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يتمتع كل إنسان يجد في نفسه اهتماًما باإلنترنت بحق اإلصغاء إلى وجهة نظره. وقد 
بني نموذج ICANN ألصحاب المصالح المتعددين على االنفتاح وعدم اإلقصاء والثقة 

والتعاون. وهو نموذج يخدم المصلحة العامة العالمية. عندما يتم التعامل مع جميع اآلراء 
بالقدر المستحق من اإلصغاء، ال يمكن للرأي األوحد أن يسود أي منظمة. 

"شارك وقم بإبداء رأيك، مهما تكن خلفيتك وشخصك، فقط شارك." 
-- ميفالنا رومي، شاعر إيران القديمة   
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رسالة من
المدير التنفيذي والرئيس

ربما تعلق السنة المالية ٢٠١١ باألذهان في المقام األول لما وقع في نهايتها 
من أحداث عندما وافق مجلس إدارة ICANN على خطة تقضي بالسماح 

بزيادة عدد امتدادات أسماء نطاقات اإلنترنت – أي نطاقات المستويات العليا 
.netو .orgو .com العامة – مثل

فالمليارات من البشر والمنظمات والشركات تعتمد على إنترنت موّحد وآمن 
ومستقر كما يعتمدون على بنى أساسية مادية مثل الشوارع أو المطارات. 

وال شك أن التغييرات الهامة ال تحدث بسهولة وفي هدوء، 
ويجب أال يحدث ذلك إذا كانت المصلحة العامة العالمية 

المحك.  على 

فقرار المجلس بإحداث هذا التغير التاريخي على نظام أسماء نطاقات 
اإلنترنت هو المحصلة النهائية لست سنوات من النقاشات الساخنة 

والمداوالت داخل مجتمع أصحاب المصالح المتعددين في ICANN وقد 
كان سبًبا في إشراك العديد من الجهات التي لم يحدث يوًما أن كان لها عالقة 

بمنظمة ICANN إلى طاولة النقاش.

وبعيًدا عن اإلنجازات الفردية التي تم الحديث عنها في هذا التقرير، فإن 
حالة النضج التي بلغتها ICANN كمنظمة عالمية تخدم المصلحة العامة 

شهدت تقدًما رائًعا خالل السنة المالية ٢٠١١. فاحترافيتها المتصاعدة مثلت 
إضافة مباشرة إلى قدرتنا على دعم عملية تطوير السياسات وتقوية عالقاتنا 
مع الحكومات حول العالم تحقيًقا للمصلحة العامة. وإن االعتراف المتصاعد 

بمنظمة ICANN كمنصة عالمية للتعاون وتبادل األفكار مثل تعزيًزا 
لتأثيرها ولمكانتها.

كما تمثل االستجابة القوية من جهة الحكومات الدولية إلشعار االستعالم 
الصادر عن وزارة التجارة األمريكية بشأن أداء وظائف هيئة أرقام اإلنترنت 

المخصصة (IANA) دعًما لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين مؤشًرا 
على الثراء الذي أضفته وجهات النظر المتعددة على النقاش.

ويمتلك مجتمع ICANN سجًال حافًال باإلنجازات التي يفخر بها لهذه السنة، 
وليس أقلها سنة أخرى تظهر أن القطاع الخاص بكافة مستوياته قدم نموذج 

صناعة سياسات يمكنه أن يكون ناجًعا ويثبت بالفعل أنه كذلك. نعم سنمر 

بأوقات تنطوي على تحديات في المستقبل كلما سرنا قدًما في تنفيذ هذا التغيير 
التاريخي على اإلنترنت العالمي.

وإن متطوعينا وموظفينا المجتهدين الذين حققوا لمنظمة ICANN مكانة 
سامقة كنموذج رائد لمنظمة تتميز بالتنوع وتقوم على توافق اآلراء هم 

األساس الذي تتوحد عليه وجهات النظر المتعددة لمجتمع اإلنترنت.

رود بيكستروم
رئيس ICANN ومديرها التنفيذي

في خطاب له أمام اجتماع ICANN رقم ٤١ 
المنعقد في سنغافورة

 http://bcove.me/f23cdsie 
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رسالة من
رئيس مجلس اإلدارة

تعييني كرئيس حدث في األسابيع القليلة األخيرة من السنة المالية، لكن 
انشغالي باإلنترنت يمتد إلى األيام األولى من عمر هذه التقنية. 

فمنذ البداية تبّنينا التصميم التقني المفتوح وثقافة العمليات المفتوحة. إن مبادئ 
مثل االنفتاح والثقة والتعاون هي كلمة السر وراء تسارع النمو واألفكار 

الجديدة. إنني أؤمن بأن هذا مّكن اإلنترنت من النمو والتطور ليغدو نظاًما 
يستخدمه اليوم ما يقدر بمليارين من البشر. هذا االنفتاح هو األساس لنموذج 

أصحاب المصلحة المتعددين الذي يسود منظمة ICANN اليوم.

لقد صممنا البروتوكوالت المبكرة ليس فقط بهدف تلبية االحتياجات اآلنية، 
بل ولمواصلة بناء القوالب الالزمة للموجة اإلبداعية التالية. وبالروح ذاتها، 

جّهز مجتمع ICANN المسرح هذا العام لعولمة نظام أسماء النطاقات 
وتوسيعه من خالل نطاقات gTLDs وأسماء النطاقات الدولية الجديدة. 

ستيف كروكر
ICANN رئيس مجلس إدارة

 http://bcove.me/2xl60zo9 

وقد تم توفير ملف لمنطقة جذر موّقعة بشكل علني في يوليو ٢٠١٠، مما 
يعزز أمان اإلنترنت عبر برنامج المصادقة العالمية DNSSEC. وقد 

وفرت ICANN، عبر عمل اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار وغيرها، 
معلومات وإرشادات قّيمة بشأن مشكالت مثل ترقية الجذر وفقدان تحليل اسم 

.DNS النطاق أو انقطاعه وحظر

رعاية هذه المبادرات حتى النهاية لم تكن بالمهمة السهلة، لكن الرئيس السابق 
 ICANN بيتر دينجيت ثراش أداها بمهارة. فسنوات خدمته كرئيس لمجلس

بلغت أوجها بعملية تصويت تاريخية على نطاقات gTLDs الجديدة، لكن 
 ،ICANN ميراثه أكبر من ذلك بكثير. وبالنيابة عن جميع أعضاء مجتمع

أقدم له جزيل الشكر على قيادته ودبلوماسيته.

أخيًرا أوّد أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس ومسؤولي العالقات الذين 
غادروا مواقعهم خالل العام، وأذكر من بينهم هارالد تفيت ألفيستراند، 

ورايموندو بيكا ودينيس جينينجس وريتا رودين جونستون وجانيس 
كاركلينس وفاندا سكارتيزيني وجون سوينينن وجان جاك سوبرينات. فكل 

التقدير لما قاموا به من عمل شاق ولتفانيهم في خدمة اإلنترنت العالمي مثلما 
نوجه مثله إلى أعضاء مجلسنا الجدد والمستمرين في مناصبهم.
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أبرز اإلنجازات في السنة المالية ٢٠١١
وقد كان كثير من أعمال منظمة ICANN نتاج 

سنوات من األبحاث التعاونية والمناقشات والمراجعات 
وعمليات التهذيب والتنقيح التي قام بها الكثير من 
أصحاب المصلحة ومجتمع اإلنترنت األوسع نطاًقا. 

وإليكم اإلنجازات التي اجتازت مراحل هامة خالل السنة 
المالية ٢٠١١.

نطاقات المستويات العليا العامة الجديدة
وافق المجلس على خطة تقضي بالسماح بزيادة عدد امتدادات أسماء نطاقات 
اإلنترنت العامة (التي ُتعرف بنطاقات المستويات العليا العامة) عن العدد ٢١ 

.netو .orgو .com حالًيا وهو ما يتضمن النطاقات المألوفة مثل

أسماء النطاقات الدولية
عولمة نظام أسماء النطاقات قطع شوًطا طويًال مع دخول ٢٦ نطاًقا من 

نطاقات المستويات العليا بأبجديات غير التينية في جذر اإلنترنت أثناء هذه 
الفترة، مما يجعل عددها اإلجمالي ٣٠. وقد ضمت األبجديات المذكورة اللغة 

العربية والصينية (البسيطة والتقليدية) والسيريلية والديفانية. وقد أصبحت 
 gTLD متوفرة كذلك عبر برنامج نطاقات ،IDNs أسماء النطاقات الدولية أو

الجديدة. ويدرس مشروع نطاقات IDN المتنوعة الذي انطلق خالل السنة 
 ،IDN TLDs المالية ٢٠١١ المشكالت المرتبطة بالتفويض المحتمل لنطاقات

للمساعدة على العمل في اتجاه الحلول التقنية أو السياسية لهذه المشكالت. 

http://bcove.me/989e1nj3 IDN مقطع فيديو مرتبط بنطاقات 

http://www.icann.org/en/ :انظر هنا القائمة الكاملة لألبجديات
topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-

en.htm

المسؤولية والشفافية
يعيد "تأكيد االلتزامات" تأكيد استقاللية ICANN وإمكانية المساءلة للقائمين 

عليها أمام المجتمع العالمي، وهو التزام بصناعة القرارات وفق المصلحة 
العامة التي هي عبارة عن عملية خاضعة للمساءلة وتتميز بالشفافية.  يحدد 
التأكيد كذلك عمليات المراجعة الدورية التي يتم تنفيذها من خالل المجتمع 
بهدف المساعدة على ضمان تحقيق ICANN اللتزاماتها. وقد قام فريق 

مراجعة المساءلة والشفافية، أو ATRT، الذي تم إنشاؤه بموجب هذا "التأكيد" 
بتقديم سلسلة من التوصيات النهائية التي هي اآلن ضمن مستويات متنوعة من 

التنفيذ.

وقد احتفل أنصار نطاقات gTLDs الجديدة بموافقة المجلس الصادرة عن اجتماع سنغافورة. 
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أبرز اإلنجازات في السنة المالية ٢٠١١ يتبع.
مجتمع ICANN متناٍم

وافق المجلس على أول دائرة جديدة لمنظمة دعم األسماء العامة خالل ما 
يزيد عن عقد من الزمان – دائرة المشكالت التشغيلية غير الهادفة للربح. وقد 

تم إنشاء تسعة هياكل جديدة لمنظمة At-Large وهي التي تمثل مستخدمي 
اإلنترنت حول العالم، مما يجعل عددها اإلجمالي ١٣٤. واعتباًرا من ٣٠ يونيو 

٢٠١١، أصبح هناك ١١٦ عضًوا في منظمة دعم أسماء رموز البلدان. هذا 
وقد حضر االجتماعات العامة لمنظمة ICANN زمالء من ٤١ دولة خالل 

السنة المالية ٢٠١١.

امتدادات األمان لنظام اسم النطاق 
بعد عام كامل من االختبارات والدراسة أكملت Verisign وICANN و

NTIA مًعا نشر امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات (DNSSEC) لمنطقة 
الجذر في يوليو ٢٠١٠. واعتباًرا من ٣٠ يونيو ٢٠١١، استجاب ٧٠ نطاًقا من 
نطاقات TLDs لنداء ICANN لتبٍن أوسع المتدادات DNSSEC من خالل 
مشغلي نطاقات المستويات العليا والشركات والمنظمات بما في ذلك نطاقان من 
أكبر نطاقات TLDs -- .com و.de. كما نفذت ICANN كذلك إستراتيجية 

تهدف إلى نشر نظام توقيع مجاني المتدادات DNSSEC الخاصة بنطاقات 
ccTLD مصمم خصيًصا ليوفر حل توقيع آمًنا وفورًيا، باإلضافة إلى آلية 

تدريب ونواة تسيير لعمليات امتدادات DNSSEC المحلية الخاصة بنطاقات 
.ccTLDs

تنوع الموظفين
ارتفع معدل تنوع الموظفين والعولمة مع نسبة التوظيف التي تبلغ ٧٥ في 

المائة لموظفين جدد يتقنون لغة واحدة على األقل بجانب اإلنجليزية وذلك خالل 
السنة المالية ٢٠١١. وتجري عملية التوظيف على قدم وساق في إفريقيا وآسيا 
وأوروبا لموظفي المستويات المتوسطة والعليا. وقد تم التأكيد كذلك على زيادة 

أنشطة التطوير الداخلية مثل إدخال نظام رسمي لإلعالن عن الوظائف الداخلية 
الذي أثمر عدًدا من الترقيات في الداخل. 

