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أصبح اإلنترنت سريًعا المنصة 
التي يمكن أن يجتمع عليها نحو 

ملياري شخص كمجتمع واحد.
وبخالف غيره من الوسائل األخرى، فقد غير الطريقة 

التي نقوم بها بأعمالنا ونتواصل من خاللها مع غيرنا، 

فضًال عن طريقة الحصول على المعلومات إلى جانب 

طريقة تعليمنا وقيامنا بعملياتنا المالية والمصرفية 

وطريقة القيام بأنشطتنا االجتماعية. كما أنه غير طريقة 

قراءتنا للوثائق، وأتاح لنا فرصة الوصول إلى وثائق 

بلغات متعددة. وأصبح اآلن يتوغل في حياة الخمسة 

مليارات نسمة المتبقين، مانًحا إياهم فرصة اقتسام فوائد 

هذا التقارب العالمي الرهيب فيما يحمله من خصائص 

وسمات.
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تعد ICANN مؤسسة متعددة الجنسيات تعمل من 
أجل تحقيق المصلحة العامة، المتمثلة في: شبكة 

إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة. وهذا ينعكس 
في طبيعة عملها العالمي المتزايد وفي فريق عمل 

ICANN الدولي ومجلس اإلدارة والمنظمات 
الداعمة واللجان االستشارية. 

وال شك أن اإلنترنت يتمتع باإلمكانات التي تتيح 
له تحويل التجارب والخبرات البشرية. فهو يتيح 

االتصال على نطاق غير مسبوق وينسج حياة 
الباليين في أنحاء العالم. فما يتسم به من انفتاح 

وشمولية وقوانين تنظيمية خفيفة يجعله حقًال 
خصًبا لالبتكار والمنافسة ومحرًكا نحو تحقيق 

نمو اقتصادي تشتد الحاجة إليه.

بصفتها منسًقا لنظام اسم النطاقات وعناوين 
بروتوكوالت اإلنترنت، تعد ICANN متعهًدا 
حيوًيا لمستقبل اإلنترنت. وسيبقى دعم المجتمع 

العالمي وأصحاب المصلحة المتعددين المعنيين إلى 
جانب نموذج صناعة القرارات القائمة على القطاع 

 .ICANN الخاص بمثابة حجر الزاوية لنجاح

إن جزًءا كبيًرا من هذا النجاح يعد تتويًجا لسنوات 
من العمل من جانب مجتمع ICANN في وضع 

السياسات وإضافة التحسينات التقنية على اإلنترنت، 
فضًال عن التعاون الكامل من قبل أصحاب 

المصلحة المعنيين لدفع هذه اإلنجازات إلى األمام. 

من هذا المنطلق، ستلوح في األفق رغبة في معرفة 
ماهية هذه اإلنجازات. لذا، سنورد فيما يلي بعًضا 

من إنجازات ICANN في عام ٢٠١٠.

كان لتوقيع تأكيد االلتزامات مع حكومة الواليات • 
المتحدة في سبتمبر ٢٠٠٩ أن جعل إشراف 

ICANN ينتقل من حكومة واحدة إلى العالم. 
ومن خالل هذا القرار الحكيم، أدركت الواليات 

المتحدة طبيعة االتصاالت الحديثة العابرة للحدود 
وحقيقة أن إدارة اإلنترنت يقودها – وال بد أن 
يقودها – أصحاب المصلحة المعنيون والقطاع 

الخاص.

إن افتتاح أسماء النطاقات الدولية يعد تعبيًرا • 
رئيسًيا عن التزام ICANN باإلنترنت العالمي. 
إن اإلنترنت المجاني حًقا يعد خدمة عالمية، ال 

تشكل اللغة أية صعوبة للوصول إليه ويمكن ألي 
شخص من خالله االتصال بأي شخص آخر في 
أي مكان. وتفتح أسماء النطاقات الدولية المجال 
لباليين المستخدمين الذين يتم التعبير عن لغتهم 
الرئيسية بلغة أبجدية غير التينية للمشاركة عبر 

اإلنترنت باستخدام هذه اللغة فقط. وقد طالبت 
خمس وثالثون دولة وإقليًما باالهتمام بالتتبع 

السريع لتطبيقات نطاقات المستوى األعلى لرمز 
 (IDN) البلد فيما يتعلق بأسماء النطاقات الدولية

الخاصة بها.

وفي خطوة شاملة لتعزيز أمان اإلنترنت • 
واستقراره ومرونته، تم توقيع منطقة الجذر 
كجزء من عملية النشر العالمي المتدادات 

األمان لنظام اسم النطاق، أو ما يعرف باسم 
DNSSEC. وتعد مصادقة DNSSEC في 
منطقة الجذر أحد العناصر األساسية في تزويد 

المستخدمين بحماية أكبر ضد بعض أشكال 
االحتيال التي تتم عبر اإلنترنت. 

رحبت اللجنة االستشارية الحكومية بانضمام • 
١٣ عضًوا جديًدا، من بينهم الصين وروسيا 

وثالثة مراقبين جدد. وتسلط هذه الزيادة في عدد 
األعضاء الضوء على تفهم صانعي السياسة 

العوام لمدى الحاجة إلجراء حوار دائم وشامل 
والمشاركة في تحديد مستقل اإلنترنت وإدارته. 

إن هذه اإلنجازات وأخرى تعد دليًال على مدى 
التطور الذي حدث لشركة ICANN ونموذج 

صناعة السياسات القائمة على القطاع الخاص، 
والذي يرحب بكافة األصوات ويفسح المجال نحو 

التعاون الدولي فيما يتعلق بالقضايا المهمة التي 
تؤثر على تسمية اإلنترنت وأنظمة الترقيم.

ويمكن لشركة ICANN والمجتمع العودة للوراء 
وإلقاء نظرة على عام ٢٠١٠ بإحساس بتحقيق 

اإلنجازات، غير أن هناك العديد من التحديات التي 
واجهتنا نظًرا ألن اإلنترنت وشركة ICANN قد 
خرجا للوجود لمعالجة االحتياجات المعقدة بشكل 
متزايد المتعلقة باالتصاالت. إننا نتطلع إلى العمل 

مًعا من أجل تحقيق المزيد في عام ٢٠١١.

رود بيكستروم

رسالة من
الرئيس والمدير التنفيذي

رود بيكستروم
الرئيس والمدير التنفيذي
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متأثًرا بتعيين رود بيكستروم رئيًسا ومديًرا تنفيذًيا 
 ICANN في يوليو عام ٢٠٠٩، شهد مجتمع

إنجازات غير عادية في عام ٢٠١٠. كثير منها يعد 
تتويًجا لجهود تعاونية طويلة المدى؛ في حين تمثل 

أخرى خطوات عظيمة نحو األمام. إن قيادة هذه 
المنظمة يعد تحدًيا ضخًما، وإننا نجني اآلن ثمار ما 

يتمتع به رود من طاقة ومهارة. إننا نشكره لعمله 
الشاق وتفانيه الدءوب.

توضح نظرة على اإلنجازات التي حققناها ما يلي: 

االنتهاء من إنجاز مراحل هامة فيما يتعلق بعملية 
إعادة هيكلة كبرى للمنظمة الداعمة ألسماء 

النطاقات العامة (GNSO). تتضمن التحسينات 
التي أجريت على منظمة GNSO تبني نموذج 

مجموعة عمل لوضع السياسات وتعزيز دوائرها 
االنتخابية وتحسين االتصاالت التي يتم إجراؤها مع 

هياكل أخرى لـ ICANN ومراجعة عملية وضع 
السياسات. وقد تم اختيار مجلس GNSO جديد في 
اجتماع سيول الذي أجري في أكتوبر عام ٢٠٠٩. 

ويجري اآلن استكمال الكثير من العمل المتبقي بغية 
االنتهاء منه بحلول نهاية العام الميالدي ٢٠١١. 

استبدال اتفاقية المشروع المشترك بتأكيد 
االلتزامات. ال يمكنني المبالغة بشأن تأثير هذا 

التغيير على هيكل عملية اإلدارة، بعيًدا عن إبالغ 
وزارة التجارة األمريكية بهذا الشأن وباتجاه تحقيق 

المسؤولية فيما يتعلق بمجتمع اإلنترنت العالمي. 

العمل الذي تم القيام به للوفاء بتأكيد االلتزامات 
وطرح المراجعات الثالث التي يدعو إليها. على 

وجه التحديد، يعود الفضل إلى فريق مراجعة 
المسؤولية والشفافية، الذي يقوده ببراعة بريان 
كوتي. وقد تمخض عن عملهم، والذين قاموا به 
في ظل قيود زمنية بالغة، توصيات تعزز بشكل 

.ICANN جوهري المسؤولية والشفافية لدى

 IDN ccTLD طرح عملية التتبع السريع لنطاقات
 ICANN بعد سنوات من العمل الذي قامت به

والمنظمات الداعمة وفريق عمل هندسة اإلنترنت 
فضًال عن العديد من اللغويين والخبراء التقنيين. 

نقدم تهانينا للدول األربع األولى التي قامت بإضافة 
نطاقات IDN ccTLD الخاصة بها إلى الجذر 
DNS وهي: مصر وروسيا والمملكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة. والفضل 

يرجع في هذا إلى فريق العمل الذي يعمل باستمرار 
على معالجة مشكلة التهجئات المختلفة، األمر الذي 
يتيح إلصدارات اللغة الصينية المستخدمة بواسطة 

كل من الصين وهونج كونج وتايوان االستمرار.

التقدم الهائل الذي تم إنجازه فيما يتعلق بالمشروع 
األكبر لـ ICANN، والمتمثل في تقديم نطاقات 
المستوى األعلى العام الجديد. منذ أن بدأ مجلس 

اإلدارة مرحلة التنفيذ في يونيو ٢٠٠٨، كان برنامج 
gTLD الجديد هو موضوع نحو ١٣ قراًرا على 

األقل لمجلس اإلدارة وورشة عمل خاصة تم 
عقدها في تروندهيم في شهر أغسطس، حيث تم 

اتخاذ ١٣ قراًرا آخرين. وال تزال هناك العديد 
من المشكالت والقضايا التي سيتم حلها، غير 
أن االنتهاء من مرحلة التنفيذ المتوقع في عام 

٢٠١١، سيعني إحداث تغييرات جوهرية على 
شكل اإلنترنت.

التحدي الهائل الذي تم الوفاء به في تثبيت 
امتدادات DNSSEC في منطقة الجذر. تقوم كل 
من VeriSign وICANN بتشغيل ملف منطقة 
الجذر مًعا بموجب عقد مبرم مع اإلدارة القومية 

للمعلومات واالتصاالت، وقد عملت األطراف 
الثالثة مًعا لوضع األساس نحو ترقية كبيرة تتم في 
البنية التحتية لإلنترنت. وقد سبق هذا قرابة عام من 

العمل لبناء البنية التحتية وأنظمة اإلدارة الرئيسية 
وإجراء اختبارات مكثفة لخادم الجذر إلى جانب 

إقامة مراسم التوقيع الرئيسية في مرافق جديدة في 
فيرجينيا وكاليفورنيا أدت في نهاية األمر إلى توقيع 

ملف منطقة الجذر. فهذه قصة نجاح حقيقية.

في نهاية األمر، أود أن أوجه الشكر ألعضاء 
مجلس اإلدارة ومسؤولي العالقات الذين تنقلوا 
خالل العام، ومن بينهم نائب الرئيس روبيرتو 

جايتانو وستيف جولدستين وجانيز كاركلينز وويندي 
سيلتزر وتوماس رويسلير. فهم يشكلون جزًءا 

صغيًرا من جيش من المتطوعين الذين يقومون 
بتنفيذ أعمال ICANN والذين أسهموا بشكل هائل 

في اإلنجازات التي حققناها في عام ٢٠١٠.

بيتر دينجيت ثراش

رسالة من
رئيس مجلس اإلدارة

بيتر دينجيت ثراش
رئيس مجلس اإلدارة
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 GNSO تحسينات أجريت على منظمة
شكًرا لـ:

أفري دوريا، الرئيس المشرف على بدء 
كثير من التحسينات التي أجريت على 

 .GNSO منظمة

شوك جوميز، الرئيس الجديد لمنظمة 
GNSO خالل العام المالي ٢٠١٠. 

 (AoC) تأكيد االلتزامات
الشكر لـ: 

اللجنة اإلستراتيجية الخاصة بالرئيس 
لعملها في إطار تحسين الثقة المؤسسية. 

المتطوعون الذين أسهموا في تقديم 
استشارات المجتمع والمراجعة 

المركزية لوزارة التجارة األمريكية 
وإشعار االستعالم الخاص بها. 

الري ستيكلينج وفيونا أليكسندر والري 
أتالس العاملين في وزارة التجارة، 
الذين ساعدوا في الدخول إلى هذه 

المرحلة المهمة. 

عملية التتبع السريع لنطاقات
 IDN ccTLD

الشكر لـ: 

قادة منظمة ccNSO واللجنة 
 (GAC) االستشارية الحكومية
كريس ديسبين وجانيز كاركلينز 

لقيادتهم الصبورة وحصولهم على 
إجماع اآلراء.

شكر خاص 

٥



إنجازات كبرى في عام ٢٠١٠

تعد ICANN مؤسسة متعددة الجنسيات تهدف 
لالرتقاء بأصحاب مصلحة متعددين، وتعمل من أجل 
الحصول على إنترنت عالمي آمن ومستقر وموحد. 
ويشتمل أصحاب المصلحة المتعددون على المجتمع 

التقني والمهتمين بالمصالح التجارية وغير التجارية 
والمسجلين والسجالت والحكومات وأي شخص يهتم 

بالتطوير ومستقبل اإلنترنت. وقد شهد عام ٢٠١٠ 
العديد من اإلنجازات الرئيسية - حصد نتاج سنوات من 

األبحاث التعاونية والمناقشات والمراجعات وعمليات 
التهذيب والتنقيح التي قام بها أصحاب المصلحة لدى 

شركة ICANN ومجتمع اإلنترنت األوسع نطاًقا. 

تأكيد االلتزامات. يعد خطوة كبرى في طريق تقدم 
ICANN نحو القيام بعملية التدويل. ويضع هذا 
التأكيد الذي تم توقيعه في سبتمبر عام ٢٠٠٩ عملية 
مراقبة أداء ICANN بين يدي العالم كله ويسهم 
بشكل جوهري في تحسين العالقات الدولية على 
 ICANN نحو سريع في الوقت الذي تحقق فيه

مزيًدا من االندماج في المجتمع العالمي. 

أسماء النطاقات الدولية. في أعقاب اعتماد مجلس 
اإلدارة لعملية التتبع السريع في االجتماع العام الذي 
عقد في شهر أكتوبر عام ٢٠٠٩ في سيول بكوريا 

الجنوبية، بدأت الدول واألقاليم المطالبة بتسجيل 

أسمائها كنطاقات المستوى األعلى الدولية لرمز 
البلد. وتشتمل البلدان األربعة األولى التي دخلت 

جذر نظام اسم النطاق في عام ٢٠١٠ على: مصر 
وروسيا والمملكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية المتحدة.

مجتمع ICANN واسع. تم تشكيل مجلس 
جديد للمنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة 

(GNSO)، وهو مجلس يمثل أربع مجموعات 
كبيرة ألصحاب المصلحة: المسجلين والسجالت 
وأصحاب المصالح التجارية وأصحاب المصالح 
غير التجارية. وقد انضمت ثالث عشرة حكومة 
وثالثة مراقبين إلى اللجنة االستشارية الحكومية 
(GAC)، وبالتالي وصل عدد إجمالي األعضاء 

بنهاية العام المالي ٢٠١٠ إلى ١٠٤ حكومة، 
باإلضافة إلى ١٥ مراقًبا. وبانضمام الصومال 

إليها (SO.)، وصل عدد األعضاء في المنظمة 
 (ccNSO) الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة
إلى ١٠٧ أعضاء. وقد تم إنشاء ١٣ هيكًال جديًدا 

 ،(At-Large) من هياكل عموم المستخدمين
والتي تمثل مستخدمي اإلنترنت حول العالم، 

وبذلك يصل اإلجمالي إلى ١٢٥ هيكًال. 

امتدادات DNSSEC. تم تعزيز أمان اإلنترنت 
العالمي من خالل تعاون تاريخي بين الحكومة 

والقطاع الخاص. وقد وضع نشر امتدادات األمان 
 ،DNSSEC لنظام اسم النطاق، أو ما تعرف بـ
في جذر اإلنترنت األساس لجيل جديد من حلول 
أمان اإلنترنت المبتكرة عن طريق إنشاء برنامج 

مصادقة عالمي - وهو مصدر شائع للثقة في 
صالحية عناوين اإلنترنت. وقد تضمن هذا اإلنجاز 

مجموعة كبيرة من أصحاب مصلحة المجتمع 
ومشغلي الخادم األساسي ومقدمي خدمة اإلنترنت 

والمنظمات التقنية والحكومات.
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IANA: تحسين امتيازات العمل والتشغيل

تكمن إحدى المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق 
ICANN في إدارة هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة 

(IANA)، بما في ذلك تنفيذ وظائف IANA. هذا وتقدم 
IANA الخدمات التقنية التي تحافظ على نظام المعرفات 

الفريدة التي تشكل األساس لعمليات اإلنترنت.

بالنسبة لـ ICANN، كان عام ٢٠١٠ هو عام النمو 
في قسم IANA. وفي ظل توقع الوظائف العالمية 

المتزايدة لإلنترنت، تمت زيادة طاقم العمل التشغيلي 
وزادت مظلة مسؤوليات IANA اإلدارية لتشمل 
مجموعة عمليات DNS ومسؤولية تشغيل خادم 
اسم الجذر (L-root). وفي المرة األولى، تولى 

نائب رئيس ICANN، إليسي جيريتش، قيادة هذه 
الخدمات والعمليات.

يحتفظ قسم IANA بسجالت المعرفات الفريدة 
عالمًيا المتعلقة باإلنترنت. وتتيح اإلدارة المركزية 

لهذه السجالت نشر المبادرات الفنية مع ضمان 
أمان الخدمات القائمة واستقرارها. ويوجد قسم 
IANA بشكل فريد للمساعدة في تطوير ونشر 

االبتكارات الفنية.

تنفيذ عمليتين اثنتين ناجحتين -- تم البدء في تنفيذ 
NSSEC في الجذر وإضافة أسماء نطاقات 

دولية معتمدة يمكن تتبعها بشكل سريع في الجذر 
في عام ٢٠١٠ دون التأثير سلًبا على قابلية تشغيل 
اإلنترنت، بل وفي واقع األمر، دون أن يالحظ ذلك 
معظم مستخدمي اإلنترنت. وفيما يتعلق بالعديد من 

مجاالت عمل IANA، يشير تقديم تقنيات جديدة 
بشكل غير منظور إلى نطاق عملية التخطيط 

والنظر في عواقب األمور واالهتمام الذي يتم منحه 
لعملية التنفيذ التشغيلي.

في عام ٢٠٠٨، بدأت ICANN العمل مع 
اآلخرين داخل المجتمع التقني واإلدارة القومية 

للمعلومات واالتصاالت (NTIA) وشركة 
VeriSign لنشر DNSSEC في منطقة الجذر. 
وقد أدت هذه الجهود التعاونية إلى االستخدام الواسع 

لمستودع إرساء الثقة المؤقت (ITAR) التابع 
لـ IANA والطرح المتزايد والدقيق المتدادات 

DNSSEC في منطقة الجذر، وهو ما أدى إلى 
عملية النشر الكامل في يوليو ٢٠١٠. 
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يتيح النشر الكامل المتدادات DNSSEC في 
الجذر سلسلة مشفرة من الثقة من خالل نطاقات 

المستوى األعلى (TLDs) إلى نطاقات المستخدم 
 ،TLDs النهائي. وقد أضافت العديد من نطاقات

 ،.UKو .SEو .ORGو .CZو .BR بما في ذلك
سجالت موقع التفويض الخاصة بها إلى منطقة 
الجذر، وهو ما يتيح صالحية التقدم من منطقة 

الجذر إلى أسفل.

 ICANN التابع لـ DNS أشرف فريق عمليات
على عملية إنشاء مرفقين إداريين رئيسيين بهدف 
 (KSK) التخزين اآلمن لمفتاح التوقيع الرئيسي

لمنطقة الجذر ومن أجل استخدام هذه المفاتيح في 
المراسم الرئيسية التي تتسم بإجراءات شديدة. وقد 
نفذ فريق عمليات DNS أول اثنين من المراسم، 

 (KSK) وفيهما تم إنشاء مفتاح توقيع رئيسي
لمنطقة الجذر واستخدامه، وذلك بنجاح ووفًقا لجدول 

زمني محدد. ونظًرا لألهمية البالغة لغرس الثقة 
في منطقة الجذر الموقعة، انبثق عن هذه المراسم 

تكوين فريق تشكل من مختلف المشاركين على 
الصعيد العالمي ليعملوا كممثلين لمجتمع موثوق 
به (TCRs). وقد أجرى بعض ممثلي المجتمع 

الموثوق به (TCRs) مشاركة لمفتاح مشفر يشفر 
نسخة احتياطية من مفتاح التوقيع الرئيسي للجذر 

(Root KSK) الستعادة العمل عند حدوث 

مشكلة. وقد شارك TCRs آخرون في عملية 
المعالجة الدورية للمواد الرئيسية المأخوذة من شركة 

VeriSign، التي يتم استخدامها فيما بعد إلنتاج 
منطقة الجذر الموقعة.

ظهر االمتياز التشغيلي في عام ٢٠١٠ جلًيا من 
خالل عملية االنتهاء الناجح من التدريب المتعلق 

باستمرارية العمل دون مالحظات وتم تحقيق معدل 
حطم األرقام القياسية بلغت نسبته ٩٨ في المائة 
في عملية معالجة طلبات تجهيز البروتوكول في 

الوقت المحدد من قبل فريق عمل هندسة اإلنترنت 
.(IETF)

أجرت ICANN اختبار استمرارية دون مالحظات 
الختبار مدى الجاهزية طوال أيام األسبوع على 

مدار ٢٤ ساعة لمواجهة أي خلل كبير يحدث للبنية 
التحتية (في هذه الحالة، اختفاء البنية التحتية الخاصة 

بلوس أنجلوس). ووفًقا لمراجعة أجريت من قبل 
طرف آخر، أظهر اختبار دون مالحظات تم إجراؤه 
أن ICANN قد نجحت في حل المشكالت المحتملة 

المتعلقة باألمان واالستقرار. 

