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�رسالة من
املدير التنفيذي

منذ إعالن تعييني في يونيو  ،2012حظيت بفرصة
استثنائية ألصبح جز ًءا من منظمة تعمل على رسم
شكل التطور في إدارة اإلنترنت بصفة يومية ،فضال ً عن
كوني جز ًءا من مجتمع  ICANNالضخم.
لقد أصبح اإلنترنت بالنسبة إلينا كالهواء الذي نتنفسه،
قيم يتسم باالنفتاح واملساواة واحليوية
فهو مورد عاملي ّ
والشفافية والالمحدودية .وفوق هذا كله ،هو مورد يتجاوز
اجلماعات واألمم خلدمة الصالح العام .وميكنني اجلزم بأنه
لوال منوذج أصحاب املصلحة املتعددين االرتقائي املعتمد
على اإلجماع الذي تطبقه  ،ICANNلم نكن لنستمتع
بإنترنت آمن ومستقر.
عاما ،تطورت
فعلى مدار تاريخها املمتد منذ أربعة عشر ً
 ICANNلتعكس صورة متغيرة للتطوير املستمر والترابط
والنمو غير املسبوق في النظام البيئي لنظام أسماء
النطاقات ( .)DNSفعلى سبيل املثال ،متثل نطاقات
املستويات العليا العامة اجلديدة ( )gTLDsأضخم تغيير
في عالم اإلنترنت منذ بدايته؛ وذلك بتقدمي إمكانيات جديدة
للصناعة ،وتعزيز املنافسة ،وزيادة اختيار املستهلك؛ ولهذا
فإن رفع قيمة قطاع  DNSما هو إال خطوة واحدة في هذه
العملية الدقيقة لكي نضمن أن يكون لكل مستخدم
من مستخدمي اإلنترنت صوت ومساهمة بارزة في التأثير
اإليجابي لذلك على العالم.
هاما
وقد كان تقدمي أسماء النطاقات الدولية ( )IDNsحدث ًا ً
ملنظمة  ،ICANNفهي مبثابة أداة فعالة جلعل الويب أكثر
سهول ًة للمشاركني على مستوى العالم ،بصرف النظر عن
مكان إقامتهم أو اللغة التي يتحدثونها .وإنه ملن دواعي
سروري أن تستمر  ICANNفي بذل تلك اجلهود لتوسيع
قدرات اإلنترنت وإمكانية الوصول إليه ،وأن تُبدي التزامها
بتعزيز أنشطة التواصل العاملي واملشاركة الدولية.
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يعكس التقرير السنوي للسنة املالية  2012األعمال
واإلجنازات العظيمة التي نفذها موظفو  ICANNاملوهوبون
ومتطوعوها وأعضاء مجلس إدارتها ،الذين هم أصحاب
الفضل األول في احملافظة على أمان اإلنترنت واستقراره
ومرونته .ومن هنا ،فإن ضمان االستخدام املسؤول
والشفاف ملوارد  ICANNاملالية للعمليات واملبادرات
املستمرة ليس مطل ًبا فحسب ،بل هو أمر إلزامي .فلن
تكون  ICANNفاعال ً مؤثرًا إال عندما تنجح في املوازنة بني
احتياجات دوائرها االنتخابية املتنوعة.
وتعتبر السنة املالية  2012حجر األساس وخارطة الطريق
ملستقبل يحمل طموحات هائلة وإمكانيات مثيرة .وإننا
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أولئك الذين ساهموا -
بفضل عملهم الشاق وتفانيهم لرسالة  - ICANNفي
حتسني اإلنترنت ليصبح بهذا الشكل الذي نراه عليه اليوم.
مع أطيب التمنيات،
فادي شحادة
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لقد كان القرار مبنح عقد وظائف هيئة أرقام اإلنترنت
امل خُصصة ( )IANAإلى  ICANNفي السنة املالية
املنقضية مبثابة تأكيد على أن منظمتنا القائمة على
أصحاب املصلحة املتعددين واملعتمدة على قيادة
متاما لتشغيل نظام أسماء
القطاع اخلاص ،مؤهلة ً
النطاقات وأنظمة معرفات اإلنترنت األخرى .وهذا بكل
تأكيد هو ما سعينا ألجله منذ إنشاء منظمتنا.
وقد أكد قرار إدارة االتصاالت واملعلومات الوطنية التابعة
لوزارة التجارة األمريكية على أهمية "تأكيد االلتزامات"،
وهي اتفاقية عام  2009التي أكدت استقاللية ICANN
ومسؤوليتها نحو اجملتمع العاملي والتزامها باتخاذ قرارات
مسؤولة وشفافة خلدمة الصالح العام.
واليوم ،نحافظ على بقاء اتفاقية "تأكيد االلتزامات" من
خالل املراجعات اجملتمعية املستمرة طوال العام ،لضمان
الوفاء بالتزاماتنا وحتديد مواطن التحسني .وهذا التقرير
السنوي يتضمن معلومات محدثة عن حالة املراجعات
اخملتلفة ،مبا في ذلك تنفيذ توصيات فريق مراجعة املسؤولية
والشفافية كما يتضمن معلومات عن املراجعات التي بدأت
هذا العام حول سياسة  Whoisبشأن األمان واالستقرار
واملرونة.
ويعتبر تقرير  Whoisجز ًءا من هدف أكبر هو حتسني الثقة
في السوق ،مما يؤدي في النهاية إلى حتسني األمان لدى
مالكي النطاقات الشرعيني .وكذلك فإن تقرير  SSRما
هو إال جانب واحد من جوانب تركيز  ICANNاملستمر
على األمان .وفي ضوء مشكالت برنامج  gTLDاجلديد
في السنة املالية  ،2012نعمل على تعزيز أنظمة
امللحة واالستفادة
 ICANNالداخلية بهدف حل املشكالت
ّ
من األحداث غير املتوقعة.
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وبنا ًء على توقيع جذر نظام أسماء النطاقات في يوليو
 ،2010يستمر مجتمع  ICANNواإلنترنت في تشجيع
مزودي خدمة اإلنترنت وغيرهم على تبني امتدادات أمان
نظام اسم النطاق ( .)DNSSECفكما هو معلوم،
ستزيد فائدة  DNSSECعندما يتم نشرها على نطاق
أوسع.
لقد شهدنا عددًا من التغييرات الهامة في املنظمة على
مدار العام املاضي .فقد تطور حجم املوظفني واجملتمع على
حد سواء ،مما يعكس النشاط املتزايد فيما يتعلق ببرنامج
أيضا املدير التنفيذي
 gTLDاجلديد .وهذا العام ،ودعنا ً
السابق السيد "رود بيكستروم" ،الذي أكمل عقده املمتد
لثالث سنوات في يونيو .كما قدم عضوا مجلس اإلدارة
"رينهارد شول" و"كامت توراي" استقالتهما في االجتماع
السنوي في أكتوبر .وفي نهاية هذا التقرير ،توجد قائمة
باملتطوعني الذين أنهوا خدمتهم مع  ICANNهذا العام.
وإننا لنتوجه إليهم بخالص الشكر واالمتنان تقديرًا
ملساهمتهم بالوقت واخلبرة في هذه املنظمة.
مع خالص التحية،
ستيف كروكر
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لقد مهدت  ICANNالطريق الستخدام املزيد من
"النقاط" أو نطاقات  ،TLDمثل " "dot-comفي
السنة املالية  ،2012وذلك من خالل تنفيذ برنامج
نطاقات املستوى األعلى العامة اجلديدة .ولكن في
حني أن ذلك البرنامج قد يكون مستحوذًا على اجلزء
األكبر من اهتمام مجتمع  ،ICANNإال أنها مستمرة
في تركيزها الواضح على أمان نظام اسم النطاق
واستقراره .وفيما يلي بعض إجنازات العام:

برنامج  gTLDاجلديد يجتذب حوالي
 2000طلب
لقد أدى التوسع العريض األول حليز أسماء
نطاقات املستوى األعلى إلى اجتذاب 1930
طل ًبا من  60بل ًدا ومنطقة ،مبا فيها 110
أسماء نطاقات دولية بأحرف غير التينية.
وتضمنت حملة االتصاالت املتعلقة
بنطاقات  gTLDاجلديدة إعالنات على
اإلنترنت وعلى شبكة البحث ،باإلضافة
إلى تغطية إعالمية موسعة وتوعية
عاملية .كما أدى جتمع "يوم اإلعالن" الذي
عُ قد في يونيو بلندن إلى جذب انتباه املئات
من احلضور والصحفيني من مختلف أنحاء
العالم ،وقد حضروا وكلهم شغف للتعرف
على مستقبل عالم .gTLD

 ICANNتربح عقد وظائف IANA
في يونيو  ،2012أكدت إدارة االتصاالت
واملعلومات الوطنية التابعة لوزارة التجارة
األمريكية أن  ICANNستظل هي املنفذ
لوظائف هيئة أرقام اإلنترنت امل خُصصة حتى
سبع سنوات إضافية .ورغم أن وظائف
 IANAمحدودة ،إال أنها تعتبر مجموعة
مهمة من املسؤوليات التي تتضمن إدارة
جذر نظام أسماء النطاقات (،)DNS
وتخصيص موارد أرقام بروتوكول اإلنترنت،
والتنسيق بني تخصيص املنافذ ومعايير
البروتوكول.

مشاركة قياسية في االجتماعات
شهدت االجتماعات العامة ملنظمة  ICANNفي العاصمة
السنغالية "داكار" ،والعاصمة الكوستاريكية "سان خوسيه"،
وكذلك "براغ" عاصمة التشيك حضورًا كبيرًا يعتبر هو أوضح
دليل على االهتمام املتزايد باملنظمة وببرنامج  gTLDاجلديد الذي
تطرحه .وقد سجل اجتماع  ICANNرقم  44أكبر نسبة حضور
عضوا من مجتمع اإلنترنت.
في تاريخ  ،ICANNبحضور 1821
ً
كما تواصلت املشاركة عن بُعد بقوة في االجتماعات الثالثة،
ومكّنت املشاركني الذين لم يستطيعوا احلضور بصورة شخصية
من اإلدالء بأصواتهم في النقاشات.
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 ICANNحتصل على وسام الشرف تقديرًا لدورها فيما
يخص أسماء النطاقات الدولية
�في مايو ،حصلت  ICANNعلى وسام الشرف
الرفيع للمعلوماتية من سمو الشيخ سالم العلي الصباح لعام
 ،2011وهو عبارة عن مبادرة رائدة اب ُتكرت لتشجيع جهود تطوير
تكنولوجيا املعلومات في العالم العربي .وقد كانت هذه هي
املرة األولى لتقدمي تلك اجلائزة السنوية ملنظمة عاملية .وقد وقع
االختيار على  ICANNاعترافًا بدورها في التنسيق بني أنظمة
معرفات اإلنترنت وتطويرها ،وتقديرًا ملساهمتها في تنويع اللغات
واألبجديات وتشجيع استخدام اللغة العربية في حيز اسم
النطاق.
إجمالي
عدد احلاضرين
		
املشاركة
			
تأكيد االلتزامات
عن بُعد،
إن اتفاقية "تأكيد االلتزامات" التي "أكملت عامها الثاني" خالل 			
			 لكل اللغات
هذه السنة املالية ،تؤكد استقاللية  ICANNومسؤوليتها نحو
اجملتمع العاملي والتزامها باتخاذ قرارات مسؤولة وشفافة خلدمة
3,192
1,246
 ICANN 42العاصمة السنغالية داكار
الصالح العام .وإن التزام  ICANNبالوفاء بهذه االلتزامات ،بل
وتخطيها كذلك ،ليظهر بطرق متعددة داخل املنظمة ،مبا في
2,536
1,426
 ICANN 43العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه
ذلك سلسلة املراجعات اجملتمعية ألهداف  ICANNالتنظيمية
األساسية .وقد أوصت املراجعة األولى من تلك املراجعات بسبع
1,552
1,821
 ICANN 44العاصمة التشيكية براغ
وعشرين طريقة ميكن من خاللها أن تعمل  ICANNعلى حتسني
مسؤوليتها وشفافيتها .وبنا ًء على ذلك أجريت حتسينات مهمة
�الذكرى السنوية للجنة  At-Largeاالستشارية،
ج ًدا في جميع هذه اجملاالت ،كما أوحت املراجعات بتحسينات
ومنظمات  At-Largeاإلقليمية،
إضافية طويلة األجل في عمليات مجلس اإلدارة واللجنة
وبرنامج املنح!
االستشارية احلكومية وكذلك عمليات املشاركة العامة .وقرب
شهد العام  2012الذكرى السنوية العاشرة للجنة At-Large
نهاية هذه السنة املالية ،اكتملت تقييمات كل من فريق مراجعة
االستشارية ( ،)ALACوالذكرى السنوية اخلامسة لبرنامج املنح
سياسة  Whoisوفريق مراجعة أمان واستقرار ومرونة نظام
وكذلك ملنظمات  At-Largeاإلقليمية .وهذه البرامج الثالثة
 .DNSوبنا ًء على التحسينات املوصى بها من الفريقني ،اتخذ
جميعا
مجلس اإلدارة اإلجراءات الالزمة في نهاية عام  ،2012وهي اآلن في
� ً
تدعم جهود  ICANNفي توسيع وصول مستخدمي اإلنترنت من
مرحلة التنفيذ.
األفراد ومشاركة املستخدمني من البلدان النامية في عملية وضع
سياسات  ICANNاملعتمدة على اجملتمع.
تطور عملية نشر  IPv6نتيج ًة لتصديق مجلس إدارة
 ICANNعلى خطة بشأن عناوين  IPv4املستردة
جلنة  AT-LARGEالعامة
�
بعد عام ونصف من إعالن تخصيص آخر عناوين ( IPv4اإلصدار
2012–2002
 4لبروتوكول اإلنترنت) من ِقبل  ICANNومعها منظمة موارد
تأسست جلنة  At-Largeاالستشارية بتشكيلها احلالي في
األرقام وجلنة تشييد اإلنترنت وجمعية اإلنترنت ،أصبح استخدام
 2002لتوفير طريقة يستطيع من خاللها مستخدمو اإلنترنت
اجليل التالي من عناوين اإلنترنت ( )IPv6في منو مستمر.
النشطاء من األفراد حول العالم املشاركة في  .ICANNومن هنا،
فإنها تعتبر الكيان التنظيمي الرئيسي داخل  ICANNملستخدمي
شاركت  ICANNفي اليوم العاملي إلطالق  IPv6الذي نظمته
اإلنترنت من األفراد ،ويتمثل دورها في تقدمي استشارات بشأن أنشطة
جمعية اإلنترنت بتاريخ  6يونيو  ،2012والذي أعلن فيه مزودو
�
 ICANNوعالقة تلك األنشطة مبصاحلها .وقد قدمت اللجنة 41
خدمة اإلنترنت ومصنعو أجهزة الشبكات املنزلية من مختلف
بيان ًا وقرارًا وخطابًا في السنة املالية  .2012كما أنها نشطة في
أنحاء العالم متكني  IPv6بصفة دائمة.
أنشطة التوعية بهدف زيادة عدد املنظمات التي ميكن أن تصبح
هياكل  At-Largeمعتمدة ( .)ALSesوفي منتصف عام
ص ّدق مجلس إدارة  ICANNفي مايو  2012على سياسة
 ،2012وصل عدد هياكل  At-Largeإلى  144هيكالً ،فضال ً عن
عاملية وضعتها سجالت اإلنترنت اإلقليمية اخلمسة بشأن إعادة
العديد من الطلبات املوجودة قيد النظر.
تخصيص عناوين  IPv4املستردة.
�منظمات  AT-LARGEاإلقليمية
2012–2007
توجد خمس منظمات  At-Largeإقليمية ( )RALOsتنظم
هياكل  At-Largeاخملتلفة حسب موقعها اجلغرافي .ومهمة تلك
املنظمات هي إبقاء مجتمع مستخدمي اإلنترنت في منطقتها على
اطالع بأنشطة  ICANNمن خالل التوعية العامة وتوزيع املعلومات
واملعرفة ،باإلضافة إلى ربط املنظر اإلقليمي بتطوير االستشارات
السياسة للجنة  .ALACوقد عقدت منظمتان من تلك املنظمات
سلسلة جلسات لبناء القدرات وجمعيات عمومية في اجتماعي
 ICANNفي داكار وسان خوسيه في كوستاريكا خالل عام .2012

برنامج املنح
2012–2007
منحا
يوفر برنامج املنح من ً ICANN
ألعضاء مجتمع اإلنترنت الذين ال ميكنهم
حضور اجتماع  ICANNالعام بوسيلة
أخرى .واليوم ،يوجد أكثر من  400خريج
من مجتمع  ccTLDوالهيئات احلكومية
ومنظمات اجملتمع املدني ومجتمعات
التجارة واألعمال واألكادمييات ،مما يدل على
جناح البرنامج في بناء القدرات باإلضافة
إلى جذب أفكار جديدة ومتطورة في
مناقشاتنا.