مبادرة الفاعلية التنظيمية 
في أعقاب استبيان شمل الموظفين بشأن المعنويات والعمليات والقيادة واإلدارة، 

أطلق الموظفون مبادرة الفاعلية التنظيمية التي هي عبارة عن مراجعة سنوية 
للمهارات على مستوى الشركة وجهود لمواجهة مشكالت التخطيط التتابعي 

وتطوير الموظفين ودمج الموظفين الذين يعملون عن ُبعد وكثير من المشكالت 
األخرى. 
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اجتماع ICANN رقم ٣٩ في قرطاجنة
من ٥ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠١٠

كان برنامج نطاقات gTLD الجديدة محل نقاش ساخن في اجتماع قرطاجنة بكلومبيا الذي 
استمر لمدة أسبوع كامل. كذلك، دعت ICANN إلى التبني الواسع للجيل التالي من عناوين 
اإلنترنت (IPv6) في مؤتمر إخباري تم عقده بتاريخ ٨ ديسمبر. فليس هناك بعُد المزيد من 

 .(IPv4) مجموعات عناوين اإلنترنت غير المخصصة باستخدام البروتوكول المعياري

العمليات األساسية
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هيئة أرقام اإلنترنت المخصصة 
يقع التنسيق العالمي لجذر نظام أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول اإلنترنت 

في قلب مسؤوليات منظمة ICANN األساسية وهي المهمة التي يضطلع 
بها قسم IANA. تعمل منظمة ICANN على تنفيذ هذه الوظائف بما يتفق 
مع الصالح العام، وذلك عبر التعاقد مع اإلدارة الوطنية األمريكية الحكومية 

لالتصاالت والمعلومات (NTIA). سينتهي العقد الحالي اعتباًرا من ٣١ 
مارس ٢٠١٢ وقد استجابت حكومات الصين ومصر والهند وكينيا وسويسرا 

وما يزيد عن ٦٠ هيئة عالمية أخرى دعًما لنموذج أصحاب المصلحة 
المتعددين إلشعار االستعالم الصادر عن NTIA بشأن تجديد التعاقد. 

وقد بدأت السنة المالية بينما يتم توفير امتدادات DNSSEC علًنا في نظام 
 Verisignو ICANN منطقة الجذر وذلك بفضل التعاون القائم بين

وNTIA. كما تضيف المبادرة التي تستمر لعامين والرامية إلى تشجيع نشر 
امتدادات DNSSEC العالمية ميزات أمان على نظام أسماء النطاقات من 

خالل دمج التشفير بالمفتاح العام في الترتيب الشجري لنظام أسماء النطاقات 
(DNS). ينتج عن هذا بنية مفتاح عام أساسية تتميز بأنها موحدة ومفتوحة 

وعالمية ألسماء النطاقات، مما يمهد الطريق نحو توفير إمكانات اتصال 
سلسة وموثوق بها عابرة للحدود التنظيمية والوطنية. كما تم نشر التوجيه 

 DNSSEC وامتدادات NTIAو (IAB) التالي من مجلس بنية اإلنترنت
..arpa في منطقة

المجموعات الخمس األخيرة من عناوين اإلنترنت IPv4 تم تخصيصها في 
فبراير ٢٠١١، وهو حدث تاريخي تميز باحتفالية انعقدت في ميامي بوالية 

فلوريدا وحضرها ما يزيد عن ٦٠٠٠ شخص من حول العالم من خالل 
عرض البث. وقد أّكد الحدث على الحاجة إلى مشغلي شبكات ومزودي 
محتوى لالنتقال إلى عناوين اإلنترنت IPv6 التي تمثل الجيل التالي من 

بروتوكول اإلنترنت. 

وقد أجرى قسم IANA العام التالي من تقييمها الذاتي المتميز ألعمالها 
وذلك باالستناد إلى نموذج التميز EFQM وحّول وثائق العمليات األساسية 

إلى التنسيق المعياري. وقد تخطى القسم اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة ٩٠ 
في المائة في معالجة طلبات معلم بروتوكول فريق عمل هندسة اإلنترنت 

(IETF) من خالل تحقيقه معدًال يبلغ ٩٥ في المائة. 

TLD التوافق الراهن بشأن نطاقات
اعتباًرا من ٣٠ يونيو ٢٠١١ 

عند ختام السنة المالية٢٠١١، لم يكن هناك سوى ٣١٠ 
 .DNS من نطاقات المستويات العليا في منطقة جذر

األنواع األكثر شيوًعا هي نطاقات المستويات العليا العامة 
(gTLDs)، مثل com. وasia. وorg. أو نطاقات 

 de. مثل ،(ccTLDs) المستويات العليا لرموز البلدان
(ألمانيا) أو cn. (الصين). وهناك نطاقات TLD إضافية، 
arpa.، التي تعمل كاسم نطاق محدود االستخدام لطلبات 

البنية األساسية لإلنترنت.

العمليات األساسية

٣١٠
مفّوضة

١١
اختبار

٢١
gTLDs ١

.arpa

٢٧٧
ccTLDs

٣٠
غير التينية

٢٤١
رمز مكون من حرفين
مدرجين في معيار 

ISO 3166-1

٤
٣غير مقيدة

عامة
مقيدة

١٤
حاصلة على دعم

٣
محفوظة بشكل

استثنائي

٣٧
IDN سالسل

المعتمدة ٧
غير مفّوضة

٢٤٨
في ١-٣١٦٦

٧

٣
الدول السابقة

غير مفّوضة
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 IABو IETF وأخيًرا، جاء برهان إضافي على دعم من مجموعة عمل
ومنظمة موارد األرقام في نقاشاتهم مع ICANN إلنشاء مرساة ثقة عالمية 

العتماد موارد أرقام اإلنترنت.

تقنية المعلومات
أدخل فريق تقنية المعلومات عدًدا من التحسينات على أنظمة العمل في 
ICANN، بما في ذلك إطالق ميزة ويكي المجتمعية وتنفيذ نظام قابل 

للتطوير إلتاحة المشاركة التفاعلية عن ُبعد. كما قاموا كذلك بتطوير إمكانية 
تشغيل تلقائي للعمليات والنظام لتوفير استرجاع سريع عند تعطل مركز 
البيانات الرئيسي وأكملوا المرحلة األولى من المتطلبات المتعلقة بالنظام 

المالي مع تاريخ نشر يبدأ اعتباًرا من ١ يوليو ٢٠١١.

مجموعة األمان
يعّد ضمان أمان نظام أسماء النطاقات واستقراره ومرونته جزًءا أساسًيا من 

التزام ICANN بالعمل بما يحقق المصلحة العامة وميداًنا رئيسيا من ميادين 
مسؤولية "تأكيد االلتزامات". فالحفاظ على استقرار نظام DNS مع التصدي 

للهجمات األمنية يعّد أولوية ثابتة. 

خالل هذه السنة المالية، ركزت مجموعة األمان على مجاالت تشمل االلتزام 
 DNS باألمان العالمي والوعي به والتعاون األمني والتدريب على إمكانات
وأمان الشركات وإدارة المخاطر التي تعرض للمؤسسات والدعم المؤسسي 

المشترك والقيادة الفكرية.

كما انضم فريق عمل ICANN إلى ممثلي تنفيذ القانون العالميين من 
الشرطة الوطنية الكولومبية والوكالة األمريكية لمكافحة المخدرات 

واإلنتربول وهيئة معلومات االتحاد األوروبي ووزارة العدل األمريكية 
في سلسلة من المنتديات بشأن إساءة استخدام DNS ومشكالت الجرائم 

اإللكترونية. كما التقى الرئيس التنفيذي لمنظمة ICANN وسكرتير عام 
اإلنتربول للمرة األولى مما يعّد مؤشًرا على رغبة في تعاون عن كثب بين 

المنظمتين.

وقد حصلت ICANN على 
مصادقة المعهد األمريكي 

للمحاسبين العموميين المعتمدين 
 SysTrust والمعهد الكندي

للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق بعملية إدارة مفتاح منطقة الجذر بين 
١٥ يونيو و٣٠ نوفمبر ٢٠١٠. هذا التدقيق من جهات مستقلة مثل 

PricewaterhouseCoopers LLP اكتشف أن عناصر التحكم 
الداخلية المناسبة في موضعها الصحيح لتحقيق أهداف التوفر واالندماج 

التشغيلي وأهداف األمان لنظام RZ KSK. وهذه إحدى أولى مصادقات 
SysTrust التي يتم منحها إلى نظام DNSSEC على اإلطالق. فترة 

التدقيق التالية ستمتد بين ١ ديسمبر ٢٠١٠ و٣٠ نوفمبر ٢٠١١. 

وقد أكمل فريق ICANN تجربة ميدانية ناجحة لمنصة جديدة وموّزعة 
وقائمة على المجتمع للجذر L-root، باإلضافة إلى ممارسة عالية المستوى 

الستكشاف التحسينات التشغيلية والمتعلقة باالتصاالت الرامية إلى تعزيز 
.L-root خدمات الجذر

DNS مجموعة
وقد قام فريق عمل مجموعة DNS بنقل مناطق بروتوكول IPv4 متعددة 
البث من النظام غير الرسمي الذي يقوم المتطوعون على تشغيله إلى بنية 
أساسية أكثر قوة يقوم على أمرها المحترفون. وقد وّسع كذلك فريق عمل 

المجموعة منصة استضافة DNS التابعة لمنظمة ICANN لتشمل المزيد 
من التنوع من الناحية الجغرافية والعملياتية بغية تعزيز الموثوقية.

كذلك شارك فريق عمل ICANN في ورش عمل ناجحة مرتبطة بنظام 
DNS وامتدادات DNSSEC في كينيا والسنغال وتنزانيا باالشتراك مع 
مجتمع اإلنترنت (ISOC) ومركز موارد بدء تشغيل الشبكة وقدموا إلى 

 .DNSSEC وامتدادات DNS أعماال ترتبط بنظام IETF مجموعة عمل
كما مثل فريق عمل ICANN القيادة في مجموعات عمل األمان التشغيلي 

.IETF وبروتوكول فصل المعّين/المحّدد التابعة لمجموعة عمل

قدمت الزيارة التاريخية إلى مقرات األمانة العامة للبوليس الدولي (INTERPOL) التي أجراها كبار مسؤولي 
ICANN للهيئتين الدوليتين فرصة الستكشاف سبل التعاون عن كثب بشأن أمان اإلنترنت.
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وقد عمل فريق عمل األمان التابع لمنظمة ICANN كخبراء في 
الموضوعات محل النقاش في المؤتمرات مثل االقتصاد السري لإلنتربول 
المنعقد في هونج كونج واالجتماع السنوي لسجالت CIS في روسيا و

Internetdagarna في السويد وتأمين وضمان أسماء اإلنترنت 
(SATIN 2011) في المملكة المتحدة والقبعة السوداء ومؤتمر RSA في 

الواليات المتحدة.

وكجزء من العمل التعاوني الرامي إلى تحسين أمان DNS واستقراره 
ومرونته، عمل فريق عمل ICANN على تعزيز التدريب على إمكانات 

DNS لمديري نطاقات ccTLD مع الشركاء من ISOC ومركز موارد 
بدء تشغيل الشبكة والمنظمات اإلقليمية لنطاقات المستويات العليا. 

 ccTLD وقد شارك ما يزيد عن ١٠٠ مدير لنطاقات
في ورش عمل بناء قدرات نظام DNS في غانا 

وهونج كونج واألردن ونيكاراجوا.

وقد أعاد فريق عمل األمان تنظيم إطار عمل أمان النظام واستقراره ومرونته 
وتيسير إجراءاته بحيث يقدم وصًفا ألساس أدوار ICANN ومسؤولياتها في 

النظام البيئي لإلنترنت. كما يقدم المستند المنشور والمطروح للتعليق العام 
في مايو ٢٠١١ المجاالت التي يكون فيها لمنظمة ICANN دور تشغيلي 

والمجاالت التي تكون فيها مجرد جهة معاونة وتنسيق، وتلك التي تكون فيها 
مجرد مراقب.

كما قدم فريق عمل األمان كذلك دعمه للجهود المؤسسية المشتركة مثل 
دليل مقدم الطلب الخاص ببرنامج نطاقات gTLD الجديدة وتقييم السلسلة 
للتبع السريع لنطاقات IDN ccTLD ودعم المراسم الرئيسية المتدادات 

DNSSEC في كولبيبر بوالية فيرجينياولوس أنجلوس وكذلك دعم التقييم 
الفني ألنشطة تطوير Whois وتطوير السياسات.

وقد أصبحت ICANN عضًوا في منتدى فرق األمان واالستجابة لألحداث 
(FIRST) في السنة المالية ٢٠١١، وأنشأت فريقها الداخلي الخاص 
لالستجابة لحوادث الكمبيوتر بهدف تنسيق االستجابة لمشكالت األمان 

الداخلية.

وقد دّون المراسلون مالحظاتهم أثناء المؤتمر الصحفي المشترك الخاص بافتتاح مركز حماية اإلنترنت في سنغافورة والذي 
سيعمل على تعزيز حماية مستخدم اإلنترنت. 
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اجتماع ICANN رقم ٤٠ وادي السليكون -- سان فرانسيسكو
الفترة من ١٣ إلى ١٨ مارس ٢٠١١

عبر الرئيس األمريكي رقم ٤٢ أثناء خطاب ألقاه أمام مجتمع ICANN في االجتماع المنعقد في 
وادي السليكون في مارس ٢٠١١، عن إشادته بنجاح نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الذي 

تمثله منظمة ICANN. وقد ناقش المجتمع كذلك مشكالت إضافة نطاقات gTLDs الجديدة 
وتوسيع بروتوكوالت عناوين اإلنترنت IPv6 وتهديدات أمان اإلنترنت.

