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نبذة عن ICANN

تتمثل مه ّمة  ICANNفي تأمين التشغيل المستقر واآلمن والموحد
المعرفات الفريدة لإلنترنت في جميع أنحاء العالم.
لألنظمة التي تدعم
ّ
للوصول إلى شخص آخر على اإلنترنت ،يجب عليك كتابة عنوان على
جهاز الكمبيوتر الخاص بك — اسم أو رقم.
ويجب أن يكون هذا العنوان فريد من نوعه ليتسنى ألجهزة الحواسيب
معرفة مكان وجود اآلخرين .وقد تأسست  ICANNفي عام 1998
كمؤسسة غير ربحية وللمنفعة العامة وهي عبارة عن مجتمع يضم
مشاركين من جميع أنحاء العالم .وتقدم  ICANNومجتمعها المساعدة
ونطور
المعرفات الفريدة .كما أننا نعزز من التنافس
في تنسيق ودعم هذه
ّ
ِّ
السياسات للمستوى األعلى من نظام أسماء اإلنترنت ونعمل على تيسير
المعرفات الفريدة األخرى لإلنترنت.
استخدام
ّ
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خطاب من المدير التنفيذي
كان الحوار الحر والمفتوح دائ ًما جز ًءا من طبيعة وهوية
 ،ICANNلكنه لم يكن من قبل أكثر حيوية وأهمية من هذا
العام ،بعد إعالن الحكومة األمريكية في  2014عن نيتها
تحويل إشرافها على وظائف  IANAإلى المجتمع العالمي
ألصحاب المصلحة المتعددين في اإلنترنت.

باإلضافة إلى ثالث جوالت من التعليقات العامة ،سوف تقدم الخطة
اإلستراتيجية الجديدة المؤسسة حتى عام  ،2020باإلضافة إلى رؤية
جديدة وخارطة طريق تفصيلية لطريقة تنفيذها استنادًا إلى  4أهداف
إستراتيجية وعدد  16مقصدًا استراتيجيًا .ويمكنكم تتبع ما حققناه من
تقدم في مقابل هذه األهداف والغايات من خالل اجتماعات أصحاب
المصلحة ربع السنوية التي بدأناها في نوفمبر  2014أو من خالل
مراجعة لوحة اإلعالنات على اإلنترنت التي تضم مؤشرات األداء
األساسية.
وقد شاركت العديد من األصوات ،بما في ذلك أعضاء من مجتمع
أسماء النطاقات وموارد األرقام ومعلمات البروتوكوالت ،في
المناقشات األساسية حول الطريقة التي يجب إجراء عملية النقل بها،
وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تقديم ثالثة مقترحات بنهاية العام
المالي .وسوف تقوم مجموعة مكونة من  30فردًا يمثلون  13مجتمعًا
ألصحاب المصلحة بتجميع المقترحات الثالثة في مقترح واحد شامل
على أن يتم تقديمه إلى الحكومة األمريكية في عام  .2016وفي
الوقت ذاته ،قاد أعضاء المجتمع جهدًا موازيًا من أجل التحقق من
الطرق التي يمكن لـ  ICANNمن خاللها تحسين مستوى الحوكمة
والمساءلة المعمول به لديها .وليس لدي أي شك في أنه نتيجة لهذه
الجهود ،سوف تصبح  ICANNأقوى من ذلك وسوف تكون بمثابة
نموذج للحوكمة.
وقد كانت هذه الجهود بمثابة بداية لفترة من التأمل الجاد والملفت من
حيث العمق واالتساق ،وأنا أحيي مجتمعنا على رغبته واستعداده
لتكريس كل هذا الجهد والوقت من أجل تنفيذ هذا العمل.
وعلى الرغم من استحواذ عملية نقل دور اإلشراف على وظائف
 IANAعلى معظم اهتمامنا ،فإننا قد استوفينا العديد من اإلنجازات
األخرى التي سوف يكون لها أيضًا أبلغ األثر والنتائج .وتعد الخطة
اإلستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة  ICANNأحد
األمثلة الرئيسية على ذلك .نتيجة عامين من األعمال األساسية

عل ًما بأن مجتمع  ICANNباإلضافة إلى مجلس اإلدارة وفريق العمل
لديهم الكثير من اإلنجازات التي يفخرون بها لهذا العام والتي تم
تكريسها من أجل بناء وتقوية التزام  ICANNتجاه عملية أصحاب
المصلحة المتعددين ،وتجاه تحسين الخدمات التي نقدمها إلى العمالء
على مستوى العالم باإلضافة إلى تحصين وتقوية العمليات التي نقوم
بها .وقد تعاونّا معًا في بناء أساس قوي من أجل المستقبل ،أساس
ومديرا تنفيذيًا في مارس
سا
متين يتحمل بعد أن أتخلى عن دوري رئي ً
ً
 .2016وأنا ملتزم تما ًما بضمان أن عملية التسليم تسير بأفضل
مستوى من السالسة.
وحيث سيكون هذا الخطاب هو األخير بالنسبة لي كمدير تنفيذي،
فإنني أود أن أتوجه بخالص الشكر لمجلس إدارة  ICANNولفريق
العمل وللمجتمع بأسره على ما قدموه من دعم متواصل .وليس لدي
أي شك في أن فريق إدارة  ICANNصاحب الخبرات العالية،
وبموجب اإلرشادات والتوجيهات المقدمة من مجلس اإلدارة ،سوف
يضمن بأن عمل المؤسسة سيتواصل بسالسة ويسر خالل عملية نقل
القيادة.

فادي شحادة
الرئيس والمدير التنفيذي
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خطاب من رئيس
مجلس اإلدارة
كانت عملية التحول السمة الرئيسية لنمو شبكة اإلنترنت
باإلضافة إلى حوكمتها .فخالل فترة العام المنصرم ،وصلنا
إلى لحظة هامة من مراحل التطور المستمر لإلنترنت حيث تم
وضع مقترح إنهاء دور الواليات المتحدة في اإلشراف على
وظائف .IANA
عل ًما بأن نشر امتدادات حماية نظام اسم النطاق ( )DNSSECيحمل جز ًءا حيويًا
من البنية التحتية لإلنترنت — بحث الدليل .فمن خالل التوقيع الرقمي للبيانات،
يمكن للمستخدمين التأكد من أنها صالحة وال يعبث القراصنة بها .كما أن نشر
امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات  DNSSECوالتدريب عليها عبارة عن أمثلة
بسيطة على الخدمات الفنية التي تقدمها  ICANNإلى السجالت وأمناء السجالت
والحكومات وهيئات إنفاذ القانون وغيرها.

وخالل هذه الفترة ،كان الشاغل الرئيسي لمجلس اإلدارة متمثالً في التأكيد على
استقرار وشفافية ومساءلة  ICANNوهي تواصل تقديمها لخدمات فنية بالغة
األهمية الستمرار عمليات دليل العناوين الضمني لشبكة االنترنت ،أال وهو نظام
أسماء النطاقات (.)DNS
كثيرا برؤية عملية نقل دور اإلشراف على وظائف  IANAباعتبارها
لقد سعدت
ً
عامل أساسي بالنسبة للحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الفني وشركات
األعمال باإلضافة إلى الجهات غير الربحية من أجل الجلوس إلى طاولة مشتركة
بهدف إجراء حوار حول مستقبل  ICANNباإلضافة إلى وظائف  .IANAومع
إغالق العام المالي  ،2015فقد أمضى مجتمع  ICANNبالكامل عدد ساعات ال
حصر لها في مناقشة عملية النقل ،وجمع التعقيبات واآلراء باإلضافة إلى إعداد
الوثائق .ومن عدة أوجه ،فإن هذه المحادثات األساسية والمنطوية على تحديات
في بعض األحيان تذكرني بالسنوات األولى لتأسيس  ،ICANNحيث حاولنا بناء
نموذج أصحاب المصلحة المتعددين مع القليل من األمثلة للمضاهاة.
شهد هذا العام الذكرى الخامسة للدخول الى منطقة الجذر التشغيلية لنظام .DNS

كما أننا شهدنا تغييرات ملحوظة بالنسبة لـ  .ICANNوقد علمنا في مايو 2015
أن المدير التنفيذي والرئيس الحالي ،فادي شحادة ،سوف ينهي مدة خدمته في
سا منذ عام  2012وأود أن
مارس  .2016حيث عمل فادي
مديرا تنفيذيًا ورئي ً
ً
أتوجه إليه أمامكم بالشكر على خدماته التي قدمها لـ  .ICANNوبالنيابة عن
مجلس اإلدارة وفريق العمل والمجتمع ،فإننا نتمنى له دوام التوفيق في مساعيه
الجديدة .وقد بدأ البحث عن قائد جديد في يونيو  ،2015وأثناء كتابتي لهذا
التقرير ،فإننا نتمنى أن نقدم إعالنًا في القريب العاجل.
ونحن اآلن على مشارف العام المالي الجديد ،فإنني أتوقع حدوث المزيد
من التغييرات .وسوف تبقى أولوية مجلس اإلدارة واحدة بالنسبة للوضوح
واالستمرارية .وقد مهد المجتمع الطريق أمام هذه التحسينات وأنا على ثقة من
أن القاعدة األساسية معدة ومهيأة للتعامل مع النتائج مع انتقالنا إلى هذه المرحلة
الجديدة من تطور .ICANN

ستيفن دي .كروكر
رئيس مجلس اإلدارة

5
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إنجازات نقل اإلشراف على وظائف IANA

65
الفعاليات

101
الفعاليات

آسيا/
منطقة دول آسيا-المحيط
الهادئ

52
الفعاليات

أوروبا

أمريكا الشمالية

الفعاليات

25

أفريقيا

الفعاليات

27

أمريكا الالتينية/
منطقة الكاريبي

270
دعم المناقشات العالمية

الفعاليات التي تمت فيها مناقشة عملية نقل اإلشراف على وظائف IANA
(مارس  – 2014مايو  ،)2015حسب تعقب فريق العمل.

في  14مارس عام  ،2014أعلنت اإلدارة الوطنية للمعلومات واالتصال بوزارة التجارة
األمريكية عن نيتها نقل إشرافها على وظائف  IANAإلى مجتمع اإلنترنت العالمي .وقد جاء
أيضًا في اإلعالن أن  NTIAطلبت من  ICANNعقد مناقشة عالمية شاملة شاركت فيها
مجموعة كاملة من أصحاب المصلحة بهدف التضافر في وضع مقترح لعملية النقل .وبعد ذلك
بفترة وجيزة ،أطلقت  ICANNعملية أصحاب المصلحة المتعددين من أجل جمع التعقيبات
من أصحاب المصلحة الذين يحصلون على خدمات مباشرة من وظائف  ،IANAباإلضافة إلى
الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني .أما في يوليو  ،2014فقد تم تشكيل مجموعة
تنسيق نقل اإلشراف على وظائف  IANAأو (مجموعة التنسيق  ،)ICGوتألفت من  30فردًا

يمثلون  13مجتمعًا مختلفًا لكل من أصحاب المصلحة المباشرين وغير المباشرين وقد اختارت
تلك المجتمعات هؤالء األفراد .وطوال هذا العام المالي ،فقد انتظرت مجموعة  ICGالحصول
على المقترحات من ثالثة مجتمعات تشغيلية لوظائف  :IANAأسماء النطاقات وموارد األرقام
ومعلمات البروتوكوالت ،من أجل إنشاء مقترح موحد لتقديمه إلى اإلدارة الوطنية األمريكية
لالتصاالت والمعلومات .وفي نهاية هذا العام المالي ،تلقت مجموعة  ICGالمسودات النهائية
لجميع المقترحات الثالثة وعكفت على االستعداد للمرحلة التالية من العملية.
اقرأ المزيد
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إنجازات نقل اإلشراف على وظائف IANA

