواقع الدوائر االنتخابية المختلفة وفًقا الحتياجات دراسات
وقبل اجتماع القاهرة، طالب المجلس ممثليه بإرسال تقرير نظريات دراسة Whois إلى 

دوائرهم االنتخابية المختصة من أجل المناقشة والتعليق. 

وفي المقابل، أرسلت دوائر السجالت تعليقات شاملة. وصّنفت تلك التعليقات الدراسات 
إلى ثالثة مستويات من األولوية، وحددت عدًدا قلياًل منها اقترحت إمكانية إجرائه 
بواسطة فريق التوافق، كما شملت تلك التعليقات كافة األسئلة التي طرحتها اللجنة 

االستشارية الحكومية )GAC( في تحليلها الخاص. وطرح تحليل دوائر السجالت أسئلة 
لدراسة الجدوى المتعلقة بدراسات متعددة، ولكنه لم يقدم توصيات محددة أبعد من هذا 

التحليل في هذا الوقت. 

وتقوم دوائر أخرى بتطوير مواقع الدوائر االنتخابية في دراسات Whois. وافق 
المجلس على عقد اجتماع خاص لمناقشة عروض الدراسة بالتفصيل بمجرد إرسال 

وجهات نظر الدوائر. كما تناول المجلس أي تلك الدراسات يمكن تحديده لدراسة الجدوى 
والتكاليف بأسلوب مرحلي، للسماح للموظفين بتحديد مجال دراسات معينة يمكن أن 
تكون ذات أولوية أعلى. وهدف المجلس أن يقرر أي الدراسات يجب تقييمها بالنسبة 

لدراسة الجدوى والتكلفة، وأن يطالب الموظفين بإجراء التقييم، ثم - فيما يعقب هذا التقييم - 
يقرر أي الدراسات يجب إجراؤها.

إن تحقيق التوازن الصعب بين الحقوق الخاصة، واحتياجات تنفيذ القانون وحقوق الملكية 
الفكرية ومسئولية الوسطاء هو مشكلة يجب حلها عن طريق أية مجموعة دولية، وتعتبر 

جهود منظمة GNSO في هذا الشأن رائدة حًقا.

مراجعة سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين
أثناء السنة المالية، بدأت منظمة GNSO مراجعة شاملة لسياسة االنتقال الداخلي بين 

المسجلين. وتهدف تلك السياسة إلى تقديم إجراء واضح لمالكي أسماء النطاقات لنقل أسمائهم 
من أحد مسجلي ICANN المعتمدين إلى آخر، كما توفر السياسة أيًضا متطلبات موحدة 

لتعامل الُمسجلين مع طلبات االنتقال التي يقدمها مالكو اسم النطاق. وقد قام مجلس منظمة 
GNSO بتشكيل مجموعة عمل خاصة باالنتقاالت تقوم بمراجعة السياسة الموجودة بالكامل 

وتحديد أكثر من 20 مجااًل محتماًل للتحسين. وتبني المجلس في النهاية إستراتيجية إلجراء 
المراجعة على مدى ست مراحل لعملية تطوير السياسات المستقلة. وفي نهاية العام، أنهى 
المجلس إحدى عمليات تطوير السياسات حول تحسينات رفض االنتقال، كما بدأ في عملية 

تطوير ثانية للسياسة تناولت عدًدا من المشكالت التي لم تتضمنها السياسة األصلية.

إن تحقيق التوازن 
الصعب بين الحقوق 
 الخاصة واحتياجات  
تنفيذ القانون وحقوق 

الملكية الفكرية، 
 ومسئولية الوسطاء  
 لمشكلة  يجب حلها 

عن طريق أية مجموعة 
دولية، وتعتبر جهود 
 منظمة GNSO في 

هذا الشأن جهوًدا 

 

 رائدة حًقا.

سوء االستخدام المحتمل لنظام أسماء النطاقات )DNS(، واستضافة التمويه السريع، 
لي السم النطاق والتشغيل األوَّ

أثناء السنة المالية، بدأت منظمة GNSO في بذل جهود إضافية لدراسة عمليات سوء 
االستخدام المحتملة لنظام أسماء النطاقات )DNS(. استضافة التمويه السريع هو مصطلح 
يشير إلى تقنيات متعددة يستخدمها المجرمون اإللكترونيون لتفادي اكتشافهم حيث يقومون 

بتعديل عناوين بروتوكول اإلنترنت )IP( و/أو خوادم األسماء بشكل سريع. وقد نشرت اللجنة 
االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC( في ICANN دراسة عن تلك الممارسة في يناير 

2008، وذكرت تلك الدراسة أن النشاط يتضمن العديد من األطراف وأن هذا قد يتطلب تعاوًنا 
من عدد متنوع من الوكالء داخل وخارج نطاق ICANN. وفي نفس اتجاه مجلس منظمة 
GNSO، أصدر الموظفون تقريًرا تم إعداده في مارس 2008، كما تم بدء عملية تطوير 

رسمية للسياسات في يونيو. وتقوم مجموعة العمل هذه بدراسة مجموعة كبيرة من التساؤالت 
األساسية حول نشاط التمويه السريع، وكذلك دراسة المجاالت المحتملة التي يمكن أن يكون 

لتطوير السياسة تأثير فيها.

التشغيل األولي السم النطاق هو ممارسة يقوم من خاللها ُمسجل اسم النطاق أو طرف آخر 
موجود في عملية تسجيل اسم النطاق باستخدام معلومات مّطلعة لتسجيل نطاقات إلعادة 

بيعها أو لكسب عائدات من خالل اإلعالنات التي يتم وضعها على صفحة الويب الخاصة 
بهذه النطاقات. وعن طريق تسجيل النطاقات، يمكن لمزود خدمة التسجيل غلق الباب أمام 
المزودين المحتملين من بيع النطاق إلى العميل. وقد انتهى تقرير أعدته اللجنة االستشارية 

لألمان واالستقرار )SSAC( في فبراير 2008 إلى أنه لم تكن هناك معلومات كافية لتحديد 
ما إذا تمت ممارسة التشغيل األولي السم النطاق بأية طريقة ملحوظة عن طريق األطراف 

التي تقدم خدمات االستعالمات. ورًدا على خطاب من عالقات اللجنة االستشارية لعموم 
المستخدمين )ALAC( إلى مجلس إدارة ICANN يطلب اتخاذ إجراء طارئ، قام رئيس 

مجلس إدارة ICANN بإحالة األمر إلى مجلس منظمة GNSO في مارس 2008 لتجميع 
معلومات إضافية وتطوير السياسة إذا لزم األمر.

وفي مايو، وافق مجلس منظمة GNSO على اقتراح بشأن تكوين فريق صياغة لتقديم 
توصيات إلى المجلس إما حول طلب تقرير للمشكالت أو حول بذل جهد أكثر في بحث موّسع 

يمكنه المساعدة في تحديد الصالحيات المتعلقة بالمزيد من العمل. وفي يونيو، وافق مجلس 
منظمة GNSO على توصيات الموظفين وصّوتوا على تأجيل أية جهود من فريق الصياغة 

حتى يتم إجراء بحث إضافي حول ما إذا كان سيتم التشغيل األولي بالفعل أم ال. وقد يقوم 
مجلس منظمة GNSO بدراسة عمل آخر بمجرد االنتهاء من البحث الحالي. 

تحسين منظمة GNSO وإعادة هيكلتها
اتخذت ICANN إجراءات خالل العام نحو تحقيق هدفها الخاص بمراجعة وتحسين هيكل 

 ICANN وعملياتها. وقدمت مجموعة عمل من لجنة حوكمة مجلس إدارة GNSO منظمة
)BGC( مجموعة شاملة من التوصيات التي وافقت عليها لجنة مديري مجلس اإلدارة في 
فبراير 2008 بنيودلهي، وفيما بعد، تم إقرار معظم تلك التوصيات من قبل مجلس اإلدارة 
في اجتماعه بباريس في يونيو بعد إتاحة فرص كبيرة للتعليقات والمشاركة العامة. وخالل 
 GNSO هذا العام، تم توجيه اهتمام خاص من المجتمع إلى شكل وهيكل مجلس منظمة

المستقبلي، وفي المقابل، أمر مجلس اإلدارة منظمة GNSO بتشكيل مجموعة عمل خاصة 
لتقديم توصيات ُمجمع عليها حول إعادة هيكلة المجلس. وافق المجلس على إجمالي التوصيات 

القريبة من اإلجماع في اجتماعي أغسطس وأكتوبر مع بعض التعديالت الطفيفة. وتضمنت 
هذه التوصيات تشكيل أربع مجموعات جديدة من مجموعات أصحاب المصالح والتي ستشكل 
حالًيا هيكل تصويت جديًدا باإلضافة إلى مجموعة متعددة من حدود تصويت قرارات المجلس 

التي تمت مراجعتها وتغييرات عملية أخرى. 

ICANN والمنظمات الداعمة في
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 GNSO بتشكيل فريق للتخطيط لتحسين منظمة GNSO وبالتوازي، قام مجلس منظمة
مكّون من رؤساء المنظمة، وممثلي الدائرة االنتخابية، وموظفي ICANN، وفريق العالقات 

المتبادلة لمجلس اإلدارة، وقام هذا الفريق بتطوير خطة تنفيذ المستوى األعلى وإدارة 
الجهود الشاملة لتنفيذ تحسينات منظمة GNSO. وتركز الخطة على إنشاء لجنتي توجيه، 
هما عمليات سياسة منظمة GNSO وعمليات منظمة GNSO، وسوف تكون اللجنتان 

مسئولتين عن التوصية بتغيرات محددة من شأنها تنفيذ توصيات مجموعة عمل لجنة مديري 
 GNSO واعتمد مجلس منظمة .ICANN مجلس اإلدارة التي وافق عليها مجلس إدارة

تلك الخطة في أكتوبر، وبدأ في عقد اجتماعات أولية للجان توجيه التنفيذ بالقاهرة. ويتوقع أن 
ينتهي نشاط تنفيذ معظم التحسينات في العام التقويمي 2009.  

كما تقع على عاتق منظمة GNSO أيًضا مسئولية انتخاب مديرين اثنين لمجلس إدارة 
 ICANN. وقد شغل هذين المقعدين بروس تونكين، الذي تم انتخابه في يونيو 2006، 

وريتا رودين جونستون، وأعيد انتخابها في مارس 2008.

اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار  
قضت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC( وقًتا كبيًرا في 2008 للدراسة 

 ،Whoisو ،)DNS( وتقديم النصح للمجتمع حول الهجمات المستغلة لنظام أسماء النطاقات
.)DNSSEC( وعمليات التسجيل، وحول األمور التي تخص أمان نظام أسماء النطاقات

في يناير 2008، أوصت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار )SSAC( بمجموعة 
من األهداف التي يجب على مجتمع ICANN واإلنترنت بوجه عام الوفاء بها حتى يتم 
نشر أمان DNS بنجاح )SAC 026(. في ذلك التقرير، قامت لجنة SSAC بتحديد 

المشروعات التي ستقوم اللجنة بنفسها بإكمالها لتسريع تبني DNSSEC. وقد تم استكمال 
هذين المشروعين بحلول الربع الثالث: مسح عن تنفيذات خادم اسم DNS القادر على 

التعامل مع SAC 030( DNSSEC( واختبار تأثير DNSSEC على أجهزة التوجيه 
وجدر الحماية واسعة المجال )SAC 035(، ويوضح كالهما استمرار التقدم في هذه 
المجاالت ويحددان المكان الذي يجب تركيز المزيد من جهود التنفيذ فيه. وتستمر لجنة 

SSAC في دراسة مستودعات اإلرساء محل الثقة وتأثير أداء DNSSEC ومشكالت 
التمرير الرئيسية وتكامل DNSSEC في أنظمة التشغيل وتطبيقات اإلنترنت عند قرب 

انتهاء السنة. وتقضي لجنة SSAC كذلك وقًتا هائاًل مع هيئة التقييم الفني لخدمات السجل 
..org كخدمة لسجل DNSSEC بإضافة PIR لمراجعة اقتراح )RSTEP(

كما قامت لجنة SSAC بوضع مختلف المجاالت في االعتبار حيثما يكون هناك نقص في 
خدمات Whois الموجودة. في SAC 027 وSAC 033، أوصت لجنة SSAC بأن 
تقوم منظمة GNSO بالسعي لتحسين جودة بيانات التسجيل وتحسين نموذج الخدمة نفسه 
عن طريق التفكير في اإلهمال النهائي لـ Whois لدعم دليل أكثر نشاًطا وقوة، مثل الدليل 
المبني على خدمة معلومات دليل اإلنترنت )RFCs 3981-3983( حيث تم تطويره عن 

طريق مجموعة عمل بروتوكول خدمة معلومات الدليل المتبادل لفريق عمل هندسة اإلنترنت 
)IETF(. وكذلك بدأت لجنة SSAC دراسة عن التأثير على مستخدمي Whois حيث تم 

تقديم IDN TLDs وقام مسجلو النطاق باختيار استخدام مجموعات الرموز المحلية للتسجيل 
وعرض معلومات اتصال اسم النطاق.

وزادت لجنة SSAC من أنشطتها التعاونية في مجال االحتيال والعمل مع مجموعة عمل 
مكافحة االحتيال )APWG( لتقديم استشارة تصف الكيفية التي يستخدمها المخادعون 

النتحال صفة المسجلين بهدف الوصول إلى سندات اسم نطاق المسجل. يشارك أعضاء 
SSAC بصفة دورية في مختلف األنشطة المتعلقة باالحتيال مع أعضاء APWG وهم 

يستمرون في العمل مع دوائر GNSO االنتخابية لوضع الممارسات المثلى للمسجل للتغلب 
على المخادعين ولتحديد خطة تعليق النطاق المصممة لتسريع التغلب على نطاقات الخداع. 
كما شارك أعضاء لجنة SSAC في دراسة مجموعة عمل منظمة GNSO بشأن هجمات 

التمويه السريع.

يقوم أعضاء لجنة 
SSAC، الذين يعملون 
في المقام األول في 
فريق IETF، بدراسة 
مزيد من الطرق إلبطال 
هوية المعاملة في الوقت 
الذي يقوم فيه آخرون 
بمضاعفة الجهود لتسريع 
 ،DNSSE توظيف
 DNSSEC حيث إن
معترف بها على نطاق 
واسع على أنها الرادع 
الفعال الوحيد ضد هذا 
الشكل من الهجوم.

وقضت SSAC كثيًرا من أواخر الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام 2008 في دراسة 
 DNS واستغاللها. وقد قامت اللجنة بنشر استشارة عن تعديل استجابة DNS سرعة تأثر

(SAC 030)، تلك الممارسة التي تحدث عندما يتم تغيير المعلومات التي تقصد سلطة اسم 
النطاق توصيلها إلى مستخدم ما في رسالة استجابة حيث يتم التغيير عن طريق طرف آخر 

ألغراض المنفعة الشخصية الخاصة به. وتقضي اللجنة كذلك وقًتا هائاًل في العمل مع مجتمع 
DNS في دراسة سرعة استجابة DNS المكتشفة عن طريق باحث شهير، حيث تم استغالل 

أوجه الضعف الموجودة في طريقة حساب هوية المعاملة لخداع خادم االسم المتعدد وإفساد 
معلومات DNS المحفوظة بصورة ناجحة. ويقوم أعضاء لجنة SSAC، الذين يعملون في 

المقام األول في فريق IETF، بدراسة مزيد من الطرق إلبطال هوية المعاملة في الوقت 
 DNSSEC حيث إن ،DNSSE الذي يقوم فيه آخرون بمضاعفة الجهود لتسريع توظيف

معترف بها على نطاق واسع على أنها الرادع الفعال الوحيد ضد هذا الشكل من الهجوم.

وتستمر لجنة SSAC في توثيق وتنقيح اإلجراءات والسياسات الخاصة بها، وقد عملت 
بالتعاون مع ICANN والمستشارين في تحضير المصطلحات المرجعية وطلبات وثائق 

اقتراح المراجعة المستقلة الخاصة باللجنة.

اللجنة االستشارية الحكومية 
في أثناء فترة التقرير، استمرت لجنة GAC في دراسة ومشاركة المجتمع ومجلس إدارة 
ICANN في القضايا ذات األهمية المشتركة، بما في ذلك IDN ccTLDs وWhois و
gTLDs الجديدة وتحسين الثقة المؤسسية واجتماعات ICANN. وقد تحسن عمل لجنة 
 ccNSOو GNSO أثناء هذه الفترة عن طريق التفاعالت المطورة مع منظمة GAC

ولجنة ALAC األمر الذي أدى إلى مزيد من التفكير القائم على العلم حيال القضايا المطروحة 
للنقاش في المجاالت األخرى. 

 IDN حول ورقة المشكالت، واختيار ccNSO وبعد النجاح في التنسيق مع منظمة
ccTLDs المرتبطة برموز ISO 3166-1 ثنائية األحرف، شاركت لجنة GAC في 

مجموعة عمل IDNC لدراسة الجدوى لتقديم عدد محدد من IDN ccTLDs من خالل 
عملية التتبع السريع. وقد اعتبرت مجموعة عمل أصحاب المصالح المتعددين هذه القضية 

قضية نافعة جًدا ومكنت لجنة GAC من القيام بمساهمة جليلة في العملية. 

 GAC وانطالًفا من متابعة مبادئ ،Whois مهتمة بالقضايا المتعلقة بـ GAC وظلت لجنة
لخدمات gTLD Whois، قامت بتقديم توصيات إلى مجلس إدارة ICANN حول عدد من 

دراسات Whois. ويجب أن تقوم الدراسات بإنشاء سجل حقيقي يوثق استخدامات بيانات 
Whois وإساءة استخدامها، بما في ذلك إجراء تحليل خاص للمشكالت التشغيلية والفنية 

والتأثيرات االقتصادية للقيود القانونية حول استخدام البيانات والمشكالت القانونية، وبخاصة 
التي تنبع من السلطات القضائية المختلفة ومن التعارض المحتمل للقوانين. 

يعتبر تنفيذ نطاقات gTLDs الجديدة أحد مجاالت اهتمام لجنة GAC، وبخاصة في ضوء 
مبادئ GAC لـ gTLDs الجديدة. وقد أبدت لجنة GAC مخاوفها واشتركت في الحوار مع 

مجلس منظمة GNSO وموظفي ICANN حول عناصر مبادئ لجنة GAC التي لم يتم 
التأكيد عليها بشكل كاف في التقرير النهائي لمنظمة GNSO عن نطاقات gTLD الجديدة. 
 gTLDs المجال الرئيسي لالهتمام المتعلق بالتعامل مع األسماء الجغرافية عند تنفيذ نطاقات

الجديدة. يجب أن تقدم التشاورات المستمرة مع GNSO وICANN حلواًل للمشكالت 
البارزة.

وقد قدمت لجنة GAC تعليقات شاملة على سياسة اجتماع ICANN أثناء فترة التقرير. 
تقوم لجنة GAC في الوقت الحالي بتطوير المساهمات في عمل ICANN لتحسين الثقة 

المؤسسية.

ستيف كروكر، رئيس
السفير جانيس كاركلينز، رئيس 
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اسم النطاق الدولي 
جھود السیاسة

ُتمثل عملية التقديم المحتملة لـ IDN بداية فصل جديد مثير في 
تاريخ اإلنترنت. وُتقدِّم أسماء IDN العديد من الفرص والفوائد 
الجديدة المحتملة لمستخدمي اإلنترنت لجميع اللغات الموجودة 
في العالم وذلك من خالل السماح لهم بإنشاء نطاقات باللغات 

واألبجديات األصلية الخاصة بهم.

ونطاق المستوى األعلى لرمز الدولة ألسماء النطاقات الدولية 
)IDN ccTLD( هو أحد نطاقات المستوى األعلى لرمز 

الدولة يشير إلى دولة أو منطقة أو موقع جغرافي آخر نظًرا 
الرتباطه برموز ISO 3166-1 ثنائية األحرف ويحمل 
عنواًنا يتضمن رمًزا واحًدا على األقل بخالف الحروف 
الالتينية القياسية )A حتى Z( أو شرطة أو أحد األعداد 
الرقمية القياسية )من صفر حتى تسعة(. وتتطلب القدرة 

التقنية لـ ICANN حالًيا على إتاحة تخصيص أسماء نطاقات 
المستوى األعلى لرمز الدولة هذه مناقشة ودراسة وطلب 

واسع داخل مجتمع ICANN – وخاصًة من ِقبل المناطق 
والمجتمعات التي تريد استخدام الرموز غير الالتينية. وتتركز 
الجهود الحالية في اتجاهين: جهود تحديد عملية التتبع السريع 
لتوفير فرص نطاق جديدة للمناطق ذات االحتياجات الفورية 
التي يمكن تبريرها وجهود تطوير خطة شاملة وطويلة األمد 

تضمن عملية مستقرة لجميع أصحاب المصالح المهتمين.

وقد عهد مجلس إدارة ICANN لمجموعة العمل الخاصة 
بلجنة IDNC المشتركة بتطوير الوسائل المالئمة - في حال 

 IDN ccTLD وجودها - لتمكين تقديم عدد محدود من نطاقات
التي ال يمكن االختالف عليها وتضمن استمرار أمان اإلنترنت 
واستقراره، أثناء تطوير سياسة طويلة األمد وشاملة لنطاقات 
IDN ccTLD. اشتملت المجموعة على مشاركين من لجنة 

 ALAC ولجنة GNSO ومنظمة ccNSO ومن منظمة GAC
 .ICANN والمجتمع التقني وموظفي SSAC ولجنة 

 IDNC وفي فبراير 2008، قامت مجموعة العمل الخاصة بلجنة
بنشر مسودة مناقشة عن التقرير المبدئي عن التعليق العام 

ومساهمة مجتمع ICANN. وقد أوضح تقرير المسودة العالقة 
بين عملية التتبع السريع وعملية تطوير سياسة ccNSO طويلة 

 ،IDN ccTLD )IDN ccPDP( األمد واألوسع حول نطاقات
كما حددت آليات اختيار نطاقات IDN ccTLD ومدير نطاقات 

IDN ccTLD. وقرر مجلس منظمة ccNSO أنه يجب تطوير 
هذه اآلليات وفًقا للمعايير التالية:

 DNS ة للحفاظ على أمان واستقرار التزام •  الحاجة الماسَّ  
.IDNA ببروتوكوالت

.IDN مشاركات ونصائح المجتمع الفني فيما يتعلق بتنفيذ  •  

•  الممارسات الحالية لتفويض نطاقات ccTLD والتي تتضمن   
.IANA الممارسات الحالية لـ

في يونيو 2008، نشرت مجموعة العمل الخاصة بلجنة IDNC تقرير مسودة نهائًيا 
للمناقشة عن طريق مجموعة العمل الخاصة بلجنة IDNC والمجتمع العام. وفي اجتماع 

ICANN بباريس في يونيو 2008، تم إجراء العديد من ورش العمل واالجتماعات 
لمناقشة تقرير المسودة النهائي، مما أدى إلى العديد من المراجعات والعمل الالزم لتمكين 

 .ICANN مجموعة العمل من تقديم التقرير النهائي الخاص بها إلى مجلس إدارة

وبالتوازي مع الدراسات التي يتم إجراؤها على أسلوب التتبع السريع، بدأ مجلس منظمة 
ccNSO عملية تطوير سياسة شاملة طويلة األمد لنطاقات IDN ccTLD )يشار إليها 

باسم سياسة IDN ccPDP(. وطالب مجلس منظمة ccNSO بشكل رسمي في 
19 ديسمبر 2007 بتقديم تقرير مشكالت ووجه موظفي ICANN إلى تحديد السياسات 

واإلجراءات واللوائح التي ينبغي مراجعتها وتنقيحها حسب الضرورة فيما يتعلق بتطوير 
سياسة IDN ccTLD وتنفيذها، بما في ذلك الجهود التي تم تخصيصها لدراسة المفهوم 

الُمقتَرح للتتبع السريع. 

ووفًقا للوائح ICANN، فإن وضع تقرير المشكالت هو الخطوة الثانية في بدء تشغيل 
 ccNSO أما الخطوة األخيرة فستكون قرار مجلس منظمة .IDN ccPDP سياسة

.ccPDP ببدء سياسة

 IDN ccPDP والعديد من األطراف األخرى تعليقات حول سياسة GNSO وقدمت منظمة
الُمقتَرحة. وقد تم تقديم تقرير المشكالت إلى مجلس منظمة ccNSO وسيكون أساس 

.IDN ccPDP المناقشات المستمرة للمجلس حول

وقد قامت مجموعة العمل الخاصة بنطاقات المستوى األعلى لرمز بلد IDN باالنتهاء 
من عملها وتقديم التقرير النهائي إلى مجلس إدارة ICANN حول الطرق المناسبة لتقديم 
 ISO 3166-1 والمرتبطة برموز IDN ccTLD التتبع السريع لرقم محدد من نطاقات

ثنائية األحرف، أثناء تطوير سياسة IDN ccTLD طويلة األمد الشاملة عن طريق 
ccNSO. وفي اجتماع ICANN بباريس الذي عقد في يونيو 2008، أصدر مجلس 

اإلدارة توجيهات إلى الموظفين للقيام بما يلي: 

•  نشر التقرير النهائي الخاص بمجموعة عمل IDNC للتعليق العام.   

•  بدء العمل المتعلق بمشكالت التنفيذ بالتشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.   

•  تقديم تقرير تفصيلي خاص بالتنفيذ، بما في ذلك قائمة بأية مشكالت بارزة، إلى مجلس   
اإلدارة قبل اجتماع ICANN في نوفمبر 2008 بالقاهرة. 

وقد تم نشر التقرير النهائي الخاص بمجموعة عمل IDNC للتعليق العام. وفي اجتماع 
 IDN ccPDP في القاهرة تم تقديم الجدول والهيكل النهائي لسياسة ccNSO منظمة

القادمة. اقترح المسئول عن المشكالت في ccPDP، كجزء من ccPDP، أن مجموعة 
عمل SO–AC الشاملة يجب عليها اقتراح تعريف لـ IDN ccTLD وآلية اختيار لها.

وبالنسبة لعملية التتبع السريع وعملية نطاقات gTLD الجديدة، سيقوم أعضاء منظمة 
 ISO بتقديم اقتراح لنموذج تنفيذ لتجنب استخدام أسماء المناطق المسجلة في ccNSO

.IDN ccPDP جديدة عندما يتم تشغيل gTLD 3166 كنطاقات

بعد سنوات من المناقشات والتفكیر، تدخل نطاقات المستوى األعلى العامة )gTLD( حیز 
التوسیع. وستتیح مزیًدا من االبتكار وفرص االختیار والتغییر في نظام اإلنترنت العالمي 

الذي یعمل حالًیا باالعتماد على ٢١ من أسماء نطاقات المستوى األعلى العامة فقط.

تم تطویر مسودة دلیل مقدم الطلب مع توفیر فرص لتلقي التعلیقات العامة. وتصف مسودة 
الدلیل العملیات الخاصة بالمعارضات على الطلبات. كما تم توفیر عملیة فحص فني 

تفصیلیة؛ لضمان أمان اإلنترنت واستقراره. وسیكون ھناك رسم تقییم، ولكنھ سیغطي 
التكالیف فقط )المصاریف حتى ھذه اللحظة ھي تكالیف معالجة الطلب وتكالیف أخرى( 
وستتم مراجعتھ بعد الدورة األولى من الطلبات. إن منظمة ICANN ھي منظمة غیر 

ھادفة للربح تھتم بتنسیق نظام عناوین اإلنترنت. وفي حالة تجاوز الرسم الذي تم جمعھ 
لنفقات ICANN، فستتم استشارة المجتمع حول كیفیة استخدام ھذا الفائض.

یعد تشجیع المنافسة واالختیار أحد المبادئ التي تأسست ICANN وفًقا لھا. ففي عالم 
یعیش فیھ ١٫٥ ملیار مستخدم لإلنترنت )والعدد في ازدیاد(، تمثل مزایا التنوع واالختیار 

والمنافسة مفاتیح للنجاح. وقد ساعد اإلنترنت في دعم زیادات ھائلة في االختیار واالبتكار 
والمنافسة في األفكار ویعتبر توسیع gTLDs الجدیدة فرصة للمزید.

اسم نطاق المستوى األعلى جديد وعام  
جهود البرنامج
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 الخدمات

كورت بريتس، نائب الرئيس األول للخدمات
أسماء النطاقات الدولية 

يعتبر تنفيذ أسماء IDN في حيز أسماء النطاقات مشروًعا رئيسًيا في ICANN، تمشًيا مع 
تقديم نطاقات gTLD الجديدة. وقد تناقش مجتمع ICANN حول أسماء IDN لسنوات 

عدة، مع التركيز في المقام األول على تمكين تقديم أسماء IDN في شكل تسجيالت تحت 
نطاقات المستوى األعلى الموجودة. ومع ذلك، في العام الماضي، تحول التركيز إلى 

توسيع أدوار الرموز المتوفرة لالستخدام في سالسل المستوى األعلى. 

وقد أصبح العديد من األنشطة السابقة هي مجموعات البناء التي تقوم عليها عملية التقدم 
خالل عام 2008. حيث كانت الجهود المبذولة لضمان االستقرار التقني لـ IDN على 

قدر خاص من األهمية. وقد اشتملت هذه الخطوات المبكرة على إطالق IDN wiki بعد 
نجاح اختبار المعمل ألسماء IDN والوصول إلى المراحل النهائية من المراجعات النهائية 
لمعايير بروتوكول IDNA، والتي سيتم استخدامها عن طريق سجالت TLD ومطوري 
التطبيقات عند تنفيذ الدعم ألسماء IDN. وسيقدم هذا المعيار مجموعة من القواعد لتحديد 

اللغات المتوفرة ألسماء IDN مع ضمان استقرار تشغيل DNS. مع أنه من المتوقع 
باألساس اكتماله في عام 2007، وصل هذا المجهود إلى  مراحله النهائية في عام 2008.

وكانت المرحلة األهم على اإلطالق لبرنامج IDN في عام 2007 هي إدراج 11 نطاق 
IDN TLD في منطقة الجذر. حيث تم إدراج نطاقات TLD هذه من أجل عمليات التقييم 

وتم إطالق أداة اختبار المستخدم في شكل IDNwiki. واستمرت IDN wiki خالل 
عام 2008 وتم تدعيمها عن طريق إضافة لغات جديدة متعددة وكثير من المعلومات ذات 

الصلة بـ IDN، بما في ذلك، الخطوط التي يمكن تنزيلها والتي تمكن المستخدم من عرض 
النص بشكل صحيح في لغات wiki هذه. ويستطيع المستخدمون اآلن القيام بالتجارب من 
خالل عناوين URL المحلية بالكامل وعناوين البريد اإللكتروني في العديد من التطبيقات. 

بوابة اللغة اإلنجليزية إلى wiki متوفرة على الموقع http://idn.icann.org ويمكن 
الوصول إلى IDN TLDs بلغات أخرى من نفس الموقع. وتعتبر المعلومات والخبرة 

 IDN TLD في غاية األهمية لكافة مقدمي طلبات نطاقات wiki المكتسبة من خالل
المحتملين.