انالمبادرات ف ا ل ال ا ق C ا ا
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المبادرات
نطاقات gTLD جديدة

في اجتماع خاص انعقد بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠١١، وافق مجلس إدارة 
ICANN على برنامج نطاقات المستويات العليا العامة الجديد معطًيا بذلك 

دفعة قوية لتغيير واسع النطاق في نظام أسماء نطاقات اإلنترنت. وقد 
جرى إبراز القرار التاريخي على شاشات التلفزيون وعبر أثير الراديو 

ومنافذ إعالمية أخرى عبر العالم. فقد جاء هذا القرار في أعقاب سنوات 
من النقاشات والنزاعات والمداوالت مع كثير من المجتمعات المختلفة، بما 
في ذلك مجموعات األعمال والمنظمات الثقافية والمجتمع المدني واألفراد 

والحكومات، مما قّدم إسهامات هائلة لتطور البرنامج.

حالًيا، يوجد ٢١ نطاًقا من نطاقات المستويات العليا العامة مثل com. و
net. وasia. وعندما يبدأ برنامج نطاقات gTLD الجديدة في قبول طلبات 

الحجز في عام ٢٠١٢، سوف تتوفر لدى المنظمات المؤهلة حول العالم 
القدرة على التقدم بطلب تشغيل سجل TLD باستخدام امتداد أسماء النطاقات 

التي يختارونها.

احتماالت التوسيع تتجاوز األبجدية الالتينية. فنطاقات gTLDs الجديدة 
تشمل مجموعات حروف مثل العربية أو الصينية أو السيريلية. أسماء 

 (IDN والمعروفة اختصاًرا باسم نطاقات) النطاقات الدولية المشار إليها
سوف تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول التام إلى اإلنترنت بحروف لغاتهم 

المحلية، مما يجعل اإلنترنت أكثر شموًال على النطاق العالمي.

وبعد موافقة المجلس، بدأت ICANN جهود اتصاالت دولية واسعة التأثير 
لزيادة الوعي بالبرنامج. 

بين ٢٠ يونيو وتاريخ كتابة هذا التقرير، تم إنتاج 
 gTLDs ٤٩٤٣ موضوًعا جديًدا عن نطاقات

الجديدة ما بين موضوع منشور أو مطبوع أو مذاع 
بالبث حول العالم. 

٧٢ في المائة (٣٥٧٨) كانت بوجه عام منافذ ذات مصلحة أو منافذ "إعالمية 
عامة". كانت هذه بداية مجموعة من أنشطة زيادة الوعي قبل افتتاح إطار 

تقديم الطلبات اعتباًرا من ١٢ يناير ٢٠١٢.

عمليات مراجعة طبًقا لتأكيد االلتزامات
تأكيد االلتزامات (AoC)، الموقع بواسطة NTIA وICANN في سبتمبر 

٢٠٠٩ هو إعالن رسمي بشأن استقاللية ICANN وهيكلها وغرضها. 
كما هو الحال بالنسبة لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين المعمول به في 
المنظمة، يشترط AoC استخدام عملية المراجعة الدورية بواسطة ممثلي 

المجتمع لضمان تحقيق ICANN تقدم باتجاه أربعة أهداف أساسية:

• ضمان المسؤولية والشفافية والسعي وراء تحقيق مصالح مستخدمي 
اإلنترنت العالمي

• الحفاظ على أمان نظام أسماء النطاقات واستقراره ومرونته

، وهي قاعدة البيانات التي تسجل بشكل عام   •Whois تفعيل صيانة
جهات االتصاالت اإلدارية والتقنية الخاصة باسم كل نطاق.

• تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك.

وقد رحب المجتمعون بحماس منقطع النظير بمجلس ICANN بعد وقت قصير من 
تصويتهم الذي منحوا من خالله موافقتهم على برنامج gTLD الجديد في سنغافورة 

بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠١١.

وأثناء السنة المالية ٢٠١١، حققت ICANN تقدًما كبيًرا في مبادرات كثيرة تتعلق بالبرامج والمشروعات واألعمال. فيما يلي بعض أبرز األحداث.
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يتم إجراء عمليات المراجعة على أساس منتظم مع نشر النتائج والتوصيات 
وطرحها للتعليق العام. حالة عمليات المراجعة المجتمعية الحالية والسابقة 

يمكن تعقبها عبر صفحات مخصصة على موقع ICANN على الويب.

وقد بدأ فريق مراجعة المسؤولية والشفافية (ATRT) عمله في أبريل ٢٠١٠ 
وقدم ٢٧ توصية إلى مجلس اإلدارة في شهر ديسمبر. وبدأ فريق العمل تنفيذ 

التوصيات التشغيلية المتعددة ووفر لآلخرين التوصيات الخاصة بالتنفيذ.

تتضمن تحسينات مجموعة ATRT المكتملة خالل السنة المالية ٢٠١١ 
ما يلي:

• توفير مستوى أفضل من الوصول إلى قرارات المجلس ورؤية 
أفضل بشأنها. توفر ICANN اآلن ثروة من معلومات اجتماعات 

المجلس عبر اإلنترنت بما في ذلك مواد مختصرة ومحاضر جلسات 
موّسعة وبيانات بحيثيات قرارات المجلس، باإلضافة إلى الظروف 

المتعلقة بزمان وسبب تنقيح المواد المنشورة. يتم طرح قرارات 
المجلس المعتمدة ومحاضر جلسات االجتماع ونشرها خالل ٢١ 

يوًما من كل اجتماع، باللغة العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية 
والروسية واإلسبانية. 

• المساعدة في تعزيز فاعلية اللجنة االستشارية الحكومية وتفاعلها 
مع مجلس اإلدارة. رفعت ICANN حجم التمويل لدعم المشاركة 
في GAC والوصول متعدد اللغات، كما طرحت مجموعة العمل 

المشتركة التابعة للمجلس وGAC للتعليق العام تقريًرا بشأن 
التحسينات المقترحة.  

ترجمة لوائح ICANN•  إلى لغات متعددة وإعادة تصميم صفحة 
التعليق العام على الويب. تساعد هذه التحسينات على توسيع 

التواصل العالمي بين أعضاء ICANN وتسهل على األشخاص 
بدرجة أكبر إمكانية المساهمة بآرائهم بشأن تطوير السياسات.

 ICANN تم إنشاء فريقين للمراجعة ويتولى حالًيا دعمهما فريق عمل
وينصب تركيزهما بالتوالي على سياسة Whois وأمنها واستقرارها 

ومرونتها. من المنتظر ظهور هذه النتائج والتوصيات خالل السنة المالية 
التالية. فريق ثالث للمراجعة يتعلق بالمنافسة وثقة المستهلك وخياراته سيبدأ 
العمل بعد عام واحد نت تشغيل نطاقات gTLDs الجديدة على اإلنترنت. 

لالطالع على قائمة كاملة من توصيات مجموعة ATRT، يرجى زيارة 
صفحة المسؤولية والشفافية على موقع الويب التالي 

www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm

اجتماع مجلس ICANN في قرطاجنة بكولومبيا في ديسمبر ٢٠١٠
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الشراكات العالمية
 ICANN فريق الشراكات العالمية يعّد واحًدا من بين األصوات المعبرة عن

أمام العالم. وإلى جانب مجتمع ICANN العالمي، يعمل فريق الشراكات 
العالمية على زيادة نسبة مشاركة البلدان والحكومات من كل القارات في 
عمليات أصحاب المصلحة المتعددين. ومن بين أنشطتها أثناء هذه السنة 
المالية تلك العروض التقديمية وتدريبات بناء القدرات الخاصة بنطاقات 

ccTLDs وموجزات االجتماعات الوزارية ودعم مبادرة امتدادات 
 .DNSSEC

عبر الشراكات العالمية المذكورة، دعمت ICANN بكل نشاط استمرار 
منتديات إدارة اإلنترنت (IGF) وشاركت في النقاشات المتعلقة بنموذج 

أصحاب المصلحة المتعددين الحالي والتحسينات المقترح تقديمها بشكل نهائي 
إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة. وقد خدم فريق عمل ICANN في قسم 
األعمال والقسم التقني لمفوضية العلوم والتقنية من أجل التطوير وشاركت 

في المشاورات العامة والمجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين 
وفي كثير من االجتماعات اإلقليمية التحضيرية لمنتديات IGF. خالل 

منتدى IGF المنعقد في شهر سبتمبر ٢٠١٠ في فيلنيوس بليتوانيا، عقدت 
ICANN منتدى مفتوًحا بشأن دورها في النظام البيئي لإلنترنت وتطويرات 

نظام DNS الجديدة. كما شارك فريق عمل ICANN وأعضاء مجلس 
إدارتها في العديد من اللجان وورش العمل التي تناولت موضوعات تتفاوت 

.ccTLDو IDNs بين األمان واالستقرار مروًرا بالعمليات الخاصة بـ

كما عمل فريق عمل الشراكات العالمية في ICANN كخبراء في 
الموضوعات محل النقاش في كثير من المؤتمرات مثل فاعليات اتصاالت 

الكاريبي متعددة البلدان وجسور إفريقيا والمفوضية األمريكية الداخلية 
لالتصاالت ومجموعة عمل جامعة الدول العربية ومجموعة مشغلي شبكات 
المحيط الهادئ والجمعية الروسية للشبكات والخدمات. كذلك كانوا من بين 

الحاضرين في اجتماعات منظمات أصحاب المصالح واالجتماعات الوزارية 
عبر مختلف المناطق مثل المجلس األوروبي.

أسماء النطاقات الدولية
وقد ارتفع عدد أسماء النطاقات الدولية التي تم 

إدخالها إلى منطقة جذر DNS من أربعة أسماء 
إلى ٣٠ اسًما خالل هذه السنة المالية، مما مكن 

الوصول  العالم من  حول  المستخدمين  الماليين من 
الرئيسية.  لغاتهم  بأبجدية  اإلنترنت  إلى 

فأسماء IDN تسمح باستخدام أبجديات غير األبجدية الالتينية (مثل العربية 
والصينية)، وبالنسبة لالتينية، تتيح هذه األسماء استخدام عالمات التشكيل مثل 

النبرة القوية وحروف العلة. وسوف يتم توفيرها كذلك عبر برنامج نطاقات 
gTLD الجديدة. 

ويدرس مشروع نطاقات IDN المتنوعة الذي انطلق خالل السنة المالية 
 ،IDN TLDs ٢٠١١ المشكالت المرتبطة بالتفويض المحتمل لنطاقات

للمساعدة على العمل في اتجاه الحلول التقنية أو السياسية لهذه المشكالت. 
وسوف تقوم فرق دراسة الحالة الستة بما في ذلك الخبراء اللغويون والتقنيون 
على تحديد المشكالت المتنوعة بشأن األبجديات العربية و الصينية والسيريلية 
والديفانية واليونانية والالتينية. وسوف يتم دمج هذه االستنتاجات في مجموعة 

واحدة من المتطلبات.
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IDN ccTLD عمليات تقييم سلسلة
أكملت نطاقات األسماء الدولية المشار إليها عملية تقييم سلسلة التتبع السريع لنطاقات IDN ccTLD بنهاية السنة المالية ٢٠١١. 

هذه الخريطة ألغراض تتعلق بالعرض التقديمي فقط.

http://bytelevel.com
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برنامج المنح
يوفر برنامج منح الشراكات العالمية منًحا ألعضاء مجتمع اإلنترنت الذين 
سيعجزون من دونه عن حضور أي من اجتماعات ICANN العامة. يتم 

توزيع المنح عالمًيا ويتم اختيار الزمالء من نطاق ccTLD ومن الحكومات 
والمجتمع الدولي ومجتمع األعمال والمجتمع األكاديمي.

منذ إنشائه في ٢٠٠٧، 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. وخالل العام الحالي، يعمل الخريجون كمرشدين متطوعين 
لحضور اجتماعات ICANN العامة للمرة األولى.

اجتماعات ICANN العامة
يتم عقد اجتماعات ICANN العامة ثالث مرات سنوًيا في مناطق مختلفة 
من العالم ويتم تنظيمها من خالل قسم االتصاالت. فهي عبارة عن فرصة 

تسنح لمدة أسبوع للحوار وصناعة السياسات وإقامة شبكات العالقات. وعبر 
ورش العمل والمنتديات المفتوحة واجتماعات العمل يتعرف المشاركون 

على سياسات اإلنترنت وتطويرها وتنفيذها. وبينما يحضر العديد من األفراد 
بشخوصهم، يشارك عدد متزايد عن ُبعد.