وقد تم تقديم مزيد من التعزيز لهذا النجاح من خالل 
 ،IANA أول تقييم ذاتي لقياس مدى تميز عمل قسم

وهذا يعد تتويًجا لستة أشهر من التخطيط. 

وقد حددت هذه الرؤية الداخلية الشاملة إلدارة 
ICANN لوظيفة IANA مواطن القوة الواضحة 
فضًال عن المجاالت التي تحتاج إلى تحسين. ومن 

خالل استخدام هذا التقييم، بدأت ICANN عمليات 
التحسين وستقوم بإجراء تقييم ذاتي آخر لقياس مدى 

التقدم. 

باإلضافة إلى عمله اليومي الذي يقوم به، ترأس 
فريق عمل مجموعة IANA وDNS مجموعات 

العمل الخاصة بفريق عمل هندسة اإلنترنت 
 ،(RFCs) وقام بنشر طلبات التعليقات ،(IETF)

وقدم ١٠٠ في المائة من توفر الخدمة المتعلقة 
بالجذر L-root. وقام هذا الفريق باستكمال بيان 

مفصل يتعلق بكافة طلبات التعليقات لضمان 
تطبيق كافة تعليمات هذه الطلبات الموجهة إلى 

IANA على نحو دقيق إلى جانب تضمين مراجع 
طلبات التعليقات الضرورية في سجالت معلمات 
البروتوكول. وقد طرح فريق العمل أيًضا عملية 

جديدة لتخصيص عناوين IPv4 المتبقية لسجالت 
اإلنترنت اإلقليمية. 

وقد وسع الفريق الذي يدير جذر L-root من قدراته 
عشرين ضعًفا وقام بزيادة عدد أماكن تنفيذ هذا الجذر 

إلى سبعة مواقع تنتشر حول العالم، بما في ذلك 
أمريكا الجنوبية وإفريقيا. ويعزز هذا التوسع وصول 

تنفيذ العمل الرئيسي
الحفاظ على أمان اإلنترنت العالمي واستقراره

مجتمع اإلنترنت المحلي إلى بيانات منطقة الجذر 
.DNS وتسريع االستعالم الخاص بعمليات بحث
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يكمن أحد المجاالت الرئيسية للمسؤولية التي تقع على 
عاتق ICANN والمفروض من خالل تأكيد االلتزامات 

في الحفاظ على أمان واستقرار ومرونة نظام أسماء 
النطاقات. يمكن أن تسبب جرائم اإلنترنت والممارسات 

الضارة ضرًرا خطيًرا لوظائف اإلنترنت العالمي وعملية 
تشغيله. وتتعاون ICANN وأصحاب المصلحة لديها مًعا 
من أجل ضمان تصدي اإلنترنت العالمي للهجمات التي يتم 

شنها بغية التأثير على األمان وبقائه مستقًرا.

وقد شاركت مجموعة األمان في حلقات التواصل 
العالمي بشأن األمان إلى جانب التعاون مع 

 DNS شركاء وتسهيل العمل ببرامج بناء قدرات
 ICANN وتحسين برامج أمان الشركات التابعة لـ

فضًال عن دعم نطاقات المستوى األعلى العامة 
الجديدة (gTLDs) وتدويل أسماء النطاقات و

.DNSSEC

وقد دعمت مجموعة األمان البرامج في خطة 
مايو ٢٠٠٩ لتعزيز التأمين واالستقرار والمرونة 

www.icann.org/en/topics/ssr/ssr-)
draft-plan-16may09-en.pdf). وقد تضمن 

العمل الذي قاموا به دعم تطبيق DNSSEC في 
منطقة الجذر، وإجراء تحسينات في الدليل المساعد 

لمقدم الطلب لنطاق gTLD الجديد فيما يتعلق 
بالتعامل مع السلوك الخبيث، والمساعدة في عمليات 

 ،IDN تقييم السلسلة في عملية التتبع السريع لـ
www.icann.org/) DNS وفحص صحة نظام

en/security/dns-ssr-symposium-
.(report-1-3feb10-en.pdf

في يناير ٢٠١٠، قامت مجموعة األمان بتسهيل 
اختبار استمرارية IANA. وتعد التدريبات الطارئة 

جزًءا من مسؤولية ICANN لضمان استقرار 
 ICANN وأمان ومرونة العمليات التي تقوم بها

وبنيتها التحتية التنظيمية. 

نظمت ICANN الندوة العالمية السنوية الثانية 
بشأن أمان DNS واستقراره ومرونته في كويوتو 

في اليابان، وذلك خالل األيام الثالثة األولى من 
شهر فبراير. وقد تناولت هذه الندوة بالفحص صحة 

DNS وعالماتها الحيوية وكيف يمكن للمجتمع 
 .DNS تحسين قياس وتقييم صحة

وقد قامت ICANN أيًضا بنشر موجز ومراجعة 
 Conficker تتعلق بعمليات التصدي لفيروس

(www.icann.org/en/security/
conficker-summary-review-

 .(07may10-en.pdf

في فبراير، نشرت ICANN أيًضا المبادرات المقترحة 
المتعلقة بتحسين أمان DNS واستقراره ومرونته 

www.icann.org/en/topics/ssr/strategic-)
ssr-initiatives-09feb10-en.pdf)، والتي 

تضمنت حالة عمل تتعلق بفريق التفاعل مع الحاالت 
الطارئة للكمبيوتر المستخدم في نظام أسماء النطاقات 
(DNS-CERT). كما سهلت أيًضا إقامة ورشة 

عمل تتعلق بتحليل المتطلبات التشغيلية والتعاون في 
شهر أبريل. ويظل مفهوم DNS-CERT موضوًعا 
محل نقاش مجتمعي مهم وتدعم ICANN مجموعات 
المناقشات الخاصة والمناهج السائدة عبر المجتمع تجاه 

هذا المفهوم. 

 DNS كجزء من العمل التعاوني لتحسين أمان
واستقراره ومرونته، قامت ICANN بتسهيل عقد 

جلسات لبناء القدرات مع شركاء ينتمون لمركز 
موارد بدء الشركة ومجتمع اإلنترنت، مع عقد 
جلسات في سيول بكوريا في نوفمبر ٢٠٠٩، 
وداكار بالسنغال في ديسمبر ٢٠٠٩ ونيروبي 

بكينيا في مارس ٢٠١٠. وخالل فترة برنامج بناء 
قدرات DNS، حضر نحو ٢٥٠ طالًبا من أكثر 

من ١٢٠ نطاًقا من نطاقات المستوى األعلى لرمز 
البلد، وقد جاء معظمهم من بيئات مقيدة الموارد.

ضمان تشغيل شبكة إنترنت عالمية واحدة

٩



ICANN
مؤسسة متعددة الجنسيات

تجلب العالم عبر اإلنترنت من خالل أسماء نطاقات دولية

تتيح أسماء النطاقات الدولية استخدام أبجدية غير 
التينية في نطاقات المستوى األعلى، مما يمكن ماليين 

المستخدمين حول العالم من الوصول إلى اإلنترنت 
بلغتهم الرئيسية.

في عام ٢٠١٠، تم طرح أسماء النطاقات الدولية 
في المستوى األعلى لنظام أسماء النطاقات. وبعد 
عقود من استخدام الترميز ASCII أو األبجدية 
الغربية وسنوات من الترقب والعمل الشاق من قبل 
مجتمعات السياسات والمجتمعات التقنية، أصبح 

اإلنترنت يتعلم في نهاية األمر أبجديات لغوية جديدة.

بحلول نهاية السنة المالية ٢٠١٠، تم إدخال أربعة 
أسماء نطاقات دولية ccTLDs في منطقة جذر 

DNS، وهو ما يمثل أربعة بلدان أو أقاليم ولغتين 
اثنتين: العربية والروسية. وتم اتباع سالسل 

األحرف الموجودة في اللغة الصينية والسنهالية 
والتاميلية والتايلندية بعدها بوقت قصير. 

في الوقت الذي تم فيه اتخاذ خطوات كبيرة في 
استخدام هذه اللغات واألبجديات على مواقع الويب 
وفي البريد اإللكتروني، فإنه ال يمكن، حتى وقت 

متأخر، استخدام األبجديات غير الالتينية في 
النطاقات ذات المستوى األعلى. وقد أتاح طرح 
ICANN في عام ٢٠٠٧ لعملية اختبار أسماء 
النطاقات الدولية (IDNs) على منطقة الجذر 

المضي قدًما لألمام. 

تم اعتماد عملية التتبع السريع في نوفمبر عام 
 IDN ٢٠٠٩، ودخل عام ٢٠١٠ في نطاقات

ccTLDs الجديدة التي تم إدراجها في منطقة جذر 
DNS: مصر وروسيا والمملكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية المتحدة. وقد تبع ذلك تقديم العديد 
من الطلبات من العديد من الدول واألقاليم األخرى 
وتمثل نطاقات IDN ccTLDs اليوم العديد من 

اللغات الموجودة في الجذر. 

ويتوقع تحقيق المزيد من خالل عملية التتبع السريع، 
 gTLD وسيتم تطوير عملية معالجة جديدة لنطاق

 IDN أو عمليات معالجة طويلة األمد لنطاقات
ccTLDs ستقوم منظمة ccNSO بتطويرها. 

قريًبا، نظًرا ألنه يتوقع وجود ١٥ من نطاقات 
IDN ccTLDs في منطقة جذر DNS، مما يمثل 
١٢ دولة أو إقليًما. وتمثل هذه ست لغات: الصينية 

والعربية والروسية والسنهالية والتاميلية والتايلندية. 
وتأتي اللغات الثالث األولى بين أفضل ١٠ لغات 

يتم استخدامها في عالم إنترنت اليوم.

لغات IDN ccTLD الفعالة
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شهد عام ٢٠١٠ أيًضا االنتهاء من عملية تنقيح 
 – IDNs األساس التقني لـ – IDNA بروتوكول

الذي طرحه فريق عمل هندسة اإلنترنت ليكون 
RFC 5890–5894. وقد قام فريق العمل هذا 
بتقييم تجربة تنفيذ بروتوكول IDNA منذ طرحه 

في عام ٢٠٠٣ وحدد العديد من المجاالت التي 
يمكن تحسينها من خالل القيام ببعض التعديالت:

تكوين عالقة واحد إلى واحد غامضة بين • 
اليونيكود (U-label) وصيغة (التسمية 

A-label) الخاصة بـ ASCII المرمزة لكل 
.IDN تسمية

تحديد نقاط كود صالحة بشكل فردي عن طريق • 
خصائص حرف اليونيكود الخاصة بها، وبالتالي 

التخلص من االعتماد على إصدار محدد من 
اليونيكود.

تقليل المشكالت المتعلقة باألبجديات التي يتم • 
كتابتها من اليمين إلى اليسار.

 IDNs يمكن العثور على مزيد من التفاصيل بشأن
.www.icann.org/en/topics/idn/ على الموقع

ICANN
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يتم عرض معظم نطاقات المستوى األعلى في أبجدية يتم قراءتها من اليسار إلى اليمين. ومع إطالق 
أسماء النطاقات الدولية، أصبحت تتاح األبجديات التي تقرأ من اليمين إلى اليسار، وذلك في اللغة العربية 
بشكل رئيسي. وتتمثل الدول التي تستخدم بالفعل نطاقات ccTLDs العربية في كل من مصر واألردن 

واألراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع 
أن تحل كل من قطر وسوريا بعد ذلك. 

ما الشيء المميز للغاية بشأن اللغات التي تقرأ من اليمين إلى اليسار؟ قبل عمل أسماء النطاقات الدولية 
(IDNs) في المستوى األعلى، كنت قد تجد صعوبة في استخدام، ولنقل مثًال، اللغة العربية في نطاق 

ccTLD أو gTLD القائم. ولم يكن األمر ليقتضي منك استخدام أبجدية مختلفة فحسب، ولكن كان سيتعين 
عليك أيًضا تغيير اتجاه الكتابة. 

وأين يمكنك وضع جزء المستوى األعلى من عنوان ما — إلى اليمين أو اليسار من النقطة األخيرة؟ 
باإلضافة إلى ذلك، سيكون من الصعوبة القيام بنسخ عنوان موقع ويب يحتوي على أحرف عربية والتينية 
على حد سواء في الرسائل اإللكترونية. فقد يظل الرابط كما هو دون التعرض له، غير أن العنوان ال يمكن 

أن يظل كذلك. 

لهذه األسباب وألسباب أخرى، تم تأخير عملية تنفيذ IDNs إلى أن أصبحت هناك إمكانية لكتابة العنوان 
بالكامل باألبجدية العربية.

ركزت عملية تنقيح بروتوكول IDNA األحدث على اإلطالق بشكل جزئي على األبجديات التي ُتقرأ من 
اليمين إلى اليسار، مع إجراء العديد من التغييرات الرئيسية لجعل اإلنترنت متعدد اللغات بشكل حقيقي. 

وفي تقدم مفاجئ للغة العربية وغيرها من األبجديات األخرى، يمكن اآلن استخدام أحرف معينة مثل 
محرف الفاصل بعرض الصفر (تتمثل بشكل جوهري في المسافة) وعالمات دمج في ظل ظروف معينة. 

وتعد هذه بمثابة مساعدة هائلة لألبجديات التي يمكن لهذه األحرف أن تغير معنى أو شكل السلسلة أو 
التسمية أو النطاق. 

ومع ذلك، لم تتم إتاحة هذه التغييرات بعد للمستخدمين. ويتعين تنفيذ بروتوكول IDNA المنقح أوًال من 
خالل السجالت ودمجه في تطبيقات مثل برامج التصفح. وتدعم ICANN العمل نحو تطبيق مثل هذه 

التغييرات في كافة التطبيقات ذات الصلة.

نظرة سريعة على أسماء النطاقات الدولية (IDNs) التي تقرأ من اليمين إلى اليسار
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كان توقيع تأكيد االلتزامات في عام ٢٠٠٩ حجر أساس 
في عملية انتقال بدأت منذ ١٢ عاًما لوضع التنسيق 

المتعلق بمعرفات اإلنترنت الفريدة في نطاق مسؤولية 
القطاع الخاص من خالل منظمة ال تهدف للربح حيث 
يتم وضع السياسات بشكل تصاعدي من خالل مجتمع 

اإلنترنت الدولي.

من خالل هذا التأكيد، أدركت الواليات المتحدة 
األمريكية وICANN بشكل رسمي أنه ال يمكن 

لطرف واحد أن يبسط نفوًذا غير مناسب على إدارة 
اإلنترنت. ويقر هذا التأكيد بنجاح نموذج أصحاب 

المصلحة المتعددين، ويلزم ICANN بأن تظل 
على حالها منظمة خاصة ال تهدف إلى الربح، إلى 

جانب أنه يمنح الصالحية للدور الذي تقوم به اللجنة 
االستشارية الحكومية ويقر بأن ICANN جهة 

مستقلة وال تخضع لرقابة أو تحكم أي كيان آخر.

كما أنه يلزم ICANN أيًضا بالقيام بعمليات 
مراجعة دورية عن طريق ممثلي المجتمع — مزيد 
من اإلقرار بأن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين 

هو نموذج قوي بشكل يكفي ليقوم بإجراء مراجعة 
ذاتية. وستعمل عمليات المراجعة هذه، التي يتم 

إجراؤها بشكل دوري كل ثالثة أعوام على األقل، 
على تقييم مدى التقدم الذي تحرزه ICANN باتجاه 

تحقيق أهداف مؤسسية رئيسية أربعة ورفع تقارير 
بشأنها، وهي:

ضمان المسؤولية والشفافية والسعي وراء تحقيق • 
مصالح مستخدمي اإلنترنت العالمي

الحفاظ على أمان نظام أسماء النطاقات • 
واستقراره ومرونته

تفعيل صيانة Whois، وهي قاعدة البيانات التي • 
تسجل بشكل عام وجهات االتصاالت اإلدارية 

والتقنية ذات الصلة باسم كل نطاق.

تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك.• 

سيتلقى مجلس اإلدارة التوصيات الخاصة بكل فريق 
مراجعة، والتي سيتم أيًضا نشرها إلبداء التعليقات 
العامة عليها والنظر في دمجها في خطط التشغيل 

.ICANN والخطط اإلستراتيجية السنوية لـ

مراجعة المسؤولية والشفافية 

في عام ٢٠١٠، تولى فريق مراجعة المسؤولية 
والشفافية (ATRT) تقييم مدى تقدم ICANN في 

الحفاظ على ما تتحمله من مسؤولية وشفافية والعمل 
على تحسين ذلك لضمان عكس قراراتها للمصلحة 
العامة والتزامها تجاه كافة أصحاب المصلحة. وقد 
تم اختيار أعضاء فريق ATRT من جميع أنحاء 

مجتمع ICANN وتم تعيينهم من قبل رؤساء مجلس 
اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية.

قامت هذه المراجعة بفحص: 

إدارة مجلس اإلدارة.• 

دور وفاعلية اللجنة االستشارية الحكومية • 
وتفاعلها مع مجلس اإلدارة.

العمليات التي تستقبل ICANN من خاللها • 
المساهمات التي يقدمها العوام.

 • ICANN مدى الدعم الذي تحظى به قرارات
من قبل العوام ومجتمع اإلنترنت. 

تأكيد االلتزامات: مسؤولية تجاه العالم

مدى قدرة عملية وضع السياسات على تسهيل • 
المشاورات التي تتم عبر المجتمع بطريقة فعالة 

ومناسبة.

أصدر الفريق مشروع قرار يتعلق بدراسة المجتمع 
في أكتوبر عام ٢٠١٠، ثم قام بتسليم تقريره النهائي 

لمجلس اإلدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

كجزء من التزامها بتحقيق الشفافية، قامت 
ICANN في عام ٢٠١٠ بإنشاء قاعدة بيانات 

شاملة ويمكن البحث فيها عبر اإلنترنت تنطوي على 
قرارات مجلس اإلدارة منذ تأسيس ICANN في 

عام ١٩٩٨. وسيتيح القيام بهذا في موقع ويب عام 
اإلبالغ بشفافية بشأن ما يتعلق بعملية تنفيذ القرارات 

ويشجع على إبداء التعليقات بشأن ما إذا كان قد تم 
الوفاء بالتوقعات من عدمه. للبحث في قاعدة بيانات 

https:// قرارات مجلس اإلدارة، تفضل بزيارة
community.icann.org/display/tap/

.ICANN+Board+Resolutions
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وقد تم تفويض ثالثة فرق أخرى بموجب تأكيد 
االلتزامات.

مراجعة األمان واالستقرار والمرونة

سيركز فريق مراجعة األمان واالستقرار والمرونة 
على تنفيذ خطة ICANN لتعزيز االستقرار 

التشغيلي والموثوقية والمرونة واألمان وقابلية 
التشغيل العالمي لنظام أسماء النطاقات، مع إبداء 

اهتمام خاص بـ: 

األمان المادي وأمان الشبكة واستقرارها • 
ومرونتها.

التخطيط لمواجهة المخاطر.• 

عمليات واضحة. • 

Whois مراجعة سياسة

سيقوم فريق مراجعة سياسة Whois بتقييم إنفاذ 
ICANN لسياستها القائمة المتعلقة بـ Whois، مع 

مراعاة العمل بالقوانين المعمول بها. ويقضي هذا 
التأكيد بقيام ICANN بتنفيذ القياسات للحفاظ على 

الوصول المناسب وغير المقيد والعام لمعلومات 
Whois الدقيقة والكاملة، بما في ذلك المسجلون 

ومعلومات جهات االتصال الخاصة بالمسجلين 
والمعلومات التقنية والدعائية واإلدارية. 

مراجعة التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك

ستبدأ هذه المراجعة بعد عام واحد من تشغيل 
نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة (نطاقات 
gTLDs جديدة) على اإلنترنت. وستقوم بفحص 

مدى مساهمة عملية طرح أو توسيع نطاقات 
gTLDs جديدة في االرتقاء بالتنافسية والحصول 

على ثقة المستهلك واختياره، إلى جانب فاعلية:

عملية التطبيق والتقييم.• 

إجراءات الحماية التي تهدف إلى التقليل من • 
حدة المشكالت التي يتم تحديدها في عملية طرح 

نطاقات gTLDs أو التوسع فيها.

ICANN
مؤسسة متعددة الجنسيات
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ابتكار للعالم كله: نطاقات مستوى أعلى عامة جديدة

يتوقع أن يعمل برنامج نطاقات المستوى األعلى 
العامة الجديدة على توليد االبتكار وزيادة التنافسية 

في خدمات السجالت وتوفير نطاقات جغرافية أكبر 
وتنوع مقدمي الخدمات إلى جانب تعزيز اختيار 

المستهلك. وستتيح الفرصة لالستثمار في نطاقات 
المستوى األعلى وإنشائها إلى جانب عمل السجل.

وقد جاء قرار طرح نطاقات gTLDs جديدة في 
أعقاب عملية إنشاء طويلة ومفصلة مع مجتمع 

اإلنترنت العالمي تضمنت مجموعة متنوعة كبيرة 
من أصحاب المصلحة: الحكومات ومستخدمي 

اإلنترنت الفرديين والمجتمع المدنى ودوائر الملكية 
الفكرية واألعمال إلى جانب المجتمع التقني. 

وشاركت أيًضا في هذا العمل اللجنة االستشارية 
الحكومية (GAC) واللجنة االستشارية لعموم 

المستخدمين (ALAC) والمنظمة الداعمة 
ألسماء نطاقات رمز الدولة (ccNSO) واللجنة 
االستشارية لألمان واالستقرار (SSAC). وقد 

استكملت المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة 
(GNSO) عمل السياسة في عام ٢٠٠٧ واعتمد 

مجلس اإلدارة توصياتها في يونيو ٢٠٠٨. 