وكان ختام تطوير السياسة المعلم المهم اآلخر في عام 2008 من خالل عمليتين 
والذي يمكن من خاللهما إطالق نطاقات IDN TLD من أجل أهداف اإلنتاج. وهما 

عملية التتبع السريع الخاصة بـ IDN ccTLD من أجل تقديم عدد محدد من نطاقات 
 gTLD وعملية تقديم نطاقات ،ISO 3166-1 والمرتبطة بقائمة IDN ccTLD

الجديدة، وكلتاهما قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

IDN تطوير سياسة

تم االنتهاء من أنشطة متعددة للسياسة، مما يسمح للجهود الكبيرة ببدء إطالق نطاقات 
IDN TLD. ومن الناحية التاريخية، تم تقسيم سالسل المستوى األعلى إلى مجموعتين 
رئيسيتين، هما ccTLD وgTLD. وفي الوقت الذي ال يوجد فيه فرق تقني من وجهة 

 .TLD استمر هذا التمييز ليكون وثيق الصلة حيث تتم زيادة أدوار حروف ،DNS نظر

وفي اجتماعه في ساوباولو في ديسمبر 2006، فتح مجلس إدارة ICANN الباب أمام 
 ccNSO وبعد ذلك قامت منظمة ،IDN ccTLD المشاورات والمناقشات حول تقديم

 ولجنة GAC بتقديم ورقة مشكالت حول اختيار IDN ccTLD المرتبطة برموز 
ISO 3166-1 ثنائية األحرف. وأدى هذا األمر إلى تشكيل مجموعة العمل الخاصة 

بلجنة IDNC في 2007 وكان الهدف الوحيد هو تطوير عملية التتبع السريع الخاصة 
بنطاقات IDN ccTLD في 2008.

وبعد عقد عدة مشاورات عامة، قامت مجموعة العمل الخاصة بلجنة IDNC في يونيو 
2008 بتقديم تقريرها النهائي الذي يحتوي على منهجية نهائية مقترحة وتوصيات عن 

الكيفية التي تقوم ICANN من خاللها بالوفاء بالطلب قريب األمد وكيف تبدأ عملية لتقديم 
 .IDN ccTLD عدد محدود من نطاقات

وقد قامت ICANN بنشر التقرير النهائي للتعليق العام وبدأت في تنفيذ العمل. تم إعداد 
نظرة عامة موحدة على التعليقات التي تم تلقيها باإلضافة إلى وجهات نظر الموظفين 

حول تلك التعليقات مع نهاية فترة التعليقات العامة. وكجزء من عملية التنفيذ، قامت كذلك 
ICANN بتقديم خطابات وثيقة الصلة بالسلطات العامة ومديري ccTLD للبحث عن 

المعلومات التي تصب في مصلحتهم من خالل المشاركة في عملية التتبع السريع. 

 IDN ccTLD وقد تم إصدار مسودة لخطة التنفيذ الخاصة بعملية التتبع السريع لنطاقات
من أجل التعليق العام عليها في أكتوبر 2008 ويتم إنهاؤها في الوقت الحالي. يمكن تنفيذ 
عملية التتبع السريع كما هو موضح في المسودة. ولكن، تحتاج بعض القضايا المفتوحة، 

والتي تم تحديدها في الوحدة 7 من المسودة، إلى المزيد من المساهمات من المجتمع حتى 
 ICANN يتم حلها وحتى يتم إكمال خطة التنفيذ. بناًء على تعليقات المجتمع، ستقوم

بتجهيز مسودة للمقترحات عن هذه الموضوعات من أجل التعليق العام في وقت اجتماع 
مكسيكو سيتي في مارس 2009. ومن المتوقع االنتهاء من خطة التنفيذ في 2009.

 IDN ccTLD توجد نظرة عامة كاملة عن األنشطة المتعلقة بعملية التتبع السريع الخاصة بنطاقات
 .http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/ على الموقع

التواصل واالتصال

سيتم توسيع جهود التواصل الشاملة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بأسماء IDN من 
خالل مجتمع اإلنترنت في عام 2009. وركزت االجتماعات المتعددة والفاعليات السابقة 

على أسماء IDN بشكل خاص، وركزت كذلك العديد من األنشطة المحلية على تطوير 
التوصيات من أجل األمان اإلضافي واالستقرار عند تنفيذ IDN في المناطق المحلية حيث 
يلزم مزيد من التنسيق اإلضافي كنتيجة للوظيفة اللغوية المتبادلة من خالل مجتمعات اللغة. 

 يوجد بعض من هذه االجتماعات والجهود على الموقع 
.http://www.icann.org/topics/idn/meetings.htm

 يعتبر المعلم األهم  
  IDN لبرنامج 
 في 2007 هو  

 ID TLDs 11 إدراج
في منطقة الجذر. 

 حيث تم إدراج نطاقات  
TLD هذه من أجل 

عمليات التقييم وتم إطالق 
 أداة  اختبار المستخدم 
IDNwiki  في شكل

كورت بريتز

http://idn.icann.org
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/topics/idn/meetings.htm
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التواصل هو المشاركة في العديد من المنتديات المختلفة، مثل المشاركة في الفاعليات 
المتعلقة بأسماء IDN واقتراح موضوعات لجدول األعمال ومتحدثين في الفاعليات 
المتعلقة بأسماء IDN وتقديم الدعم المالي واالتصاالت المتكررة وتقارير اإلعالنات 

والتقدم والتنسيق التقني وتوصيات السياسة وتقديم معلومات عامة ومشاركة الشبكات. 
واستمرت االجتماعات المغلقة مع األطراف المهتمة داخل المجتمع، بما في ذلك 

الحكومات وممثلي مشغل السجل لنطاقات ccTLD. يتم تقديم تقارير حالة برنامج 
IDN بصفة دورية. وتوجد هذه التقارير وإشعارات IDN األخرى واإلعالنات على 

.http://icann.org/topics/idn الموقع

برنامج نطاق gTLD الجديد 
قام مجلس اإلدارة بتبني مجموعة شاملة من توصيات السياسة بشكل رسمي وكان 

ذلك لتقديم نطاقات gTLD الجديدة في اجتماع ICANN في باريس في يونيو 
2008. وتزايدت هذه التوصيات لتمتد خارج حيز عملية تعاونية مطولة بين العديد من 
الدوائر االنتخابية لمنظمة GNSO، من خالل العديد من أصحاب المصالح المهتمين 

والمراقبين الذين شاركوا في عملية تطوير السياسة. وقد أكدت التوصيات على وجوب 
فتح حيز أسماء اإلنترنت لنطاقات gTLD الجديدة وأنه يجب على ICANN تطوير 

عملية جيدة وشفافة ومتوقعة لتسهيل هذا التوسع. 

وانطالًقا من التبني الرسمي لهذه السياسة، قام فريق المشروع بتكثيف أعمال التنفيذ 
الخاصة به، مكماًل الخطوات التأسيسية التي تم اتخاذها عندما كانت عملية تطوير 

السياسة قيد الدراسة. واستمر برنامج نطاق gTLD الجديد ليكون في قمة األولويات 
داخل المنظمة، ويقوم فريق التشغيل الذي يضم موظفين تنفيذيين وفنيين وقانونيين 

وتشغيليين بتوجيه موارد الفريق نحو تأسيس طلب دائم وعملية تقييم تكون فعالة 
ومناسبة بقدر اإلمكان.

ويعتبر المجال الرئيسي لعمل المشروع ضمن برنامج نطاق gTLD الجديد هو إنشاء 
إجراء مستقل لالعتراض وفض المنازعات. وقد تم تصميم هذه العملية لحماية بعض 

المصالح والحقوق المعينة في عملية نطاق gTLD الجديدة عن طريق تقديم سبيل 
لالعتراض الرسمي على طلب ما على أسس معينة. ستمكن هذه العملية ICANN من 

التركيز على مهمتها األساسية المتعلقة بأمان واستقرار DNS والتشغيل السلس للعملية، 
وعلى الجانب اآلخر يقوم األعضاء االستشاريون المؤهلون بفض النزاعات وتسويتها 

من خالل خبرة التخصص التي يتمتعون بها وذلك في إطار المجاالت المتعلقة بموضوع 
النزاع. وقد توصلت ICANN إلى اتفاقيات بشكل مبدئي مع ثالثة من مزودي خدمة 

حل النزاعات المحترمين إلدارة النزاعات في برنامج نطاق gTLD الجديد.

 وكما هو 
 موضح في 
 مسودة الدليل،  
 ICANN تتوقع 
 أن تكون قادرة على  
 تلقي الطلبات 
ومعالجتها من أجل 
  IDN gTLD نطاقات 
 في نفس الوقت 
 الذي تقوم فيه بفتح 
عملية تقديم الطلبات.

ومن خالل أعمال التنفيذ هذه، تستمر ICANN في مشاورة مجموعات أصحاب المصالح 
في المجتمع، بما في ذلك لجنة GAC بشأن األمور المهمة بالنسبة للحكومات. ويعمل 

الموظفون كذلك عن كثب مع منظمة GNSO لمتابعة االتساق في التنفيذ من خالل 
مناقشات السياسة السابقة. وإضافًة لذلك، نتج عن االجتماعات المفتوحة مع الجماعات 

االنتخابية المتعددة تعليقات ألصحاب المصالح والتعليم داخل المجتمع بشأن أعمال التنفيذ 
الجارية.

وفي أكتوبر 2008، أصدرت ICANN نسخة لمسودة دليل مقدم الطلب لنطاقات 
gTLD الجديدة. وتم تنظيم هذه الوثيقة في ست وحدات وتحتوي على مقدمة ونظرة عامة 
وإجراءات للتقييم وإجراءات لفض النزاعات وإجراءات التنافس على السلسلة وإجراءات 

التفويض والبنود والشروط الخاصة بمقدم الطلب. يحتوي الدليل كذلك على مسودة التفاقية 
السجل القابلة للتطبيق على مقدمي الطلبات الناجحين لنطاقات gTLD الجديدة. وباإلضافة 

إلى اللغة اإلنجليزية، تم توفير مسودة الدليل والمذكرات التوضيحية باللغات العربية 
والصينية والفرنسية واإلسبانية والروسية. وتم نشر هذه الوثائق لفترة تصل إلى 45 يوًما 

من أجل التعليقات العامة بحيث انتهت تلك الفترة في 8 ديسمبر 2008، ولكن تم مدها بعد 
ذلك إلى 15 ديسمبر 2008، وبدأت المناقشات داخل المجتمع في اجتماع ICANN في 

القاهرة في نوفمبر 2008.  

 gTLD وقد أكدت مواد مسودة الطلب على حماية مسّجلي نطاقات اسم النطاق في
الجديدة، بما في ذلك معايير االختيار ومنهجية التسجيل، وكذلك مسودة اتفاقية السجل. 

وتم إعطاء حماية الحقوق، مثل حقوق الملكية الفكرية، عناية فائقة في مواد الطلب. 

وكما هو موضح في مسودة الدليل، تتوقع ICANN أن تكون قادرة على تلقي الطلبات 
ومعالجتها من أجل نطاقات IDN gTLD في نفس الوقت الذي تقوم فيه بفتح عملية التقدم 
 IDN TLD بطلبات. وتحتوي مواد الطلب على المتطلبات التقنية الخاصة بمقدمي طلبات
لضمان أنه من الممكن تفويض عالمات IDN بدون اإلضرار باألمان واالستقرار الخاص 

.DNS بـ

ويشتمل العمل الواجب أداؤه على امتالك الخبرة المطلوبة لملء أدوار التقييم المتعددة 
الموصوفة في نموذج التنفيذ والوصول إلى إجماع داخل المجتمع على أية قضايا متبقية. 

وإضافة لذلك، تعمل ICANN لوضع الموارد المطلوبة في مكانها للعمل في عملية طلب 
مستمرة ولدعم عدد أكبر محتمل من نطاقات gTLD والمشغلين. على سبيل المثال، إذا 

 ICANN كانت عمليات زيادة مستوى االلتزام وعالقات السجل أمًرا ضرورًيا. إن هدف
هو القدرة على إطالق عملية التقدم بطلبات في عام 2009.

وتحتوي الصفحة المخصصة لبرنامج نطاق gTLD الجديد على موقع الويب الخاص 
بـ ICANN على اإلشعارات والتقارير ومذكرات الخلفية والمذكرات التوضيحية، وكذلك 

 مسودة دليل مقدم الطلب والوثائق ذات الصلة، وهي توجد على الموقع 
.http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm

http://icann.org/topics/idn
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm


تقرير ICANN السنوي لعام 2008  7071 تقرير ICANN السنوي لعام 2008 

ICANN األنشطة الخاصة بأقسام

gTLD عالقات السجل الخاصة بنطاق
ودعًما لمسودة دليل مقدم الطلب واألعمال التحضيرية التي تم تسجيلها، ساهم فريق 

سجل gTLD في أقسام استقرار DNS واستمرارية السجل ومستودع البيانات 
والتنافس على السلسلة ولوغاريتم تشابه السلسلة وتقييم خدمات السجل من أجل قضايا 

األمان واالستقرار. 

وقد قامت ICANN بإكمال خطة تجاوز الفشل لسجل نطاقات gTLD في اجتماع 
ICANN في باريس في يونيو 2008 ونشرت الخطة للتعليقات العامة في يوليو 2008. 

وتقدم الخطة عملية لحماية مسجلي gTLD في حالة فشل السجل. تمت مراجعة الخطة 
وتغيير عنوانها إلى خطة استمرارية السجل الخاصة بنطاقات gTLD في سبتمبر 

2008، ويقوم موظفو ICANN بتطوير تدريب اختبار االستمرارية من خالل سجالت 
gTLD ليتم تنفيذها في يناير 2009. كما تم أيًضا دمج عناصر خطة استمرارية السجل 

في مسودة االتفاقية األساسية لعملية نطاقات gTLD الجديدة.

 ،)funnel( وصلت عملية دراسة خدمات السجل الجديدة، المعروفة باسم المدخنة
عامها الثاني من التشغيل. منذ بدء العملية، تم تقديم 20 طلًبا، منهم 11 في 2008. 

وستقوم العملية قريًبا بالخضوع لمراجعة مستقلة لمعرفة إلى أي درجة تفي هذه العملية 
باحتياجات سجالت gTLD ومجتمع اإلنترنت.

تم تجديد اتفاقية سجل امتداد museum. في 2007. وتجري مفاوضات اآلن بشأن 
تجديد اتفاقية aero. ومن المتوقع إكمالها وتجديدها في بداية عام 2009. والمفاوضات 

مع االتحاد البريدي الجامعي من أجل اتفاقية رعاية post. مازالت مستمرة.

تمت إقامة االجتماعات اإلقليمية للمسجلين/السجالت في نيو أورلينز بلويزيانا وسيول 
بكوريا خالل عام 2008، مع حدث ثالث سيتم عقده في روما بإيطاليا في يناير 2009. 

تقدم هذه الفاعليات اإلقليمية فرصة لسجالت وشركات تسجيل gTLD للمشاركة في 
عملية ICANN أثناء الجلسات التي استهدفت مواجهة تحديات العمل الموجودة في 

المناطق التي يعيشون فيها.

 gTLD عالقات مسجل نطاقات
يعتبر التقدم الكبير في حماية المسجلين عالمة بارزة لهذا العام وذلك من خالل التنفيذ 

الناجح لبرنامج مستودع بيانات المسجل وتبني واستخدام عملية نقل السجالت من 
المسجل المتوقف والتقدم الملحوظ في اتجاه تبني العديد من التغييرات الرئيسية في 

.RAA اتفاقية

وقد شهد نوفمبر من عام 2008 الذكرى السنوية األولى لتنفيذ برنامج مستودع بيانات 
المسجل. ويقوم هذا البرنامج بحماية المسجلين من خالل مستودع بيانات التسجيل من 
خالل المسجلين، فعند انتهاء اتفاقية اعتماد الُمسجل أو انتهاء صالحيتها بدون تجديد، 
يمكن توفير بيانات التسجيل الخاصة بها لمسجل آخر معتمد في عملية النقل اإلجمالي 

للتسجيالت. 

وقد لوحظ حدوث تقدم 
كبير منذ تشغيل برنامج 
مستودع البيانات. 
 وبحلول نوفمبر 2008، 
 يتم وضع ما يقرب 
من 96% من بيانات 
تسجيل gTLD في 
المستودع. وقد تم إدراج 
 ما يزيد عن 
 800 مسجل في  
 البرنامج وما يزيد  
عن 750 منهم بدأ 
بالفعل في وضع البيانات 
في المستودع يومًيا أو 
أسبوعًيا.

وقد لوحظ حدوث تقدم كبير منذ تشغيل برنامج مستودع البيانات. وبحلول نوفمبر 2008، 
يتم وضع ما يقرب من 96% من بيانات تسجيل gTLD في المستودع. وقد تم إدراج ما 

يزيد عن 800 مسجل في البرنامج وما يزيد عن 750 منهم بدأ بالفعل في وضع البيانات 
في المستودع يومًيا أو أسبوعًيا. وهناك العديد من المسجلين ممن ليس لهم تسجيالت في 

اإلدارة، ولذا ال يتوجب عليهم االلتزام بمستودع البيانات.

يقدم برنامج مستودع البيانات ما يلزم الستخدام المسجلين لوكيل المستودع المخصص 
في ICANN وذلك بدون تكلفة إضافية على المسجل، أو من الممكن أن يتم اختيار 

المسجلين لمستودع البيانات من خالل وكيل مستودع طرف آخر متفق عليه. وقد تمت 
الموافقة على وكيل مستودع الطرف اآلخر عن طريق ICANN في 2008 للمشاركة 

في برنامج مستودع البيانات. 

وترجع المشاركة القوية في البرنامج إلى التزام وقيادة األعضاء للدائرة االنتخابية 
للمسجلين، التي قامت بدور مبكر وفعال في تطوير مواصفات البرنامج. وعلى الرغم 

من أن أساليب تنفيذ فرض االلتزام التعاقدي غير الرسمية أدت إلى المشاركة القوية في 
برنامج مستودع البيانات، إال أن إجراءات التنفيذ الرسمية في طريقها إلى االنطالق. 

وإضافًة لذلك، وصلت ICANN إلى المراحل األخيرة من تطوير التحقق من مستودع 
بيانات المسجل وإجراءات التدقيق، األمر الذي سينتج عنه مراجعات دورية لبيانات 

مستودع المسجل بداية من عام 2009 لضمان أن البيانات الموجودة في المستودع تتفق 
مع التزامات المسجل.

وانطالًقا من التقدم الذي أحرزه برنامج مستودع بيانات المسجل، قام فريق عالقات 
المسجل فيما يتعلق بنطاقات gTLD بتطوير إجراء انتقال المسجل غير المعتمد بالتعاون 

مع أعضاء المجتمع لتسهيل نقل تسجيالت gTLD المناسبة من المسجل غير المعتمد 
إلى المسجل المعتمد بطريقة تتمتع باالنفتاح والشفافية.

شارك العديد من األعضاء المسجلين ومسجلي النطاق والسجل ومجتمعات المستخدم 
 العام في ورشة عمل أثناء اجتماع ICANN في نيودلهي في فبراير 2008، 

ذلك االجتماع الذي كان بمثابة الدافع األساسي وراء إنشاء مسودة اإلجراء. تم طرح 
إجراء انتقال المسجل غير المعتمد للتعليق العام وفي نفس التوقيت وعلى أساس مؤقت تم 
التنفيذ لتسهيل االنتقاالت من المسجلين األربعة غير المسجلين. تم تبني هذا اإلجراء عن 
طريق مجلس إدارة ICANN في 1 أكتوبر 2008 وسوف تتم المراجعة والتنقيح من 

آن آلخر حسب الحاجة.

ونحن مازلنا نالحظ النمو في عدد من المسجلين، متحملين عدًدا من المسجلين غير 
المعتمدين في الوقت الذي نستمر فيه في التوسع داخل مواقع جغرافية جديدة. وكان هذا 
نتاًجا لجهود التواصل الناجحة والستخدام الموظفين اإلضافيين في المعالجة االنسيابية 
وتحسين الدعم المقدم إلى مقدمي الطلبات. وتمت الموافقة على واحد وأربعين مسجاًل 
أثناء فترة التقرير، مما أوصل العدد اإلجمالي إلى 945 من المسجلين المعتمدين. وتم 

توسيع التنوع الجغرافي من خالل المسجلين المتقدمين من أوروبا واألمريكتين ومنطقة 
 آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك المسجلون المعتمدون األوائل في المجر والمكسيك.
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ولقد زادت المعالجة اليومية للتغييرات في الملكية والعناوين وأفراد جهات االتصال تبًعا 
للزيادة في السكان. وتمت معالجة ما يزيد على 250 طلًبا إلضافة نطاقات gTLD إلى 
تعاقدات وتغيير األسماء وتغيير جهات االتصال وتغيير الملكية وذلك أثناء فترة التقرير. 

انعكست التغييرات في الملكية في ستة تخصيصات أو انتقاالت االعتمادات من شركة 
إلى أخرى وفي مبيعات 15 مسجاًل على األقل إلى المالكين الجدد. كما تمت معالجة 

التجديدات لعدد 25 من المسجلين.

لقد تم التعامل مع كل هذه الجهود بكفاءة عالية وجدية في العمل وذلك عن طريق إضافة 
مدير العالقات اإلقليمية في مكتب ICANN في بروكسل. خضعت اإلجراءات الخاصة 

بنا لمعالجة الطلبات والتغييرات األخرى للمراجعة خالل هذا العام، وسوف يتم تقديم 
مجموعة كاملة من اإلجراءات الجديدة خالل فترة قصيرة. وسيجعل هذا األمر التجربة 

أكثر وضوًحا ومالءمة لمقدمي الطلبات والمسجلين وفي نفس الوقت ستساعد في 
التحضير للزيادة المتوقعة في األنشطة المصاحبة لتقديم نطاقات gTLD الجديدة.

والقسم مستمر في المشاركة في التواصل لكسب مقدمي طلبات جدد في العملية مع 
إشراك المسجلين الموجودين في جلسات المعلومات والفرص لمقابلة مختلف األعضاء 
من موظفي ICANN والتفاعل معهم. عقد في هذا العام اجتماعان إقليميان في أمريكا 

الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، باإلضافة إلى اجتماع ثالث في أوروبا مزمع 
إجراؤه في يناير 2009. وتم القيام بالمزيد من التواصل في دبي وداكار بالسنغال، وذلك 

من خالل زيارات ميدانية للمسجلين والتي تمت في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

ونحن مستمرون في بذل الجهد لبناء عالقات ممتازة مع المسجلين، حتى مع القيام بجهود 
االلتزام المتزايدة. ويعي معظم المسجلين ويقرون بجهود االلتزام الجبارة لضمان تكافؤ 

الفرص وأن يكون الطلب متوافًقا مع سياسات ICANN. ومرًة أخرى نؤكد، أنه تم 
 تحقيق موافقة المسجلين على هيكل الرسوم للسنة المالية 2009 بنسبة تزيد على %82 
من الدعم. وجاء هذا الدعم في شكل استجابات من 664 مسجاًل عبروا عن موافقتهم. 

ويمثل هذا األمر دعًما كبيًرا مبنًيا على قاعدة واسعة من خالل مجتمع المسجلين الخاص 
بأنشطة وخطط ICANN، وتقديًرا لجهود التواصل التي قمنا بها.

واشترك موظفو ICANN مع المجتمع في جهوده المتواصلة لتقديم المراجعات على 
عقود المسجلين، التي أوشكت على االنتهاء. وتم طرح مجموعة من مراجعات اتفاقية 

RAA للتعليق العام ومن المتوقع أن يتم طرح النسخة النهائية للموافقة عليها باإلجماع. 
وتحتوي هذه التغييرات المقترحة على أدوات التزام إضافية وتحسينات في لغة العقد التي 
تزيد من قدرة ICANN على التعامل مع المشكالت وحماية المسجلين عن طريق تقليل 
فرص مشاركة الوكالء السيئين في عمل المسجلين، مع توضيح مسئوليات وممارسات 

العمل االنسيابية في نفس الوقت. وقد لعبت الدائرة االنتخابية للُمسجلين دوًرا رئيسًيا في 
تحديد وتطوير التوصيات القادمة من تعليقات المجتمع. ومرًة أخرى، أظهرت مشاركتهم 
أن األغلبية الساحقة من المسجلين مسئولون عن أعمالهم مع التقدير للسلوك الرفيع الذي 

 .ICANN عزز من عالقاتهم مع العمالء ومع
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 وتتلخص مسئولية 
القسم الرئيسية في إدارة 
شكاوى العميل. 
 في الـشهور العشرة 
األولى من العام الميالدي 
 ICANN 2008، قامت
 بمعالجة ما يقرب  
من 9,397 شكوى من 
العمالء. 
 وفي حين أن معظم 
هذه الشكاوى تتعلق بقضايا 
 ICANN ليس من سلطة 
التعامل معها، مثل التعامالت 
 المالية والتحكم 
 في محتوى اإلنترنت 
 وقضايا استضافة 
الويب والفيروسات التي 
 تصيب أجهزة 
 ICANN الكمبيوتر،  قامت
 لهذا بتوجيه هذه الشكاوى  
 إلى المسجلين  
والكيانات األخرى كي يتم 
التعامل معها بالشكل الالئق.

االلتزام التعاقدي 
في عام ٢٠٠٨، كان الھدف الرئیسي لقسم االلتزام التعاقدي ھو تحسین االتصاالت مع 

أنشطة برنامج االلتزام التعاقدي واألھداف واإلنجازات. وتماشًیا مع ھذا الھدف، قام 
القسم بنشر تقریر شبھ سنوي، والذي قدم معلومات مفصلة عن المسجلین وعملیات تدقیق 

 السجالت وأنشطة الدراسة وتحلیل شكاوى العمالء 
http://www.icann.org/en/compliance/reports/contractual- انظر(

 .)compliance-audit-report-29jul08-en.pdf

وإضافة لذلك، بدأ القسم في نشر مجلة إلكترونیة شھریة إلعالم مجتمع اإلنترنت بصفة 
دوریة عن مجموعة متنوعة من أمور االلتزام التعاقدي، بما في ذلك إحصائیات التنفیذ 

وعملیات االلتزام وعملیات التدقیق والدراسات واالستشارات والفاعلیات التي تتم 
http://www.icann.org/en/ مناقشة قضایا االلتزام التعاقدي على أساسھا )انظر

.)compliance/newsletter/

وعالوًة على ذلك، ولزیادة الوعي بتعھدات المسجلین المتعلقة بسیاسة حل النزاع ألسماء 
النطاقات الموحدة )UDRP(، في عام ٢٠٠٨ قام موظفو االلتزام التعاقدي بعقد ورش 

عمل وشاركوا في االجتماعات اإلقلیمیة وتم التعامل معھم على أنھم أعضاء استشاریون 
في مؤتمرات الملكیة الفكریة. إن ھدف ICANN ھو تقدیم المعلومات الحالیة وتشجیع 

الحوار المجتمعي بخصوص برنامج االلتزام التعاقدي. وICANN مستمرة في البحث عن 
طرق زیادة جھود االتصاالت الخاصة بھا. 

وخالل االثني عشر شھًرا الماضیة، وكجزء من جھودھا لوضع اتفاقیات المسجلین 
والتسجیالت في حیز التنفیذ، قام القسم بعمل عملیات تدقیق وتحقیقات في ادعاءات عدم 

االلتزام. وحیثما كان ھناك عدم التزام ولم تبذل جھود كافیة لمعالجة األمر، بالتضافر 
مع فریق عالقات المسجلین ومكتب المجلس العام، قام القسم بإیقاف ١٠ مسجلین بنسبة 
١٪ تقریًبا من العدد اإلجمالي للمسجلین المعتمدین في ICANN. تشتمل أسس اإلیقاف 
ھذه على الفشل في وضع البیانات في المستودع والفشل في دفع الرسوم وإدانة مسئول 

التسجیل. تشتمل كذلك جھود التنفیذ اإلضافیة في عام ٢٠٠٨ على إنھاء العدید من المئات 
من إشعارات التنفیذ للمسجلین لحل قضایا عدم االلتزام المشتبھ فیھا. في الوقت الذي تم 

فیھ حل معظم مسائل عدم االلتزام للمسجلین بسرعة وبدون الحاجة إلى التصعید، في عام 
 .UDRPو Whois ثالثة إشعارات لخروقات حدثت في ICANN ٢٠٠٨، أرسلت

وطبًقا لبنود اتفاقیة RAA، ھؤالء المسجلون الثالثة قاموا بعالج الخروقات المذكورة أو 
قدموا معلومات إلظھار االلتزام.

http://www.icann.org/en/compliance/reports/contractual-compliance-audit-report-29jul08-en.pdf
http://www.icann.org/en/compliance/reports/contractual-compliance-audit-report-29jul08-en.pdf
http://www.icann.org/en/compliance/newsletter/
http://www.icann.org/en/compliance/newsletter/
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وتتلخص مسئولية القسم الرئيسية في إدارة شكاوى العميل. في خالل األشهر العشرة 
األولى من السنة الميالدية 2008، قامت ICANN بمعالجة ما يقرب من 9٫397 شكوى 

 ICANN من العمالء. وحيث إن معظم هذه الشكاوى متعلقة بقضايا ليس من سلطة
التعامل معها، مثل التعامالت المالية والتحكم في محتوى اإلنترنت وقضايا استضافة 

الويب والفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر، قامت ICANN بتوجيه هذه الشكاوى 
إلى المسجلين والكيانات األخرى كي يتم التعامل معها بالشكل الالئق. ولتعزيز عملية 

تلقي شكاوى العمالء ولتقديم نظام سهل التعامل لالستخدام العام، قام قسم االلتزام التعاقدي 
 وفريق تقنية المعلومات في ICANN بإعادة تصميم نظام تلقي شكاوى العمالء 

 .)http://reports.internic.net/cgi/registrars/problem-report.cgi انظر(
ويشتمل البرنامج المصمم من جديد على مكون لتعقب الشكاوى وزيادة قدرة تخزين البيانات 
ومكون إحصائي للتحليل. ومنذ وضع نظام تلقي شكاوى العمالء المصمم من جديد موضع 

التنفيذ في يونيو 2008، تحسنت أوقات معالجة الشكاوى في ICANN وقدم موظفو 
االلتزام التعاقدي معلومات عامة عن تحليل الشكاوى شهرًيا من خالل تقارير لوحة القيادة.

وفي عام 2008، استمر القسم في تطوير وتحسين اإلجراءات الداخلية للتعامل بشكل 
متسق مع مسائل االلتزام التي تم تصعيدها. وتقدم هذه اإلجراءات وضوح الرؤية لموظفي 
ICANN والتأكد من أنه يتم التعامل مع كافة األطراف غير الملتزمة بشكل رسمي وكما 

هو متوقع. هناك مخطط بياني يوضح عملية تصعيد الشكاوى التي ظهرت في المجلة 
http://www.icann.org/ اإللكترونية لاللتزام التعاقدي الصادرة في مايو 2008 )انظر

)en/compliance/archive/compliance-newsletter-200805.html.

في عام 2008، تعاقد القسم مع المركز القومي ألبحاث الرأي، أحد أكبر منظمات الرأي 
االجتماعية وأكثرها احتراًما في الواليات المتحدة، لتطوير منهجية تقترح استخدام عينات 

 .Whois لتقييم النسبة المئوية لدقة بيانات gTLD عشوائية من المتعاملين مع نطاقات
ومع ذلك، اقترنت هذه الدراسة باآلالف من التعقيدات، ومنها منهجيات العينة والتحقيق، 
والتي أخرت نشر نتائج هذه الدراسة. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر استكمال هذه الدراسة 

في قمة أولويات اجتماعات مستوى التقدم التي تعقد أسبوعًيا لضمان الوفاء بالمواعيد 
النهائية وحل المشكالت بسرعة وكما هو متوقع. 

كما يظل التوظيف وتوفير الموارد إلنجاز أهداف برنامج االلتزام التعاقدي في قمة 
األولويات كذلك. في عام 2008، قامت ICANN بتوظيف مدير أول لبرامج االلتزام 

التعاقدي لتقديم قيادة إستراتيجية واالستمرار في تطوير جهود االلتزام التعاقدي العالمية 
التابعة لـ ICANN، باإلضافة إلى مدقق التزام تعاقدي لتعزيز جهود تدقيق المسجلين 

والسجالت. يتم التخطيط لتوظيف المزيد قبل نهاية السنة المالية 2008، بما في ذلك مدير 
Whois واثنين من المدققين اإلضافيين.