إجمالي عمليات الموقعاجتماعات رقم
المنطقةالتاريخالتسجيل

أمريكا الالتينيةديسمبر ١٠٢٦٢٠١٠قرطاجنة، كولومبيا٣٩

وادي السليكون - سان ٤٠
فرانسيسكو، كاليفورنيا، 

الواليات المتحدة األمريكية

أمريكا الشماليةمارس ١٧٦٧٢٠١١

آسيا والمحيط يونيو ١٣٤١٢٠١١سنغافورة٤١
الهادئ

أفغانستان  

ألبانيا

األرجنتين

أرمينيا

روسيا البيضاء

بوليفيا

البرازيل

كامبوديا

كولومبيا

الكونغو

جزر الكوك

مصر

جزر فيجي

غامبيا

جواتيماال

هايتي

الهند

إندونيسيا 

إيران

جامايكا

األردن

جمهورية قيرغيزستان

ماالوي

جزر مارشال

مانغوليا 

نيجيريا

باكستان

باالو

باراجواي

بيرو

جمهورية مقدونيا

رومانيا

السنغال

جزر سليمان

جنوب إفريقيا

تريناداد وتوباغو

أوغندا

أوكرانيا

أوروجواي

فانواتو

اليمن

الدول الممثلة في برنامج المنح
الخاص بالسنة المالية ٢٠١١

هذه الخريطة ألغراض تتعلق بالعرض التقديمي فقط.

للمزيد من المعلومات المفصلة انظر الخريطة التفاعلية على عنوان الويب 
https://charts.icann.org/public/index-gp- :التالي
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ICANN المشتركون في برنامج المنح عبر اجتماع
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قرطاجنة رقم ٣٩ 
وادي السليكون رقم ٤٠

سنغافورة رقم ٤١

 

المشاركة وااللتزام
المشاركة عن بعد

 ICANN مع انتشار أصحاب المصالح في كل دولة من دول العالم، تناضل
لتوفير خدمات المشاركة عن ُبعد عالمية الطراز التي تتيح لمستخدمي 

اإلنترنت إمكانية إضافة آرائهم إلى النقاشات من أي مكان يتواجدون فيه. 
وقد كانت هذه السنة المالية أول سنة يتم فيها استخدام المشاركة عن ُبعد 

بشكل جوهري في جميع االجتماعات العامة الثالثة ووفًقا الستبياناتنا عبر 
اإلنترنت، كانت درجة رضاء المستخدم عالية. تدعم المشاركة عن ُبعد التزام 

ICANN بالحفاظ على آليات التعليقات العامة والشفافية القوية وتحسينها.

اجتماع ICANN رقم 
٣٩ - قرطاجنة

ديسمبر ٢٠١٠

 ICANN اجتماع
رقم ٤٠ – وادي 

السليكون

مارس ٢٠١١

 ICANN اجتماع
رقم ٤١ – 
سنغافورة 

يونيو ٢٠١١

النسبة المئوية للجلسات العامة المفتوحة 
مع توفير خدمات المشاركة عن ُبعد

٪٩٩٪*٨٩٪٨٩

الرقم اإلجمالي لالتصاالت عبر برنامج 
Adobe Connect

٢٨٢١٣٢٦١٣٤٨١

MP3 ١٧٧٣٣٣٦٥٤٠٩٧الرقم اإلجمالي لالتصاالت بتنسيق

*إحدى الجلسات لم تتضمن المشاركة عن ُبعد ألسباب تعود إلى تفضيالت المجموعة.

برنامج األعضاء الجدد
رحبت ICANN باألعضاء الجدد في عملية أصحاب المصالح المتعددين 

التابعة لها عبر برنامج خاص بهم في اجتماع ICANN رقم ٤٠ الذي 
انعقد في وادي السليكون في سان فرانسيسكو. وتواصلت الجهود بنجاح في 
االجتماع التالي في سنغافورة. ولمساعدتهم على الشعور بإحساس العالمين 

ببواطن األمور وبأنهم موضع ترحيب وباالندماج، تمت مصاحبة الحاضرين 
للمرة األولى بزمالئهم الذين حضروا اجتماعات متعددة ممن شاركوا في 
برنامج منح ICANN. هؤالء المرشدون وفروا دعًما وإرشاًدا وعمليات 
تعريف نشطة بأعضاء المجتمع وبهيكل ICANN وعملياتها والجلسات 
التي تناسب األعضاء الجدد أكثر من غيرها. كما وفرت قاعة األعضاء 

الجدد مساحة مناسبة للقاء المرشدين والحاضرين للمرة األولى اآلخرين. تم 
تحديد مواعيد لجلسات األحد الخاصة لتقديم عمليات مراجعة وتدريبات على 

المشاركة عن ُبعد.

وفي اجتماع ICANN رقم ٤١ في سنغافورة، حضرت نسبة ٦٤ في المائة 
من جميع األعضاء الجدد جلسات تتبع األعضاء الجدد في يوم األحد وأحسوا 

بالفائدة العظيمة التي ينطوي عليها البرنامج.

 DNSSEC لقد استمتعت كثيًرا بالجلسات الخاصة بامتدادات
بوصفي عضًوا جديًدا. بساطة وفاعلية أكبر... نشكر القائمين على 

منظمة ICANN لما وفروه من أسبوع رائع قوامه تشارك المعرفة 
والخبرات…

- غير معلوم

كانت قاعة األعضاء الجدد مكاًنا رائًعا للقاء األعضاء الجدد اآلخرين، 
وكذلك بمنتظمي الحضور. وقد كان الموقع مثالًيا هو اآلخر.

- غير معلوم

٢٤

٢٣

٢٢

٢١

٢٠
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اجتماع ICANN رقم ٤١ في سنغافورة
في الفترة من ١٩ إلى ٢٤ يونيو ٢٠١١

باإلضافة إلى الموافقة على برنامج نطاقات gTLD الجديدة أثناء انعقاد اجتماع سنغافورة، وافق 
المجلس كذلك على بدء فترة عمليات التواصل العالمية لزيادة الوعي بنطاقات gTLDs الجديدة 

بما في ذلك التواصل مع الدول النامية. 

االستشارية  اللجان 
الداعمة والمنظمات 

ة نغاف ف ق C ا ا
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إفريقيا

دول آسيا المطلة على
 المحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا الالتينية
وجزر الكاريبي

أمريكا الشمالية

المعينون في
لجنة الترشيح

تم اختيار المقعد
رقم ١٥ بواسطة

At-Large مجتمع

At-Large هياكل RALOs ALAC

مجلس إدارة
ICANN

محددة بواسطة 
RALO

اللجنة االستشارية لمنظمة AT-LARGE ومجتمعها
At- العالمي، الذي تمثله اللجنة االستشارية لمنظمة At-Large يعّد مجتمع

Large (ALAC) المكونة من ١٥ عضًوا، صوت مستخدمي اإلنترنت من 
.ICANN األفراد داخل منظمة

تمت هيكلة مجتمع At-Large إلى منظمات At-Large اإلقليمية 
(RALOs) الخمس، التي تتألف كل منها من العديد من مجموعات 

مستخدمي At-Large األساسيين التي يطلق عليها هياكل عموم المستخدمين 
(ALSes). يتألف مجتمع At-Large من هياكل At-Large المعتمدة 

حول العالم. خالل ٢٠١١، كان هناك ما مجموعه ١٣٤ هيكال، بزيادة تبلغ 
سبعة في المائة عن العام السابق. 

ومن خالل اتخاذها إلجراءات استباقية لزيادة مشاركتها في عملية تطوير 
السياسات داخل ICANN، استمرت لجنة ALAC في زيادة عدد ونوعية 

 RALO التعليقات على السياسات باإلضافة إلى حجم التعليقات من منظمات
 ALAC 25 وبين ديسمبر ٢٠١٠ ويونيو ٢٠١١، قدمت .ALS وهياكل

بيانات غير مسبوقة تتعلق بالسياسات فيما يتعلق بقضايا مثل التوصيات 
النهائية لفريق عمل مراجعة المسؤولية والشفافية واإلصدار النهائي المقترح 

.NTIA من دليل مقدم الطلب وإشعار استعالم من

At-Large تنتخب عضًوا جديًدا في مجلس اإلدارة
اختار مجتمع At-Large سيباستيان باشتوليت، المدير التنفيذي المؤسس 
لشركة BBS الدولية لالستشارات، كعضو له حق التصويت في مجلس 

إدارة ICANN. وقد شغل منصبه في ديسمبر ٢٠١٠، بعد أقل من شهرين 
من موافقة المجلس على مراجعة اللوائح الالزمة إلضافة عضو مجلس إدارة 

.At-Large له حق التصويت وفق اختيار مجتمع

تغيير في القيادات
في ديسمبر ٢٠١٠، انتخب الدكتور أوليفير سيربين ليبلوند، مؤسس شركة 

 ALAC كرئيس للجنة ،Global Information Highway Ltd.
بالتزكية. وقد حل محل تشيريل النجدون أور المدير اإلداري لشركة 

Hovtek Pty Limited التي استقالت بعد قضائها ثالث فترات رئاسية 
كل منها يمتد لعام واحد ساعدت أثناءها في تعزيز صوت مجتمع 

.ICANN داخل منظمة At-Large

اللجان االستشارية والمنظمات الداعمة

صفحة مجتمع At-Large على الويب: 
www.atlarge.icann.org

 :At-Large بيانات مجتمع
www.atlarge.icann.org/correspondence

:At-Large للمزيد من المعلومات المفّصلة بشأن االمتداد العالمي لمجتمع

صفحة منظمات مجتمع At-Large اإلقليمية على الويب:
www.atlarge.icann.org/regions

 :RALO خريطة منظمات
www.atlarge.icann.org/maps/

مصادر إضافية

هذه الخريطة ألغراض تتعلق بالعرض التقديمي فقط.

 ICANN عموم المستخدمين بشركة
مخطط تنظيمي
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 (ccNSO) منظمة دعم أسماء رموز البلدان
منظمة دعم أسماء رموز البلدان، أو ccNSO، تعمل على تطوير السياسات 

العالمية المرتبطة بنطاقات المستويات العليا لرموز البلدان وتزود مجلس 
إدارة ICANN بالتوصيات المتعلقة بها. كما توفر منتدى لمديري نطاقات 

المستويات العليا لرموز البلدان (ccTLD) لاللتقاء ومناقشة المشكالت 
المتعلقة بنطاقات ccTLDs من وجهة نظر عالمية.

كما توفر ccNSO منصة لرعاية التوافق والتعاون التقني وبناء المهارات 
بين نطاقات ccTLDs وتعمل على تسريع تطوير أفضل الممارسات 

التطوعية لمديري نطاق ccTLD. وتعّد عضوية ccNSO مفتوحة لجميع 
مديري نطاق ccTLD المسؤولين عن إدارة نطاق المستويات العليا لرموز 

البلدان وفًقا لمعيار ISO 3166. واعتباًرا من ٣٠ يونيو ٢٠١١، ضمت 
ccNSO ١١٦ عضًوا.

وقد تم اختتام عملية مراجعة مستقلة لفاعليتها خالل هذه السنة المالية. وقد 
أثمرت هذه المراجعة خطة لتنفيذ التوصيات التالية:

توثيق اآلليات الالزمة لتطوير بيانات ccNSO•  وأوراق 
المناصب وتوضيح قواعد الرؤساء ونواب الرؤساء والمستشارين 

ومسؤولياتهم

• تبني خطة عمل تستمر لمدة ثالث سنوات أو خريطة طريق 
للسياسات

• استخدام المساحات المجّمعة على اإلنترنت كمساحة عمل جماعية

• تقييم الحاجة إلى ترجمة المستندات الهامة

• تقييم رغبة أعضاء المجتمع في توفير عمليات الترجمة

.  •GAC ألعضاء ccNSO تجهيز جلسة مختصرة بشأن

عضوية ccNSO بحسب المناطق، يوليو ٢٠١١
 

تغيير في القيادات
 ،auDAرئيسها، كريس ديسبين، المدير التنفيذي لـ ccNSO اختارت

كعضو له حق التصويت في مجلس إدارة ICANN في نهاية فترة رئيس 
المجلس السابق بيتر دينجيت ثروش في يونيو ٢٠١١. وقد وقع االختيار 

على ليزلي كاولي، الحائزة على جائزة OBE، والمدير التنفيذي لمؤسسة 
Nominet في المملكة المتحدة، لتخلف ديسبين في منصبه كرئيس لمنظمة 

.ccNSO

ccTLDs التفويض وإعادة التفويض والتقاعد من
عملية تغيير المدير المعّين ألحد نطاقات المستويات العليا لرموز البلدان 
تتم مراجعتها من خالل مجموعة عمل مشتركة تضم أعضاء من منظمة 

 At-Large باإلضافة إلى ممثلين من اللجان الحكومية ولجان ccNSO
االستشارية ومنظمة دعم األسماء العامة. 
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 أعضاء منظمة ccNSO الجدد في 
السنة المالية ٢٠١١

az. (أذربيجان)
bg. (بلغاريا)

cd. (جمهورية الكونغو الديموقراطية)
cv. (الرأس األخضر)

gg. (جيرنزي)
je. (جيرسي)
md. (مولدوفا)
na. (ناميبيا)

so. (الصومال)
ua. (أوكرانيا)

إفريقيا
أمريكا الالتينية

N. أميركا
Asia Pacific

أوروبا
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 ICANN اجتماعات مباشرة مع منظمات الدعم في GAC وقد عقدت لجنة
واللجان االستشارية بها بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك. وقد انضم 
أعضاء لجنة GAC إلى ممثلي هيئات تنفيذ القانون لالجتماع بالمسجلين 
لتناول جهود دفع قواعد السلوك أو أفضل الممارسات المتفق عليها قدًما.