مفاوضات اتفاقية اعتماد أمناء السجالت
خالل اجتماع  ICANNرقم  42بالعاصمة
�السنغالية داكار
في أكتوبر  ،2011و ّجه مجلس اإلدارة
 ICANNوأمناء السجالت املعتمدين
لديها إلى البدء في املفاوضات الثنائية
حول مراجعة بنود اتفاقية اعتماد أمناء
السجالت .وقد ركزت املفاوضات على تقدمي
الهدفني املتمثلني في حماية املسجلني
وضمان زيادة األمان ،وتضمنت توصيات من
هيئات قانونية ومجتمع اإلنترنت املوسع.
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"في مايو ،حصلت  ICANNعلى وسام الشرف الرفيع للمعلوماتية
من سمو الشيخ سالم العلي الصباح لعام  ،2011وهو عبارة عن مبادرة
رائدة اب ُتكرت لتشجيع جهود تطوير تكنولوجيا املعلومات في العالم العربي.
وقد كانت هذه هي املرة األولى لتقدمي تلك اجلائزة السنوية ملنظمة عاملية".

وبانتهاء السنة املالية  ،2012عقدت
 ICANNومجموعة أصحاب مصلحة
أمناء السجالت (من خالل فريق التفاوض
لديها)  18جلسة تفاوض موسعة .ومت
التوصل إلى اتفاق في عدة مجاالت مثل
مسؤوليات أمناء السجالت عند إنشاء
برنامج اعتماد خدمة خصوصية/وكيل
وتعديل إساءة استخدام نقاط االتصال .أما
املسائل األساسية املتبقية في املفاوضات
فتتضمن وسائل التحقق من بيانات
التسجيل ( )Whoisونطاق االلتزامات
املتعلقة باحتجاز البيانات.

إجنازات
 ICANNفي
ضوء مجاالت
التركيز
اإلستراتيجية
األربعة

اإلجنازات في ضوء مجاالت
التركيز األربعة

+ +احلفاظ على جاهزية نظام أسماء

مبا فيها IANA
+ +عمليات  IANAالسليمة

+ +تعزيز إدارة مخاطر نظام أسماء

+ +مرونة عمليات اجلذر L
+ +التحسينات املستمرة

النطاقات
+ +تبني امتدادات أمان نظام أسماء

+ +التدويل
+ +مسؤولية وظائف  IANAاملستمرة

استقرار وأمان DNS

تتم عمليات  ICANNاستنادًا إلى عملية تخطيط
إستراتيجي سنوية يتم حتديثها بصورة مستمرة وتصب في

�التقرير السنوي لعام
2012

عملية تخطيط  ICANNاألكبر وفي تطوير خطة التشغيل
السنوية وامليزانية .وفيما يلي إجنازات  ICANNفي ضوء

النطاقات وحتفيزها

النطاقات ( )DNSSECبشكل شامل
+ +تعزيز التعاون الدولي بشأن نظام أسماء

�وطويلة املدى

�مجاالت التركيز اإلستراتيجية األربعة للسنة املالية :2012

النطاقات
�+ +تعزيز مرونة DNS

نظام بيئي صحي حلوكمة اإلنترنت
+ +دور مستمر في حوكمة اإلنترنت

�التنافسية وثقة املستهلك

التنافسية وثقة املستهلك واختيار

+ +تنوع أصحاب املصلحة
+ +املسؤولية والشفافية على املستوى

املستهلك
+ +احلفاظ على القواعد الرسمية

العاملي
+ +تعزيز الثقة في إشراف ICANN

+ +زيادة خيارات  TLDفي املزيد من اللغات
+ +نطاقات  gTLDsاجلديدة مبا فيها أسماء

+ +العمل مبا يخدم الصالح العاملي العام
+ +العمل مع أصحاب مصلحة متعددين

�استقرار وأمان DNS
واختيار املستهلك
�العمليات األساسية مبا فيها IANA
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األهداف اإلستراتيجية:

�العمليات األساسية

�نظام بيئي صحي
حلوكمة اإلنترنت

النطاقات الدولية
+ +تخفيض مستوى إساءة استخدام
التسجيل
+ +زيادة مستوى التنافسية في الصناعة

الكاريبي ،ومبادرة اجلرمية اإللكترونية لدول الكومنولث ،و
 ،APECTELومؤمتر األمان (.)Security ConFAB

�استقرار وأمان
DNS
األهداف اإلستراتيجية
�+ +احلفاظ على جاهزية نظام أسماء
النطاقات وحتفيزها
�+ +تعزيز إدارة مخاطر نظام أسماء
النطاقات
+ +تبني امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات
( )DNSSECبشكل شامل
�+ +تعزيز التعاون الدولي بشأن نظام
أسماء النطاقات
+ +تعزيز مرونة DNS
تشجيع تبني DNSSEC
إن جهود  ICANNفي سبيل التوعية بامتدادات أمان
نظام أسماء النطاقات ( )DNSSECفي احملافل
الدولية واإلقليمية واحمللية قد أدت إلى تسريع وتيرة نشر
 ،DNSSECحيث مت توقيع  92نطاقًا من إجمالي 315
نطاق مستوى أعلى (بد ًءا من  28أغسطس )2012
وتنامي دعم أمناء السجالت ومزودي خدمة اإلنترنت .وقد
شارك موظفو  ICANNفي فعاليات أو مؤمترات نظمتها
شركات وهيئات حكومية وقانونية وجمهور اإلنترنت ،مثل
املؤمتر الدولي لألمان اإللكتروني ،واالحتاد الوزاري التصاالت

اإلجنازات في ضوء مجاالت
التركيز األربعة
�التقرير السنوي لعام
2012
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وباإلضافة إلى توسيع وصول جمهورها ،بذلت ICANN
أيضا جهودًا مع منظمات أخرى ،مثل جمعية اإلنترنت،
ً
لتشجيع تبني  .DNSSECومن خالل املسارين ،أحدثت
هذه اجلهود اإلقليمية فيما يخص التدريب والتوعية بـ
 DNSSECقفزة في طلبات التدريب على DNSSEC
ومتابعة خطط النشر لنطاقات .TLDs
كما أن التعاون الوثيق واملساعدة الفنية املباشرة بشأن
نطاقات  ccTLDومشغليها قد أسفرا عن عمليات
نشر  DNSSECبواسطة مركز معلومات الشبكات
التنزاني ومركز معلومات شبكات ترينيداد وتوباجو ،وذلك
باإلضافة إلى اجلهود الذاتية املبذولة من اطراف أخرى كمركز
معلومات الشبكات واإلنترنت في كوستاريكا على سبيل
املثال ،ملساعدة اآلخرين في منطقته فيما يتعلق بالنشر.
تدريب قدرات DNS
أجرى موظفو  ICANNعددًا من ورش العمل اجملتمعية حول
األمان التشغيلي وتطبيق القانون فيما يندرج حتت أمان
نظام أسماء النطاقات .كما قدم املوظفون الدعم لورشة
عمل عقدتها مجموعة عمل مكافحة اخلداع في العاصمة
التشيكية "براغ" وقدموا جلسة حول مصادرات النطاق.
وباإلضافة إلى ذلك ،عقد املوظفون جلسة تدريبية حول
 ccTLDمع منظمات  TLDإقليمية.
النطاقات املكونة من حرف واحد واخلالية من النقطة "".
أصدرت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار تقارير حول
االعتبارات الفنية لتنفيذ نطاقات املستوى األعلى الدولية
املكونة من حرف واحد والنطاقات اخلالية من رمز النقطة
" ،".وأوصت اللجنة باتباع توجه محافظ للتعامل مع
نطاقات  IDNذات احلرف الواحد .واكتشفت اللجنة أن
النطاقات اخلالية من رمز النقطة " ".ال ميكن الوصول إليها
عامليا وقد ينتح عنها بعض مخاطر األمان وفقً ا لتنفيذ
ً
 DNSاحلالي وسلوك التطبيق.

منوذج بيانات تسجيل اسم النطاق
في سبيل تشجيع االتساق في بيانات تسجيل اسم
النطاق ،وضعت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار
منوذ ًجا لبيانات تسجيل اسم النطاق للدراسة اجملتمعية،
أساسا لنموذج هيكلي قابل للتوسع
يصلح ليكون
ً
ومستند إلى املعايير ،بهدف تسجيل املعلومات املرتبطة
باسم النطاق قبل "متثيله" في نظام أسماء النطاقات.
�فريق مراجعة أمان واستقرار
ومرونة نظام DNS
في نهاية هذه السنة املالية ،كان فريق املراجعة اجملتمعية
املكلف مبوجب اتفاقية "تأكيد االلتزامات" بالتأكيد على
فاعلية خطط وأنشطة  ICANNفيما يتعلق بأمان
واستقرار ومرونة  ،DNSقد أنهى عمله .ومت نشر تقييم
هذا الفريق املستقل إلى جانب  28توصية بخصوص تقدم
عمل  ICANNفي هذا اجملال بهدف النقاش اجملتمعي،
ونال موافقة مجلس اإلدارة في أكتوبر  .2012وكانت تلك
التوصيات ،التي هي في مرحلة التنفيذ اآلن ،قد تناولت
تنفيذ خطة أمان  ،ICANNوفعالية اخلطة في التعامل مع
التحديات والتهديدات احلالية واحملتملة ،واحلد الذي تصبح
عنده خطة األمان قادرة على مجابهة التحديات والتهديدات
املستقبلية فيما يتعلق بأمان واستقرار ومرونة نظام
 DNSلإلنترنت (مبا يتسق مع رسالة  ICANNالفنية
احملددة) .مزيد من املعلومات على www.icann.org/en/
news/public-comment/ssr-rt-final-report.21jun12-en.htm

�التنافسية
�وثقة املستهلك
واختيار املستهلك
�األهداف اإلستراتيجية
 +احلفاظ على اجلذر الرسمي الفردي
 +زيادة خيارات  TLDمبزيد من اللغات
 +نطاقات  gTLDsاجلديدة مبا فيها أسماء
النطاقات الدولية
 +تخفيض مستوى إساءة استخدام التسجيل
 +زيادة مستوى التنافسية في الصناعة
برنامج  GTLDاجلديد
بعد أكثر من سبع سنوات من التخطيط ،بدأت
 ICANNفي تنفيذ عملية لقبول وتقييم نطاقات
املستوى األعلى العامة اجلديدة ،وستؤدي هذه العملية
إلى زيادة في نطاقات املستوى األعلى الدولية وكذلك
في مستوى تنافسية صناعة أسماء النطاقات.

بعد التوسع في عالم نطاقات  .comو .govو
 .orgو 19نطاقًا آخر من نطاقات  ،gTLDsفتح
برنامج  gTLDاجلديد من  ICANNاجملال لكل أنواع
الكلمات مبختلف اللغات واألبجديات لكي تصبح
نطاقات مستوى أعلى.
وبد ًءا من  11يناير  2012حتى  30مايو ،2012
قبلت  ICANNعدد  1930طل ًبا إلجمالي 1409
نطاقات مختلفة من نطاقات  gTLDاجلديدة .ومن
بني الطلبات املستلمة البالغ عددها :1930
 66 +طلب اسم جغرافي.
 116 +طلب أسماء نطاقات دولية،
( )IDNsلسالسل في أبجديات مثل
العربية والصينية والسريانية.

التنافسية وثقة املستهلك
واختيار املستهلك
�التقرير السنوي لعام
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303

675

911

آسيا واحمليط الهادئ

أوروبا

أمريكا الشمالية

الطلبات املستلمة
09

17
إفريقيا

24
�أمريكا الالتينية
وجزر الكاريبي

�إحصائيات من  60بل ًدا
ومقسمة حسب تقسيم املناطق اجلغرافية
ومنطقة
ّ
من .ICANN

�آليات حماية حقوق
ببرنامج  GTLDاجلديد
حماية العالمة التجارية أحد أهم مكونات برنامج
 gTLDاجلديد .وقد تعاونت  ICANNمع مجتمع
اإلنترنت طوال مرحلة وضع السياسة وعمليات
التنفيذ لتطوير آليات قوية حلماية العالمات التجارية
التي هي مبثابة ركن أساسي في البرنامج .وفيما يلي
سنسلط الضوء على العمل املبذول في آليتني من
آليات حماية العالمات التجارية.
مركز معلومات العالمات التجارية
سيعمل "مركز معلومات العالمات التجارية" كمخزن
معلومات يقدم خدمات املصادقة والتحقق لبيانات
العالمات التجارية .وبإمكان أصحاب العالمات
التجارية ومشغلي سجالت  gTLDاالعتماد على
مركز املعلومات لدعم آليات حماية احلقوق حليز gTLD
اجلديد .وقد مت تصميم مركز املعلومات ليكون متا ًحا
بشكل عاملي ،مع إمكانيات للتحقق من بيانات
العالمات التجارية في كل أنحاء العالم.