شهد عام ٢٠١٠ تقدًما كبيًرا فيما يتعلق بالعديد من 
القضايا وعمليات تنقيح البرنامج، وال سيما حماية 

العالمة التجارية والملكية المشتركة للسجالت 
والمسجلين، إلى جانب تقليل السلوكيات الضارة 
المحتملة. وكان النجاح في معالجة هذه القضايا 
المعقدة نتاًجا لساعات ال تحصى من المشاركة 

والحصول على مالحظات تقييمية عميقة التفكير من 
قبل جمهور العوام وفريق العمل وأعضاء مجتمع 

ًأصحاب المصلحة. 

وتهدف مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب إلى 
التزويد بمقدمي طلبات نطاق gTLD جديد مع 

خارطة طريق مفصلة لعملية التقديم والتطبيق. وقد 
تم نشر العديد من عمليات التنقيح ويدمج كل تكرار 
بين طياته تعليق المجتمع إلى جانب بحث الخبراء. 

وخالل السنة المالية ٢٠١٠، تناول أعضاء المجتمع 
المشكالت القانونية والتقنية ومشكالت العمل الشديدة 

ذات الصلة بنطاقات gTLDs الجديدة، وهو ما 
جعل الدليل يقترب بشكل أكبر من صياغته النهائية.

من خالل تخصيص ميزانية بلغت أربعة ماليين 
دوالر أمريكي، يصل برنامج gTLD إلى مراحل 
التطور النهائية الخاصة به. ويوجد اآلن دليل مقدم 
طلب gTLD مقترح جديد ونهائي تحت الدراسة 
ومن المتوقع أن يقوم مجلس اإلدارة باعتماد حد 

زمني مؤقت.

ستعمل نطاقات gTLDs الجديدة على التغيير 
األساسي لإلنترنت على نحو معرفتنا به. وسيعتمد 

نطاق تأثيرها على أي نطاقات المستوى األعلى يتم 
اعتمادها، بيد أنها تمثل أفكاًرا ومعلومات جديدة تتم 
مشاركتها فضًال عن مجتمعات جديدة عبر اإلنترنت 

وكيانات جغرافية سيتم تكوينها، إلى جانب اتباع 
ممارسات حماية جديدة تتعلق بالتوسيم وحماية 

العالمة التجارية. 
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المشاركة
(GAC) اللجنة االستشارية الحكومية :ICANN مجتمع

اللجنة االستشارية الحكومية: تزايد العضوية والمشاركة

تعد ICANN مجتمًعا، وتعد مشاركة أصحاب المصلحة 
المتعددين التابعين لها حول العالم أمًرا أساسًيا إلنجاز 

المهمة الموكلة إليها. وفي عام ٢٠١٠، ساعد القيام بقدر 
 ICANN كبير من العمل في جبهات عديدة على تقريب
بشكل أكبر من تحقيق هدفها المتعلق بأن تكون منظمة 

دولية مثل مجتمعات أصحاب المصلحة التابعة لها. ويعمل 
كل هيكل بها بدًءا من مجلس اإلدراة وفريق العمل على 
زيادة تنوعها الثقافي، وتعمل كل من المنظمات الداعمة 
واللجان االستشارية مًعا على الحث على المشاركة في 

صناعة السياسة بشكل أسهل وأكثر جاذبية. 

وقد أعادت الحكومات المشاركة في اللجنة 
االستشارية الحكومية التأكيد على التزامها في 

عام ٢٠١٠ بتوسيع نطاق الحدود الجغرافية للجنة 
االستشارية الحكومية ومشاركة الدول األعضاء. 

وقد استمر اهتمام الحكومات حول العالم في 
التزايد، مع تحقيق زيادة ملحوظة في عدد األعضاء 

الجدد. فقد انضم ١٣ عضًوا كامًال جديًدا وثالثة 
مراقبين جدد ليصل اإلجمالي إلى ١٠٧ أعضاء، 

بما في ذلك المراقبون. 

 (GAC) تم إشراك اللجنة االستشارية الحكومية
بشكل فاعل في عملية مراجعة تأكيد االلتزامات. 
وقد عمل رئيسها كمساعد في عملية اختيار فريق 

كامل األعضاء الجدد: 

أفغانستان• 
بنين• 
بوركينا فاسو• 
الصين• 
جزر الكوك• 
قبرص• 
جمهورية قيرغيزستان• 
جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة• 
مالي• 
روسيا• 
سيشيل• 
الصومال• 
ترينداد وتوباجو• 
أوكرانيا• 

مراقبون جدد: 

المفوضية األمريكية الداخلية لالتصاالت (CITEL) التابعة لمنظمة • 
الواليات األمريكية

مجلس أوروبا • 
جامعة الدول العربية• 

المراجعة األول، إلى جانب رئيس مجلس اإلدارة، 
وهو الفريق الذي تشكل في عام ٢٠١٠ لمراجعة 
مدى تمتع ICANN بالشفافية والمسؤولية. وقد 

تضمن هذا الفريق أعضاًء من هذه اللجنة يمثلون 
كًال من الصين ومصر واالتحاد األوروبي. 

وتنعكس أيًضا المشاركة القوية للحكومات في 
العروض المقدمة من ثالث دول أعضاء - البرازيل 

وهولندا والنرويج - للقيام بمهام وظيفة سكرتارية 
اللجنة االستشارية الحكومية عند انتهاء فترة عمل 

الهند في هذا الخصوص في يوليو ٢٠١١. وقد قبلت 
هذه اللجنة بشكل رسمي اقتراح هولندا خالل اجتماع 

ICANN المنعقد في بروكسل في يونيو ٢٠١٠.

في يونيو، تخلى السفير جانيز كاركلينز عن منصبه 
كرئيس للجنة االستشارية الحكومية وانضم لمجلس 

اإلدارة، لينهي بذلك فترة عمل بدأت في مارس 
٢٠٠٧. وقد تولت هيزير درايدين، إحدى الخبيرات 

في مجال صناعة السياسات الدولية والدراسات 
اإلستراتيجية، أعباء القيام بهذا الدور ذي األهمية 

المتزايدة بشكل مؤقت (وبعد ذلك، تم التصديق 
عليها كرئيسة جديدة للجنة االستشارية الحكومية في 

اجتماع ICANN الذي عقد في ديسمبر في مدينة 
قرطاجنة.)
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المشاركة العالمية والتواصل

في ٢٠١٠، أحرزت ICANN تقدًما ملموًسا في 
المشاركة العالمية والتعاون الدولي في نطاق النظام 

البيئي إلدارة اإلنترنت. ويعمل فريق الشراكات 
العالمية على أن يمزج ICANN بالعالم لجعل 

العالم يشاركها عملها من خالل مجموعة متنوعة 
من األنشطة والعروض التقديمية وأحداث التواصل 
التعليمية واالتفاقيات. وتتخذ هذه االتفاقيات أشكاًال 
متعددة، بداية من خطابات النوايا مروًرا باتفاقيات 

التعاون ووصوًال إلى مذكرات التفاهم وإطارات 
عمل المسؤولية. 

في ديسمبر ٢٠٠٩، أبرمت ICANN اتفاقية 
تعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمة األمم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة. وتوجز هذه االتفاقية أشكال 
التعاون المستقبلي الممكنة، بما في ذلك الدعم 

الذي تقدمه منظمة اليونسكو لتنفيذ أسماء النطاقات 
الدولية، فضًال عن عقد اتفاق للبحث عن سبل 

لمساعدة الدول النامية إلنشاء إنترنت متعدد اللغات. 

 ccTLD وقد تم إبرام ست اتفاقيات تتعلق بنطاقات
لتعزيز عالقات العمل بين ICANN ومديري 

نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد في عام ٢٠١٠. 
وكانت هذه االتفاقيات الست (أربعة تتعلق بتبادل 

الخطابات واثنتان تتعلقان بإطارات عمل المسؤولية) 
قد تم إبرامها مع أوكرانيا في سبتمبر ٢٠٠٩ 

وسنغافورة في أكتوبر ٢٠٠٩ وبابو غينيا الجديدة 
وجورجيا في مارس ٢٠١٠، واإلكوادور وجزر 
األنتيل الهولندية في يونيو ٢٠١٠. وبذلك، يصل 

إجمالي عدد االتفاقيات إلى ٦٢ اتفاقية، بزيادة تبلغ 
١٠ في المائة تقريًبا عن عام ٢٠٠٩.

وقد قام فريق الشراكات العالمية بعقد ما يزيد عن 
٥٣ نشاًطا من األنشطة التعليمية وأنشطة التواصل 

إلى جانب حلقات تدريبية وعروض تقديمية، بما 
في ذلك تقديم موجزات عن االجتماعات الوزارية 

التي تعقد في جزر المحيط الهادئ وأوروبا واجتماع 
رؤساء الدول اإلفريقية، إلى جانب العديد من 

الندوات الثنائية التي تعقد مع الوزراء والمنظمين. 
وقد قاد فريق الشراكات العالمية هذا أو تعاون مع 
 ccTLD آخرين بشأن بناء قدرات تتعلق بنطاقات
واألمان وأسماء النطاقات الدولية (IDNs) فضًال 

عن عقد ورش عمل وعروض تقديمية بشأن نطاق 
gTLD الجديد. 

المشاركة
مجتمع ICANN: الشراكات العالمية
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لعب برنامج المنح المقدمة للشراكات العالمية، والذي 
يوفر منح الدعم لألفراد الذين ينتمون لمجموعات 
أصحاب المصلحة الذين ال يستطيعون حضور 
اجتماع ICANN، دوًرا قوًيا في عام ٢٠١٠. وقد 

اتسعت المشاركة لتشمل ٧٥ عضًوا على مدار الدورة 
التدريبية التي تم عقدها في اجتماعات ICANN في 

كل من سيول ونيروبي وبروكسل. وقد تم توزيع 
المنح لألعضاء على الصعيد العالمي وتفاوتت عبر 
الدوائر التي يمثلها هؤالء األعضاء: مجتمع نطاقات 

ccTLD والحكومة والمجتمع المدني ومجتمع 
األعمال والمجتمع األكاديمي. وعلى النحو المعتاد، 

انصب التركيز على جذب مشاركات جديدة. فمن بين 
٧٥ عضًوا حصلوا على منح، لم يتمكن ٤٠ منهم من 

حضور اجتماع ICANN من قبل. 

يتعين أن يكون مقدمو الطلبات مواطنين لدول 
مؤهلة اقتصادية، وُتمنح األولوية للمتقدمين الذين 
يسكنون في األقاليم التي ُيعقد فيها االجتماع، كما 
هو الحال مع هؤالء الذين ينشطون أو يهتمون 
بالمشاركة في اجتماع ICANN والمنظمات 

الداعمة لها ولجانها االستشارية. ويساعد برنامج 
المنح فيما يتعلق بتكاليف رحالت الطيران واإلقامة 

في الفنادق وتوفير الرواتب. ويتوقع من الذين 
يحصلون على التمويل المقدم في إطار منحة 

من ICANN المشاركة بفاعلية والمساهمة في 
 .ICANN العمليات التي تقوم بها

بناء القدرات من خالل برنامج المنح

على مدار االجتماعات العشرة الماضية، كان 
برنامج المنح إحدى الوسائل الناجحة لبناء القدرات 

المتعلقة بمجتمع ICANN، وهو ما يضمن االستماع 
إلى األصوات العالمية من خالل مجموعة كبيرة 

ومتنوعة من المنتديات العامة. ويلعب برنامج المنح 
دوًرا رئيسًيا في الجمع بين األفكار الجديدة والناضجة 

داخل مجتمع اإلنترنت. 

ومنذ بدء هذا البرنامج في عام ٢٠٠٧، واعتباًرا 
من يونيو ٢٠١٠، تم تلقي ما يصل مجموعه إلى 
١١٩١ طلًبا من طلبات برنامج المنح، وهو ما 
ترتب عليه حضور ٢٣٩ عضًوا الجتماعات 

ICANN المتنوعة من ١٠٠ دولة تقريًبا. وقد 
شارك ١٣ عضًوا ممن تلقوا منًحا في اإلجراءات 
الخاصة بلجنة الترشيح، في حين شارك آخرون في 

عملية صناعة القرار داخل هيكل القيادة الخاص 
باللجان االستشارية والمنظمات الداعمة.

المشاركة
مجتمع ICANN: الشراكات العالمية

طلبات برنامج المنح ومن تسنى له الحضور إلى اجتماع بروكسل، يونيو ٢٠١٠
١٠مجتمع ١٥٩ccTLDعدد الطلبات المستلمة

عدد الطلبات التي استوفت الحد 
األدنى من المتطلبات/عدد من وقع 

عليهم االختيار للمشاركة

٢٠/٣٨ باإلضافة 
إلى ٦ تم تأجيلهم من 

اجتماع نيروبي

١٦الحكومة

عدد األعضاء الحاضرين في 
اجتماع بروكسل

٢المجتمع المدني٢٤

عدد األعضاء المؤجلين الجتماع 
قرطاجنة

٣القطاع الخاص٢

٣المجتمع األكاديمي١٠ أعضاء لم يتسن لهم حضور اجتماع ICANN من قبل

بالنسبة الجتماع بروكسل، كان المشاركون من: أمريكا الالتينية/منطقة البحر الكاريبي (٧)، 
إفريقيا (٣)، آسيا (٧)، وأوروبا (٧).
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تعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين من خالل منتدى إدارة اإلنترنت

يمثل الدور الذي تلعبه ICANN في إدارة اإلنترنت 
نموذًجا فريًدا من اإلدارة التي تقوم على اإلجماع: 

النظرة العالمية؛ واتخاذ القرار بشكل تدريجي؛ 
والمراقبة الالمركزية؛ والعمليات الشاملة والشفافة؛ 

وإبداء االهتمام بكافة أصوات المجتمع.

يعد اإلنترنت عمًال ال يتوقف يكون 
قيد التنفيذ بشكل دائم. فهو دائًما ما 

يغذي باألفكار وينميها، وتؤثر األفكار 
الجديدة على اتجاهه بشكل رائع. 

ويكون معظم المساهمين بشكل مؤثر 
فيه الذين يمكنهم رؤية اإلمكانات التي 

ال يمكن لآلخرين رؤيتها. ويتمثل 
األقوى في هؤالء الذين تقوي أفكارهم 

خيال اآلخرين.

المدير التنفيذي لـ ICANN رود بيكستورم، 
يوجه خطاًبا للمنتدى الروسي إلدارة اإلنترنت 

في موسكو، مايو ٢٠١٠.

يعد منتدى إدارة اإلنترنت الذي تقيمه األمم المتحدة 
منتدى عاًما مهًما تلتقي فيه األطراف المعنية 

مًعا للتناقش على قدم المساواة ومعالجة القضايا 
والمشكالت من أجل تحقيق المصلحة العامة. وتكمن 

قيمته العظمى في فلسفته التي تقوم على المساواة 
وشموليته.

المشاركة
مجتمع ICANN: الشراكات العالمية

تدعم ICANN بشكل فاعل استمرار العمل بنموذج 
أصحاب المصلحة المتعددين الخاص بمنتديات 

إدارة اإلنترنت وتعيين سكرتارية مستقلة. لقد شارك 
أعضاء فريق العمل في مشاورات عامة إلى جانب 

المجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددية 
فضًال عن العديد من االجتماعات التحضيرية التي 

تعقد للتحضير لمنتديات إدارة اإلنترنت اإلقليمية. وفي 
منتدى إدارة اإلنترنت الذي عقد في شرم الشيخ في 
عام ٢٠٠٩، عقدت ICANN منتدى مفتوًحا بشأن 
الدور الذي تلعبه هذه المنظمة إلى جانب التطورات 
الجديدة في نظام أسماء النطاقات. عالوة على ذلك، 

شارك فريق العمل وأعضاء مجلس اإلدارة في العديد 
من المناقشات العامة وورش العمل التي تناولت 

موضوعات تتفاوت بين األمان واالستقرار مروًرا 
 .ccTLDو IDNs بالعمليات الخاصة بـ
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إن جعل أكثر من لغة وأبجدية عالمية تعمل كأسماء 
نطاقات قابلة للحل أمر استغرق سنوات عديدة 

ومشاركة العديد من األيادي المتكاتفة. 

 ICANN ومع بدء عام ٢٠١٠، كان مجتمع
يعمل، تحت قيادة فريق خدمات ICANN، نحو 
تنفيذ أسماء النطاقات الدولية (IDNs) في منطقة 
الجذر ألشهر عديدة. وفي هذا العام، لعب مجتمع 

ICANN، وال سيما منظمة ccNSO ولجنة 
GAC، دوًرا كبيًرا في تنقيح خطط التنفيذ. 

وأخيًرا، شارك أيًضا في هذا التعاون الدولي كل 
من GNSO وALAC وSSAC وفريق سياسة 
ICANN في تسهيل التفاعل مع فريق الخدمات. 

وقد وصلت هذه الجهود إلى ذروتها في سيول خالل 
شهر أكتوبر ٢٠٠٩، عندما اعتمد مجلس اإلدارة 

عملية التتبع السريع المتعلقة بأسماء النطاقات الدولية 
(IDNs). ومع اعتماد خطة التنفيذ، أصبحت أسماء 

النطاقات الدولية (IDNs) في طريقها بشكل جيد 
لتصبح حقيقة. 

بحلول مايو، أصبح لدى كل من مصر والمملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة عناوين 

URLs تعمل باللغة العربية. وبعد ذلك بفترة 
قصيرة، كان لدى روسيا اسم النطاق األول الذي 

يعمل باللغة السيريالية. وبحلول نهاية يونيو، اعتمد 
مجلس اإلدارة مجموعة من أسماء النطاقات الدولية 

(IDNs) التي تعمل باللغة الصينية. 

المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز الدولة: 
االبتكار التاريخي لسجل محفوظات البلدان – العمل مًعا

ومنذ ذلك الحين، تقدمت العديد والعديد من الدول 
للحصول على أسماء نطاقات دولية (IDNs) تمثل 
الكثير والكثير من اللغات. "هذا ليس مجرد تغيير 

ضئيل يطرأ على اإلنترنت"، صرح بذلك رود 
بيكستروم. "إنه تحول رهيب سيغير لألبد الخريطة 
عبر شبكة اإلنترنت. إن هذا يعد بداية االنتقال الذي 

سيجعل عالم اإلنترنت يسهل الوصول إليه بشكل 
أكبر وأكثر سهولة بالنسبة لماليين المستخدمين حول 

العالم، بغض النظر على المكان الذي يعيشون فيه 
واللغة التي يتحدثونها."

مع التشغيل الكامل لعملية التتبع السريع، يمكن 
لهيئات وضع السياسات مثل منظمتي ccNSO و
GNSO أن تركز اآلن على وضع إستراتيجيات 

طويلة المدى بشكل أكبر. وقد بدأت منظمة 
ccNSO بالفعل جهودها لوضع سياسة أوسع نطاًقا 

 ،(IDNs) وأقل تحديًدا ألسماء النطاقات الدولية
وقد بدأت منظمتا ccNSO وGNSO في معالجة 

المشكالت المتعلقة بأسماء النطاقات الدولية ذات 
االهتمام المشترك.

"هذا ليس مجرد تغيير ضئيل يطرأ 
على اإلنترنت. إنه تحول رهيب 
سيغير لألبد الخريطة عبر شبكة 

اإلنترنت."

رود بيكستروم، رئيس ICANN ومديرها 
التنفيذي

المشاركة
CCNSO :ICANN مجتمع
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في هذا العام، تجاوزت منظمة ccNSO مرحلة 
أن يكون لديها ١٠٠ عضو، مع إضافة ١٣ عضًوا 

جديًدا ليصل إجمالي األعضاء ١٠٧ أعضاء.

ويحظى هذا اإلنجاز بأهمية بالغة عند الوضع في 
االعتبار أن المشاركة في منظمة ccNSO يعد أمًرا 

تطوعًيا بشكل تام. وعند انضمام أي مشغل لرمز البلد، 
فعليه أن يعيد التأكيد على عمل النموذج التدريجي. 
ويرى مجتمع نطاقات ccTLD وجود أهمية كافية 

في عمل ICANN على اختيار المشاركة. ويعزز كل 
عضو مضاف أيًضا التنسيق التعاوني لإلنترنت من 

خالل تحالف دولي واسع النطاق. 

غالًبا ما تشير التقارير السنوية إلى األرقام، ألن 
األرقام توفر قياًسا مناسًبا لبعض االتجاهات. ولكن 
بالنسبة لهيئة تنسيقية تكون العضوية فيها تطوعية، 

مع اقتران كل عضو فيها ببلد أو دولة مختلفة، يكون 
القياس الحقيقي لمدى تحقيق النجاح من خالل: ما 

مقدار عدد األعضاء المشاركين؟ 

في األيام األولى لبدء ICANN نشاطها، كانت 
مشاركة مشغلي نطاق المستوى األعلى لرمز البلد 
في التخطيط لـ ICANN محدودة. في القاهرة في 

نوفمبر ٢٠٠٨، كونت منظمة ccNSO ووضعت 
المواثيق الخاصة بمجموعة عمل التخطيط التشغيلي 
واإلستراتيجي (SOP-WG). ومنذ عام ٢٠٠٨، 

 SOP-WG أصبحت مساهمات مجموعة عمل

ما وراء األرقام: االلتزام

التابعة لمنظمة ccNSO تمثل نوًعا ما أهمية في 
عملية التخطيط التي تقوم بها ICANN. وفي هذا 

العام، ميزت هذه المجموعة نفسها مرة أخرى، وهذه 
المرة من خالل إجرائها تحليًال عميًقا على الخطة 

اإلستراتيجية التي ستتبعها ICANN في الفترة 
ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣، من خالل تقديمها 

تعليقات ونصائح مفيدة ومثيرة للفكرة. 

باإلضافة إلى مجموعة عمل SOP-WG، أنهت 
منظمة ccNSO يونيو ٢٠١٠ بعشر مجموعات 

عمل أخرى تنقب بشكل فاعل في مجموعة 
واسعة من القضايا المهمة. وسواء أكانت هناك 

مناقشة حول كيفية التفاعل بشكل تعاوني مع 
تهديدات اإلنترنت العالمية مثل شبكات االختالس 

اإللكترونية والفيروسات، أم تناظر حول ما إذا كان 
يتعين حظر استخدام استجابات DNS المركبة 

("الرموز العشوائية") من عدمه، أم توضيح كيف 
يمكن للغات العامة أن تعمل كأسماء نطاقات، فإن 

منظمة ccNSO تظل مجتمًعا ناشًطا وفاعًال 
ويشارك بشكل كامل في العمل في نطاق إطار عمل 

ICANN لتحقيق المصلحة العامة. 