لجنة GAC باألرقام (اعتباًرا من ٣٠ يونيو ٢٠١١)

١٠٧•  أعضاء

١٦•  مراقًبا

عضوان جديدان في السنة المالية ٢٠١١•  -- جمهورية الكونغو 
الديموقراطية وأيسلندا

مراقب واحد جديد خالل السنة المالية ٢٠١١•  -- أمين مجتمع دول 
المحيط الهادئ

عضوية ccNSO بحسب المناطق، يوليو ٢٠١١
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اللجنة االستشارية الحكومية 
تشكلت اللجنة الحكومية االستشارية (GAC) لدراسة المشورات وتقديمها 

بشأن قضايا سياسات اإلنترنت كلما كانت تتعلق بمخاوف الحكومات وبوجه 
خاص بالمسائل التي يكون فيها تفاعل بين سياسات ICANN والقوانين 
المتنوعة واالتفاقات الدولية أو حيثما يكون لها تأثير على مسائل السياسة 

العامة. 

وفي الفترة بين فبراير ويونيو عام ٢٠١١، التقى ممثلو GAC من جميع 
أنحاء العالم بمجلس ICANN في نقاشات مباشرة ممتدة تتعلق ببرنامج 

نطاقات gTLD الجديدة. وقد حددت GAC حوالي اثني عشر موضوًعا 
رئيسيا لمزيد من النقاشات والتي قسمها المجلس ولجنة GAC فيما بعد إلى 
 GAC ما يزيد عن ٨٠ مشكلة فردية.  وقد تضمنت هذه المشكالت مراجعة
للسالسل الحساسة واإلجراءات المحّسنة لحماية العالمة التجارية والمستهلك 
وتطوير عملية ترمي إلى تقديم المساعدة إلى مقدمي الطلبات المحتملين من 

الدول النامية.  وكنتيجة لهذه المشورة التاريخية، أصبحت لدى المجلس ولجنة 
GAC القدرة على التوصل التفاق بشأن الغالبية العظمى من المشكالت التي 

تم تحديدها، األمر الذي نتج عنه كثير من التغييرات على دليل مقدم طلبات 
نطاقات gTLD الجديدة.

قامت مجموعة العمل المشتركة التابعة للمجلس وللجنة GAC، المشكلة في 
 ،ICANN داخل GAC عام ٢٠٠٩ بهدف دراسة الدور الذي تضطلع به
بدراسة توصيات ATRT المرتبطة بفاعلية لجنة GAC في التواصل مع 

المجلس.  وقد تضمن التقرير النهائي في يونيو ٢٠١١ توصيات تقضي 
بتحسين مستوى المسؤولية والشفافية مثل اإلشعار األكثر رسميًة فيما يتعلق 

بتعليق قضايا المجلس ذات األهمية بالنسبة للجنة GAC وبزيادة دعم 
الترجمة والسفر.

اللجنة االستشارية الحكومية في أحد اجتماعاتها في سنغافورة.

إفريقيا
أمريكا الالتينية

N. أميركا
Asia Pacific

أوروبا

٣٧

٣٦

٩

22222

٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣

٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٣٣٧٣

٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩



تقرير ICANN السنوي لعام ٢٠١١  ٢٣

 (GNSO) منظمة دعم األسماء العامة
تمّثل منظمة دعم األسماء العامة، أو GNSO، الهيئة الرئيسية في مجال 

وضع السياسات بالنسبة لنطاقات المستويات العليا العامة. وهي تعمل على 
تشجيع المشاركة العالمية في اإلدارة التقنية لإلنترنت.

مجموعات أصحاب المصالح
المسجلونالسجالت

غير تجاريةتجارية

الدوائر
الدوائر غير التجاريةالدوائر التجارية

المستخدمون التجاريون ومستخدمو 
األعمال

مستخدمون غير تجاريين

المشكالت التشغيلية غير الهادفة للربحالملكية الفكرية

مزودو خدمة اإلنترنت ومزودو خدمات 
االتصاالت

قضايا السياسة الرئيسية
تحقق تقدم هام بشأن العديد من القضايا السياسية ذات االهتمام المشترك 

بالنسبة ألصحاب المصالح ومستخدمي اإلنترنت العاديين.

عمليات تحويل اسم النطاق 
قدمت مجموعة عمل سياسة االنتقال الداخلي بين المسجلين، الجزء (ب)، 

تقريرها النهائي إلى مجلس GNSO مرفًقا بتسع توصيات تهدف إلى 
توضيح وتحسين اإلجراءات التي يقوم بها مالكو أسماء النطاقات لتحويل 

األسماء المملوكة لهم من مسّجل معتمد من ICANN إلى آخر. 

.aero  
.asia
.biz
.cat
.com
.coop
.edu

.gov

.info
.int

.jobs
.mil

.mobi
.museum

.name
.net
.org
.pro
.tel

.travel
.xxx

نطاقات المستويات العليا العامة 
(اعتباًرا من ٣٠ يونيو ٢٠١١)

*لم يتم إدراج النطاق arpa. في هذه القائمة بسبب استخدامها المحدود بالنسبة   
لتطبيقات بنية اإلنترنت األساسية.

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

انتهاء صالحيتها؟ تمت اإلجابة على هذا السؤال عبر التقرير النهائي الخاص 
 .GNSO باستعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء صالحيتها المقدم إلى مجلس
وقد انطوى على ١٨ توصية تهدف إلى تعزيز السياسات الحالية التي تتعلق 
بالمسجلين والممارسات المتعلقة بتجديد النطاقات منتهية الصالحية وتحويل 

ملكيتها وحذفها.

الحد من إساءة استخدام عملية التسجيل 
تم تكليف إحدى مجموعات العمل بواسطة مجلس GNSO بمهمة تحليل 

عملية إساءة استخدام التسجيل وكنتيجة لذلك تم طرح سلسلة من التوصيات 
على مجلس GNSO. وقد تم تنفيذ العديد منها أثناء السنة المالية ٢٠١١، بما 
في ذلك المطالبات بوضع تقرير مشكلة يعني بمراجعة الحالة الراهنة لسياسة 

حل النزاعات حول أسماء النطاقات الموحدة (UDRP) ومناقشة أطروحة 
حول أفضل الممارسات لمساعدة المسجلين والسجالت على مجابهة عمليات 

تسجيل أسماء النطاقات التي تتضمن إساءة استخدام.

التحسينات الخاصة بالتشغيل والهيكل
التطوير المجتمعي إلرشادات مجموعة عمل GNSO•  التي تتيح 

لجميع أعضاء مجتمع ICANN إمكانية المشاركة في تطوير 
سياسات نطاقات gTLD وتسمح لمجلس GNSO بالتركيز على 

إدارة السياسات وإستراتيجيتها. 

التطوير المجتمعي لعملية تطوير سياسات GNSO•  التي تم تقديمها 
إلى مجلس GNSO لدراستها.

• اعتمد المجلس مواثيق مجموعات أصحاب المصالح الدائمة التجارية 
وغير التجارية التي قام المجتمع على تطويرها في يونيو ٢٠١١.

• وافق المجلس على عملية جديدة ترمي إلى االعتراف بدوائر 
GNSO الجديدة وقام باعتماد دوائر المشكالت التشغيلية غير 

 GNSO الهادفة إلى الربح. وهذه بمثابة أول دائرة جديدة من دوائر
خالل ما يزيد عن عقد كامل.

حقوق المسجلين ومسؤولياتهم
قام مجتمعا At-Large وGNSO بعمل موسع في تحديد التعديالت 

المقترحة على اتفاقية اعتماد المسجلين مع مراجعة المقترحات 
الصادرة عن فريق تنفيذ القانون ودائرة الملكية الفكرية وجهات 

أخرى. وقد وافق مجلس GNSO على تشكيل ميثاق حقوق 
ومسؤوليات المسجل الذي يوفر المعلومات المتعلقة بالمسجلين بشأن 

االلتزامات األساسية لمسجلي النطاقات والمسجلين فيما يتعلق بعمليات 
تسجيل أسماء النطاقات. باإلضافة إلى ذلك، تم تبني توصيات تنفيذ 
القانون الخاصة باألنشطة الالزمة المحسنة بشأن إجراءات اعتماد 

المسجلين وتم كذلك دمج العديد من توصيات تنفيذ القانون في برنامج 
نطاقات gTLD الجديدة.
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سياسة حل النزاعات حول أسماء النطاقات الموحدة 
هذه السياسة طويلة األمد كانت مثار خالف خالل ٢٠١١، حيث حاول 

أعضاء المجتمع الوصول إلى توافق حول جدوى مراجعتها من عدمه. وقد 
 UDRP شارك ممثلون من مختلف قطاعات المجتمع، بما في ذلك مدعو

والمدعى عليهم ومزدو خدمات حل النزاعات والمستخدمون النهائيون 
لإلنترنت وآخرون، في ندوات ممتدة على الويب تدرس هذا الموضوع لكن 

لم يتم التوصل إلى نتيجة. 

GNSO فريق عمل أنشطة التوعية بمنظمة
 GNSO وفي معرض سعيها إلى زيادة مستوى المشاركة في مجتمع

وعملية تطوير السياسات، وافق مجلس GNSO على تشكيل فريق عمل 
للتخطيط إلستراتيجية زيادة الوعي بهدف تعريف المشاركين المحتملين 

بطبيعة GNSO. وهدف رئيسي آخر هو توجيه المشاركين في الدول النامية 
 .GNSOفي جميع مجموعات أصحاب المصالح التابعة لـ

المشاركون في مجلس GNSO بحسب المناطق
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Whois
تعد Whois مستودع بيانات يحتوي على أسماء النطاقات المسجلة وجهات 

االتصال بالمسجلين إلى جانت معلومات أخرى بالغة األهمية حول أسماء 
النطاقات. في هذه السنة المالية، وافق مجلس GNSO على أربع دراسات 
تهدف إلى توفير المعلومات الجديرة بالثقة والمعبرة عن الواقع الراهن حول 

.Whois نقاشات المجتمع بشأن

إساءة استخدام Whois. تعمل هذه الدراسة التي بدأت في أبريل ٢٠١١ 
من خالل معهد Cylab البحثي التابع لجامعة كارنيجي ميلون على تقييم 

الدرجة التي وصل إليها مستوى إساءة استخدام معلومات Whois العامة.

تعريف مسجل Whois. ستعمل هذه الدراسة الهادفة إلى جمع البيانات 
والتي أقرها مجلس GNSO في يونيو ٢٠١١ على دراسة الدرجة التي 

وصل إليها مستوى عدم تمثيل أسماء النطاقات المسجلة بواسطة األشخاص 
االعتباريين أو لألنشطة التجارية في بيانات Whois بوضوح.

دراسة إساءة استخدام بروكسي Whois وخدمات الخصوصية. هذه 
الدراسة التي تمت الموافقة عليها في أبريل ٢٠١١ ستعمل على دراسة 

الدرجة التي وصلت إليها عملية تسجيل أسماء النطاقات المستخدمة في تنفيذ 
أنشطة غير قانونية أو مضرة عبر اإلنترنت عبر خدمات الخصوصية أو 

البروكسي بهدف التمويه على هوية المرتكبين.

دراسة ترحيل وكشف خدمات بروكسي Whois وخدمات الخصوصية. 
دراسة جدوى يتم إعدادها لتقرير ما إذا كان من الممكن العثور على ما يكفي 

من المشاركين الراغبين إلجراء دراسة أوسع تقيس درجة استجابة خدمات 
البروكسي والخصوصية لمطالب "كشف الهوية" من جهة المسّجل. 

إفريقيا
أمريكا الالتينية

N. أميركا
Asia Pacific

أوروبا
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اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
يتم تقديم قضايا األمن المتعلقة بنظام أسماء النطاقات وخدمات تسجيل أسماء 
النطاقات إلى اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار، أو SSAC، لدراستها 
وكذلك التقارير والتوصيات. تشمل أبرز األحداث التي وقعت خالل السنة 

المالية:

مشورة بشأن حظر DNS خاصة بالمجتمع: نصحت SSAC المنظمات 
بأن تطبق أربعة مبادئ، بغض النظر عن آلية الحظر، لتقليص التأثيرات 

على أمن واستقرار المستخدمين والتطبيقات وبشأن الترابط أو قابلية مساحة 
األسماء إلى التفتت إلى أجزاء مقومة. 