18,559
الجهود الرئيسية لمجموعة العمل

401

ساعات العمل في
االجتماعات

221

مراسالت قائمة عناوين البريد اإللكتروني

اجتماعًا عاديًا/هاتفيًا

التمثيل اإلقليمي لمجموعة ICG

%30 %10 %30 %17 %13
آسيا/منطقة دول آسيا-المحيط
الهادئ

أفريقيا

ICG

30

عضوا إجماالً
ً

أمريكا الالتينية
/منطقة الكاريبي

180

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة

15

عضوا
ً
فريق  CRISPلموارد األرقام
( 3أعضاء ×  5سجالت إنترنت إقليمية)

1,685

مراسالت قائمة عناوين البريد اإللكتروني
خطة  IANAلمعلمات البروتوكوالت
المراسالت على القوائم البريدية

97 151

مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ألسماء النطاقات

عضوا
ً

أوروبا

أمريكا الشمالية

إجمالي المشاركين

48 154 26

عضوا
ً

مراقب للقائمة البريدية

المشاركون

%25 %7 %23 %22 %10

أفريقيا

اجتماعًا عاديًا/هاتفيًا

حسب أعمال التعقب التي قام بها فريق عمل  ICANNخالل الفترة الزمنية من مارس  - 2014مايو .2015

آسيا/منطقة دول
آسيا-المحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا الالتينية/
منطقة الكاريبي

أمريكا الشمالية
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اجتماعات  ICANNالعامة:
نموذج أصحاب المصلحة المتعددين
قيد التنفيذ

اجتماع  ICANN51في لوس أنجلوس
في أكتوبر  ،2014شارك أكثر من  2000شخص في اجتماعنا العام رقم  .51كانت وزيرة التجارة بيني بريتزكر هي
المتحدث الرئيسي في احتفالية الترحيب ،وكانت هذه هي المرة األولى التي يحضر فيها وزير تجارة أمريكي اجتماعًا
لـ  .ICANNوقد تحدثت الوزيرة حول عملية نقل دور اإلشراف على وظائف  IANAباإلضافة إلى أهمية اإلنترنت
المجاني والمنفتح.
اقرأ المزيد

اجتماع  ICANN52في سنغافورة
في فبراير  ،2015شارك قرابة  2000شخص معنا في سنغافورة ،وهو موقع أول اجتماع لـ  ICANNفي عام
 .1999وقد جرت مناقشة موسعة للمجتمع فيما يخص جهود عملية نقل دور اإلشراف على وظائف  IANAوتعزيز
مساءلة .ICANN
اقرأ المزيد

اجتماع  ICANN53في بوينس آيرس
كانت األرجنتين هي وجهتنا لعقد االجتماع العام رقم  .53وفي يونيو  ،2015شارك أكثر من  1700شخص في
المناقشات األساسية ،بما في ذلك عملية نقل دور اإلشراف على وظائف  IANAوجهود تعزيز مساءلة ،ICANN
باإلضافة إلى التقرير األولي لمجموعة عمل مشكالت اعتماد خدمات الخصوصية/البروكسي ،والتي ارتكزت على
المسائل المتعلقة بالخصوصية داخل .WHOIS

اقرأ المزيد
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مجموعة عمل إستراتيجيات االجتماعات ( )MSWGتضع خطة جديدة من أجل اجتماعات
 ICANNالعامة
تم تأسيس مجموعة عمل إستراتيجية االجتماعات في فبراير  ،2013وهي تتألف من أعضاء
من مختلف هياكل مجتمعات  .ICANNوقد وضعت مجموعة عمل إستراتيجيات االجتماعات
تقريرا شامالً اقترح تغييرات على اجتماعات  ICANNالعامة في العديد من النواحي
ً
األساسية .في نوفمبر  ،2014اعتمد مجلس إدارة  ICANNإستراتيجية اجتماع ICANN
الجديدة للتنفيذ في  .2016وكان من بين التغييرات الملحوظة مدة االجتماعات والموضوعات
التي يجب التركيز عليها .راجع الصفحة  34للحصول على مزيد من التفاصيل حول مجموعة
عمل إستراتيجية االجتماعات وما تم اعتماده من تغييرات على شكل االجتماعات وترتيبها.
اقرأ المزيد

برنامج نطاقات gTLD
الجديدة يشارف على االكتمال
في العام المالي 2015

المجموعة التوجيهية لمجتمع
اإلنترنت تستهل جهودًا جديدة
في القبول الدولي

أثمر برنامج نطاقات  gTLDالجديدة عن البدء في أكبر عملية
توسعة على اإلطالق لنطاقات المستوى األعلى  -وهو تغيير يعد
بتعزيز االبتكار العالمي والمنافسة واختيار المستهلك .لقد خرجنا من
العام المالي وقد تعرفنا على كافة جوانب برنامج نطاقات gTLD
الجديدة ،مع تمديد فترات التقييم وفترات المزاد والتعاقد والتفويض
وعمليات بدء  TLDالخاصة بفترة تسجيل نطاقات العالمات التجارية
للمرة األولى  Sunriseوفترات الدعاوى .وعلى اإلجمال ،تم توقيع
 540اتفاقية سجل باإلضافة إلى تفويض  357نطاق  gTLDجديد
في منطقة الجذر في العام المالي .2015

في يونيو  ،2014نشر فريق عمل  ICANNخارطة طريق
تفصيلية لجمع التعليق العامة حولها من أجل ضمان أن تكون أسماء
النطاقات قابلة لالستخدام في تطبيقات مثل البريد اإللكتروني ،بصرف
النظر عن النص المكتوب ،أو طول أو مدى حداثة نطاق المستوى
األعلى .واستنادًا إلى التعقيبات ،قام المجتمع بإنشاء مجموعة توجيه
القبول العالمي في فبراير  .2015وقد تم تكليف مجموعة التوجيه
بتنفيذ أنشطة من شأنها تعزيز القبول العالمي بشكل فعال لكافة
أسماء النطاقات وعناوين البريد اإللكتروني الصحيحة .وقد نشرت
المجموعة ميثاقها في مارس .2015

باإلضافة إلى ذلك ،فإن الغالبية العظمى من نطاقات  gTLDالجديدة
المتعاقد عليها والمحتملة وغالبية المشكالت المطروحة على لجنة
برنامج نطاقات  gTLDالجديدة ( )NGPCتم النظر فيها والتعامل
معها .وقد اشتملت هذه المشكالت على االنتهاء من مسار عمل من
أجل التعامل مع حاالت تضارب األسماء ،والبدء في آلية من أجل حل
االعتراضات على ما يفهم بأنه تشابه غير متسق للسالسل ،باإلضافة
إلى وضع مسار عمل من أجل التقييم الشامل لطلبات الحصول على
نطاقات " gTLDعامة".

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
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أهم مالمح العام

تحسين الشفافية والتخطيط

الخطة اإلستراتيجية  2020-2016تحدد مستقبل ICANN
اعتمد مجلس إدارة  ICANNالخطة اإلستراتيجية للفترة
 2020‑2016في أكتوبر  .2014وحيث تم وضع هذه الخطة
من خالل عملية موسعة وتعاونية ومتكاملة وبأسلوب تصاعدي من
األدنى فاألعلى ومتعددة اللغات ألصحاب المصلحة المتعددين ،فإنها
تحدد رؤية  ICANNالجديدة ،وتعيد التأكيد على مهمتها التأسيسية
باإلضافة إلى تعزيز خمسة أهداف إستراتيجية وستة عشر غاية
إستراتيجية ،يحتوي كل منها على عوامل للنجاح (محصالت)
باإلضافة إلى مخاطر إستراتيجية .وتتوفر الخطة اإلستراتيجية بسبع
لغات مختلفة.
اقرأ المزيد

االجتماعات الهاتفية ربع السنوية ألصحاب المصلحة :تعزيز الشفافية في
نتائجنا
عقدت  ICANNفي نوفمبر  2014اجتماعها ربع السنوي األول
ألصحاب المصلحة .وكان الهدف من ذلك تعزيز الشفافية من خالل
توفير مراجعة منتظمة ألخبار وأنشطة  ICANNوأوضاعها المالية،
عل ًما بأن هذه االجتماعات تعقد كل ثالثة أشهر .كما تتم ترجمة
االجتماعات إلى سبع لغات مختلفة .وتوفر هذه التحديثات ربع السنوية
راب ً
طا مفيدًا بالمجتمع العالمي ،حيث تتواصل مع قرابة  500شخص
في كل مرة.

اقرأ المزيد

تقوية فريق ICANN
انضم الخبير التقني المخضرم في مجال
اإلنترنت آدييل أكپلوغان لـ  ICANNفي مارس
2015بصفته نائبًا لرئيس قسم المشاركة التقنية.
وهو المسؤول عن المشاركة الفنية والتواصل.

وقد تم تعيين أالن غروغان ،استشاري التعاقد
سا لقسم االمتثال التعاقدي
األول في  ICANNرئي ً
في أكتوبر  ،2014من أجل اإلشراف على االمتثال
التعاقدي وإجراءات الحماية.

عادت آني راشيل إني ،إحدى الشخصيات
الرئيسية في مجال اإلنترنت األفريقي والعالمي،
إلى  ICANNمن أجل تولي منصب نائب رئيس
المشاركة الحكومية في جنيف .وهي مسئولة
عن تصميم خطة مشاركة شاملة ألعمال التوعية
الخاصة بمؤسسة  ICANNباإلضافة إلى بعثات
بالدها لدى األمم المتحدة في جنيف.

وفي أغسطس  ،2014رحبت  ICANNمرة
أخرى بديفيد كونراد ،الذي أصبح المسئول الفني
األول لدينا .وديفيد من المخضرمين أصحاب
الخبرة العريقة في مجال اإلنترنت تمتد ألكثر من
 30عا ًما في عالم اإلنترنت وهو مسئول عن العمل
مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من
أجل وضع خارطة طريق للتكنولوجيا الخاصة
معرفات اإلنترنت.
بنظام ّ

نظرة عامة على
الوضع المالي
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أبرز المالمح المالية للعام المالي 2015
(بماليين الدوالرات)
العوائد من رسوم
طلبات gTLD
الجديدة

 53دوالر

عمليات
ICANN

 103دوالر
عوائد المزادات
العلنية

 61دوالر

إجمالي الدعم والعوائد  217دوالر
بلغ العائد من عمليات  ICANNنسبة  47بالمائة من الدخل اإلجمالي

عل ًما بأن البرنامج ممول بالكامل من خالل رسوم الطلبات التي تم تحصيلها

لـ  ICANNويتألف من العائد المستحصل عليه من عدد من عمليات

في  ،2012والتي تم إقرار العائد الخاص بها مع سير أعمال التقييم الخاص

تسجيل أسماء النطاقات التي يتم تحصيلها من المسجلين عبر السجالت

بالطلبات وقد أصبحت الرسوم غير قابلة لالسترجاع.

وأمناء السجالت ،باإلضافة إلى رسوم سنوية ثابتة يتم تحصيلها من عدد

أما الدخل من إجمالي عوائد مزادات نطاقات  gTLDالجديدة فتمثل 28

من األطراف المتعاقدة مع  .ICANNوتتألف نسبة أربعة بالمائة من عائد

بالمائة من إجمالي دخل  .ICANNوقد جاء هذا الدخل نتيجة للمزادات

عمليات  ICANNمن المساهمات وعمليات الرعاية .وتصل رسوم الطلبات

التي أقيمت وتم تحصيله خالل العام المالي نظير مجموعات المنافسة على

المقدمة للحصول على نطاقات  gTLDالجديدة إلى  24بالمائة من عائد

السالسل في برنامج نطاقات  gTLDالجديدة .ومجموعات التنافس هي

 ICANNاإلجمالي .وبرنامج نطاقات  gTLDالجديدة عبارة عن برنامج

مجموعات من الطلبات التي تحتوي على سالسل نطاق  gTLDمتطابقة أو

لعدة سنوات بتكلفة  360مليون دوالر إلنشاء نطاقات مستوى أعلى جديدة.