إحصائیات االلتزام

5موظفو االلتزام

5٫808الشكاوى في عام 2007

9٫397الشكاوى في عام 2008 )من يناير إلى أكتوبر(

945المسجلون ضمن عقود

16السجالت ضمن عقود

21إجمالي المسجلين غير المعتمدين منذ 1998

10المسجلين غير المعتمدين في عام 2008

http://reports.internic.net/cgi/registrars/problem-report.cgi
http://www.icann.org/en/compliance/archive/compliance-newsletter-200805.html
http://www.icann.org/en/compliance/archive/compliance-newsletter-200805.html
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 الشئون المالية  
كيفين ويلسون، المدير المالي

تشتمل األنشطة الرئيسية في مجال الشئون المالية في ICANN على أدوات التحكم المالية 
المطورة وتقارير النتائج المالية المطورة والعمليات المطورة للميزانية السنوية واإلدارة 

المطورة الستثمارات ICANN والمصاريف والدعم المقدم لبرنامج نطاق gTLD الجديد.

وتشتمل تحسينات أدوات التحكم المالية على تطوير وتنفيذ سياسة النفقات الجديدة الخاصة 
بـ ICANN والتي توضح األدوار والمسئوليات. تم تطوير عمليات التوثيق والموافقة لكافة 

النفقات من خالل التحديثات المناسبة للسياسات المالية واإلجراءات. وتم االنتهاء من التدقيقات 
المالية للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2008 من خالل رأي كامل غير مؤهل من 

المدققين. وتظهر اإلقرارات المالية المدققة كملحق في نهاية هذا التقرير.

سيساعد التطوير في تقديم التقارير الوظيفية على تحسين استجابة ICANN لطلبات 
المجتمع والمساعدة على زيادة الشفافية والمسئولية في عمليات ICANN. سيتمكن 

أعضاء المجتمع من تحديد كيفية ترتيب أولويات اإلنفاق بصورة واضحة ومراقبة فاعلية 
نفقات ICANN. وإضافًة لذلك، فقد تم تطوير تقديم التقارير المالية في ICANN من 

 IRS والنشر الموحد لـ ICANN خالل ارتباط لوحة القيادة على موقع الويب الخاص بـ
في ICANN من 990 ونفقات المدير والتقارير األخرى المتعلقة بنهاية العام.

لقد تم تحسين خطة تشغيل ICANN وعملية تطوير الميزانية عن طريق مشاركة إطار عمل 
الميزانية بشكل مبكر عن السنوات السابقة وباالرتباط مع خطة التشغيل. وأدى هذا العمل 
إلى الحصول على المزيد من تعليقات المجتمع وكذلك تعليقات من دوائر انتخابية لم تكن 

تشارك بصورة معتادة. وكانت النتيجة الوصول إلى خطة تشغيل وميزانية يتمتعان بمزيد من 
اإلسهامات من المجتمع وبمزيد من سرعة االستجابة إلى متطلبات المجتمعات.

لقد تحسنت استثمارات ICANN وإدارة النفقات الخاصة بها بصورة كبيرة في هذا العام. 
حيث تم تطوير سياسة استثمار وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. وتضمنت السياسة 

المتبعة اإلنشاء الرسمي لصندوق احتياطي واإلدارة الفعالة لألموال. كما تم تطوير سياسة 
.ICANN العملة األجنبية ليتعامل معها مجلس اإلدارة والتي عكست التدويل المتزايد لنفقات

يمتلك برنامج gTLD الجديد العديد من االعتبارات المالية التي تحتوي على تطوير 
بنى الرسوم وتسعير الرسوم وسياسات استرداد األموال وتقديرات التكاليف التاريخية 
والمتعلقة بالطلبات ومخاطر البرنامج. وإضافًة لذلك، قام القسم المالي بتطوير دراسة 

.ICANN الجديد على gTLD مالية لعدة سنوات عن أثر برنامج نطاق

 وتم االنتهاء من 
التدقيقات المالية للسنة 
 المالية التي تنتهي في 
30 يونيو 2008 من 
 خالل رأي كامل 
غير مؤهل من المدققين. 
 وتظهر اإلقرارات 
 المالية المدققة كملحق 
في نهاية هذا التقرير.

الموارد البشرية واإلدارة
ستيف أنتونوف، مدير الموارد البشرية واإلدارة

األنشطة الرئيسية في الموارد البشرية واإلدارة الخاصة بـ ICANN هي التوظيف واألداء 
واإلدارة وتطوير مواصفات الموقع الشاملة وإدارة المكتب والمرافق وتنفيذ نظام رحالت 

مركزي.

لقد كانت أنشطة التوظيف واسعة وشاملة خالل تلك الفترة، من خالل إضافة مدير جديد 
لتقنية المعلومات وعدد من موظفي السياسة رفيعي المستوى ومدير برنامج gTLD. وكان 
هناك 20 إضافة إجمااًل إلى الموظفين، عن طريق توظيف أشخاص جدد واستبدال موظفين 

 بأشخاص آخرين. وقامت ICANN بتوسيع قاعدة المرشحين على المستوى العالمي، 
األمر الذي أدى إلى المزيد من المرشحين والتوظيف في مختلف المواقع الدولية.

وقد تم االنتهاء من المراجعة الشاملة لمواصفات الموقع من خالل مواصفات جديدة تمت 
كتابتها مع تحديث المواصفات الموجودة. كما تم تقديم قالب رسمي لضمان االتساق داخل 

المنظمة.

وتم الحصول على مساحة مكتب إضافية وإعادة تنظيم محطات العمل الستخدام هذه المساحة 
بشكل أكثر فاعلية. وتم تنفيذ نظام شراء مركزي الحتياجات المكتب إلدارة النفقات بشكل أفضل.

وتم تنفيذ فكرة مزود رحالت عالمي رئيسي لتقديم ترتيبات السفر بتكلفة أقل بما في ذلك 
التفاوض بشأن أسعار الشركات مع شركات الطيران المناسبة والفنادق ومزودي الخدمات 

األخرى.

ICANN التعويضات المقدمة لموظفي
هناك وصف كامل لهيكل التعويضات الخاص بـ ICANN والرواتب األساسية للموظفين 

الرئيسيين وهو يظهر كملحق في نهاية هذا التقرير.

كیفین ویلسون
ستيف أنتونوف
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الشراكات العالمية واإلستراتيجية
تريزا سوينهارت، نائب الرئيس، الشراكات العالمية واإلستراتيجية

تم تأسيس قسم الشراكات العالمية في عام 2006 كجزء من مشاركة ICANN المستمرة 
مع كافة أصحاب المصالح على الصعيد العالمي. ويتواجد الموظفون التابعون لهذا القسم 
في المناطق المختصة، من خالل التوظيف في بعض المناطق الفرعية نظًرا لالختالفات 

اللغوية والثقافية الموجودة. ويعتبر الموظفون في هذا القسم مسئولين عن أصحاب المصالح 
في المناطق المختصة، وعن االشتراك في كافة القضايا محل اهتمام ICANN، وفي خطط 

األعمال التي يتم وضعها لكل منطقة على حدة والتي تعكس وتجسد الخطط اإلستراتيجية 
 .ICANN وخطط التشغيل الخاصة بـ

دعم أصحاب المصالح
شاركت الشراكات العالمية، بمشاركة منظمة ورش العمل ودعمها، في حلقات نقاشية 

وفاعليات التواصل على مستويات عدة لتوسيع النظام األساسي لـ ICANN الخاص بأصحاب 
المصالح المشاركين والمعلومات المقدمة في سياسة ICANN واألهداف على المستويات 

اإلقيلمية والعالمية. وتضمن هذا األمر مشاركة المنظمات والعمل معها في أحداث اإلنترنت 
المتعلقة بالمجتمع والتذكير بالقضايا محل اهتمام ICANN، مثل حضور اجتماعات الجمعية 
العربية لإلدارة والمعرفة )AKMS( والمشاركة في المبادرات مثل مبادرة اإلنترنت متعدد 

اللغات )MII( ومعهد العالم العربي لإلنترنت )AW2I( ونادي روما ومعهد قضايا أمن 
المعلومات )IISI( ووحدة البحث التابعة لجامعة موسكو الحكومية ومؤتمرات الجمعية الروسية 
 )ICT( في روسيا وألمانيا وقمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )RِِِANS( ألمن الشبكات

التابعة لمنظمة الكومنولث لالتصاالت )CTO( واالجتماع الوزاري لدول CIS واالجتماع 
الوزاري الكاريبي في أنجويال واجتماعات مسجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية 

 )APTLD( ونطاق المستوى األعلى في آسيا والمحيط الهادئ )LACNIC( والكاريبي
ونطاق المستوى األعلى في الكاريبي وأمريكا الالتينية )LACTLD( ونطاق المستوى 

األعلى لقارة إفريقيا )AFTLD( ومجلس سجالت مستوى النطاق األعلى القومية األوروبية 
)CENTR( ومنظمات ccTLD اإلقليمية واالتحاد البريدي الجامعي. كما تضمن المشاركة 

مع منظمات مثل جمعية اإلنترنت )ISOC( ومؤسسة DiploFoundation واالتحاد 
 )UNECA( واللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة )ITU( الدولي لالتصاالت

ومنظمة األمم المتحدة اليونسكو )UNESCO( عند إتاحة الفرص.

وشارك أعضاء الفريق كذلك مع ISOC ومنظمات أخرى للقيام بتدريب ccTLD وتدريبات 
بناء السعة. وقد أدت مشاركة أعضاء الفريق في ورش عمل ccTLD في سان خوان وعمان 
خالل عام 2008 وفي تطوير العالقات مع جمعيات اإلنترنت المحلية عبر المناطق إلى زيادة 

.ICANN الوجود اإلقليمي في األنشطة المتعلقة بـ

كما قدم مديرو العالقات اإلقليمية الدعم المستمر ألصحاب المصالح المختصين بما في ذلك 
تشكيل المنظمات اإلقليمية العامة. وقد بدأت هذه العملية مع توقيع أول منظمة إقليمية عامة 

)RALO( والتي أنشأت أول منظمة )RALO )RALO LAC أمريكية التينية في منطقة 
الكاريبي في اجتماع ساو باولو في ديسمبر 2006. بلغت هذه العملية ستة أشهر فقط بعد 

اجتماع ICANN في سان خوان في يونيو 2007 مع توقيع منظمة RALO أمريكا الشمالية 
والمنظمة العامة النهائية. يوجد اآلن منظمات RALO جديدة  في مناطق ICANN الخمس: 

.EURALO و AFRALO ،APRALO ،NARALO ،LAC RALO

ICANN األنشطة الخاصة بأقسام

من یولیو ٢٠٠7 إلى 
 نوفمبر ٢٠٠٨، 
قام الفریق بدعم 
 المفاوضات وتوقیع  
 ١٦ إطار عمل 
للمسئولیة أو تبادل 
 الخطابات مع 
.ccTLD مشغلي

من یولیو ٢٠٠٧ إلى نوفمبر ٢٠٠٨، قام الفریق بدعم المفاوضات وتوقیع ١٦ إطار عمل 
للمسئولیة أو تبادل الخطابات مع مشغلي ccTLD. قائمة بإطارات عمل المسئولیة والخطابات 

كما یلي.

خالل نفس اإلطار الزمني، توصل الفریق إلى العدید من مذكرات التفاھم التي تمت الموافقة 
علیھا من قبل مجلس اإلدارة.

تیریزا سوینھارت

إطارات عمل المسئولیة
المشغلالبلدccTLDالتاريخ

NIC – إنترنت كوستاريكاكوستاريكاcr.25 يونيو 2008

IntraNSأذربيجانaz.6 مارس 2008

جمعية مستخدمي اإلنترنت - نيونيوnu.16 يناير 2008

تبادل الخطابات
المشغلالبلدccTLDالتاريخ

شبكة الجامعات المصريةمصرeg.2 نوفمبر 2008

Keeling( Islands Pty Ltd( eNIC Cocosجزر كوكوس )كيلنج(cc.22 سبتمبر 2008

الشبكة البحثية واألكاديمية )NASK(بولنداpl.5 سبتمبر 2008

مؤسسة مركز معلومات الشبكة التايالندية  )THNIC(تايالندth.3 يوليو 2008

ISNICأيسلندا(is.6 مايو 2008

سلطة اسم نطاق ZA.جنوب أفريقياza.6 مارس 2008

 معهد المعلومات واالتصاالت  إيطالياit.31 أكتوبر 2007
)ITT-CNR( CNR التابع لـ

Solomon Telekom Company Ltd.جزر سليمانsb.30 أكتوبر 2007

InternetNZنيوزيلنداnz.29 أكتوبر 2007

السجل القومي الصربي ألسماء نطاقات اإلنترنت صربياrs.29 أكتوبر 2007
)RNIDS(

واليات مكرونيزيا الفيدرالية، FSM ميكرونيزياfm.24 أكتوبر 2007
  Telecommunications Corporation

)FSMTC(

)Telecom Cook Islands Ltd )TCILجزر الكوكck.2 أكتوبر 2007

مؤسسة البنية التحتية لإلنترنت التابعة للسويدالسويدse.18 سبتمبر 2007

مذكرات التفاھم
يمكن العثور على مذكرة التفاهم فيالمنظمةالتاريخ

/http://www.icann.org/en/global-partnerships/mousالجمعية الروسية للشبكات والخدمات )RANS(24 يونيو 2008
rans-mou-25jun08.pdf http://www.icann.org/en/global-

partnerships/mous/rans-mou-25jun08.pdf

/http://www.icann.org/en/global-partnerships/mousمعهد جامعة لومونوسوف موسكو لقضايا أمن المعلومات )MSU IISI(9 أبريل 2008
iisi-mou-07apr08.pdf http://www.icann.org/en/global-

partnerships/mous/iisi-mou-07apr08.pdf

/http://www.icann.org/en/global-partnerships/mousمنظمة الكومنولث لالتصاالت )CTO(6 نوفمبر 2007
cto-mou-06nov07.pdf http://www.icann.org/en/global-

partnerships/mous/cto-mou-06nov07.pdf

/http://www.icann.org/en/global-partnerships/mousالمنظمة اإلفريقية لالتصاالت )ATU(13 نوفمبر 2007
atu-mou-13nov07.pdf http://www.icann.org/en/global-

partnerships/mous/atu-mou-13nov07.pdf

لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت السلكية والالسلكية لمنظمة الدول 14 نوفمبر 2007
)CITEL( األمريكية

http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/
citel-mou-01sep08.pdf http://www.icann.org/en/global-

partnerships/mous/citel-mou-01sep08.pdf

 مفوضية األمم المتحدة االقتصادية االجتماعية لغرب آسيا 22 أغسطس 2007
)UN-ESCWA(

http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/
un-escwa-mou-18jun07.pdf http://www.icann.org/en/

global-partnerships/mous/un-escwa-mou-18jun07.pdf

http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/rans-mou-25jun08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/rans-mou-25jun08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/rans-mou-25jun08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/rans-mou-25jun08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/iisi-mou-07apr08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/iisi-mou-07apr08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/iisi-mou-07apr08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/iisi-mou-07apr08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/cto-mou-06nov07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/cto-mou-06nov07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/cto-mou-06nov07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/cto-mou-06nov07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/atu-mou-13nov07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/atu-mou-13nov07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/atu-mou-13nov07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/atu-mou-13nov07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/citel-mou-01sep08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/citel-mou-01sep08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/citel-mou-01sep08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/citel-mou-01sep08.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/un-escwa-mou-18jun07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/un-escwa-mou-18jun07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/un-escwa-mou-18jun07.pdf
http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/un-escwa-mou-18jun07.pdf
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دعم األقسام األخرى 
تشتمل مسئوليات القسم، وجزء من أنشطته اليومية، على دعم كافة األقسام حسب الحاجة تبًعا 

للخطة التشغيلية. تشتمل نماذج ذلك على ما يلي: 

•  دعم عمل ICANN في أسماء IDN من خالل االشتراك مع الجمعيات المهتمة والمختصة 
والتنسيق مع فريق مشروع IDN والقيام بالتواصل العالمي ودعم المصالح في أساس 

.IDN االختبار وعملية التتبع السريع ألسماء

•  المشاركة في التسجيل والسجالت المتعلقة باألحداث في آسيا وأوروبا واجتماع التواصل 
األول في الشرق األوسط. 

•  العمل عن قرب مع هيئة IANA على قضايا ccTLD ذات الصلة عند ظهورها في 
المناطق المختصة. 

•  التنسيق مع شئون الشركة بخصوص االتصاالت واألقاليم المختلفة لتحديد األولويات 
.ICANN اإلقليمية وكيفية الجمع بين تلك األولويات ومبادرات

•  التنسيق مع فريق االجتماعات بشأن القضايا وثيقة الصلة بالمناطق المختصة بما في ذلك 
دعم التفاعالت مع المضيفين المحليين.

•  القيام بالتواصل ونشر الوعي بالقضايا مثل عملية نطاقات gTLD الجديدة. 

•  دعم العمل من أجل اللجنة اإلستراتيجية للرئيس وتحسين تشاورات الثقة المؤسسية 
في األقاليم، بما في ذلك مساندة التشاورات العامة التي يتم القيام بها عن طريق اللجنة 
اإلستراتيجية للرئيس بخصوص تحسين الثقة المؤسسية وعملية ما بعد تحويل اتفاقية 

المشروع المشترك التي يتم إعادة مشاركتها عن طريق تحديد الفرص في كل إقليم للقيام 
بالجلسات وتوفير الدعم اللوجستي ودعم الترجمة والوساطة إلنشاء وتنفيذ الجلسات ومتابعة 
مشاركة المجتمع. تم عقد الجلسات في إقليم آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والشرق 

األوسط وواشنطن، وذلك أثناء فترة التقرير.

•  العمل مع موظفي ICANN والمنظمات المشاركة في األقاليم للقيام بتدريب شامل على 
التخطيط لالستجابة للهجمات والطوارئ في قارة آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط 

األمر الذي يزيد من األمن واالستقرار لإلنترنت من خالل تطوير مهارات مشغلي 
ccTLD لتحديد المناطق سريعة التأثر وتطوير بروتوكوالت بيانات األنظمة واستعادة 
العمل عند حدوث مشكلة. يشتمل العمل المتواصل على التدريب المستقبلي في أمريكا 

الالتينية وإفريقيا.

•  العمل مع الموظفين العموميين لـ ICANN للمشاركة في مجتمع لجنة ALAC ودعم 
المطالب اإلقليمية. 

•  التواصل حول موضوعات تطوير سياسة ICANN لتسهيل الوعي بالمناطق المختصة. 

المنتديات الدولية
استمر فريق المشاركات العالمية في المشاركة في المناقشات الدولية واإلقليمية بشأن قضايا 

اإلنترنت حيث إن هذه القضايا تتعرض لمهمة ICANN األساسية، بما في ذلك حوكمة 
اإلنترنت. تشارك ICANN في منتدى حوكمة اإلنترنت، بما في ذلك العمليات التحضيرية 

الخاصة به. في اجتماع منتدى إدارة اإلنترنت )IGF( في ريو دي جانيرو في نوفمبر 2007، 
شاركت ICANN مع االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU( ومنظمة األمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة )يونسكو( في استضافة ورشة عمل حول االتصال متعدد اللغات وشاركت في 
العديد من ورش العمل التي تخاطب القضايا التي تمس مهمة ICANN األساسية، كما عقدت 
المنتدى المفتوح عن ICANN، وهو ما يعد أول جلسة من هذا النوع تتم في اجتماع منتدى 
إدارة اإلنترنت )IGF(. في اجتماع IGF في حيدر آباد، الهند، في ديسمبر 2008، قدمت 

ICANN ورشة عمل عن أسماء IDN وقامت بإجراء مشاورات حول تطوير ما بعد اتفاقية 
المشروع المشترك وتحسين الثقة المؤسسية، كما قامت بتقديم منتدى مفتوح مرًة أخرى. 

ICANN األنشطة الخاصة بأقسام
وقد أظهر المنتدى المفتوح نموذًجا ألصحاب المصالح المتعددين عن طريق التركيز على 

برنامج نطاق gTLD الجديد وعلى كيفية التعامل مع العملية والبروتوكول ضمن كل دائرة 
انتخابية وداخل كل منظمة داعمة. مشاركة الشراكات العالمية، يًدا بيد مع خبرة الموظفين 
 ،IGF المختصين، في المناقشات التي تدور حول قضايا اإلنترنت، بما في ذلك اجتماعات
كجزء من عمل المنظمة لزيادة الوعي الدولي بدور ICANN ونموذج أصحاب المصالح 

المتعددين، ولتمكين المشاركة بشكل أفضل في هذا النموذج.

ومن بين العديد من المبادرات، شاركت ICANN في المناقشات اإلقليمية لحوكمة 
اإلنترنت وكذلك في المنتديات اإلقليمية والدولية األخرى مثل منتدى االتحاد الدولي 
لالتصاالت )ITU( في إفريقيا وورشة عمل حماية اإلنترنت التابعة لالتحاد الدولي 

لالتصاالت )ITU( إلقليم آسيا والمحيط الهادئ في أستراليا والمؤتمر اإلقليمي اإلفريقي 
لحماية اإلنترنت الذي عقد في ساحل العاج ومجموعة عمل التعاون لالتصاالت 

والمعلومات في آسيا والمحيط الهادئ )APEC-TEL( في ليما ببيرو، ومنظمة 
الكومنولث لالتصاالت )CTO( في إفريقيا وترينداد وتوباجو، والجمعية الكاريبية 

لمشغلي االتصاالت القومية )CANTO( في جزر الباهاما، واالتحاد الكاريبي لالتصاالت 
)CTU( في باربادوس والجمعية االفتراضية ألصحاب المصالح في الكاريبي لتقنية 

المعلومات واالتصاالت )CIVIC( في جمهورية الدومينيكان، كما شاركت في الجمعية 
التقنية لإلنترنت لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD(، باإلضافة 
إلى االجتماع الوزاري بشأن مستقبل اقتصاد اإلنترنت الذي تم عقده في سيول بكوريا 

عام 2008. 

استمر موظفو الشراكات العالمية في مشاركتهم بالنيابة عن ICANN مع مجموعة عمل 
جامعة الدول العربية في أسماء النطاقات وشئون اإلنترنت ومجموعة عمل األبجدية العربية 

لـ ASIWG( IDN( ومجموعة مشغلي شبكة الشرق األوسط )MENOG( ولجنة 
البلدان األمريكية لالتصاالت السلكية والالسلكية لمنظمة الدول األمريكية )CITEL( و
 )PACNOG( ومجموعة مشغلي شبكة المحيط الهادئ APEC-TELو CANTO
ومجموعة مشغلي شبكة جنوب آسيا )SANOG( ومؤتمر اإلنترنت اإلقليمي في آسيا 

والمحيط الهادئ حول التقنيات التشغيلية )APRICOT( ومركز معلومات الشبكة في آسيا 
والمحيط الهادي )APNIC( ونطاقات المستوى األعلى لمنطقة الكاريبي ألمريكا الالتينية 

 )LACNIC( واجتماعات عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي )LACTLD(
وسجل اإلنترنت اإلقليمي إلفريقيا )AfriNIC( ونطاق المستوى األعلى لقارة إفريقيا 

)AFTLD( ومفوضية االتحاد اإلفريقي وCTO ومسئول أمن شبكة المجلس األوروبي 
)ENSA( وآخرون.

المنح
أعلنت ICANN عن الدورة األولى من برنامج المنح العالمي الخاص بها في مايو 2007. 
وكما هو موضح في الخطة التشغيلية لـ ICANN لعام 2006-2007، يقوم هذا البرنامج 

بتشجيع وتمويل المشاركة في اجتماعات ICANN والعمليات الخاصة بها عن طريق 
األطراف المهتمة من الدول النامية. وتكون األولوية في التقدم بطلب للمواطنين أصحاب 
الدخل المنخفض وتحت المتوسط وفوق المتوسط طبًقا لتصنيف الدول في مجموعة البنك 
 ICANN الدولي. وعالوًة على ذلك يعطي البرنامج األولوية لمقدمي الطلبات من منطقة
التي يتم فيها االجتماع والمشاركين من المناطق المجاورة والمشاركين مما وراء البحار، 
طبًقا لهذا الترتيب. ويزيد هذا األمر من عدد األعضاء الذين من الممكن دعمهم بميزانية 

محدودة عن طريق السفر لمسافات أقصر وتكاليف أقل.

رئيس ومسئول منظمة ICANN التنفيذي دكتور باول تومي 
)إلى اليسار( شارك المدير فالديسالف بتروفيتش شيرستويك 

)إلى اليمين( وديمتري جريجوريف من معهد جامعة 
لومونوسوف موسكو لقضايا أمن المعلومات )IISI( عند 

.IISIو ICANN التوقيع على مذكرة التفاهم بين
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ICANN األنشطة الخاصة بأقسام
ويظهر أدناه رسم توضيحي لطلب برنامج المنحة للموافقين والحاضرين بالقطاع والمنطقة 

الجتماع نيودلهي في فبراير 2008. وكانت الطلبات المقبولة لنيودلهي من أرمينيا وبنجالديش 
وبتسوانا وبلغاريا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا ومصر وأثيوبيا وفيجي وغينيا وغانا وهاييتي 
وهندوراس واألردن وكينيا ومالوي ومنغوليا والمغرب ونيبال والنيجر وباكستان وبابو غينيا 
الجديدة وباراجواي وجمهورية مولدوفا وسانت لوسيا وصربيا وجزر سليمان وتونس واليمن.

يظهر أدناه رسم توضيحي للموافقات على طلبات برنامج المنحة والحاضرين حسب 
القطاع والمنطقة الجتماع باريس في يونيو 2008. وكانت الطلبات المقبولة لباريس من 
ألبانيا والجزائر وأرمينيا وأذربيجان وبنجالديش وبتسوانا وبروندي وكولومبيا والكنغو 
وكوستاريكا وساحل العاج وجمهورية الدومينيك ومصر وأثيوبيا وواليات مكرونيزيا 

المتحدة وفيجي وجرينالند وهاييتي وجاميكا وكينيا وليسوتو ومدغشقر ومالوي ومالي 
 ومنغوليا ونيبال والنيجر وباكستان وبنما وباراجواي والفليبين وجمهورية مولدوفا 
 وسانت كتس آند نيفيس وسيشل وسانت فنسنت والجرينادينز وطاجكستان وتايالند 

وتوجو وترينداد وتوباجو وتونس وأوروجواي وفانواتو واليمن.

يظهر أدناه رسم توضيحي للموافقات على طلبات برنامج المنحة والحاضرين حسب 
القطاع والمنطقة الجتماع القاهرة في نوفمبر 2008. وكانت الطلبات المقبولة للقاهرة من 

أرمينيا وبنجالديش والكاميرون وشيلي وكولومبيا والكونغو وساحل العاج واإليكوادور 
ومصر والسلفادور وفيجي والعراق وجاميكا واألردن والمكسيك وباكستان وساموا 

والصومال وسانت لوسيا وتنزانيا وتايالندا وتونس وتوفالو وأوروجواي وأوزباكستان.

ولتشجيع المشاركة المستمرة وتعميق االتصال مع عمليات ICANN، يتم تشجيع 
األعضاء على إعادة التقدم لحضور االجتماعات الالحقة. يقوم هؤالء األعضاء بإلقاء 

عروض تقديمية عن أنشطتهم منذ االجتماع السابق واالختالف الذي أحدثته المنحة وما 
يمكن لألعضاء القيام به لزيادة قيمة مشاركتهم.

وإضافة لذلك، يعود الخريج من الدورة األولى لألعضاء الذين يحضرون االجتماع تحت 
بند برامج أخرى ويشارك في االجتماعات اليومية ويساعد في إرشاد زمالئه. قام جميع 

األعضاء باالشتراك في قوائم البريد اإللكتروني الخاصة بمجموعات ICANN اإلقليمية 
المناسبة، ويتم في هذه األثناء تطوير قائمة بريد إلكتروني للخريجين.

ويقوم البرنامج بدفع تكاليف غرفة الفندق وتذكرة الطيران االقتصادية لكل عضو لحضور 
االجتماع، وكذلك 300 دوالر كراتب لتغطية المصروفات النثرية أثناء األسبوع. يقوم 

 ICANN األعضاء بحضور جلسات يومية قصيرة مع إلقاء مقدمة من ِقَبل أعضاء لجنة
 وموظفيها والتي تعكس مجاالت االهتمام واألنشطة الموضحة في طلبات األعضاء. 

ويتم تشجيعهم كذلك على المشاركة في المنتديات العامة ويتم تقديمهم إلى رؤساء 
الجماعات االنتخابية المناسبة ويتم الترحيب بهم في مثل هذه االجتماعات. وفي نهاية 

المنحة، يقوم األعضاء باستكمال استبيان ويقدموا تقاريرهم الشخصية عن أنشطتهم وعن 
مدى استفادتهم من المنحة. ويتم جمع كل هذه األمور في تقرير ملخص ويكون جزًءا من 

التقييم المستمر للبرنامج. 

التواصل األكاديمي والتواصل مع مجتمع األعمال
تقوم الشراكات العالمية بتنسيق العمل بنشاط مع المعاهد األكاديمية المختلفة حول العالم 

لتوسيع معرفة نموذج أصحاب المصالح المتعددين ودور ICANN في وظائف اإلنترنت. 
ويتضمن هذا األمر إلقاء المحاضرات في المعاهد عند الطلب والمساهمة في مناقشات المائدة 
المستديرة والمشاركة مع المعاهد التي من الممكن أن تقدم منًحا داخلية للطلبة في إطار العديد 

من المبادرات وتحليل القضايا أو المواقع وبرامج الموظفين للوصول إلى جماهير جديدة. 
 )IISI( وتضم هذه المعاهد األكاديمية معهد جامعة والية موسكو لقضايا أمن المعلومات

ومركز هارفارد بركمان ومركز جامعة برنستون لسياسة تقنية المعلومات )CITP( وجامعة 
كاليفورنيا ولوس أنجلوس وجامعة ببردين وكلية لويوال للحقوق وجامعة جنوب كاليفورنيا 

وجامعة عبده ميموني بنيامي بالنيجر وشبكة التعليم اإلقليمية اإلفريقية وغانا وجامعة لشبونة 
)Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa( وكلية الحقوق في 

جامعة بيورتو ريكا في ريو بدراس. 

 ICANN بتنسيق العمل بنشاط مع أقسام ICANN يقوم كذلك موظفو الشراكات العالمية في
األخرى للوصول إلى مجتمعات األعمال المختصة ويشاركون في األنشطة لزيادة الوعي 

بنموذج أصحاب المصالح المتعددين وأهمية األمن ومرونة نظام المعرفات الفريدة لإلنترنت. 

فبرایر 2008 حضور وطلبات المشاركة في اجتماع نیودلھي
6مجتمع 67ccTLDعدد الطلبات المستلمة

عدد المتقدمين بالطلبات الذين يفون بالحد 
األدنى من المتطلبات

7الحكومة43

عدد األعضاء الحاضرين في اجتماع 
نيودلهي

6المجتمع المدني والقطاع الخاص18

5المجتمع األكاديمي0عدد األعضاء المؤجلين الجتماع باريس

یونیو 2008 الحضور وطلبات المشاركة في اجتماع باریس
8مجتمع 131ccTLDعدد الطلبات المستلمة

عدد المتقدمين بالطلبات الذين يفون بالحد 
األدنى من المتطلبات

4الحكومة57

3المجتمع المدني والقطاع الخاص15عدد األعضاء الحاضرين في اجتماع باريس
5المجتمع األكاديمي0عدد األعضاء المؤجلين الجتماع القاهرة

نوفمبر 2008 الحضور وطلبات المشاركة في اجتماع القاھرة
7مجتمع 89ccTLDعدد الطلبات المستلمة

عدد المتقدمين بالطلبات الذين يفون بالحد 
األدنى من المتطلبات

5الحكومة72

14المجتمع المدني والقطاع الخاص30عدد األعضاء الحاضرين في اجتماع القاهرة
2المجتمع األكاديمي2عدد األعضاء المؤجلين الجتماع المكسيك
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شئون الشركة

باول ليفنز، المسئول التنفيذي ونائب الرئيس، شئون الشركة
سيخبرك بعض موظفي قسم شئون الشركة أنه من الصعب تقدير إسهامات القسم الخاص بهم 

ألن معظم العمل يشتمل على أعمال ال يمكن حصرها في الظاهر. على سبيل المثال، فإن 
كيفية رؤية اآلخرين للمنظمة والشفافية فيها وكيفية ارتباطها بعالقات بالعالم الخارجي تعد من 

األمور التي يصعب قياسها.