التنافسية وثقة املستهلك
واختيار املستهلك
�التقرير السنوي لعام
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نطاقات  GTLDSاجلديدة مبا فيها أسماء
النطاقات الدولية
واصل برنامج تهجئات أسماء النطاقات الدولية
دراسته للمشكالت املرتبطة بالتفويض احملتمل
لنطاقات  ،IDN TLDللمساعدة في العمل نحو
إيجاد حلول فنية أو سياسية لتلك املشكالت.
وقامت ست فرق لدراسة احلاالت ،تضم خبراء
لغويني وفنيني ،بتحديد مشكالت التهجئة فيما
يخص األبجديات العربية والصينية والسيريالية
والديفنجارية واليونانية والالتينية ،ثم أصدرت
نتائجها وتوصياتها في تقرير.

( .km+ +جزر القمر)
( .mn+ +منغوليا)
( .na+ +ناميبيا)
( .nc+ +كاليدونيا اجلديدة)
( .nr+ +ناورو)
( .om+ +عُ مان)
( .pf+ +بولينيزيا الفرنسية)
( .ph+ +الفلبني)
( .ps+ +فلسطني)
( .sx+ +سانت مارتن)
( .tl+ +تيمور الشرقية)

قسم التتبع السريع لـ IDN
زاد عدد أسماء النطاقات الدولية التي مت إدخالها
في منطقة اجلذر ،من  30إلى  32خالل هذه السنة
املالية ،مما أدى إلى رفع الرقم اإلجمالي لسالسل
 IDNاملعتمدة خالل برنامج التتبع السريع لـ IDN
إلى  40سلسلة .وتسمح أسماء  IDNباستخدام
أبجديات بخالف الالتينية (كالعربية والصينية).

جلان  AT-LARGEاالستشارية في أرقام
واصلت جلان  At-Largeاالستشارية زيادة أنشطتها
وطرح آرائها في تطوير سياسة  ،ICANNوذلك من
خالل تقدمي  41بيان ًا وقرارًا وخطابًا بخصوص مسائل
تتضمن على سبيل املثال سياسة االنتقال بني
السجالت وبرنامج  gTLDاجلديد.

فريق مراجعة سياسة WHOIS
تعاون أصحاب املصالح املتطوعون ،مبا في ذلك
قبيل نهاية هذه السنة املالية ،قام الفريق اجملتمعي
أصحاب مصالح بروتوكول اإلنترنت والسجالت
املستقل املكلف مبوجب اتفاقية "تأكيد االلتزامات"
معا بد ًءا من نوفمبر  2011وحتى
وأمناء السجالتً ،
مبراجعة سياسة  Whoisوتنفيذها ،بتقدمي تقريره
مارس  2012في مجموعة مساعدة التنفيذ لتقدمي
إلى مجلس إدارة  .ICANNوتضمن تقرير الفريق
استشارات حول مشكالت التنفيذ الرئيسية.
 16توصية لتحسني فعالية تنفيذ سياسة
واستخدمت مشاركاتهم في تطوير منوذج تنفيذ
 ،Whoisمبا في ذلك القدرة على تلبية االحتياجات
مبدئي ملركز املعلومات ،مبا في ذلك تنفيذ خدمات
الشرعية لتطبيق القانون وتعزيز ثقة املستهلك.
 Sunriseوخدمات دعاوى العالمات التجارية التي
وبعد مناقشة ومشاورة وحتليالت مجتمعية
ستكون مطلوبة لكل سجالت  gTLDاجلديدة.
موسعة لتوصيات الفريق ،قرر مجلس اإلدارة في
نوفمبر  2012ما يلي )1 :بذل جهد جديد إلعادة
واختارت  ICANNشركة ديلويت خلدمات مخاطر
تعريف الغرض من جتميع بيانات تسجيل gTLD
الشركات (Deloitte Enterprise Risk
وصيانتها وتوفير إمكانية الوصول إليها بهدف
 )Servicesوشركة  IBMكشريكني في عمليات
التأسيس لسياسة جديدة )2 ،تطبيق االلتزامات
مركز معلومات العالمات التجارية في يونيو ،2012
بعد عملية اختيار بدأت بطلب إصدار معلومات ونشرت التعاقدية احلالية بالكامل فيما يتعلق بتجميع
بيانات  Whoisلنطاقات  gTLDوالوصول إليها
في أكتوبر .2011
ودقتها .مزيد من املعلومات على www.icann.
org/en/groups/board/documents/
نظام التعليق السريع املوحد
.resolutions-08nov12-en.htm
خالل اجتماع  ICANNرقم  44في براغ ،شارك
أصحاب مصالح اجملتمع في جلسة حول آلية أخرى
أعضاء  CCNSOاجلدد
حلماية احلقوق ،وهي نظام التعليق السريع املوحد
تضع منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
( .)URSويوفر نظام  URSألصحاب العالمات
سياسات عاملية بخصوص نطاقات املستوى األعلى
التجارية آلية سريعة وفعالة "إليقاف" أسماء
لرمز البلد وتوفر منتدى ملديري  ccTLDبهدف
النطاقات التي تنتهك القواعد صراحةً .وقد ناقش
تطبيق أفضل املمارسات ومشاركتها.
املشاركون التعديالت املمكنة في نظام  URSوالتي
قد تساعد في حتقيق األهداف املتمثلة في عمليات
أعضاء  ccNSOاجلديد في السنة املالية 2012
فعالة وغير مكلفة ،مع احلفاظ على وسائل حماية
( .ae+ +اإلمارات)
�املسجلني
( .bf+ +بوركينا فاسو)
داخل العملية .وستتواصل النقاشات حتى يتم
( .cw+ +كوراساو)
التوصل لنموذج كامل وناجح لنظام .URS
( .gg+ +جيرنزي)
( .iq+ +العراق)
( .is+ +أيسلندا)
( .je+ +جيرسي)

�هياكل  At-Largeاجلديدة في
السنة املالية 2012
+ +فرع جمعية اإلنترنت بأرمينيا
+ +فرع جمعية اإلنترنت بالبحرين
+ +فرع جمعية اإلنترنت في ترينيداد وتوباجو
 - ISOC CR+ +جمعية كوستاريكا لتطوير
اإلنترنت
+ +مركز التعليم اإلعالمي غير احلكومي
معا ضد اجلرمية اإللكترونية
ً - TaC+ +
+ +ويكيميديا النمسا
العمليتان األساسيتان في تطوير السياسة
في مايو ،تبنى مجلس اإلدارة آخر توصية متبقية
بخصوص اجلزء ب من سياسة االنتقال بني السجالت،
في عملية تطوير السياسة .وقد كانت هذه العملية
املمتدة لعامني هي الثانية في سلسلة مكونة من
خمس عمليات لفحص اإلجراء اخلاص بنقل مالكي
أسماء النطاقات ألسمائهم من أحد السجالت
املعتمدة من  ICANNإلى سجل آخر.
وفي أكتوبر ،تبنى مجلس إدارة  ICANNتوصيات
متعلقة مبا يحدث بعد انتهاء صالحية أسماء
النطاقات ،وهي توصيات مقدمة من فريق عمل
استرداد أسماء النطاقات املنتهية .وقد أدى هذا إلى
عملية ممتدة لعامني لفحص سياسات السجالت
احلالية بخصوص جتديد ونقل وحذف أسماء النطاقات
املنتهية.

�العمليات
�األساسية
�مبا فيها
IANA
األهداف اإلستراتيجية

 +سالمة عمليات IANA
 +مرونة عمليات اجلذر L
 +التحسينات املستمرة ()EFQM
 +التدويل
 +مسؤولية وظائف  IANAاملستمرة
وطويلة املدى

قسم IANA
خلف كواليس اإلنترنت توجد بنية أساسية غير مركزية
مصممة بحيث تقدم املرونة واملوثوقية .واجلزء الهام من
هذه البنية األساسية هو نظام أسماء وعناوين يستخدم
"املعرفات" الفريدة التي تتيح ألجهزة الكمبيوتر والشبكات
التواصل مع بعضها عبر مختلف األنظمة والتنسيقات.
وهذه املعرفات الفريدة هي أسماء النطاقات وعناوين
بروتوكول اإلنترنت وأرقام معلمات ومنافذ البروتوكول.
ويشار إلى تخصيص تلك املعرفات وتوزيعها باسم وظائف
.IANA
في يونيو  ،2012جنحت  ICANNفي جتديد عقدها من
إدارة االتصاالت واملعلومات الوطنية التابعة لوزارة التجارة
األمريكية لتوفير وظائف  IANAملدة  7سنوات بحد
أقصى ،وهي أطول مدة يسمح بها العقد لهذه الوظائف
حتى اآلن.
أجرى قسم  IANAتقييمه الذاتي لتميز األعمال التجارية
للعام الثالث بنا ًء على منوذج متيز  .EFQMوقد سجل
حتسنًا بنسبة  49باملائة مقارنة بالعام املاضي في
العمليات ،واملنتجات واخلدمات ،ونتائج العمالء ،والريادة،
والنتائج الرئيسية .وباإلضافة إلى ذلك ،أكمل القسم
استبيانه األول من نوعه لقياس مدى الرضا عن توفيره
خلدمات  ،IANAوعكست النتيجة رضا املشاركني بنسبة
تفوق  80باملائة في كل الفئات.
كما وقعت  ICANNعلى تعديل ميتد لعام واحد في
مذكرة تفاهم  IETF ICANN 2000بخصوص اتفاقيات
مستوى اخلدمة.

�العمليات األساسية
مبا فيها IANA
�التقرير السنوي لعام
2012
11

آليا
تشغيل نظام إدارة منطقة اجلذر ً
في سبيل زيادة املرونة ملديري  TLDمع توفير شفافية أكبر
للمجتمع في الوقت ذاته ،أكملت  ICANNوVerisign
NTIAو العام األول من التشغيل اآللي الشامل لطلبات
منطقة اجلذر ،مثل طلبات تغيير ُموقِّع التفويض أو اسم
اخلادم .وبعد سنوات من العمل ،مت طرح النظام في يوليو
 2011بواسطة األطراف الثالثة لزيادة الكفاءة وتقليل
احتمالية اخلطأ البشري.
منطقة اجلذر تكمل العام الثاني من أمان التوقيع
الرقمي
شهد يوليو  2012اكتمال العام الثاني لتوفر اجلذر املوقَّع،
والذي يتضمن تشفير املفتاح العام في التسلسل الهرمي
لـ  DNSويسفر عن بنية حتتية رئيسية عامة ( )PKIتتميز
بأنها فردية ومفتوحة وعاملية ألسماء النطاقات .وكان ذلك
نتيجة ما يزيد عن عقد كامل من التطوير املعتمد على
املعايير املفتوحة واملستند إلى اجملتمع.
عمليات اجلذر L
جزء من املشروع التجريبي املستمر للتوسع في توزيع جذر
عامليا ،تعاونت  ICANNمع شركاء محليني لتثبيت عقد
L
ً
جذر  Lفي  28بل ًدا خالل هذه السنة املالية .ويهدف ذلك
إلى زيادة املرونة في حاالت إساءة االستخدام أو الهجمات
على نظام أسماء النطاقات من خالل تعزيز قدرة حتليل
االسم.
تتوفر خريطة ملواقع العقد باإلضافة إلى مزيد من املعلومات
على .www.root-servers.org

"أجرى قسم  IANAتقييمه الذاتي لتميز األعمال التجارية للعام
الثالث بنا ًء على منوذج متيز  .EFQMوقد سجل حتسنًا بنسبة
 49باملائة مقارنة بالعام املاضي في العمليات ،واملنتجات واخلدمات،
ونتائج العمالء ،والريادة ،والنتائج الرئيسية".

�العمليات األساسية
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قائمة البلدان التي مت تثبيت عقد جذر  Lفيها خالل
السنة املالية :2012
1 1أستراليا  -بريزبن
2 2النمسا  -فيينا
3 3البرازيل  -بيلو هوريزونتي ،وبرازيليا ،وكامبيناس،
وكوريتيبا ،وفلوريانوبوليس ،وفورتيليزا ،واوندرينا،
وبورتو أليجري ،وريو دي جانيرو ،وسلفادور ،وساو
جوزيه دوس كامبوس
4 4كندا  -ميسيسوجا ،وأوتاوا ،وفانكوفر
5 5كوستاريكا  -سان خوسية
6 6اإلكوادور  -كيتو
7 7فرنسا  -ريونيون
8 8أملانيا  -برلني ،وهامبورج ،وميونخ
9 9أيرلندا  -دبلن
110إيطاليا  -تورينو
111اليابان  -طوكيو
112كازاخستان  -سيمي
113املكسيك  -مونتري
114موزمبيق  -مابوبتو
115نيوزيلندا  -كرايستشيرش ،وماجنير ،وويلينجتون
116النرويج  -ألينساكير
117الصني  -بكني
118البرتغال  -بورتو
119روسيا  -موسكو
220السنغال  -داكار
221سنغافورة  -شانغي
222كوريو اجلنوبية  -إنشيون
223إسبانيا  -برشلونة
224سويسرا  -جنيف
225تركيا  -إسطنبول
226اململكة املتحدة  -ليدز
227أوكرانيا  -أوديسا
228الواليات املتحدة  -بوسطن بوالية
ماساشوستس ،وبورتالند بوالية أوريجون،
وكولبيبر بوالية فيرجينيا
229اليمن  -صنعاء

WHOIS
توفر سياسة " "Whoisإمكانية وصول عام إلى
بيانات حول أسماء النطاقات املسجلة ،وعقود
املسجلني ،وغيرها من املعلومات الهامة (ويُشار إلى
أيضا باسم "بيانات التسجيل") .ويجب على
ذلك ً
املسجلني املعتمدين من  ICANNنشر معلومات
عقودهم وغيرها من املعلومات املتعلقة مبالكي
أسماء النطاقات املسجلة من خالل .Whois
وفي السنة املالية  ،2012أجريت عدة نقاشات
مجتمعية بخصوص اجلوانب اخملتلفة لـ ،Whois
وتناولت مسائل تتعلق بتطبيق القانون واملدافعني عن
اخلصوصية.
أجرى مجلس  GNSOعدة دراسات لتوفير معلومات
موثوقة ومعبرة عن الواقع للمناقشات اجملتمعية حول
 ،Whoisمن بينها:
+ +دراسة إساءة استخدام وكيل/خصوصية ،Whois
وأجراها مختبر الفيزياء الوطني البريطاني
+ +دراسة إساءة استخدام  ،Whoisوأجراها معهد
 CyLabالبحثي التابع جلامعة كارنيجي ميلون
+ +دراسة تعريف مسجل  ،Whoisوأجراها املركز
القومي ألبحاث الرأي بجامعة شيكاغو
+ +استطالع رأي أعضاء مجتمع  ICANNفيما يتعلق
بتأييد تقرير قائمة شروط خدمة  Whoisالذي
نشره الفريق
وفي هذا العام ،وافق مجلس  ICANNعلى سياسة
وضعها اجملتمع تهدف إلى تسهيل طلبات حتويل اسم
النطاق .وهذه السياسة ،التي تعتبر جز ًءا من جهد
على مستوى أكبر يشترك فيه أطراف متعددون بهدف
حتسني سياسة االنتقال بني السجالت ،تشترط على
أمناء السجالت املعتمدين التحديد الواضح للشروط
التي مبوجبها سيكون النطاق غير متوفر أو باألحرى
"مغلقً ا".
بدأ مجلس  GNSOعملية جديدة من عمليات
تطوير السياسة ،وهي تتعلق بالسياسة املوحدة حلل
النزاع حول أسماء النطاقات .وتهدف العملية إلى