بدًال من اتكالها على مكتسباتها بعد تحقيقها طفرة 
 (IDNs) تاريخية في أسماء النطاقات الدولية

األولية، تواصل منظمة ccNSO طريقها نحو 
تحقيق النمو من حيث األرقام والتأثير فضًال عن 

جهودها في صناعة السياسات. 

بليز  (.bz)  

جزر كوكوس (كيلنج) (.cc)  

كولومبيا (.co) 

المفوضية األوروبية (.eu) 

واليات ميكرونيزيا الفيدرالية (.fm) 

لوكسمبورج (.lu)  

ماليزيا  (.my) 

موزمبيق  (.mz) 

بابوا غينيا الجديدة (.pg) 

بولندا (.pl)  

الصومال (.so) 

تنزانيا (.tz)  

زامبيا  (.zm)

المشاركة
ICANN مجتمع

 ccNSO أعضاء
جدد، لعام ٢٠١٠
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تركز عملية وضع السياسات لدى ICANN على 
االرتقاء بشكل تدريجي والحصول على توافق اآلراء 

فضًال عن تحقيق المنافع ألصحاب المصلحة المتعددين. 
وعندما يقوم مجتمع ICANN بوضع سياسة ما، يتم أخذ 

رأي الجميع حيالها. ونادًرا ما تحقق هذه العملية الدقيقة 
أية أرقام قياسية، نظًرا ألن الحرص على االستماع آلراء 
الجميع واحترام آراء األقلية أمر يستغرق وقًتا. غير أن 

السياسة الناتجة يتم النظر إليها من زوايا عديدة على أنها 
المنتج النهائي الذي يستحق االنتظار.

 ICANN في حين أن جميع المنظمات الداعمة لـ
ولجانها االستشارية قد حققت إنجازات تستحق 

 GNSO اإلشادة هذا العام، فقد أحرزت منظمة
أيًضا تقدًما ملحوًظا في العديد من القضايا المتعلقة 

بالسياسات يتعين أن تكون مثار اهتمام أصحاب 
المصلحة والمستخدمين في جميع مستويات 

اإلنترنت.

عمليات تحويل اسم النطاق. تخيل أنك تبدأ عملك 
في شركتك الصغيرة ذات صباح، وبدا لك أنه قد 
تم حجب موقع الويب الخاص بك عنك. وقد قمت 

بفحص Whois، وتبين لك أن شخًصا ما آخر 
قد استحوذ على النطاق الخاص بك. كيف يمكنك 
استرجاعه وما مدى سرعة تحقيق ذلك؟ تستحوذ 

 B مثل هذه األسئلة على اهتمام مجموعة عمل
PDP المعنية بالجزء الخاص بسياسة االنتقال 

 ،GNSO الداخلي لدى المسجلين التابعين لمنظمة
والتي أصدرت تقريرها األول في مايو ٢٠١٠. 

وتهدف IRTP-WG إلى توفير إجراءات مباشرة 
تتعلق بحاملي أسماء النطاقات لنقل األسماء من 

مسجل واحد معتمد لدى ICANN إلى مسجل آخر. 

وتتناول مجموعة عمل Part B خمس قضايا 
تتعلق باالستيالء على النطاق، واإلرجاع السريع 

السم نطاق تم تحويله بشكل غير مناسب، إلى جانب 
حالة الغلق. ويحتوي تقريرها األولي على مسودة 

بالتوصيات التي تتعامل مع مشكالت مثل كيفية 
استرجاع اسم نطاق ما سريًعا بعد عملية تحويل 
نجمت عن االستيالء على اسم النطاق هذا، إلى 

جانب مزيد من الشفافية فيما يتعلق باستخدام وضع 
غلق المسجل. ويكمن الهدف المتعلق بعام ٢٠١١ 

في االنتهاء من إعداد التقرير وتقديمه لمجلس 
GNSO لدراسته. 

التقليل من إساءة استخدام التسجيل. أصدرت 
مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل 
(RAP-WG) التابعة لمنظمة GNSO تقريرها 

النهائي، الذي يتضمن توصيات محددة تتعلق بتناول 

عملية إساء تسجيل أسماء النطاقات داخل نطاقات 
gTLDs. وقد قامت مجموعة العمل هذه بتحليل 

المشكلة بشكل شامل، بل إنها عرفت مصطلح 
الجريمة اإللكترونية لضمان القيام بمناقشات 

واضحة. ويتضمن التقرير النهائي توصيات شملت 
ممارسات القرصنة اإللكترونية واالستخدام الضار 
ألسماء النطاقات وإشعارات التجديد الزائفة وعدم 

اتساق العقود فضًال عن مشكالت الوصول إلى 
قاعدة بيانات Whois، إلى جانب عدد من القضايا 
األخرى. وبحلول عام ٢٠١١، ستأتي مرحلة انعقاد 
مجلس إدارة GNSO لمراجعة ومناقشة تنفيذ هذه 

التوصيات.

استعادة النطاقات منتهية الصالحية. إلى أي مدى 
يمكن للمسجلين استرداد أسماء النطاقات الخاصة 

بهم بعد انتهاء صالحيتها؟ يعد هذا السؤال هو 
المحور الرئيسي لمناقشات مجموعة عمل عملية 

وضع سياسات استرداد أسماء النطاقات بعد انتهاء 
صالحيتها (PEDNR-WG). وتهدف مجموعة 

العمل هذه إلى تناول ما إذا كانت سياسات المسجلين 
الحالية المتعلقة بتجديد أسماء النطاقات منتهية 

الصالحية وتحويلها وحذفها مالئمة من عدمه. في 
مايو عام ٢٠١٠، أصدرت مجموعة العمل تقريرها 
النهائي، الذي يشير إلى خيارات ستخضع لمزيد من

المشاركة
GNSO :ICANN مجتمع
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الدراسة. على سبيل المثال، هل يمتلك المسجلون 
حًقا مضموًنا السترداد تسجيل أسماء النطاقات 

الخاصة بهم بعد انتهاء صالحيتها؟ ما الحد األدنى 
لعدد اإلشعارات التي يتعين على الشركة المسجلة 

إرسالها إلى المسجل قبل انتهاء صالحية اسم نطاق 
ما؟ ماذا عن النتائج المترتبة على ذلك؟ ستواصل 
مجموعة العمل هذه مشاوراتها في عام ٢٠١١. 

حل مشكالت محددة تتعلق بالعالمة التجارية 
الخاصة ببرنامج GTLD الجديد. عندما يتسنى 

ألي شخص في أي مكان في العالم ترخيص أي اسم 
نطاق مرغوب فيه، فإن الحجم المطلق للمعامالت 

سيجعل من الصعوبة بمكان منع األشخاص من 
تسجيل اسم نطاق ما ال يمتلكون الحق فيه نظًرا 

ألن شخًصا ما آخر يمتلك عالمته التجارية. وبناء 
على طلب مجلس اإلدارة، قام خبراء عالميون في 
العالمة التجارية بتجميع ومشاركة خبراتهم لوضع 

 ICANN آليات لحماية العالمة التجارية لتقوم
بدراستها. وقد قامت ICANN بإجراء مزيد من 
التنقيحات على هذه اإلجراءات، والتي تم دمجها 

بعد ذلك في اإلصدار الرابع الخاص بمسودة الدليل 
المساعد لمقدم الطلب. وتتضمن هذه االقتراحات 

إنشاء وكالة مركزية للعالمات التجارية لتعمل 

كمكان مركزي ومالئم لتخزين المعلومات المتعلقة 
بالعالمات التجارية المسجلة نيابة عن حاملي 

العالمات التجارية، إلى جانب إجراء تعليق سريع 
موحد، والذي يمكنه تزويد حاملي العالمة التجارية 
بعملية معالجة سريعة ومعقولة التكلفة في الحاالت 

الواضحة إلساءة استخدام العالمة التجارية. 

تحسين اتفاقية اعتماد المسجلين. على مدار العام 
الماضي، شارك مجتمع ICANN في مناقشة واسعة 

النطاق حول كيفية تحسين اتفاقية اعتماد المسجلين 
(RAA)، التي يتعين على كل مسجل التوقيع عليها 

 .ICANN حتى يتسنى له الحصول على اعتماد
ويعتقد البعض أن هذه االتفاقية يتعين أن:

تتناول على نحو أفضل المخاوف المتعلقة • 
باألمان ومجتمعات تنفيذ القانون.

تعزز وسائل الحماية للمسجلين.• 

تزود ICANN بأدوات محسنة لفرض االمتثال • 
 .(RAA) التفاقية اعتماد المسجلين

وقد قامت إحدى مجموعات العمل التي تم إنشاؤها 
At-) بواسطة كل من مجتمع عموم المستخدمين

 GNSO ومجلس إدارة (Large community

معًا بإصدار تقرير أولي يتضمن توصيات تتعلق 
بحقوق المسجلين إلى جانب ميثاق يتضمن 

المسؤوليات. وتتضمن موضوعات التعديل المخطط 
إجراء مزيد من الدراسات عليها توصيات مقدمة من 

ممثلين عن مجتمعات تنفيذ القانون في جميع أنحاء 
العالم تم التصديق عليهم من قبل اللجنة االستشارية 
الحكومية. وستواصل ICANN هذه المناقشات 

العالمية خالل العام القادم إلبرام اتفاقية أفضل تتناول 
.ICANN المخاوف التي يطرحها مجتمع

المشاركة
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تعد Whois مستودع بيانات يحتوي على أسماء 
النطاقات المسجلة وجهات االتصال بالمسجلين إلى 

جانت معلومات أخرى بالغة األهمية. إذا كنت ترغب في 
معرفة من يملك اسم نطاق معين، فستجد الجواب حتًما 

 .Whois لدى

في عام ٢٠٠٩، الحظ مجلس GNSO تزايد 
مخاوف المجتمع بشأن ضعف خدمة Whois في 
أوجه عديدة، بما في ذلك دقة البيانات والمرونة، 

فضًال عن بعض الجوانب التقنية األخرى التي 
تمت مالحظتها في تقارير صدرت مؤخًرا عن 

لجنة SSAC، مثل تلك المتعلقة بسهولة الوصول 
 Whois معلومات االتصال الخاصة بقاعدة بيانات

وجاهزيتها داخل بيئة دولية متعددة اللغات. 

إن النطاق العالمي لقاعدة بيانات Whois، التي 
تحتوي على بيانات تتعلق بنحو ٢٠٠ مليون نطاق، 

تجعل من الصعوبة ذكر أي شيء بشكل محدد 
وواضح عن هذه الخدمة. والسؤال الذي يطرح 

نفسه هل هي دقيقة أم غير دقيقة؟ إذا كنت تعتقد أنها 
"غير دقيقة"، فكيف يمكنك إثبات ذلك؟ يعتقد أيًضا 
بعض وكالء تنفيذ القانون أن خدمات خصوصية 

Whois التي تخفي هوية مشغل موقع الويب تخفي 
أيًضا مرتكبي جرائم اإلنترنت. ولكن كيف يمكنك 

إثبات ذلك؟ 

في عام ٢٠٠٩، طلب مجلس إدارة GNSO من 
فريق عمل سياسات ICANN تقييم العديد من 

دراسات Whois المحتملة للتزويد بأساس أكثر 
واقعية ويقوم على البيانات من أجل صناعة السياسات 

المستقبلية. وقد أحرز فريق العمل تقدًما ملحوًظا في 
التركيز على هذه الدراسات في عام ٢٠١٠.

وقد ترتب على أحد مطالب مجلس اإلدارة تقرير 
متطلبات خدمة Whois، الذي تم استكماله في 

http://gnso.icann. ،٢٩ يوليو ٢٠١٠
org/issues/whois/whois-service-

requirements-final-report-29jul10-
en.pdf. وقد راجعت هذه الدراسة مشكالت سابقة 
تتعلق بسياسة GNSO Whois وقامت بتصنيفها 

إلى جانب المتطلبات التقنية الحالية والممكنة 
الخاصة بقاعدة بيانات Whois والتي ستدعم 

االقتراحات المستقبلية. 

وتلخص مجموعة المتطلبات الناتجة السمات التقنية 
التي يمكن أن تتمتع بها Whois والخدمات التي 

يمكن أن تقدمها لتقييم احتياجات اإلنترنت المستقبلية. 

في ٢١ أبريل، قام مجلس إدارة GNSO بتمرير 
قرار يوصي بإنفاق ٤٠٠٠٠٠ دوالر أمريكي على 

األقل لتمويل دراسات Whois في السنة المالية 
٢٠١١. وقد تم اعتماد هذه التوصية من قبل مجلس 

 .ICANN إدارة

تطوير خدمة Whois لتتوافق مع عالم المستقبل

المشاركة
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إعادة هيكلة المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة (GNSO): تقليل حواجز المشاركة

قامت منظمة GNSO بخطوات ملموسة في عام 
٢٠١٠ نحو تطبيق إعادة تنظيمها وتحسين جهود، 

وذلك من أجل جعل عمل المجتمع أكثر شمولية 
وتمثيًال مع زيادة فاعليته وكفاءته في الوقت نفسه. 

وفي اجتماع سيول في أكتوبر ٢٠٠٩، قامت 
منظمة GNSO بإعادة هيكلة مجلس لها يمثل 

أربع مجموعات أصحاب مصالح واسعة النطاق: 
المسجلين والسجالت وأصحاب المصالح التجارية 

وأصحاب المصالح غير التجارية. ويتيح إطار 
العمل الجديد لكل مجتمع وضع العمليات الخاصة 

به من أجل اختيار ممثلي المجلس، ويتعين أن تكون 
مجموعات أصحاب المصلحة قادرة على التكيف 

 gTLD بشكل أكثر سهولة ومرونة مع بيئة نطاق
الجديد فضًال عن كافة األطراف المعنية. وقد حولت 
مبادرة تحسين GNSO المجلس بعيًدا عن نموذجه 

التشريعي السابق المتعلق بوضع السياسات ليقوم 
بدور تنسيقي أو إداري أكثر إستراتيجية.

بعد مرور عامين من التخطيط والتعاون، وفي عام 
٢٠١٠، أصدرت خمسة فرق عمل تابعة لمنظمة 

GNSO خمسة توصيات في أربعة مجاالت 
للتحسين بالغة األهمية. 

من فرق العمل إلى مجموعات العمل. منذ عام 
٢٠٠٨، طورت منظمة GNSO من نموذج فريق 
عملها الدائم إلى نموذج وضع سياسات مفتوح وقائم 

على المشاركة ويعتمد على مجموعات العمل. وبينما 
كان هناك فريق يواصل عملية وضع اإلرشادات 

المتعلقة بهذا النموذج، هناك بالفعل مجموعات عمل 
عديدة تستخدم هذا المنهج في معالجة قضايا مثل 

عمليات نقل أسماء النطاقات بين المسجلين وسياسات 
إساءة استخدام التسجيل. ويتعين نشر نسخة من هذه 

اإلرشادات في شكلها النهائي في عام ٢٠١١.

وضع إطار عمل للعدل والمسؤولية. في الوقت 
الذي تواصل فيه ICANN النمو ويشارك مزيد من 
 ،GNSO األشخاص من ثقافات مختلفة في منظمة

من األهمية بمكان أن تتم ممارسة مبادئ الشفافية 
والمسؤولية والعدل والتمثيل المنصوص عليها في 
لوائح ICANN بشكل متناسق في جميع منظمات 

GNSO. وقد قام فريقا عمل بنشر اإلجراءات 
 GNSO التشغيلية الموصى بها ألعضاء مجلس

ومجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابية. 
وقد اقترحت هذه التوصيات إنشاء قاعدة بيانات 

لكافة أعضاء مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر 
االنتخابية. وبحلول يونيو ٢٠١١، كان المجلس قد 

قدم هذه التوصيات إلى مجتمع ICANN إلبداء 
التعليقات بشأنها. وسيتم دمج هذه التعليقات في 

تقرير نهائي للتطبيق.

تحسين االتصاالت الشفهية والرقمية. في مارس 
٢٠٠٩، بدأ فريق عمل للتنسيق واالتصاالت عبر 

الدوائر مراجعة االتصاالت التي تتم في نطاق 
منظمة GNSO وبين هذه المنظمة وهياكل 

ICANN األخرى. وقد تضمن ميثاق هذا الفريق 
موقع ويب GNSO وإدارة الوثائق ومالحظات 

تقييمية بشأن التعاون والحث على إبداء اآلراء. وقد 
قام هذا الفريق بوضع مسودة بالمتطلبات المتعلقة 

بوجود موقع ويب معاد تصميمه بما في ذلك عملية 
التنقل المبتكرة إلى جانب البحث وسهولة االستخدام 
ومشاركة المحتوى عبر مواقع ICANN المتعددة. 

وقد تناولت هذه التوصيات أيًضا االتصاالت التي 
تتم بين GNSO ومجلس اإلدارة، وتلك التي تتم 

بين GNSO ومنظمات داعمة أخرى واللجان 
االستشارية. وقد تم اعتماد هذه التوصيات في يونيو 

٢٠١٠ وسيتم تطبيقها في ٢٠١١. 

تنقيح عملية وضع السياسة. ثمة فريق عمل آخر 
يسعى إلى إعادة تعريف عملية وضع سياسات منظمة 

GNSO. وقد قام فريق العمل بتقديم هذا التعريف 
http://gnso.icann.org/ في تقريره األولي
issues/pdp-initial-report-31may10-

en.pdf في نهاية شهر مايو ٢٠١٠ للحصول على 
مساهمات المجتمع وتعليقاته. وقد تضمن هذا التقرير 

٤٥ مسودة توصية لتحسين المالءمة والمرونة وعمق 
البحث الخاص بعملية وضع السياسة. وعند االنتهاء 
منه، سيتم تقديم هذا التقرير إلى لجنة توجيه عملية 

وضع السياسات التابعة لمنظمة GNSO للمراجعة، 

 .GNSO ثم يتم عرضه في نهاية األمر على مجلس
وفي حالة اعتماده، سيحل محل الملحق "أ" الخاص 

.ICANN بلوائح

في عام ٢٠١٠، عملت منظمة GNSO على زيادة 
فرصة جميع أصحاب المصلحة للمشاركة، ولمعرفة 

أن مشاركتهم ستصنع فارًقا. 

"تعد ICANN حًقا مكاًنا تلتقي فيه 
اآلراء المختلفة، وهي الساحة التي يتم 
من خاللها وضع سياسات تقوم على 

وجهات نظر متباينة. ولذا، فإن طريق 
هيكلة GNSO تمثل أهمية أساسية." 

روبرت هوجارث، كبير مديري سياسات
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يتم عرض المسائل المتعلقة باألمان بما في ذلك نظام 
اسم النطاق وخدمات تسجيل اسم النطاق على اللجنة 
االستشارية لألمان واالستقرار التي تقوم بدراسة كل 

مسألة على حدة، ورفع تقارير بشأن النتائج الخاصة بها 
وتقدم توصيات لمجلس إدارة ICANN ومجتمعها. 

في عام ٢٠١٠، ركزت نطاقات المستوى األعلى 
الجديدة وأسماء النطاقات الدولية وعملية توقيع 

منطقة الجذر بشكل أكبر على العديد من القضايا 
التي قامت لجنة SSAC بدراستها على مدار 
السنوات الخمس الماضية. وقد شاركت لجنة 

SSAC المجتمع بشكل أكبر من ذي قبل، مع 
تحقيق نتائج إيجابية بشكل كبير:

راجع المجتمع ومجلس اإلدارة مجموعة من • 
توصيات لجنة SSAC التي نصحت ضد 

استخدام عملية إعادة التوجيه بواسطة نطاقات 
المستوى األعلى التي تعود إلى عام ٢٠٠٤، 

ووافقا على الحظر الرسمي للممارسة المتعلقة 
 SSAC جديدة. وقد عملت TLDs بنطاقات

مع ccNSO لتشجيع نطاقات المستوى األعلى 
لرمز البلد على تبني هذا الحظر.

وقد كانت توصيات SSAC المحددة ألوجه • 
الخلل في خدمات Whois مفيدة في العديد من 
 GNSO المجاالت العديدة للسياسات. اعتمدت

على عدد من تعديالت اتفاقيات اعتماد المسجلين 
المقترحة ومتطلبات تقنية تم تحديدها في 

مجموعة متطلبات خدمة Whois المأخوذة من 
تقارير SSAC، مما يشير إلى مدى األهمية 
الموضوعة على تحليل لجنة SSAC. وتتم 

أيًضا دراسة العديد من التوصيات ذاتها من قبل 
لجنة االمتثال التابعة لـ ICANN، حيث تقوم 

بدراسة آليات التنفيذ المتعلقة باتفاقية اعتماد 
المسجلين لعام ٢٠٠٩.

كانت الدراسة األولية التي قامت بها لجنة • 
SSAC لقاعدة بيانات Whois الدولية األساس 

لمبادرة مشتركة اقترحتها المنظمات الداعمة 
واللجان االستشارية التابعة لـ ICANN من أجل 
دراسة طرق تقديم وعرض بيانات تسجيل أسماء 
النطاقات باستخدام رموز بخالف ASCII. وتتم 
 Whois دراسة هذه القضايا بالتوازي مع قضايا
 (IDN على سبيل المثال، تهجئات) أخرى DNو

 ccTLD مع مشاركة من قبل سجالت نطاقات
وأصحاب المصلحة الدوليين.

وقد أثبتت المشاركة المتكررة بشكل كبير للجنة 
SSAC مع المجتمع هذا العام أهميتها بالنسبة 

لجميع األطراف، وتزداد عضويتها ويتطور 
هيكل عملها لضمان تواصل إنتاجيتها ونتائجها 

في عام ٢٠١١ في تعزيز أمان اإلنترنت العالمي 
واستقراره ومرونته.