يوجد أدناه بعض اإلجراءات الرئيسية من جهود قسم شئون الشركة خالل العام السابق 
والمتعلقة بالوظيفة التي يؤديها القسم.  ويتبعها مناقشة بعض األعمال التي ال تزال قيد التنفيذ.

األعداد
الموظفون 

يوجد عشرة موظفين دائمون بقسم شئون الشركة في ICANN. ويضم األعضاء 
الموظفون نائب الرئيس لشئون الشركة والذي يحتل منصب مدير القسم وثالثة موظفين 
لالجتماعات ومديًرا للمشاركات العامة ومستشاًرا إعالمًيا ومديًرا لمحتوى الويب وكاتًبا 

فنًيا ومديًرا لتنسيق المعلومات ومساعًدا تنفيذًيا. ويوجد كذلك ثالثة مستشارين: مساعد 
لتطوير الويب ومنسق الترجمة ومدير االجتماعات الذي يقدم المساعدة فيما يتعلق 

باجتماعات ICANN. يعكس هذا األمر الوظائف األساسية للقسم: إدارة االجتماعات 
والمشاركات وتنسيق الترجمة واإلدارة اإلعالمية والمجلة اإللكترونية وإنتاج التنبيهات 
وتطوير الويب وإدارة المعلومات والكتابة الفنية وأعمال العروض التقديمية. يقوم كذلك 

 ICANN نائب الرئيس لشئون الشركة بإدارة المناقشات حول تطوير عملية مذكرة تفاهم
مع حكومة الواليات المتحدة، ونتيجة لذلك، يقوم قسم شئون الشركة أيًضا بدعم العمل 

الخاص باللجنة اإلستراتيجية للرئيس لتحسين الثقة المؤسسية. 

ICANN اجتماعات
يقوم قسم شئون الشركة بإجراء ثالثة اجتماعات دولية رئيسية كل عام والتي يشارك 

فيها المجتمع.وتساعد تلك االجتماعات على تطوير العمل المتعلق بالسياسات كما تساعد 
 ICANN على التواصل وجذب أعضاء المجتمع الموجودين والجدد مًعا لمناقشة أعمال
وكذلك إقامة منتدى لالجتماعات المغلقة الخاصة بمجلس اإلدارة. تتم إدارة كافة مجاالت 

االجتماع، ومنها اختيار الموقع )حيث يتم فحص من موقعين إلى ثمانية مواقع في كل 
اجتماع، اعتماًدا على المتوفر في الدولة المضيفة، قبل اختيار موقع ما( وترتيب جدول 
األعمال من خالل مساهمة رؤساء المنظمات الداعمة واللجان االستشارية والتنفيذيين 

ومجلس اإلدارة ودعم تقنية المعلومات )بحوالي 200٫000 دوالر لكل اجتماع( ومتطلبات 
الغذاء والشراب )حوالي 200٫000 دوالر لكل اجتماع( وتهيئة الغرف والمشاركات عن 
ُبعد والمشاركات الميدانية ونظام التوقيع الجماعي )حوالي 10٫000 دوالر لكل اجتماع( 
وإدارة موقع الويب واألمن )حوالي 20٫000 دوالر لكل اجتماع( وبعض ترتيبات السفر 

)حوالي 550٫000 دوالر لكل اجتماع( وعمل مسودات لبعض العروض التقديمية. 
يشتمل ما تبقى من نفقات كل اجتماع باألساس على التجهيزات )من 200٫000 دوالر 

إلى 300٫000( والمترجمين )100٫000 دوالر( والتسجيل )20٫000 دوالر( واإلقامة 
)200٫000 دوالر( واستئجار الموقع )من 200٫000 دوالر إلى 300٫000( والتدوين 
)65٫000 دوالر(. تمت إدارة جدولي أعمال دخول إلى قطاع األعمال للمرة األولى في 

اجتماعات باريس )120 من الحضور( والقاهرة )40 من الحضور( في عام 2008، وفي 
 الوقت الذي كانت فيه هذه االجتماعات بداية جيدة لخدمة مجتمع األعمال بشكل أفضل، 

إال أن هذه الجلسات ال تزال في حاجة إلى التحسين والتطوير من خالل مساهمات ممثلين 
.ICANN عن قطاع األعمال والدوائر االنتخابية للشركات في

وقد حضر 3420 شخًصا بشكل إجمالي في اجتماعات ICANN الثالثة بصفة شخصية 
في عام 2008. وكان تقسيمهم كما يلي: نيودلهي، 720 من الحضور ممثلين عن 

76 دولة؛ باريس، 1672 من الحضور ممثلين عن 166 دولة؛ والقاهرة، 1028 من 
الحضور ممثلين عن 144 دولة. وكانت أعلى خمس دول ممثلة بجنسيات الحضور في 

اجتماع باريس هي الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا؛ وفي 
اجتماع القاهرة كانت الدول الخمس الكبرى الممثلة هي الواليات المتحدة ومصر والمملكة 

 المتحدة وألمانيا وفرنسا. وفي كل اجتماع من هذه االجتماعات، وصف من 200 إلى
 .ICANN 400 شخص أنفسهم بأنهم حضور جدد حيث إنهم لم يحضروا من قبل أي اجتماع
على سبيل المثال، وصف 290 شخًصا أنفسهم بأنهم حضور جدد في اجتماع نيودلهي. وكان 

 الرقم أكبر في اجتماع باريس، حيث إن 400 شخص اعتبروا أنفسهم حضوًرا جدًدا، 
وفي القاهرة وصف 306 أشخاص أنفسهم بأنهم حضور جدد. 

وباإلضافة إلى االجتماعات الدولية الرئيسية الثالثة، كان هناك اجتماع إقليمي للتواصل تم 
عقده في دبي بين األول والثالث من أبريل 2008، حيث حضره 80 شخًصا ممثلين عن 
حكومات ومديري نطاقات ccTLD وشركات. وتم عقد اجتماعين للسجالت والمسجلين، 
أحدهما في نيو أورليانز في الثاني من مايو واآلخر في سيول بين العاشر والحادي عشر 

من سبتمبر، حيث زاد المشاركون عن 68 رًدا يمثلون 26 من شركات التسجيل وستة من 
السجالت. ومن ضمن هؤالء المشاركين المجتمعين الذين يصل عددهم إلى 56 مسجاًل، 

قرر 54 بالمائة بأنهم لم يسبق لهم حضور أي اجتماع من اجتماعات ICANN. وكذلك، 
وللمرة األولى منذ بدء تلك االجتماعات، تم تقديم مواد عروض تقديمية باللغات الصينية، 

واليابانية، والكورية. وفي نيو أورليانز حضر 33 شخًصا يمثلون 19 من شركات 
التسجيل، مع 18 شخًصا يمثلون 9 سجالت. قام كذلك قسم شئون الشركة بتنظيم ودعم 

مكانين لمجلس إدارة ICANN، أحدهما في ريجا بالتفيا واآلخر في لوس أنجلوس 
بكاليفورنيا. كما تم دعم ثالثة اجتماعات تنفيذية/تشغيلية.

وتعتبر اجتماعات ICANN الرئيسية استثمارات ضخمة، حيث تتكلف حوالي 2 مليون 
دوالر أمريكي لكل اجتماع كي يتم تقديمه. وقد حضر من 40 إلى 50 عضًوا في كل 

اجتماع، ونحن كذلك نتحمل تكلفة ما يقرب من 150 من أعضاء المجتمع كي يأتوا 
لحضور هذه الفعاليات. وقام قسم شئون الشركة بنشر ورقة يقترح فيها تقليل عدد 

االجتماعات إلى اجتماعين كل عام وأن يتم أحد هذه االجتماعات في مكان سفر محوري. 
وال يزال القرار الرسمي بشأن هذه التغييرات قيد الدراسة. يمكن العثور على الورقة 

http://www.icann.org/en/meetings/meetings-reform- على الموقع
.discussion-paper-16may08-en.pdf

وقد تراوحت تكلفة اجتماعات مرافق شئون الشركة المصغرة خالل العام من 4٫000 دوالر 
الجتماعات التخطيط التنفيذي/التشغيلي إلى 100٫000 دوالر الجتماعات السجالت/شركات 

التسجيل. 

وتخضع االجتماعات الرئيسية الثالثة لطلب مفصل لعملية اقتراح يتم عمل قرارات 
http://icann.org/en/ الموقع بناًء عليها. ويمكن العثور على العملية في الموقع

.announcements/announcement-22aug08-en.htm

إدارة موقع الويب
وبنهاية عام 2008، يكون قسم شئون الشركة قد قام بمعالجة حوالي 2٫600 بطاقة تغيير 

للمحتوى وأضاف أو غير 6٫000 صفحة من المواد على األقل وأضاف 540 صفحة 
مترجمة وأصلح 843 ارتباًطا معطاًل وأصدر حوالي 250 نشرة عبر اإلنترنت )مجالت 
إلكترونية أسبوعية وتنبيهات األخبار والمجلة اإللكترونية الخاصة بتحسين الثقة المؤسسية 

والمجلة اإللكترونية الخاصة بااللتزام التعاقدي والمجلة الشهرية وتحديث السياسة( كما 
أرسل إلى المشتركين بالبريد اإللكتروني حوالي 500 بريد إلكتروني إخباري في تنسيق 
HTML ونص عادي وأضاف إلى قاعدة البيانات اإلخبارية حوالي 3500 جهة اتصال 

)6٫800 اشتراك( من مختلف نواحي مجال النطاقات الصناعية والصناعة التقنية والحكومة 
واإلعالم والمؤسسات غير الهادفة للربح والبيئات األكاديمية والمستخدمين الشخصيين ووصل 

في قاعدة البيانات اإلخبارية عن طريق البريد اإللكتروني ما تم تقديره بعدد 6٫000 جهة 
اتصال و16٫000 اشتراك.

باول ليفنز

http://www.icann.org/en/meetings/meetings-reform-discussion-paper-16may08-en.pdf
http://www.icann.org/en/meetings/meetings-reform-discussion-paper-16may08-en.pdf
http://icann.org/en/announcements/announcement-22aug08-en.htm
http://icann.org/en/announcements/announcement-22aug08-en.htm
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لقد انخفض العدد اإلجمالي للزيارات والزائرين بمقدار ضئيل منذ عام 2007، بنسبة 
تتراوح بين 7,962,026 إلى 7,792,688 بحلول نهاية عام 2008، ولكن زادت 

عروض الصفحات اإلجمالية بشكل ملحوظ. بالمقارنة مع عام 2007 من خالل عروض 
الصفحات التي وصلت إلى 26,704,378، شهد عام 2008 عروض صفحات 
عددها 33,070,931 )بحلول 23 نوفمبر 2008، في آخر يوم توفرت فيه هذه 

اإلحصائيات قبل نشر هذا التقرير( بينما يتوقع أن يبلغ عدد عروض الصفحات المتوقعة 
36,745,478 بنهاية عام 2008. وهذا يمثل زيادة بنسبة 23.84% بناًء على القيمة 

المتوقعة. 

لقد زادت نسبة متوسط عروض الصفحات لكل زيارة بنسبة 40%، بينما انخفض إجمالي 
الزيارات من أجهزة التسلل وأجهزة الرصد من 2,124,259 في عام 2007 إلى 

1,462,649 في عام 2008، بنسبة انخفاض تصل إلى 31.35%، األمر الذي يعني 
أن مزيًدا من البشر قاموا بعرض المزيد من الصفحات في كل زيارة بنسبة تفوق العام 
الماضي. لقد انخفض متوسط عدد الزيارات لكل يوم بمقدار ضئيل ولكن ارتفع متوسط 
عروض الصفحات لكل يوم بنسبة تزيد على 37%، من 73,363 في عام 2007 إلى 

100,826 بحلول 23 نوفمبر 2008.

انخفض عدد الزيارات التي نشأت في أمريكا الشمالية، من نسبة تمثيل 54.04% في عام 
2007 إلى 51.08% )بحلول 23 نوفمبر 2008( في عام 2008، بنسبة انخفاض تصل 

إلى %5.48.

وازداد عدد الزيارات من خارج أمريكا الشمالية، بنسبة تمثيل تصل إلى 45.96 في عام 
2007 إلى 48.19% في عام 2008 )بحلول 23 نوفمبر 2008(، بمعدل زيادة تصل 

إلى %4.85.

وزاد عدد الصفحات على الموقع إلى 17.000 صفحة تقريًبا من أصل 13.500 صفحة 
كانت متوقعة قبل عامين، بنسبة نمو تصل إلى %25.

ووصل متوسط األشخاص الذين قاموا بزيارة مواقع ويب االجتماعات إلى 4589 شخًصا في 
االجتماعات الثالثة الرئيسية. وصل عدد زوار موقع اجتماعات نيودلهي إلى 1.661 زائًرا، 

وكان عدد الزائرين لموقع اجتماعات باريس 9.547 زائًرا وموقع اجتماعات القاهرة 
2.561 زائًرا. 

وتم االطالع على تغذية المدونين المقدمة في اجتماع باريس 52 مرة، بينما تم االطالع 
على اجتماع القاهرة 451 مرة.

 تنبيهات األخبار والمجالت
 في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2008، تم إرسال 177 تنبيًها من تنبيهات األخبار بمعدل 

 10 إلى 29 تنبيًها كل شهر. وفي الفترة من أبريل إلى ديسمبر في العام 2008، كان هناك 
9 مجالت. ووصل متوسط عدد كلمات المجالت إلى 3.023 كلمة.

وصل عدد االشتراكات في بداية عام 2008 إلى 6.826 اشتراًكا ويتوقع بأن ينتهي بعدد 
1.6000 اشتراك، بمعدل زيادة أكبر من %100.

الترجمة
زادت ميزانية الترجمة من 152,100 دوالر أمريكي في السنة المالية 2007 إلى 

488,000 دوالر أمريكي في عام 2008. وخالل عام 2008، تمت ترجمة حوالي 
185 مستنًدا من اإلنجليزية إلى لغات مختلفة، منها العربية والصينية والفرنسية والروسية 
واإلسبانية واإليطالية والبرتغالية واأللمانية والكورية واليابانية والهندية والعبرية واألردية. 

وفي الفترة من يناير إلى منتصف نوفمبر في العام 2008، كان العدد اإلجمالي للكلمات التي 
تمت ترجمتها 2,352,999 كلمة.

كانت هناك بعض التحسينات المهمة للزائرين الذين ال يتحدثون اإلنجليزية. على سبيل 
المثال، تم تقديم أبجدية من اليمين إلى اليسار الجتماع القاهرة. وفيما مضى، اعتدنا على 

القيام بتحديد كيانات الحروف العشرية الخاصة بلغة HTML على موقع ICANN.org من 
أجل اللغة العربية، مثل 1602#&؛ للحرف "قاف"، بداًل من استخدام الحرف نفسه بشكله 

الطبيعي. وفي بعض الحاالت، عندما يكون من الصعوبة بمكان التقاط األبجدية العربية، كان 
يتم استخدام صورة لتمثيلها بداًل من استخدام األبجدية نفسها. ويجب إخبار األبجدية كذلك 

بشأن الطريقة التي يجب أن تظهر بها تدفقها ومحاذاتها، األمر الذي يحدث اآلن بصورة أكثر 
طبيعية، أو من خالل الحد األدنى من االستخدام للغة HTML. وفي النهاية، توجب ربط 

الصفحات العربية يدوًيا بالصفحات اإلنجليزية األصلية، للترجمات إلى اللغات األخرى، ومن 
خالل قوائم الصفحات العربية األخرى. ولم يكن شيًئا من ذلك هو الحل المثالي.

كانت هناك بعض التحسينات المهمة 
للزائرين الذين ال يتحدثون اإلنجليزية. على 
سبيل المثال، تم تقديم أبجدية من اليمين 
إلى اليسار الجتماع القاهرة. وفيما مضى، 
اعتدنا على القيام بتحديد كيانات الحروف 
العشرية الخاصة بلغة HTML على موقع 
ICANN.org من أجل اللغة العربية، 
مثل 1602#& للحرف "قاف"، بداًل من 
استخدام الحرف نفسه بشكله الطبيعي. وفي 
بعض الحاالت، عندما يكون من الصعوبة 
بمكان التقاط األبجدية العربية، كان يتم 
استخدام صورة لتمثيلها بداًل من استخدام 
األبجدية نفسها. ويجب إخبار األبجدية 
كذلك بشأن الطريقة التي يجب أن تظهر 
بها تدفقها ومحاذاتها، األمر الذي يحدث 
اآلن بصورة أكثر طبيعية، أو من خالل 
 .HTML الحد األدنى من االستخدام للغة
وفي النهاية، توجب ربط الصفحات العربية 
يدوًيا بالصفحات اإلنجليزية األصلية، 
للترجمات إلى اللغات األخرى، ومن خالل 
قوائم الصفحات العربية األخرى. ولم يكن 
شيًئا من ذلك هو الحل المثالي.
 
واآلن يمكن لصق اليونيكود مباشرًة 
داخل الصفحات لعرض اللغة العربية 
على المواقع التي نديرها عبر نظام 
إدارة المحتويات الخاص بنا. وفي الوقت 
الحاضر، هذه المواقع هي موقع ويب 
اجتماع القاهرة وموقع الويب العام وموقع 
المشاركة العامة. وهناك مواقع أخرى 
وشيكة.
 
وللتوضيح، يحتوي موقع القاهرة اآلن على 
صفحات باللغتين العربية واإلنجليزية: 
http://cai. ،http://cai.icann.org/
http://cai. ،icann.org/en/venue
icann.org/en/about
 

واآلن یمكن لصق الیونیكود مباشرًة داخل الصفحات لعرض اللغة العربیة على المواقع 
التي ندیرھا عبر نظام إدارة المحتویات الخاص بنا. وفي الوقت الحاضر، ھذه المواقع ھي 

موقع ویب اجتماع القاھرة وموقع الویب العام وموقع المشاركة العامة. وھناك مواقع أخرى 
وشیكة.

وللتوضیح، یحتوي موقع القاھرة اآلن على صفحات باللغتین العربیة واإلنجلیزیة: 
http://cai. ،http://cai.icann.org/en/venue ،http://cai.icann.org/

.icann.org/en/about

التعلیقات والمشاركة
كان ھناك ٤٧ فترة تعلیقات عامة في العام ٢٠٠٨، بمتوسط ١٠ تعلیقات لكل فترة وتم 

 استغراق ١٠ أیام في المتوسط إلرسال الملخص والتحلیل لھذه التعلیقات. كما كان ھناك 
٧٢ مادة مدونة في الفترة من ینایر إلى نوفمبر لعام ٢٠٠٨ بمتوسط ستة تعلیقات لكل مدونة. 

ومنذ بدء المدونة في ینایر ٢٠٠٧، كان ھناك ٢٢٠ قیًدا للمدونة.

اإلعالم 
أثناء فترة اإلبالغ، حصلت ICANN على التغطیة اإلعالمیة فیما یزید عن ١٠٠٠ جریدة 

وإذاعة رادیو ومجالت ومواقع ویب فریدة. وتضمنت القضایا الموضحة الجھود الرامیة 
إلنھاء اختبار النطاق، وأسماء النطاقات الدولیة )IDNs(، واختیار رئیس مجلس اإلدارة 

الجدید، وتقریر منتصف المدة عن اتفاقیة الشراكة المشتركة. وإضافًة لذلك، تم إصدار 

 

٧٥ إصداًرا إعالمًیا وتم إرسال ما یزید عن ١٨٠ إعالًنا إلى الصفحة األمامیة الخاصة 
.ICANN بموقع ویب

وأحاطت التغطیة األوسع باجتماع باریس في ینایر من عام ٢٠٠٨ وبقرار التقدم في إطار 
برنامج نطاقات gTLD الجدیدة. ووسط مئات القصص، ظھرت التغطیة في إنترناشونال 
ھیرالد تریبیون ولس إیكوز ونیویورك تایمز وفوربس وبیزنیس ویك وبي بي سي نیوز 

وواشنطن بوست ووول ستریت جورنال وطھران تایمز. وھذه الصحف تقوم بالتواصل مع 
جمھور من القراء یصل إلى ٦٫٥ ملیون قارئ بشكل مجمع.

وقد ظھرت القصص التي تبرز عمل ICANN فیما یتعلق بأسماء النطاقات الدولیة في 
اإلذاعة القومیة العامة الخاصة بالوالیات المتحدة وفي  تشاینا بوست وتایمز أوف إندیا وذا 

أستریلیان، وعلى الصفحة األمامیة لقسم األعمال التجاریة في وول ستریت جورنال.

تم عقد أربعة مؤتمرات صحفیة دولیة بالتزامن مع اجتماعات ICANN، وقد حضر 
ھذه المؤتمرات صحفیون من بي بي سي وإنترناشونال ھیرالد تریبیون ونیویورك تایمز 

وواشنطن بوست وذا ریجستر وIDG وذا أستیرلیان ونیو دلھي تریبیون وبي سي وورلد.

العروض التقدیمیة والكتابة الفنیة
تم إنشاء خمسة وعشرین عرًضا تقدیمًیا أو محاضرات منفصلة ویمكن العثور على معظمھا 

.http://www.icann.org/presentations/ على الموقع

وباإلضافة إلى ذلك، تم عمل مساھمة رئیسیة في كتابة مسودة دلیل مقدم الطلب إلدخال 
gTLD الجدیدة، تلك المھمة الكبیرة التي وصل طولھا إلى ٢٧,٠٩٠ كلمة. وتضمنت 

 إسھامات أخرى العرض التقدیمي الخاص بتقریر التوافق نصف السنوي
http://www.icann.org/en/compliance/reports/contractual-(

compliance-audit-report-29jul08-en.pdf( باإلضافة إلى ھذا التقریر 
السنوي. كما تم استكمال الكتابة الخاصة بالدلیل األسلوبي للشركة.

http://cai.icann.org/en/venue
http://cai.icann.org/
http://cai.icann.org/en/about
http://cai.icann.org/en/venue
http://cai.icann.org/en/about
http://cai.icann.org/en/about
http://cai.icann.org/en/venue
http://cai.icann.org/
http://cai.icann.org/en/about
http://www.icann.org/presentations/
http://www.icann.org/en/compliance/reports/contractual-compliance-audit-report-29jul08-en.pdf
http://www.icann.org/en/compliance/reports/contractual-compliance-audit-report-29jul08-en.pdf
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ICANN األنشطة الخاصة بأقسام
اجتماعات اللجنة اإلستراتیجیة للرئیس

في أثناء مراجعة نصف المدة الخاصة باتفاقیة المشروع المشترك عن طریق إدارة 
االتصاالت والمعلومات القومیة للوالیات المتحدة في فبرایر ٢٠٠٨، قام بیتر دینجیت 

ثراش بتحدید اللجنة اإلستراتیجیة للرئیس كمجموعة داخل ICANN وذلك لتسھیل 
مناقشات المجتمع ولتوضیح خطة تطویر إطار عمل االنتقال. جاءت موافقة ICANN في 

١٩٥٠ صفحة طوًال، بما في ذلك مواد الدعم، وقد تم جمعھا وكتابتھا عن طریق شئون 
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/ الشركة. ویمكن العثور علیھا على الموقع

domainname/jpacomments2007/jpacomment_004.pdf. یمكن 
http://www.ntia.doc. على الموقع ICANN العثور على مستندات الدعم الخاصة بـ

gov/ntiahome/domainname/jpacomments2007/jpacomment_
.icannsupport.pdf

تم عقد برنامج اجتماعات التواصل الخارجیة بخصوص عمل PSC في جمیع أنحاء 
العالم. وقد تم انعقاد تسعة اجتماعات للتواصل وقد تم عقد تسعة اجتماعات للتواصل في 

الفترة من یونیو وحتى دیسمبر ٢٠٠٨ في باریس بفرنسا ومونتیفیدیو بأوروجواي وكرست 
تشیرش بنیوزیلندا وجینیف بسویسرا وداكار بالسنغال وواشنطن العاصمة والقاھرة بمصر 

وموریشیوس وحیدر أباد بالھند. وقد تم توفیر كافة وثائق المناقشة بعشر لغات في نفس 
الوقت. وتم عقد المناقشات اإلقلیمیة باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة والفرنسیة، من خالل 

موظفي ICANN الذین قاموا بترجمة وتلخیص كافة مواد المدخالت لـ PSC وللنشر على 
موقع ویب ICANN (/http://www.icann.org/en/jpa/iic). وسوف یستمر العمل 
على تحسین الثقة المؤسسیة في عام ٢٠٠٩، مع التركیز على التنفیذ شریطة الحصول على 

موافقة مجلس اإلدارة وإبالغ المجتمع. 

افتتاح مكتب جدید
قام كذلك قسم شئون الشركة بافتتاح مكتب جدید لـ ICANN في واشنطن العاصمة، وقد 

بدأ العمل في ھذا المكتب قرب نھایة أغسطس ٢٠٠٨. والغرض من افتتاح ھذا المكتب ھو 
تحسین التواصل مع أصحاب المصالح المقیمین في واشنطن بما في ذلك وزارة التجارة 
األمریكیة والكونجرس وكذلك المنظمات الممثلة لألعمال. وتم عقد ثمانیة اجتماعات مع 

موظفین عدة في الكونجرس لمناقشة قضایا معینة مثل توسیع gTLD الجدید واالنتھاء من 
اتفاقیة المشروع المشترك في سبتمبر ٢٠٠٩. كما تم عمل موجزات وإجراء تشاورات مع 

أعضاء من مجتمع األعمال. باالشتراك مع زیارة رئیس مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي 
الستشارات PSC في واشنطن العاصمة، تم عقد اجتماعات مع ١٥ منظمة مختلفة، بما في 

 NetChoiceو BSAو ITIFو AIPLAو BITSواتحاد اإلنترنت و CADNA ذلك
وأعضاء صناعة الملكیة الفكریة.

وال يزال العمل جارًيا
إننا في حاجة إلى توحید أفضل للمعلومات من خالل موقع الویب وفي العروض التقدیمیة 
الخاصة بنا ونحتاج كذلك إلى االلتزام بلغة مشتركة، بكل ما في الكلمة من معنى، لوصف 

المنظمة والعمل الذي تقوم بھ. وسیساعد ذلك على فھم الطبیعة الفنیة المحدودة لوظیفة 
ICANN حتى یتسنى فھمھا بوضوح وحتى نتمكن من توفیر الحمایة ضد حدوث تباطؤ 

المھام.

یجب أن یكون ھناك تحلیل أفضل للتعلیقات العامة. لقد تم تحسین صفحة التعلیقات العامة 
الخاصة بـ ICANN، إال أن اھتمام ھؤالء األشخاص الذین یقدمون التعلیقات ینصب على 

الغموض الجلي الذي یكتنف كیفیة أخذ تعلیقاتھم في االعتبار ومدى ظھور تأثیرھا في النتیجة 
النھائیة. بدأ إجراء بعض من ھذه التحسینات في الوقت الذي تم فیھ نشر التقریر السنوي ھذا، 

.PSC من خالل تعیین أحد األفراد للقیام بالتحلیل بمفرده، مع البدء بالعمل الخاص بـ

یجب علینا تقدیم تواصل وإمكانیة وصول إلى المجتمع بشكل أفضل، وخاصًة مجتمع 
األعمال. یجب أن یكون ھناك جدول أعمال أفضل تنسیًقا خالل االجتماعات كما یجب أن 

یكون جمھور األعمال التجاریة ھو القناة المعنیة بھذا االتصال، والتي یجب دعمھا من قبل 
.ICANN موظفي

كما یجب االستمرار في إبقاء أعمال الترجمة على قمة األولویات لمساعدة العدید من مئات 
المالیین الذین ال یتحدثون اإلنجلیزیة والذین سیستخدمون اإلنترنت في العام القادم لفھم 

وظیفة ICANN المتمیزة.

ویجب علینا كذلك تحسین التواصل خالل االجتماعات حتى یتسنى لنا تخطي عقد االجتماعات 
في مواقع مختلفة والقیام باالتصال مع ھؤالء األشخاص الذین من الممكن أن یكون لدیھم 
اھتمام بعمل ICANN؛ على سبیل المثال، ھؤالء األفراد القادمون من مجتمع المستخدم 

العام، ولكنھم ربما یكونون غیر قادرین على توفیر التكالیف الالزمة لحضور كافة 
االجتماعات الدوریة.

وفي النھایة، سیشھد العام القادم إبرام اتفاقیة المشروع المشترك. لدعم عمل PSC ومجلس 
اإلدارة، وكذلك أعمال التواصل في واشنطن العاصمة وبشكل دولي، من المھم للغایة أن 

تتسم آلیات اللغة الخاصة بنا وآلیات المسئولیة بالشفافیة وأن تكون سھلة الوصول. 

ویجب أال یتوقف ھذا الجھد حیث إننا نطمح دائًما في التحسین والتطویر.

 كما یجب االستمرار 
 في إبقاء أعمال الترجمة  

 على قمة األولویات  
 لمساعدة العدید من  

 مئات المالیین  
الذین ال یتحدثون 
اإلنجلیزیة والذین 

 سیستخدمون اإلنترنت 
 في  العام القادم  

 ICANN لفھم وظیفة
المتمیزة.

 يقوم بيتر دينجيت ثراش رئيس مجلس اإلدارة بتوجيه استشارة لجنة إستراتيجية الرئيس نحو تحسين الثقة المؤسسية في نادي الصحافة الوطني 
في واشنطن العاصمة.

http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpacomments2007/jpacomment_004.pdf
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpacomments2007/jpacomment_004.pdf
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpacomments2007/jpacomment_icannsupport.pdf
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpacomments2007/jpacomment_icannsupport.pdf
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpacomments2007/jpacomment_icannsupport.pdf
http://www.icann.org/en/jpa/iic/


تقرير ICANN السنوي لعام 2008  9091 تقرير ICANN السنوي لعام 2008 

مكتب المجلس العام
جون جيفري، المجلس العام

المسئوليات

استمر مكتب المجلس العام في تقديم الخدمات القانونية عالية الجودة إلى الوحدات الوظيفية 
المختلفة في ICANN، بما في ذلك الموظفون التابعون لها ومجلس اإلدارة وهياكل 

المشاركين. يقدم المكتب النصح لوحدات العمل المختلفة التابعة لـ ICANN بشأن القضايا 
التي تؤثر أو التي من المحتمل أن تؤثر على ICANN. تشتمل هذه القضايا على:

•  التعامل مع ملفات الشركة والملفات القانونية وإدارة التقاضي وتقديم الترجمة الفورية للوائح 
الداخلية والترجمة الفورية القانونية

•  تقديم النصح لمجلس اإلدارة والموظفين بشأن األمور القانونية التي تخص المنظمة أو 
المتوقعة لها

إدارة جوانب الخطر وإدارة األزمات  •

إدارة المجلس الخارجي  •

مراجعة كافة المستندات القانونية والموافقة عليها  •

•  دعم وظائف التوافق والتمويل ووظائف التشغيل العامة للمنظمة

التفاوض بشأن اتفاقيات السجالت وشركات التسجيل المتنوعة واالتفاقيات األخرى  •

•  التحقق من اللوائح والتوافق القانوني واألخالقي للشركة الذي يمكن تطبيقه

•  إدارة عالقة الشركة مع حكومة الواليات المتحدة

 ICANN التفاوض بالتضامن مع األقسام األخرى بشأن االتفاقيات المهمة التي تقترح  •
االنضمام إليها

مراجعة العمل التجاري بشكل يومي والتعامل معه  •

ICANN دعم أعضاء مجلس إدارة ولجان  •

ICANN ضمان تعاون الموظفين مع المحقق في الشكاوى التابع لـ  •

مراقبة مسائل تضارب المصالح  •

الوصول إلى النهاية بحيث يكون التوافق القانوني العام بالشركة مضموًنا  •

•  تحمل المسئولية إلدارة تنفيذ سياسة اإلعالن عن معلومات الوثائق 

•  توسيع القدرة االستشارية القانونية العالمية لـ ICANN من خالل المشاركات اإلضافية مع 
المحامين والشركات في 15 دولة إضافية في مناطق حول العالم.