دراسة الطريقة املطلوبة في التعامل مع غلق أسماء
النطاقات خالل النزاعات .كما بدأ اجمللس عملية
تطوير سياسة أخرى لتحديد ما إذا كان مطلوبًا أم
غير مطلوب من أمناء سجالت نطاقات املستوى
األعلى املوجودين صيانة أكبر قدر من البيانات حول
املسجلني مثلما هو احلال مع مشغلي نطاقات
 gTLDاجلديدة ،مبوجب شروط برنامج gTLD
اجلديد.
برنامج الفاعلية التنظيمية
في عامه الثاني ،أسفر برنامج الفاعلية التنظيمية
من  ICANNعن نتائج مهمة في مجاالت مثل
تطوير املوظفني ودمج املوظفني العاملني عن بُعد.
ومن بني تلك النتائج ،برنامج متكامل لتطوير
املوظفني يطالب املديرين بتدريب وتوجيه املوظفني،
باإلضافة إلى برنامج لإلدارة وتطوير القيادة .ويتوفر
البرنامجان في شكل تعليم عن بُعد وفي حجرات
الدراسة .وقد متكن املوظفون من قياس مستوى
التطور من خالل استطالع الفاعلية التنظيمية
السنوي الثاني هذا العام ،والذي يعتبر األساس جلهود
حتسني مستمرة في العمليات
�
واألشخاص والتخطيط.
املوارد البشرية واإلدارة
واصلت  ICANNحتسني حالة املوارد البشرية
والوظائف اإلدارية من خالل إكمال إطار عمل لتعويض
املوظفني يتبناه مجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى تنفيذ
نظام إلدارة املوارد البشرية .وقد مت توظيف أكثر من
 30موظفً ا جدي ًدا خالل هذه السنة املالية .وانتقل
املوظفون إلى مكاتب جديدة ومبساحة أكبر وتتميز
بخصائص تكنولوجية وأمنية معززة في بروكسل
ببلجيكا ولوس أجنلوس بكاليفورنيا .كما قدم
املوظفون خدمات دعم خالل السفر ألكثر من 400
مسافر إجماال ً إلى اجتماعات  ICANNالثالثة.

�نظام بيئي
صحي حلوكمة اإلنترنت
1821
العاصمة التشيكية براغ
24.06.2012 ,#44

1625

1346

1767

بروكسل ببلجيكا
25.06.2010 ,#38

سيول بكوريا
30.10.2009 ,#36

1341

سان فرانسيسكو
بكاليفورنيا الواليات
�املتحدة األمريكية
18.03.2011 ,#40

1426

سنغافورة
24.06.2011 ,#41

740

1246

نيروبي بكينيا
03.12.2010 ,#37

داكار بالسنغال
10.28.2011 ,#42

1052
سيدني بأستراليا
26.06.2009 ,#35

العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه
16.03.2012 ,#43

1026
قرطاجنة بكولومبيا
10.12.2010 ,#39

�مشاركة عامة
�متزايدة في
منوذج أصحاب املصلحة املتعددين
نظام بيئي صحي حلوكمة
اإلنترنت
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�األهداف اإلستراتيجية
 +دور مستمر في حوكمة اإلنترنت
 +تنوع أصحاب املصلحة
 +املسؤولية والشفافية على املستوى العاملي
 +تعزيز الثقة في إشراف ICANN
 +العمل مبا يخدم الصالح العاملي العام
 +العمل مع أصحاب مصلحة متعددين
مشاركة عامة متزايدة في منوذج أصحاب املصلحة
املتعددين
املشاركة في االجتماعات
حققت أعداد احلاضرين في اجتماعات  ICANNالعامة
مطردة مبرور الوقت ،وأظهر هذا أن  ICANNتعمل
زيادة ّ
على احلفاظ على مجتمعها املوجود ،وفي نفس الوقت
تعمل على جذب أعضاء مجتمع جدد ومتنوعني .وقد حقق
قياسيا جدي ًدا في يونيو  2012في اجتماع
رقما
احلضور ً
ً
براغ بجمهورية التشيك.

املشاركة عن بُعد
نظرًا لتواجد أصحاب املصلحة في كل البلدان حول
العالم ،تعمل  ICANNجاهدةً لتوفير خدمات املشاركة
العاملية عن بُعد التي تتيح ملستخدمي اإلنترنت اإلدالء
بأصواتهم في املناقشات من أي مكان .وقد استمر حتسني
هذه اخلدمات وكانت هي اخلدمات القياسية املقدمة في
كل املؤمترات خالل هذه السنة املالية .فقد مت تقدمي خدمات
الصوت والفيديو والتحرير باللغة اإلجنليزية واللغات احمللية
ألكثر من  100جلسة عامة متزامنة (في املتوسط) في
كل اجتماع من اجتماعات  ICANNالثالثة املنعقدة هذه
السنة املالية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.
واستخدمت  ICANNبرنامج Adobe Connect
أيضا
كبرنامج رئيسي للمشاركة عن بُعد ،ولكنها وفرت ً
خدمات للنطاق الترددي املنخفض من خالل البث الصوتي
بتنسيق  mp3فقط وموجزات حتريرية من خالل روابط
منفصلة.

كما وصلت املشاركة عن بُعد إلى أعلى رقم لها على
اإلطالق في اجتماعني خالل هذه السنة املالية .فقد
وصلت إلى رقم  5169في اجتماع  ICANNرقم 42
في العاصمة السنغالية داركار ،بزيادة بنسبة  25باملئة
عن الرقم املسجل من قبل في نيروبي عام .2010
وفي االجتماع التالي ،اجتماع  ICANNرقم  43في
كوستاريكا ،وصلت املشاركة عن بُعد إلى رقم قياسي
متاما ،محقق ًة زيادة بنسبة  8باملائة ليصل الرقم
جديد ً
إلى .5609

أما اجتماع براغ ،فقد حقق أعلى نسبة حضور بصورة
شخصية؛ ولهذا فقد كانت نسبة املشاركة عن بُعد هي
األقل بني اجتماعات هذه السنة املالية ولكنه مع ذلك
سجل  3499مشاركة عن بُعد ،أي أعلى من أي نسبة
مشاركة عن بُعد في اجتماع واحد خالل العام املنقضي.

كما تخطى اجتماع كوستاريكا الرقم املسجل ألعداد
احلضور الشخصي في اجتماع  ICANNالسابق في
منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي عام  2010في
قرطاجنة بكولومبيا .ففي اجتماع قرطاجنة ،حضر
شخصا في موقع االجتماع .أما املشاركة عن بُعد
1026
ً
مرتفعا آنذاك ،حيث شارك 2821
رقما اع ُتبر
سجلت
فقد
ً
ً
عبر برنامج .Adobe Connection

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

املشاركات عبر
برنامج AC

نظام بيئي صحي حلوكمة
اإلنترنت

 3,499براغ

 5,609سان خوسيه

 5,169داكار

 3,481سنغافورة

 3,261سان فرانسيسكو

 4,140نيروبي

 1,301سيول

 756سيدني

 2,821قرطاجنة

1,000

0
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اللغات
اإلجنليزية

اإلسبانية

الفرنسية

أخرى

إجمالي ملفات MP3

قرطاجنة

1489

223

61

0

1,773

سان فرانسيسكو

2403

518

444

0

3,365

سنغافورة

2417

316

1,026

338

4,097

داكار

1666

1,177

341

8

3,192

سان خوسيه

1497

395

563

81

2,536

براغ

1238

136

130

48

1,552
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�إحصائيات
�البث الصوتي
�بتنسيق MP3
حسب االجتماع

الوافدون اجلدد
األفراد الذين حضروا أقل من ثالثة
اجتماعات.

140
داكار بالسنغال
10.2011 ,#42

421
سان خوسية بكوستاريكا
03.2012 ,#43

389
براغ بالتشيك
06.2012 ,#44

جذب أعضاء مجتمع
�
جدد ومتنوعني
�
ترحب  ICANNبالوافدين اجلدد في عملية أصحاب
املصلحة املتعددين لديها من خالل برنامج توجيه خاص
خالل اجتماعات  ICANNالعامة .وخالل عامه الثاني،
قدم البرنامج نقطة انطالق لفهم دور  ICANNفي
حوكمة اإلنترنت وكيفية تشكيل مجتمعها وكيفية
عمل عملية صنع القرار .ويهدف البرنامج إلى تعليم
الوافدين اجلدد بحيث تكون لهم مشاركة فعالة في
اجتماعهم األول أو الثاني أو الثالث ،ومغادرة االجتماع
مبعلومات مفيدة مع رغبة في العودة مرة أخرى.
يتواجد بصحبة الوافدين اجلدد أحد خريجي برنامج منح
 ICANNيعمل كناصح لهم.
ويعمل هذا الناصح باإلضافة إلى موظفي  ،ICANNعلى
توفير دعم عملي وتوجيه وتعريف بأعضاء اجملتمع ،وهيكل
 ICANNوعملياتها ،واجللسات املثالية للوافدين اجلدد.
وتعتبر "صالة الوافدين اجلدد" هي املركز الرئيسي لهذا
النشاط ،وهي مكان خاص للتجميع يوجد في كل اجتماع
عام.
يتضمن اليوم األول من كل اجتماع عام لـ ICANN
بجلسات تعريفية مخصصة للوافدين اجلدد .وتقدم هذه
اجللسات ،التي ينسقها ويديرها موظفو  ،ICANNفكرة
عامة عن نقاشات السياسة احملتملة ،وهيكل ،ICANN
ومنوذج أصحاب املصلحة املتعددين ،وااللتزام التعاقدي،
والسجالت ،وأمناء السجالت ،وغير ذلك.
عبر  94باملائة من الوافدين اجلدد عن رضاهم بصورة
عامة عن هذه اخلدمات ،وفقً ا الستطالع رأي مت إرساله إلى
الوافدين اجلدد بعد كل اجتماع خالل العام.
شاهد الفيديو التالي ملعرفة املزيد عن جتربة الوافدين
اجلدد في اجتماع  ICANNرقم  43في كوستاريكا:
www.icann.org/en/about/participate/
newcomers
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تعزيزات التعليق العام
عملية التعليق العام جوهرية بالنسبة إلى عملية
أصحاب املصلحة املتعددين االرتقائية املعتمدة على
اإلجماع التي تتبناها  .ICANNفمن خالل التعليق العام،
ميكن لألفراد اإلدالء بآرائهم حول أي مشكلة قائمة تتم
دراستها من طرف مجتمع  .ICANNوقد تتم مشاركة
التعليقات خالل منتديات عامة في اجتماعات ICANN
العامة أو عبر نظام  ICANNللتعليق العام عبر
اإلنترنت.

أصدر فريق مراجعة الشفافية واملسؤولية توصيات
بخصوص التعليق العام في  ،2011ومنذ ذلك احلني
خصص موظفو  ICANNومجتمعها عدة ساعات لعرض
أفكار حول كيفية حتسني العملية .وتضمن هذا العمل
مجموعة للتركيز على أعضاء اجملتمع ،وفترة تعليق عام
على خطط التنفيذ ،باإلضافة إلى مشاورات متنوعة من
خالل ندوات الويب واجللسات أثناء اجتماعي  ICANNفي
داكار وكوستاريكا.
التغييرات التي حدثت خالل عام :2012
+ +وصف أفضل ملوضوعات التعليق العام :في كل موضوع
مطروح على اإلنترنت للتعليق العام ،متت إضافة حقول
توضح الغرض منه وحالته احلالية واخلطوات التالية له.
وبد ًءا من يناير  ،2011بدأ املوظفون في تصنيف كل
املوضوعات ملساعدة املستخدمني على الوصول إلى
املوضوعات التي تهمهم .وتضمنت تلك التصنيفات
نطاقات املستوى األعلى ،وعناوين بروتوكول اإلنترنت،
واتفاقيات األطراف املتعاقدة.
+ +فترات التعليق/الرد :كل فترات التعليق العام التي بدأت
يوما .وفي حالة
بعد  1يناير ُ 2012حددت مبدة ً 21
استالم تعليقات في غضون هذه الفترة ،تبدأ فترة رد
يوما هي احلد األدنى
يوما .وتعتبر فترة الـ ً 21
مدتها ً 21
وقد متتد ألكثر من ذلك اعتمادًا على طلبات اجملتمع.
في يونيو  ،2011بدأت عملية منتظمة لتحديث وصيانة
صفحة ويب ""Upcoming Public Comments
(التعليقات العامة القادمة) إلعطاء أعضاء اجملتمع
فكرة مسبقة عن موضوعات التعليق العام احملتملة في
املستقبل .ويتم جتميع القائمة احلالية من خالل هذه
العملية إلى جانب مشاركات من قادة مجتمع ICANN
وموظفي .ICANN
مبراقبة االستخدام الفعلي لهذه التعزيزات على النظام
منذ  1يناير  ،2012بدأ موظفو  ICANNومجتمعها
في العمل نحو تعزيزات إضافية .وهذه التعزيزات قيد
حاليا ومدرجة في خطة السنة املالية ،2013
املناقشة
ً
وتتضمن حتسينات في واجهة املنتدى العام.