المشاركة
SSAC :ICANN مجتمع

 ICANN اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار: هيئات سياسة تنبيه التقنيين الممارسين لدى
بشأن تأثيرات األمان
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المشاركة
ALAC :ICANN مجتمع

يمثل معظم المشاركين في مجتمع ICANN منظمات 
أو مؤسسات، من بينها الشركات المسجلة وشركات 

األعمال وشركات تشغيل نطاق المستوى األعلى. غير أن 
المستخدم الفردي لإلنترنت يتمتع هو اآلخر بصوت في 

عملية وضع سياسة ICANN، من خالل مجتمع عموم 
المستخدمين المتنامي والفاعل.

يشير معظم األشخاص إلى مجتمع عموم 
 ،"ALAC" المستخدمين بشكل غير دقيق على أنه

غير أن ALAC ومجتمع عموم المستخدمين 
ليسا كياًنا واحًدا. إذ تشير ALAC إلى اللجنة 

االستشارية لعموم المستخدمين، وهي تتألف من 
١٥ شخًصا يشاركون ويمثلون شبكة واسعة من 
اهتمامات مستخدمي اإلنترنت الفرديين. وتمثل 

ALAC مجتمع عموم المستخدمين العالمي، حيث 
.ICANN تقوم بتوصيل اهتماماته لمجلس إدارة

يتكون مجتمع عموم المستخدمين من ٥ منظمات 
إقليمية لعموم المستخدمين (RALOs)، كل 

منها تتألف من العديد من مجموعات مستخدمي 
At-Large األساسيين التي يطلق عليها هياكل 

 ALAC وقد قامت .(ALSes) عموم المستخدمين
باعتماد هياكل عموم المستخدمين حول العالم، من 

خالل مزيد من الطلبات التي يتم تقديمها بشكل 
متكرر. وفي عام ٢٠١٠، زاد عدد هياكل عموم 

المستخدمين المعتمدة إلى ١٢٥، وذلك بنسبة زيادة 
 ALS سنوية تبلغ ١٠ في المائة تقريًبا. ومع كل

جديد، يقوم مجتمع عموم المستخدمين بزيادة قدرته 
على تمثل مجموعة متنوعة من مستخدمي اإلنترنت 

على الصعيد العالمي.

اتصال 

لجنة ترشيح 
المعينين

إفريقيا

آسيا

أوروبا

أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

هياكل At-Large (عموم المستخدمين)  منظمات At-Large اإلقليمية  اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين 

مجلس إدارة 
ICANN

المخطط التنظيمي للسنة المالية ٢٠١٠
ICANN At-Large منظمة

زاد مجتمع عموم المستخدمين من حيث األعداد 
وأنشطة وضع السياسات
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المشاركة
ALAC :ICANN مجتمع

تمكين المستخدم الفردي

تقدم ALAC النصائح لمجلس اإلدارة فيما يتعلق 
بمنظور مستخدمي اإلنترنت الفرديين من خالل 
بيانات رسمية تتعلق بالنصائح التي يتم إسداؤها 
لوضع السياسات. وقد وصل عدد البيانات الذي 

قدمته في هذا اإلطار إلى أكثر من الضعف في الفترة 
ما بين ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ (من ٢٠ إلى ٤٢). وتضمن 
هذه الزيادة أن يتم االستماع إلى أصوات مستخدمي 
اإلنترنت ودراستها فيما يتعلق بالكثير والكثير من 
 .ICANN القضايا المرتبطة بعملية وضع سياسة

تحسين تجارب أسماء النطاقات العالمية

غير أن هذا األمر ال يتعلق فقط بالكمية. ويمكن 
 ICANN لهذه البيانات األساسية وضع كافة مجتمع

في نشاط وتحسين تجربة اإلنترنت بشكل مطلق 
في العالم. فعلى سبيل المثال، قدم مجتمع عموم 
المستخدمين في عام ٢٠١٠ القوة الدافعة الرئيسية 
وراء دراسة GNSO لحقوق المسجلين باإلضافة 

 .RAA إلى اتفاقية اعتماد المسجلين أو ما تعرف بـ
وبناء على طلب ALAC، قامت ICANN في 
فبراير ٢٠١٠ بنشر دليل غير القانونيين التفاقية 

RAA، لتسهيل استيعاب الجميع لهذه الوثيقة المهمة. 

GNSO/ وقد اختتم فريق الصياغة المشترك
ALAC RAA المرحلة األولى من عمله في 
مايو من خالل نشر تقرير أولي يتعلق بمجلس 
GNSO. ويتضمن هذا التقرير اقتراًحا يتعلق 

بنموذج لميثاق يتعلق بمسؤوليات وحقوق المسجلين 
من أجل مساعدة المسجلين في استيعاب ما يتمتعون 

به من حقوق والتزامات تتعلق بعمليات تسجيل 
أسماء النطاقات الخاصة بهم. وقد تم التصديق على 
االقتراحات الواردة في مسودة هذا الميثاق المتعلقة 
بحماية المسجلين من قبل العديد من وكاالت تنفيذ 
القانون، بما في ذلك الشرطة الفيدرالية األسترالية 

ومكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي وشرطة 
نيوزيلندا وشرطة الخيالة الكندية الملكية ووكالة 

مكافحة الجرائم الخطيرة في المملكة المتحدة 
واإلنتربول وغيرها الكثير. 

العضو الذي يحق له التصويت بالكامل في 
ICANN مجلس إدارة

شهد هذا العام أيًضا خطوة بارزة أخرى جديدة 
بالمالحظة تعبر عن تقدير المساهمات الجوهرية 

التي يقدمها عموم المستخدمين (At-Large): فقد 
قرر مجلس اإلدارة إلى أن أي عضو تم اختياره من 

قبل مجتمع عموم المستخدمين يتعين أن يصبح 

عضًوا لمجلس اإلدارة يتمتع بحق التصويت الكامل. 
وقد عمل مجتمع عموم المستخدمين بشكل متواصل 
من أجل وضع عملية شفافة وعادلة تتعلق باختيار 

هذا الفرد. وعندما قامت بطرح مسودة الخطة 
للحصول على التعليقات العامة، كانت هذه هي المرة 
األولى التي تطرح فيها At-Large وثيقة للحصول 
على استشارة عامة. وقد تم تحديد هذه العملية اآلن، 

وتم تحقيق إنجاز كبير في غضون شهر.

ومع إنهاء هياكل At-Large المنتشرة حول العالم 
والتي تقوم بالتغذية باآلراء العميقة من خالل ممثلين 
لكل من ALAC ومجتمع عموم المستخدمين عاًما 

آخر من اإلنجازات البارزة، مع توسيعها نطاق 
وأهمية أصوات مستخدمي اإلنترنت الفرديين لدى 

.ICANN

اعتمد مجتمع عموم المستخدمين (At-Large) ١٠ هياكل جديدة لعموم 
المستخدمين في عام ٢٠١٠، وهي بترتيب زمني على النحو التالي: 

مجموعة مستخدمي لينوكس في منطقة تورونتو العظمى (أمريكا الشمالية)• 

أوفكوك التامنيا (إفريقيا)• 

• NEXTi – Organização das Executivas de
Tecnologia da Informação e Comumicação (أمريكا 

الالتينية)

فرع باكستان لمجتمع اإلنترنت (آسيا-المحيط الهادئ)• 

هيئة مراقبة سياسة تقنية االتصاالت والمعلومات بباكستان (آسيا-• 
المحيط الهادئ)

 • Association CONEXIÓN al Desarrollo El Salvador
(أمريكا الالتينية)

ممرضات عبر الحدود (إفريقيا)• 

ويكيميديا بسويسرا (أوروبا)• 

ISOC كولورادو (أمريكا الشمالية)• 

Fundacion Incluirme (أمريكا الالتينية)• 

ما هي هياكل عموم المستخدمين األحدث؟
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المشاركة
مجتمع ICANN: المشاركة عن بعد

اتخذت ICANN هذا العام خطوات جوهرية نحو 
تحقيق هدفها المتعلق بأن تصبح رائدة عالمية في 

مجال المشاركة عن بعد - وال سيما في اجتماعاتها 
الدولية. وقد الحظ مجلس اإلدارة أن المشاركة 

الفاعلة عن بعد تلعب دوًرا جوهرًيا في رسم مالمح 
مستقبل ICANN ويمكن أن توفر نفقات هائلة. 

وتبذل ICANN جهوًدا حثيثة من أجل جعل هذه 
األهداف حقيقة ملموسة.

نظًرا ألن أعضاء المجتمع ال يمكنهم حضور جميع 
االجتماعات بصفة شخصية، فإن فلسفة المشاركة 

عن بعد الخاصة بـ ICANN تهدف إلى:

المساواة فيما يتعلق بجودة المشاركة بين المشاركين • 
عن بعد والمشاركين في االجتماعات المباشرة التي 

تتم وجًها لوجه.

عرض تجربة اجتماع واقعة عن طريق توسيع • 
نطاق االجتماع الفعلي ليشمل المشاركين عن بعد.

زيادة إمكانية الوصول إلى المشاركين ذوي • 
النطاق الترددي المنخفض.

تم البدء في تنفيذ فلسفة المشاركة عن بعد للمرة 
األولى بشكل جوهري في اجتماع ICANN السابع 

والثالثين الذي عقد في نيروبي في كينيا في شهر 
مارس ٢٠١٠. وقد شهد نحو ٦٥ اجتماًعا وجلسة 

بعض أشكال المشاركة عن بعد. 

من خالل االستفادة من تجربة نيروبي، قامت 
ICANN بزيادة الترويج للمشاركين عن بعد 

وفريق العمل وتنظيم دورات تدريبية لهم من أجل 
اجتماع يونيو ٢٠١٠ الذي عقد في بروكسل، 

بلجيكا. وفي بروكسل، قدمت ٧١ جلسة بعض 
أشكال مشاركة المجتمع عن بعد - وقد كانت هناك 

زيادة بنسبة ١٠ في المائة تقريًبا عما تحقق في 
نيروبي في هذا الصدد.

ICANN توسع نطاق إمكانياتها المتعلقة بالمشاركة عن بعد في اجتماعاتها
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الملحقات
مجلس اإلدارة

محام في نيوزيلندا يمارس أعمال التقاضي المدنية، ويتخصص في الملكية الفكرية • 
 InternetNZ وقوانين المنافسة واإلنترنت. وقد عمل مستشاًرا قانونًيا لشركة
بنيوزيلندا من عام ١٩٩٦ حتى عام ١٩٩٩، وقد ترأس مجلس اإلدارة مرتين، 
كما كان رئيًسا سابًقا للجنة الشئون الدولية الخاصة بها؛ كما كان عضًوا باللجنة 

القانونية والتنظيمية بها.

وقد قام بدور نشط في إنشاء وتطوير APTLD، وهي هيئة مديري سجالت • 
أسماء النطاقات القومية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ كما أنه الرئيس السابق؛ 

.ccTLD وقائد مجتمع

 • ICANN منذ بدايتها؛ ووضع تعليقات على لوائح ICANN وقد شارك في
األولى؛ وشارك في رئاسة اجتماع ما قبل التشكيل للدوائر االنتخابية لعناوين 

اإلنترنت.

رئيس لجان التعويض والتنفيذ والعالقات العالمية.• 

بيتر دينجيت ثراش 
رئيس مجلس اإلدارة

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 مسؤول عن النقاشات التي أنشأت شركة • 
NSFNET، وهي شبكة األبحاث األمريكية الخاصة بالشبكات التي تحولت إلى 

شبكة اإلنترنت، بينما كان يعمل لصالح حكومة الواليات المتحدة؛ وقد شارك 
 ،Ebone رئيس؛ لشركة ،EARN) بفاعلية في إنشاء شبكات بحث بأوروبا

عضو مجلس إدارة) وفي أيرلندا (عمل بشركة HEAnet، كمقدم عرض مبدئي، 
وبعد ذلك عضو بالمجلس)؛ وقد ترأس مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمجلس 
التابع لسجالت نطاقات المستوى األعلى األوروبية (CENTR)؛ وقد شارك 

.ICANN بفاعلية في إطالق منظمة

وحالًيا يشغل منصب رئيس أو عضو مجلس اإلدارة للعديد من شركات التقنية • 
الصغيرة، كما أنه يمتلك خبرة واسعة في القضايا المتعلقة باإلنشاء والتمويل 

واإلشراف واإلدارة والقضايا المتعلقة ببقاء شركات التقنية في مراحلها األولى.

رئيس مجلس مراقبة المركز األيرلندي للكمبيوتر المتطور. مدير خدمات الكمبيوتر • 
بكلية جامعة دبلن سابًقا وكان المسؤول عن البنية التحتية لتقنية المعلومات بالجامعة 

 John von Neumann وعمل كرئيس مؤقت التحاد علوم الكمبيوتر بمركز
في برينستون، نيوجيرسي، وهو مسؤول عن إطالق مركز الكمبيوتر العمالق. 

 • IANA رئيس لجنة إدارة المجلس؛ نائب رئيس اللجنة التنفيذية؛ عضو في لجان
ولجان المراجعة.

دينيس جينينجز
نائب الرئيس

الرئيس والمدير التنفيذي منذ يوليو ٢٠٠٩. ويعد مقاوًال تسلسلًيا ومؤسًسا ومديًرا • 
تنفيذًيا لشركة مطروحة للتداول العام ومؤلًفا واختصاصًيا بيئًيا وقائًدا دبلوماسًيا، 

وأخيًرا، رئيس وكالة حكومية فيدرالية رفيعة المستوى تتكفل بحماية الشبكات 
الفيدرالية األمريكية ضد هجمات اإلنترنت.

 • (NCSC) في عام ٢٠٠٨، شغل منصب مدير مركز أمان اإلنترنت الوطني
والذي ُيعنى برفع تقارير إلى وزارة األمن الوطني، وُيعهد إليه مهمة دعم النائب 

العام ومجلس األمن الوطني ووزير الدفاع. وقد قام بوضع نموذج اقتصادي جديد 
لتقييم إدارة مخاطر الشبكات وأمان اإلنترنت.

وقد شارك في تأليف كتاب نجمة البحر والعنكبوت: القوة التي ال يمكن إيقافها • 
 The Starfish and the Spider:) للمنظمات التي تفتقد إلى القادة
 .(Unstoppable Power of Leaderless Organizations

شغل منصب أمين في صندوق الدفاع البيئي وصندوق جامي بورا، وهي مؤسسة • 
تمويل محدودة في إفريقيا.

شارك في تأسيس وقيادة شركة .CATS Software, Inc، وهي شركة تعمل • 
في مجال تجارة المشتقات وإدارة المخاطر ولديها مكاتب في كل من نيويورك 

ولندن وتوكيو وجنيف وسيدني وباولو ألتوس ولوس أنجيلوس وهونج كونج. وقد 
.(value at risk) ساعد في تطوير النظرية االقتصادية: القيمة قيد المخاطرة

رئيس مجلس إدارة شركة .Privada, Inc، وهي شركة رائدة في مجال تقنية • 
خصوصية اإلنترنت.

تخرج من جامعة ستانفورد بدرجة الماجستير والبكالوريوس؛ وقد عمل رئيًسا • 
لمجلس رؤساء هيئة طالب ستانفورد المشتركة؛ كما أنه دارس بجامعة إس تي 

جالين في سويسرا. 

عضو في اللجنة التنفيذية.• 

رود بيكستروم
الرئيس والمدير التنفيذي 

عضو بحكم وظيفته
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عمل لصالح Norsk Data, UNINETT (شبكة اإلنترنت الجامعية بالنرويج)، • 
 Google وهو يعمل بشركة ،Cisco Systemsو ،EDB Maxwareو

منذ عام ٢٠٠٦. وحالًيا هو يعمل كعضو في NORID، وسجل أسماء النطاقات 
no.، واتحاد اليونيكود.

وقد قام بدور نشط في توحيد اإلنترنت من خالل فريق عمل هندسة اإلنترنت • 
 RFC بما في ذلك ،RFC منذ عام ١٩٩١، وقام بكتابة مجموعة من تعليقات

١٧٦٦، المعيار األول لعالمات اللغة في بروتوكوالت اإلنترنت؛ وهو مدير 
المنطقة لمنطقة التطبيقات (١٩٩٥ إلى ١٩٩٨) ومنطقة العمليات واإلدارة 

(١٩٩٨ إلى ١٩٩٩)؛ وهو عضو أيًضا بمجلس بنية اإلنترنت (١٩٩٩ إلى 
٢٠٠١)، وقد ترأس اتحاد IETF من عام ٢٠٠١ لعام ٢٠٠٦.

وشغل منصب الرئيس البديل للجمعية العامة لمنظمة DNSO التابعة لمنظمة • 
 WIPO من ديسمبر ١٩٩٩ إلى أبريل ٢٠٠١؛ وهو عضو في هيئة ICANN

لخبراء DNS لعام ١٩٩٨ - ١٩٩٩.

رئيس IANA، وعضو بلجنة التدقيق.• 

هارالد تفيت ألفاستراند

شريك، في Imaginacción، وهي شركة شيلية لالستشارات؛ وعضو • 
 CRO of مجلس العديد من الشركات الكبرى. خدم لمدة ١١ عاًما في شركة
Telefónica CTC Chile، وهي شركة شيلية للهواتف ورائدة في مجال 

 .ISP شبكات البيانات للمسافات البعيدة والهواتف المحمولة، وأسواق

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. 

وهو يقوم بمهمة Chargé de Mission في وزارة الصناعة الفرنسية، ويقود • 
تطويرات متعلقة بصناعة البيانات القومية على اإلنترنت. 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 بمجلس منظمة عناوين ASO، والذي تم تعيينه في البداية من • 
قبل ARIN وبعد ذلك ُعين من قبل LACNIC؛ وهو عضو بلجنة التوجيه في 

 .LACNIC ومدير مجلس إدارة NIC Chile

وهو عضو في لجنة التحسينات الهيكلية واللجنة التنفيذية.• 

ريموندو بيكا

المسؤول التنفيذي والمؤسس المشارك لـشركة .Shinkuro, Inc، والتي تركز • 
.DNSSEC على المشاركة الديناميكية للمعلومات عبر اإلنترنت ونشر

رئيس اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار في منظمة ICANN منذ عام ٢٠٠٢.• 

وتشتمل الخبرات التي يتمتع بها على إدارة البحث في DARPA، وفي معهد • 
USC/ISI وشركة Aerospace Corporation، وقد عمل كنائب رئيس 

لشركة Trusted Information Systems، وهو مؤسس مشارك في 
 Longitude وشركة Executive DSLو CyberCash, Inc. شركة

.Systems, Inc.

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؛ ونظم مجموعة عمل الشبكة، وكان الرائد في فريق عمل 
هندسة اإلنترنت الحديث وبادر بسلسلة مالحظات طلب التعليقات (RFC) والتي من 

خاللها تمت مشاركة وتوثيق تصميمات البروتوكوالت؛ ومازال يشارك بدور نشط 
في وضع معايير اإلنترنت من خالل IETF و.IAB وقد حصل دكتور كروكر على 

جائزة IEEE لإلنترنت لعام ٢٠٠٢ وذلك نظير ما قام به من أعمال.

 • IABو ،IETF اشتملت الخدمة العامة على مدير المنطقة األولى لألمن في
ومجلس أمناء جمعية اإلنترنت.

عضو بلجنة التدقيق ولجنة المخاطرة.• 

ستيف كروكر
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 • Skadden’s Intellectual Property and هي شريكة في
 ،Technology and Internet and E-Commerce practices

والمسجلة في غرف الواليات المتحدة األمريكية: ومن محامي أمريكا الرائدين 
في األعمال التجارية في عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧، والغرف العالمية: ومن 
محامي العالم الرائدين في مجال األعمال التجارية بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧. 

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 استشاري للشركات فيما 

يخص القضايا المتعلقة باإلنترنت وأعمال التجارة اإللكترونية وااللتزام وقضايا 
المصدر المفتوح والقضايا المتعلقة بشؤون الخصوصية وعمل العالمات 
التجارية. كما أنها تتعامل بشكل منتظم مع قضايا الملكية الفكرية والتقنية 
وقضايا التشغيل التي تنجم عن عمليات االندماج والحيازة وشؤون تمويل 

المشروعات والعروض األولى للعامة. 

وقد عملت بشكل مكثف في أمور تتعلق بشؤون سياسة اإلنترنت، في مجال • 
المبادرات السياسية في ICANN على وجه الخصوص. وقد ساعدت في وضع 

سياسة حل النزاع الموحدة (UDRP) الخاصة بـ ICANN والتي تستخدمها اآلن 
 ICANN آالف الشركات الختبار تسجيالت أسماء النطاقات؛ وهي عضو بلجنة
 ICANN وقد عينت من قبل .UDRP التي وضعت مسودة توثيق لتنفيذ سياسة
كي ترأس فريق عمل دولًيا وضع عملية تطوير السياسة (PDP) التي تستخدمها 

ICANN لتطوير وتنفيذ سياسات ICANN المستقبلية. 

رئيس لجنة التدقيق وعضو بلجنة إدارة مجلس اإلدارة.• 

ريتا رودين جونستون

يعد أصغر مدير تم تعيينه في مجلس إدارة ICANN ، وخدم أكثر من ست • 
سنوات في اللجنة االستشارية الحكومية، حيث مّثل شيلي، ولديه خبرة مميزة في 

المفاوضات التجارية الدولية وأيًضا إدارة اإلنترنت. 

وقد شغل منصب كبير المستشارين للشؤون الدولية ووكيل وزارة االتصاالت • 
السلكية والالسلكية في شيلي، وقد مثل شيلي في اللجنة االستشارية الحكومية. 

 • ،Morales & Besa وهو زميل وجزء من ممارسة تكنولوجيا المعلومات في
وهي شركة محاماة شيلية شهيرة.

كما نصح الحكومة الشيلية بتنفيذ السياسات العامة المستمدة من العمليات الدولية، • 
كما قام بالتفاوض وصياغة فصول االتصاالت السلكية والالسلكية في العديد من 
اتفاقيات التجارة الحرة (بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة 
وشيلي وبين الصين وشيلي)، وقام بدور الممثل الدائم لشيلي في االتحاد الدولي 

لالتصاالت (ITU)، والقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، ومنتدى إدارة 
 .APEC TELو CITELاإلنترنت، و

وتشمل مؤهالته التعليمية المؤهالت في مجال المعلومات واالتصاالت السلكية • 
 (LLM) والالسلكية في القانون من جامعة شيلي، ودرجة الماجستير في القانون

من جامعة كولومبيا، بنيويورك. 