ICANN األنشطة الخاصة بأقسام

استیفاء اللوائح

في عام 2008، قام مجلس إدارة ICANN بعقد ثالثة اجتماعات دورية وثمانية اجتماعات 
خاصة، بما في ذلك االجتماع السنوي الذي تم عقده في القاهرة. تم توظيف لجان مجلس 

اإلدارة المالئمة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة حوكمة مجلس اإلدارة ولجنة تضارب 
المصالح ولجنة إعادة النظر، وقد تم إنتاج تقارير في اجتماعات ICANN الدورية. تم 

تبني لجان مجلس اإلدارة الجديدة أثناء اجتماع ICANN في القاهرة. هذه اللجان الجديدة 
تتعلق بهيئة اإلنترنت لألرقام الُمخصصة )IANA( والمشاركة العامة وتحسينات المخاطرة 

والتحسينات الهيكلية. وإضافًة لذلك، تم اقتراح إجراء تغييرات على اللوائح لدمج لجنة 
تضارب المصالح ولجنة إعادة النظر في وظائف لجنة حوكمة مجلس اإلدارة.

دعم التقاضي

إجراءات المستشار العام في تدعيم ICANN اشتملت على الدفاع عن المنظمة ضد قضايا 
.ICANN متنوعة وتافهة. لقد أخذ المكتب خطوات إضافية لتعزيز استعداد التقاضي في

عملیات القسم والتوظیف بھ

لقد قام موظفو المكتب بتنمية المشورة الفعالة لوحدات العمل الداخلية والخارجية من خالل 
تنفيذ طريقة تتسم بسرعة االستجابة وشمولية الخدمة مع المشاركة في زيادة االمتيازات 
التشغيلية من خالل تعزيز آليات تقرير ومراجعة جديدة. وقد تم اإلعالن عن الحاجة إلى 
موظفين لشغل مناصب لتعيين محامين جدد في مناطق أستراليا / آسيا وأوروبا وإفريقيا، 

ولتقديم دعم إضافي في مقار ICANN الرئيسية.

جون جیفري



تقرير ICANN السنوي لعام 2008  9293 تقرير ICANN السنوي لعام 2008 

مكتب المحقق في الشكاوى
ويستمر مكتب المحقق في الشكاوى في ICANN في أن يكون رائًدا ميدانًيا في مجال 

تطوير تقييمات المحقق في الشكاوى. وقدم المحقق في الشكاوى في عام 2007–2008 
عروًضا تقديمية تتعلق بتقييمات المحقق في الشكاوى في منتدى المحققين في الشكاوى 

الكندي وجمعية المحققين في الشكاوى بالواليات المتحدة وجمعية المحققين في الشكاوى 
الدولية. وقد نشر مكتب المحقق في الشكاوى أيًضا دليل الموظف لتقييم مكاتب المحققين في 

الشكاوى، الذي تمت إعادة طبعه بواسطة جمعية المحققين في الشكاوى الدولية. وقد تضمنت 
حولية المحققين في الشكاوى الدولية، والتي نشرت في 2008، ورقة كتبت بواسطة المحقق 

في الشكاوى التابع لـ ICANN فيما يتعلق برضى العميل. 

في يونيو ترأس المحقق في الشكاوى المنتدى العالمي لعام 2008 المتعلق بحل النزاعات 
عبر اإلنترنت )www.odrforum2008.org(. وقد ضم هذا الحدث 130 مفوًضا 

من 30 دولة في مؤتمر استمر لمدة يومين حول استخدام تقنية اإلنترنت كأداة لحل 
النزاعات.

لقد شعر مجتمع موظفي المحقق في الشكاوى بالسعادة لمشاركة العديد من قادة العالم في 
 المنتدى، ومن بينهم صاحب السعادة د/خوسيه راموس هورتا، رئيس تيمور ليست، 

الذي شارك عبر بث الفيديو، وصاحبة السعادة السفيرة باتريشيا دورانت، مساعد سابق 
لألمين العام لألمم المتحدة والمحقق في الشكاوى التابع لألمم المتحدة، وصاحب السعادة 

نيلسون سانتوس، الممثل الدائم لتيمور الشرقية في األمم المتحدة، ود/فينتون سيرف، 
مبشر اإلنترنت األول بشركة Google، الذي ألقى الخطاب الرئيسي.

لقد كان من دواعي سرور مكتب المحقق في الشكاوى التابع لـ ICANN العمل مع 
جامعة الطرق الملكية )Royal Roads University( في فيكتوريا بكولومبيا 

البريطانية، التي تمنح درجة البكالوريوس في مجال دراسات العدالة، وجامعة بيبيردين 
في ماليبو بكاليفورنيا، التي تمنح درجة الماجستير في مجال حل النزاعات، لتقديم منح 

وفرص تدريبية لدارسيها. وقد شارك الدارسون أثناء عام 2007–2008 من هذه 
الجامعات في اجتماعين من اجتماعات ICANN وفي منتدى 2008 العالمي لحل 

النزاعات عبر اإلنترنت. ويتقدم المحقق في الشكاوى بالشكر إلى إندو ودوج وشانا وديفيد 
وكولين وإليانور وليدا وكريس وتوماس وغريس ومارسيا، ويثق أنهم تمتعوا بخبرة لعب 

دور المحقق في الشكاوى.

وأيًضا في عام 2008، تمت مكافأة المحقق في الشكاوى بإعطائه دكتوراه في حل النزاع 
من جامعة التروب في أستراليا.

 ICANN تقريًرا سنوًيا مستقاًل حول تقرير ICANN وينشر مكتب المحقق في الشكاوى
السنوي. وقد تم نشر تقرير المحقق في الشكاوى لعام 2007–2008 بست لغات على 

.www.icannombudsman.org/ الموقع

فرانك فاولي، المحقق في الشكاوى
لقد اتسم العام 2007–2008 بالنشاط الشديد في مكتب المحقق في 
الشكاوى. وقد انخفض العدد اإلجمالي من الشكاوى أو االتصاالت 

بصورة كبيرة، من 375 شكوى أو اتصااًل من أفراد المجتمع 
للحصول على المساعدة في العام الماضي، إلى 125 فقط. 

ويتعلق االختالف في عدد الشكاوى بشكل مباشر بعدد الشكاوى 
 RegisterFly المستلمة في العام السابق المتعلقة بموضوع
في العام الماضي. وباإلضافة إلى ذلك، استمر عدد المشكالت 

المتعلقة باالختصاص التي قام المحقق في الشكاوى بفحصها متسًقا 
بشكل نسبي. وتم استالم وإكمال 21 تحقيًقا يتعلق باالختصاص، 

 باإلضافة إلى بقاء ملفين يتعلقان باالختصاص مفتوحين حتى
30 يونيو 2008.

وقد قام مكتب المحقق في الشكاوى في 2007–2008 بحل 
كل المشكالت دون أن تتوافر مراجعة لعمل تقرير رسمي إلى 

مجلس اإلدارة والمجتمع. وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية 
للمجتمع والمنظمة على حد سواء، وهي تثبت أن األسلوب 

 .ICANN السهل لحل النزاع هو األسلوب األكثر فاعلية في

تختار لجنة ترشیح ICANN ثمانیة أعضاء من مجلس إدارة ICANN وثالثة أعضاء 
من المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة )ccNSO( وثالثة أعضاء من المنظمة 
الداعمة ألسماء النطاقات العامة )GNSO( وخمسة أعضاء من اللجة االستشاریة لعموم 

 المستخدمین )ALAC(. وتتضمن لجنة ترشیح ٢٠٠٨ اثنین وعشرین عضًوا، 
سبعة عشر عضًوا یحق لھم التصویت وخمسة أعضاء ال یحق لھم التصویت. ویتم تعیین 

الرئیس بواسطة مجلس اإلدارة، ویتم تعیین الرئیس المساعد بواسطة الرئیس، ویعمل 
الرئیس السابق كمستشار للرئیس الجدید. وكل ھذه المناصب ال یحق لھا التصویت.

تم تعیین ھاجین ھالتزیش، الذي كان یشغل منصب مدیر سابًقا في ICANN، بواسطة 
مجلس اإلدارة كرئیس للجنة الترشیح لعام ٢٠٠٨. وتم تعیین وولفجانج كالینوایشتیر 

رئیًسا مساعًدا، وجورج سادوسكي مستشاًرا للرئیس.

وكان ھناك اجتماعان وجًھا لوجھ للجنة الترشیح في عام ٢٠٠٨. شمل االجتماع األول 
التوجیھ والمناقشة فیما یتعلق بعملیاتھا وإجراءاتھا وتم بعد اجتماع ICANN الذي عقد 

في لوس أنجلوس في أكتوبر ٢٠٠٧. وتم نشر دعوة لتقدیم البیانات المھمة في الرابع 
 عشر من دیسمبر ٢٠٠٧ وكان تاریخ االختتام ھو الخامس عشر من أبریل ٢٠٠٨. 
 ونفذ أعضاء لجنة الترشیح عملیات تواصل شاملة أثناء ذلك الوقت، ونتج عن ذلك 

استالم ٧٨ بیاًنا مھًما.

وفي عملیة جدیدة، استعانت لجنة الترشیح بخدمات Ray & Berndtson االحترافیة، 
وھي مؤسسة بحثیة تنفیذیة في فرانكفورت، بألمانیا، للمساعدة في تقییم المرشحین، بما 
 Ray & في ذلك مقابالت المرشحین الشخصیة. وقد استخدمت لجنة الترشیح تقییمات
Berndtson، باإلضافة إلى مراجع مقدمة مع البیانات المھمة، وفي بعض الحاالت، 

المقابالت الشخصیة الھاتفیة لمراجعة المرشحین.

وحدث االجتماع الثاني الختیار المرشحین في ختام اجتماع ICANN في باریس في 
یونیو ٢٠٠٨. أثناء ھذا االجتماع، قامت لجنة الترشیح لعام ٢٠٠٨ باختیار ما یلي:

•  عضوان من مجلس إدارة ICANN: كاتیم توراي، عن إفریقیا، وستیف كروكر،   
عن الوالیات المتحدة األمریكیة

 :)GNSO( عضو من مجلس المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة  •   
تیري دافیس، عن الوالیات المتحدة األمریكیة

 :)ccNSO( عضو مجلس المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة  •   
جیان زانج، عن الصین.

•  عضوان من اللجنة االستشاریة لعموم المستخدمین )ALAC( من مناطق أمریكا   
الشمالیة وأوروبا: آالن جرینبیرج، عن كندا، وآدم بیاكي، عن المملكة المتحدة

ھؤالء الذین تم اختیارھم بدأوا تولي مناصبھم في ختام اجتماع ICANN السنوي العام 
في القاھرة في ٧ نوفمبر ٢٠٠٨.  

أنشطة لجنة الترشیح

مراجعة لجنة الترشیح
في ديسمبر 2006، سعت ICANN إلى الحصول على 

التعليقات العامة فيما يتعلق بمصطلحات مراجع مقترحة إلرشاد 
المراجعة المستقلة للجنة الترشيح. ووافقت لجنة حوكمة مجلس 

إدارة ICANN على خطة مقترحة لمراجعة لجنة الترشيح.

 Interisle Consulting Group واشتركت شركة
االستشارية لتنفيذ المراجعة بما يتفق مع الشروط المرجعية، وتم 

نشر تقرير Interisle للتعليق العام في الرابع والعشرين من 
http://www.icann.org/public_( 2007 أكتوبر عام

comment/#nomcomreview(. وقد قامت شركة 
Interisle بإقامة ورشة عمل في االجتماع السنوي العام في 

لوس أنجلوس في أكتوبر 2007 لمناقشة التوصيات المقدمة في 
تقريرها وتوفير الفرصة للمجتمع إلبداء المالحظات والتعليقات. 

وقد اطلعت مجموعة عمل مراجعة الترشيح، المكونة من 
الرئيس أليخاندرو بيسانتى وجوناثان كوهين ومحمد ديوب 

وستيف جولدشتاين، على التقرير والتعليقات العامة فيما بعد 
وأعدت تقريًرا نهائًيا للجنة حوكمة مجلس اإلدارة.

فرانك فاولي

http://www.icann.org/public_comment/#nomcomreview
http://www.icann.org/public_comment/#nomcomreview
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تم نشر بيانات ICANN المالية لعام 2007–2008 على الموقع 
http://www.icann.org/en/financials/financial-report-

.fye-30jun08-en.pdf

بیانات ICANN المالیة 2007–2008
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INTERNET CORPORATION FOR  
ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 

AND

FINANCIAL STATEMENTS 

JUNE 30, 2008 and 2007

1

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 

To the Board of Directors (Board) 
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

We have audited the accompanying statements of financial position of Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) as of June 30, 2008 and 
2007, and the related statements of activities and cash flows for the years then 
ended.  These financial statements are the responsibility of the management of 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.  Our responsibility is to 
express an opinion on these financial statements based on our audits.   

We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in 
the United States of America.  Those standards require that we plan and perform the 
audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are 
free of material misstatement.  An audit includes examining, on a test basis, 
evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.  An 
audit also includes assessing the accounting principles used and significant 
estimates made by management, as well as evaluating the overall financial 
statement presentation.  We believe that our audits provide a reasonable basis for 
our opinion. 

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all 
material respects, the financial position of Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers as of June 30, 2008 and 2007, and the changes in its net assets and 
its cash flows for the years then ended, in conformity with accounting principles 
generally accepted in the United States of America. 

Los Angeles, California 
October 6, 2008 

http://www.icann.org/en/financials/financial-report-fye-30jun08-en.pdf
http://www.icann.org/en/financials/financial-report-fye-30jun08-en.pdf
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See accompanying notes to financial statements. 2

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

JUNE 30, 2008 2007 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

ASSETS
Cash and cash equivalents 22,005,000$      31,031,000$      
Accounts receivable, net 12,456,000        14,970,000        
Investments 24,773,000        -                       
Prepaid expenses 14,000              270,000             
Other assets 404,000             97,000              
Property and equipment, net 1,316,000        582,000            

Total assets 60,968,000$     46,950,000$     

LIABILITIES AND NET ASSETS

Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities 5,402,000$        4,270,000$        
Deferred revenue 9,141,000        7,444,000         

Total liabilities 14,543,000      11,714,000       

Unrestricted net assets 46,425,000        35,236,000       

Total liabilities and net assets 60,968,000$      46,950,000$     

See accompanying notes to financial statements. 3

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

STATEMENTS OF ACTIVITIES 

YEARS ENDED JUNE 30, 2008 2007 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

UNRESTRICTED
SUPPORT AND REVENUE

Domain name registry and registrar fees 45,299,000$      38,348,000$      
Address registry fees 823,000            823,000            
Accreditation fees 3,667,000         3,597,000         
Application fees 115,000            270,000            
Interest income and other income 829,000            433,000           

Total support and revenue 50,733,000      43,471,000

EXPENSES
Personnel 16,746,000        13,784,000        
Travel and meetings 9,449,000         6,203,000         
Professional services 8,854,000         5,864,000         
Administration 4,957,000         3,219,000         
Bad debt recovery (462,000)           (2,429,000)       

Total expenses 39,544,000        26,641,000

Change in net assets 11,189,000        16,830,000

UNRESTRICTED NET ASSETS
Beginning of year 35,236,000        18,406,000

End of year 46,425,000$     35,236,000$     
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

STATEMENTS OF CASH FLOWS 

YEARS ENDED JUNE 30, 2008 2007 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Change in net assets 11,189,000$    16,830,000$

Adjustments to reconcile change in net 
  assets to cash (used in) provided by 
  operating activities:

Depreciation expense 259,000           139,000           
Bad debt recoveries (462,000)         (2,429,000)
Unrealized loss 227,000           -                     
Changes in operating assets and liabilities

Accounts receivable 2,976,000        975,000           
Prepaid expenses 256,000           (48,000)           
Other assets (307,000)         (42,000)           
Accounts payable and accrued liabilities 1,133,000        1,788,000        
Deferred revenue 1,697,000        2,490,000

Net cash provided by operating activities 16,968,000      19,703,000

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Purchases of property and equipment (994,000)         (462,000)         
Purchases of investments (25,000,000) -                    

Net cash used in investing activities (25,994,000) (462,000)        

NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND
  CASH EQUIVALENTS (9,026,000)       19,241,000

CASH & CASH EQUIVALENTS
Beginning of year 31,031,000      11,790,000

End of year 22,005,000$    31,031,000$

5

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

NOTE 1 - ORGANIZATION 

            The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) was 
established in September 1998 under the laws of the state of California as a non-profit 
public benefit corporation. ICANN coordinates a select set of the Internet's technical 
management functions, such as the assignment of protocol parameters, the 
management of the domain name system, the allocation of Internet protocol (IP) 
address space, and the management of the root server system. Categories of Internet 
domains include Generic Top Level Domains (gTLDs) examples of which are  .com, .net, 
.org, and .edu domains and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), examples of 
which are .us, .uk, .de, and .fr. ICANN's primary sources of revenue are from domain 
name registration activities and DNS service providers as follows: 

Domain name registry and registrar fees for the registration and 
administration of Internet domain names. These fees include:  1) Transaction fees 
from registrants of domain names via ICANN accredited registrars and gTLD 
registries which are charged based upon a set rate per domain name registration, 
renewal, or transfer, and 2) Fixed fees which are amounts paid by registrars and 
registries in amounts set by contract for services rendered and/or rights given.
ICANN also receives contributions and grants from other organizations. 

Address registry fees from organizations responsible for the assignment and 
administration of Internet addresses. 
Accreditation fees from ICANN accredited registrars for initial and annual 
renewal accreditation. 
Application fees from applicants seeking to become an ICANN accredited 
domain name registrar. 

             
             ICANN has three supporting organizations which serve as advisory bodies to 
the ICANN board of directors with respect to internet policy issues and structure within 
three specialized areas, including the system of IP addresses and the domain name 
system. The three supporting organizations are the Address Supporting Organization 
(ASO), Generic Names Supporting Organization (GNSO), and the Country Code Domain 
Name Supporting Organization (CCNSO). These supporting organizations are the 
primary source of substantive policy recommendations for matters lying within their 
respective specialized areas.  The supporting organizations are not separately 
incorporated entities.  Transactions handled by ICANN on behalf of GNSO are included in 
the accompanying financial statements. 
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 Basis of presentation - The financial statements of ICANN have been prepared 
on the accrual basis of accounting.  ICANN recognizes contributions, including 
unconditional promises to give, as revenue in the period received. Contributions and net 
assets are classified based on the existence or absence of donor-imposed restrictions. 
As such, the net assets of ICANN and the changes therein are classified and reported as 
follows: 

Unrestricted net assets - Net assets that are not subject to donor-imposed 
stipulations and that may be expendable for any purpose in performing the 
objectives of ICANN.   ICANN’s Board adopted an investment policy in November 
2007.  This investment policy established a Board designated Reserve Fund which 
limits use of the Reserve Fund based upon specific Board actions.  All investments 
are designated under the Reserve Fund. 

Temporarily restricted assets - Net assets subject to donor-imposed 
stipulations that may or will be met either by actions of ICANN and/or the 
passage of time. As the restrictions are satisfied, temporarily restricted net assets 
are reclassified to unrestricted net assets and reported in the accompanying 
financial statements as net assets released from restrictions.  

Permanently restricted net assets - Net assets subject to donor-imposed 
stipulations that resources be maintained in perpetuity. Investment income 
generated from these funds is available for general support of ICANN's programs 
and operations unless otherwise stipulated by the donor.  

 As of June 30, 2008 and 2007, ICANN had no permanently or temporarily 
restricted net assets.    

Cash and cash equivalents - Cash and cash equivalents include deposits in 
bank, money market accounts, and marketable commercial paper.  ICANN considers all 
cash and financial instruments with maturities of three months or less when purchased by 
ICANN to be cash and cash equivalents. 

7

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 

 Accounts receivable - ICANN carries its accounts receivable on invoiced 
amounts less allowances for doubtful accounts.  On a periodic basis, ICANN evaluates its 
accounts receivable and establishes allowances based on overdue accounts and a 
history of past write-offs.  ICANN had two major registries/registrars totaling 
approximately $22,237,000 or 44% of total support and revenue in 2008 and one major 
registry/registrar totaling approximately $14,394,000 or 34% of total support and 
revenue in 2007.  ICANN had accounts receivable amounts totaling approximately 
$3,881,000 and $2,150,000 due from the major registries/registrars at June 31, 2008 
and 2007, respectively.   

 ICANN recovered approximately $462,000 and $2,429,000 of bad debt expense 
during years ended June 30, 2008 and 2007, respectively.   

Investments – Investments in marketable securities are carried at fair value, 
based on quoted market prices.  In November 2007, the Board adopted an investment 
policy which established a Board designated Reserve Fund.  All funds in investments are 
reserved by the Board as the Reserve Fund. 

 Property and equipment - Property and equipment are stated at cost or, for 
contributed items, at fair market value at date of contribution. The equipment, furniture 
and fixtures are being depreciated using the accelerated method over estimated useful 
lives of three to seven years. Leasehold improvements are being depreciated using the 
straight-line method over the useful life or the remaining lease term, whichever is 
shorter.  Acquisitions of property and equipment in excess of $10,000 are capitalized. 

 Deferred revenue – Revenue is recognized during the period that the 
transaction associated with a fee relates, regardless of when the transaction fee was 
billed.  Unless a registrar elects to have their multi-year transaction fees billed on a 
deferred basis, all transaction years are billed during the quarter in which the 
transaction agreement was signed.  Fees relating to future periods are recorded as 
deferred revenue until earned. Fees for which deferred billing has been elected are billed 
and recorded as revenues in the year the transactions associated with the fees occur. 

 Advertising costs - Advertising costs are expensed in the period incurred.  
Advertising expense amounted to approximately $94,000 and $16,000, for the years 
ended June 30, 2008 and 2007, respectively.   

 Income taxes - ICANN is exempt from federal and state income taxes under the 
provisions of Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code and Section 23701(d) of 
the California Revenue and Taxation Code. Accordingly, no provision for income taxes 
has been made in the accompanying financial statements. 
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 

 Functional allocation of expenses - Expenses that can be identified with a 
specific program or supporting service are charged directly to the related program or 
supporting service. Expenses that are associated with more than one program or 
supporting service are allocated based on methods determined by management.  
ICANN's expenses are classified approximately as follows for the fiscal years ended June 
30:

2008 2007

Program services 28,631,000$       19,300,000$
Support services: management and general 10,913,000        7,341,000        

   Total expenses 39,544,000$       26,641,000$

Concentration of credit risk - Financial instruments which potentially subject 
ICANN to concentrations of credit risk consist primarily of cash and cash equivalents, 
accounts receivable, and investments.  ICANN places its cash with major and creditable 
financial institutions.  The cash held at these financial institutions may, at times, exceed 
the amount insured by the Federal Deposit Insurance Corporation.  Concentration of 
credit risk with respect to receivables is mitigated by the diversity of 
registries/registrars comprising ICANN’s registry/registrar base.   ICANN places its 
investments with a major and creditable investment broker.  The investments held are 
subject to the volatility of the market and industry in which it is invested.   

Use of estimates - The preparation of financial statements in conformity with 
generally accepted accounting principles in the United States of America requires 
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of 
assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of 
revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from 
those estimates. 

Reclassifications - Certain 2007 amounts have been reclassified in the financial 
statements to conform to the 2008 presentation.  These reclassifications have no impact 
on net assets. 
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

NOTE 3 - ACCOUNTS RECEIVABLE 

 Accounts receivable is comprised of the following as of June 30: 

2008 2007

gTLD registries and registrars 11,779,000$       13,875,000$       
IP address registries 823,000              2,172,000           
ccTLD's 451,000              232,000              
Other 3,000                 12,000              

13,056,000         16,291,000         

Less: allowance for doubtful accounts (600,000)            (1,321,000)        

12,456,000$       14,970,000$      

NOTE 4 - INVESTMENTS 

Investments consist of the following as of the year ended June 30, 2008: 

Stocks 8,190,000$         
Bonds 16,583,000        

   Total 24,773,000$      

 There were no investments for the year ended June 30, 2007.

NOTE 5 - PROPERTY AND EQUIPMENT 

 Property and equipment consists of the following at June 30: 

2008 2007

Computer equipment 1,453,000$         752,000$            
Computer software 20,000               20,000               
Furniture and fixtures 322,000              194,000              
Leasehold improvements 294,000              130,000             

2,089,000           1,096,000           

Less: accumulated depreciation (773,000)            (514,000)           

1,316,000$         582,000$           
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

NOTE 6 - LEGAL MATTERS 

 In the ordinary course of business, ICANN is occasionally named as a defendant in 
lawsuits and may be involved in other alternative dispute resolution proceedings. 
Management is unable at this time to determine the probable outcome or the effect, if any, 
that these matters may have on the financial position and the ongoing operations of 
ICANN. Accordingly, the accompanying financial statements do not include a provision for 
any losses that may result from ICANN's current involvement in legal matters. 

NOTE 7 - RELATED PARTY TRANSACTIONS 

ICANN's President and Chief Executive Officer (CEO), Dr. Paul Twomey’s services 
are currently provided to ICANN through a professional services agreement with Argo 
Pacific Party Limited (Argo Pacific), an Australian Proprietary Company.  Dr. Twomey has 
an interest in Argo Pacific.   

Payments were made to Argo Pacific under a contractual arrangement with ICANN 
(the terms of which have been approved by the ICANN Board of Directors) for the 
provision of Dr. Twomey’s professional services, benefits allowance, and for related 
expenses (incidental travel, telecommunications, computer supplies, and office supplies).  

Pursuant to the agreement, during the year ended June 30, 2008, Argo Pacific 
was paid $256,000 associated with Dr. Twomey’s employee benefits, $543,000 in base 
compensation, and $148,000 in bonuses. Argo Pacific’s agreement with ICANN is 
denominated in Australian Dollars.   ICANN’s functional currency is in US Dollars, thus 
the payments to Argo Pacific are impacted by exchange rate fluctuations between the 
US dollar and Australian dollar.  During the year ended June 30, 2007, Argo Pacific was 
paid $219,000 associated with Dr. Twomey’s employee benefits, $451,000 in base 
compensation, and $210,000 in bonuses.  These bonuses were for service during the 
fiscal year ending June 30, 2004, 2005, and 2006.  Furthermore, during the year ended 
June 30, 2007, Argo Pacific received $24,000 in foreign currency adjustments for years 
prior to 2007 and received $37,000 in foreign currency adjustments for the 2007 year.  
Reimbursements made to Argo Pacific for related expenses such as travel, 
telecommunications, and office supplies amounted to $25,000 and $26,000 for the 
years ending June 30, 2008 and 2007, respectively.  Total payments made to Argo 
Pacific for the years ended June 30, 2008 and 2007, were approximately $972,000, and 
$967,000, respectively. 

Included in accounts payable and accrued liabilities to Argo Pacific as of June 30, 
2008 and 2007 was $7,000 and $143,000, respectively.  
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

NOTE 8 - COMMITMENTS

 ICANN leases its offices and certain other facilities under operating lease 
agreements with termination clauses from three to twelve months.  Rent expense 
amounted to approximately $1,211,000 and $535,000 for the years ended June 30, 2008 
and 2007, respectively.  Minimum payments under the cancelable operating leases for the 
future years ending June 30 are approximately: 

2009 1,189,000$         
2010 1,014,000           
2011 823,000              
2012 800,000              
2013 67,000              

   Total 3,893,000$        

 ICANN has probable pass-through and additional charges from the sublessor which 
are not included in the minimum payments above.  The pass-through and additional 
charges cannot be reasonably estimated for future periods.  Pass-through and additional 
charges amounted to approximately $494,000 and $254,000 for the years ended June 30, 
2008 and 2007, respectively. 

NOTE 9 - DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN 

 ICANN’s 401(k) Plan (the “Plan”) is available to all employees in the United States at 
the first of the month following hire date with ICANN. ICANN contributes 5% of employee’s 
salary to the plan regardless of employee contributions. ICANN also matches employee 
contributions up to 10% of the employee’s annual salary.  Employer contributions for the 
years ended June 30, 2008 and 2007 amounted to approximately $1,083,000 and 
$709,000, respectively.   
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1. المسئولية في المجال العام
إن مسئولية المجال العام جانب مهم من مسئولية ICANN، وذات صلة بمدى تحقيق 

ICANN لوظيفة الثقة العامة. إن نموذج المسئولية هذا مماثل بطريقة أو بأخرى 
للنموذج الذي يطبق على الحكومات ومسئولي الحكومات. إن الجوانب البارزة من 
مسئولية اإلطار العام لـ ICANN هي أن عملياتها تتميز بالشفافية، حيث تكشف 

المعلومات لمجتمعها، كما توجد آليات إعادة النظر في القرارات وتوجد عملية تدقيق أو 
تقييم للتحقق من اتباع اإلجراءات ومن االلتزام بالمعايير.

ويتم دعم هذه المسئولية بوسائل مختلفة:

متطلبات الئحة ICANN للشفافية، أ.   

 ICANN ب.  سياسة كشف المعلومات التي توجه بنود المعلومات المتعلقة بنشاط  
التشغيلي للعامة،

ج.  إطار عمل حل النزاعات الذي يوضح اآلليات المتاحة لألفراد الذين يعتقدون أنه لم يتم   
،ICANN التعامل معهم بشكل عادل في تعامالتهم مع منظمة

د.  بيان المسئولية المالية الذي يوضح مراقبة الصالحية المالية والحوكمة أثناء دورة   
الميزانية، وآليات التقارير التي تضمن شفافية أمور ICANN المالية.

ICANN أ. االلتزامات الخاصة بالشفافية في لوائح
إن لوائح ICANN واضحة جًدا حول حاجة ICANN لاللتزام بمعايير الشفافية المناسبة 

http://www.icann.org/( ICANN لمنظمة تعمل في بيئة ثقة عامة. وبالفعل، تنص لوائح
general/bylaws.htm#I( على ما يلي:

إن ICANN وهيئاتها األساسية ستعمل بأقصى حد مالئم بطريقة منفتحة وشفافة ومتسقة مع 
اإلجراءات الموضوعة لضمان العدل. 

)المادة الثالثة، القسم األول(  

تنص اللوائح أيًضا على أنه أثناء أداء ICANN لمهمتها، فإنه هناك مجموعة من  

 

القيم األساسية يجب أن توجه قرارات وإجراءات منظمة ICANN، وهي تتضمن ما يلي:

7.  استخدام آليات تطوير سياسة مفتوحة وتتسم بالشفافية وتعمل على )1( تعزيز   
القرارات حسنة االطالع المعتمدة على نصيحة خبراء و)2( ضمان أن الهيئات األكثر 

تأثًرا يمكنها تقديم المساعدة في عملية تطوير السياسة.

8.  اتخاذ القرارات من خالل تطبيق سياسات ُموثَّقة بصورة محايدة وموضوعية، بقدر   
من التكامل والنزاهة.

9.  التصرف السريع استجابًة الحتياجات اإلنترنت، مع الحصول على مشاركة حسنة   
االطالع - كجزء من عملية اتخاذ القرار - من هذه الهيئات األكثر تأثًرا.