مشورة بشأن ترقية جذر اإلنترنت: رًدا على طلب تقدم به مجلس 
 DNS مشورة بشأن استقرار مستوى جذر SSAC قدمت لجنة ،ICANN
 (IDN) وأسماء النطاقات الدولية IPv6 عند توسيعه ليشمل سجالت عناوين
ونطاقات TLD األخرى الجديدة وسجالت الموارد الجديدة، وذلك بهدف دعم 

 .DNSSEC امتدادات

إرشادات خاصة بمسجلي نطاقات gTLD: قدمت لجنة SSAC تقريًرا 
بشأن التهديدات المحتملة ألسماء النطاقات واإلجراءات الوقائية التي ينبغي 
للمسجلين اتخاذها. ويركز تقرير ثاٍن على الظروف التي تؤدي إلى فقدان 

أو انقطاع تحليل أسماء النطاقات القادر على إزالة اسم النطاق من اإلنترنت 
بشكل مؤقت.  

تعليقات بشأن مشكالت أمنية رئيسية: قدمت SSAC تعليقات وقتية 
تتعلق بمشكالت أمنية رئيسية قيد الدراسة داخل المجتمع أو بواسطة 

ICANN.  ومن بين الموضوعات التي تم التطرق إليها كانت االستعالمات 
بشأن أسماء نطاقات المستويات العليا الباطلة عند مستوى الجذر وكيف 

تستطيع السجالت إدارة سجالت العناوين وإزالتها على النحو المشار إليه في 
دليل مقدم طلب نطاق gTLD الجديد. كذلك تم تقديم تعليقات بشأن عمليات 

.gTLD انتقال سجالت

وقد أثبتت المشاركة المتكررة 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.
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ملحق
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ستيف كروكر
رئيس مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي ومؤسس مشارك لشركة 
.Shinkuro, Inc.

وتشتمل الخبرات التي يتمتع بها على 
إدارة البحث في DARPA، وفي 

معهد علوم المعلومات التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا وشركة 
Aerospace Corporation، وقد عمل كنائب رئيس 

لشركة Trusted Information Systems، وهو مؤسس 
 Executiveو CyberCash, Inc. مشارك في شركة

.Longitude Systems، Inc. وشركة DSL

شارك في صناعة اإلنترنت منذ بدايتها. وبينما كان طالًبا 
في الدراسات العليا، قام بالمساعدة في تطوير بروتوكوالت 

Arpanet ووضع حجر األساس لشبكة اإلنترنت الحالية؛ كما 
نظم مجموعة عمل الشبكة، وكان الرائد في فريق عمل هندسة 

اإلنترنت الحديث وبادر بسلسلة طلب التعليقات والتي من خاللها 
تمت مشاركة وتوثيق تصميمات البروتوكوالت. 

حائز على جائزة IEEE لإلنترنت لعام ٢٠٠٢.

رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطرة; وعضو لجنتي التدقيق 
والتعويض.

بروس تونكين 
نائب الرئيس

كبير موظفي اإلستراتيجيات بشركة 
.Melbourne IT Limited

يقوم بتقييم الفرص المتاحة للمنتجات 
الجديدة ويحلل توجهات التقنيات الناشئة 

لمسجلي أسماء النطاقات بحيث يوفر الخدمات للكثير من نطاقات 
 .ccTLDsو gTLDs

مثل شركة Melbourne IT في دائرة المسجلين التابعة 
لمنظمة ICANN منذ ٢٠٠١. وقد انتخب مؤخًرا كعضو 

في مجلس GNSO؛ كما يشغل منصب رئيس مجلس أسماء 
 .GNSO ومجلس DNSO

وقد كان له دور نشط في المشاركة في تطوير سياسة نطاقات 
ccTLD المتعلقة بأسماء نطاق au. وهناك أعمال سياسية 

 .au كبرى له تشتمل على تقديم تنافس المسجلين في حيز أسماء
وتقديم مجموعة من السياسات التي تغطي مناطق مثل سياسات 

 .Whoisتسجيل أسماء النطاقات و

وهو زميل بالمؤسسة األسترالية لمديري الشركات.

وقد عمل رئيًسا للجنة مديري مجلس اإلدارة ولجنة التعويض؛ 
واختير عضًوا في اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطرة.

مجلس اإلدارة
رود بيكستروم

الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة 
 ICANN

عضو بحكم وظيفته 

مقاول تسلسلي ومؤسس والمدير التنفيذي 
إلحدى الشركات المطروحة للتداول العام 

ومؤلف ومتخصص بشؤون البيئة وقائد دبلوماسي شعبي.

في عام ٢٠٠٨، شغل منصب مدير مركز أمان اإلنترنت 
الوطني (NCSC) والذي ُيعنى برفع تقارير إلى وزارة األمن 
الوطني، وُيعهد إليه مهمة حماية الشبكات الفيدرالية األمريكية 
ضد الهجمات عبر اإلنترنت ودعم النائب العام ومجلس األمن 
الوطني ووزير الدفاع. وقد قام بوضع نموذج اقتصادي جديد 

لتقييم إدارة مخاطر الشبكات وأمان اإلنترنت.

.CATS Software، Inc. شارك في تأسيس وقيادة شركة

وقد شارك في تأليف كتاب نجمة البحر والعنكبوت: القوة التي ال 
يمكن إيقافها للمنظمات التي تفتقد إلى القادة 

 The Starfish and the Spider: Unstoppable)
 .(Power of Leaderless Organizations

أمين صندوق الدفاع البيئي وصندوق جامي بورا.

عضو في اللجنة التنفيذية.
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شيرين شلبي
اضطلع بالعديد من األدوار القيادية في 

قطاعي البنوك والتقنية.

 IT service أثناء فترة واليته في شركة
company Accenture التي 

استمرت لمدة ٢٨ عاًما، تولى وظائف 
إدارية هامة ليخدم أخيرا في اللجنة 

التنفيذية في شركة Accenture ومجلس قيادتها العالمية.

تتضمن مجاالت خبراته تطوير اإلستراتيجيات وتنفيذ األنظمة 
والتغيير التحويلي والعمليات الجارية.

التحق ببنك رسملة االستثماري اإلقليمي الذي يقع مقره في 
الشرق األوسط في مارس ٢٠٠٦، حيث عمل كرئيس للمجلس 
الرقابي ورئيس للمجلس اإلداري وكذلك رئيس لفرع البنك في 

مصر.

وقد شملت خبراته السابقة في الشرق األوسط تطوير أحد أوائل 
أنظمة القائمة على اإلنترنت في المنطقة وتطوير أحد أنظمة 

التبادل المحلي وتثبيته.

كما عمل رئيًسا للجنة الشؤون المالية وعضًوا بلجنة مديري 
مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية.

كريس ديسبين
شغل منذ أكتوبر ٢٠٠٠ منصب المدير 

 .au Domain التنفيذي لشركة
.Administration Ltd.

لعب دوًرا مهما في موافقة الحكومة 
األسترالية على اختيار auDA كمدير 

لنطاق au. وكان مسؤوًال عن التفاوض 
بشأن إعادة تفويض النطاق au. إلى auDA وتوجيه تحول 

نظام DNS في أستراليا من النظام االحتكاري إلى نظام تنافسي 
منّظم يتميز بحساسية تجاه األسعار.

عمل كمحاٍم للشركة وتولى مناصب إدارية تنفيذية ومناصب 
إدارية في شركات القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة 

وأستراليا. تولى منصب رئيس أو مدير العديد من الشركات 
المدرجة على قائمة البورصة األسترالية.

 ICANN التابعة لمنظمة ccNSO الرئيس المؤسس لمنظمة
في الفترة بين ٢٠٠٤ و٢٠١١.

عضو المجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين 
إلدارة اإلنترنت التابعة لمنظمة األمم المتحدة.

عضو لجنة العالقات الدولية.

هيزير درايدين  
عالقات اللجنة االستشارية الحكومية

مستشار أول في وزارة الصناعة الكندية 
في إدارة سياسة االتصاالت الدولية 

التابعة لفرع سياسات االتصاالت وكان 
لها دور رائد في قضايا إدارة اإلنترنت 

وسياسة نظام أسماء النطاقات.

وتعمل بحكم صفتها الوظيفية في مجلس إدارة هيئة تسجيل 
اإلنترنت الكندية وتشارك في مجموعة العمل الحكومية الخاصة 

بالسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت.

تم تعيينها عضًوا في المجموعة االستشارية ألصحاب المصالح 
المتعددين التابع لمنتدى إدارة اإلنترنت وشاركت في الوفد الكندي 
المشارك في القمة العالمية لألمم المتحدة بشأن مجتمع المعلومات.

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.

سيباستيان باتشيلوت
 BBS مدير تنفيذي مؤسس لشركة

الدولية لالستشارات.

نظم مؤتمر األحداث األوروبية العالمية 
بشأن أسماء وعناوين النطاقات في باريس 

في الفترة من ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٨. 
جذب المؤتمر ما يزيد عن ٢٥٠ مشارًكا 

في العام الواحد.

أطلق أكبر موقع ويب للتجارة اإللكترونية في فرنسا، 
.www.sncf.fr

 Club Informatique des المدير العام المفوض لـ
.Grandes Entreprises Francaises

ومن خالل تعميقه لخبرات حياته المهنية المبكرة في المشروعات 
 Air Inter الرائدة والمبتكرة ألنظمة المعلومات في شركة

والسكك الحديدية الوطنية الفرنسية أصبح مهتًما بإعادة إطالق 
.EuroCio في فرنسا وإنشاء CIO وترقية شبكات

عضو في الفرع الفرنسي لمجتمع اإلنترنت وعمل عضًوا في 
مجلس إدارتها منذ ٢٠٠٣ وتم تعيينه رئيًسا شرفًيا في ٢٠٠٩. 

 At-Large ومع كونه مواطًنا فرنسًيا، فقد تم اختياره من خالل
لاللتحاق بالمجلس كعضو.

وقد عمل عضًوا في اللجنة المالية ولجنة المشاركة العامة.
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بيرتراند دي شابيل
مدير برنامج في األكاديمية الدبلوماسية 

الدولية.

وهو دبلوماسي شغل الكثير من المناصب 
في الحكومة الفرنسية.

كما أنه شارك في تأسيس شركة 
Virtools، مزود بيئة التنمية الرائدة على مستوى العالم فيما 
يخص المحتوى التفاعلي ثالثي األبعاد، وتولى رئاستها. كما 
شغل منصب المدير التنفيذي في الفترة بين ١٩٩٣ و١٩٩٨.

أساس القسم االستشاري في شركة فرنسية لمراقبة التقنيات.

وهو مشارك نشط في المؤتمر العالمي لعملية مجتمع المعلومات 
بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٥ الذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين 

المجتمع المدني والقطاع الخاص والممثلين الحكوميين.

مدير المنصة التعاونية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 
(WSIS) عبر اإلنترنت.

شغل منصب السفير المفاوض لفرنسا والمبعوث الخاص لمجتمع 
المعلومات. 

عضو مجموعة عمل الفرص الرقمية في مجموعة الثمانية 
الكبار، وهو جهد مبكر ألصحاب المصالح المتعددين في تقنيات 

.(ICT) المعلومات واالتصاالت

وهو عضو في IANA وفي لجنة التحسينات الهيكلية.

إيريكا مان
رئيس مكتب Facebook في بروكسل.

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناعة 
الكمبيوتر واالتصاالت.

العضو األلماني في البرلمان األوروبي 
بين عامي ١٩٩٤ و٢٠٠٩، مركًزا كل 

جهوده على التجارة سياسات منظمة التجارة العالمية والعالقات 
الممتدة عبر األطلسي واالقتصاد الرقمي وسياسات االتصاالت 

واإلنترنت، باإلضافة إلى السياسات البحثية.

الرئيس األوروبي لشبكة السياسات عبر األطلسي والمدافع عن 
السوق األطلسية المشتركة بين االتحاد األوروبي والواليات 

المتحدة. عضو المجلس االستشاري للمجلس االقتصادي 
األطلسي المشترك.

محاضر ومؤلف كتب حول التجارة والعالقات األطلسية 
المشتركة واإلنترنت.

حائز على جائزة مجلس العمل األوروبي األمريكي 
لاللتزام االستثنائي األطلسي المشترك وكذلك جائزة 

Bundesverdienstkreuz am Bande (صليب 
االستحقاق الفيدرالي األلمانية).

رئيس لجنة التدقيق وعضو بلجنة العالقات الدولية.

رام موهان 
عالقات اللجنة االستشارية لألمان 

واالستقرار

عمل كنائب الرئيس التنفيذي وكبير 
 Afilias موظفي التقنية لشركة

 .Limited

حيث كان يراقب االختيارات اإلستراتيجية واإلدارية والتقنية 
 .mobi ورعاية النطاقات .orgو .info األساسية لدعم نطاقات
وasia. وaero. ونطاقات رموز البلدان التي تشمل in. (الهند) 

وme. (مونتينيجرو).

قاد مسيرة النمو اإلستراتيجي للشركة في خدمات السجالت 
وأمنها وقطاعات اإلنتاج الجديدة.

أسس منتج CompanySleuth الحاصل على الجوائز 
أثناء وجوده في شركة Infonautics Corp، كما أنشأ خًطا 

لألعمال. 