متشابهة تم التقدم بطلبات للحصول عليها.

إجمالي المصروفات  132دوالر
اإلدارة
الموظفون
 56دوالر

 24دوالر
الموظفون

 56دوالر

السفر
واالجتماعات

الخدمات
االحترافية

 36دوالر

تتمثل مصروفات  ICANNالرئيسية في تكاليف أجور كوادرها العاملة

وتمثل التكاليف اإلدارية نسبة  18بالمائة من المصروفات التشغيلية وتشمل

البالغ عددهم  293موظفا ً على مدار العام المالي  2015والتي تشكل 42

باألساس تكاليف اإليجار وتكاليف المنشآت األخرى لجميع مواقع ICANN

بالمائة من المصروفات التشغيلية.

وتكاليف الشبكة واالتصاالت.

وتتضمن تكاليف السفر واالجتماعات كل من تكاليف السفر والسكن واستئجار

وتشتمل المصروفات اإلجمالية على قرابة  9ماليين دوالر من حيث التكلفة

األماكن لعقد مختلف االجتماعات ،وتمثل  12بالمائة من المصروفات

مخصصة لمبادرة نقل دور اإلشراف على وظائف  .IANAوتدعم هذه

التشغيلية.

المبادرة الطلب المقدم من اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات التابعة

وتمثل الخدمات المهنية نسبة  27بالمائة من المصروفات التشغيلية وتشتمل

لوزارة التجارة األمريكية إلى  ICANNمن أجل إجراء مناقشة شاملة

بشكل أساسي على خدمات المقاولين وأتعاب المحامين والخدمات اللغوية لكل

وعالمية بغرض الوقوف على عملية لنقل اإلشراف على وظائف  IANAإلى

من التدوين النصي والترجمة باإلضافة إلى الترجمة الفورية.

مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين.

 16دوالر

األموال قيد اإلدارة  326دوالر

 gTLDالجديد
األموال

أموال عمليات
ICANN

 105دوالر

 162دوالر

تشمل عمليات التمويل المخصصة لعمليات  ICANNوالبالغة  105ماليين

وقد تم تحصيل هذه األموال بشكل أساسي في الفترة ما بين يناير ويونيو

دوالر كل من النقد في الصندوق والمستخدم في تمويل عمليات ICANN

 2012وتستخدم حصريًا لسداد المصروفات ذات الصلة ببرنامج نطاقات

اليومية باإلضافة إلى المصروفات الطارئة الناجمة عن أية أحداث غير

 gTLDالجديدة.

متوقعة أو أي حاالت عدم يقين اقتصادي.

وقد نتج صافي عوائد المزادات البالغ  59مليون دوالر من المزادات التي

وتأتي أموال برنامج نطاقات  gTLDالجديدة البالغة  162مليون دوالر من

تقدمها  ICANNفي صورة آلية المالذ األخير لحل حاالت التنافس على

األموال غير المصروفة التي يتم تحصيلها من مقدمي الطلبات في البرنامج.

السالسل بموجب برنامج نطاقات  gTLDالجديدة.

عوائد
المزادات
الجديدة

 59دوالر

مراجعة التقرير
المالي المدقق

مالحظة :أي تضارب في األرقام الواردة في التقارير السنوي للعام المالي  2015مقارنة بالتقارير المالية المدققة للعام المالي
 2015جاء نتيجة التقريب ألقرب مليون.
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األموال قيد اإلدارة
(بماليين الدوالرات)

برنامج نطاقات  gTLDالجديدة
أموال نطاقات  gTLDالجديدة/صافي عوائد المزادات

إجمالي
 210دوالر
تمويل gTLD
الجديدة

 209دوالر

إجمالي
 221دوالر
تمويل gTLD
الجديدة

 162دوالر

عوائد المزاد
العلني

صافي عوائد

 59دوالر

المزادات  1دوالر

2014

 30حزيران

2015

 30حزيران

عمليات ICANN
أموال االحتياطي التشغيلي

إجمالي
 100دوالر
صندوق
االحتياط

إجمالي
 105دوالر
صندوق
االحتياط

 85دوالر

 86دوالر

صندوق
التشغيل

صندوق
التشغيل

 15دوالر

2014

 30حزيران

 19دوالر

2015

 30حزيران

واعتبارا من يونيو  ،2015أدارت  ICANNإجمالي  326مليون دوالر ،تم االحتفاظ بها في أربعة
ً

وتدير  ICANNصندوق االحتياطي من أجل المصروفات الطارئة التي تنجم عن أية أحداث غير

أنواع مختلفة من الصناديق:

متوقعة ،أو حاالت عدم اليقين االقتصادي .ويدعم هذا الصندوق االستقرار المالي للمنظمة .ويتم
استثمار أموال صندوق االحتياطي حسب السياسة االستثمارية لـ  ،ICANNوتحت رعاية وإدارة

وتأتي أموال برنامج نطاقات  gTLDالجديدة من األموال غير المنفقة التي يتم تحصيلها من

مؤسسة  .State Street Global Advisorsأما ما يتم الحصول عليه من عوائد من خالل

مقدمي الطلبات في البرنامج .وقد تم تحصيل هذه األموال بشكل أساسي في الفترة ما بين يناير

استثمار األموال فيعاد استثماره بالكامل داخل صندوق االحتياطي.

ويونيو  2012وتستخدم حصريًا لسداد المصروفات ذات الصلة ببرنامج نطاقات  gTLDالجديدة.
أما األموال غير المنفقة من نطاقات  gTLDالجديدة فيتم االستثمار فيها حسب سياسة استثمار

كما أن الصندوق التشغيلي هو النقد المتوفر في الصندوق والمستخدم في عمليات ICANN

نطاقات  gTLDالجديدة ،وهي تخضع لإلدارة والرعاية المشتركة لكل من ،Northern Trust

اليومية .يجري استخدام الصندوق التشغيلي في جمع العوائد ومن أجل تمويل السداد للموظفين

و U.S. Bankو .Deutsche Bankوقد انخفضت أموال برنامج نطاقات  gTLDالجديدة منذ

والموردين وغيرهم من األطراف األخرى .ويحتوي الصندوق التشغيلي على أموال تكفي لتغطية
ّ
المصروفات المتوقعة لـ  ICANNلمدة ثالثة أشهر .وأية أموال تزيد عن ثالثة أشهر يتم تحويلها

وإعادة تمويل رسوم الطلبات المسحوبة.

بصفة دورية إلى صندوق االحتياطي .وقد زاد الصندوق التشغيلي بين يونيو  2014ويونيو 2015

يونيو  2014نتيجة المصروفات التي تم تكبدها ألداء عملية تقييم طلبات نطاقات  gTLDالجديدة

نتيجة العمليات المخطط لها والمصروفات المتكبدة بالنيابة عن برنامج نطاقات  gTLDالجديدة،
وقامت  ICANNبتحصيل صافي عائدات المزادات العلنية بواقع  59مليون دوالر بحلول
 30يونيو  .2015وقد تم الحصول على العوائد من المزادات التي تقدمها  ICANNفي صورة آلية
المالذ األخير لحل تنافس السلسلة بموجب برنامج نطاقات  gTLDالجديدة.

والتي تم تعويضها فيما بعد في الصندوق التشغيلي.
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للعام المالي
التقرير السنوي لسنة
ICANN
مالية عامة
نظرةعن
نبذة

موجز التدفقات النقدية
(بماليين الدوالرات)
2015

2014

 30حزيران

 30حزيران
350

+83
300

310
دوالر

األموال قيد اإلدارة

المبالغ المستلمة من
أطراف أخرى

-64

326
دوالر

األموال قيد اإلدارة

المدفوعات إلى
الموزعين

250

+59

-55

صافي عوائد
المزادات

المدفوعات إلى
الموظفين

200

-7

رأس المال وغيره

150

تتمثل التدفقات النقدية الرئيسية التي تؤثر على عمليات  ICANNبشكل متكرر في تحصيل الرسوم

المدفوعات المقدمة إلى الموزعين خالل العام المالي المصروفات ذات الصلة ببرنامج نطاقات

والمساهمات من األطراف المتعاقدة وغيرهم من المساهمين ،وسداد الرواتب والمستحقات إلى

 gTLDالجديدة لما يقرب من  19مليون دوالر.

موفري الخدمات للمصروفات التشغيلية ومصروفات رأس المال.
في العام المالي  ،2015قامت  ICANNبتحصيل صافي عوائد من المزادات بقيمة  59مليون
قامت  ICANNخالل عامها المالي ( 2015يوليو  2014إلى يونيو  )2015بمواصلة العمل في

دوالر .وقد تم الحصول على العوائد من المزادات التي تقدمها  ICANNفي صورة آلية المالذ

التقييم األولي والموسع ،واختبار ما قبل التفويض ومراحل التعاقد الخاصة ببرنامج نطاقات gTLD

األخير لحل تنافس السلسلة بموجب برنامج نطاقات  gTLDالجديدة.

الجديدة .وتشمل
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بيان المركز المالي
(بماليين الدوالرات)

األصول

النقد وما يعادله

اعتبارا من  30يونيو
ً

اعتبارا من  30يونيو
ً

2015

2014

90

االستثمارات

دوالر

25

دوالر

236

285

الذمم المدينة

29

27

رأس المال واألصول األخرى

22

18

إجمالي األصول

377

دوالر

355

دوالر

المطلوبات
الذمم الدائنة والمطلوبات المستحقة

23

دوالر

16

دوالر

العوائد المؤجلة

75

146

إجمالي المطلوبات

98

162

279

193

صافي األصول غير المقيدة
صافي المطلوبات وصافي األصول

377

دوالر

355

دوالر

وتعكس الزيادة في إجمالي األصول عوائد المزادات التي تم الحصول عليها خالل العام المالي،

واالنخفاض في بند اإليرادات مؤجلة التحصيل من يونيو  2014إلى يونيو  2015مستمدة من

والتي تمت مقاصتها جزئيًا من خالل النقد المنفق من أجل دعم النمو اإلجمالي للمؤسسة وما يحققه

العوائد المقررة خالل الفترة ،ومن خالل الرسوم المعادة مرة أخرى للطلبات المسحوبة .وقد تم

برنامج نطاقات  gTLDالجديدة.