"شارك العديد من موظفي وأعضاء مجلس إدارة ICANN
في االجتماع السنوي ملراجعة القمة العاملية جملتمع املعلومات
( )WSISفي مايو بجنيف ،إظهارًا ملساهمة  ICANNالكبيرة
في "التعاون املعزز" ،وهو الهدف الرئيسي املتفق عليه في
".2005

�املسؤولية والشفافية
حصل مجلس إدارة  ICANNعلى  27توصية بصيانة وحتسني
آلياتها القوية للمشاركة العامة واملسؤولية والشفافية ،وذلك
بفضل املراجعة اجملتمعية املستقلة األولى مبوجب اتفاقية "تأكيد
االلتزامات" ،والتي أجراها فريق مراجعة املسؤولية والشفافية
( .)ATRTوقد نالت جميع التوصيات قبول مجلس اإلدارة ومت
تنفيذها .ومن أبزرها ما يلي:
لتوفير إمكانية وصول أفضل إلى قرارات مجلس اإلدارة
وتقييمها ،أصبحت إجراءات التشغيل القياسية ( )SOPفي
حاليا تشمل:
ICANN
ً
+ +نشر معلومات شاملة عن اجتماعات مجلس اإلدارة (مبا فيها
مواد موجزة).
+ +نشر شروط نسخ املواد املوجزة املنشورة جمللس اإلدارة.
+ +توفير ترجمات باللغات الست املعتمدة من األمم املتحدة لقرارات
يوما.
مجلس اإلدارة ومحاضر اجتماعاته ،ونشرها في غضون ً 21
+ +نشر األسس املنطقية إلجراءات مجلس اإلدارة.
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لتحسني "آليات مراجعة قرارات مجلس اإلدارة" في :ICANN
+ +مت تنقيح صفحة ويب ""Reconsideration Requests
قياسيا
زمنيا
ً
(طلبات إعادة النظر) لكي توفر للعامة جدوال ً ً
وتنسيقً ا مناس ًبا وشر ًحا لكل طلبات إعادة النظر (وكل ذلك
جزء من إجراءات .)SOP
+ +أوصى خبراء مستقلون بإجراء حتسينات في هياكل مسؤولية
وحدد موعد
 ،ICANNومت نشر هذه التوصيات للتعليق العام ُ
ديسمبر  2012للبت فيها من قبل مجلس اإلدارة.
+ +وافق مجلس اإلدارة على إطار عمل محقق الشكاوى ومت دمجه
في إجراءات  ،SOPوأكد اجمللس أنه متسق مع املعايير الدولية.
لتحسني عملية اختيار مديري  ICANNودراسة التوصيات
املتعلقة بتشكيل مجلس اإلدارة ،أصبحت إجراءات التشغيل
حاليا تتضمن ما يلي:
القياسية في ICANN
ً
+ +تتشاور جلنة الترشيح ( )NomComبصورة سنوية مع
مجتمع  ICANNومع اجلمهور العام حول مجموعة املهارات
املطلوبة ملراعاتها عند تعيني مرشحني في مواقع قيادية.
+ +يقدم مجلس اإلدارة سنويًا إلى جلنة  NomComمعلومات
حول مجموعة مهارات مجلس اإلدارة.

+ +اعتمد مجلس اإلدارة إرشادات جلنة  NomComاجلديدة
وأصبحت مستقرة ،مبا فيها إجراءات داخلية وقواعد سلوك.
+ +وافق مجلس اإلدارة على مكافأة املديرين الذين لهم حق
التصويت نظير خدماتهم في  ،ICANNوراجع "سياسة
 ICANNلتضارب املصالح ولوائح  ICANNالداخلية"”.
للمساعدة في تطوير فعالية اللجنة االستشارية احلكومية
( )GACوتفاعلها مع مجلس اإلدارة:
+ +رفعت  ICANNالتمويل وخدمات الوصول متعدد اللغات وموارد
املوظفني لدعم عمل اللجنة.
+ +أوضحت جلنة  GACشكل استشارتها.
+ +مت بدء عملية رسمية موثقة لطلب مشورة جلنة GAC
وتتبعها.
+ +مت وضع خطط إقليمية لزيادة املشاركة في .ICANN
+ +متت زيادة التفاعالت التي تتم بصفة شخصية بني جلنة GAC
ومجلس اإلدارة.
لتحسني العمليات التي تتبناها  ICANNللحصول على
املشاركات العامة وتطوير السياسة ،أصبحت إجراءات
حاليا تتضمن ما يلي:
التشغيل القياسية في ICANN
ً
+ +ترجمة لوائح  ICANNإلى عدة لغات.
+ +إنشاء "إجراءات وسياسات خدمات اللغة".
+ +صفحة ويب محسنة للتعليق العام ،وقائمة بفترات التعليق
القادمة.
"+ +عملية مالحظات وتعليقات عامة" جديدة بخصوص املسائل
املطروحة للنقاش العام.
�للمساعدة في التأكد من أن ترتيبات  ICANNاملتعلقة باملوظفني
تصب في اجتاه تعدد اللغات بصورة مناسبة ،أصبحت إجراءات
حاليا تتضمن نشرات محدثة
التشغيل القياسية في ICANN
ً
عن الوظائف وما يتعلق بها من مناذج ،وبرامج للتدريب على اللغات
للموظفني.
�لالطالع على قائمة كاملة بتوصيات  ،ATRTتفضل بزيارة
صفحة ويب املسؤولية والشفافية على العنوان:
�
www.icann.org/en/accountability/overview-en.
htm
�منهج أصحاب املصلحة املتعددين
في األمم املتحدة
شارك العديد من موظفي وأعضاء مجلس إدارة  ICANNفي
االجتماع السنوي ملراجعة القمة العاملية جملتمع املعلومات ()WSIS
في مايوم بجنيف ،إظهارًا ملساهمة  ICANNالكبيرة في "التعاون
املعزز" ،وهو الهدف الرئيسي املتفق عليه في  .2005ثم نظمت
 ICANNجلسة تلخيصية مع جمعية اإلنترنت وغرفة التجارة
الدولية في نيويورك ،ناقش خاللها املوظفون وقادة األعمال وأعضاء
مجتمع  ICANNسبل التعاون املعزز مع مفوضي األمم املتحدة
حلضور اجتماع اجمللس االقتصادي واالجتماعي ( .)ECOSOCوخالل
هذا االجتماع ،عرض مجلس  ECOSOCتقريرًا شمل  -باإلضافة
إلى مسائل أخرى  -تقديرًا ملساهمة  ICANNفي دمج اآلراء
احلكومية في املناقشات املتعلقة مبسائل حوكمة اإلنترنت.

�التحضير للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الدولية
خالل السنة املالية  ،2012عمل موظفو  ICANNمع زمالء من
سجالت اإلنترنت اإلقليمية وجمعية اإلنترنت خالل االجتماعات
اإلقليمية التحضيرية الحتاد االتصاالت الدولية ،على تقدمي
مقترحات املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية ( )WCITالقادم .كما
ناقش املوظفون مخاوف  ICANNاحملتملة مع احلكومات األساسية
وأصحاب املصلحة اآلخرين .ويركز املؤمتر املقرر انعقاده في ديسمبر
 2012على التعديالت والتحديثات التي س ُتجرى في لوائح
االتصاالت الدولية املتبعة منذ عام .1988
�االتصاالت وإمكانية الوصول
املعززة على ICANN.ORG
مت إطالق عملية إعادة تصميم املوقع  ICANN.ORGفي فبراير
 .2012ومت تصميم بنية املعلومات اجلديدة لتنظيم املوارد التي
يقدمها املوقع مبا يؤدي إلى تعزيز االتصاالت وإمكانية الوصول .وقد
مت فحص ما يزيد عن  38000صفحة وملف ونقلها إلى مواقع
جديدة بعد مشاورات موسعة مع مجتمع .ICANN
ومن امليزات اجلديدة:
+ +أحدث املعلومات في املقدمة :اآلن تظهر أحدث أنشطة مجلس
اإلدارة وأحدث املوضوعات املفتوحة للتعليق العام في الصفحة
الرئيسية.
+ +اجملموعات :بإمكان جميع الزوار اآلن االنتقال مباشرةً من صفحة
 ICANNالرئيسية إلى صفحة أي منظمة داعمة أو جلنة
استشارية.
+ +شريط احملتوى متعدد اللغات :اختر لغة من اللغات وستظهر لك
على الفور قائمة بجميع املواد متوفرة بهذه اللغة ،وتبدأ القائمة
بأحدث املواد.
+ +مساعد االختصارات بذيل الصفحة :اكتب اختصارًا واحصل
على تعريفه عند الطلب.
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جنحت جلسات بناء قدرات  RALOفي داكار ( )AFRALOوكوستاريكا ( ،)LACRALOوكان لها تأثير قوي في تلك املناطق.

+ +مساعد االختصارات املضمن :تظهر تعريفات االختصارات
عند حتريك املاوس فوق مصطلحات مسطرة في أقسام املوقع
بتنسيق .HTML
+ +كوكب  :ICANNاقرأ كل موجزات  RSSأو تغريدات Twitter
�من  ICANNفي مكان واحد.
حتديث موقع ويب  GNSOاحملسن
صمم موقع ويب  GNSOاجلديد بهدف توفير طريقة أفضل
ُ
للتواصل مع مجتمع  ICANNاملتنامي ،ومت إطالقه في مايو
 .2012وباإلضافة إلى التغييرات في الشكل والتصميم ،مت
يسهل على اجلميع املشاركة في أنشطة
تصميم املوقع لكي
ّ
سياسات  GNSOاملهمة .ويتضمن املوقع محتوى جدي ًدا حول
أساسيات  GNSOوينظم املواد األخرى حسب املوضوع.
مراجعات SO/AC
املراجعات التنظيمية للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية
أمر في غاية األهمية لكي تتمكن  ICANNمن تبني وتلبية
االحتياجات املتغيرة ملستخدمي اإلنترنت حول العالم.
لقد اكتمل مشروع تنفيذ حتسينات /At-Largeجلنة
 At-Largeاالستشارية في يونيو  .2012ومن بني إجنازاته تبني
رؤية ورسالة جلنة  ALACومنظمة  ،At-Largeوتضمني تعريف
منقح للجنة  ALACفي لوائح  ICANNباإلضافة إلى تنظيم
فعاليات لبناء قدرات .At-Large
وقد كُللت جهود سنوات من العمل لهيكلة  GNSOبالعديد من
األحداث الرئيسية التي أُجنزت خالل السنة املالية  ،.2012مبا في
ذلك تبني عملية جديدة لتطوير سياسة  .GNSOوتعمل هذه
العملية اجلديدة على تيسير أنشطة سياسة  ،GNSOوتدعم
مهما في منوذج أصحاب
منوذج مجموعات العمل الذي يعتبر مكون ًا
ً
املصلحة املتعديني االرتقائي املعتمد على اإلجماع الذي تتبناه
.ICANN

شكر
�
�واجب

شكر واجب
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املتطوعون هم شريان احلياة جملتمع  ،IACNNفهم يقضون
آالف الساعات كل عام لتعزيز تطوير السياسات فيما يتعلق
بأمان واستقرار نظام أسماء النطاقات ،وبكيفية عمل ICANN
ذاتها؛ ولهذا فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير ملتطوعي
اجملتمع الذين أنهوا فترات خدمتهم مع  ICANNفي السنة
املالية .2012

مجلس اإلدارة
+ +رينهارد شول ،ممثل عالقات
TLG 12/2010–10/2011
+ +كاتم سيرينج توراي
10/2011–11/2008
جلنة AT-LARGE
االستشارية
+ +محمد البشير ،ممثل
 ALACالمنتخب من قبل
–AFRALO، 03/2007
10/2011
+ +ديف كيسوندويل ،معين من
�قبل NomCom
ممثل لـ  ALACمن منطقة
إفريقيا–10/2009 ،
10/2011
+ +تشيريل النجدون أور ،ممثل
 ALACالمنتخب من قبل
–APRALO، 06/2007
10/2011

+ +سيلفيا هيرلين ليت ،ممثل
 ALACالمنتخب من قبل
–LACRALO، 10/2009
2011
+ +جارثن شيرمان ،ممثل ALAC
المنتخب من قبل NARALO،
10/2009–2011
+ +جيمس سينج ،معين من
 NomComممثال ً لـ ALAC
من منطقة آسيا وجزر المحيط
الهادي وأستراليا–10/2009 ،
10/2011
+ +باتريك فاندي وول ،ممثل
عالقات  ALACلدى SSAC،
11/2008–10/2011
�+ +أندريس بياتزا،
ممثل عالقات  ALACلدى
–Dotmobi، 11/2008
10/2011

منظمة دعم أسماء رموز البلدان
+ +هيرو هوتا ،نائب الرئيس ،بمجلس ccNSO
+ +باتريشيو بوبليت ،مجلس ccNSO
+ +جيان زانج ،مجلس ccNSO
منظمة دعم األسماء العامة
�+ +أولجا كافالي ،معين من قبل
لجنة الترشيح
�+ +ديبي هيوز ،مجموعة أصحاب المصلحة
غير التجارية
�+ +أدريان كيندريس ،مجموعة أصحاب المصلحة في
أمناء السجالت
آندريه كوليسنيكوف ،معين من قبل
++
لجنة الترشيح
+ +كريستينا روزيت ،الدائرة االنتخابية للملكية الفكرية
+ +تيم رويز ،مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء
السجالت
+ +روزماري سينكلير ،مجموعة أصحاب المصلحة غير
التجارية
جايمي واجنر ،الدائرة االنتخابية
� ++
لخدمات اإلنترنت وموفري االتصال
اللجنة االستشارية احلكومية
ال يوجد

شكر واجب
للجان واملنظمات
�التقرير السنوي لعام
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جلنة الترشيح
+ +آدم بيكي ،الرئيس10/2011–10/2010 ،
�+ +فولفجانج كلينفيشتر ،مستشار،
10/2011–10/2010
+ +ياوفي أتوهون ،ممثل  ALACمن منطقة إفريقيا،
10/2011–10/2009
+ +دكتور ف .س .فيفيكاندان ،ممثل  ALACمن
منطقة آسيا/المحيط الهادي/أستراليا–12/2010 ،
10/2011
+ +إدواردو دياز ،ممثل  ALACمن منطقة أمريكا
الشمالية10/2011–10/2009 ،
+ +جوزي أوفيدو سالجيرو ،ممثل  ALACمن منطقة
أمريكا الالتينية/جزر الكاريبي10/2011–10/2009 ،
+ +مايك روبرتس ،الدائرة االنتخابية لألعمال التجارية،
10/2011–10/2009
كريس مارتن ،الدائرة االنتخابية لألعمال التجارية،
� ++
10/2011–10/2009
+ +مايكل باالج ،مجموعة أصحاب المصلحة في
السجالت10/2011–10/2009 ،
+ +جيوفاني سيبياccNSO، 12/2010–10/2011 ،
+ +توني هولمزISPCP، 10/2009–10/2011 ،
+ +مارد بارتريدجIPC، 10/2009–10/2011 ،
+ +ويلفريد ووبرASO AC، 10/2009–10/2011 ،
�+ +هينك إيفتيرفال IAB ،لفريق ،IETF
10/2011–10/2009
+ +فرانشيسكو داسيلفا ،مجموعة العالقات التقنية -
ITU، 12/2010–10/2011
اللجنة االستشارية لنظام خادم اجلذر
ال يوجد
اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار
+ +شياو-دونج لي01/2012–06/2010 ،

مجلس اإلدارة

�الرئيس التنفيذي لإلستراتيجيات بشركة
.Melbourne IT Limited
�زميل باملؤسسة األسترالية
ملديري الشركات
�رئيس جلنة حوكمة
مجلس اإلدارة
�عضو اللجنة التنفيذية وجلنتي
اخملاطر والتعويض