.ICANN ز فعالية 10.  استمرار المسئولية نحو مجتمع اإلنترنت عبر آليات ُتعزِّ  

)المادة األولى، القسم الثاني(    

أنواع مسئولية ICANN الثالثة
تتحمل شركة ICANN المسئولية بثالث طرق:

 ICANN 1.  مسئولية المجال العام التي تتعامل مع اآلليات ليضمن أصحاب المصالح أن  
تتصرف بطريقة مسئولة،

 ICANN 2.  مسئولية الشركة والمسئولية القانونية التي تغطي االلتزامات التي وضعتها  
خالل النظام القانوني وبموجب لوائحها، و

3.  المسئولية إزاء المجتمع المشارك التي تضمن أن أعضاء مجلس اإلدارة ووظائف   
.ICANN األداء التنفيذي متماشية مع رغبات وتوقعات مجتمع

إن ICANN مسئولة نحو المجتمع العالمي، لكن طبيعة مهمة ICANN الفريدة ال تسمح 
 .ICANN ألفراد المنظمة أن يبذلوا جهوًدا غير ضرورية وأن يتحكموا في أنشطة

وبالتالي ونتيجة عدم وجود أي أعضاء قانونيين، فإن ICANN تكون مسئولة أمام العامة 
بشكل عام بداًل من أي عضو محدد أو مجموعة من األعضاء. وتساعد هذه البنية على 

التخلص من شبح االنتهاكات التي تخلو من الثقة عن طريق السماح لـ ICANN بالعمل 
لتحقيق أفضل مصالح العامة بشكل عام بداًل من التركيز على المصالح الفردية ألفراد 
محددين. وتسمح هذه البنية أيًضا لـ ICANN بالعمل بشكل تعاوني، بداًل من التنافس، 

مع الناخبين المختلفين في مجتمع اإلنترنت.

وبموجب هيكل ICANN المؤسسي، يحق للمنظمات الداعمة والهيئات األخرى داخل 
ICANN التي تمثل قطاعات معينة من مجتمع المشاركين انتخاب مديرين في مجلس 
 ICANN هؤالء المديرون، في المقابل، يدينون بكل واجبات مدير .ICANN إدارة
في أدوارهم كأعضاء مجلس إدارة. وتتمثل واجبات المدير نحو المنظمة في االهتمام 

واالستعالم والوالء واالستثمار المأمون، وتكون لدوائرها االنتخابية األولوية على مصالح 
المنظمة التي تقوم باالنتخاب. إن كل عضو من أعضاء مجلس إدارة ICANN مسئول 
إزاء المجتمع المشارك ككل خالل قيامه بواجباته الرسمية كما يطالب باتخاذ القرارات 

التي تكون في مصلحة الشركة والمجتمع عموًما.

وتقع المسئولية القانونية القصوى للمنظمة على عاتق مجلس اإلدارة وليست على األفراد 
والهيئات التي يتألف منها مجتمع ICANN. بموجب قانون الشركات في كاليفورنيا، 
فإن مديري مجلس إدارة ICANN مسئولون مسئولية كاملة عن إدارة أعمال وشئون 

الشركة. وتعد الواجبات القانونية العامة لمدير ICANN مستحقة للشركة ذاتها، وللعامة 
على وجه العموم، وليست موجهة الهتمامات األفراد داخل مجتمع ICANN. وبذلك 

يمكن للمديرين، في بعض األحيان، صنع القرارات التي تتعارض مع اهتمامات األفراد 
والمجموعات في المجتمع كي يتم التعامل مع واجبات مجلس اإلدارة الرسمية الخاصة 

بالمديرين أو التوافق مع االلتزامات القانونية األخرى.

ICANN في في ICANNمسئولية وحوكمة الشركة

http://www.icann.org/general/bylaws.htm#I
http://www.icann.org/general/bylaws.htm#I
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وباإلضافة إلى ذلك، ووفًقا للوائح، إذا أخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار سياسات 
إلقرارها وتؤثر فعلًيا على تشغيل اإلنترنت أو األطراف األخرى، بما في ذلك مراعاة أية 

رسوم أو نفقات، يجب على ICANN أن:

•  تقدم إخطاًرا عاًما على موقع الويب الخاص بها يفسر السياسات التي يتم النظر في 
تبنيها والسبب من وراء ذلك، على األقل قبل 21 يوًما )أو قبل ذلك إن أمكن( قبل أن 

يتم اتخاذ أي إجراء بواسطة مجلس اإلدارة.

•  تقديم فرصة منطقية لألطراف للتعليق على تبني السياسات المقترحة، ورؤية تعليقات 
اآلخرين، واإلجابة على تلك التعليقات قبل أي إجراء بواسطة مجلس اإلدارة.

•  في تلك الحاالت التي تؤثر فيها السياسة على اهتمامات السياسة العامة، يتم طلب 
رأي اللجنة االستشارية الحكومية )GAC( ويتم األخذ في االعتبار أي نصيحة مقدمة 

بواسطة لجنة GAC فيما يتعلق بمبادرتها الخاصة أو بطلب من مجلس اإلدارة.

•  حيث يكون من الممكن ويتسق مع عملية تطوير السياسة ذات الصلة، يجب أيًضا أن 
يتم عقد منتدى عام بصفة شخصية للمناقشة في أية سياسات مقترحة قبل اتخاذ أي 

إجراء نهائي من مجلس اإلدارة.

•  وبعد اتخاذ إجراء بخصوص أي موضوع يتعلق بالسياسة من خالل هذه العملية، يجب 
على مجلس اإلدارة أن ينشر في محاضر االجتماع أسباب أي إجراء تم أخذه وتصويت 

كل مدير يصوت على اإلجراء والبيان المنفصل ألي مدير يختار نشر أي بيان.

ICANN ب. سياسة كشف المعلومات الوثائقية الخاصة بـ
تهدف سياسة ICANN لكشف المعلومات الوثائقية إلى ضمان أن المعلومات الموجودة 

في الوثائق المتعلقة بأنشطة ICANN التشغيلية والمملوكة لدى ICANN أو بحوزتها أو 
تحت سيطرتها تتاح للعامة إال إذا كان يوجد سبب قهري يفرض السرية.

من بين العناصر األساسية ألسلوب ICANN فيما يتعلق بالشفافية وكشف المعلومات هو 
تحديد مجموعة من المواد الشاملة التي توفرها ICANN على موقع الويب الخاص بها 

كأمر طبيعي.

تحديًدا، قامت ICANN بما يلي:  

•  تحديد العديد من فئات الوثائق التي تمت إتاحتها بالفعل كوقت مناسب

•  تطوير إطار زمني لالستجابة للطلبات بخصوص المعلومات غير المتاحة علًنا بالفعل

تحديد شروط محددة لعدم كشف المعلومات  •

•  وصف اآللية التي يمكن من خاللها لمن يطلب المعلومات استئناف قرار رفض النشر

وثائق أصبحت علنية في الوقت المناسب
تنشر ICANN على موقع الويب الخاص بها على الموقع www.icann.org، فئات 

متعددة من الوثائق في الوقت المناسب. وفيما يلي قائمة بتلك الفئات:

http://www.icann.org/annualreport – تقارير سنوية  •

http://www.icann.org/general/articles.htm – مواد تأسيس  •

http://www.icann.org/ – نصوص اجتماعات مجلس اإلدارة والمحاضر والقرارات  •
/minutes

http://www.icann.org/general/financial.html – الميزانية  •

http://www.icann.org/general/bylaws.htm – )اللوائح )الحالية  •

http://www.icann.org/general/archive-bylaws – )اللوائح )األرشيفية  •

http://www.icann.org/correspondence/ – المراسالت  •

http://www.icann.org/general/financial.html – المعلومات المالية  •

http://www.icann.org/general/litigation.htm – وثائق التقاضي  •

http://www.icann.org/general/agreements.htm – االتفاقيات الكبرى  •

http://www.icann.org/tlds/monthly-reports/ – تقارير السجل الشهرية  •

http://www.icann.org/planning – خطة التشغيل  •

http://www.icann.org/general/policy.html – وثائق السياسة  •

http://www.icann.org/presentations/ – الخطابات والعروض التقديمية والمنشورات  •

http://www.icann.org/planning – الخطة اإلستراتيجية  •

 – )ASO( معلومات المواد ذات الصلة بمنظمة المساندة الخاصة بالعناوين  • 
 ASO بما في ذلك وثائق سياسة http://aso.icann.org/docs/index.html
ووثائق سياسة سجل اإلنترنت اإلقليمي )RIR( واإلرشادات واإلجراءات ومسودات 
االجتماع والمحاضر والعروض التقديمية وإحصائيات التوجيه والمعلومات المتعلقة 

RIR بسجالت

 – )GNSO( معلومات المواد ذات الصلة بالمنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة  •
/http://gnso.icann.org – بما في ذلك المراسلة والعروض التقديمية وقرارات 

المجلس وطلبات التعليقات ومسودات الوثائق والسياسات والوثائق المرجعية )انظر 
http://gnso.icann.org/reference-documents.htm(، وثائق إدارة المجلس 

)http://gnso.icann.org/council/docs.shtml انظر(

 – )ccNSO( معلومات المواد ذات الصلة بالمنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة  •
http://ccnso.icann.org – بما في ذلك مسودات االجتماع والمحاضر والتقارير 

والعروض التقديمية

 – )ALAC( معلومات المواد ذات الصلة باللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  • 
http://alac.icann.org – بما في ذلك المراسلة والبيانات ومحاضر االجتماعات

 – )GAC( معلومات المواد ذات الصلة باللجنة االستشارية الحكومية  • 
http://gac.icann.org/web/index.shtml – بما في ذلك مبادئ التشغيل ومبادئ 
 gTLD Whois ومبادئ بخصوص مشكالت ccTLD ومبادئ نطاقات gTLD نطاقات

واالتصاالت ونصوص االجتماعات وجداول األعمال

ICANN في في ICANNمسئولية وحوكمة الشركة
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 – )RSSAC( معلومات مواد ذات صلة باللجنة االستشارية لخادم الجذر  • 
/http://www.icann.org/committees/dns-root – بما في ذلك محاضر 

ومعلومات االجتماعات والمعلومات التي تحيط بالمشروعات المستمرة

 – )SSAC( معلومات المواد ذات الصلة باللجنة االستشارية لألمان واالستقرار  • 
/http://www.icann.org/committees/security – بما في ذلك ميثاقها 

وعروض تقديمية متنوعة، وخطط العمل والتقارير والتوصيات

االستجابة لطلبات المعلومات
 ،ICANN إذا طلب عضو من العامة معلومات ليست متاحة بشكل علني، ستستجيب
إلى أقصى حد ممكن، إذا طلب عضو من العامة معلومات ليست متاحة بشكل علني، 
ستستجيب ICANN، إلى أقصى حد ممكن إذا لم يكن من المتوقع أن يتم الوفاء بذلك 
اإلطار الزمني، فستقوم ICANN بإعالم الطالب كتابًيا بالتوقيت الذي سيتم فيه تقديم 
 ICANN الرد، مع تحديد األسباب الضرورية للمهلة المطلوبة لالستجابة. وإذا قامت

برفض طلب المعلومات، فستقدم بياًنا كتابًيا للطالب تحدد فيه أسباب الرفض.

شروط رفض الكشف
 قامت ICANN بتحديد مجموعة الشروط التالية لعدم الكشف عن المعلومات:

•  المعلومات المقدمة بواسطة أو إلى إحدى الحكومات أو إلى منظمة عالمية، أو أي شكل 
من أشكال ذكر تلك المعلومات، والمتوقع أن يتم حفظها في سرية أو التي يحتمل أو 

ربما يحتمل أن تؤثر على عالقات ICANN مع ذلك الطرف بشكل كبير.

•  المعلومات الداخلية التي، إذا تم كشفها، ربما أو يحتمل أن تؤثر على نزاهة عملية 
صناعة القرارات االستشارية في ICANN عن طريق إعاقة تبادل األفكار 

واالتصاالت بشكل نزيه، بما في ذلك الوثائق الداخلية والمذكرات ووسائل االتصال 
المماثلة األخرى إلى أو من مديري ICANN ومستشاري مديريها وموظفيها 

ومستشاريها ومتعهديها ووكالئها.

•  المعلومات التي يتم تبادلها أو إعدادها من أو استمدادها من عملية صناعة القرارات 
االستشارية بين ICANN وبين دوائرها االنتخابية، أو الكيانات األخرى التي تتعاون 

معها ICANN، والتي، إذا تم نشرها، فربما ويحتمل أن تؤثر على نزاهة عملية 
صناعة القرارات بين ICANN ودوائرها االنتخابية أو الكيانات األخرى التي تتعاون 

معها ICANN من خالل إعاقة التبادل النزيه لألفكار واالتصاالت.

•  سجالت الموظفين والسجالت الطبية والتعاقدية وسجالت المكافآت وغيرها من 
السجالت المماثلة ذات الصلة بالمعلومات الشخصية للفرد، عندما يحتمل أو ربما 

يحتمل أن يؤدي الكشف عنها إلى انتهاك خصوصية الشخص باإلضافة إلى إجراءات 
آليات وتحقيقات االستئناف الداخلي.

•  المعلومات المقدمة إلى ICANN بواسطة طرف، والتي، إذا تم نشرها، فربما ومن 
المحتمل التأثير على المصالح التجارية أو المالية أو على الوضع التنافسي لهذا الطرف 

بشكل كبير، أو التي تم توفيرها إلى منظمة ICANN بموجب اتفاقية عدم كشف أو 
بنود عدم الكشف في اتفاقية.

معلومات العمل السرية أو السياسات واإلجراءات الداخلية.  •

•  المعلومات التي، إذا تم كشفها، فمن المحتمل وربما أن تعرض حياة أي شخص أو 
صحته أو أمانه للخطر، أو تؤثر على مسار تحقيق العدالة.

•  المعلومات الخاضعة للعميل المحامي، أو التي تعتبر ضمن امتيازات منتجات العمل 
التي ينتجها المحامي، أو أي امتياز آخر يمكن تطبيقه، أو المعلومات التي يمكن أن 

يضر الكشف عنها بأي تحقيق قانوني أو حكومي أو داخلي.

•  مسودات كل المراسالت أو التقارير أو الوثائق أو االتفاقيات أو العقود أو رسائل البريد 
اإللكتروني أو أي أشكال أخرى من االتصاالت.

•  المعلومات ذات الصلة بأي طريقة بأمان واستقرار اإلنترنت، بما في ذلك عملية 
جذر L أو أي تغييرات أو تعديالت أو إضافات تتم على منطقة الجذر.

.ICANN األسرار التجارية والمعلومات التجارية التي ال يتم الكشف عنها للعامة بواسطة  •

•  طلبات المعلومات )1( غير المنطقية أو )2( الزائدة عن الحد أو المجهدة بشكل كبير 
أو )3( التي ال يمكن االلتزام بها أو )4( التي وضعت لغرض سيئ أو لغرض إحداث 

اضطراب، أو التي يطلبها شخص كثير الشكوى أو مضطرب.

إن المعلومات التي تقع ضمن أي من مجموعات الشروط المذكورة أعاله ربما يمكن 
إتاحتها للعامة إذا رأت ICANN ذلك، شريطة أن تكون المصلحة العامة التي يمكن 

جنيها من كشف المعلومات أكبر من الضرر الذي ينجم عن كشفها. وباإلضافة إلى ذلك، 
تحتفظ ICANN بحقها في منع كشف المعلومات وفًقا لشروط غير مذكورة أعاله إذا 

رأت ICANN أن الضرر الذي يمكن أن يقع عند الكشف عن تلك المعلومات يكون أكبر 
من المصلحة العامة التي يمكن جنيها من كشفها. لن ُيطلب من ICANN إنشاء أو عمل 

ملخصات ألي معلومات موثقة، ولن يكون مطلوًبا منها االستجابة للطلبات التي تبحث 
عن معلومات تكون متاحة بالفعل.

استئناف عمليات الرفض
عندما يرغب الطالب في رفع استئناف ضد رفض ICANN الكشف عن معلومات، يجب 

على الطالب اتباع إجراءات طلب إعادة النظر أو إجراءات المراجعة المستقلة، حسبما يسري، 
وكما هو موضح في القسمين الثاني والثالث من لوائح ICANN، التي يمكن االطالع عليها 

.http://www.icann.org/general/bylaws.htm على الموقع

ICANN ج. آليات حل النزاع في
يوجد نطاقان تحتاج فيهما ICANN آلليات لحل النزاعات.

•  عندما يدخل أطراف في نزاع مع منظمة ICANN ألنهم يعتقدون أنه لم يتم اتباع 
اإلجراءات والعملية المناسبة عند اتخاذ قرار من مجلس اإلدارة أو عندما يعتقدون أنه لم 

تتم معاملتهم بشكل عادل في أية عملية من عمليات منظمة ICANN. ويتم وصف عملية 
حل النزاعات المكونة من ثالثة أجزاء والمتاحة ألعضاء المجتمع بالتفصيل أدناه في قسم 

"النزاعات المتعلقة بالعمليات والتعامل العادل".

ICANN في في ICANNمسئولية وحوكمة الشركة

http://www.icann.org/committees/dns-root/
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وهيئة IRP لديها السلطة للقيام بما يلي:

•  طلب مراسالت مكتوبة إضافية من الطرف الساعي للمراجعة أو مجلس اإلدارة أو من 
المنظمات الداعمة أو من أي أطراف أخرى.

•  تصريح ما إذا كان إجراء أو تراخي مجلس اإلدارة قد تم بما ال يتسق مع بنود التأسيس أو 
اللوائح.

•  رفع التوصية لمجلس اإلدارة بتعليق أي إجراء أو قرار، أو أن يأخذ مجلس اإلدارة أي 
إجراء مؤقت، حتى يحين الوقت لمجلس اإلدارة إلجراء المراجعة والتعامل وفًقا لرأي 

.IRP هيئة

يتم تشغيل هيئة IRP بواسطة موفر تحكيم دولي، وهو المركز العالمي لحل النزاعات 
)انظر الموقع http://www.adr.org/icdr(. تم تحديد الخطوات الالزمة لطلب 

 .ICANN مراجعة من قبل هيئة المراجعة المستقلة ببساطة وبوضوح في موقع ويب 
http://www.icann. في الموقع IRP يمكن العثور على النماذج الالزمة لبدء مراجعة

org/general/accountability_review.html. تنفذ هيئة IRP الكثير من عملها عبر 
اإلنترنت أو عبر الهاتف لتقليل التكاليف وكي تجعل العملية فعالة ومرنة لمقدم الشكوى.

ICANN المحقق في الشكاوى التابع لـ
يتم إنشاء مكتب محقق الشكاوى في لوائح ICANN. إن المحقق في الشكاوى مصدر 

مستقل وغير متحيز يوفر ألعضاء المجتمع آلية مجانية غير رسمية للتعامل مع القرارات 
أو اإلجراءات التي يرون أنها غير عادلة أو التي تتراخى المنظمة عن اتخاذها. ربما يطلب 

أي شخص يتأثر بإجراء أو قرار أو تراٍخ من ICANN إجراء مراجعة من قبل المحقق 
في الشكاوى. إن محقق الشكاوى لديه السلطة للتحقيق وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة 

لتحسين أو تغيير السياسات أو اإلجراءات أو الدعاوى، ولكن ليس لديه السلطة ليأمر بإجراء 
التغييرات. ويتمتع محقق الشكاوى بالحرية في نشر أو عدم نشر النتائج والتوصيات. ويقوم 

محقق الشكاوى سنوًيا بإصدار تقرير سنوي يوضح أنشطة مكتب محقق الشكاوى لهذه 
السنة. يتم نشر هذا التقرير للتوزيع على األطراف المعنية وتتم إتاحته أيًضا على موقع 

.ICANN ويب

نزاعات حول نتائج عملية اتخاذ القرار
لقد تم تصميم آليات حل النزاع المذكورة أعاله لتقديم وسائل فعالة ومنخفضة التكلفة 
 يمكن ألعضاء مجتمع ICANN من خاللها التعامل مع الشكاوى وحل المشكالت. 

كما هو مذكور بتفصيل دقيق في كل األقسام أدناه حول المسئولية القانونية، ربما تختار 
األطراف المتنازعة مع ICANN اللجوء إلى النظام القضائي لحل نزاعهم أو يمكنهم في 
الحاالت القصوى اللجوء إلى اآلليات المقدمة بواسطة والية كاليفورنيا لحل المشكالت مع 

الشركات غير الهادفة إلى الربح ذات المنفعة العامة.

مراجعة مستمرة آلليات حل النزاعات
تحاول ICANN جاهدة الحفاظ على أعلى معايير المسئولية والشفافية. إن التحسين 
المستمر لآلليات يعد جانًبا مهًما من هذا الجهد للتعامل مع الشكاوى وحل المشكالت 
في مجتمع ICANN. وكجزء من الجولة الدورية للمراجعات لكل جوانب عمليات 

ICANN، ستقوم لجنة حوكمة مجلس اإلدارة بتنفيذ مراجعات آلليات حل النزاعات 
الخاصة بشركة ICANN لضمان الوفاء باحتياجات كل أعضاء المجتمع ليتم التعامل مع 

الشكاوى بشكل أكثر كفاءة وأكثر فاعلية.

•  قد تكون األطراف في حالة نزاع مع ICANN بسبب عدم موافقتهم على نتيجة عملية 
اتخاذ القرار في ICANN وليس على العملية نفسها. والطريقة الحالية للتعامل مع مثل تلك 

النزاعات تكون من خالل النظام القضائي أو عبر التحكيم إذا كان متاًحا وفًقا لبنود اتفاقية 
ICANN. ويتم توضيح هذا األسلوب في قسم "نزاعات حول نتائج عملية اتخاذ القرار".

النزاعات المتعلقة بالعمليات والتعامل العادل
إن لدى ICANN عملية حل نزاعات تتكون من ثالثة أقسام، وهي متاحة ألعضاء المجتمع 

الذين يشعرون بأنهم لم يتم التعامل معهم بشكل عادل أو الذين يعتقدون أنه لم يتم اتباع 
اإلجراءات القانونية في عملية اتخاذ قرار ما في مجلس اإلدارة.

وربما يختار أعضاء المجتمع أًيا من هذه األساليب تكون أكثر مالءمة الحتياجاتهم. ويتم تقديم 
وتفضيل أساليب حل نزاعات بديلة ألنها طرق مرنة وشفافة ومسئولة لحل النزاعات.

لجنة إعادة النظر التابعة لمجلس اإلدارة
إن لجنة إعادة النظر هي منصة االستئناف أو قناة حل النزاعات الرسمية األولى. وهي 

لجنة دائمة مكونة من أعضاء مجلس إدارة ICANN. وربما تستمع لجنة إعادة النظر إلى 
طلب إعادة النظر ألي قرار يتم اتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة أو المنظمة بدون تكلفة على 
مقدم الشكوى. والهدف من مراجعة لجنة إعادة النظر هو التأكد من أنه قد تم اتباع العملية 

الصحيحة بواسطة مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالوصول إلى قراره. واللجنة لديها السلطة لرفع 
التوصيات إلى مجلس اإلدارة بالتغييرات المناسبة، وربما تصحيح أو تغيير قرارات ربما 

لم يتم اتخاذها بواسطة تصويت مجلس اإلدارة ككل. ويتم نشر أنشطة وقرارات اللجنة على 
.ICANN موقع الويب الخاص بمنظمة

وتتكون لجنة إعادة النظر من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة ولديها السلطة للقيام بما يلي:

تقييم طلبات المراجعة أو إعادة النظر.  •

•  تحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ قرار بتعليق اإلجراء المتنازع عليه عبر الطلب.

•  تنفيذ أي تحقيق واقعي يعتبر مناسًبا.

•  طلب مراسالت كتابية إضافية من الطرف المعني أو من األطراف األخرى.

•  رفع توصية لمجلس إدارة ICANN فيما يتعلق باستحقاقات الطلب.

)IRP( هيئة المراجعة المستقلة
إن هيئة المراجعة المستقلة )IRP( هي آلية حل النزاعات الرسمية الثانية. وقد تم وضعها 

في لوائح ICANN، ويجب على ICANN التعاون مع هيئة IRP من خالل تقديم الوثائق 
أو المعلومات. وتقوم هيئة IRP بتعزيز المسئولية والشفافية عن طريق السماح ألي شخص 

معني بشكل مادي بقرار ICANN بالتوجه إلى آخر خارجي ليقوم بمراجعة هذا اإلجراء 
أو القرار. إن مهمة هيئة IRP الرئيسية هي مراجعة إجراءات وقرارات وتراخيات مجلس 

اإلدارة لتحديد ما إذا كان مجلس اإلدارة يلتزم ببنود التأسيس واللوائح.

ICANN في في ICANNمسئولية وحوكمة الشركة
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د. المسئولية المالية
بمجرد أن تتم الموافقة على الميزانية بواسطة مجلس اإلدارة، يتم بناء العديد من 

الفحوصات واألرصدة في إطار عمل مسئولية ICANN المالية. يتم التدقيق في حسابات 
 .ICANN المالية سنوًيا بواسطة مدقق خارجي وبما يتوافق مع لوائح ICANN

وباإلضافة إلى ذلك، فإن مجلس إدارة ICANN به لجنتان تراجعان الشئون المالية في 
داخل ICANN، وهما لجنة الشئون المالية ولجنة التدقيق.

التدقيق الخارجي المستقل
يتم التدقيق في حسابات ICANN سنوًيا بواسطة مدقق خارجي مستقل. وهذا األمر هو 
أحد المتطلبات التي تنص عليها اللوائح والذي تعتبره ICANN من الممارسات الجيدة 

التي تضمن أن اإلدارة والحوكمة المالية تتم على أعلى مستوى. تتم إتاحة تقارير المدقق 
إلى لجنة التدقيق بالمجلس ويتاح التقرير للمجتمع.

لجنة الشئون المالية
إن لجنة الشئون المالية بمجلس إدارة ICANN مسئولة عن المشاورة مع الرئيس فيما 

يتعلق بالميزانية السنوية للمنظمة، إلجراء المراجعة وتقديم التوصيات في الميزانية 
السنوية التي يقدمها الرئيس، كما أنها مسئولة عن تطوير وعمل توصيات خاصة 

باألهداف المالية للمنظمة على المدى الطويل. ومن خالل التنسيق مع الرئيس، ربما تنشئ 
اللجنة المالية معايير يتم وفقها تتبع وعمل تقارير هذه الميزانية بما يناسب احتياجات 

اللجنة ومجلس اإلدارة.

لجنة التدقيق
إن لجنة التدقيق الخاصة بمجلس إدارة ICANN مسئولة عن التوصية باختيار مدقق 

خارجي مستقل سنوًيا إلجراء تدقيق للشئون المالية الخاصة بـ ICANN، الستالم 
ومراجعة وإرسال التقرير المالي السنوي الخاص بالمدققين الخارجيين المستقلين إلى 

مجلس اإلدارة، لنشر هذا التقرير لالستهالك العام، وألي أمور أخرى ربما تجذب 
انتباهه.

وُتعقد هذه اللجان بانتظام خالل العام لمراقبة الحالة المالية للمنظمة وللتأكد من االلتزام 
بمعايير عالية من المسئولية المالية.

إعداد التقارير
هناك عنصران في إعداد التقارير في إطار عمل مسئولية ICANN المالية: الحسابات 

المالية المدققة والتقرير السنوي.

الحسابات المالية
قبل 120 يوًما األخيرة من السنة المالية، تقدم لجنة التدقيق مجموعة الحسابات النهائية 
المدققة الخاصة بالسنة إلى مجلس اإلدارة، مع تقرير تدقيق يفحص معيار االلتزام مع 

المعايير المحاسبية.

يتم نشر الحسابات النهائية على موقع الويب الخاص بـ ICANN إلطالع مجتمع 
ICANN على تلك المعلومات.

التقرير السنوي
تنشر ICANN أيًضا تقريًرا سنوًيا يعرض تفاصيل مستوى التقدم فيما يتعلق بالمبادرات 

المحددة في الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية وفي الميزانية.

فهو يقدم تعليقات إلى المجتمع تتعلق باإلنجازات التي تم تحقيقها أثناء العام.

2. المسئولية القانونية ومسئولية الشركة
إن المسئولية القانونية ومسئولية الشركة التي تأتي من خالل لوائح المنظمة ومن خالل 

القوانين القومية وقوانين الوالية التي تحكم سلوك ICANN هي جانب ثاٍن مهم من 
مسئولية ICANN. تعزز اللوائح عمليات ICANN وتوضح بصفة خاصة اإلجراءات 

الالزمة لتعيين مديرين وإلجراء عملية حوكمة ICANN األساسية، وهي العملية المتعلقة 
.ICANN بمجلس اإلدارة. لذلك، فهي مكون أساسي في إطار عمل مسئولية

ICANN هي منظمة غير هادفة إلى الربح ذات منفعة عامة مقرها في كاليفورنيا، وهي 
خاضعة لكل من قوانين والية كاليفورنيا والقوانين الفيدرالية الخاصة بالواليات المتحدة. 

إن تقديم والية كاليفورنيا إطار عمل صارًما للمسئوليات القانوينة الخاصة بمنظمات 
هذا النوع هو سبب من أسباب إنشاء ICANN كشركة غير هادفة للربح وذات منفعة 

عامة في كاليفورنيا. إن المسئوليات التي تم وضعها من خالل لوائح ICANN وهيكلها 
المؤسسي يجب أن يؤكد ألصحاب المصالح لدرجة اليقين أن ICANN تعمل حسب 

أعلى معايير المسئولية.

يتم تدعيم هذه المسئولية بواسطة:  

متطلبات الئحة ICANN لمسئولية الشركة،  أ.   

ب.  االلتزامات القانونية الخاصة بدائرة االختصاص القضائي لـ ICANN كمنظمة   
غير هادفة للربح وذات منفعة عامة في كاليفورنيا.

متطلبات الالئحة
إن لوائح ICANN هي القواعد الداخلية المعمول بها من قبل الشركة.

تنص اللوائح على أن سلطات ICANN وكافة أمور الملكية واألعمال والشئون يتم 
تنفيذها بواسطة أو تحت توجيه من مجلس اإلدارة. وال يجوز أن يتصرف مجلس اإلدارة 

إال من خالل تصويت أغلبية من كل أعضاء مجلس اإلدارة في أي اجتماع سنوي أو 
منتظم أوخاص للمجلس، أو من خالل موافقة كتابية جماعية من كل األعضاء الذين لهم 

حق التصويت.

وتتطلب الالئحة أيًضا أن يكون لدى ICANN عملية حالية يمكن ألي شخص أو كيان 
من خاللها طلب إجراء مراجعة أو إعادة النظر في إجراءات قام بها مجلس اإلدارة 

وتؤثر بشكل ملموس على فرد أو كيان. وهذا األمر موضح بالتفصيل في إطار العمل 
.ICANN المتعلق بحل النزاعات في

ويمكن أن يتم تغيير اللوائح فقط وأن يتم تبني لوائح جديدة بواسطة تصويت الثلثين )3/2( 
من كل أعضاء مجلس اإلدارة.

ب. االلتزامات القانونية االختصاصية
 ICANN بوصفها منظمة غير هادفة إلى الربح وذات منفعة عامة في كاليفورنيا، فإن

خاضعة لكل من قوانين والية كاليفورنيا والقوانين الفيدرالية الخاصة بالواليات المتحدة. 
إن القوانين السارية بصفة عامة على ICANN وعملياتها تشتمل على القوانين المتعلقة 
بالسلوك السيئ والقوانين السارية على األنشطة التعاقدية للشركات والقوانين التي تحظر 

السلوك االحتكاري. وبوصفها شركة، فإن ICANN هي كيان قانوني ولديها القدرة 
على المقاضاة ويجوز أن تتم مقاضاتها على إجراءاتها، كما يمكن أن تكون مسئولة أمام 

محكمة ذات اختصاص قضائي صالح حيال تعامالتها التجارية مع المجتمع العالمي. 
وعليه، فإنه يتم تنفيذ أنشطة ICANN في المجتمع العالمي من منطلق وعي وتقدير 

للقوانين القابلة للتطبيق عليها كمنظمة.