ساعد على تصميم المرجعين المتوفرين عبر اإلنترنت: المكتبة 
.Encyclopedia.com الكهربية وموقع

شارك في ابتكار التقنية التي ساعدت على تأسسيس شركة 
TurnTide التي هي عبارة عن شركة متخصصة في مكافحة 

رسائل البريد المزعجة.

 First Data تولى مناصب قيادية وهندسية وتقنية مع شركات
 KPMGو Unisys Corporationو Corporation

.Peat Marwick

وثيق الصلة بلجنة إدارة مجلس اإلدارة.

بيل جراهام
استشاري مستقل.

عمل مع مجتمع اإلنترنت من ٢٠٠٧ 
وإلى ٢٠١١، وكان مسؤوًال عن توسيع 

مشاركتها مع منظمات مثل األمم المتحدة 
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

والمنظمة العالمية للملكية الفكرية واالتحاد 
الدولي لالتصاالت.

عمل مديًرا لهيئة سياسة وتنسيق االتصاالت الدولية في الحكومة 
الكندية. 

انضم للحكومة الكندية للمرة األولى عام ١٩٨٨، وتولى مناصب 
إدارية في مجال تقييم البرامج والتخطيط اإلستراتيجي. 

شارك في الترويج المبكر للشبكات االجتماعية واستخدام 
اإلنترنت في كندا وكذلك في تنمية األنشطة التجارية الدولية في 

قطاع تقنية الطيف والمعلومات واالتصاالت.

.Teleglobe, Inc. مدير سابق إلدارة العالقات الحكومية في شركة

عضو لجنة إدارة مجلس اإلدارة



تقرير ICANN السنوي لعام ٢٠١١  ٣٠

جونزالو نافارو 
الرئيس العام للمعهد الدولي للملكية 

الصناعية في تشيلي.

وقد شغل منصب كبير المستشارين 
للشؤون الدولية ووكيل وزارة االتصاالت 

السلكية والالسلكية في شيلي، وقد مثل 
شيلي في اللجنة االستشارية الحكومية. 

.Morales & Besa زميل شركة المحاماة

قدم مشورته للحكومة التشيلية بشأن تنفيذ السياسات العامة 
المستمدة من العمليات الدولية وتفاوض حول الفصول المتعلقة 
باالتصاالت الهاتفية ووضع مسوداتها في العديد من اتفاقيات 

التجارة الحرة، بما في ذلك االتفاقيات الموقعة بين تشيلي 
والواليات المتحدة والصين؛ عمل كمندوب دائم لدى االتحاد 

الدولي لالتصاالت الهاتفية والقمة العالمية لمجتمع المعلومات 
ومنتدى إدارة اإلنترنت واللجنة األمريكية لالتصاالت الهاتفية 
ومجموعة عمل اتصاالت ومعلومات التعاون االقتصادي بين 

دول آسيا ودول المحيط الهادئ. 

ترأس لجنة العالقات الدولية وعمل عضًوا في لجنتي التدقيق 
والمشاركة العامة.

رايموند إيه بلزاك 
الرئيس الفخري للسجل األمريكي ألرقام 

اإلنترنت.

خبرة تتجاوز ٢٠ عاًما في عمليات سجل 
اإلنترنت، في البداية مع شبكة البيانات 

الدفاعية/إدارة مركز معلومات الشبكات 
الدفاعية. 

خبرة واسعة في تخصيص موارد أرقام اإلنترنت وإدارة أسماء 
 RRو Whois النطاقات وإدارة خوادم الجذر وخدمات األدلة مثل

وعمليات مكتب المساعدة.

مساعد الرئيس السابق لمجموعة عمل عمليات نظام اسم النطاق 
الخاصة بفريق هندسة اإلنترنت.

شارك في تأليف "السمات القانونية والسياسية ألرقام اإلنترنت" 
 Santa Clara Computer & High نشر في جريدة)

Technology Law بتاريخ ٢٠٠٨) حول الحاجة إلى مقاربة 
سياسية وقانونية متناسقة إلدارة موارد أرقام اإلنترنت.

رئيس لجنة التحسينات الهيكلية، وعضو بلجنة إدارة مجلس 
.IANA اإلدارة ولجنة

ر.راماراج
شريك برأس مال مضارب/مستشار في 

.Sequoia Capital شركة

مؤسس ومسؤول تنفيذي سابق لشركة 
Sify Limited، أول شركة إنترنت 
هندية يتم إدراجها في السوق الوطنية 
NASDAQ. وقد وقع االختيار على 

 Silicon India لتكون شركة العام في ٢٠٠٠ مؤتمر Sify
السنوي للتقنية والمقاوالت.

اختير كـ"مبشر العام" في المعاهدة الهندية العالمية لإلنترنت عام 
.٢٠٠٠

تم اختياره عبر آلية التصويت كنجم التقنية للعام في استفتاء 
CNET للعام ٢٠٠٠ في الهند ووجه له األمين العام لألمم 

المتحدة دعوة لالنضمام لمجموعة عمل ُتعنى بإدارة اإلنترنت.

رئيس جمعية مزودي اإلنترنت في الهند. 

كان له دور ريادي عام ١٩٨٤ في تسويق البيع بالتجزئة ألجهزة 
الكمبيوتر في الهند.

 .Microland Ltd. مؤسس/مدير شركة

 .Sterling Cellular مدير شركة

عضو في لجنة إدارة مجلس اإلدارة ولجنة التعويض ولجنة 
الشؤون المالية ولجنة المخاطرة.

توماس نارتين
عالقات فريق عمل هندسة اإلنترنت

مهندس في مجال تقنيات اإلنترنت 
 .IBM وإستراتيجيته في شركة

خبرة في مجال الشبكات تبلغ ٢٠ عاًما.

مساهم نشط في فريق عمل هندسة اإلنترنت لمدة ١٥ عاًما 
ومؤلف مشارك لـ ١٠ من طلبات التعليق، بما في ذلك اثنتان من 

مواصفات عناوين IPv6 الرئيسية.

مدير منطقة فريق عمل هندسة اإلنترنت (IETF) لمنطقة 
 IANA اإلنترنت، يركز على تقوية عالقات العمل مع لجنة

ومجتمع سجل اإلنترنت اإلقليمي.

ساعد في تطوير سياسة عنوان IPv6 الخاص بسجل اإلنترنت 
 .(RIR) اإلقليمي

يشارك عادًة في نقاشات السياسات العامة في مركز معلومات الشبكة 
في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ وفي السجل األمريكي 

 .Réseaux IP Européens ألرقام اإلنترنت ومناطق
مشارك رئيسي في تطوير سياسة عناوين IPv6 ذات التنسيق 

العالمي التي تم تبنيها من خالل جميع سجالت اإلنترنت اإلقليمية 
(RIR) في ٢٠٠٢.

.SUNY-Albany عضو سابق في قسم علوم الكمبيوتر في

وعلى عالقات بلجنة IANA ولجنة المشاركة العامة.
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راينهارد شول
عالقات مجموعة العالقات الفنية

نائب مدير مكتب توحيد معايير 
االتصاالت الهاتفية التابع لالتحاد الدولي 

لالتصاالت الهاتفية.

قبل انضمامه إلى ITU في ٢٠٠٢، 
عمل لشركة Siemens في ميونيخ، بألمانيا. وعمل كذلك 

لدى المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت الهاتفية. كما عمل في 
مجموعة العالقات التقنية التابعة لمنظمة ICANN حيث عمل 
على تزويد مجلس ICANN باالستشارات والمعلومات التقنية 

فيما يتعلق بالتطورات التي من الممكن أن تؤثر على عملية 
صناعة القرار داخل المجلس. حصل على درجة الدكتوراة في 

.Urbana-Champaign الفيزياء من جامعة إلينوي في

على عالقة بلجنة التحسينات الهيكلية.

مايك سيلبر 
محاٍم ومدير عام ومنظم لشركة 

.Neotel

خبير قانوني مستقل سابق ومستشار 
تنظيمي في مجاالت تقنية المعلومات 

واالتصاالت. وتم اختياره ليحصل على 
لقب المحامي الرائد لإلنترنت والتجارة 

 ،Who’s Who Legal اإللكترونية في جنوب إفريقيا من قبل
كما تم اختياره كواحد من المحامين الرواد في مجال التقنية 
 Expert والوسائط واالتصاالت في جنوب إفريقيا من قبل

.Guides

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

وقاٍض لجمعية موفري خدمة التطبيق الالسلكي بجنوب إفريقيا.

عضو مؤسس لقسم جنوب إفريقيا في مجتمع اإلنترنت. مدير 
.za هيئة أسماء النطاق

رئيس لجنة المشاركة العامة وعضو بلجنة المخاطرة ولجنة 
التحسينات الهيكلية.

جورج سادوسكي 
استشاري مستقل.

عالم كمبيوتر عمل أستاًذا للرياضيات 
ومبرمًجا، وترأس مراكز الكمبيوتر في 
معهد Brookings، في جامعة نورث 

ويسترن وجامعة نيويورك. 

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

األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية واتحاد شبكة الويب 
العالمية والحكومة السويسرية والبنك الدولي. 

 AppliedTheory عمل في مجالس إدارات شركات
 Corporation for وشركة Corporation

Educational Research والشبكات التعليمية وشبكة 
التعليم واألبحاث التابعة لوالية نيويورك ومجتمع اإلنترنت حيث 
تولى إدارة ورش العمل التدريبية على الشبكات الخاصة بالدول 

النامية. 

المدير التنفيذي لمبادرة السياسة العالمية لإلنترنت. 

كما كان عضًوا بلجنة الشؤون المالية ولجنة العالقات الدولية 
ولجنة التحسينات الهيكلية.
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كوو-وي وو 
المدير التنفيذي للجميعة الوطنية للتعزيز 

المؤسسي للبنية األساسية للمعلومات، 
وهي منظمة غير هادفة إلى الربح في 

تايبي تعمل على التركيز على اإلنترنت 
العالمي وأبحاث سياسات األمن.

شارك في تنظيم سلسلة مؤتمرات آسيا 
للحوسبة فائق األداء، التي تم عقدها منذ عام ١٩٩٥ في تايبي.

أسس الشبكة األكاديمية التايوانية في ١٩٩٠.

نسق عملية تشكيل جمعية نطاقات المستويات العليا في دول آسيا 
 ccTLD المطلة على المحيط الهادئ التابعة لمشغلي نطاقات

في آسيا

نظم مجموعة العمل الهندسية المشتركة ألسماء النطاقات الدولية 
في آسيا. 

عمل في المجلس التنفيذي لمركز معلومات الشبكة في دول آسيا 
المطلة على المحيط الهادئ من عام ١٩٩٠ إلى ٢٠١٠ وكأمين 

صندوق بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩.

يعمل حالًيا في منصب عضو مجلس إدارة في مركز معلومات 
الشبكة التايوانية منذ عام ٢٠٠٠.

نائب رئيس شركة .Acer, Inc سابًقا.

ترأس لجنة IANA وعمل عضًوا في لجنتي التدقيق والمشاركة 
العامة.

سوزان وولف
عالقات اللجنة االستشارية لنظام 

خادم الجذر

مديرة الشراكات اإلستراتيجية في اتحاد 
أنظمة اإلنترنت، ومزودة للبرامج مفتوحة 

المصدر لحساب مجتمع اإلنترنت.

تولت مجموعة متنوعة من األدوار من خالل ISC منذ عام 
٢٠٠٢، بما في ذلك إدارة المنتج والدراسات اإلستراتيجية 
لمشروعات تطوير البرامج والبروتوكوالت، وشاركت في 
 ICANN األنشطة الخاصة بالسياسات التقنية مع منظمة

والسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت، ومنظمات أخرى.

عملت كمديرة أنظمة ومبرمجة ومهندسة شبكات لمعهد علوم 
 Metromediaالمعلومات التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، و
Fiber Networks ووكالء استشارات في القطاع الخاص.

عضو في اللجنة االستشارية ألنظمة خوادم الجذر التابعة لمنظمة 
ICANN وكذلك في مجلس ARIN االستشاري . مشارك في 

مجموعة عمل هندسة اإلنترنت ومجموعة مشغلي شبكات أمريكا 
الشمالية.

تربطها عالقات بلجنة IANA ولجنة المخاطرة.

كاتيم توراي 
استشاري تنمية مستقل.

عمل في وزارة الزراعة في جامبيا، 
واآلن رئيس الوكالة القومية للتطوير 

الزراعي. 

شارك 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. 

منتج مخضرم ومضيف للموسيقى اإلفريقية وفي البرامج 
التعليمية والمتعلقة بالشأن العام على راديو المجتمع في الواليات 

المتحدة وفي الراديو الوطني في غامبيا. 

وقد كتب مقاالت عن اإلنترنت وعن تقنية المعلومات 
واالتصاالت، وساعد في تأسيس جمعية حماية المستهلك في 

جامبيا. عمل في مجلس البرامج المجانية ومؤسسة إفريقيا 
للمصدر المفتوح.