إقرار رسوم الطلبات المحصلة في بند العوائد حيث أصبحت عمليات ورسوم تقييم البرنامج غير
قابلة للرد.
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بيان األنشطة
(بماليين الدوالرات)
الدعم والعائد غير المقيد

2015

السجل

59

دوالر

2014
47

دوالر

أمين السجل

39

35

المساهمات

5

3

إجمالي عوائد المزادات العلنية

61

1

العوائد من رسوم طلبات  gTLDالجديدة

53

37

إجمالي الدعم والعائد

217

دوالر

123

دوالر

النفقات
الموظفون

56

دوالر

45

دوالر

السفر واالجتماعات

16

21

الخدمات المهنية

36

38

اإلدارة

24

21

دخل آخر
إجمالي الدخل اآلخر

إجمالي المصروفات

132

دوالر

124

دوالر

1

دوالر

11

دوالر

التغير في صافي األصول

10

86

صافي األصول غير المقيدة
بداية العام

193

نهاية العام

دوالر
279

183

دوالر
193

خالل السنة المالية  ،2015زاد الدعم والعائد اإلجمالي مقارنة بالعامة الماضي وكان ذلك

اإلجمالية عا ًما تلو اآلخر نتيجة النمو اإلجمالي للمؤسسة الناجم عن تقوية بنيتها التحتية باإلضافة

باألساس نتيجة عوائد المزادات اإلجمالية لبرنامج نطاقات  gTLDالجديدة بمبلغ  61مليون

إلى قدراتها اإلدارية ،ومن توسعها الدولي إلى فروع ومكاتب مشاركة ،ومن الدعم المقدم إلى

دوالر ،باإلضافة إلى حصة من رسوم طلبات نطاقات  gTLDالجديدة التي تم إقرارها في الدخل

برنامج نطاقات  gTLDالجديدة ،وهو ما تمت معادلته جزئيًا من خالل انخفاض التكاليف التي

بواقع  53مليون دوالر .وتم إقرار العوائد من برنامج نطاقات  gTLDالجديدة مع تقدم األعمال

تم تكبدها لعملية التقييم األولي والموسع باإلضافة إلى االختبار المؤجل لما قبل التفويض والتعاقد

الخاصة بتقييم الطلبات وبما أن الرسوم باتت غير قابلة للرد مرة أخرى .وقد زادت المصروفات

لبرنامج نطاقات  gTLDالجديدة.
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األهداف والغايات
اإلستراتيجية

أربعة أهداف وستة عشر غاية
إستراتيجية
التميز التشغيلي

التأكيد على الهدف

	1.1توصيل وظائف اإلنترنت الجوهرية
	1.2العمل كجهة إشرافية من أجل المصلحة العامة
	1.3المشاركة في منظومة حوكمة اإلنترنت
	1.4تعميق المشاركة مع منظمات اإلنترنت

1

العولمة

	2.1وضع األسس لألنظمة اإلدارية
	2.2إنضاج وظائف الدعم المؤسسي
	2.3تحسين خدمات نطاقات GTLD
	2.4التخطيط للتدرج والتأمين
واالستمرارية

2

تقييم نموذج
أصحاب المصلحة المتعددين

	3.1إشراك أصحاب المصالح على مستوى العالم
	3.2التواصل بفاعلية مع أصحاب المصلحة
	3.3مكاملة المسئوليات العالمية واإلقليمية
	3.4تطوير عالقات الحكومات

اقرأ المزيد

3

	4.1تحسين عملية وضع السياسات إلى المستوى األمثل
	4.2زيادة وتحسين المشاركة العالمية
	4.3تطوير هياكل منظمات الدعم/اللجان
االستشارية
	4.4تعزيز األخالقيات ورفع مستوى
الشفافية

4

تحقيق األهداف
والغايات اإلستراتيجية
للعام المالي 2015

	1.1توصيل وظائف اإلنترنت الجوهرية
	1.2العمل كجهة إشرافية من أجل المصلحة العامة
	1.3المشاركة في منظومة حوكمة اإلنترنت
	1.4تعميق الشراكات مع منظمات اإلنترنت

التأكيد على الهدف

1
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تقوية وظائف اإلنترنت الجوهرية

نظام WHOIS
تعامل المجتمع مع العديد من المشكالت ذات الصلة بنظام
 ،WHOISالسيما في نواحي خدمات الوكيل المعتمد والخصوصية
والتضاربات مع القوانين المحلية أو الوطنية .وكانت الردود على
التقرير األولي لمجموعة عمل مشكالت اعتماد خدمات الخصوصية/
البروكسي ملفتة ،مع أكثر من  11,000تعليق تم الحصول عليها
بحلول الموعد النهائي المقرر في يوليو  ،2015والعديد منها من
األفراد الذين لم يشاركوا في أي عملية من عمليات وضع سياسات في
 ICANNأو لم يحضروا أي اجتماع لـ  ICANNمن قبل .وسوف
تضع مجموعات عمل المجتمع كافة التعليقات في االعتبار عند
إعدادها للتقارير النهائية مع توصيات السياسات ألجل أن ينظر فيها
مجلس إدارة .ICANN
وبعد نشر مجموعة عمل الخبراء ( )EWGللتقرير النهائي حول
خدمة دليل تسجيل نطاقات  gTLDفي نهاية العام المالي ،2014
تعاونت مجموعة غير رسمية من مستشاري  GNSOمع أعضاء
في مجلس إدارة  ICANNمن أجل اقتراح إطار عمل للعمليات
لوضع هيكل لعملية وضع سياسات ( GNSOعملية  )PDPمن
أجل التعامل بشكل ناجح مع هذه المشكالت الصعبة ذات الصلة بنظام
 .WHOISوقد اعتمد مجلس اإلدارة إطار عمل اإلجراءات في مايو
 ،2015في نفس وقت تأكيده من جديد على طلبه المقدم في 2012
إلجراء عملية وضع سياسات من أجل تحديد الغرض من جمع بيانات
تسجيل نطاقات  gTLDوصيانتها وتوفير سبل الوصول إليها .وقد
طالب مجلس اإلدارة أيضًا أن تراعي عملية وضع السياسة ضمانات
لحماية البيانات ،وذلك باستخدام التوصيات الواردة في التقرير النهائي
لفريق عمل الخبراء باعتبارها مدخالً في سياسات  gTLDالجديدة،
سا لها .وسوف يتواصل هذا العمل في
وعند االقتضاء ،باعتبارها أسا ً
العام المالي .2016

وقد بدأ فريق عمل  ICANNالتنفيذ المرحلي لنظام اإلبالغ عن دقة
 ،WHOISوفقًا للمهمة الموكلة إليه من مجلس إدارة  ICANNردًا
على توصيات فريق مراجعة نظام  WHOISلسنة  .2012عل ًما بأن
النظام مصمم من أجل تحديد واإلبالغ عن دقة بيانات تسجيل نطاقات
 gTLDمن أجل تحسين جودة بيانات االتصال في نظام .WHOIS
وقد تم إكمال اختبار عمليات تجريبية في مارس  ،2015وقد كانت
المرحلة األولى من التنفيذ قيد العمل في نهاية هذا العام المالي.
فخالل هذا العام ،قامت  ICANNبزيادة الموارد على اإلنترنت—
—whois.icann.orgمن خالل أداة من أدوات بحث WHOIS
العالمية التي توفر بوابة بحث مركزية لجميع نطاقات .gTLD
اقرأ المزيد

عمليات تشغيل ()IANA
شهد استطالع رضا عمالء  ICANNلسنة  2015عن وظائف
 IANAمعدل رضا وقبول إجمالي بنسبة  94بالمائة عن وظائف
 .IANAوقد أجرت جهة خارجية االستطالع وحصدت معدل
استجابة إجمالي بواقع  11بالمائة .وكانت الردود الفردية مجهولة
الهوية ،لكنها مقسمة حسب الجهة التي تتبعها من أجل مساعدة
 ICANNعلى فهم احتياجات مجموعات العمالء فه ًما جيدًا.
وعلى مدار العام المالي  ،2015استوفت  ICANNمؤشرات األداء
األساسية ( )KPIلكل من الدقة وااللتزام بالمواعيد لجميع وظائف
 .IANAويمكن العثور على التقارير الشهرية التي توثق التزامنا
بمؤشرات األداء األساسية على .iana.org/performance
اقرأ المزيد
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عناوين  IP: IPv4وIPv6
هناك  4.3مليار عنوان  IPv4باإلضافة إلى حوالي  1038 × 3.4عنوان  .IPv6وقد تم
تخصيص كافة مساحة  IPv4وبالكامل تقريبًا ،باستثناء القليل من المجموعات الحرة التي
يشغلها مركز معلومات الشبكة اإلفريقية ( ،)AFRINICفي حين أن الغالبية العظمى من
مساحة  IPv6متاحة للتفويض .وطبقًا إلحصائيات  ،Googleفقد وصل العالم إلى نسبة
 7.67بالمائة من استخدام  IPv6حتى يوم  27يونيو .2015

)Top-Level Domains (TLDs
Top-Level Domains (TLDs) are the last part of the domain name.
You can think of TLDs in two categories:

)Country Code Top-Level Domains (ccTLDs

اقرأ المزيد

example.br

A two letter TLD* used or reserved for a country, a
sovereign state or a dependent territory based on
abbreviations defined by the International Organization
for Standardization (ISO).

.br is Brazil's TLD

)Generic Top-Level Domains (gTLDs

example.com

A TLD longer than two letters that does not correspond
to a country code; for example, .com, .org or .net.

ما الذي تغير بالنسبة لنطاقات المستوى األعلى؟

.uk

.com

.org

)(.rf

)(.china

)(.arab

to allow a
Domains
2009, IDN
pts.

اسم النطاق
الحروف الالتينية من األلف إلى
الياء بدون عالمات على األحرف
أو أية رموز.

2009
المدولة المضافة
أسماء النطاقات
ّ
الحروف من النصوص المختلفة.

استبدال مفتاح الدخول الرئيسي لمنطقة الجذر
في عام  ،2010قام شركاء إدارة ملفات خوادم الجذر — ICANNوشركة VeriSign
واإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات ( )NTIAالتابعة لوزارة التجارة األمريكية —
بطرح امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات ( )DNSSECفي منطقة جذر  .DNSواآلن،
وبعد خمسة أعوام من التشغيل ،هناك أعمال قيد التنفيذ من أجل تغيير المفتاح التشفيري األعلى
في منظومة الثقة :مفتاح الدخول الرئيسي لمنطقة الجذر .وإلدارة هذه العملية ،وللتأكيد على
أن جميع نسخ المفتاح الموزعة على عموم المستخدمين حديثة للحيلولة دون انقطاع أو وقف
حماية  DNSSECلنظام  ،DNSفقد دعت  ICANNالخبراء في المجتمع إلى تقديم بيانات
إلبداء االهتمام من أجل االنضمام إلى فريق التصميم لتوفير التعقيبات واإلسهامات في هذه
جار في هذه العملية الهامة والحيوية ،مع نية
الخطة .وقد تم اختيار سبعة أفراد والعمل اآلن ٍ
فريق التصميم لعقد اجتماعه المباشر وج ًها لوجه خالل هذا العام المالي.
كما اتخذت  ICANNأيضًا خطوات لتعزيز موثوقية وحدات أمن األجهزة ( )HSMالتي تقوم
بخزن مفتاح الدخول الرئيسي لمنطقة الجذر .وخالل العام المالي  ،2015أضافت ICANN
أربع وحدات  HSMإضافية إلى الوحدات الموجودة بالفعل قيد اإلنتاج منذ عام .2010

المدولة
أسماء النطاقات
ّ
Internationalized
allow
السريع لنطاقات  ccTLDذات
 Domainلعملية التعقب
Namesالخامسة
السنوية
وافق العام الحالي الذكرى
people around the world to access domain
استخدام النصوص الخاصة بها في
للدول
المدولة ،والتي تسمح
أسماء النطاقات
والمناطق names
in their local
languages.
ّ
المستوى األعلى .وخالل هذا العام المالي ،تم تقييم خمس نطاقات  ccTLDذات أسماء IDN
***Top Three Countries by % of Total Global Internet Users
بنجاح وتم إعالن :أرمينيا وبيالروس واليونان والعراق وماكاو.
30%
22%

10%

9%

8%
المجتمع مخصصة لمختلف النصوص بوضع قواعد لضمان التعبير
وقامت هيئات مستندة إلى
اللغوي مع تنفيذ آمن ومستقر في نظام أسماء النطاقات  .DNSوخالل هذا العام المالي،
U.S.
JAPAN
GERMANY
U.S.
CHINA
INDIA
صا إضافيًا — تتجاوز هيئة
بدأت خمس لجان إضافية الستخراج المسميات العمل على  14ن ً
2000
2014
النص العربي قيد التنفيذ بالفعل .وكانت الهيئات الجديدة مختصة بكل من النصوص األرمينية
والصينية واليابانية ولغة الخمير والبراهمية الجديدة.
6%

35 IDN generic Top-Level Domains
created in the root zone through
the New gTLD Program.

اقرأ المزيد

Look for more IDN
TLDs to be created in
the root zone.