ICANN في في ICANNمسئولية وحوكمة الشركة
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بناًء على المواد الخاصة بتأسيسها:

ICANN هي منظمة غير هادفة للربح وذات منفعة عامة  •

ولم يتم تنظيمها لتوفير مكاسب خاصة ألي فرد  •

القانون الذي ينظم ICANN يسمى قانون كاليفورنيا الخاص بالشركات غير الهادفة 
للربح وذات المنفعة العامة ألهداف خيرية وعامة. وقد تم إعفاء ICANN من الضرائب 

بواسطة حكومة الواليات المتحدة الفيدرالية وحكومة والية كاليفورنيا. وتم إعفاء 
ICANN من الضرائب على أساس مهمتها لتقديم التنسيق الفني لإلنترنت، والفوائد 
الناتجة للمجتمع العام عموًما. وحالة ICANN كمنظمة معفاة من الضرائب تحمل 

في طياتها مسئوليات معينة نحو السلطات الفيدرالية والحكومية والتي تختلف عن تلك 
المتعلقة بتلك الكيانات الخاضعة للضرائب الهادفة للربح. وبشكل أكثر تحديًدا، فإن 

األنشطة التشغيلية واتخاذ القرارت التنظيمية يتم توجيهها بواسطة المتطلبات المدمجة 
في ميثاق ICANN لألهلية المستمرة لحالة اإلعفاء من الضرائب. والمحامي العام 

لكاليفورنيا هو المراقب القانوني على شركات كاليفورنيا ذات المنفعة العامة مثل 
ICANN. وبالتالي، يعمل المحامي العام على حماية مصلحة جميع المستفيدين من 

العامة خالل دائرة السلطة القضائية الخاصة به. يجوز للمحامي العام، المتصرف باسم 
العامة، أن يجري تحقيقات وينفذ اإلجراءات القانونية لضمان أن ICANN ال تبتعد عن 

هدفها الخيري العام. وبالنسبة لسلوك الشركات الذي أصبح من غير الممكن معالجته 
أو تصحيحه، فإن أفراد العامة أيًضا قادرون على تقديم عريضة للنائب العام للقيام بهذه 

التحقيقات.

إن ICANN معترف بها كمنظمة خيرية عامة منصوص عليها في قانون اإليرادات 
الداخلية (IRC) (3)(c)501 §. وهذا االعتراف يحمل في طياته فوائد عديدة، أي، 

استثناء من الضرائب الفيدرالية والقدرة على استالم مساهمات خيرية تستقطع منها 
الضريبة. ولكن، ولكونها منظمة تابعة للقانون IRC (3)(c)501 §، ُتفرض أيًضا 
 ICANN ومن بين هذه المسئوليات أن مديري .ICANN مسئوليات خاصة على

يجب أن يضمنوا أن ICANN تعمل بشكل حصري على تعزيز أهدافها الخيرية العامة 
والعلمية وأنها تتجنب المعامالت التي ربما تعطي فوائد اقتصادية زائدة للعاملين في 
المنظمة أو لآلخرين من التابعين لـ ICANN أو لألطراف الخاصة من المتعاقدين 

.ICANN مع

التزامات المديرين الرسمية
بموجب قانون الشركات في كاليفورنيا، فإن مديري مجلس إدارة ICANN مسئولون مسئولية 
كاملة عن إدارة أعمال وشئون الشركة. إن الواجبات القانونية العامة لمدير ICANN مملوكة 

للشركة نفسها وللعامة عموًما.

وبشكل عام، يجب أن يقوم مدير المنظمة غير الهادفة إلى الربح وذات المنفعة العامة 
بواجباته بحسن نية، وبما يحقق أفضل مصالح الشركة وبعناية شديدة، بما في ذلك إجراء 
االستعالمات المناسبة، كما يفعل أي شخص عادي متزن في منصب مماثل ويعمل تحت 

ظروف مشابهة.

وبشكل عام، يفهم أن هذا األمر يشتمل على أربعة واجبات، يدين بهم المديرون للمنظمة 
ودوائرها االنتخابية: )1( واجب االهتمام و)2( واجب االستعالم و)3( واجب الوالء 

و)4( واجب االستثمار المأمون.

واجب االهتمام
واجب االهتمام معبر عنه أفضل تعبير على أنه الجدية التي يضفيها كل مدير على 

مسئولياته مثل التعرف على أهداف أعمال المنظمة والمحافظة عليها. ويتضمن أيًضا 
اعتبارات أخرى متعلقة بالعمل ومعلومات الصناعة ذات الصلة بأنشطة المنظمة، 

والخدمة على نفس األساس في اللجان التي ربما يعين بها المدير. يتطلب واجب االهتمام 
أيًضا أن يأخذ المدير المعايير المسئولة لضمان أن المنظمة تتم إدارتها وتوجيهها بطريقة 

تتفق مع مهمتها. وباإلضافة إلى ذلك، يتطلب واجب االهتمام من المديرين أن يكونوا 
متنبهين لالهتمامات المعبر عنها بواسطة مجلس المنظمة وأن يتبعوا التوجيهات المتعلقة 

بسرية النصيحة واإلستراتيجية القانونية العامة الموافق عليها بواسطة مديري مجلس 
اإلدارة أو المسئولين فيما يتعلق بالتعامل مع المشكالت أو الموضوعات المحددة التي 

ربما تظهر.

واجب االستعالم
يتطلب واجب االستعالم بشكل عام أن يأخذ المدير الخطوات الضرورية ليكون مطلًعا 

بشكل كاف ليتخذ القرارات بالنيابة عن المنظمة وليشارك في أنشطة مديري مجلس 
اإلدارة. والستيفاء هذا الواجب، يجب على المديرين أن يوازنوا بين االعتبارات 

المتنافسة، مثل التزامات المنظمة ذات الصلة بسرية المعلومات المستلمة من األطراف 
األخرى وحقوق الخصوصية الخاصة بالموظفين واآلخرين الذين يتعاملون مع المنظمة 

أو امتياز العميل المحامي المتعلق باإلجراءات أو االستشارات القانونية للمنظمة والحماية 
من كشف معلومات ربما تضر أعمال المنظمة أو ملكيتها أو مصالح أخرى.

واجب الوالء
يتضمن واجب الوالء بشكل عام حماية مصالح المنظمة في أعمالها وممتلكاتها وأصولها 

وموظفيها وحقوقها القانونية، وتجنب تضارب المصالح أو التعامل الذاتي فيما يتعلق 
بالمديرين، وخدمة مصالح المنظمة وليس مصالح أي فرد أو مجموعة أخرى، بما في 

ذلك دوائر المنظمة االنتخابية التي تتسبب في اختيار المدير.

واجب االستثمار المأمون
يطلب من مديري المنظمات غير الهادفة للربح، عند إدارة استثمارات المنظمة، تجنب 
المضاربة وااللتزام بأي معايير في مواد أو لوائح المنظمة أو شروط أية هبة أو منح 

مالية مقدمة إلى الشركة.

في ICANNمسئولية وحوكمة الشركة
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وتساعد هذه البنية على التخلص من شبح االنتهاكات التي تخلو من الثقة عن طريق 
السماح لـ ICANN بالعمل لتحقيق أفضل مصالح العامة بشكل عام بداًل من التركيز 

على المصالح الفردية ألفراد محددين. وتسمح هذه البنية أيًضا لـ ICANN بالعمل بشكل 
تعاوني، بداًل من التنافس، مع الناخبين المختلفين في مجتمع اإلنترنت. ويضع هذا القسم 
اآلليات التي تجعل ICANN بها نفسها مسئولة عن مجتمعها المشارك. الجوانب المهمة 

هي:

أ.  التكوين التمثيلي لمجلس اإلدارة يسمح لكل أجزاء مجتمع ICANN بالمشاركة   
في عملية ICANN الخاصة بمجلس اإلدارة، 

ب.  عملية التخطيط االستشارية في مجتمع ICANN تحدد االتجاه اإلستراتيجي   
وتحدد األولويات والميزانيات التشغيلية،

ج.  جدول المراجعات المستمرة لهيكل ICANN طبًقا للمادة الرابعة، القسم الرابع   
،ICANN من لوائح

،ICANN د.  مبادئ الترجمة التي توجه ترجمة الوثائق في مجتمع  

هـ.  المبادئ االستشارية التي توجه العمليات االستشارية المستخدمة إلنشاء مساهمة   
،ICANN مجتمعية فيما يتعلق بمشكالت

و.  بيان معايير السلوك المتوقعة الذي يوضح معايير السلوك المتوقعة من هؤالء   
.ICANN الذين يشاركون في عملية

ICANN أ. التكوين التمثيلي لمجلس إدرة
بالرغم من أن سلطات مجلس اإلدارة يتم تحديدها بوضوح في اللوائح، إال أن مجلس 

اإلدارة يستمد جانًبا مهًما من صالحياته من الطبيعة المختلفة والعالمية لعضويته. ويستمد 
مجلس إدارة ICANN عضويته من اختيار المجتمع ومن خالل لجنة الترشيح. ويتم 

الوصول إلى عضوية لجنة الترشيح أيًضا من خالل المجتمع.

ويتم تشكيل مجلس اإلدارة كما يلي:

•  يتم انتخاب ستة أعضاء من مجلس اإلدارة )مديرين( من المنظمات الداعمة لـ 
ICANN )اثنين من كل من منظمة المساندة الخاصة بالعناوين )ASO( والمنظمة 

الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة )ccNSO( والمنظمة الداعمة ألسماء النطاقات 
.))GNSO( العامة

الرئيس هو عضو يحق له التصويت في مجلس اإلدارة.  •

•  يتم اختيار ثمانية أعضاء بواسطة لجنة الترشيح. )سوف يلي الحًقا وصف لتكوين 
وطريقة عمل لجنة الترشيح.( يتم اختيار األفراد المعينين في لجنة الترشيح هؤالء 

حسب معايير صارمة تشمل الذكاء والنزاهة وخبرة مجلس اإلدارة المتعلقة بمجتمع 
اإلنترنت باإلضافة إلى فهم مهمة ICANN. يتوجب على لجنة الترشيح أيًضا اختيار 

 .ICANN المرشحين بطريقة تسمح بالحفاظ على التنوع الجغرافي لمجلس إدارة
وباإلضافة إلى ذلك، توجد ست منظمات ال يحق لها التصويت، واحدة من كل من:

•  اللجنة االستشارية الحكومية  

•  اللجنة االستشارية لخادم الجذر  

باإلضافة إلى ذلك، نظًرا إلعفاء ICANN من الضرائب، فإن مديريها ومسئوليها يدينون 
بضرورة تجنب التعامالت ذات الفوائد العالية والتعامالت التي تعود بفائدة على أي 

شخص يعمل في المنظمة )أي مسئول أو مدير في ICANN( أو تلك التعامالت التي قد 
تصب في مصلحة طرف خاص ال يعمل في المنظمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مديري 
منظمة غير هادفة إلى الربح وذات فوائد عامة في كاليفورنيا يجوز لهم، تحت ظروف 

معينة، التعرض لمسئولية شخصية نتيجة األضرار غير المؤمن عليها والناتجة عن 
أفعال أو عمليات حذف خارج مجال واجبات المدير، والتي ال تجرى بحسن نية أو تتسم 
 بالطيش أو تكون مفرطة أو متعمدة أو مهملة بشكل عام. وتنطبق مستويات مشابهة من  

المسئولية القانونية إذا فتحت الشركة فروًعا عالمية لها. لقد دارت نقاشات في أروقة 
مجتمع ICANN حول مراجعة الحالة المحتملة لوضع ICANN القانوني في سياق 

تدويلها بشكل أكبر. وأًيا كان ما يمكن أن ينبثق من هذه المناقشات، إذا وصلت إلى 
أي شيء، تلتزم ICANN بالحفاظ على نفس مستويات المسئولية الخارجية مثل تلك 

المنصوص عليها أعاله.

مسئولية كبار الموظفين
يقوم كبار موظفي ICANN بدور مسئولي المنظمة ويتم انتخابهم سنوًيا بواسطة مجلس 

اإلدارة. وتتطلب اللوائح تعيين الرئيس واألمين ومدير الحسابات. يعين مجلس اإلدارة 
الرئيس والمدير التنفيذي ويسمح مجلس اإلدارة بتعيين المسئولين اآلخرين بشكل سنوي. لدى 
مجلس اإلدارة أيًضا القدرة على استبعاد أي مسئول بواسطة تصويت ثلثي أعضاء المجلس، 
وكل مسئول يكون خاضًعا لسياسات تضارب المصالح الخاصة بـ ICANN. مثل أعضاء 

مجلس اإلدارة، هؤالء المسئولون عليهم مسئوليات رسمية إزاء الشركة وهم أيًضا معرضون 
للمسئولية بموجب قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية.

3. المسئولية إزاء المجتمع المشارك
تعمل ICANN على نموذج أصحاب مصالح متعددين يضم مجموعة كبيرة من األطراف 

ذات الصلة لتطوير سياسة من شأنها تعزيز استقرار وتكامل اإلنترنت. وكشراكة عامة 
ست ICANN جهودها لحفظ استقرار تشغيل اإلنترنت لعدة أسباب  ذات طابع خاص، كرَّ

منها: تشجيع المنافسة وتحقيق تمثيل أوسع لمجتمعات اإلنترنت على مستوى العالم، وتطوير 
السياسة المالئمة لمهمتها عبر عمليات ارتقائية تقوم على اإلجماع. ومن خالل هيكل 

ICANN، تعمل الحكومات ومنظمات المعاهدات الدولية في شراكة مع الشركات والمنظمات 
واألفراد المهرة المشاركين في بناء ودعم شبكة اإلنترنت على مستوى العالم. يحقق االبتكار 

والنمو المستمر لإلنترنت تحديات جديدة للحفاظ على االستقرار. من خالل العمل بشكل 
جماعي، يوجه مشاركو ICANN تلك المشكالت المتعلقة بمهمة التنسيق الفني الخاصة بـ 

ICANN. بالتوافق مع مبدأ الحد األقصى من التنظيم الذاتي في اقتصاد التقنيات العالية، ربما 
تكون ICANN أفضل مثال للتعاون حسبما يرى الناخبون المختلفون في مجتمع اإلنترنت. إن 
ICANN مسئولة نحو المجتمع العالمي، لكن طبيعة مهمة ICANN الفريدة ال تسمح ألفراد 

المنظمة أن يبذلوا جهوًدا غير ضرورية أو أن يتحكموا في أنشطة ICANN. وبالتالي ونتيجة 
عدم وجود أي أعضاء قانونيين، فإن ICANN تكون مسئولة أمام العامة بشكل عام بداًل من 

أي عضو محدد أو مجموعة من األعضاء. 
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•  اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار  

•   مجموعة العالقات الفنية )التي تمثل المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت، وقسم   
توحيد االتصاالت الخاص باالتحاد الدولي لالتصاالت، واتحاد شبكة الويب العالمية(

•  اللجنة االستشارية العامة  

•  فريق عمل هندسة اإلنترنت  

تشترك المنظمات في مناقشات مجلس اإلدارة وتقدم آراء مجموعاتها التي تمثلها على 
طاولة مجلس اإلدارة.

تحدد اللوائح فترة عمل لكل مدير وكذلك العملية المتبعة الستبعاد مدير من منصبه، إذا لزم 
األمر )انظر المادة الرابعة، القسم الحادي عشر(.

يعقد مجلس اإلدارة االجتماعات بانتظام خالل العام، عادة بواسطة مؤتمر عبر الهاتف. 
وتسمى هذه االجتماعات باجتماعات مجلس اإلدارة الخاصة. وتعقد اجتماعات مجلس اإلدارة 

المنتظمة ثالث مرات كل عام )بما في ذلك االجتماعات السنوية(، وُتفتح هذه االجتماعات 
للعامة )إما بصفة شخصية أو خالل وسائل اإلعالم التي تتدفق على تلك االجتماعات(. ويتم 

نشر تقرير مبدئي مفصل لكل اجتماع مجلس إدارة على موقع ويب ICANN بعد كل اجتماع 
بفترة قصيرة. ثم يشكل هذا التقرير المالحظات التي تنتظر موافقة مجلس اإلدارة.

وبصرف النظر عن تعيينات لجنة الترشيح، يتم شغل المناصب األخرى في مجلس اإلدارة من 
خالل عملية اختيار ارتقائية. وبموجب هيكل ICANN المؤسسي، يحق للمنظمات الداعمة 
والهيئات األخرى داخل ICANN التي تمثل قطاعات معينة من مجتمع المشاركين انتخاب 

مديرين في مجلس إدارة ICANN. هؤالء المديرون، في المقابل، يدينون بكل واجبات 
مدير ICANN في أدوارهم كأعضاء مجلس إدارة. وتتمثل واجبات المدير نحو المنظمة 
في االهتمام واالستعالم والوالء واالستثمار المأمون، وتكون لدوائرها االنتخابية األولوية 

 ICANN على مصالح المنظمة التي تقوم باالنتخاب. إن كل عضو من أعضاء مجلس إدارة
مسئول إزاء المجتمع المشارك ككل خالل قيامه بواجباته الرسمية كما يطالب باتخاذ القرارات 

التي تكون في مصلحة الشركة والمجتمع عموًما.

لجنة الترشيح
تكون لجنة الترشيح مسئولة عن اختيار ثمانية من أعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم 

التصويت. وتستمد عضويتها أيًضا من المجتمع. ويتم تعيين رئيس لجنة الترشيح بواسطة 
مجلس اإلدارة وهو مسئول عن سالسة عملية اللجنة. لكن، ال يمكن لرئيس لجنة الترشيح 

أن يصوت. ويتصرف رئيس لجنة الترشيح السابق كمستشار ال يحق له التصويت. وتتكون 
اللجنة من 18 متطوًعا، بما في ذلك الرئيس. وهي تتكون من أعضاء يحق لهم التصويت من:

اللجنة االستشارية العامة )5 أعضاء(  •

•  الدائرة االنتخابية لمستخدمي األعمال لمنظمة GNSO )عضوين، عضو يمثل 
مستخدمي األعمال الصغيرة وعضو يمثل مستخدمي األعمال الكبيرة(

GNSO في منظمة gTLD الدائرة االنتخابية لسجل  •

GNSO بمنظمة gTLD الدائرة االنتخابية لمسجل  •

GNSO الدائرة االنتخابية لمزودي خدمة اإلنترنت في منظمة  •

GNSO الدائرة االنتخابية للملكية الفكرية في منظمة  •

ccNSO مجلس منظمة  •

ASO مجلس منظمة  •

•  كيان يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة لتمثيل المنظمات األكاديمية والمنظمات األخرى 
المشابهة

•  ممثلو مجموعات المستهلكين والمجتمع المدني الذين يتم اختيارهم من قبل الدائرة 
GNSO االنتخابية للمستخدمين غير التجاريين في منظمة

•  فريق عمل هندسة اإلنترنت

مجموعة العالقات الفنية  •

  لدى لجنة الترشيح أيًضا ثالثة ممثلين عالقات ال يحق لهم التصويت، واحد من كل من:

اللجنة االستشارية لخادم الجذر  •

اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار  •

اللجنة االستشارية الحكومية  •

من خالل هذه العضوية، فإن لجنة الترشيح تكون ممثلة لمجتمع ICANN ألقصى حد 
 .ICANN ممكن وتكون في موضع مناسب الختيار األعضاء المناسبين لمجلس إدارة

ويضمن حجم اللجنة واتساع التمثيل أال يتعرض المجلس لتأثير مجموعة ذات اهتمامات 
معينة، كما ال يعطي الفرصة ألي فرد لفرض رأيه على اآلخرين.

ب. التخطيط
 ،ICANN إن عنصر التخطيط هو واحد من الطرق المهمة التي يشارك بها المجتمع في
وهو يشتمل على التخطيط اإلستراتيجي والتخطيط العملي ووضع الميزانية. إن أعضاء 
مجتمع ICANN قادرون على المساهمة من خالل عملية مشاورة متعددة المراحل نحو 

تحقيق االتجاه اإلستراتيجي للمنظمة ونحو تحقيق أولويات تشغيلها وميزانيتها.

وباستخدام هذه األجهزة، يمكن لفريق عمل ICANN إنتاج األهداف وغايات العمل التي 
يتم بناء مصفوفة األداء منها، كما تتم مشاركتها مع مجلس اإلدارة. وهذا يساعد على بناء 

عملية وضع ميزانية تقوم على أساس النتائج.

وأثناء األشهر الستة األولى من كل سنة مالية، تطور ICANN خطتها اإلستراتيجية 
لثالث سنوات. وأثناء الستة أشهر الثانية من السنة المالية، تطور ICANN خطة التشغيل 

والميزانية للسنة المالية التالية. ويتم تطوير كل عنصر من عناصر مرحلة التخطيط هذه 
.ICANN خالل عملية مشاورة كاملة متعددة المراحل مع مجتمع

الخطة اإلستراتيجية
تحدد الخطة اإلستراتيجية أولويات ICANN اإلستراتيجية خالل فترة ثالث سنوات. 
ويتم تحديثها سنوًيا لتعكس التغييرات في البيئة التي تعمل فيها ICANN واحتياجات 
التغيير بمجتمع ICANN. وتبدأ عملية التخطيط اإلستراتيجي بالمشاورة مع مجتمع 

ICANN للحصول على المساهمة المبدئية للخطة. ويحدث هذا عادة في اجتماع 
ICANN حيث يتم عمل جلسات بلغات عديدة وأيًضا من خالل المنتديات عبر اإلنترنت 

أو باستخدام أدوات مشابهة.
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واستناًدا إلى ھذه المساھمة، فإنھ یتم تجمیع ورقة تحتوي على المشكالت التي تلخص 
الفرص والتحدیات الرئیسیة لـ ICANN خالل السنوات الثالث التالیة، باإلضافة إلى 

قائمة تحتوي على األولویات األساسیة للتعامل مع ھذه الفرص والتحدیات. ویتم إجراء 
االستشارة على الورقة التي تحتوي على المشكالت عن طریق نشرھا على موقع ویب 

ICANN للتعلیق علیھا.

وبناًء على تلك التعلیقات التي یتم الحصول علیھا، یتم تطویر مسودة خطة ونشرھا 
للتعلیق علیھا. ویتم تولي المشاورة مع المجتمع فیما یتعلق بمسودة الخطة من خالل 

منتدیات عبر اإلنترنت وفي اجتماعات ICANN التي تعقد في الربع األخیر من العام 
التقویمي مع جلسات موجھة بلغات متعددة. ویتم تنقیح الخطة لتعكس التعلیقات الصادرة 

عن المجتمع، مع نشر كل مسودة للحصول على االستشارة والتعلیقات.

ویتم إرسال اإلصدار النھائي من الخطة إلى مجلس اإلدارة للموافقة علیھا في اجتماع 
مجلس اإلدارة الذي یعقد في شھر دیسمبر. ویتم نشر الخطة الموافق علیھا على موقع 

ویب ICANN ویتم أیًضا إتاحة الخطط السابقة.

خطة التشغیل
خطة التشغیل ھي خطة السنة الواحدة التي تحول األولویات المحددة في الخطة 
اإلستراتیجیة إلى إجراءات. ویتم إعداد المسودة المبدئیة لخطة التشغیل بواسطة 

موظفي ICANN في أول شھرین من العام التقویمي. وتحتوي مسودة خطة التشغیل 
على تفاصیل العملیات المستمرة والمشروعات الخاصة المطورة لتوجیھ األولویات 

اإلستراتیجیة. ویتم نشر مسودة الخطة ھذه للحصول على تعلیقات المجتمع كما یتم عقد 
جلسات المشاورة في اجتماع ICANN األول من العام التقویمي.

وتتم إعادة صیاغة الخطة استناًدا إلى التعلیقات التي یتم الحصول علیھا ویتم نشرھا 
للحصول على تعلیقات إضافیة. ویتم إجراء جولة أخرى من المشاورات في االجتماع 
الثاني من العام التقویمي. وبعد أیة إعادة صیاغة ضروریة، یتم إرسال خطة التشغیل 

إلى مجلس اإلدارة. وتكون خطة التشغیل الحالیة والخطط السابقة متاحة على موقع ویب 
.ICANN

ICANN میزانیة
یتم تطویر میزانیة ICANN بالتوازي مع خطة التشغیل. تحدث المشاورة المبدئیة 

الخاصة بالمیزانیة في اجتماع ICANN األول من السنة. وتتم استشارة كل منظمات 
ICANN الداعمة والمجموعات االستشاریة وجماعات الدوائر االنتخابیة، كما یتم عمل 

جلسات مشاورة عامة بلغات متعددة.

یتم تعدیل المیزانیة تمشًیا مع التعلیقات التي یتم استقبالھا أثناء المشاورة حول خطة 
التشغیل ویتم نشر مسودة المیزانیة للحصول على تعلیقات المجتمع في مایو. وبناًء 

على التعلیقات التي یتم الحصول علیھا، یتم إعداد ونشر مسودة إضافیة. إن مشاورة 
المجتمع، بما في ذلك المشاورة مع كل منظمات ICANN الداعمة والمجموعات 

االستشاریة وجماعات الدوائر االنتخابیة یتم تنفیذھا في اجتماع ICANN الثاني من 
العام التقویمي مع عمل جلسات بلغات متعددة.

ویتم تعدیل المیزانیة على أساس التعلیقات التي یتم استقبالھا ویتم تقدیم اإلصدار النھائي 
من المیزانیة إلى مجلس اإلدارة للموافقة علیھ في یونیو. ویتم نشر إصدار المیزانیة 

الموافق علیھ على موقع ویب ICANN. وكخطوة نھائیة في عملیة المشاورة، یجب 
أن تتم الموافقة على ھیكل رسوم المسجل المضمنة في المیزانیة بواسطة ثلثي مسجلي 

نطاقات gTLD باستخدام المنھجیة المضمنة في اتفاقیة اعتماد المسجل.

ج. المراجعة المستمرة للھیاكل
طريقة أخرى تحافظ وتقوي بها ICANN المسئولية إزاء المجتمع المشارك من خالل 

جدولة مستمرة لمراجعات تتم على هياكلها. إن مراجعة األداء العادية هي جانب مهم في 
 ICANN البحث عن اإلصالح المستمر فيما يتعلق بالفاعلية والمسئولية. تشترط لوائح
أن يتم إجراء مراجعة مستقلة لكل جزء من األجزاء األساسية من هيكل ICANN مرة 

واحدة كل ثالث سنوات على األقل. "هدف المراجعة، التي يتم تنفيذها بناًء على تلك 
المعايير والمستويات وبحسب توجيهات مجلس اإلدارة، يكون تحديد )1( ما إذا كانت 

المنظمة لديها هدف مستمر في هيكل ICANN، )2( وإذا كان األمر كذلك، فهل يوجد 
أي تغير في الهيكل أو العمليات مرغوب فيه لتحسين فاعليتها." )لوائح ICANN المادة 

الرابعة، القسم الرابع( تختبر هذه المراجعات فاعلية هياكل مجتمع ICANN وتحدد 
التحسينات التي تساعد مجتمع ICANN والتي تساعد على عمل نموذج ICANN بشكل 

أكثر فاعلية.

هذه هي طريقة مجتمع ICANN في الحفاظ على مرونة المنظمة وبحيث تتسم المنظمة 
بسرعة االستجابة الهتمامات المشارك. تشتمل المراجعات التي سيتم تنفيذها أو التي سيتم 

إكمالها هذا العام على ما يلي:

منظمة دعم األسماء العامة 

 ICANN مجلس إدارة

اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين

اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

مراجعات منظمة المساندة الخاصة بالعناوين والمنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز 
الدولة سوف تبدأ في المستقبل القريب.
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إن الهدف األسمى إلطار عمل المكافآت الخاصة بـ ICANN هو ضمان أن المكافأة المقدمة 
تتمتع بالمنافسة على المستوى العالمي وتقدم للموظفين التحفيز المناسب لتحقيق مستوى عاٍل 

من األداء لتحقيق األهداف المتفق عليها. وتهدف فلسفة المكافأة إلى:
•  جذب الموظفين أصحاب األداء العالي واالحتفاظ بهم   

ضمان أنها تتسم بالتنافسية    •  
ضمان أنها تتسم بالشفافية    •  

يتم وصف إطار العمل في هذا الملحق.. 
 ICANN دور مديري مجلس اإلدارة في مراقبة التعويض لموظفي

يقدم مديرو مجلس إدارة ICANN فلسفة التعويض المثلى إلدارة وموظفي ICANN. توفر 
لجنة التعويضات، وهي لجنة تابعة لمجلس اإلدارة ومكونة من أعضاء مستقلين من مديري 
مجلس اإلدارة، اتجاًها موافًقا عليه لتعويض كبار الموظفين والمحقق في الشكاوى والرئيس 

والمدير التنفيذي بالتزامن مع مديري مجلس اإلدارة بالكامل. 
وتجتمع لجنة التعويضات بانتظام، ويتم تسجيل المحضر الرسمي في أمانة مجلس اإلدارة. 

مكونات التعويضات 
إن ICANN منظمة دولية ويتم تصميم التعويضات للموظفين لتكون متوافقة مع الممارسات 

المحلية للدول التي يقيم بها الموظفون. وعلى هذا النحو، ليست جميع المكونات المذكورة 
أدناه تطبق على كل الموظفين: 

الراتب األساسي    •  
•  )عالوة( مخاطرة تعتمد األهلية فيها على المنصب واإلنجازات التي يتم تحقيقها فيما   

يتعلق باألهداف والغايات  
•  امتيازات وقت الفراغ )العطالت واإلجازات ووقت المرض وحاالت الوفاة والخدمة   

المؤقتة وما شابه ذلك(  
•  االمتيازات الصحية والرفاهية االجتماعية )الفوائد الطبية والمتعلقة بطب األسنان والنظر   

والتأمين على الحياة وضد الحوادث أو التعرض لفقد األطراف وما شابه ذلك(
•  امتيازات التقاعد   

بدل السكن   •  
سياسة التعويض وراتب أساسي 

إن هدف برنامج التعويض الخاص بـ ICANN هو دفع المرتبات التنافسية مقارنة بالمناصب 
المقابلة في منظمات مماثلة لـ ICANN في األنشطة والنطاق ومدى التعقيد والمسئولية 

بغرض الجذب والحفاظ على المواهب والمهارات لتنفيذ مهمة ICANN. ُطلب من شركة 
.Frederic W. Cook & Co، وهي شركة استشارية شهيرة تعمل في مجال التعويضات، 

في عام 2004 إجراء مراجعة لبرنامج التعويضات التنفيذي في ICANN، وذلك بوصفها 
طرف آخر يتسم بالخبرة والموضوعية ثم إصدار التوصيات فيما يتعلق بالبرنامج الذي يتم 
تنفيذه. وقد كان ذلك متسًقا مع إتمام مذكرة تفاهم بين ICANN ووزارة التجارة األمريكية 

http://www.icann.org/en/ التي تم توقيعها بتاريخ 17 سبتمبر 2003 )انظر الموقع
general/amend6-jpamou-17sep03.htm(، حتى تتمكن ICANN من إجراء 

مراجعة لبرنامج التعويضات التنفيذي. 
وقد وجد التقرير، بعد تحليل البيانات المتعلقة بحوالي 1000 شركة من الشركات الهادفة 

للربح وتلك غير الهادفة للربح من نفس حجم المنظمة، ضمن أمور أخرى، ما يلي: 
 ليس لدى ICANN نظراء مباشرون في مجال صناعة التقنيات العالية، إال أن أقرب 

الشركات النظيرة للمنظمة في سوق العمل كانت شركات تقنية هادفة للربح ولها حجم مشابه 
للمنظمة. 

 واستناًدا إلى الخبرة التي نتمتع بها، فإن لدى شركات التقنية هذه هياكل تعويضات مختلفة عن 
المنظمات التي ال تهدف إلى الربح. 