ستيف كروكر
�

�رئيس
مجلس اإلدارة

يتمتع بخبرات تضم إدارة البحث في  ،DARPAوفي معهد علوم املعلومات التابع
جلامعة جنوب كاليفورنيا ،وشركة  ،Aerospace Corporationكما تقلد
منصب نائب رئيس شركة  ،Trusted Information Systemsوهو مؤسس
مشارك في شركة  CyberCash, Inc., Executive DSLوشركة
.Longitude Systems, Inc
شارك في صناعة اإلنترنت منذ بدايتها .أثناء الدراسات العليا ،ساعد في تطوير
بروتوكوالت  Arpanetووضع حجر األساس لشبكة اإلنترنت احلالية ،كما نظم
مجموعة عمل الشبكة ،وكان الرائد في فريق عمل هندسة اإلنترنت احلديث
وبادر بسلسلة طلب التعليقات والتي من خاللها متت مشاركة وتوثيق تصميمات
البروتوكوالت.
املدير التنفيذي واملؤسس املشارك لشركة .Shinkuro, Inc
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو جلنتي اخملاطر والتعويض
حاصل على جائزة  IEEEلإلنترنت لعام ٢٠٠٢
مجلس إدارة ICANN
�التقرير السنوي لعام
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�بروس تونكني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

يقوم بتقييم الفرص املتاحة للمنتجات اجلديدة
ويحلل توجهات التقنيات الناشئة ألمناء
سجالت أسماء النطاقات ،موفرًا خدمات للكثير
من نطاقات  gTLDو .ccTLDمثّل شركة
 Melbourne ITفي الدائرة االنتخابية
ألمناء سجالت  ICANNمنذ عام .2001
وانتخب مؤخرًا لعضوية مجلس ،GNSO
ليشغل منصب رئيس مجلس أسماء DNSO
ومجلس .GNSO
كان له دور نشط في املشاركة في تطوير
سياسة نطاقات  ccTLDاملتعلقة بنطاق
" .".auوله مساهمات كبرى في السياسة،
تشتمل على تقدمي تنافس امناء السجالت
في حيز أسماء  .auوتقدمي مجموعة من
السياسات التي تغطي مجاالت مثل سياسات
تسجيل اسم النطاق وسياسة .Whois

سباستيان باشوليه
نظم املؤمتر األوروبي العاملي حول أسماء وعناوين
النطاقات في باريس في الفترة من  ٢٠٠٢وحتى
 .2008وقد جذب املؤمتر ما يزيد عن 250
مشاركًا في العام الواحد .أطلق أكبر موقع
ويب للتجارة اإللكترونية في فرنساwww. :
.sncf.fr
ومن خالل تعميقه خلبرات حياته املهنية
املبكرة في املشروعات الرائدة واملبتكرة ألنظمة
املعلومات في شركة  Air Interو السكك
احلديدية الوطنية الفرنسية ،شارك في إعادة
إطالق وترقية شبكات  CIOفي فرنسا ،إلى
جانب إنشاء .EuroCio
املدير التنفيذي املؤسس لشركة BBS
�الدولية
لالستشارات
�عضو فرع جمعية اإلنترنت بفرنسا
(عضو مجلس اإلدارة
رئيسا
واختير
منذ ،)2003
ً
شرفيا في 2009
ً
�املدير العام املفوض لـ
Club Informatique des
Grandes
Entreprises Francaises
�رئيس جلنة املشاركة
العامة
�عضو اللجنة املالية
وجلنة التحسينات الهيكلية

محاميا للشركة وتولى مناصب
عمل
ً
إدارية تنفيذية ومناصب إدارية في شركات
القطاعني العام واخلاص في اململكة املتحدة
وأستراليا .وتولى منصب رئيس أو مدير العديد
من الشركات املدرجة على قائمة البورصة
األسترالية.
عضو سابق بحكم وظيفته
�الرئيس واملدير التنفيذي ملنظمة
ICANN
في الفترة من يوليو  2009وحتى يونيو 2012

رود بيكستورم
مقاول تسلسلي ،وهو املؤسس واملدير التنفيذي
لشركة مساهمة عامة ،ومؤلف ،ومتخصص
في شؤون البيئة ،وقائد دبلوماسي شعبي.
في عام  ،2008شغل منصب مدير مركز أمان
اإلنترنت الوطني والذي يُعنى برفع تقارير إلى
وزارة األمن الوطني ،ويُعهد إليه مهمة حماية
الشبكات الفيدرالية األمريكية ضد الهجمات
عبر اإلنترنت ودعم النائب العام ومجلس األمن
الوطني ووزير الدفاع .وقد وضع منوذ ًجا اقتصاديًا
جديدا لتقييم إدارة مخاطر الشبكات وأمان
اإلنترنت.

مجلس إدارة ICANN

شارك في تأسيس وقيادة شركة CATS
�
.Software, Inc
شارك في تأليف كتاب جنمة البحر
�
والعنكبوت :القوة الكاسحة
للمنظمات التي ال قائد لها (The
Starfish and the Spider: The
Unstoppable Power of Leaderless
)Organizations
�أمني صندوق الدفاع البيئي
وصندوق جامي بورا
عضو اللجنة التنفيذية

التحق ببنك "رسملة" االستثماري اإلقليمي
الذي يقع مقره في الشرق األوسط في مارس
 ،2006حيث عمل كرئيس للمجلس الرقابي
ورئيس للمجلس اإلداري وكذلك رئيس لفرع
البنك في مصر.
شملت خبراته السابقة في الشرق األوسط
تطوير أحد أوائل أنظمة السمسرة القائمة على
اإلنترنت في املنطقة وتطوير أحد نظام تبادل
محلي وتثبيته.
�رئيس اللجنة املالية وجلنة
برنامج  gTLDاجلديد
�عضو جلنة حوكمة مجلس اإلدارة
واللجنة التنفيذية

�هيزير درايدين

�ممثل عالقات اللجنة
�االستشارية احلكومية ،ال تتمتع بحق التصويت
رئيس جلنة GAC

�مستشار أول وزارة الصناعة الكندية
في إدارة سياسة االتصاالت الدولية التابعة لفرع
سياسات االتصاالت ،وكان لها دور رائد في قضايا
إدارة اإلنترنت وسياسة نظام أسماء النطاقات.

�التقرير السنوي لعام
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شيرين شلبي
اضطلع بالعديد من األدوار القيادية في قطاعي
البنوك والتكنولوجيا .أثناء فترة واليته في
شركة  ،Accentureالتي استمرت ملدة 28
عاما ،تولى وظائف إدارية هامة ليخدم أخيرا
ً
في اللجنة التنفيذية في شركة Accenture
و مجلس قيادتها العاملية.
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يتمتع بخبرة تتضمن تطوير اإلستراتيجيات
وتنفيذ األنظمة والتغيير التحويلي وتشغيل
العمليات.

الرئيس املؤسس ملنظمة  ccNSOالتابعة
�لـ ICANN
في الفترة من  2004وحتى 2011
�عضو اجملموعة االستشارية ألصحاب املصلحة
املتعددين إلدارة اإلنترنت
التابعة لألمم املتحدة
�عضو اللجنة املالية
وجلنة العالقات العاملية ،وجلنة برنامج
 gTLDاجلديد
وجلنة املشاركة العامة

كريس ديسبني
املدير التنفيذي لشركة au Domain.
 .Administration Ltdمنذ أكتوبر
 .2000ولعب دورًا مهما في موافقة احلكومة
األسترالية على اختيار  auDAكمدير لنطاق
" .".auوكان مسؤوال ً عن التفاوض بشأن إعادة
تفويض النطاق  .auلنطاق  auDAوتوجيه
حتويل  DNSفي أستراليا من نظام احتكاري
منظم يتميز بحساسية جتاه
إلى نظام تنافسي ّ
األسعار.

وتعمل بحكم صفتها الوظيفية في مجلس
إدارة هيئة تسجيل اإلنترنت الكندية وتشارك
في مجموعة العمل احلكومية اخلاصة
بالسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت.
مت تعيينها لعضوية اجملموعة االستشارية
ألصحاب املصلحة املتعددين التابعة ملنتدى
إدارة اإلنترنت ،وشاركت في الوفد الكندي
املشارك في القمة العاملية لألمم املتحدة بشأن
مجتمع املعلومات.

عملت سابقً ا في مكتب معلومات الناتو في
موسكو ،كما عملت في برامج بناء القدرات في
متولها وكالة التنمية الدولية
أوكرانيا والتي ّ
الكندية.

الرئيس األوروبي لشبكة السياسات عبر
األطلسي واملدافع عن السوق األطلسية
املشتركة بني االحتاد األوروبي والواليات املتحدة.
عضو اجمللس االستشاري للمجلس االقتصادي
األطلسي املشترك.

بيل جراهام

محاضرة ومؤلفة كتب حول التجارة والعالقات
األطلسية املشتركة واإلنترنت.

استشاري مستقل.
عمل مع جمعية اإلنترنت من  2007وحتى
 ،2011وكان مسؤوال ً عن توسيع مشاركتها
مع منظمات مثل األمم املتحدة ومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية واملنظمة العاملية للملكية
الفكرية واالحتاد الدولي لالتصاالت.
عمل مديرًا لهيئة سياسة وتنسيق االتصاالت
الدولية في احلكومة الكندية .انضم للحكومة
الكندية ألول مرة عام  ،1988وتولى مناصب
إدارية في مجال تقييم البرامج والتخطيط
اإلستراتيجي.

شارك في الترويج املبكر للشبكات االجتماعية
واستخدام اإلنترنت في كندا ،وكذلك في تنمية
األنشطة التجارية الدولية في قطاع تقنية
الطيف واملعلومات واالتصاالت.
�مدير سابق إلدارة العالقات احلكومية
في شركة .Teleglobe, Inc
�عضو جلنة التدقيق وجلنة حوكمة مجلس اإلدارة
وجلنة  IANAوجلنة برنامج
 gTLDاجلديد

أسس القسم االستشاري في شركة فرنسية
ملراقبة التقنيات .مشارك نشط في القمة
العاملية جملتمع املعلومات بني عامي 2002
و 2005بهدف تعزيز احلوار بني اجملتمع
املدني والقطاع اخلاص واملمثلني احلكوميني.
مدير املنصة التعاونية للقمة العاملية جملتمع
املعلومات ( )WSISعبر اإلنترنت.
شغل منصب السفير املفاوض لفرنسا واملبعوث
اخلاص جملتمع املعلومات.

رئيس مكتب  Facebookفي بروكسل
�نائب الرئيس التنفيذي
ملؤسسة صناعة
الكمبيوتر واالتصاالت
�رئيس جلنة التدقيق
�وعضو جلنة العالقات العاملية
وجلنة برنامج  gTLDاجلديد

عضو مجموعة عمل الفرص الرقمية في
مجموعة الثمانية الكبار ،وهو جهد مبكر
ألصحاب املصالح املتعددين في تقنيات
املعلومات واالتصاالت (.)ICT
�عضو جلنة العالقات العاملية
وجلنة  IANAوجلنة
التحسينات الهيكلية

مجلس إدارة ICANN

�برتراند
دي ال شابيل
مدير برنامج في األكادميية الدبلوماسية
الدولية .دبلوماسي شغل الكثير من املناصب
في احلكومة الفرنسية.

�رام موهان

�التقرير السنوي لعام
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ممثل عالقات اللجنة االستشارية لألمان
واالستقرار ،ال يتمتع بحق التصويت

املؤسس املشارك والرئيس لشركة ،Virtools
وهي مزود بيئة التنمية الرائدة على مستوى
العالم فيما يخص احملتوى التفاعلي ثالثي
األبعاد .كما شغل منصب املدير التنفيذي
للشركة في الفترة بني  1993و.1998

نائب الرئيس التنفيذي وكبير موظفي التقنية
لشركة .Afilias Limited

إريكا مان
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حاصلة على جائزة مجلس العمل
األوروبي األمريكي لاللتزام االستثنائي
األطلسي املشترك ،وكذلك جائزة
Bundesverdienstkreuz am
( Bandeصليب االستحقاق الفيدرالي
األملاني).

العضو األملاني في البرملان األوروبي من عام
 1994وحتى عام  ،2009مركزةً جهودها على
التجارة وسياسات منظمة التجارة العاملية
والعالقات املمتدة عبر األطلسي واالقتصاد
الرقمي وسياسات االتصاالت واإلنترنت،
باإلضافة إلى السياسات البحثية.

يتولى مراقبة االختيارات اإلستراتيجية واإلدارية
والتقنية األساسية لدعم نطاقات  .infoو
 ،.orgورعاية نطاقات  .mobiو .asiaو،.aero
ونطاقات رمز البلد التي تشمل ( .inالهند) و
( .meمونتينجرو).

قاد مسيرة النمو اإلستراتيجي للشركة في
خدمات السجالت وأمنها
�
وقطاعات اإلنتاج اجلديدة .في شركة
 ،.Infonautics Corpأسس منتج
 CompanySleuthاحلاصل على اجلوائز
باإلضافة إلى خط أعمال .ساعد في تصميم
املرجعني املتوفرين عبر اإلنترنت:املكتبة
الكهربية و.Encyclopedia.com
شارك في ابتكار التقنية التي ساعدت على
تأسيس شركة  TurnTideاملتخصصة في
مكافحة رسائل البريد املزعجة .تولى مناصب
قيادية وهندسية وتقنية مع شركات First
 Data CorporationوUnisys
 CorporationوKPMG Peat
.Marwick

جونزالو نافارو

ممثل عالقات جلنة حوكمة مجلس اإلدارة.

كبير املستشارين للشؤون الدولية ،ووكيل وزارة
االتصاالت السلكية والالسلكية في شيلي،
ومثّل شيلي في اللجنة االستشارية احلكومية.
زميل شركة احملاماة .Morales & Besa

�ممثل عالقات فريق عمل
هندسة اإلنترنت،ال يتمتع بحق التصويت

قدم مشورته للحكومة الشيلية بشأن تنفيذ
السياسات العامة املستمدة من العمليات
الدولية ،وتفاوض حول الفصول املتعلقة
باالتصاالت الهاتفية ووضع مسوداتها في
العديد من اتفاقيات التجارة احلرة ،مبا في ذلك
االتفاقيات املوقعة بني شيلي والواليات املتحدة
دائما لدى االحتاد الدولي
والصني ،وعمل مندوبًا ً
لالتصاالت الهاتفية ووالقمة العاملية جملتمع
املعلومات ومنتدى حوكمة اإلنترنت واللجنة
�األمريكية لالتصاالت الهاتفية و
ومجموعة عمل اتصاالت ومعلومات التعاون
االقتصادي بني دول آسيا ودول احمليط الهادئ.

توماس نارتن

مهندس في مجال تقنيات اإلنترنت
وإستراتيجيته في شركة  .IBMلديه خبرة 20
عاما في مجال الشبكات.
ً
مساهم نشط في فريق عمل هندسة اإلنترنت
عاما ،ومؤلف مشارك لـ  10طلبات
ملدة ً 15
تعليق ،مبا في ذلك اثنان من مواصفات عناوين
 IPv6الرئيسية.