FUTURE

s,
s,
ens to
s
r.

ies join

try code Top-Level Domains created in
ne through the Fast Track Program.

2013

2014

اقرأ المزيد
ICANN initiates and
encourages the
formation of
community-based panels
for different scripts for
example: Arabic, Chinese
and Cyrillic.

10

nitiates the development of Label
n Ruleset (LGR) for the root zone. The
chanism for creating and maintaining
determine valid IDN labels and their
ants, if any, in different scripts.

Volunteer for your language by emailing: idntlds@icann.org
Find out more information by visiting: icann.org/topics/idn
twitter.com/icann

me System is
ration of the
al and linguistic
evelopers, end

22
ICANN
التقرير السنوي للعام المالي 2015
تأكيد الغرض

نماذج معدات جذر L-في العالم
تواصل  ICANNتعزيز ورفع مستوى خادم ملف الجذر " ،"Lوالمعروف أيضًا باسم جذر ،L-واحد من بين  13خادم جذر .تتوفر المجموعة
الكاملة لخوادم الجذر باإلضافة إلى جميع نماذجها على الرابط  ،http://www.root-servers.org/وهو موقع على الويب يتميز بالديناميكية
ويقوم على تحديثه كل من مشغلي خوادم الجذر .كجزء من الجهود المتواصلة لتوسيع نطاق توزيع جذر L-على مستوى العالم ،عملت  ICANNمع
شركاء محليين من أجل تثبيت نماذج لمعدات جذر L-في  15دولة خالل هذا العام المالي .والهدف من الجهود هو مواصلة زيادة المرونة أمام إساءة
االستخدام أو عمليات الهجوم على نظام أسماء النطاقات من خالل تعزيز القدرات على إيجاد حلول لمشاكل األسماء.

اقرأ المزيد

يكاترينبورغ
روسيا

بكين
الصين

موسكو
روسيا

روتشستر
المملكة المتحدة

إسالم آباد
باكستان
كلكتا
الهند

دبي
اإلمارات العربية
المتحدة

بانكوك
تايالند

لندن
المملكة المتحدة

رينو
الواليات المتحدة
سان خوان
بورتوريكو
مايكويتيا
فنزويال

ماهيه
سيشيل

ساالم
تنزانيا

بليزانس
موريشيوس

مانجير
نيوزيلندا
ميلبورن
أستراليا

تمت إضافة النماذج التالية في الفترة بين  1يوليو  2014و 30يونيو ( .2015راجع الصفحة  58للحصول على قائمة كاملة بنماذج جذر.)L-
إفريقيا

آسيا/منطقة دول آسيا-المحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا الالتينية/منطقة الكاريبي

موريشيوس :بليزانس

أستراليا :ميلبورن

روسيا :موسكو،

فنزويال :مايكويتيا

سيشيل :ماهيه

الصين :بكين (موقعين)

يكاترينبورغ

تنزانيا :ساالم

الهند :كلكتا

المملكة المتحدة:

أمريكا الشمالية

نيوزيلندا :مانجير

لندن ،روتشستر

بورتوريكو :سان خوان

باكستان :إسالم آباد
تايالند :بانكوك
اإلمارات العربية المتحدة :دبي

الواليات المتحدة :رينو
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الجهة اإلشرافية للمصلحة العامة
مراجعات تأكيد االلتزامات ()AoC
في بداية العام المالي  ،2015بدأ للتو تنفيذ  12توصية باإلضافة إلى
 51مكونًا من فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثاني .ومن خالل
استخدام الممارسات المعيارية إلدارة المشروعات التي وضعها معهد
إدارة المشروعات ،قامت فرق التنفيذ بترجمة التوصيات والمكونات
إلى  115مرحلة تنفيذ مع أطر زمنية فردية .وبسبب الجهود الكبيرة
المبذولة في العام المالي  ،2015فقد تم االنتهاء من غالبية هذه
المراحل ،بحيث إنه بحلول الربع األول من العام المالي ،2015
تم االنتهاء من  64بالمائة ،وكان  20بالمائة على جدول التنفيذ،
باإلضافة إلى  18بالمائة كانت متأخرة *.ويتضافر كل من المجتمع
ومجلس اإلدارة وفريق العمل في عملية التنفيذ المستمرة.

التنفيذ :تم االنتهاء من  64بالمائة،
وكان  20بالمائة على جدول التنفيذ،
باإلضافة إلى  18بالمائة كانت متأخرة.

وتعد هذه المراجعة واحدة من آليات المساءلة الهامة والمتعددة لدى
 .ICANNوتوفر تأكيدات االلتزامات وسيلة من أجل التقييم المستقل
ألداء  ICANNفي مقابل االلتزامات .عل ًما بأن تنفيذ التحسينات
الناجم عن توصيات مراجعة تأكيد االلتزامات ظلت مستمرة طوال
العام المالي .2015
وتتطلب تأكيدات االلتزامات إجراء فرق مراجعة المجتمع تقيي ًما لسير
األعمال الخاصة بـ  ICANNتجاه أربعة أهداف أساسية:

المراجعات التنظيمية
جرت مراجعة مستقلة لـ  GNSOفي العام المالي  ،2015لتجربة
التحسينات على العمليات تجاه الفعالية والكفاءة المحسنة لنتائج
تقريرا
المراجعة .وقد أصدرت الجهة المستقلة التي أجرت المراجعة
ً
نهائيًا وتوصيات في سبتمبر  ،2015وركزت على المشاركة
والتمثيل والتنمية المستمرة والشفافية واالتساق مع مستقبل .ICANN
وسوف ينظر مجلس اإلدارة في تحديد أولويات المجتمع باإلضافة
إلى تقييم  36توصية للتعرف على مدى فائدتها وجدواها في خضم
استعداد المجلس التخاذ إجراءات بخصوص تلك التوصيات.

)4تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك.

وتعد المراجعات المؤسسية جز ًءا من التزام  ICANNتجاه التطور
وإجراء التحسينات الخاصة بها .عل ًما بأن المراجعات مفوضة
بموجب لوائح  ICANNالداخلية وتشتمل على تقييم دوري
مستقل لفاعلية هياكل  ،ICANNمثل منظمة دعم األسماء العامة
( )GNSOواللجنة االستشارية العامة (.)ALAC

)1ضمان المساءلة والشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترنت
الدوليين.
)2تطبيق سياستها الحالية المرتبطة مع  ،WHOISبشكل يخضع
للقوانين المطبقة.
)3الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات
(.)DNS

ففي الوقت الذي يُظهر إجراء أي من هذه المراجعات إلتزاما ً بضمان
المساءلة والشفافية ،إال إن لكل عملية مراجعة مسألة معينة تحظى
بتركيز خاص بها.
اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

النتائج من العام المالي  2016مشمولة،
وتعكس عمليات التحسين المتواصلة في
تعقب مؤشر األداء الرئيسي.
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جداول المراجعة القادمة
تم تعديل الجدول الخاص بالمراجعات القادمة في يوليو  2015استجابة لمخاوف مجتمع  ICANNحول أعباء العمل الملقاة على كاهل
المتطوعين باإلضافة إلى قدرتها على المشاركة بفاعلية في هذه اآلليات الهامة الخاصة بالمساءلة .وسوف تتم متابعة مراجعة المنافسة وثقة
المستهلك وخيار المستهلك لبرنامج نطاقات  gTLDالجديدة حسب المقرر في األساس .وقد بدأت االستعدادات لهذه المراجعة في فبراير
 ،2015عندما تعاقدت  ICANNمع مؤسسة  Nielsenمن أجل إجراء استطالع بحثي عالمي لقيام توجهات العمالء نحو نطاقات gTLD
الجديدة .وقد تم نشر المرحلة األولى من االستطالع في مايو .2015
كما تم تحديد توقيت المراجعات من خالل المستندات الحاكمة ،وهي تأكيد االلتزامات ولوائح  ICANNالداخلية .وفي الوقت الحالي ،فإن
مراجعات تأكيد اإللتزامات تجري بشكل دوري كل ثالث سنوات ،وتتبعها المراجعات التنظمية بشكل دوري أيضا ً كل خمس سنوات .وتجري
المراجعات في الوقت الحالي من أجل تحديث جدول المراجعات ونقل التزامات مراجعات تأكيد االلتزامات داخل لوائح  ICANNالداخلية.

اقرأ المزيد

اإلطار الزمني للمراجعة القادمة

GNS02

 1أكتوبر 2015

CCT

 1أكتوبر 2015

AT-LARGE2

 1أبريل 2016

SSR2

 1يونيو 2016

WHOIS2

 3أكتوبر 2016

ATRT3

 2يناير 2017

NOMCOM2

 1فبراير 2017

RSSAC2

 4مارس 2017

SSAC2
الربع الربع
الثاني األول
2020

الربع الربع الربع
الرابع الثالث الثاني
2019

الربع
األول

الربع الربع الربع
الرابع الثالث الثاني
2018

الربع
األول

الربع الربع الربع
الرابع الثالث الثاني
2017

 1يونيو 2017
الربع
األول

الربع الربع الربع
الرابع الثالث الثاني
2016

الربع
األول

الربع الربع الربع
الرابع الثالث الثاني
2015

الربع
األول

تاريخ البدء
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تعزيز المساءلة
حيث قدم مجتمع  ICANNتعقيبات على وضع مقترح من أجل نقل إشراف الحكومة
األمريكية على وظائف  IANAإلى مجتمع اإلنترنت العالمي ،والذي تمت مناقشته في الصفحة
 ،7فإن موضوع تعزيز مساءلة  ICANNفي مقابل االستقاللية أصبح محل اهتمام كبير.
وقد حدد المجتمع بأن آليات المساءلة الخاصة بـ  ICANNبحاجة إلى تقوية في ضوء العالقة
المتغيرة للمؤسسة مع الحكومة األمريكية .وقد طالب المجتمع بإنشاء مجموعة عمل مجتمعية
( )CCWGتعنى بتعزيز مساءلة  .ICANNومن خالل العمل بالتوازي مع عملية نقل
عضوا معينًا
دور اإلشراف على وظائف  ،IANAفإن مجموعة العمل التي تتألف من 26
ً
من المجتمع ومن أكثر من  150مراقب/مشارك فردي ،قاموا بتعميم الميثاق الخاص بها في
نوفمبر  .2014أما الهيكل السادس لـ  ICANNفقد تم اعتماده في  9يوليو  .2015وقد
حددت مجموعة العمل مسارين للعمل.