الممارسات التعویضیة
فكل من الشركات التي تهدف إلى الربح والتي ال تهدف إلى الربح تقدم رواتب أساسية 
وعالوات أداء سنوية وبرامج امتيازات أساسية للموظف. إال أن الشركات الربحية تقدم 
حوافز مربحة كبيرة على المدى البعيد، وغالًبا ما تكون في شكل خيارات أسهم أو أسهم 

حقيقية / وهمية وهو أمر ال يمكن مطابقته في القطاع الذي ال يهدف إلى الربح... 
)وال تسعى ICANN إلى مطابقة الحوافز الربحية بعيدة المدى هذه في برنامجها 

التعويضي.( 
 ال يوجد هناك نظراء مباشرون حقيقيون في مجال الصناعة التي ال تهدف إلى الربح 

نظًرا لطبيعة عمل ICANN الفريدة. 
لم يتم تنفيذ البرنامج في ذلك الوقت نظًرا لظروف ICANN المالية. لكن في يوليو 2005، 

مرر مجلس إدارة ICANN قراًرا بإنشاء لجنة المكافآت بمجلس إدارة ICANN )فيما 
بعد سميت بلجنة التعويضات(. وفي السنة التالية، وبعد استقرار ظروف ICANN المالية، 

طرح على مجلس اإلدارة، بناًء على توصية من لجنة التعويضات بمجلس اإلدارة، تقرير 
مراجع من شركة .Frederic W. Cook & Co االستشارية في مجال التعويضات، 

وكنتيجة لدراسة سوقية قامت بها شركة .Frederic W. Cook & Co )باستخدام بيانات 
من Watson Wyatt وRadford(، قام مجلس اإلدارة بتقرير أن المقارنة المناسبة 
لموظفي ICANN هي السوق الهادف إلى الربح لشركات مماثلة في الحجم والتعقيد. 

وقد اشتمل نطاق المراجعة التي تمت في عام 2006 على ما يلي: 
•  توفير بيانات السوق المماثلة فيما يتعلق بالمنظمات الهادفة للربح  

•  توفير بيانات السوق المماثلة فيما يتعلق بالمنظمات غير الهادفة إلى الربح  
•  توفير بيانات السوق المماثلة المستخدمة في الواليات المتحدة  

توفير بيانات السوق المماثلة المستخدمة في بلجيكا    •  
•  توفير بيانات السوق المماثلة الخاصة بالمرتبات األساسية ألدوار مماثلة   

•  توفير بيانات سوق العمل المماثلة فيما يتعلق بالمدفوعات من العالوات ألدوار   
مماثلة 

•  توفير بيانات سوق العمل المماثلة الخاصة بامتيازات الموظف ألدوار مماثلة    
•  توفير بيانات سوق العمل المماثلة الخاصة بحوافز الموظفين ألدوار مماثلة   

لقد قيم االستبيان المكافآت التي تدفعها عدة آالف من المنظمات المشاركة المماثلة في 
الحجم لمنظمة ICANN. وقد وافق مجلس اإلدارة على توصية لجنة المكافآت حيث 

يجب أن تكون مبادئ ICANN اإلرشادية فيما يتعلق بالتعويضات هي: 
الرواتب األساسية في السوق لألشخاص المؤهلين،   أ.    

امتيازات األشخاص المؤهلين في السوق،  ب.    
ج.  دفعات )عالوة( المخاطرة استناًدا إلى نتائج األداء المرتبطة بالفرد،     

د.  االلتزام بالدفع المستمر في مدى الراتب لنسبة 50 إلى 75% من سوق    
 ICANN الشركات الهادفة للربح لشركات مماثلة في الحجم والتعقيد لـ

)الراتب الفعلي في هذه المجموعة يتم تحديده من خالل خبرة الفرد وموهبته 
باإلضافة إلى حالة السوق(،

هـ.  توسيع فرص )عالوة( المخاطرة لكل الموظفين،   
و.  مسئولية المدير التنفيذي لتنفيذ كل المبادئ في إطار ميزانية ICANN التي    

تمت الموافقة عليها. عند تحديد دفع المكافآت فيما بين النسبة المتوسطة ونسبة 
75% من نسبة توزيع الرواتب المدفوعة بواسطة المنظمات الهادفة إلى 

الربح المماثلة في الحجم والتعقيد، حاول مجلس اإلدارة للتحقق من أن تكون 
ICANN منظمة تنافسية للموظفين عند تعيين الموظفين للوفاء باحتياجاتها، 
مع إدراك أنه لن يكون من المناسب لمنظمة ICANN أن تتسم بالريادة فيما 

يتعلق برواتب الموظفين، بسبب دورها الذي تقوم به. 

http://www.icann.org/en/general/amend6-jpamou-17sep03.htm
http://www.icann.org/en/general/amend6-jpamou-17sep03.htm
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ال تفي ICANN بمستويات التعويضات المقدمة بواسطة أكثر من 25% من أصحاب 
العمل الذين يتنافسون معها مباشرة للحصول على المواهب. ويدرك مجلس اإلدارة أيًضا 

أنه بوضع المتطلبات المستقبلية المحتملة التي تواجه المنظمة في االعتبار، فربما يجب 
أن يكون هناك بعض المرونة في المبادئ أثناء الظروف غير الطبيعية. وبوجه خاص، 

فقد طلب مجلس اإلدارة من المدير التنفيذي عمل سياسات متعلقة بدفع عالوات المخاطرة 
لحماية المنظمة مالًيا وقانونًيا في الوقت الذي ال تستطيع فيه الدفع بالرغم من ارتفاع 

مستوى األداء الفردي. 
باإلضافة إلى ذلك، من المعروف أن المنظمة ربما يجب عليها دفع مبالغ خارج إطار هذه 
الترتيبات في الظروف النادرة حيث "طبيعة الدور المتخصصة أو المخاطرة الواقعة على 

المنظمة أو قوى السوق المحركة أو غير ذلك من المشكالت الخطيرة الحالية المنطقية 
األخرى محتملة الحدوث على أداء ]ICANN[ المستمر." 

ولحسن الحظ، لم تكن ICANN ملزمة بأن تقوم بعمل مراجعة لبنود المتطلبات هذه. 
كل عام، يراجع مجلس اإلدارة التعويضات الخاصة بالرئيس وكل مسئولي الشركة. وتتم 

مراجعة تعويضات الموظفين كل عام بواسطة اإلدارة التنفيذية باالتساق مع توجيهات 
مديري مجلس اإلدارة. ويتم تنفيذ مراجعة التعويضات السنوية هذه في إطار العمل الذي 
وضعه مجلس اإلدارة في 2006. وتستخدم ICANN مؤسسة استشارية عالمية تعمل 
في مجال التعويضات لتقديم بيانات سوقية شاملة للقياس مقارنة بها )حالًيا هي شركة 

Watson Wyatt Worldwide(. ويتم تنفيذ دراسة السوق كل عام قبل عملية 
مراجعة الرواتب. يتم عمل تقديرات خاصة بتعديالت التعويضات المحتملة أثناء عملية 

وضع الميزانية استناًدا إلى بيانات السوق الحالية. وحينئذ يتم التصديق على الميزانية 
 .ICANN كجزء من العملية العامة لتخطيط الميزانية في

وتتم مراجعة التعويضات سنوًيا، وتعتمد التعديالت التي يتم إجراؤها في التعويضات، إذا 
حدثت، على بيانات السوق باإلضافة إلى األداء الفردي والميزانية الموافق عليها. 

تعويضات التعرض للمخاطرة 
لقد تم تصميم برنامج ICANN لتعويض )عالوة( المخاطرة لتوفير حوافز إلى الموظفين 

لتحقيق أهداف وغايات محددة خالل العام والتي يتم النظر إليها على أنها ذات أهمية 
قصوى أو تضيف قيمة إضافية لجهود منظمة ICANN العامة. 

ويشارك معظم الموظفين في برنامج التعويض ضد المخاطر. ويتم تحديد المشاركة 
ومستوى المشاركة بواسطة اإلدارة العليا أو مديري مجلس اإلدارة حسب ما هو 

مناسب. وفي 2006، وافق مجلس اإلدارة على إطار عمل حيث تم تخصيص %10 
من تعويضات الموظفين لمدفوعات المخاطر و20% للمديرين والمتخصصين و%30 

للتنفيذيين. وتكون النسبة التي يحصل عليها بعض التنفيذيين فيما يتعلق بتعويضات المخاطرة 
أكثر من 30%. فكلما كان الموظف أكثر أهمية زاد تعويضه بناًء على مكون المخاطرة. من 
العدل والمنطقي توقع وفاء الموظفين بمسئولياتهم )باألخص المديرين والتنفيذيين(، وعندما 

يفشلون في ذلك، ال يستفيدون من الفوائد المالية. 
ويتم حساب تعويضات المخاطرة السنوية المتاحة على مستوى أوقات المشاركة )يعبر عنها 
بالنسبة المئوية( في الراتب األساسي السنوي في بداية فترة القياس. تم وضع النسبة المئوية 

األساسية السنوية للمسئولين بواسطة مديري مجلس اإلدارة، والتي تعتمد أيًضا الموظفين 
المتبقين على مستويات تعويضات المخاطرة التي يتم تحديدها عند الموافقة عليها من 

قبل المدير التنفيذي أو رئيس التشغيل. تتم مراجعة تعويضات المخاطرة الخاصة بالمدير 
التنفيذي العامل من خالل اتفاقية تعاقدية مرة كل عام بواسطة مديري مجلس اإلدارة. 

لدى معظم المشاركين الفرصة لكسب جزء من تعويضات المخاطرة السنوية الخاصة بهم 
ثالث مرات كل عام. ويتم وضع الخطة بناًء على نظام الشهور الثالثة اإلداري والذي 
يعد جزًءا من برنامج إدارة األداء بالتقسيم على فترات. وبمجرد أن يتم تحديد مستوى 
المشاركة، يمكن تحديد تعويضات المخاطرة ألي فترة ثالثة شهور محددة. ويتم تقسيم 

تعويضات المعرضين للمخاطرة للشهور الثالثة على طول الشهور الثالثة.
على سبيل المثال، إذا كان الفرد مؤهاًل للحصول على ما يصل إلى 10% من األجر 

 األساسي في إطار تعويضات المخاطرة، وكان األجر األساسي السنوي للفرد هو 
50,000 دوالر في بداية الشهور الثالثة، فسيتم تطبيق التالي. 

الربع الحالي 124 يوًما أو 365/124 من السنة يساوي 34% من فرصة العالوة السنوية. 
وهكذا، ستكون تعويضات المخاطرة المتاحة أثناء هذه الفترة لهذا الفرد 50,000 دوالر 

)الراتب السنوي األساسي( في 10% )مستوى المشاركة( في 34% )طول الربع( - 
50,000 دوالر × 10% = 5,000 دوالر × 34% = 1,700 دوالر. ال يمكن للفرد أن 

يحصل على أكثر من تعويضات المخاطرة المتاحة في الفترة. وتعتمد تعويضات المخاطرة 
الفعلية المكتسبة والمدفوعة على توصية المدير. وفي معظم الحاالت تعكس التوصية بشكل 

معقول النقاط المحققة خالل الشهور الثالثة في عملية اإلدارة بالتقسيم على فترات. 
يتم دفع تعويضات المعرضين للمخاطرة عادة خالل 45 يوًما بعد انتهاء الشهور الثالثة. 

ويجب أن يكون الموظفون معينين أو يعملون بالعقد في اليوم الذي يتم دفع المكافأة فيه 
حتى يتسنى لهم استالم المكافأة. أما األفراد الذين يتم إنهاء تعاقدهم قبل تاريخ الدفع 

يكونون غير مؤهلين للحصول على المكافأة. وتتم الموافقة على توصيات مبالغ تعويضات 
المخاطرة إما بواسطة رئيس التشغيل أو المدير التنفيذي قبل الدفع، وفي حالة المدير 

التنفيذي، تتم الموافقة على تلك المبالغ من قبل مديري مجلس اإلدارة بشكل منفصل. يجب 
أن يعمل المشاركون 35% على األقل من فترة الربع ليكونوا مؤهلين للحصول على دفعة 
المخاطرة، بما في ذلك الموظفون الذين في فترة إجازة خالل أي فترة من الشهور الثالثة. 

ويتم تقسيم أي مدفوعات مخاطرة موصى بها على طول فترة الشهور الثالثة التي تم العمل 
خاللها. 

امتيازات وقت الفراغ 
تتضمن امتيازات العطالت وقت العطالت واإلجازات الرسمية ووقت المرض ومغادرة 

العمل في حاالت الوفاة والدفع مقابل الخدمات المؤقتة. ويتم الدفع لقاء هذه االمتيازات بداًل 
من الدفع األساسي ليوم )أيام( االمتياز، ويتم التعبير عنها على أنها جزء من التعويض 

األساسي. 
امتيازات الصحة والرفاهية 

تتضمن امتيازات الصحة والرفاهية برامج التأمين الصحي )مثل الخطط الطبية والمتعلقة 
باألسنان والرؤية(، والتأمين على الحياة والتأمين ضد الوفاة في الحوادث والتأمين ضد 

حوادث فقد األطراف والتأمين على السفر وأي تأمين آخر ذي صلة كما هو مناسب. تعتمد 
أنواع ومستويات البرامج المتاحة على الممارسات التنافسية واإلقليمية، باإلضافة إلى 

القانون المحلي. ويتم بذل كافة الجهود الممكنة للتعامل مع أعضاء فريق العمل بالتساوي 
على أساس الممارسات التنافسية. ويشتمل ذلك على توفير امتيازات تعويض محددة 

لموظفين بعينهم بداًل من قيام هؤالء الموظفين بشراء االمتيازات بشكل مباشر، عندما 
 .ICANN تكون عمليات الشراء تلك غير عملية أو غير متاحة لمنظمة

الممارسات التعویضیة
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امتيازات التقاعد 
يتم تقديم امتيازات التقاعد لفريق العمل بناًء على الممارسات التنافسية واإلقليمية 

باإلضافة إلى القانون المحلي. ويتم بذل كافة الجهود الممكنة للتعامل مع أعضاء فريق 
العمل بالتساوي على أساس الممارسات التنافسية. يشتمل ذلك على تقديم تعويض لفريق 
عمل محدد بشكل مباشر بداًل من اإلسهام في خطة التقاعد، عندما تكون تلك المساهمات 
غير متاحة أو ال تتوفر لمؤسسة ICANN. وعندما تساهم منظمة ICANN في برنامج 
التقاعد، يتم عمل كل اإلسهامات في فترة توظيف أعضاء فريق العمل. ال تتحمل منظمة 

ICANN أية مسئولية فيما يتعلق بامتيازات التقاعد التي يتم دفعها عند تقاعد أعضاء 
فريق العمل. 

بدل السكن 
في بعض الحاالت، قد يتم تقديم بدل السكن ألعضاء الفريق الرئيسيين عندما يطلب من 

أعضاء فريق العمل في موقع يبعد عن السكن ويجعل من غير العملي االنتقال بين مكان 
العمل والمسكن الدائم للموظف، أو عندما يتم نقل الموظف إلى مكان عمل مختلف. ويتم 
التفاوض بشأن بدل السكن وال يقصد به تغطية كافة التكاليف الالزمة لتغطين المسكنين 

للموظف. ويتم رفع تقرير بأي بدل سكن مقدم كتعويضات ضريبية كما هو مناسب. 
إعداد التقارير 

يتم رفع تقرير عن التعويض كما هو مطلوب ألعضاء فريق العمل إلى دائرة )دوائر( 
السلطة القضائية التي يتبعها فريق العمل. ويتم إرشاد مؤسسة ICANN فيما يتعلق بإعداد 

نموذج العائد الضريبي السنوي الخاص بالواليات المتحدة األميريكية 990 )النموذج 990(. 
معلومات إضافية 

يعد األفراد التالي ذكرهم مسئولين في الشركة. وطبًقا لذلك، يتم شرح مكافأتهم بالتفصيل هنا. 
الرئيس والمسئول التنفيذي 

 ،ICANN تم ترشيح د/ باول توومي لمنصب الرئيس والمسئول التنفيذي بمنظمة 
فضاًل عن كونه عضًوا في مجلس اإلدارة، بدًءا من السابع والعشرين من مارس 

 

 عام 2003. وقد أبرمت منظمة ICANN اتفاقية خدمات استشارية مع شركة 
 Argo P@cific Pty Limited، وهي شركة أسترالية، للحصول على خدمات 

د/ توومي. وقد كانت هذه االتفاقية في عام 2003 ولمدة 3 أعوام، ثم تم توقيع اتفاقية 
ثانية في يوليو من عام 2006 )اتفاقية 2006(. تم عمل مسودة التفاقية 2003 بالدوالر 

األمريكي ثم بعد ذلك تم تحويلها للدوالر األسترالي حسب أسعار الصرف في ذلك الوقت. 
وحسب سياسة منظمة ICANN التي تنص على عدم مسئوليتها عن تقلبات أسعار 

الصرف، تم الحفاظ على سعر الصرف هذا أثناء مدة االتفاقية وبعد تجديدها. 
Argo P@ بموجب شروط االتفاقية المبدئية، تم دفع رسوم خدمات احترافية إلى شركة
cific بمعدل سنوي حوالي 343,200 دوالر أمريكي )تشتمل على رسوم أساسية تقدر 

بحوالي 260 ألف دوالر أمريكي باإلضافة إلى عالوة لشركة Argo P@cific لتوفير 
كافة االمتيازات كما هو موضح أعاله إلى د/ توومي(. وفي اتفاقية عام 2006، تمت تسوية 

رسوم الخدمات االحترافية، تبًعا لفلسفة تعويض منظمة ICANN وعملية استطالع رأي 
السوق والموجزة فيما سبق في هذا الملحق فأصبح المبلغ 350 ألف دوالر أمريكي في السنة. 

وبأسعار الصرف في هذه االتفاقية، تم تحويل هذا الرقم ليصبح 673,200 دوالر أسترالي. 
وتوفر االتفاقية، كنظيرتها السابقة، 112 ألف دوالر أمريكي سنوًيا لتغطية التكاليف الصحية 

ومدخرات التقاعد والرفاهية. وقد تسبب تدهور سعر صرف الدوالر األمريكي في السوق 
العالمي في السنوات الماضية إلى زيادة التعويض الذي يحصل عليه  د/ توومي حتى مع ثبات 
التعويض المسجل في االتفاقية بالدوالر األسترالي. وزاد تذبذب الدوالر األمريكي أمام نظيره 

األسترالي. 

الممارسات التعویضیة
في كل عام، كان يتم تقديم مقابل الفواتير إلى شركة Argo P@cific )التي يكون لها 

 مستندات تدعمها( نظير االتصاالت والسفر والمسكن ونفقات المكتب المتكبدة لدعم 
د/ توومي في وظيفته في منظمة ICANN. وتستحق شركة Argo P@cific الحصول 
على تعويضات إضافية مقابل المخاطر كل عام وبنسبة تصل إلى 30 في المائة من رسوم 

الخدمات االحترافية. ويتم تحديد تعويض المخاطر كل عام من قبل مجلس إدارة منظمة 
ICANN مع الوضع في االعتبار انجازات المسئول التنفيذي لمعايير تعويض األداء 

المتفق عليها.
 مسئول التشغيل الرئيسي 

تم ترشيح السيد دوج برنت كمسئول تشغيل رئيسي في الثالث عشر من ديسمبر عام 
2006. ويتكون تعويض برنت من راتب أساسي يبلغ 270,000 دوالر أمريكي كل عام 
وبدل سكن بحوالي 24,000 دوالر أمريكي سنوًيا بدون ضرائب، باإلضافة إلى تعويض 
إضافي عن المخاطر يصل إلى 48 في المائة من الراتب السنوي كل عام، بحيث يغطي 

هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية والرفاهية بما في ذلك التأمين الطبي والمتعلق 
بطب األسنان والنظر وتأمين على الحياة وخطة تعاقد )k(401 والتي توفرها منظمة 

ICANN لموظفيها. 
المسئول التنفيذي ونائب الرئيس لشئون الشركة 

تم ترشيح السيد بول ليفينز كمدير تنفيذي ونائب الرئيس لشئون الشركة في السابع عشر 
من سبتمبر عام 2006. ويتكون التعويض الذي يحصل عليه ليفينز من راتب أساسي يبلغ 

220,000 دوالر أمريكي كل عام وبدل سكن بحوالي 48,000 دوالر أمريكي سنوًيا 
بدون ضرائب، باإلضافة إلى تعويض إضافي عن المخاطر يصل حتى 30 في المائة من 

الراتب األساسي السنوي كل عام، بحيث يغطي هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية 
والرفاهية بما في ذلك التأمين الطبي والمتعلق بطب األسنان والنظر وتأمين على الحياة 
وخطة تعاقد )k(401 والتي توفرها منظمة ICANN لموظفيها. وفي العام الماضي، 

حصل السيد ليفينز أيًضا على مقابل نفقات أخرى محددة مرتبطة باالنتقال إلى لوس 
أنجلوس وكاليفورنيا وواشنطن العاصمة أيًضا. 

االستشاري واألمين العام 
تم ترشيح السيد جون جيفري كاستشاري وأمين عام في الثاني من سبتمبر عام 2003. 
ويتكون التعويض الذي يحصل عليه جيفري من راتب أساسي يبلغ 230,000 دوالر 

أمريكي كل عام باإلضافة إلى تعويض إضافي عن المخاطر يصل إلى 30 في المائة من 
الراتب السنوي كل عام، بحيث يغطي هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية والرفاهية 

 بما في ذلك التأمين الطبي والمتعلق بطب األسنان والنظر وتأمين على الحياة وخطة 
تعاقد )k(401 والتي توفرها منظمة ICANN لموظفيها. 

نائب الرئيس األول للخدمات 
تم ترشيح السيد كورت بريتز كنائب للرئيس للعمليات التجارية في الثاني من سبتمبر عام 

2003. وقد تم ترشيح بريتز كنائب أول للرئيس للخدمات في الثالث عشر من ديسمبر عام 
2006. يتكون تعويض بريتز من راتب أساسي يبلغ 245,000 دوالر أمريكي كل عام 

باإلضافة إلى تعويض عن المخاطر يصل إلى 30 في المائة من الراتب السنوي كل عام، 
بحيث يغطي هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية والرفاهية بما في ذلك التأمين الطبي 

والمتعلق بطب األسنان والنظر وتأمين على الحياة وخطة تعاقد )k(401 والتي توفرها 
منظمة ICANN لموظفيها. 

المدير المالي 
تم ترشيح السيد كيفين ويلسون كمدير مالي في السادس والعشرين من مايو عام 2007. 

ويتكون تعويض ويلسون من راتب أساسي يبلغ 150,000 دوالر أمريكي كل عام 
باإلضافة إلى تعويض عن المخاطر يصل إلى 20 في المائة من الراتب السنوي كل عام، 
بحيث يغطي هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية والرفاهية بما في ذلك التأمين الطبي 

والمتعلق طب األسنان والنظر وتأمين على الحياة وخطة تعاقد )k(401 والتي توفرها 
منظمة ICANN لموظفيها. 
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المنظمة اإلقليمية العامة بإفريقيا  AFRALO
سجل اإلنترنت اإلقليمي اإلفريقي  AfriNIC

نطاق المستوى األعلى إلفريقيا  AfTLD
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اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  ALAC
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APEC-TEL  مجموعة عمل التعاون لالتصاالت والمعلومات في آسيا والمحيط الهادئ
مركز معلومات الشبكة في آسيا والمحيط الهادئ  APNIC

المنظمة العامة اإلقليمية بآسيا والمحيط الهادئ   APRALO
APRICOT  مؤتمر اإلنترنت اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ حول التقنيات التشغيلية

نطاقات المستوى األعلى بآسيا والمحيط الهادئ  APTLD
مجموعة عمل مكافحة الخداع  APWG

مجموعة عمل اسم النطاق الدولي للنص العربي  ASIWG
المنظمة المساندة الخاصة بالعناوين  ASO

مجلس العناوين التابع لمنظمة المساندة الخاصة بالعناوين  ASO AC
المنظمة اإلفريقية لالتصاالت  ATU
معهد العالم العربي لإلنترنت   AW2I

B
المائدة المستديرة للخدمات المالية  BITS

لجنة حوكمة مجلس اإلدارة  BGC
اتحاد البرامج التجارية  BSA

C
االتحاد ضد إساءة استخدام أسماء النطاقات  CADNA

CANTO  الجمعية الكاريبية لمشغلي االتصاالت القومية
المنظمة الداعمة ألسماء رمز الدولة  ccNSO
نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة  ccTLD

مجلس سجالت مستوى النطاق األعلى القومية األوروبية   CENTR
CITEL  لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت السلكية والالسلكية لمنظمة الدول األمريكية

مركز جامعة برنستون لسياسة تقنية المعلومات  CITP
الجمعية االفتراضية ألصحاب المصالح في الكاريبي لتقنية المعلومات واالتصاالت   CIVIC

منظمة الكومنولث لالتصاالت   CTO
االتحاد الكاريبي لالتصاالت   CTU

D
)DNSO عة لرفض الخدمة )الهجمات على الهجمات الموزَّ  DDoS

DNS  نظام اسم النطاق. يسهل نظام DNS استخدام اإلنترنت من خالل السماح باستخدام سلسلة مألوفة من األحرف )"النطاق"( 
بداًل من عنوان IP المعقد. لذا، فبداًل من كتابة 207.151.159.3، بإمكانك كتابة www.interNIC.net والتي يسهل 

تذكرها بكثير.
DNS امتدادات أمان  DNSSEC

E
وكالة أمان المعلومات والشبكات األوروبية  ENISA

مسئول أمن شبكة المجلس األوروبي  ENSA
المنظمة اإلقليمية العامة ألوروبا  EURALO

G
اللجنة االستشارية الحكومية  GAC

المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة  GNSO
نطاق المستوى األعلى العام  gTLD

I
هيئة اإلنترنت لألرقام الُمخصصة  IANA

شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  ICANN
IDN  اسم النطاق الدولي تعد أسماء النطاق الدولية هي أسماء النطاق ممثلة بحروف اللغة المحلية. وقد تحتوي أسماء النطاق هذه 

على أحرف بعالمة محددوة كما هو مطلوب في العديد من اللغات األوروبية، أو قد تكون بغير النصوص الالتينية )على 
سبيل المثال، العربية أو الصينية(.

بروتوكول IDNA  هو البروتوكول الذي يحدد األحرف التي يمكن استخدامها في إنشاء أسماء النطاقات الدولية
IDN ccTLD  نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة المكتوب باللغة أو النصوص أو األحرف المستخدمة في أسماء النطاقات الدولية

مجموعة عمل IDNC  تولت مجموعة عمل مشتركة مهمة تطوير عملية التتبع السريع الخاصة بنطاقات IDN ccTLD، حيث تم إعطاء عدد 
محدود من نطاقات IDN ccTLD لمناطق أو أجزاء تكون في حاجة شديدة إلى بدء العمل، بينما يتم إنهاء عملية معيارية 

وشاملة.
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المنظمة الحكومية الدولية  IGO
منتدى حوكمة اإلنترنت  IGF

IIC  مبادرة تحسين الثقة المؤسسية، التي نجمت عن جهود منظمة ICANN المبذولة لكي تصبح كياًنا خاًصا ومستقاًل ألصحاب 
المصالح

بروتوكول اإلنترنت  IP
مجتمع اإلنترنت  ISOC

مؤسسة تقنية المعلومات واالبتكار  ITIF
االتحاد الدولي لالتصاالت  ITU
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"لقد غيرت شبكة اإلنترنت من وجه الحياة في العقد الماضي. وقد لعبت منظمة ICANN دوًرا رئيسًيا في 
تطوير اإلنترنت بإشراك كافة أصحاب المصالح في وضع معايير فنية متعددة وتوصيل نظام أسماء نطاقات آمن ومحمي 

وموثوق به، باإلضافة إلى نظام عنوان بروتوكول اإلنترنت."
شري جايندر سينغ     

أمين إدارة تقنية المعلومات      
الحكومة الهندية      

 الجتماع الدولي الحادي والثالثين لمؤسسة ICANN، بنيودلهي في الهند المنعقد في العاشر من فبراير عام 2008

 لقراءة النص الكامل لهذا الخطاب، يرجى زيارة 
.https://delhi.icann.org/files/Delhi-11-Feb-08-Welcome.txt

"تنفيذ وظيفة اإلنترنت كما هو معروف لدينا اآلن كان ليكون مستحياًل دون نظام اسم النطاق الحالي. وتكمن 
قيمة شبكة الويب االقتصادية واالجتماعية االستثنائية في الطبيعة العالمية لهذه التسمية ونظام العنوان. ويشير ذلك 

 ICANN إلى أهمية التعاون الدولي إلدارة تلك المصادر المشتركة، وبالتالي، المسئولية الكبيرة التي تتوالها منظمة
كوكالة مسئولة عن إدارة تلك المهمة لتحقيق مصالح العامة.

"لقد تواجدت منظمة ICANN لحوالي عشرة أعوام، وخالل تلك الفترة، خضعت شبكة اإلنترنت إلى العديد 
من التغييرات الكيفية الضخمة. واآلن هي تعد بنية تحتية هامة لكوكب األرض بأسره، وبالتالي، تطورت القضايا 
المتعلقة بها بالتبعية. واليوم، تمر شبكة اإلنترنت بنقطة تحول في تاريخها. فهناك أكثر من مليار مستخدم متصل 

باإلنترنت، وستتم مضاعفة هذا الرقم في غضون خمس سنوات. ولن نتمكن من تحقيق النمو واالستفادة منه جميعنا إال 
إذا كان العدد الخاص بالعناوين المتاحة على الشبكة يتزايد بشكل ثابت وإذا تم تعريف المزيد من اللغات على الويب.
"إن مؤسسة ICANN تجربة حقيقية. إنها منظمة رائدة. فهي من أوائل المعامل في مجال الحوكمة هذا 

المعروف باسم أصحاب المصالح المتعددين، والذي أتى ذكره، على سبيل المثال، في القمة العالمية حول مجتمع 
اإلنترنت في تونس عام 2005. وفي فترة أول عشرة أعوام من عمرها، أعدت المؤسسة بنى عديدة تنظم مشاركة 

فئات عديدة من أصحاب المصالح. وقد قامت بإنشاء وتطوير عملياتها الخاصة باالستشارة وصناعة القرار."
إيرك بيسون، وزير الدولة لتوقعات     

      وتقييم السياسات العام
الحكومة الفرنسية      

 االجتماع الدولي الثاني والثالثين لمنظمة ICANN، باريس، فرنسا، في الثاني والعشرين من مايو عام 2008

 لقراءة النص الكامل لهذا الخطاب، يرجى زيارة 
.https://par.icann.org/files/paris/ParisWelcomeCeremony_23June08.txt 

https://delhi.icann.org/files/Delhi-11-Feb-08-Welcome.txt.
https://par.icann.org/files/paris/ParisWelcomeCeremony_23June08.txt


شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

مكتب ICANN بمارينا ديل راي
4676 Admirality Way, Suite 330

Marina del Rey, California 90292
.U.S.A

هاتف رقم: 9358 823 310 1+
فاكس رقم: 4649 823 310 1+

مكتب بروكسل
6 Rond Point Schuman
Bt. 5, B-1040, Brussels

Belgium
هاتف رقم: 7870 234 2 32+
فاكس رقم: 7848 234 2 32+

مكتب واشنطن العاصمة
International Square

1875 I Street, NW, 5th Floor
 Washinngton, DC 20001

USA
هاتف رقم: 2407 429 202 1+
فاكس رقم: 2714 429 202 1+

مكتب سيدني
Level 2, 48 Hunter Street

Sydney NSW 2000
Australia

هاتف رقم: 7900 8236 2 61+
فاكس رقم: 7913 8236 2 61+
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