عضو في لجنة العالقات العالمية ولجنة IANA ولجنة المشاركة 
العامة.
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إمكانات النمو والتأثير بشكل أكبر التي يتمتع بها اإلنترنت تجعل نموذج أصحاب 
المصلحة المتعددين الذي تقدمه منظمة ICANN أكثر مناسبة للواقع من ذي قبل. 

وكلما اقتربنا أكثر وأكثر بثبات من خلق التواصل الحقيقي لكل فرد مع العالم، سيعتمد 
مستقبلنا االقتصادي الجماعي على الحفاظ على استقرار نظام أسماء النطاقات. يجب أن 
تتوحد األصوات العديدة ألصحاب المصالح المتعددين في اإلنترنت لضمان استيعاب هذا 

الذور وللعمل تجاه هدفنا العام المتمثل في إنترنت عالمي آمن ومستقر وموحد. 
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REPORT OF INDEPENDENT AUDITORS     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”  or  the  “Organization”)  as  of  June  30,  2011  and  2010,  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 the 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, 2011 and 2010, 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 September 16, 2011 

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
 
JUNE 30,    2011    2010 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements.  2

 
ASSETSCash and cash equivalents 29,073,000$             17,205,000$             Accounts receivable, net 15,068,000               16,723,000                Investments 51,716,000               45,680,000                Prepaid expenses 207,000                     329,000                     Other assets 105,000                     395,000                     Capital assets, net 3,651,000                 2,661,000                  Total assets 99,820,000$             82,993,000$             
LIABILITIES AND NET ASSETSLiabilitiesAccounts payable and accrued liabilities 8,195,000$                5,682,000$                Deferred revenue 11,475,000               12,603,000                Total liabilities 19,670,000               18,285,000                Unrestricted net assets 80,150,000               64,708,000                Total liabilities and net assets 99,820,000$             82,993,000$                
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF ACTIVITIES 
 
YEARS ENDED JUNE 30,  2011    2010 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements.  3

 
UNRESTRICTED SUPPORT AND REVENUERegistry 33,202,000$                31,915,000$                31,259,000                  30,189,000                   823,000                        823,000                        1,990,000                    1,666,000                     IDN ccTLD Fast track request fees 468,000                        236,000                        Contributions 1,551,000                    939,000                        Total support and revenue 69,293,000                  65,768,000                   
EXPENSESPersonnel 26,321,000                  24,958,000                   Travel and meetings 12,258,000                  10,609,000                   Professional services 12,864,000                  14,605,000                   Administration 8,541,000                    8,475,000                     Total expenses 59,984,000                  58,647,000                   Interest income 127,000                        75,000                          Investment gain  6,006,000                    4,241,000                     Total other income  6,133,000                    4,316,000                     

Change in net assets 15,442,000                  11,437,000                   
UNRESTRICTED NET ASSETSBeginning of year 64,708,000                  53,271,000                   End of year 80,150,000$                64,708,000$                

RegistrarR.I.R.ccTLD

 

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF CASH FLOWS 
 
YEARS ENDED JUNE 30,  2011    2010 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements.  4

 
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIESChange in net assets 15,442,000$              11,437,000$              Adjustments to reconcile change in net assets  to cash provided by operating activities:Depreciation expense 1,490,000                  1,485,000                   Bad debt expense  686,000                     140,000                     Realized and unrealized gain (6,006,000)                (4,241,000)                 Changes in operating assets and liabilitiesAccounts receivable 969,000                     (5,106,000)                 Prepaid expenses 120,000                     142,000                     Other assets 290,000                     (50,000)                      Accounts payable and accrued liabilities 2,514,000                  (4,071,000)                 Deferred revenue (1,128,000)                2,399,000                   Net cash provided by operating activities 14,377,000               2,135,000                   
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIESPurchases of capital assets (2,479,000)                (1,143,000)                 Proceeds from disposal of capital assets ‐                                    91,000                        Purchases of investments (30,000)                      (11,000,000)              Net cash used in investing activities (2,509,000)                (12,052,000)              
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND 
  CASH EQUIVALENTS  11,868,000               (9,917,000)                 
CASH AND CASH EQUIVALENTSBeginning of year 17,205,000               27,122,000                End of year 29,073,000$              17,205,000$                
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  

 5

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 22 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 fees are paid one time by prospective registrars at the time of the application 
 Annual  accreditation  fees  are  fees  that  all  registrars  are  required  to  pay  annually  to  maintain accreditation. 
 Per‐registrar  variable  fees  are  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.  
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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:   2011 2010Deferred registrar income ‐ transactions 4,371,000$                   5,122,000$                 Deferred registrar income ‐ unbilled 2,196,000                    2,557,000                   Deferred registrar income ‐ accreditation 3,679,000                    992,000                       Deferred registry income ‐ transactions 1,229,000                    3,932,000                      Total deferred revenue 11,475,000$                12,603,000$                  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. 
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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  that  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, 2011 and 2010, 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 original maturities of three months or less to be cash and cash equivalents.  
  Accounts  receivable,  net  ‐  Accounts  receivable  net  of  allowances  for  doubtful  accounts  are $15,068,000 and $16,723,000 as of June 30, 2011 and 2010, 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 bad debt expense of approximately $686,000 and $140,000 during the years ended June 30, 2011 and 2010, respectively.   
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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. Level 2 or 3 securities include securities where quoted market prices are  not  available  and  fair  values  are  estimated  by  using  pricing  models,  quoted  prices  of  securities  with similar characteristics or discounted cash flows.  ICANN has no assets or liabilities with Level 2 or 3 inputs 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 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.      
  Advertising  costs  ‐  Advertising  costs  are  expensed  in  the  period  incurred.    Advertising  costs amounted to approximately $24,000 and $62,000, for the years ended June 30, 2011 and 2010, respectively.   
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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.    However,  ICANN  is subject to income taxes on any net income that is derived from a trade or business, regularly carried on, and not  in  furtherance of  the purposes  for which  it was granted exemption.   No  income  tax provision has been recorded as the net income, if any, from any unrelated trade or business, in the opinion of management, is not material to the basic financial statements taken as a whole.        ICANN, under the provisions of ASC 740, Income Taxes, had no uncertain tax positions requiring accrual as of June 30, 2011 and 2010.  
  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:   2011 2010Program services 42,108,000$                40,680,000$               Support services: management and general 17,876,000                  17,967,000                     Total expenses 59,984,000$                58,647,000$                      Use of  estimates  ‐ The  preparation  of  financial  statements  in  conformity with  generally  accepted accounting  principles  in  the  United  States  of  America  requires  management  to  make  estimates  and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.  Actual results could differ from those estimates.  

Reclassifications  ‐  Certain  2010  amounts  have  been  reclassified  in  the  financial  statements  to conform to the 2011 presentation.  These reclassifications have no impact on net assets.  
Subsequent events ‐ ASC 855, Subsequent Events, establishes general standards of accounting for and disclosure of events that occur after the statement of  financial position date but before financial statements are  issued.   ICANN  recognizes  in  the  financial  statements  the  effects  of  all  subsequent  events  that  provide additional evidence about conditions that existed at the date of the statement of financial position, including the  estimates  inherent  in  the  process  of  preparing  the  financial  statements.    ICANN  does  not  recognize subsequent events  that provide evidence about conditions that did not exist at  the date of  the statement of financial position but arose after the financial position date and before the financial statements are available to  be  issued.    ICANN has  evaluated  subsequent  events  through  September  16,  2011, which  is  the  date  the financial statements were available to be issued. 
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NOTE 3  CONCENTRATION OF CREDIT RISK 
       Financial  instruments  that  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 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 investment broker.  The investments held are subject to volatility of the market and industries in which they are invested.      ICANN had  two major  registries/registrars  totaling  approximately  $36,606,000 or 53% of  the  total support  in  fiscal  year  2011  and  $34,453,000  or  53%  of  the  total  support  in  fiscal  year  2010.    ICANN  had accounts  receivable  amounting  to  approximately  $4,329,000  and  $4,765,000  due  from  these  two  major registries/registrars at June 30, 2011 and 2010, respectively. 
 
NOTE 4  ACCOUNTS RECEIVABLE    Accounts receivable is comprised of the following as of June 30: 
  2011 2010gTLD registries and registrars 14,019,000$                  15,466,000$                  IP address registries ‐                                         823,000                          ccTLD's 1,116,000                      818,000                          IDN Fast track 772,000                          156,000                          Other 145,000                          10,000                            16,052,000                    17,273,000                     Less: allowance for doubtful accounts (984,000)                        (550,000)                         15,068,000$                  16,723,000$                  
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NOTE 5  INVESTMENTS 
 
  Investments consist of the following as of June 30, 2011:  

(Level 1) (Level 2) (Level 3) TotalEquities ‐ domestic  18,436,000$        ‐$                    ‐$                 18,436,000$    Equities ‐ international 5,460,000             ‐                     ‐                   5,460,000         Fixed income ‐ domestic 27,820,000          ‐                     ‐                   27,820,000       51,716,000$        ‐$                    ‐$                 51,716,000$    

Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets
Significant Other Observable Inputs Significant Unobservable Inputs

Fair Value Measurements Using

      Investments consist of the following as of June 30, 2010:  

(Level 1) (Level 2) (Level 3) TotalMoney 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
Significant Other Observable Inputs Significant Unobservable Inputs

Fair Value Measurements Using
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NOTE 5  INVESTMENTS (Continued)   Net investment gain is comprised of the following for the years ended June 30: 2011 2010Dividend and interest income 2,121,000$                     2,374,000$                     Realized and unrealized gains 4,222,000                      2,125,000                       Management fees and other (337,000)                        (258,000)                            Total net investment gain 6,006,000$                     4,241,000$                        
NOTE 6  CAPITAL ASSETS 
   Capital  assets  consist  of  the  following  as  of  June  30  (useful  lives  of  respective  asset  class  in parentheses):   2011 2010Computer equipment (Three years) 5,097,000$                     4,062,000$                     Computer software (Three years) 520,000                          277,000                          Furniture and fixtures (Seven years) 295,000                          295,000                          Leasehold improvements (Varies per lease) 1,394,000                      608,000                          Construction in progress (None) 416,000                          ‐                                         7,722,000                      5,242,000                       Less: accumulated depreciation (4,071,000)                     (2,581,000)                      3,651,000$                     2,661,000$                       
 
NOTE 7  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.  
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NOTE 8  RELATED PARTY TRANSACTIONS 
  During the year ended June 30, 2010, 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.  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.   Reimbursements made to  Argo  Pacific  for  related  expenses  such  as  travel,  telecommunications,  and  office  supplies  amounted  to $3,000  for  the year ended  June 30, 2010.   Total payments made to Argo Pacific  for  the year ended  June 30, 2010 were approximately $611,000.   There were no outstanding amounts due to Argo Pacific 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 $767,000 and  $833,000  for  the  years  ended  June  30,  2011  and  2010,  respectively,  under  the  fee  structure  of  the standard Registrar Accreditation Agreement.  To avoid any conflict of interest between ICANN and Melbourne IT,  Dr.  Tonkin  abstains  from  voting  on  all matters  he  identifies  as  potential  conflicts  of  interest  that  come before the Board.   Additionally,  during  years  ended  June  30,  2011  and  2010,  the  following  voting  Board  members identified that they may have conflicts  in accordance with ICANN’s Conflicts of Interest Policy:  Harald Tveit Alvestrand, Sebastien Bachollet, Steve Crocker, Chris Disspain, Bill Graham, Rita Rodin Johnston, Mike Silber and Kuo‐Wei Wu.  
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NOTE 9  COMMITMENTS    ICANN  leases  its  offices  and  certain  other  facilities  under  operating  lease  agreements.    The  lease agreements have various  termination clauses requiring  three  to  thirty‐four months’  rent  for early  termination.  Minimum future payments under operating leases for the future years ending June 30 are approximately:   2012 2,019,000$              2013 900,000                   2014 811,000                   2015 851,000                   2016 893,000                   Thereafter 2,361,000                Total 7,835,000$                 Rent expense amounted to approximately $2,684,000 and $2,113,000 for the years ended June 30, 2011 and 2010, respectively.  ICANN also has pass‐through and additional charges from certain sublessors that 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 $299,000 and $247,000 for the years ended June 30, 2011 and 2010, respectively. 
 
NOTE 10  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, 2011 and 2010 amounted to approximately $1,967,000 and $1,598,000,  respectively.    The  June  30,  2011  and  2010  payroll  contributions  were  $117,000  and  $107,000, respectively.      An internal audit of the 401(k) plan performed by ICANN revealed that between 2005 and 2008, some 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  earnings  resulting  from  the  late  payments.  On  January  31,  2011,  the Department of Labor issued a no action letter in recognition of ICANN’s voluntary compliance.    The above noted internal audit also revealed errors related to administration of the Plan.  ICANN filed an  application with  the  Internal  Revenue  Service  ("IRS")  for making  the  necessary  corrections  to  the  Plan under  the  IRS's  Voluntary  Correction  Program.    On  July  18,  2011,  the  IRS  issued  a  compliance  letter constituting enforcement resolution and accepting  ICANN’s application  for making necessary corrections  to the Plan.  Management intends to make those corrections by December 15, 2011.  
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