عقد الشراكات مع النظراء في منظومة اإلنترنت
اجتمعت قيادة  ICANNبشكل منتظم مع قادة المؤسسات الفنية األخرى لإلنترنت والتي
تشترك في المسئولية عن تنسيق استقرار وتطوير البنية التحتية المنطقية لإلنترنت العالمي.
وهي تشمل كل من فريق عمل هندسة اإلنترنت ( )IETFوهيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت
( )IABوجمعية اإلنترنت ( )ISOCوالجمعية العالمية لشبكة الويب ( )W3Cومنظمة
مصادر األرقام ( .)NROيشار إلى أن منظمة مصادر األرقام  NROهي الهيئة المنسقة
لسجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة :المركز األفريقي لمعلومات الشبكات ()AFRINIC
ومركز معلومات شبكات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ( )APNICوالسجل األمريكي ألرقام
اإلنترنت ( )ARINوسجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي ()LACNIC
ومركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت ( .)RIPE NCCباإلضافة إلى
ذلك ،تم تمثيل المنظمات اإلقليمية لنطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان من خالل :المنظمة
اإلفريقية لمشغلي عناوين االنترنت الوطنية ( ،)AFTLDورابطة آسيا-المحيط الهادي
لنطاقات المستوى األعلى ومجلس السجالت الوطنية األوروبية لنطاقات المستوى األعلى
( )CENTRومنظمة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي لنطاقات ( ccTLDأو .)LACTLD
وقد تعاونت  ICANNعن قرب مع المنظمات الفنية األخرى لإلنترنت خالل االجتماعات
التحضيرية لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUفي بوزان مع كوادرها العاملة هناك من أجل
تغطية ومراجعة المواد ومواقف الدول .وقد تم ترحيل هذا اإلطار الخاص بالتعاون إلى أعمال
مراجعة القمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات ( )WSIS+10التي سوف تحظى باألهمية
األكبر في العام المالي .2016

عل ًما بأن نتائج مسار العمل  1أساسية بالنسبة لقبول اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت
والمعلومات  NTIAلمقترح نقل دور اإلشراف على وظائف  .IANAوفي نهاية العام المالي،
كبيرا من التقدم في العمل الذي تقوم به.
حققت مجموعة العمل المجتمعية شوطا ً ً

وال يزال فريق عمل هندسة اإلنترنت  IETFهو مصدر التحسينات الفنية التي تُجرى على
نظام أسماء النطاقات ( )DNSوتشغيله .وخالل العام المالي  ،2015شارك فريق عمل
 ICANNفي العديد من مجموعات عمل  IETFذات الصلة بنظام  ،DNSالسيما في
( DNSOPعمليات نظام أسماء النطاقات) ،و( EPPEXTامتدادات بروتوكول التزويد
المرن) و( DPRIVEتبادل  DNSالخاص) و( DANEالتحقق المستند على نظام DNS
للكيانات المسماة) ،و( DBOUNDحدود النطاقات) .وقد كانت عضو مجلس إدارة ICANN
سا مشاركا ً لمجموعة عمل  DNSOPمنذ ديسمبر  2013باإلضافة إلى
سوزان وولف رئي ً
عضو في هيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت منذ بداية عام  .2015وقد تم اختيار عضو فريق
عمل  ICANNتيري ماندرسون لمجموعة توجيه هندسة اإلنترنت ( ،)IESGفريق قيادة
 .IETFأيضًا خالل العام ،شارك عضو فريق العمل ستيف شينغ في كتابة RFC 7485
"جرد وتحليل أهداف تسجيل ."WHOIS

مسار العمل :1
وارتكز على آليات تعزيز مساءلة  ICANNالتي يجب أن تكون سارية ومفعلة أو هناك التزام
بها في حدود اإلطار الزمني لعملية نقل اإلشراف على وظائف .IANA
مسار العمل :2
ويركز على تناول موضوعات المساءلة والذي يمكن تمديد إطار زمني خاص بوضع الحلول
والتنفيذ الكامل لها لما يتجاوز عملية نقل اإلشراف على وظائف .IANA

اقرأ المزيد
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المشاركة مع منظومة حوكمة اإلنترنت

والفعاليات التالية عينة تمثيلية على ذلك:

 ICANNليست سوى مشارك واحد في منظومة حوكمة اإلنترنت.
والمشاركة من األشياء األساسية ألنها -باإلضافة إلى جميع الجهات
الفاعلة األخرى في مجتمع اإلنترنت -فإن  ICANNملتزمة بالحفاظ
على شبكة إنترنت موحدة ومستقرة ومنفتحة وقابلة للتشغيل على
األنظمة المختلفة .قدم أعضاء فريق المشاركة الحكومية ()GE
والمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة ( )GSEالدعم للمشاركة مع
منظومة حوكمة اإلنترنت وتطويرها من خالل المشاركة في منتدى
القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( WSISوالمناقشات التحضيرية
باإلضافة إلى مستندات النتائج) والتي استضافها االتحاد الدولي
لالتصاالت ومناقشات مجموعة العمل المعنية بالتعاون المعزز
للمفوضية حول العلوم والتكنولوجيا للتطور ( ،)CSTDوهي هيئة
تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ( )ECOSOCلمؤتمر األمم
المتحدة حول التجارة والتطوير ( .)UNCTADوطوال هذا العام
المالي ،شارك ممثلو  ICANNفي العديد من االجتماعات دع ًما
لمنظومة حوكمة اإلنترنت.

•	اجتماعات عملية المراجعة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات
( )WSIS+10بما في ذلك منتدى القمة العالمية لمجتمع
المعلومات  WSISفي سنة  2015في جنيف في فبراير
واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية.
•	اجتماع المجلس التدشيني لـ  NETmundialفي يونيو 2015
في ساو باولو ،بالبرازيل.
• منتدى حوكمة اإلنترنت  2014في إسطنبول في سبتمبر.
•	منتديات حوكمة اإلنترنت اإلقليمية والوطنية المتعددة ،بما في
ذلك منتدى حوكمة اإلنترنت العربي الثالث في بيروت في
نوفمبر  ،2014ومنتدى حوكمة اإلنترنت اإلقليمي آلسيا-منطقة
الهادئ ( )APrIGFفي ماكاو في يونيو  2015والقمة األفريقية
لإلنترنت في تونس العاصمة في يونيو .2015
•	الجلسة التحضيرية لالتحاد الدولي لالتصاالت في بوزان ،بجنوب
أفريقيا في أكتوبر-نوفمبر .2014
•	قمة االتصاالت العالمية لالتحاد الدولي لالتصاالت في 2014
الدوحة ،بقطر ،في ديسمبر .2014
•	المشاركة في مؤتمر النقاط ،باليونسكو في مارس .2015

تحقيق األهداف
والغايات اإلستراتيجية
للعام المالي 2015

	2.1وضع األسس لألنظمة اإلدارية
	2.2إنضاج وظائف الدعم المؤسسي
	2.3تحسين خدمات نطاقات gTLD
	2.4التخطيط للتدرج والتأمين واالستمرارية

التميز
التشغيلي

2
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 2.1وضع األسس لألنظمة اإلدارية

نظم اإلدارة
تقدمت  ICANNفي مبادئ اإلدارة خالل العام المالي  2015من
خالل وضع هياكل لنظم اإلدارة في تنفيذ خطتنا اإلستراتيجية .وهي
تشمل الخطط التشغيلية الخمسية والخطط التشغيلية للعام المالي ،وإدارة
الميزانية والتكاليف ،وإدارة حافظة االستثمارات والمشروعات ،وإدارة
أداء العاملين ،وتقييم مخاطر المشروعات وإدارتها ،باإلضافة إلى إعداد
تقارير اإلدارة .وقد كانت النظم اإلدارية في تطور مستمر من أجل
تحقيق التميز المؤسسي ضمن إطار العمل الخاص بإطار تميز المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة (.)EFQM

الخطة اإلستراتيجية

إعداد التقارير/
خطط التشغيل
لوحة اإلعالنات

التميز المؤسسي

األهداف

األهداف
إدارة الميزانية/
التكاليف

إدارة مخاطر
المشروعات

المحافظ

المشروعات
مفتاح المراحل
إدارة محافظ
المشروعات

عملية تخطيط ICANN
خالل العام المالي  ،2015قامت  ICANNبصياغة إطار عمل
تخطيطي متعدد األعوام باالستناد إلى التعقيبات واإلسهامات المقدمة من
مجتمع  ICANNخالل وضع الخطة اإلستراتيجية.
ويوضح الرسم البياني إلى اليسار عملية تخطيط  .ICANNوتضم دورة
تخطيط  ICANNخطة إستراتيجية متكاملة ،وخطة تشغيل خمسية،
باإلضافة إلى خطة وميزانية تشغيل سنوية .وتضم الدورة إعداد تقارير
دورية حول اإلنجازات وعن سير العمل ،مثل االجتماعات الهاتفية ربع
السنوية ألصحاب المصلحة.

إدارة أداء العاملين

ICANN

اإلستراتيجية
التنفيذ
النتائج

الرؤية/بيان المهمة

الخطة اإلستراتيجية
التوثيق

اإلبالغ عن اإلنجازات
وسير العمل
على سبيل المثال،
االجتماعات الهاتفية ربع
السنوية ألصحاب المصلحة

مشاورات
وتعقيبات أصحاب
المصلحة

5yr

1yr

خطة التشغيل
والموازنة السنوية

الخطة التشغيلية
الخمسية
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بيان المهمة
تبدأ عملية تخطيط  ICANNمع بيان مهمة .ICANN
اقرأ المزيد

اإلستراتيجية
ويتم وضع الخطة اإلستراتيجية الخاصة بنا
من أجل إعادة تأكيد بيان مهمة .ICANN

الخطة التشغيلية
تم وضع الخطة اإلستراتيجية الخمسية
للفترة من  2020-2016باستخدام تعقيبات
المجتمع ويتم تحديثها سنويًا بحيث تشتمل
على :تقويم التخطيط على مدار خمس
سنوات ،واألهداف اإلستراتيجية باإلضافة
إلى مؤشرات األداء األساسية المقابلة لها،
والعالقات التراتبية ،والمراحل الخمسية،
باإلضافة إلى قائمة بملفات المشروعات
المخطط لها والملحقات المرفقة بها ،ونموذج
مالي لخمس سنوات.

وقد اعتمد مجلس اإلدارة الخطة اإلستراتيجية
الخمسية للفترة من  2020‑2016وتم
نشرها في  14أكتوبر .2014

وقد اعتمد مجلس اإلدارة الخطة التشغيلية
الخمسية للفترة من  2020-2016وتم
نشرها في  26أكتوبر .2015

تم وضع الخطة اإلستراتيجية الخمسية
للفترة من  2020-2016من خالل
تعقيبات المجتمع ،ومن المقرر تحديثها كل
خمس سنوات ،وهي تشمل الرؤية والمهمة
واألهداف اإلستراتيجية والغايات وعوامل
النجاح األساسية باإلضافة إلى المخاطر
اإلستراتيجية.

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

خطة التشغيل والموازنة السنوية
استنادًا إلى الخطة التشغيلية الخمسية لـ
 ICANNوتعقيبات المجتمع السنوية
واستنبا ً
طا منها ،سوف تحتوي الخطة
التشغيلية والميزانية السنوية على محافظ
األنشطة التي تدعم تحقيق األهداف والغايات
مع مؤشرات األداء األساسية المقابلة
واالعتمادات والميزانية والمشروعات.
اعتمد مجلس إدارة  ICANNالخطة
التشغيلية والميزانية للعام المالي  2016في
اجتماع  ICANN53في بوينس آيرس في
يونيو  .2015ونتيجة األعمال التعاونية لكل
من المجتمع وفريق العمل ومجلس اإلدارة،
تدعم الخطة التشغيلية والميزانية األهداف
والمقاعد المحددة في خطة ICANN
اإلستراتيجية.
اقرأ المزيد

إعداد التقارير حول اإلدارة
لتحسين مستوى شفافية تقديم التقارير
الخاصة بإدارة  ،ICANNفقد بدأنا العمل
على لوحة إعالنات على اإلنترنت في العام
المالي  2015وأطلقنا اإلصدار التجريبي في
أغسطس  2015خالل العام المالي .2016
اقرأ المزيد

التميز المؤسسي
تطبق  ICANNإطار العمل الخاص بنموذج
التميز المعمول به في المؤسسة األوروبية
إلدارة الجودة  EFQMمن أجل االسترشاد
به جهودنا المتواصلة للتنمية والتطوير تجاه
تحقيق التميز المؤسسي .عل ًما بأن المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة منظمة معترف بها
عالميًا بوصفها راعٍ لنموذج التميز الرائد
وعملية منح الجوائز .في يونيو ،2015
أكملت  ICANNالتقييم الداخلي األول على
مستوى كافة مرافقها وفق نموذج المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة .EFQM
اقرأ المزيد
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مؤسستنا تكبر وتتطور

االمتثال التعاقدي
في العام المالي  ،2015تلقى فريق االمتثال التعاقدي في ICANN
عدد  44,074شكوى جديدة وأغلق  43,224شكوى على اإلجمال.
وقد استغرق متوسط وقت الحل  11.6يو ًما.