مجلس إدارة ICANN

مدير منطقة فريق عمل هندسة اإلنترنت
ملنطقة اإلنترنت ،يركز على تقوية عالقات
العمل مع جلنة  IANAومجتمع سجل اإلنترنت
اإلقليمي .ساعد في تطوير سياسة عنوان
 IPv6اخلاص بسجل اإلنترنت اإلقليمي (.)RIR
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يشارك عادةً في نقاشات السياسات العامة في
مركز معلومات الشبكة في دول آسيا املطلة
على احمليط الهادئ وفي السجل األمريكي
ألرقام اإلنترنت ومناطق Réseaux IP
 .Européensمشارك رئيسي في تطوير
سياسة عناوين  IPv6ذات التنسيق العاملي
التي تبنتها جميع سجالت اإلنترنت اإلقليمية
في عام .2002
عضو سابق في قسم علوم الكمبيوتر في
.SUNY-Albany
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�ممثل عالقات جلنة  IANAوجلنة برنامج gTLD
اجلديد وجلنة املشاركة
العامة

�الرئيس العام للمعهد الدولي للملكية
الصناعية في تشيلي.
�رئيس جلنة العالقات
العاملية
�وعضو جلنة التدقيق وجلنة برنامج gTLD
اجلديد وجلنة املشاركة
العامة.

راميوند إيه بلزاك
عاما في عمليات سجل
خبرة تتجاوز ً ٢٠
اإلنترنت ،في البداية مع شبكة البيانات
الدفاعية/إدارة مركز معلومات الشبكات
الدفاعية.

خبرة واسعة في تخصيص موارد أرقام اإلنترنت
وإدارة أسماء النطاقات وإدارة خوادم اجلذر
وخدمات األدلة مثل  Whoisو RRوعمليات
مكتب املساعدة.
مساعد الرئيس السابق جملموعة عمل عمليات
نظام اسم النطاق اخلاصة بفريق هندسة
اإلنترنت.
شارك في تأليف السمات القانونية
والسياسية ألرقام اإلنترنت (املنشور في جريدة
Santa Clara Computer & High
 Technology Law Journalبتاريخ
 )2008حول احلاجة إلى منهجية سياسية
وقانونية متناسقة إلدارة موارد أرقام اإلنترنت.
�الرئيس الفخري للسجل األمريكي
ألرقام اإلنترنت
�رئيس جلنة التحسينات
الهيكلية
�عضو جلنة حوكمة مجلس اإلدارة
وجلنة برنامج  gTLDاجلديد
وجلنة اخملاطر.

راجاسيخار راماراج
شريك برأس مال مضارب/مستشار في
شركة  .Sequoia Capitalاملؤسس واملدير
التنفيذي السابق لشركة ،Sify Limited
أول شركة إنترنت هندية يتم إدراجها في سوق
 NASDAQالوطنية .وقد وقع االختيار على
 Sifyلتكون شركة العام في  2000خالل
مؤمتر  Silicon Indiaالسنوي للتقنية
واملقاوالت.
�اختير "مبشر العام"
في املعاهدة الهندية العاملية لإلنترنت عام
.2000

اختير بالتصويت جنم التقنية للعام في
استفتاء  CNETلعام  2000بالهند ،ووجه
له األمني العام لألمم املتحدة دعوة لالنضمام
جملموعة عمل تُعنى بحوكمة اإلنترنت.
رئيس جمعية مزودي اإلنترنت في الهند.
كان له دور ريادي عام  1984في تسويق البيع
بالتجزئة ألجهزة الكمبيوتر في الهند.
مؤسس/مدير شركة .Microland Ltd
مدير شركة Sterling Cellular
رئيس جلنة التعويض وعضو جلنة حوكمة
�مجلس اإلدارة
وجلنة برنامج  gTLDاجلديد
وجلنة اخملاطر

�توماس روسيلر

ممثل عالقات مجموعة العالقات التقنية ،ال
يتمتع بحق التصويت
رائد في مجال التكنولوجيا ونطاقات اجملتمع
باحتاد شبكة الويب العاملية ( .)W3Cعضو
في فريق إدارة احتاد  W3Cالعاملي منذ ،2009
ويتولى اإلشراف على العمل في أنشطة الويب
الداللي واحلكومة اإللكترونية وأنشطة األمان
واخلصوصية وخدمات الويب.
قبل انضمامه إلى  W3Cفي  ،2004عمل في
جامعة بون في قسم أرقام املعادالت التفاضلية
اجلزئية .كما تولى قيادة فريق صيانة برامج
البريد اإللكتروني مفتوحة املصدر خالل وجوده
هناك.
مجلس إدارة ICANN
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نشر وحتدث في موضوعات تتضمن تقنيات
إخفاء الهوية ،واستفسارات قانونية حول
التوقيعات الرقمية ،باإلضافة إلى اخلصوصية
على اإلنترنت .وهو متحدث دائم في موضوعات
أمان وخصوصية الويب.

�رئيس مجلس إدارة مؤسسة World Wide
 Web Foundationفي ديالوير بالواليات
املتحدة.
ممثل عالقات في جلنة برنامج  gTLDاجلديد،
وجلنتي اخملاطر والتحسينات الهيكلية

جورج سادوسكي
�

استشاري مستقل

ومبرمجا،
عالم كمبيوتر عمل أستاذًا للرياضيات
ً
وترأس مراكز الكمبيوتر في معهد بروكينجز،
وجامعة نورث ويسترن ،وجامعة نيويورك.
في األمم املتحدة ،دعم مشروعات املساعدة
التقنية وعمل في أكثر من  50دولة نامية،
وعمل مستشارًا لوزارة املالية األمريكية
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية واحتاد
شبكة الويب العاملية واحلكومة السويسرية
والبنك الدولي.
عمل في مجالس إدارات شركة
،AppliedTheory Corporation
وشركة Corporation for Educational
Research & Educational
 ،Networkingوشبكة التعليم واألبحاث
التابعة لوالية نيويوركـ وجمعية اإلنترنت حيث
تولى إدارة ورش العمل التدريبية على الشبكات
اخلاصة بالدول النامية.
�املدير التنفيذي ملبادرة السياسة
العاملية لإلنترنت
�عضو جلنة التعويض واللجنة املالية
وجلنة العالقات العاملية
وجلنة برنامج  gTLDاجلديد.

مايك سيلبر
محام ورئيس القسم القانوني والتجاري في
ٍ
شركة .Liquid Telecomms
خبير قانوني مستقل سابق ومستشار تنظيمي
في مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
مت اختياره للحصول على لقب احملامي الرائد
لإلنترنت والتجارة اإللكترونية في جنوب إفريقيا
من قبل  ،Who’s Who Legalكما مت اختياره
كواحد من احملامني الرواد في مجال التكنولوجيا
والوسائط واالتصاالت في جنوب إفريقيا من قبل
.Expert Guides
عضو بلجنة اإلدارة ومستشار تنظيمي جلمعية
موفري خدمة اإلنترنت بجنوب إفريقيا .ساعد
وقاضيا جلمعية
تنظيميا
وعمل مستشارًا
ً
ً
موفري خدمة التطبيق الالسلكي بجنوب
إفريقيا.
عضو مؤسس لفرع مجتمع اإلنترنت في جنوب
إفريقيا ،ومدير هيئة أسماء النطاق ".".za
�رئيس جلنة اخملاطر
�وعضو جلنة حوكمة مجلس اإلدارة
وجلنة برنامج  gTLDاجلديد
وجلنة املشاركة العامة

سوزان وولف
�

�ممثل عالقات
عالقات اللجنة االستشارية لنظام خادم
اجلذر ،ال تتمتع بحق التصويت
مدير الشراكات اإلستراتيجية في احتاد أنظمة
اإلنترنت ،مزود البرامج مفتوحة املصدر جملتمع
اإلنترنت.

جوديث فاسكويز
املؤسس والرئيس لشركة ،.PHCOLO, Inc
موقع االتصال البيني لالتصاالت السلكية
والالسلكية بالفلبني.
مستثمرة سابقة في  ICTبالفلبني .في عام
 ،1995وضعت اخليوط األولى في املنطقة
وشيدت أول مبنى
التجارية املركزية بالفلبني
ّ
ذكي وناطحة سحاب من  45طابقً ا.
تنظيما وبنية
شركتها " "PHCOLOتوفر
ً
حتتية محلية لشركات االتصاالت الرائدة ومزودي
خدمة اإلنترنت ،وذلك من خالل أنظمة أساسية
السلكية أو تعمل بالكبالت أو باإليثرنت أو
األنظمة النحاسية.
متتلك أبراج اتصاالت وعقارات حتوي مراكز بيانات
تقوم بتأجيرها إلى موفري البيانات ،في الصناعة
املالية مثال ً.

مجلس إدارة ICANN
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عاما بشركة
عضو مجلس اإلدارة ألكثر من ً 20
 ،GMA Networkشركة الوسائط الفلبينية
الرائدة.
�عضو مجلس إدارة رابطة اإلدارة
الفلبينية
�عضو جلنة التدقيق وجلنة برنامج  gTLDاجلديد
وجلنتي اخملاطر والتحسينات
الهيكلية

تولت مجموعة متنوعة من األدوار من خالل
 ISCمنذ  ،2002مبا في ذلك إدارة املنتج
والدراسات اإلستراتيجية ملشروعات تطوير
البرامج والبروتوكوالت ،كما شاركت في
األنشطة اخلاصة بالسياسات التقنية مع
 ICANNوالسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت
ومنظمات أخرى.
عملت مديرة أنظمة ومبرمجة ومهندسة
شبكات ملعهد علوم املعلومات التابع جلامعة
جنوب كاليفورنيا ،وMetromedia Fiber
 ،Networksووكالء استشارات في القطاع
اخلاص.
عضو اللجنة االستشارية ألنظمة خوادم اجلذر
التابعة ملنظمة  ICANNومجلس ARIN
االستشاري .كما أنها مشاركة في مجموعة
عمل هندسة اإلنترنت وومجموعة مشغلي
شبكات أمريكا الشمالية.
�ممثل عالقات في جلنة  IANAوجلنة
اخملاطر

كو-وي وو
املدير التنفيذي للجميعة الوطنية للتعزيز
املؤسسي للبنية األساسية للمعلومات ،وهي
منظمة غير هادفة إلى الربح في "تايبي" تركز
على اإلنترنت العاملي وأبحاث سياسات األمن.
املؤسس املشارك لسلسلة مؤمتر آسيا
للحوسبة فائقة األداء الذي ينعقد منذ عام
 1995في تايبي.
أسس الشبكة األكادميية التايوانية في
 .1990وفي عام  ،1998نسق عملية
تشكيل جمعية نطاقات املستوى األعلى في
دول آسيا املطلة على احمليط الهادئ التابعة
ملشغلي نطاقات  ccTLDفي آسيا.
نظم مجموعة العمل الهندسية املشتركة
ألسماء النطاقات الدولية في آسيا.
عمل في اجمللس التنفيذي ملركز معلومات
الشبكة في دول آسيا املطلة على احمليط
الهادئ من عام  1999إلى  ،2010وكأمني
صندوق بد ًءا من  2003وحتى .2009
حاليا منصب عضو مجلس إدارة في
يشغل
ً
مركز معلومات الشبكة التايوانية منذ عام
.2000
النائب السابق لرئيس شركة .Acer, Inc
رئيس جلنة IANA
�عضو جلنة العالقات العاملية
وجلنة برنامج  gTLDاجلديد
وجلنة املشاركة العامة

Internet Corporation
for Assigned
Names and Numbers
June 30, 2012 and 2011
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REPORT OF INDEPENDENT AUDITORS

To the Board of Directors (Board)
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
financial position of ICANN as of June 30, 2012 and 2011, and the changes in its net assets and its cash
flows for the years then ended, in conformity with accounting principles generally accepted in the United
States of America.
Los Angeles, California
October 4, 2012

�التقرير السنوي لعام
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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.

إقرارات مالية ُمدققة

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, 2012 and 2011, 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.
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2012 AND 2011
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars
2012

Cash and cash equivalents
Accounts receivable, net
Investments
Prepaid expenses
Other assets
Capital assets, net
Total assets

Notes

2, 3, 4
2, 4, 5
2, 4, 6
3
3
2, 7

$

3
2, 3

$

LIABILITIES AND NET ASSETS
Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities
Deferred revenue
Total liabilities

Unrestricted net assets

Total liabilities and net assets

2

$

383,018,000
17,881,000
53,035,000
3,288,000
3,367,000
5,787,000

$

466,376,000

$

12,851,000
369,933,000

$

382,784,000
$

83,592,000

466,376,000

29,073,000
15,068,000
51,716,000
207,000
105,000
3,651,000

99,820,000

8,195,000
11,475,000

19,670,000

$

99,820,000

�التقرير السنوي لعام
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Please see Note 3 for the 2012 breakout between ICANN operations and the NgTLD Program.

80,150,000
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ASSETS

2011
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See accompanying notes to financial statements.
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
STATEMENTS OF ACTIVITIES
YEARS ENDED JUNE 30, 2012 AND 2011
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars
2012

2011

UNRESTRICTED SUPPORT AND REVENUE

Total support and revenue

Personnel
Travel and meetings
Professional services
Administration
Total expenses

Interest income
Investment gain

Total other income

27,780,000
12,553,000
19,462,000
10,582,000

26,321,000
12,258,000
12,864,000
8,541,000

87,000
1,319,000

127,000
6,006,000

3,442,000

15,442,000

80,150,000

64,708,000

59,984,000

1,406,000

Change in net assets

UNRESTRICTED NET ASSETS

$

33,202,000
31,259,000
823,000
1,990,000
468,000
1,551,000
69,293,000

70,377,000

OTHER INCOME

End of year

$

72,413,000

EXPENSES

Beginning of year

35,202,000
33,133,000
823,000
1,798,000
52,000
1,405,000

83,592,000

6,133,000

$

إقرارات مالية ُمدققة

$
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Registry
Registrar
R.I.R.
ccTLD
IDN ccTLD Fast track request fees
Contributions

80,150,000
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See accompanying notes to financial statements.

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED JUNE 30, 2012 AND 2011
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars
2012

Net cash used in investing activities

969,000
120,000
290,000
2,514,000
(1,128,000)

357,950,000

14,377,000

(4,005,000)
48,516,000
(48,516,000)

(2,479,000)
(30,000)

353,945,000

11,868,000

29,073,000

17,205,000

(4,005,000)

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

$

15,442,000
1,490,000
686,000
(6,006,000)

(2,985,000)
(3,080,000)
(3,263,000)
4,657,000
358,457,000

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Purchases of capital assets
Sales of investments
Purchases of investments

End of year

$

1,868,000
173,000
(1,319,000)

Net cash provided by operating activities

CASH AND CASH EQUIVALENTS
Beginning of year

3,442,000

383,018,000

(2,509,000)

$

29,073,000
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$

2011
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Change in net assets
Adjustments to reconcile change in net assets
to cash provided by operating activities:
Depreciation expense
Bad debt expense
Investment gains, net
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable
Prepaid expenses
Other assets
Accounts payable and accrued liabilities
Deferred revenue
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See accompanying notes to financial statements.
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 1 - Organization
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) was established in September 1998
under the laws of the state of California as a non-profit public benefit corporation.