وقد عمل عضًوا في اللجنة المالية ولجنة المشاركة العامة.• 

جونزالو نافارو 

 • DDN/DoD شارك في عمليات تسجيل اإلنترنت منذ عام ١٩٩١، أوًال مع
NIC ثم كرئيس ومدير تنفيذي لشركة ARIN. ولديه خبرة مكثفة في إدارة 

تخصيص موارد أرقام اإلنترنت، وإدارة أسماء النطاقات (نطاق mil.)، وإدارة 
الخادم الجذري لإلنترنت (g.rootserver.net)، وإدارة خدمات الدليل مثل 

Whois وIRR وعمليات مكتب المساعدة.

مساعد الرئيس السابق لمجموعة عمل عمليات نظام اسم النطاق الخاصة بفريق • 
هندسة اإلنترنت، وشارك وساهم في كتابة عدة طلبات تعليق RFCs بما في ذلك 

RFC 2870، والمتطلبات التشغيلية لخادم اسم الجذر (يونيو ٢٠٠٠).

 • WSIS ونشط في ،SSAC وعضو مستقل في RSSAC عضو سابق في
وIGF، كاتب ومحرر أساسي لعدة مستندات حول إدارة اإلنترنت بما في ذلك 

.ARIN PDPو ،ASO MoUو ،NRO MoU

مشارك في تأليف األوجه السياسية والقانونية ألرقام اإلنترنت التي نشرت في • 
 Santa Clara Computer & High Technology Law صحيفة

(٢٠٠٨) والتي توضح الحاجة الشديدة إلى منهج سياسة عامة وقانونية تتوافق 
مع مشاكل اإلدارة الهامة فيما يتعلق بموارد أرقام اإلنترنت.

رئيس لجنة التحسين الهيكلي، وعضو بلجنة إدارة مجلس اإلدارة.• 

رايموند إيه بلزاك 
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مؤسس ومسئول تنفيذي سابق بشركة Sify Limited، وهي الشركة الرائدة • 
وقائدة اإلنترنت وخدمات الشبكات والتجارة اإللكترونية بالهند. وقد ُعرف بأنه 

ُمبشر العام بالمعاهدة الهندية العالمية لإلنترنت في سبتمبر من عام ٢٠٠٠. وفي 
أكتوبر عام ٢٠٠٠، تم اختيار شركة Sify على أنها شركة العام في مؤتمر 
Silicon India السنوي للتقنية والمقاوالت في سان خوسيه، بكاليفورنيا، 

 CNET.com بالواليات المتحدة األمريكية. وفي عام ٢٠٠١، بمقار انتخاب
بالهند، تم التصويت لصالح راماراج على أنه شخص تقنية المعلومات األول 
لعام ٢٠٠٠؛ وقد دعاه األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان كي يكون عضًوا 

بمجموعة عمل األمم المتحدة إلدارة اإلنترنت.

وقد عمل رئيًسا لجمعية مزودي خدمة اإلنترنت (ISP) التابعة للهند لمدة خمس • 
سنوات. 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 ١٩٨٤؛ وهو المدير المؤسس لشركة 
Microland Ltd قبل أن يعمل مديًرا بمهنة الهواتف الخلوية، بشركة 

Sterling Cellular حتى عام ١٩٩٦. 

 • Sequoia وهو يعمل حالًيا بدوام جزئي كشريك مشارك/مستشار في شركة
.Indus Entrepreneurs كما أنه عضو بالمجلس العالمي لألمناء في ،Capital

وقد عمل رئيًسا للجنة الشؤون المالية وعضًوا بلجنة التعويض واللجنة التنفيذية • 
ولجنة المخاطرة.

راجاسيخار راماراج

دَرس جورج سادوسكي وتعلم الرياضيات في جامعة هارفارد وحصل على شهادة • 
الدكتوراة في االقتصاد من جامعة ييل. 

وقد عمل أستاًذا للرياضيات ومبرمًجا، وترأس مراكز الكمبيوتر في معهد • 
Brookings، جامعة نورث ويسترن وجامعة نيويورك. 

في األمم المتحدة، قام بدعم مشروعات المساعدة التقنية وعمل في أكثر من • 
٥٠ دولة نامية، كمستشار لوزارة المالية األمريكية وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي (UNDP) ووكالة التنمية الدولية (USAID) وW3C والحكومة 
السويسرية والبنك الدولي، باإلضافة إلى غيرها. كما عمل في لجان مجلس 
 NYSERNetو CREN التعاون النظري التطبيقي والشبكات التعليمية
ومجتمع اإلنترنت حيث قام بتوجيه ورش عمل تدريب شبكة الدول النامية 

 .(ISOC)

المدير التنفيذي لـ GIPI، مبادرة السياسة العالمية لإلنترنت. وقد كتب وحاضر • 
كثيًرا في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية.

ويعمل حالًيا مستشاًرا للناتو ومؤسسة شبكة الويب العالمية.• 

كما شغل منصب عضو بلجنة الشؤون المالية ولجنة التحسينات الهيكلية.• 

جورج سادوسكي 

محاٍم من جنوب إفريقيا ومدير عام، منظم لشركة Neotel بعد سنوات كخبير • 
قانوني مستقل ومستشار تنظيمي في مجاالت تقنيات المعلومات واالتصاالت. وتم 
اختياره المحامي الرائد لإلنترنت والتجارة اإللكترونية في جنوب إفريقيا من قبل 
Who’s Who Legal، كما تم اختياره كواحد من المحامين الرواد في مجال 

.Expert Guides التقنية والوسائط واالتصاالت في جنوب إفريقيا من قبل

عضو بلجنة اإلدارة ومستشار تنظيمي سابق لجمعية موفري خدمة اإلنترنت • 
بجنوب إفريقيا. وساعد وعمل كمستشار تنظيمي وقاٍض لجمعية موفري خدمة 

التطبيق الالسلكي بجنوب إفريقيا.

 • (ISOC-ZA) عضو مؤسس لفصل جنوب إفريقيا الخاص بمجتمع اإلنترنت
وترأس لجنة مسودات ISOC-ZA المسؤولة عن إعادة هيكلة إدارة نطاقات 

ccTLD من نوع ZA. وخدم كمدير سلطة اسم نطاق ZA. منذ تكوينها 
عام ٢٠٠٣.

كما شغل منصب العضو بلجنة التحسينات الهيكلية ولجنة المخاطرة.• 

مايك سيلبر 
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حالًيا مشترك في EUNIC (المؤسسات القومية لالتحاد األوروبي للثقافة). • 
وقد كتب عن العديد من القضايا العالمية، والشئون الحالية، والعالقات الدولية 

واإلدارة، وقام بمناقشة تلك القضايا. المسئوليات الحديثة: رئيس اللجنة 
االستشارية بمعهد Pierre Werner، بلوكسمبورج (٢٠٠٧-٢٠٠٩)، 

 (ENA) وعمل مدرًسا بالمدرسة القومية الفرنسية لإلدارة العامة بستراسبورج
.(٢٠٠٧-٢٠٠٨)

في السلك الدبلوماسي الفرنسي (١٩٧٢–٢٠٠٥): 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 الشؤون الدولية؛ وأصبح المستشار 
الدبلوماسي للوزير في أوروبا؛ وشغل منصب نائب مدير لشؤون آسيا والمحيط 

الهادي؛ ومنصب المدير البديل لمساعدة التطور؛ والمدير البديل لألمريكتين. 

الوظائف التي شغلها: العمل في سنغافورة (حيث كان يعمل سكرتيًرا للسفارة • 
في الفترة ما بين عامي ١٩٧٣-١٩٧٦)، وفي اليابان ( كمستشار بين عامي 
١٩٨١-١٩٨٤، وكمستشار للوزير ونائب رئيس المهمة بين عامي ١٩٨٨-

١٩٩٢). وقد كان السفير والممثل الدائم لدى االتحاد الغربي األوروبي 
ببروكسل (١٩٩٥-١٩٩٨)، وعمل سفيًرا لدى إستونيا (١٩٩٨-٢٠٠٢)، 

ولدى فنلندا (٢٠٠٢-٢٠٠٥)، وعمل كنائب لمحافظ فرنسا في مجلس 
ASEF للمحافظين (٢٠٠٥). 

رئيس لجنة المشاركة العامة وعضو بلجنة التحسينات الهيكلية ولجنة العالقات • 
العالمية. وكان عضًوا سابًقا بلجنة إدارة مجلس اإلدارة. 

يعمل حالًيا أو مؤخًرا عضًوا في مجموعات عمل عديدة: مراجعة مجلس • 
اإلدارة ومراجعة لجنة ALAC ومراجعة ccNSO (كرئيس).

جين جاك سابرينات 

 • ،Melbourne IT Limited شغل منصب كبير موظفي اإلستراتيجيات بشركة
وكان المسئول عن المساعدة في إنشاء المبادرات اإلستراتيجية وتنفيذها وتوصيلها 
والحفاظ عليها داخل Melbourne IT. ويشتمل الدور على تقييم فرص المنتج 
الجديد من منظور االمتيازات متوسطة إلى بعيد المدى للشركة، وتحليل اتجاهات 

التقنية الحديثة. 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 اآلن خدمات تسجيل 
اسم النطاق للعديد من نطاقات gTLD ونطاقات ccTLD. وهو زميل بالمؤسسة 

األسترالية لمديري الشركة.

 • Melbourne IT وقد شارك في الدوائر االنتخابية للمسجلين نيابًة عن شركة
بدًءا من عام ٢٠٠١؛ ثم تم ترشيحه بعد ذلك لمجلس المنظمة الداعمة ألسماء 
النطاقات العامة (GNSO) من قبل الدوائر االنتخابية للمسجلين؛ وقد ترأس 

 ،GNSO ومجلس منظمة (DNSO) مجلس أسماء منظمة دعم أسماء النطاقات
وخالل ذلك الوقت، قدمت منظمة GNSO سياسات ICANN جديدة لعمليات 
االنتقال، وقاعدة بيانات Whois، واألسماء المحذوفة، كما قامت أيًضا بتطوير 

 .Whois جديدة كما أجرت المزيد من التحسينات في gTLD العمل في نطاقات

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 
 .Whoisمثل سياسات تسجيل أسماء النطاقات و

رئيس لجنة المخاطرة، وعضو بلجنة التعويض.• 

بروس تونكين 

مستشار مستقل للتطوير يتخذ من جامبيا مقًرا له. 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 ١٥ عاًما. 

عمل في وزارة الزراعة في جامبيا، واآلن رئيس 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.

عمل عضًوا في لجنة IANA ولجنة المشاركة العامة ولجنة العالقات العالمية.• 

كاتيم توراي
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مجلس اإلدارة

مستشار أول في وزارة الصناعة الكندية في مديرية سياسة االتصاالت الدولية • 
التابعة لفرع سياسات االتصاالت وكانت لها دور رائد في األمور المتعلقة بعملية 

.(DNS) إدارة اإلنترنت ونظام أسماء النطاقات

وتعمل بحكم صفتها الوظيفية في مجلس إدارة هيئة تسجيل اإلنترنت الكندية • 
(CIRA) وتشارك في مجموعة العمل الحكومية الخاصة بالسجل األمريكي 

.(AGWG) ألرقام اإلنترنت

 • (MAG) وقد تم تعيينها في المجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين
التابعة لمنتدى إدارة اإلنترنت (IGF) منذ عام ٢٠٠٨ وشاركت في الوفد الكندي 

 (WSIS) المشارك في القمة العالمية لألمم المتحدة بشأن مجتمع المعلومات
والمفاوضات التحضيرية ذات الصلة.

وقد عملت سابًقا في مكتب معلومات الناتو في موسكو، كما عملت في برامج • 
بناء القدرات في أوكرانيا والتي يتم تمويلها بواسطة وكالة التنمية الدولية الكندية 

(CIDA)

كما عملت رئيًسا مؤقًتا للجنة االستشارية الحكومية حتى انتهاء االجتماع األول • 
لهذه اللجنة في عام ٢٠٠١.

هيزير درايدين 
عالقات اللجنة االستشارية الحكومية

عمل كنائب الرئيس التنفيذي وكبير موظفي التقنية لشركة Afilias Limited. حيث كان يراقب • 
االختيارات اإلستراتيجية واإلدارية والتقنية األساسية لدعم نطاقات المستوى األعلى العامة 

Info (gTLDs). وOrg. ورعاية النطاقات mobi. وasia. وaero. ونطاقات رمز البلد 
التي تشمل in. (الهند) وme. (مونتينيجرو).

وقد كان يقود النمو اإلستراتيجي للشركة في خدمات شركة التسجيل واألمان باإلضافة إلى • 
قطاعات المنتجات الجديدة مثل RFID/Auto-ID وDNS العام وأسماء النطاقات الدولية.

 • CompanySleuth أسس منتج ،Infonautics Corp. وفي وقت سابق، وفي شركة
الحاصل على الجوائز، كما أنشأ خط Sleuth لألعمال. وساعد في إنشاء المكتبة الكهربية، 
وهي قاعدة البيانات المرجعية األكثر استخداًما على اإلنترنت في شمال أمريكا في المدارس 

والمكتبات، باإلضافة إلى موقع Encyclopedia.com، الذي يعد أول دائرة معارف مجانية 
على اإلنترنت.

وهو مؤسس مشارك للتقنية التي قامت عليها شركة TurnTide، وهي شركة لمكافحة رسائل • 
البريد المزعج وقد قامت شركة Symantec بشرائها. وقد عمل في العديد من المناصب 

 Unisys Corporationو First Data Corporation القيادية والهندسية والتقنية بشركة
.KPMG Peat Marwick وشركة

 • Philadelphia Business وقد اختير ضمن قائمة أربعين تحت األربعين بجريدة
 ISOC وهو عضو مؤسس لـ .InfoWorld’s CTO25 وحاصل على جائزة Journal’s
Philadelphia Area Chapter. وخدم بمجالس اإلدارة االستشارية للعديد من الشركات 
 Lifeboat الناشئة بمنطقة فيالدليفيا. كما خدم في مجلس اإلدارة االستشاري العلمي لمؤسسة

 .Foundation

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 

 (IDN) ؛ وعمل كمؤسس مساعد لمجموعة عمل النطاق الدولي(GNSO IDN) الدولي
الخاص باألبجدية العربية (بالتعاون مع األمم المتحدة وسجل االهتمامات العامة).

 • .ICANN وقد عمل كعضو مؤسس للجنة االستشارية لألمان واالستقرار في

على عالقة بلجنة إدارة مجلس اإلدارة.• 

رام موهان 
عالقات اللجنة االستشارية لألمان 

واالستقرار

رئيس مجلس إدارة NIIEPA (وهي منظمة غير ربحية في تايبيه)، تركز على • 
اإلنترنت العالمي واألبحاث المتعلقة بسياسات األمان.

وهو مؤسس مشارك لمؤتمر HPC Asia Conference، وهو مجموعة من • 
مؤتمرات ومعارض الحوسبة ذات األداء العالي (HPC) التي يتم عقدها منذ 

عام ١٩٩٥ (في تايبيه).

وهو رائد في مجال اإلنترنت، وكان مسؤوًال عن إنشاء الشبكة األكاديمية التايوانية • 
 ccTLD في عام ١٩٩٠ لتنسيق عملية تكوين شركات تشغيل نطاقات (TANET)

في أسيا الخاصة بنطاق APTLD في عام ١٩٩٨، وتنظيم فريق عمل هندسة 
مشتركة ألسماء النطاقات الدولية في آسيا (مع وجود مهندسين من اليابان وكوريا 

والصين وتايوان والواليات المتحدة وهونج كونج) لتطوير IDN RFC في 
عام ١٩٩٨. 

خدم في APNIC EC في الفترة من عام ١٩٩٩ إلى ٢٠١٠ (عمل كأمين صندوق • 
لـ APNIC ECs منذ عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٩).

يعمل كعضو في مجلس إدارة TWNIC من ٢٠٠٢ وحتى اآلن.• 

عمل كعضو في مجلس إدارة PIR من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٠.• 

عمل عضًوا في لجنة IANA ولجنة المشاركة العامة ولجنة العالقات العالمية.• 

كوو-وي وو 
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 • Research Triangleو IBM عمل في إستراتيجية وتقنية اإلنترنت في
Park بشمال كاروالينا منذ عام ١٩٩٥، وقد عمل في مجال الشبكات لمدة

٢٠ عاًما.

وقد شارك بدور نشط في فريق عمل هندسة اإلنترنت لمدة ١٥ عاًما، وقد ساعد • 
 IPv6 في تأليف عشرة طلبات للتعليقات، والتي تشتمل على اثنتين من مواصفات

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 مجتمع سجل 
.(RIR) اإلنترنت اإلقليمي

وقد كان له دور فعال في تطوير سياسة عنوان IPv6 بمجتمع سجل اإلنترنت • 
اإلقليمي (RIR). وساعد في تطوير طلب التعليقات (RFC) رقم 3177، 

وتوصيات IAB/IESG لتخصيصات عنوان IPv6 للمواقع، التي تعمل كمدخالت 
 APNIC وشارك في مناقشات السياسة العامة في مناطق .RIR لمناقشات

 IPv6 وهو مشارك أساسي في العملية المنتجة لسياسة عنوان .RIPEو ARINو
المنسقة عالمًيا والتي تبنتها كل سجالت اإلنترنت اإلقليمية (RIR) في عام ٢٠٠٢.

وقبل االلتحاق بـ IBM، عمل في كلية بقسم علوم الكمبيوتر في صاني آلباني.• 

وعلى عالقات بلجنة IANA ولجنة المشاركة العامة.• 

توماس نارتين
عالقات فريق عمل هندسة اإلنترنت

شارك في ICANN لعدة سنوات وكان مشارًكا نشًطا في منتدى إدارة اإلنترنت • 
منذ بدايته.

 • Nokia منذ عام ١٩٩٩، والتحق بشركة Nokia وهو يعمل في شركة
Siemens Networks منذ تأسست عام ٢٠٠٧. وحالًيا، هو رئيس شئون 

اإلنترنت ومسئول عن توحيد تقنية اإلنترنت وموضوعات التنظيم الفني في شركة 
 .Nokia Siemens Networks

عضو نشط في مشروع مشاركة الجيل الثالث (3GPP)، واتحاد الهواتف • 
المحمولة المفتوح (OMA) في مجموعات عمل وأدوار متنوعة، وهو نشط في 
فريق هندسة اإلنترنت ومساعد رئيس مجموعة عمل عمليات IPv6 ، وعضو 
بلجنة مراجعة IETF اإلدارية، ومساعد رئيس مجموعة عمل اإلدارة المتنقلة 

.IAOC المحلية القائمة على الشبكة، ورئيس لجنة

على عالقة بلجنة التحسينات الهيكلية.• 

جوني سوينين
عالقات مجموعة العالقات الفنية
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لديها خبرة في الناحيتين الفنية والسياسية لتطوير اإلنترنت. كبير مديري برنامج • 
لجنة OARC ومدير هندسة البرامج. 

وقد عملت كمدير للعمليات التقنية في ICANN حيث عملت في التصميم والتنفيذ • 
المبدئي لشبكة ICANN الداخلية وتوفير دعم تشغيلي لخادم األسماء الجذري 

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. 

وتركز اهتمامات الشبكات الحالية على البنية التحتية على النطاق الواسع، ونشر • 
DNSSEC، وتطوير االستخدام التشغيلي لـ IPv6، ومشاركة IETF في الفرق 
العاملة ذات الصلة مثل DNSEXT وV6OPS. وهي مهتمة خصوًصا بتأمين 

DNS ونظام التوجيه العالمي، وتضمينات تبني النمو لـ IPv6 في أمور مثل 
قضايا تعدد المنشأ الرئيسي وقضايا السياسة العامة لسجالت عنوان الملكية الفكرية 

كي يتم النظر فيها مًعا.

عضو بالمجلس االستشاري لنظام خادم الجذر في منظمة ICANN، ومجلس • 
 .IETFو NANOG االستشاري، وتشارك بنشاط في ARIN

لديها عالقات بلجنة IANA ولجنة المخاطرة.• 

سوزان وولف
عالقات اللجنة االستشارية لنظام خادم 

الجذر

من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٤، الممثلة البرازيلية في اللجنة االستشارية الحكومية الخاصة بمنظمة • 
ICANN، وخدمت كنائبة رئيس لهذه اللجنة حتى مارس ٢٠٠٤. 

عضو بمجلس إدارة ICANN منذ ديسمبر ٢٠٠٤ وحتى نوفمبر ٢٠٠٧. • 

خدمت في مناصب إدارية بشركات التقنية الخاصة والمؤسسات العامة، وشاركت في تأسيس • 
Polo Consultores، وهي شركة استشارات تعمل في مجال تقنية المعلومات في البرازيل 
تم تأسيسها في عام ١٩٨٥، وشركة IT-Trend Consulting، وهي شركة متخصصة في 

مجال تطوير التجارة اإللكترونية واألعمال األخرى المعتمدة على اإلنترنت تم تأسيسها في 
عام ٢٠٠٨.

رئيس شركة ALTIS، وهي شركة استعانة بمصادر خارجية في البرامج والخدمات. ورئيس • 
مجلس إدارة FITEC، وهي مؤسسة أبحاث وتطوير في مجال تقنية االتصاالت والمعلومات. 
وهي شريك زميل في مشروعات تأسيس Getulio Vargas. كما أنه عضو بمجلس إدارة 
 ،INSTITUTO ELDORADOوهي مؤسسة صناعة البرامج البرازيلية، و ،ABES

 Perform وعضو بالهيئة االستشارية الخاصة في شركة ،IC وهو معهد أبحاث
Management and Turnaround Consulting، وهي شركة برازيلية استشارية. 

وزير قومي للتقنية الصناعية ووزير قومي لتقنية المعلومات في الحكومة البرازيلية، ورئيس • 
سابق لمكتب براءات االختراع البرازيلي.

ممثلة للحكومة البرازيلية في العديد من المهام الدولية حول العالم. وخبيرة ومستشارة للمؤسسات • 
الدولية. ونالت العديد من الجوائز الكبرى في مجال تقنية المعلومات البرازيلية. كما أنها عضو 

الشرف في Abranet وIST Brazilian Association، والغرفة البرازيلية للتجارة 
اإللكترونية. وعضو بالشبكة العالمية للتقنية. وحصلت على تصويت ICT ألكثر سيدة مؤثرة في 
البالد من قبل Gazeta Mercantil في عام ٢٠٠٧، باإلضافة إلى العديد من أوسمة الشرف 

األخرى التي تقلدتها.