أكملت  ICANNجولتان من برنامج تدقيق اتفاقية السجل الجديدة
بنسبة  98بالمائة من االمتثال ونسبة  100بالمائة من االمتثال.
اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

وعلى جانب التدقيق ،فقد أطلق الفريق العديد من عمليات التدقيق
وأتمها ،وهي كالتالي :عملية تدقيق على مدار ثالث سنوات وعمليتي
تدقيق التفاقية السجل الجديدة .وقد حقق برنامج التدقيق لثالثة أعوام
والذي وافق العام األخير من الجهود التي استمرت لمدة ثالثسنوات -توافق بنسبة  96بالمائة .وبموجب برنامج التدقيق لثالث
سنوات ،فإن جميع أمناء السجالت المعتمدين من  ICANNونطاقات
المستوى األعلى التي تم إطالقها قبل عام ( 2013باستثناء نطاقات
ccTLD؛ وهي  .arpaو .eduو .govو ،).milقد تم تدقيقها من
أجل تحديد أوجه القصور وللتأكد من تصحيح أكبر عدد ممكن من
أوجه القصور تلك.

%96

نسبة االمتثال:
نتائج التدقيق للعام الثالث
والذي أجري من أكتوبر
إلى مايو.

وخالل العام المالي  ،2015جلبت  ICANNأربعة أعضاء جدد
دائمين من أجل فض نزاعات التزامات المصلحة العامة .كما واصلت
 ICANNجهود التواصل مع أمناء السجالت والعديد من دوائر
المجتمع بصرف النظر على نظام تقارير دقة  WHOISوالمتطلبات
الخاصة بالتعامل مع تقارير إساءة االستخدام بموجب القسم  3.18من
اتفاقية اعتماد أمين السجل لسنة .2013

%98

نسبة االمتثال:
نتائج الجولة األولى من تدقيق
اتفاقية السجل الجديدة التي
أجريت من يونيو إلى أكتوبر.

اقرأ المزيد

%100

نسبة االمتثال:
نتائج الجولة األولى من تدقيق
اتفاقية السجل الجديدة التي أجريت
من يونيو إلى أكتوبر.
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التطور المؤسسي
طرح فريق التطوير المؤسسي للموارد البشرية سلسلة من برامج
الفاعلية المؤسسية العالمية التي ارتكزت على موضوعات تطوير
القيادة وإدارة التغييرات المؤسسية وتعليم فريق العمل وتطوير
المهارات باإلضافة إلى فاعلية فريق العمل واألعمال .ويواصل
الفريق تعديل وموالفة هذه البرامج باإلضافة إلى طرح برامج إضافية
موجهة ناحية تطوير نظام عالمي.

تقوية البنية التحتية لتقنية المعلومات
واصلت  ICANNتحسين موقف األمن اإللكتروني .ومن بين
المبادرات الحالية إعتماد وإختبار أدوات جديدة للتنبؤ بعمليات اإلقتحام
المحتملة وتحليلها .عل ًما بأن نظم إدارة فعاليات وحوادث األمن في
 ICANNمهيأة بحيث تجتاز المرحلة التالية من االختبار في فبراير
 2016باالستعانة بخدمات خارجية .ومن المقرر إجراء تقييم حديث
إلدارة أمن معلومات  ICANNفي مقابل إطار عمل أدوات التحكم
في األمن الحيوي الـ  20في يونيو .2016

الموظفين الجدد في العام المالي 2015
خالل العام المالي  ،2015وظفت  ICANNعدد  62موظفًا جديدًا.

6

11

أوروبا /
الشرق األوسط  /أفريقيا
آسيا والمحيط الهادئ
المنطقة

45
األمريكتين
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االجتماعات العامة

المشاركة في االجتماعات
زادت أعداد الحاضرين في اجتماعات  ICANNالعامة بصورة ثابتة بمرور الوقت ،مما يوضح أن  ICANNتواصل االستعانة بأصحاب
المصلحة المتعددين بها مع جذب أعضاء جدد ومتنوعين من المجتمع األوسع.

المشاركين المسجلين
رقم االجتماع

المدينة

إجمالي التسجيل

التاريخ

المنطقة

اجتماع ICANN53

بوينس آيرس ،األرجنتين

1736

 21يونيو 2015

أمريكا الالتينية

اجتماع ICANN52

سنغافورة

1793

 8فبراير 2015

آسيا والمحيط الهادئ

اجتماع ICANN51

لوس أنجلوس ،الواليات المتحدة
األمريكية

2282

 12أكتوبر 2014

أمريكا الشمالية

المشاركة عن بعد
من خالل أصحاب مصلحة في كل دولة في العالم تقريبًا ،تتوق  ICANNلتقديم خدمات مشاركة عن بعد عالمية الطراز تتيح لمستخدمي
اإلنترنت المشاركة في الحوار من أي مكان كانوا .وقد واصلت خدمات المشاركة عن بعد في  ICANNالتطور والتحسن على مدار األعوام.

الجلسات
اجتماع ICANN53

اجتماع ICANN52

اجتماع ICANN51

نوع الخدمة
ترجمة فورية مباشرة

69

57

88

التدوين النصي في الوقت الفعلي

33

50

63

البث الصوتي المباشر

127

130

157
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تم توفير الترجمة الفورية المباشرة باإلنجليزية باإلضافة إلى لغات محلية لمتوسط  71جلسة في جميع اجتماعات  ICANNالثالثة التي عقدت
خالل هذا العام .وقد تم توفير التدوين النصي في الوقت الفعلي لمتوسط  48جلسة في كل اجتماع .كما تم توفير البث الصوتي المباشر لمتوسط
 138جلسة في كل اجتماع.
الحضور المتميز في كل جلسة
رقم االجتماع

المدينة

إجمالي اتصاالت المشاركين*
7534

اجتماع ICANN53

بوينس آيرس ،األرجنتين

اجتماع ICANN52

سنغافورة

6104

اجتماع ICANN51

لوس أنجلوس ،الواليات المتحدة األمريكية

8755

تستخدم  ICANNبرنامج  Adobe Connectكأداة رئيسية لها للمشاركة عن بعد ،لكنها توفر أيضًا خدمات للمشاركين أصحاب
عرض النطاق الترددي المنخفض من خالل البث الصوتي الرقمي  Mp3الفردي وتغذيات التدوين النصي .Scribe

وتعد اجتماعات  ICANNبمثابة مبدأ مركزي بالنسبة لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين في  ،ICANNحيث توفر سبيالً للتعامل مع
أعمال السياسة ،وإجراء عملية التوعية والتواصل ،ومبادلة أفضل الممارسات ،وإجراء صفقات األعمال ،والتفاعل فيما بين أعضاء مجتمع
 ،ICANNويشمل ذلك مجلس اإلدارة وفريق العمل ،باإلضافة إلى اإللمام بمعلومات حول .ICANN

*إجمالي اتصاالت المشاركين في برنامج
 Adobe Connectتشمل كل من يستخدمون
األداة ميدانيًا ،وربما ال تكون دليالً واضحًا على العدد
الفعلي للمستخدمين الفرديين بسبب انقطاع االتصاالت
والمستخدمين الذي يسجلون الخروج ثم يعاودون
االتصال مرة أخرى.

34
ICANN
التقرير السنوي للعام المالي 2015
التميز التشغيلي

التطلع لألمام:
إستراتيجية االجتماعات الجديدة لعام 2016

على مدار األعوام القليلة الماضية ،أصبحت اجتماعات  ICANNمن
الفعاليات المقعدة بشكل متزايد .والستيعاب احتياجات مجتمع أصحاب
المصلحة العالمي بفاعلية ،تم إنشاء مجموعة عمل إستراتيجيات
االجتماعات في فبراير  2013من أجل النظر في كافة جوانب
اجتماعات .ICANN
وتتألف مجموعة عمل إستراتيجية االجتماعات من أعضاء من
مختلف هياكل مجتمعات  .ICANNوقد قامت مجموعة العمل بوضع
تقرير شامل اقترح تغييرات على اجتماع  ICANNالعامة في العديد
من النواحي األساسية .في نوفمبر ،اعتمد مجلس إدارة ICANN
إستراتيجية اجتماع  ICANNالجديدة للتنفيذ .2016

وفي حين تواصل  ICANNعقد ثالثة اجتماعات في السنة ،سوف
تتغير مدة انعقاد هذه االجتماعات والموضوعات التي تتناولها:
	•االجتماع األول :ستة أيام.
	•االجتماع الثاني :أربعة أيام ،مع تركيز على وضع السياسات.
	•االجتماع الثالث :سبعة أيام ،بما في ذلك االجتماع السنوي العام.
اقرأ المزيد

?What’s The New ICANN Meeting Strategy
النمو اإلجمالي الجتماعات  ICANNالعامة

MEETINGS STR

منذ :2006

STEP 1

310

1800

زيادة بنسبة  %180في الحضور

Members
✓ At-Large Advi
✓ Address Supp
✓ Country Code
✓ Generic Nam
✓ Government

Create a Team to Assess
the Impact of this Growth

زيادة بنسبة  %163في الجلسات
المجدولة

120

800

100 20

=  100مشارك
=  10جلسات
=  1يوم

ICANN53
2015

RECOMMENDATIONS
STEP 3

Create Proposal
for Future ICANN
Public Meetings

ICANN26
2006

ICANN01
1999

MEETING A, B & C FRAMEWORK

1. Continue annual three-meeting schedule
but evolve Meeting A, B & C structure

STEP 4

)Meeting A (March Meeting

2. Continue regional rotation but use
Meeting B to accommodate locations
with smaller facilities

Meeting
A, B & C
Details

)Meeting B (June Meeting

✓ 6-day format
✓ Similar to current structure but Public Forum split
between Monday and Thursday
✓ 4-day format
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تحسين تقديم خدمات قسم النطاقات العالمية ()GDD

برنامج نطاقات  gTLDالجديدة
التوسع
استمر التوسع األكبر على اإلطالق لنطاقات المستوى األعلى المتاحة
مع أكثر من نصف السالسل المحتملة لنطاقات  gTLDالجديدة البالغ
عددها  1,277سلسة تم تفويضها في نهاية العام المالي  2015مع
توقيع  995اتفاقية سجل جديدة لنطاقات  gTLDالجديدة .ومن بين
هذه ،تم توقيع  540على مدار هذا العام المالي.
مجموعة الخالفات التنافسية على السالسل
تنشأ هذه الخالفات التنافسية عندما يتقدم العديد من مقدمي الطلبات
لتشغيل نفس السلسلة أو سالسل  gTLDالجديدة ذاتها والتي تعتبر
متماثلة بشكل يبعث على االرتباك .وبنهاية هذا العام المالي ،تم حل
 204من مجموع  233مجموعة من الخالفات التنافسية .ومن بين
هذا العدد ،انتقلت  13إلى مزاد المالذ األخير تحت إدارة .ICANN
وقد بلغ صافي العوائد من هذه المزادات ما يقرب من  58.8مليون
دوالر .وقد تم فصل هذه األموال عن الميزانية التشغيلية لـ ICANN
وتم ادخارها بعيدًا عن االستخدام .وفي اجتماع  ،ICANN53فتح
المجتمع ومجلس اإلدارة مناقشات حول العملية الخاصة بتحديد
الطريقة التي يمكن من خاللها استخدام أموال المزادات.