ICANN coordinates a select set of the Internet's technical management functions, such as the assignment of
protocol parameters, the management of the domain name system, the allocation of Internet protocol (IP)
address space, and the management of the root server system. Categories of Internet domains include Generic
Top Level Domains (gTLDs), examples of which are .com, .net, .org, and .edu domains, 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:

Address registry fees - ICANN coordinates with organizations responsible for the assignment and
administration of Internet addresses (RIRs). RIR’s contribute annually to ICANN.

�التقرير السنوي لعام
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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 from registrants via registrars 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.

إقرارات مالية ُمدققة

Registry fees - ICANN has contracts with registry operators of 22 generic top-level domains (gTLDs) such as
dot-asia, dot-com and dot-post. Registry fees are described in the respective registry agreements. Based on
those agreements, registries pay a fixed fee, transaction-based fee, or both.
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 1 - Organization (continued)
Application fees - Registrar - 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 has three supporting organizations that serve as the policy development bodies for ICANN 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 Names 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.

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

�التقرير السنوي لعام
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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 fees are billed in accordance with the underlying contract, and are recognized as earned over
the contractual period.
• Registrar application fees are non-refundable, and are recognized at the time the application fees are
received.
• New gTLD application fees are recognizable ratably as direct application processing costs are
incurred. The rate of recognition of the fees is determined by the proportion of the direct costs
incurred versus the total costs. The New gTLD application fees are refundable at a diminishing rate
according to the processing phase in which the request for refund occurs.
• Accreditation fee amounts and timing are due in accordance with agreements, are not event
dependent, and are recognized ratably monthly over the term of the accreditation.

إقرارات مالية ُمدققة

Application fees - New generic Top Level Domain (gTLD) - The application fees are paid during the
application window by applicants seeking to become a New gTLD registry operator for a particular registry.
Application fees are refundable at a diminishing rate according to the processing phase in which the request
for refund occurs.
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 2 - Significant Accounting Policies
Basis of presentation - The financial statements of ICANN have been prepared 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:

•

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, 2012 and 2011, 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 approximately
$17,881,000 and $15,068,000 as of June 30, 2012 and 2011, 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 $173,000 and $686,000 during the years ended June 30, 2012
and 2011, respectively.

إقرارات مالية ُمدققة

•

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. The Board has also designated a $2,000,000 fund to be used to
support financially needy applicants in the New gTLD Program.
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
Investments - Investments are reported at their fair value and all related transactions are recorded on the
trade date. Interest, dividends and realized and unrealized gains and losses are accounted for within
unrestricted net assets, or as changes in temporarily or permanently restricted net assets, if so stipulated by
the donor of such assets.

Investment securities, in general, are exposed to various risks, such as interest rate risk, credit risk and
overall market volatility risk. Due to the level of risk associated with certain investment securities, it is
reasonably possible that changes in the values of investment securities will occur in the near term and that
such changes could materially affect the amounts reported in the statement of financial position.

Fair value is defined 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. The Accounting Standards
Codification (ASC) establishes a fair value hierarchy that 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 3

Observable inputs other than Level 1 prices, such as quoted prices for similar assets or
liabilities; quoted prices in 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.
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 domestic equities, international equities and domestic fixed income. If quoted market
prices are not available, then fair values are estimated by using pricing models, quoted prices of securities
with similar characteristics or discounted cash flows. Level 2 securities include funds invested in collective
trusts, which are valued by the manager using the fair value of the underlying equity security investments and
valued dependent on the redemption features, respectively, which approximates net asset value (NAV).
ICANN’s policy is to recognize transfers in and transfers out at the end of the reporting period. This policy
includes transfers in and transfers out of Level 1 and Level 2. ICANN has no Level 3 investments.

8
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Level 2

Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities.
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
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 as well as laptop computers are capitalized.
Deferred revenue - Deferred revenue is recorded when fees are billed but not yet earned. Deferred revenue
consists of the following as of June 30:

$

4,684,000
2,119,000
4,039,000
606,000
358,485,000
369,933,000

$

$

4,371,000
2,196,000
3,679,000
1,229,000
-

11,475,000

Advertising costs - Direct advertising costs are expensed in the period incurred. Direct advertising costs
amounted to approximately $19,000 and $24,000, for the years ended June 30, 2012 and 2011, respectively.

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, 2012 and 2011. ICANN is no longer subject to income tax examinations by taxing authorities for years
before 2009 for its federal filings and for years before 2008 for its state filings.

إقرارات مالية ُمدققة

Total deferred revenue

$

2011
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Deferred registrar income - transactions
Deferred registrar income - unbilled
Deferred registry income - transactions
Deferred registrar income - accreditation
Deferred income - gTLD

2012
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
Functional allocation of expenses - Expenses that can be identified 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:
Program services
Support services: management and general
Total expenses

$
$

2012

47,187,000
23,190,000
70,377,000

$
$

2011

42,108,000
17,876,000
59,984,000

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 October 4, 2012 which is the date the financial
statements were available to be issued.

Note 3 - New generic Top Level Domain Program
Currently the Internet namespace consists of 22 generic Top Level Domains (gTLDs) and over 250 country
code Top Level Domains (ccTLDs) operating on various models. Each of the gTLDs has a designated “registry
operator” and, in most cases, a Registry Agreement between the operator (or sponsor) and ICANN. The
registry operator is responsible for the technical operation of the TLD, including all of the names registered in
that TLD. Over 1,000 ICANN accredited registrars interact with registrants (and others) to perform domain
name registration and other related services for gTLDs. The New gTLD Program provides a means for
prospective registry operators to apply for new gTLDs, and create new options for consumers. The Program
opened its first application round in January 2012.
10
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Reclassifications - Certain 2011 amounts have been reclassified in the financial statements to conform to the
2012 presentation. These reclassifications have no impact on net assets.

إقرارات مالية ُمدققة

Use of estimates - The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting
principles in the United States of America requires management to make estimates and assumptions that
affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported
amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those
estimates.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 3 - New generic Top Level Domain Program (continued)
The New gTLD Program requires applicants to pay an application fee. Revenue is reported gross, and
therefore, revenue and expenses are separately disclosed. ICANN believes that direct costs incurred
throughout the evaluation of applications provides the best representation of the pattern of performance of
services of the New gTLD Program, and recognizes revenues generated from application fees (limited to the
cumulative amount of application fees that have become non-refundable) ratably based upon direct
application processing costs (e.g., initial evaluation panel reviews) incurred (percentage of completion of the
service) throughout the application process. ICANN establishes estimates for total direct costs related to the
new gTLD application process, and recognizes these direct costs as incurred. Indirect costs are expensed as
incurred.

In the case that additional non-refundable fees are collected, ICANN recognizes unearned revenue upon
receipt of the additional non-refundable fees, and recognizes the unearned revenue as revenue when
additional evaluation services are performed (or immediately in the case an application is
withdrawn/rejected) as this is consistent with the earnings process.
The New gTLD Program is segregated from the rest of the ICANN operations with respect to separate
accounting segments and bank accounts.
All intracompany payables and receivables will be settled in cash on a monthly basis.
NgTLD

Total

ASSETS
Cash and cash equivalents
Accounts receivable, net
Investments
Prepaid expenses
Other assets
Intra-company clearing
Capital assets, net
Total assets

LIABILITIES AND NET ASSETS
Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities
Deferred revenue

$

$

$

Total liabilities

11

$

9,622,000
11,448,000

$

$

21,070,000

Unrestricted net assets
Total liabilities and net assets

25,554,000
17,881,000
53,035,000
(1,080,000)
3,367,000
5,937,000
5,787,000
110,481,000

110,481,000

$

3,229,000
358,485,000

$

$

361,714,000

89,411,000
$

357,464,000
4,368,000
(5,937,000)
355,895,000

355,895,000

466,376,000

12,851,000
369,933,000

382,784,000

(5,819,000)

$

383,018,000
17,881,000
53,035,000
3,288,000
3,367,000
5,787,000

83,592,000

$

إقرارات مالية ُمدققة

ICANN
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JUNE 30, 2012

466,376,000
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Note 3 - New generic Top Level Domain Program (continued)
YEAR ENDED JUNE 30, 2012

ICANN

NgTLD

Total

UNRESTRICTED SUPPORT AND REVENUE

Total support and revenue

Personnel
Travel and meetings
Professional services
Administration
OTHER INCOME

Interest income
Investment gain

Total other income

$

35,202,000
33,133,000
823,000
1,798,000
52,000
1,405,000
72,413,000

27,780,000
12,553,000
19,462,000
10,582,000

64,558,000

5,819,000

70,377,000

87,000
1,319,000

-

87,000
1,319,000

-

9,261,000

UNRESTRICTED NET ASSETS

$

1,771,000
45,000
3,941,000
62,000

1,406,000

Change in net assets

-

26,009,000
12,508,000
15,521,000
10,520,000

Total expenses

End of year

$

72,413,000

EXPENSES

Beginning of year

35,202,000
33,133,000
823,000
1,798,000
52,000
1,405,000

80,150,000
89,411,000

1,406,000

(5,819,000)

$

-

(5,819,000)

إقرارات مالية ُمدققة

$

3,442,000

$

80,150,000

83,592,000
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Registry
Registrar
R.I.R.
ccTLD
IDN ccTLD Fast track request fees
Contributions
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 3 - New generic Top Level Domain Program (continued)
YEAR ENDED JUNE 30, 2012

ICANN

NgTLD

Total

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

1,868,000
173,000
(1,319,000)

(2,985,000)
1,287,000
(9,200,000)
1,427,000
(27,000)

Net cash provided by operating activities

486,000

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Purchases of capital assets
Sales of investments
Purchases of investments

Net cash used in investing activities

CASH AND CASH EQUIVALENTS

End of year

$

$

(5,820,000)

$

-

3,442,000
1,868,000
173,000
(1,319,000)
(2,985,000)
(3,080,000)
(3,263,000)
4,657,000
358,457,000

(4,367,000)
5,937,000
3,230,000
358,484,000
357,464,000

357,950,000

(4,005,000)
48,516,000
(48,516,000)

-

(3,519,000)

357,464,000

353,945,000

-

29,073,000

(4,005,000)

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS

Beginning of year

9,262,000

29,073,000
25,554,000

(4,005,000)
48,516,000
(48,516,000)

-

$ 357,464,000

(4,005,000)

$

383,018,000

Note 4 - 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.
13
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$
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Change in net assets
Adjustments to reconcile change in net assets
to cash provided by operating activities:
Depreciation expense
Bad debt expense
Investment gains, net
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable
Prepaid expenses
Other assets
Accounts payable and accrued liabilities
Deferred revenue
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 4 - Concentration of Credit Risk (continued)
ICANN had two major registries/registrars totaling approximately $37,665,000 or 51% of the total support in
fiscal year 2012 and $36,606,000 or 53% of the total support in fiscal year 2011. ICANN had accounts
receivable amounting to approximately $4,812,000 and $4,329,000 due from these two major
registries/registrars at June 30, 2012 and 2011, respectively.
Note 5 - Accounts Receivable

$

Less: allowance for doubtful accounts

$

15,498,000
823,000
1,860,000
31,000
235,000
18,447,000
(566,000)
17,881,000

$

2011

14,019,000
1,116,000
772,000
145,000
16,052,000
(984,000)

$

15,068,000

إقرارات مالية ُمدققة

gTLD registries and registrars
IP address registries
ccTLD's
IDN Fast track
Other

2012

Note 6 - Investments
Investments consist of the following as of June 30, 2012:
Collective trusts

$

Level 1

-

$

Level 2

53,035,000

$

Level 3

-

$

Total

53,035,000

The ICANN Reserve Fund is invested in various collective trusts, which seek an investment return that
approximates as closely as practicable before expenses the performance of various indexes.
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Accounts receivable is comprised of the following as of June 30:
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
Note 6 - Investments (continued)
The following table represents the liquidity and redemption restrictions on the financial instruments
above:

$

Redemption
Notice Period

Daily to
semi-monthly

53,035,000

3 Days

There were no unfunded commitments related to these investments at June 30, 2012.
Investments consist of the following as of June 30, 2011:
Equities - domestic
Equities - international
Fixed income - domestic

$
$

Level 1

18,436,000
5,460,000
27,820,000

51,716,000

$

Level 2

$

-

$
-

Level 3

$

-

$
-

Net investment gain is comprised of the following for the years ended June 30:
Dividend and interest income
Realized and unrealized (losses)/gains
Management fees and other
Total net investment gain

$
$

2012

4,268,000
(2,859,000)
(90,000)
1,319,000

$
$

$

Total

18,436,000
5,460,000
27,820,000

51,716,000

2011

2,121,000
4,222,000
(337,000)
6,006,000

إقرارات مالية ُمدققة

Collective trusts

Redemption
Frequency
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Fair Value at
6/30/12
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Note 7 - Capital Assets
Capital assets consist of the following as of June 30 (useful lives of respective asset class in parentheses):
Computer equipment (Three years)
Computer software (Five years)
Furniture and fixtures (Seven years)
Leasehold improvements (Varies per lease)
Construction in progress (None)
Less: accumulated depreciation

$

$

2012

6,728,000
1,805,000
300,000
1,468,000
1,426,000
11,727,000
(5,940,000)
5,787,000

$

$

2011

5,097,000
520,000
295,000
1,394,000
416,000
7,722,000
(4,071,000)
3,651,000

Note 9 - Related Party Transactions
A portion of ICANN’s incoming (effective September 14, 2012) President and Chief Executive Officer Fadi
Chehadé’s services were provided to ICANN directly, including time and expenses during the fiscal year ended
June 30, 2012. During the year ended June 30, 2012, Fadi Chehadé was paid $39,000 for services rendered during
the period of May through June 2012.
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 $732,000 and
$767,000 for the years ended June 30, 2012 and 2011, 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, 2012 and 2011, the following voting Board members identified that
they may have or have had conflicts in accordance with ICANN’s Conflicts of Interest Policy: Harald Tveit
Alvestrand, Sébastien Bachollet, Steve Crocker, Bertrand de La Chapelle, Chris Disspain, Bill Graham, Rita
Rodin Johnston, Mike Silber, Judith Vazquez, and Kuo-Wei Wu.
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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 cannot at this time 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.

إقرارات مالية ُمدققة

Note 8 - Legal Matters
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Note 10 - 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. A minimum future
payments under operating leases for the future years ending June 30 are approximately:
2013
2014
2015
2016
2017
Thereafter
Total

$

$

2,754,000
2,768,000
2,851,000
2,983,000
3,027,000
11,949,000
26,332,000

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. Subject to legal limitations, 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, subject to legal limitations. Employer contributions recognized for the years ended
June 30, 2012 and 2011 amounted to approximately $2,165,000 and $1,967,000, respectively. The June 30, 2012
and 2011 payroll contributions were $146,000 and $117,000, 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. The
corrections were completed December 15, 2011.
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Note 11 - Defined Contribution Plan

إقرارات مالية ُمدققة

Rent expense amounted to approximately $2,550,000 and $2,684,000 for the years ended June 30, 2012 and
2011, respectively. ICANN also has pass-through and additional charges from certain sub-lessors 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
$164,000 and $299,000 for the years ended June 30, 2012 and 2011, respectively.
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