تخرجت بشهادة في هندسة اإللكترونيات في عام ١٩٧٠.• 

عالقات بلجنة المشاركة العامة.• 

فاندا سكارتريني.
عالقات اللجنة االستشارية لعموم 

المستخدمين
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يتم نشر البيانات المالية لـ ICANN بالنسبة للعام ٢٠٠٩-٢٠١٠ على:

http://icann.org/en/financials/financial-report-fye-
30jun10-en.pdf
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
 
 
To the Board of Directors (Board) 
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, 2010 and 2009, and the related statements 
of activities and cash flows for the years then ended.  These financial statements are the 
responsibility of the management of ICANN.  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 consideration of internal control over financial reporting as a basis for designing audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of ICANN’s internal control over financial reporting.  Accordingly, we 
express no such opinion. An audit also includes examining, on a test basis, evidence supporting the 
amounts and disclosures in the financial statements, 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 ICANN as of June 30, 2010 and 2009, 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 11, 2010 
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF ACTIVITIES 
 
YEARS ENDED JUNE 30, 2010  2009 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements. 3

 
UNRESTRICTED
SUPPORT AND REVENUE

Registry 31,915,000$             24,536,000$             
30,189,000               32,680,000               

823,000                    823,000                    
1,666,000                 1,568,000                 

IDN ccTLD Fast track request fees 236,000                    -                               
939,000                    637,000                    

Total support and revenue 65,768,000               60,244,000               

EXPENSES

Personnel 24,958,000               19,768,000               
Travel and meetings 10,609,000               10,458,000               
Professional services 14,605,000               12,698,000               
Administration 8,335,000                 7,530,000                 
Bad debt expense 140,000                    837,000                    

Total expenses 58,647,000               51,291,000               

OTHER INCOME (LOSS) 

Interest income 75,000                      227,000                    
Investment gain (loss) 4,241,000                 (2,334,000)                

Total other income (loss) 4,316,000                 (2,107,000)                

Change in net assets 11,437,000               6,846,000                 

UNRESTRICTED NET ASSETS

Beginning of year 53,271,000               46,425,000               

End of year 64,708,000$             53,271,000$             

Registrar
R.I.R.
ccTLD

Contributions

 

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
 
YEARS ENDED JUNE 30, 2010  2009 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements. 2

 
ASSETS

Cash and cash equivalents 17,205,000$           27,122,000$           
Accounts receivable, net 16,723,000             11,758,000             
Investments 45,680,000             30,439,000             
Prepaid expenses 329,000                 919,000                 
Other assets 395,000                 345,000                 
Capital assets, net 2,661,000               2,646,000               

Total assets 82,993,000$           73,229,000$           

LIABILITIES AND NET ASSETS

Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities 5,682,000$             9,753,000$             
Deferred revenue 12,603,000             10,205,000             

Total liabilities 18,285,000             19,958,000             

Unrestricted net assets 64,708,000             53,271,000             

Total liabilities and net assets 82,993,000$           73,229,000$           
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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, Country Code Top Level Domains (ccTLDs), examples of which are .us, .uk, .de, and .fr, and 
Internationalized Domain Name (IDN) ccTLDs for countries that use non-Latin based languages.   

 
ICANN's primary sources of revenue are generated from domain name registration activities and 

DNS service providers as follows: 
 

Registry Fees.  ICANN has contracts with registry operators of 17 generic top-level domains 
(gTLDs) such as dot-asia, dot-com and dot-jobs.  Registry fees are described in the respective registry 
agreements.  Based on those agreements, registries pay a fixed fee, transaction-based fee, or both. 

 
Registrar Fees.  ICANN accredits registrars in accordance with the Registrar Accreditation 

Agreement (RAA).  The RAA provides for the following types of fees: 
 Application fee are paid one time by prospective registrars at the time of the application 
 Annual accreditation fee are fees that all registrars are required to pay annually to maintain 

accreditation. 
 Per-registrar variable fee is based upon a set amount divided by the number of accredited 

registrars and is based on a validated concept that ICANN often expends the same quantum of 
effort in providing services to a registrar regardless of size.  However, some registrars may qualify 
for “forgiveness” of two-thirds of the standard per-registrar variable fee.  

 Transaction-based fees are assessed on each annual increment of an add, transfer, or renewal 
domain name registration transaction.  

 Add Grace Period (AGP) deletion fees are charged to registrars that delete added names within 
the grace period in excess of a threshold. 

 
Address registry fees.  ICANN coordinates with organizations responsible for the assignment 

and administration of Internet addresses (RIRs).  RIR’s contribute annually to ICANN. 
 

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF CASH FLOWS 
 
YEARS ENDED JUNE 30, 2010  2009 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements. 4

 
CASH FLOWS FROM OPERATING
  ACTIVITIES

Change in net assets 11,437,000$           6,846,000$             
Adjustments to reconcile change in net 
  assets to cash provided by operating
  activities:

Depreciation expense 1,485,000               1,105,000               
Bad debt expense 140,000                  837,000                  
Unrealized (gain) loss (4,241,000)              2,334,000               
Loss on exchange of capital asset -                             63,000                    
Changes in operating assets and liabilities

Accounts receivable (5,106,000)              (139,000)                 
Prepaid expenses 142,000                  (906,000)                 
Other assets (50,000)                  59,000                    
Accounts payable and accrued liabilities (4,071,000)              4,352,000               
Deferred revenue 2,399,000               1,063,000               

Net cash provided by operating activities 2,135,000               15,614,000             

CASH FLOWS FROM INVESTING
  ACTIVITIES

Purchases of capital assets (1,143,000)              (2,497,000)              
Proceeds from disposal of capital assets 91,000                    -                             
Purchases of investments (11,000,000)            (8,000,000)              

Net cash used in investing activities (12,052,000)            (10,497,000)            

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
  AND CASH EQUIVALENTS (9,917,000)              5,117,000               

CASH AND CASH EQUIVALENTS
Beginning of year 27,122,000             22,005,000             

End of year 17,205,000$           27,122,000$           

٤٠
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NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
  
 Basis of presentation - The financial statements of ICANN have been prepared in accordance 
with generally accepted accounting principles in the United States.  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 for which the donor has stipulated that the 

principal be maintained in perpetuity, but permits ICANN to use, or expend, all or part of the 
income derived from the donated assets for general or specific purposes, subject to statutory 
regulations.  

 
 As of June 30, 2010 and 2009, 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. 
 
 Accounts receivable, net - Accounts receivable net of allowances for doubtful accounts are 
$16,723,000 and $11,758,000 as of June 30, 2010 and 2009, respectively.  On a periodic basis, ICANN 
adjusts its allowance based on an analysis of historical collectability, current receivables aging, and 
assessment of specific identifiable customer accounts considered at risk or uncollectible.  ICANN had 
two major registries/registrars totaling approximately $34,453,000 or 53% of the total support in fiscal 
year 2010 and $27,642,000 or 45% of the total support in fiscal year 2009.  ICANN had accounts 
receivable amounting to approximately $4,765,000 and $3,991,000 due from these two major 
registries/registrars at June 30, 2010 and 2009, respectively. 
 
 ICANN had bad debt expense of approximately $140,000 and $837,000 during the years ended June 
30, 2010 and 2009, respectively.   

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
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NOTE 1 - ORGANIZATION (Continued) 
 

Application fees are non-refundable and are paid at the time of application by applicants seeking 
to become an ICANN accredited domain name registrar. 
 

 ICANN recognizes revenue as follows: Transaction fees are determined based upon an 
established rate per registration times the volume and number of contract years of the underlying 
domain registration.  Transaction fees are earned and recognized in the year the billed fee applies 
(e.g., 1/10th of a registration transaction fee will be recognized in each year of a 10 year domain 
name registration).  

 Fixed fee amounts and timing are due in accordance with the underlying agreements and are not 
event dependent, and are therefore recognized when billed. 

 Application fees are non-refundable, and are recognized at the time the application fees are 
received. 

 Accreditation fee amounts and timing are due in accordance with agreements and are not event 
dependent, and are recognized ratably monthly over the term of the accreditation. 

 
 Deferred revenue is recorded when fees are billed but not yet earned.   
 
 Deferred revenue consists of the following as of June 30: 
 

2010 2009

Deferred registrar income - transactions 5,122,000$               5,069,000$              
Deferred registrar income - unbilled 2,557,000                 -                              
Deferred registrar income - accreditation 992,000                    1,642,000                
Deferred registry income - transactions 3,932,000                 3,494,000                
   Total deferred revenue 12,603,000$             10,205,000$             

 
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), the 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 the GNSO are included in the accompanying financial statements. 
 

ICANN provides accounting support to the Registrar Constituency, a constituency within the 
ICANN community which serves as the representative for registrars and their customers.  The 
accompanying financial statements do not reflect the financial results of the Registrar Constituency. 
 

٤١
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NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
 Income taxes - ICANN is exempt from Federal and state income taxes under 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. 
 

ICANN adopted the provisions of ASC 740-10, Accounting for Uncertainty in Income Taxes on July 1, 
2009.  ASC 740-10 clarifies the accounting for uncertainty in income taxes recognized in an enterprise’s 
financial statements.  ASC 740-10 also prescribes a recognition threshold and measurement standard for 
the financial statement recognition and measurement for an income tax position taken or expected to be 
taken in a tax return.  Only tax positions that meet the more-likely-than-not recognition threshold at the 
effective date may be recognized or continue to be recognized upon adoption.  In addition, ASC 740-10 
provides guidance on derecognition, classification, interest and penalties, accounting in interim periods, 
disclosure, and transition.  The adoption of ASC 740-10 did not have a significant impact on ICANN’s 
financial statements. 

 
 As of June 30, 2010 and 2009, ICANN had no uncertain tax positions requiring accrual. 
 
 Functional allocation of expenses - Expenses that can be identified to 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: 
 

2010 2009

Program services 40,680,000               36,687,000$             
Support services: management and general 17,967,000               14,604,000              
   Total expenses 58,647,000$             51,291,000$             

 
 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, creditable financial institutions.  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, creditable investment broker.  The investments held are subject to volatility of the market and 
industries in which they are 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. 
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NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
Investments - Investments in marketable securities are carried at fair value, based on quoted 

market prices.   
 
Accounting Standards Codification (“ASC”) 820, Fair Value Measurements, establishes a framework 

for measuring fair value and expands disclosures about fair value measurements.  ASC 820 defines fair 
value as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the measurement date.  ASC 820 also establishes a fair value 
hierarchy which requires an entity to maximize the use of observable inputs and minimize the use of 
unobservable inputs when measuring fair value.   

 
The standard describes three levels of inputs that may be used to measure fair value: 
 

 Level 1 Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities. 
 
 Level 2 Observable inputs other than Level 1 prices, such as quoted prices for similar 

assets or liabilities; quoted prices in active markets that are not active; or other 
inputs that are observable or can be corroborated by observable market data for 
substantially the full term of the assets or liabilities.   

 
 Level 3 Unobservable inputs that are supported by little or no market activity and that are 

significant to the fair value of the assets or liabilities.    
 

The following is a description of the valuation methodologies used for instruments measured at 
fair value on a recurring basis and recognized in the accompanying statement of financial position, as well 
as the general classification of such instruments pursuant to the valuation hierarchy.  Where quoted 
market prices are available in an active market, securities are classified within Level 1 of the valuation 
hierarchy. Level 1 securities include money market funds, mutual funds, asset backed securities, 
government securities, preferred securities, and common stock. If quoted market prices are not available, 
then fair values are estimated by using pricing models, quoted prices of securities with similar 
characteristics or discounted cash flows.  ICANN has no Level 2 or 3 assets as of the date of the financial 
statements. 
  
 Capital assets - Capital assets consist of capitalized computer equipment, software, furniture and 
fixtures and leasehold improvements and are stated at cost or, for contributed items, at fair market value 
at date of contribution.  Capital assets are depreciated using the straight-line method over their estimated 
useful lives, which range from three to seven years.  Leasehold improvements are amortized using the 
straight-line method over the shorter of their estimated useful life or the remaining lease term.  
Acquisitions in excess of $10,000 and one year useful life are capitalized.  In June 2009, ICANN revised 
the estimated useful lives of computer equipment from five years to three years.  The change in estimate 
was accounted for on a prospective basis. 
  
 Advertising costs - Advertising costs are expensed in the period incurred.  Advertising costs 
amounted to approximately $62,000 and $173,000, for the years ended June 30, 2010 and 2009, 
respectively.   
 

٤٢
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NOTE 4 - INVESTMENTS 
 
 Investments consist of the following as of June 30, 2010: 
 

(Level 1) (Level 2) (Level 3) Total

Money market funds 1,313,000$         -$                   -$                   1,313,000$         
Mutual funds 15,084,000         -                    -                    15,084,000         
Asset backed securities 8,169,000          -                    -                    8,169,000          
Government securities 6,874,000          -                    -                    6,874,000          
Preferred securities 17,000               -                    -                    17,000               
Common stock 14,223,000         -                    -                    14,223,000         

45,680,000$       -$                   -$                   45,680,000$       

Quoted Prices in 
Active Markets 

for Identical 
Assets

Quoted Prices or 
Other Inputs in 
Active Markets 

for Identical 
Assets

Significant 
Unobservable 

Inputs

Fair Value Measurements Using

 
 Investments consist of the following as of June 30, 2009: 
 

(Level 1) (Level 2) (Level 3) Total

Money market funds 968,000$           -$                   -$                   968,000$           
Mutual funds 10,780,000         -                    -                    10,780,000         
Asset backed securities 8,450,000          -                    -                    8,450,000          
Government securities 2,373,000          -                    -                    2,373,000          
Common stock 7,868,000          -                    -                    7,868,000          

30,439,000$       -$                   -$                   30,439,000$       

Quoted Prices in 
Active Markets 

for Identical 
Assets

Quoted Prices or 
Other Inputs in 
Active Markets 

for Identical 
Assets

Significant 
Unobservable 

Inputs

Fair Value Measurements Using
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NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 

 Reclassifications - Certain 2009 amounts have been reclassified in the financial statements to 
conform to the 2010 presentation.  These reclassifications have no impact on net assets. 
 
 Recent accounting pronouncements - In June 2009, the Financial Accounting Standards Board 
(“FASB”) issued Accounting Standards Update No. 2009-1 Topic 105, Generally Accepted Accounting 
Principles (“Topic 105”), which established the FASB Accounting Standards Codification (the 
“Codification” or “ASC”) as the official single source of authoritative accounting principles recognized by 
the FASB to be applied by nongovernmental entities in the preparation of financial statements in 
conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.  The 
Codification superseded all existing accounting standards.  All other accounting guidance not included in 
the Codification is now considered non-authoritative.  Following the Codification, the Financial 
Accounting Standards Board will not issue new standards in the form of Statements, FASB Staff 
Positions or Emerging Issues Task Force Abstracts.  Instead, it will issue Accounting Standards Updates 
(“ASU’s”) that will serve to update the Codification, provide background information about the guidance 
and provide the basis for conclusions on the changes to the Codification.  The Codification does not 
change existing accounting principles generally accepted in the United States of America, but it changes 
the way it is organized and presented.  The Codification is effective for annual periods ending after 
September 15, 2009. 
 
NOTE 3 - ACCOUNTS RECEIVABLE 
 
 Accounts receivable is comprised of the following as of June 30: 
 

2010 2009

gTLD registries and registrars 15,466,000$               11,875,000$               
IP address registries 823,000                     -                                
ccTLD's 818,000                     766,000                     
IDN Fast track 156,000                     -                             
Other 10,000                       40,000                       

17,273,000                 12,681,000                 

Less: allowance for doubtful accounts (550,000)                    (923,000)                    

16,723,000$               11,758,000$               
 

 

٤٣
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NOTE 7 - RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued) 
 
Payments were made to Argo Pacific under a contractual arrangement with ICANN (the terms of 

which were 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).  This contractual arrangement terminated on December 31, 2009. 

 
Pursuant to the agreement, during the year ended June 30, 2010, Argo Pacific was paid $95,000 

associated with Dr. Twomey’s employee benefits, $296,000 in base compensation, and $218,000 in bonus 
payments.  A portion of these bonus payments were made for services rendered during the year ended 
June 30, 2009.  Argo Pacific’s agreement with ICANN is denominated in Australian Dollars.  During the 
year ended June 30, 2009, Argo Pacific was paid $161,000 associated with Dr. Twomey’s employee 
benefits, $505,000 in base compensation, and $113,000 in bonuses.  Reimbursements made to Argo 
Pacific for related expenses such as travel, telecommunications, and office supplies amounted to $3,000 
and $18,000 for the years ending June 30, 2010 and 2009, respectively.  Total payments made to Argo 
Pacific for the years ended June 30, 2010 and 2009, were approximately $611,000, and $797,000, 
respectively.  There were no outstanding amounts due to Argo Pacific as of June 30, 2010.  There was 
$6,000 of expense reimbursements included in accounts payable and accrued expenses for Argo Pacific as 
of June 30, 2009; there was none as of June 30, 2010. 
 

A portion of ICANN's President and Chief Executive Officer Rod Beckstrom’s services were 
provided to ICANN through a professional services agreement with The Rod Beckstrom Group.  Rod 
Beckstrom is the owner/founder of The Beckstrom Group.  Pursuant to the agreement, during the year 
ended June 30, 2010, The Beckstrom Group was paid $27,000 for services rendered during the period of 
June 18-30, 2009. 
 

Dr. Bruce Tonkin is a voting member of the Board of Directors.  Dr. Tonkin is also Chief 
Strategy Officer of Melbourne IT, an ICANN accredited registrar. Revenue from Melbourne IT 
amounted to $833,000 and $1,010,000 for the years ended June 30, 2010 and 2009, respectively, under the 
fee structure of the standard Registrar Accreditation Agreement.  To avoid any conflict of interest 
between ICANN and Melbourne IT, Dr. Tonkin abstains from voting on all matters he identifies as 
potential conflicts of interest which come before the Board. 

 
Unsecured non-interest bearing advances to two officers totaling $21,000 as of June 30, 2009 were 

paid off and no balances remain as of June 30, 2010. 
 
Additionally, the following voting Board members have identified potential conflicts in accordance 

with ICANN’s Conflicts of Interest Policy:  Harald Tveit Alvestrand, Steve Crocker, Rita Rodin Johnston, 
Mike Silber and Kuo-Wei Wu. 
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NOTE 4 - INVESTMENTS (Continued) 

 Net investment gain (loss) is comprised of the following for the years ended June 30: 

2010 2009

Dividend and interest income 2,374,000$                 2,230,000$                 
Realized and unrealized gains (losses) 2,125,000                   (4,373,000)                 
Management fees and other (258,000)                    (191,000)                    
   Total net investment gain (loss) 4,241,000$                 (2,334,000)$                

 
NOTE 5 - CAPITAL ASSETS 
 
 Capital assets consist of the following as of June 30 (useful lives of respective asset class in 
parentheses): 
 

2010 2009

Computer equipment (Three years) 4,062,000$                 3,525,000$                 
Computer software (Three years) 277,000                     267,000                     
Furniture and fixtures (Seven years) 295,000                     295,000                     
Leasehold improvements (Varies per lease) 608,000                     230,000                     

5,242,000                   4,317,000                   

Less: accumulated depreciation (2,581,000)                 (1,671,000)                 

2,661,000$                 2,646,000$                 
 

 
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 
 

During the years ended June 30, 2010 and 2009, Dr. Paul Twomey, ICANN's former President and 
Chief Executive Officer, provided services to ICANN through a professional services agreement with Argo 
Pacific Party Limited (Argo Pacific), an Australian Proprietary Company.  Dr. Twomey is the owner/founder 
of Argo Pacific. 
 

٤٤
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 NOTE 10 - SUBSEQUENT EVENTS 
 

Effective for the year ended June 30, 2010, ASC 855, Subsequent Events, establishes general 
standards of accounting for and disclosure of events that occur after the statement of position date but 
before financial statements are issued.  ASC 855 defines subsequent events as events or transactions that 
provide additional evidence about conditions that existed at the date of the statement of financial position 
date as well as events that provide evidence about conditions that did not exist at the date of the 
statement of financial position but arose after such date.  ICANN evaluated all events after the year end 
and determined that it does not have any material subsequent events through October 11, 2010, which is 
the date the financial statements were issued, for events requiring recording or disclosure in the financial 
statements for the year ended June 30, 2010. 
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NOTE 8 - COMMITMENTS 
 
 ICANN leases its offices and certain other facilities under operating lease agreements.  The lease 
agreements have various termination clauses requiring three to thirty-four months’ rent for early termination.  
Minimum future payments under operating leases for the future years ending June 30 are approximately: 
 

2011 1,988,000$            
2012 1,910,000              
2013 873,000                 
2014 811,000                 
2015 851,000                 
Thereafter 3,254,000              

Total 9,687,000$            
 

 
Rent expense amounted to approximately $2,113,000 and $1,586,000 for the years ended June 30, 

2010 and 2009, respectively.  ICANN also has pass-through and additional charges from certain sublessors 
which are not included in the minimum expected payments above.  The pass-through and additional charges 
cannot be reasonably estimated for future periods.  Pass-through and additional charges amounted to 
approximately $247,000 and $196,000 for the years ended June 30, 2010 and 2009, 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 recognized for the years ended June 30, 2010 and 2009 amounted to 
approximately $1,598,000 and $1,341,000, respectively.  The June 30, 2010 payroll contribution of $107,000 
was funded on June 30, 2010.  The June 30, 2009 payroll contribution funding of $97,000 was outstanding as 
of that date and was funded July 6, 2009. 
 
 An internal audit of the 401(k) plan performed by ICANN revealed that between 2005 and 2008, 
several untimely payments to the Plan consisting of employee deferrals were made after the date required 
under the Department of Labor's regulations.  To correct this error and to compensate for all lost interest, 
ICANN made a corrective payment to the Plan and reported the correction to the Department of Labor 
through the Department's Voluntary Fiduciary Correction Program.  Contributions were made to affected 
participants of the plan to compensate for the lost interest resulting from the late payments. 
 
 The above noted internal audit also revealed errors related to administration of the Plan.  ICANN 
has filed an application with the Internal Revenue Service ("IRS") for making the necessary corrections to 
the Plan under the IRS's Voluntary Correction Program.  Upon acceptance of the proposed corrections 
by the IRS, ICANN will make additional adjustments to affected Plan accounts.   
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الملحقات
ممارسات التعويض

إن الهدف األسمى إلطار عمل المكافآت الخاصة 
بـ ICANN هو ضمان أن المكافأة المقدمة تتمتع 
بالتنافسية 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 أن تكون تنافسية• 

ضمان أن تتسم بالشفافية.• 

يصف هذا الملحق إطار عمل المكافآت.

دور مديري مجلس اإلدارة في مراقبة 
ICANN التعويض لموظفي

يقدم مديرو مجلس إدارة ICANN فلسفة التعويض 
المثلى إلدارة وموظفي ICANN. وتوفر لجنة 

التعويضات، وهي لجنة تابعة لمجلس اإلدارة 
ومكونة من أعضاء مستقلين من مديري مجلس 

اإلدارة، اتجاًها موافًقا عليه لتعويض كبار الموظفين 
ومحقق الشكاوى والرئيس والمدير التنفيذي بالتزامن 

مع مديري مجلس اإلدارة بالكامل. تجتمع لجنة 
التعويضات بانتظام، ويتم تسجيل المحضر الرسمي 

في سكرتارية 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 تسري على 

كل الموظفين:

الراتب األساسي• 

(عالوة) مخاطرة تعتمد األهلية على المنصب • 
واإلنجازات التي يتم تحقيقها فيما يتعلق باألهداف 

والغايات

امتيازات وقت الفراغ (العطالت واإلجازات • 
ووقت المرض وحاالت الوفاة والخدمة المؤقتة 

وما شابه ذلك)

الفوائد الصحية والرفاهية االجتماعية (الفوائد • 
الطبية والمتعلقة بطب األسنان والنظر والتأمين 

على الحياة وضد الحوادث أو التعرض لفقد 
األطراف وما شابه ذلك)

امتيازات التقاعد• 

عالوة السكن.• 

سياسة التعويض والراتب األساسي

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. في عام ٢٠٠٤، طلبت ICANN من 

شركة .Frederic W. Cook and Co، وهي 
شركة استشارية شهيرة تعمل في مجال التعويضات 

إجراء مراجعة لبرنامج التعويضات التنفيذي في 
ICANN، وذلك بوصفها طرًفا 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 التي تم توقيعها بتاريخ ١٧ سبتمبر 
www.icann.org/en/ ٢٠٠٣ (انظر الموقع

 general/amend6-jpamouappendixes
17sep03.htm)، حتى تتمكن ICANN من 

إجراء مراجعة لبرنامج التعويضات التنفيذي. وقد 
وجد التقرير، بعد تحليل البيانات المتعلقة بحوالي 

١٠٠٠ شركة من الشركات الهادفة للربح وتلك غير 
الهادفة للربح من نفس حجم المنظمة، ضمن أمور 

أخرى، ما يلي:

ال يوجد هناك نظراء مباشرون حقيقيون في • 
مجال الصناعة التي ال تهدف إلى الربح نظًرا 

لطبيعة عمل ICANN الفريدة. 

ليس لدى ICANN نظراء مباشرين في مجال • 
صناعة التقنيات العالية، إال أن أقرب الشركات 
النظيرة للمنظمة في سوق العمل كانت شركات 

تقنية هادفة للربح ولها حجم مشابه للمنظمة.

إن لدى شركات التقنية هذه هياكل تعويضات • 
مختلفة عن المنظمات التي ال تهدف إلى الربح. 

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.)
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الملحقات
ممارسات التعويض

 ICANN في يوليو ٢٠٠٥، أصدر مجلس إدارة
 ICANN قراًرا بإنشاء لجنة المكافآت بمجلس إدارة

(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 

 ،Frederic W. Cook and Co. من شركة
 Cook وكنتيجة لدراسة سوقية قامت بها شركة
(باستخدام بيانات من Watson Wyatt و

Radford)، قام مجلس اإلدارة بتقرير أن المقارنة 
المناسبة لتعويضات موظفي ICANN هي السوق 

الهادف إلى الربح لشركات مماثلة في الحجم 
والتعقيد. وقد اشتمل نطاق المراجعة التي تمت في 

عام ٢٠٠٦ على ما يلي:

توفير بيانات سوق العمل المماثلة الخاصة • 
بالمنظمات الهادفة للربح

توفير بيانات سوق العمل المماثلة الخاصة • 
بالمنظمات غير الهادفة للربح

توفير بيانات سوق العمل المماثلة المستخدمة في • 
الواليات المتحدة

توفير بيانات سوق العمل المماثلة المستخدمة • 
في بلجيكا

توفير بيانات السوق المماثلة الخاصة بالمرتبات • 
األساسية ألدوار مماثلة

توفير بيانات السوق المماثلة الخاصة بالمكافآت • 
ألدوار مشابهة

توفير بيانات سوق العمل المماثلة الخاصة • 
بأرباح الموظف للقيام بأدوار مماثلة

توفير بيانات سوق العمل المماثلة الخاصة • 
بحوافز الموظفين للقيام بأدوار 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 أ. 
المؤهلين،

امتيازات األشخاص المؤهلين في السوق، ب. 

دفعات (مكافأة) المخاطرة استناًدا إلى نتائج ج. 
األداء المرتبطة بالفرد؛

االلتزام بالدفع المستمر في نطاق الراتب لنسبة د. 
٥٠ إلى ٧٥٪ من سوق الشركات الهادفة للربح 
 ICANN لشركات مماثلة في الحجم والتعقيد لـ

(الراتب الفعلي في هذه المجموعة يتم تحديده من 
خالل خبرة الفرد وموهبته باإلضافة إلى حالة 

السوق)؛

توسيع فرص (عالوة) المخاطرة لكل الموظفين، هـ 

مسئولية المدير التنفيذي لتنفيذ كل المبادئ في و. 
إطار ميزانية ICANN التي تمت الموافقة 

عليها. 

عند تحديد دفع المكافآت فيما بين النسبة المتوسطة 
ونسبة ٧٥٪ من نسبة توزيع الرواتب المدفوعة 

بواسطة المنظمات الهادفة إلى الربح المماثلة في 
الحجم والتعقيد، حاول مجلس اإلدارة التحقق 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.

ال تفي ICANN بمستويات التعويضات المقدمة 
بواسطة أكثر من ٢٥٪ 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 تكون 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.

وباإلضافة إلى ذلك، فمن 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. وكل 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 ٢٠٠٦. 
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وتستخدم ICANN مؤسسة استشارية عالمية تعمل 
في مجال التعويضات لتقديم بيانات سوقية شاملة 
 Watson للقياس مقارنة بها (حالًيا هي شركة

Wyatt Worldwide). ويتم تنفيذ دراسة السوق 
كل عام قبل عملية مراجعة الرواتب. ويتم عمل 

تقديرات خاصة بتعديالت التعويضات المحتملة أثناء 
عملية وضع الميزانية استناًدا إلى بيانات السوق 

الحالية. وحينئذ يتم التصديق على الميزانية كجزء 
.ICANN 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 (مكافآت) 
المخاطرة لتوفير حوافز للموظفين 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 تعويض 
الخطر. ويتم تحديد المشاركة ومستوى المشاركة 

بواسطة اإلدارة العليا أو مديري مجلس اإلدارة 
حسبما هو مناسب. وفي ٢٠٠٦، وافق مجلس 

اإلدارة على إطار عمل حيث يتم تخصيص ١٠٪ 
من تعويضات الموظفين لمدفوعات المخاطر و٢٠٪ 

للمديرين والمتخصصين و٣٠٪ للتنفيذيين. وتكون 
النسبة التي يحصل عليها بعض التنفيذيين فيما 

يتعلق بتعويضات المخاطرة أكثر من ٣٠٪. فكلما 
كان الموظف أكثر أهمية زاد تعويضه بناًء على 

مكون المخاطرة. ومن العدل والمنطقي التوقع من 
الموظفين (باألخص المديرين والتنفيذيين) الوفاء 

بمسئولياتهم، وعندما يفشلون في ذلك، ال يستفيدون 
من الفوائد المالية.

ويتم حساب تعويضات المخاطرة السنوية المتاحة 
على مستوى أوقات المشاركة (يعبر عنه بالنسبة 

المئوية) بحساب الراتب األساسي السنوي في بداية 
فترة القياس. تم وضع النسبة المئوية األساسية 

السنوية للمسؤولين 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 حالل اتفاقية تعاقدية مرة كل 

عام بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة.

لدى معظم المشاركين الفرصة لكسب جزء من 
تعويضات الخطر 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 

مؤهًال للحصول على ما يصل إلى ١٠٪ من األجر 
األساسي في إطار تعويضات المخاطرة، وكان 

األجر األساسي السنوي للفرد هو ٥٠٠٠٠ دوالر 
في بداية الشهور الثالثة، فسيتم تطبيق التالي.

الربع الحالي ١٢٤ يوًما أو ٣٦٥/١٢٤ من السنة 
يساوي ٣٤٪ من فرصة العالوة السنوية. وهكذا، 

ستكون تعويضات المخاطرة المتاحة أثناء هذه 

الفترة لهذا الفرد ٥٠,٠٠٠ دوالر (الراتب السنوي 
األساسي) في ١٠٪ (مستوى المشاركة) في 

٣٤٪ (طول الربع) - ٥٠,٠٠٠ دوالر × ١٠٪ 
= ٥,٠٠٠ دوالر × ٣٤٪ = ١,٧٠٠ 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 
٤٥ 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 ٣٥٪ على األقل

الملحقات
ممارسات التعويض
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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 بدًال من الدفع 

األساسي ليوم (أيام) االمتياز، ويتم التعبير عنها على 
أنها جزء من التعويض األساسي. 

امتيازات الصحة والرفاهية

تتضمن فوائد 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 بدًال 
من قيام هؤالء الموظفين بشراء االمتيازات بشكل 

مباشر، عندما تكون عمليات الشراء تلك غير عملية 
.ICANN أو غير متاحة لمنظمة

امتيازات التقاعد

يتم تقديم فوائد 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 بدًال 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. وال تتحمل منظمة ICANN أية مسؤولية 
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 العمل في موقع يبعد عن السكن ويجعل من 
غير العملي االنتقال بين مكان العمل والمسكن 

الدائم للموظف، أو عندما يتم ينقل الموظف إلى 
مكان عمل مختلف. ويتم التفاوض بشأن بدل السكن 

وال يقصد به تغطية كافة التكاليف الالزمة لتغطية 
المسكنين للموظف. ويتم رفع تقرير بأي بدل سكن 

مقدم كتعويضات ضريبية كما هو مناسب.

تقديم 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 في اإلعداد لنموذج العائد 
الضريبي السنوي الخاص بالواليات المتحدة 

األمريكية ٩٩٠ (النموذج ٩٩٠).
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معلومات إضافية

يعد األفراد التالي ذكرهم مسؤولين في الشركة 
في السنة المالية ٢٠١٠. وتبًعا لذلك، يتم توضيح 

المكافآت الخاصة بهم بمزيد من التفصيل أدناه.

التعويض (المكافأة)اسم ولقب الموظف
رود بيكستروم

الرئيس والمدير التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة

انضم للخدمة في ١ يوليو ٢٠٠٩

في ١٨ يونيو ٢٠٠٩، وقعت ICANN اتفاقية خدمات استشارية مع مجموعة رود بيكستروم ليقدم بيكستروم خدماته االستشارية منذ ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ 
مقابل تقاضي رسوم أجر تبلغ ٢٦٧٨٥٫٧١ دوالر أمريكي.

وقد أبرم بيكستروم اتفاقية توظيف تستمر لمدة ثالث سنوات مع ICANN تسري بدًءا من ١ يوليو ٢٠٠٩ سيتقاضى من خاللها بيكستروم راتًبا أساسًيا 
يبلغ ٧٥٠٠٠٠ دوالر أمريكي سنوًيا ومؤهًال للزيادة وفًقا لتعويض المخاطر الذي تصل قيمته إلى ١٩٥٠٠٠ دوالر أمريكي سنوًيا، بحيث يغطي هذا 
 401(k) الراتب اإلجازات والخطط الصحية والرفاهية، بما في ذلك التأمين الطبي والمتعلق بطب األسنان والنظر وتأمين على الحياة وخطة تقاعد

والتي توفرها منظمة ICANN لموظفيها.

دوج برنت

مسئول التشغيل الرئيسي
انضم للخدمة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

حتى ٢ أغسطس ٢٠١٠

يتكون تعويض برنت من راتب أساسي يبلغ ٢٧٠٠٠٠ دوالر أمريكي كل عام وبدل سكن بحوالي ٢٤٠٠٠ دوالر أمريكي سنوًيا بدون ضرائب، 
باإلضافة إلى تعويض إضافي عن المخاطر يصل إلى ٤٨ في المائة من الراتب السنوي كل عام، بحيث يغطي هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية 

 ICANN 401 والتي توفرها منظمة(k) والرفاهية بما في ذلك التأمين الطبي والمتعلق بطب األسنان والنظر والتأمين على الحياة وخطة تقاعد
لموظفيها.

باول ليفنز 

المسؤول التنفيذي ونائب الرئيس لشؤون الشركة
انضم للعمل في ١٧ سبتمبر ٢٠٠٦

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

حصل ليفنز على تعويض عن إنهاء خدمته في يناير ٢٠١٠ يساوي قيمة ٦ أشهر من الراتب األساسي. وقد تكون تعويض ليفنز من راتب أساسي يبلغ 
٢٢٠٠٠٠ دوالر أمريكي كل عام وبدل سكن بحوالي ٤٨٠٠٠ دوالر أمريكي سنوًيا بدون ضرائب، باإلضافة إلى تعويض إضافي عن المخاطر يصل 

إلى ٣٠ في المائة من الراتب السنوي كل عام، بحيث يغطي هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية والرفاهية بما في ذلك التأمين الطبي والمتعلق 
بطب األسنان والنظر والتأمين على الحياة وخطة تقاعد (k)401 والتي توفرها منظمة ICANN لموظفيها. وفي العام الماضي، حصل السيد ليفينز 

أيًضا على مقابل نفقات أخرى محددة مرتبطة باالنتقال إلى لوس أنجيلوس وكاليفورنيا وواشنطن دي سي أيًضا.

جون جيفري

المستشار العام واألمين العام
انضم للعمل في ٢ سبتمبر ٢٠٠٣

يتكون تعويض جيفري من راتب أساسي يبلغ ٢٣٠٠٠٠ دوالر أمريكي كل عام، باإلضافة إلى تعويض إضافي عن المخاطر يصل إلى ٣٠ في المائة 
من الراتب السنوي كل عام، بحيث يغطي هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية والرفاهية بما في ذلك التأمين الطبي والمتعلق بطب األسنان والنظر 

والتأمين على الحياة وخطة تقاعد (k)401 والتي توفرها منظمة ICANN لموظفيها.

كورت بريتز

نائب الرئيس وعمليات األعمال
انضم للعمل في ٢ سبتمبر ٢٠٠٣

نائب الرئيس األول للخدمات
١٣ ديسمبر عام ٢٠٠٦

يتكون تعويض بريتز من راتب أساسي يبلغ ٢٤٥٠٠٠ دوالر أمريكي كل عام، باإلضافة إلى تعويض إضافي عن المخاطر يصل إلى ٣٠ في المائة 
من الراتب السنوي كل عام، بحيث يغطي هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية والرفاهية بما في ذلك التأمين الطبي والمتعلق بطب األسنان والنظر 

والتأمين على الحياة وخطة تقاعد (k)401 والتي توفرها منظمة ICANN لموظفيها.

كيفين ويلسون

المدير المالي
انضم للعمل في ٢٦ يونيو ٢٠٠٧

حتى ١٥ يناير ٢٠١١

يتكون تعويض ويلسون من راتب أساسي يبلغ ١٧٠٠٠٠ دوالر أمريكي كل عام، باإلضافة إلى تعويض إضافي عن المخاطر يصل إلى ٢٠ في المائة 
من الراتب السنوي كل عام، بحيث يغطي هذا الراتب اإلجازات والخطط الصحية والرفاهية بما في ذلك التأمين الطبي والمتعلق بطب األسنان والنظر 

والتأمين على الحياة وخطة تقاعد (k)401 والتي توفرها منظمة ICANN لموظفيها.
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مسرد المصطلحات

اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  ALAC
هيكل عموم المستخدمين  ALS

تأكيد االلتزامات  AoC
فريق مراجعة المسؤولية والشفافية  ATRT

 
At-Large لجنة تقييم المرشحين لالنضمام لمجلس إدارة  BCEC

منطقة الجذر غير القابلة للتحقق بشكل مدروس   DURZ
 

لجنة االتصاالت بين األمريكيين  CITEL
المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رمز البلد  ccNSO

نطاق المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLD
اتحاد أسماء النطاقات الصيني  CDNC

مركز معلومات شبكة اإلنترنت الصيني  CNNIC
 

نظام اسم النطاق  DNS
امتدادات األمان لنظام اسم النطاق  DNSSEC

فريق االستجابة للحاالت الطارئة لجهاز الكمبيوتر المستخدم في نظام   DNS-CERT
اسم النطاق

 
اللجنة االستشارية الحكومية  GAC
نطاق المستوى األعلى العام  gTLD

المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة  GNSO
 

مركز معلومات شبكات هونج كونج  HKNIC
 

هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  IANA
فريق عمل هندسة اإلنترنت  IETF

أسماء النطاقات الدولية  IDN

IDN بروتوكول طلبات  IDNA
مستودع نقط ارتساء االئتمان المؤقت  ITAR

مجموعة عمل سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين  IRTP-WG

مفتاح التوقيع الرئيسي  KSK

مركز معلومات شبكة ماكاو  MONIC

اإلدارة القومية لالتصاالت والمعلومات  NTIA

مجموعة عمل استعادة اسم النطاق بعد انتهاء صالحيته  PEDNR-WG

اتفاقية اعتماد المسجل  RAA
منظمة At-Large اإلقليمية (المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين)  RALO

مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل  RAP-WG
طلب تعليقات  RFC

سجل اإلنترنت اإلقليمي   RIR

اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار  SSAC
مجموعة العمل اإلستراتيجية والتشغيلية  SOP-WG

ممثل المجتمع الموثوق به  TCR
نطاق المستوى األعلى  TLD

مركز معلومات شبكات تايوان  TWNIC

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  UNESCO

مفتاح توقيع المنطقة   ZSK
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تصديقات الصور
 "One Laptop Per Child" جميع الصور التي تصف صورة

(كمبيوتر محمول لكل طفل) (الغالف والغالف األمامي الداخلي) يتم 
استخدامها بموجب ترخيص الميزة العامة اإلبداعية، وهناك بعض 
الحقوق المحفوظة بواسطة "One Laptop Per Child"، من 

خالل فليكر. وجميع الصور األخرى مأخوذة بواسطة ICANN أو 
تصوير فوتوغرافي لمجموعة مشتراة. 

التصميم
Common Ground Creative، لوس أنجيلوس

 www.commongroundcreative.com

ICANN
التقرير السنوي لعام ٢٠١٠



عالم واحد. إنترنت واحد.

تكمن مهمة ICANN في ضمان توفير إنترنت عالمي مستقر وموحد.

للتواصل مع شخص آخر على اإلنترنت، يجب عليك كتابة عنوان على جهاز الكمبيوتر الخاص بك - اسم أو رقم. ويجب أن يكون هذا العنوان فريًدا لكي تعرف أجهزة الكمبيوتر مكان العثور على بعضها البعض. 
وتقوم ICANN بتنسيق هذه المعرفات الفريدة في جميع أنحاء العالم. وبدون هذا التنسيق، لن يتوفر لنا إنترنت عالمي واحد. 

تأسست ICANN في عام ١٩٩٨. وهي منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من خالل مشاركين لها حول العالم يخصصون وقتهم وجهدهم من أجل الحفاظ على اإلنترنت آمًنا ومستقًرا وقابًال 
للتشغيل. كما تعزز المنافسة وتطور سياسة المعرفات الفريدة لإلنترنت. 

إال أن ICANN ال تتحكم في المحتوى الموجود على اإلنترنت. فال يمكنها إيقاف البريد المزعج كما أنها ال تتعامل مع الوصول إلى اإلنترنت. ولكن من خالل دورها في تنسيق نظام التسمية الخاص باإلنترنت، تتمتع 
بتأثير كبير على توسع اإلنترنت وتطوره.

مم

نننننناااكككمكمككمم

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers حقوق النشر © لعام ٢٠١٠، لشركة

لوس أنجيلوس  
  4676 Admiralty Way, Suite 330

 Marina del Rey, CA 90292
الواليات المتحدة األمريكية 

هاتف ٩٣٥٨ ٨٢٣ ٣١٠ ١+   فاكس ٨٦٤٩ ٨٢٣ ٣١٠ ١+

وادي السليكون
325 Lytton Avenue, Suite 300

 Palo Alto, CA 94301
الواليات المتحدة األمريكية

هاتف ٠٢٠٠ ٦٨٤ ٦٥٠ ١+   فاكس ٢٦٥٩ ٣٢٨ ٦٥٠ ١+

واشنطن دي سي 
1101 New York Avenue, NW, Suite 930

  Washington, DC 20005
الواليات المتحدة األمريكية 

هاتف ٧٢٤٠ ٥٧٠ ٢٠٢ ١+   فاكس ٠١٠٤ ٧٨٩ ٢٠٢ ١+

بروكسل  
 6 Rond Point Schuman, Bt. 5

 B-1040 Brussels
بلجيكا 

هاتف ٧٨٧٠ ٢٣٤ ٢ ٣٢+   فاكس ٧٨٤٨ ٢٣٤ ٢ ٣٢+

سيدني 
 Level 2, 48 Hunter Street

 Sydney NSW 2000
أستراليا 

هاتف ٧٩٠٠ ٨٢٣٦ ٢ ٦١+   فاكس ٧٩١٣ ٨٢٣٦ ٢ ٦١+
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