مراجعة البرنامج
مع وصول برنامج نطاقات  gTLDالجديدة ألبعد من نقطة منتصف
الطريق ،يركز مجتمع  ICANNانتباهه على مراجعة البرنامج مقابل
أهدافه األصلية ،وباألخص وفقا ً للمواضيع األربعة الرئيسية:
	•حماية الحقوق.
	•تنفيذ البرنامج.
	•األمن واالستقرار.
	•المنافسة وخيارات العميل وثقة العميل.
وكجزء من مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك لبرنامج
نطاقات  gTLDالجديدة ،نشرت  ICANNفي مايو  2015دراسة
العمالء العالمية األولى حول نظام أسماء النطاقات ،من أجل العمل
كأساس للمراجعات المستمرة لكل من المنافسة وثقة المستهلك وخيار
المستهلك.
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تضارب األسماء
في بداية العام المالي  ،2015اعتمد مجلس إدارة  ICANNإطار
العمل الخاص بإدارة حوادث تضارب األسماء الذي يصف اإلجراءات
التي يجب على  ICANNوسجالت نطاقات  gTLDالجديدة اتخاذها
من أجل الحد من حاالت تضارب األسماء ألسماء نطاقات المستوى
األعلى المفوضة .وتشتمل اإلجراءات على أسلوب يطلق عليه اسم

"القطع المنضبط" لتنبيه مديري النظام عبر ظهور عنوان IPv4
( )127.0.53.53في سجالت النظام الخاص بهم بأنه قد تكون
هناك مشكلة في الشبكة الخاصة بهم .وقد ُوضع إطار العمل من خالل
المساهمات المقدمة من مجتمع  ICANNوتقرير نشرته مؤسسة
 ،JAS Global Advisors LLCوالمشورة المقدمة من اللجنة
االستشارية لألمن واالستقرار.

10,429 995 679
اعتبارا من  30يونيو 2015
نطاقات ،gTLD
ً

نطاقات  GTLDجديدة مفوضة
في الجذر

مركز الدعم العالمي

اتفاقية سجل
لنطاقات  GTLDالجديدة

حالة تم حلها

المدولة :تمكين إنترنت متعدد اللغات
أسماء النطاقات
ّ

2

14

مقترحين مقدمين لقواعد استخراج المسميات تم
االنتهاء منهما (العربية واألرمينية)

47

4

مجتمعًا من مجتمعات
النصوص تمثلها  6هيئات
استخراج

مسمى من مسميات نطاقات
 CCTLDذات أسماء IDN
المعتمدة تمثل  37دولة

وظائف IANA

6

مراسم رئيسية
لتوقيع المفاتيح

1,175
استعال ًما عا ًما

3,958 1,583

طلب ألسماء النطاقات

برنامج نطاقات  gTLDالجديدة حسب األرقام

357 540

اتفاقية سجل
موقعة للعام المالي 2015

995

اإلجمالي

اعتبارا من  30يونيو 2015
ً

تفويضًا

679

اإلجمالي

بعض نطاقات  gTLDالجديدة التي تم توقيعها خالل العام

طلبًا لمعلمات البروتوكوالت

5
ماليين
أبريل 2015

233/204
13
58.8
مليون دوالر

مجموعة تنافس تم حلها

من خالل مزادات ICANN

صافي أموال المزادات

 )XN--P1ACF( .PYCبالروسية بمعني "روسي"
 )XN--VERMGENSBERATUNG-PWB( .VERMÖGENSBERATUNGباأللمانية بمعنى "توصيات مالية"
( XN--FHBEIﻡﻮﻛ )“COM”, /KOM/
" ،餐厅مطعم"/ ،انحدار

اقرأ المزيد

فعاليات لتخصيص األرقام

أكثر من  5ماليين تسجيل ألسماء
النطاقات في نطاقات  GTLDالجديدة

.CRICKET
.ABOGADO
.LOL
.OSAKA

.FLY
.MOV
.FANS
.SKI

تحقيق األهداف
والغايات اإلستراتيجية
للعام المالي 2015

	3.1إشراك أصحاب المصالح على مستوى العالم
	3.2التواصل بفاعلية مع أصحاب المصلحة
	3.3تكملة المسئوليات العالمية واإلقليمية
	3.4تطوير عالقات الحكومات

العولمة

3
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تحسين المشاركة مع أصحاب المصلحة على المتسوى
العالمي واإلقليمي
في هذا العام المالي ،شارك
 33مشارك من  NextGenفي
البرنامج.

 .ICANN Learnوتستند نواحي التركيز للقسم على
الفجوات في تنوع أصحاب المصلحة المتعددين وفقًا لتعريف
أصحاب المصلحة واإلستراتيجيات اإلقليمية.
اقرأ المزيد

قسم التطوير والمسئولية العامة ( )DPRDيشهد توسعا ً في
العام المالي 2015
وصل قسم التطوير والمسئولية العامة ( )DPRDالذي أطلق
في العام المالي  ،2014إلى مستوى التشغيل الكامل في
العام المالي  2015تحت قيادة نورا أبو ستة .ويركز القسم
على المشروعات واألدوات والجهود التعاونية التي تعمل
على توسيع نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ودعمه.
وتشمل البرامج الرائدة لقسم  DPRDبرنامج الزمالة،
وبرنامج الوافدين الجدد وبرنامج NextGen@ICANN
ومنصة التعلم على اإلنترنت ( ،)OLPأو البرنامج التعليمي

جذب أعضاء جدد ومتنوعين من المجتمع
خالل العام ،رحبت  ICANNبالوافدين الجدد في عملية
أصحاب المصلحة المتعددين الخاصة بها من خالل برامج
توجيه خاصة أقيمت خالل اجتماعات  ICANNالعامة.
وبرنامج يوم الوافدين الجدد عبارة عن سلسلة من المناقشات
المعلوماتية والتفاعلية حول  ICANNومنظومة اإلنترنت
عقدت في أجواء اعتيادية بقيادة أعضاء من فريق العمل
والمجتمع.

في جميع اجتماعات  ICANNالثالثة ،تم تجميع الزمالء
الجدد في أزواج مع المتخرجين من برنامج الزمالة لمؤسسة
 ICANNالذين تطوعوا من أجل العمل كمدربين .وقد قدم
هؤالء المعلمون باإلضافة إلى فريق عمل  ICANNالدعم
العملي واإلرشاد والتوجيهات إلى أعضاء المجتمع والتعريف
بهم ،كما ساعدوا في تثقيف الوافدين حول هيكل وعمليات
 ،ICANNباإلضافة إلى تقديم التوصيات حول أفضل
الجلسات المناسبة الحتياجاتهم ولمستوى إدراكهم .في عام
 ،2016سوف يتم إعالن برنامج تجريبي لمعلمي المجتمع،
استنادًا إلى نموذج الزمالة الناجح ،وذلك للمرة األولى في
اجتماع .ICANN55

إشراك الجيل الجديد
يعد برنامج  NextGen@ICANNمن البرامج القائمة
على التعليم والتوعية ،وهو مصمم لمجموعات أصغر حجما ً
من مشاركين أصغر وسنًا ومحددة حسب المنطقة .فهو يهدف
إلى مساعدة الجيل الجديد لقادة اإلنترنت على تحقيق فهم
أفضل للطريقة التي يعمل بها اإلنترنت وكيفية االستماع إلى
أصواتهم عن طريق مجتمع اإلنترنت العالمي.
اقرأ المزيد

الوافدين الجدد
اجتماع  ،ICANN53بوينس أيربيس،
باألرجنتين

369

اجتماع  ICANN52في سنغافورة

303

اجتماع  ICANN51في لوس أنجلوس،
بالواليات المتحدة

635
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آسيا والمحيط الهادئ ()APAC
يوفر المكتب الفرعي لمؤسسة  ICANN APACاآلن خدمات
هامة لـ  ،ICANNبما في ذلك دعم السجالت وأمناء السجالت
ومشاركة أصحاب المصلحة واالمتثال التعاقدي وعمليات نظام
أسماء النطاقات وبناء القدرات في مجال األمن والعمليات التشغيلية
وتقنية المعلومات واالتصاالت والشعبة القانونية والتمويل والموارد
البشرية .ويعد مركز الدعم العالمي اآلن من الوظائف األساسية في
فرع .APAC

في أغسطس  ،2014أطلقنا مجموعة أدوات التوطين اللغوي
لـ-ICANNلوكالة الكورية لإلنترنت واألمن ( )KISAمن أجل
تعزيز التواصل المستند إلى المجتمع كجزء من مذكرة التفاهم المبرمة
بين  .KISA-ICANNومنذ ذلك الحين ،قامت المجتمعات المحلية
بترجمة مجموعة األدوات إلى لغات بهاسا أندونيسيا ،والكانتونية/
الصينية التقليدية ،والصينية والهندية والكورية .وقد تم اعتماد
مجموعة األدوات كجهد عالمي لتوصيل محتوى  ICANNإلى
المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم.

وقد وقعنا ثالث مذكرات تفاهم تدعم التعاون مع العديد من الشركاء:
• مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ ( )APNICحول
تعاون جذر.L-
• نطاقات المستوى األعلى لمنطقة أسيا-المحيط الهادي ()APTLD
حول التعاون اإلقليمي.
• مركز معلومات الشبكة الياباني ( )JPNICوخدمات السجالت
اليابانية ( )JPRSحول تعاون الترجمة.

زاد عدد العامين بمعدل  37بالمائة
إلى  26عضو فريق في العام المالي
الماضي.
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أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ()EMEA

منذ افتتاح مكتب إسطنبول ،دأبنا على االستعانة بفريق عمل محلي باإلضافة إلى تعزيز تواجدنا كمكتب
فرعي في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا .ويوفر هذا المكتب الفرعي خدمات  ICANNفي
النواحي التالية :دعم تطوير السياسات وااللتزام التعاقدي وخدمات السجالت وأمناء السجالت ومشاركة
أصحاب المصلحة واالتصاالت واجتماعات  ICANNوخدمات االتصال العالمية والموارد البشرية
وتقنية المعلومات واإلدارة وعمليات مجلس اإلدارة.

أوروبا

الشرق األوسط

أفريقيا

تم تنظيم أكثر من  70فعالية ،من ورش العمل وندوات الويب
إلى المداخالت الرئيسية الموضوعية ،مع األنشطة التي
عقدت في  17دولة ،حول الموضوعات التي تتراوح ما بين
حوكمة اإلنترنت إلى نطاقات  gTLDالجديدة.

إن تأسيس مركز ريادة األعمال لنظام أسماء النطاقات كان
من اإلنجازات الهامة بالنسبة للشرق األوسط في العام المالي
 .2015وقد تم إجراء ثالثة برامج تدريبية ،لتغطي كل من
المجاالت الفنية ومجاالت األعمال في عالم أسماء النطاقات.
حيث حضر أكثر من  60مشارك من  20دولة في الشرق
األوسط وأفريقيا .وباإلضافة إلى ذلك ،تم تدريب  9محترفين
على أن يصبحوا مدربي المستقبل على عمليات نظام أسماء
النطاقات وامتدادات .DNSSEC

خالل مارس وأبريل من عام  ،2015أطلق فريق عمل
 ICANNفي أفريقيا نشاطا ً من أجل خلق الوعي بنقل
اإلشراف على وظائف  IANAوتجميع وجهات نظر الدول
المختلفة حول العمليات واإلجراءات .وقد شاركت في هذا
العمل أربعة عشر دولة أفريقية.

وخالل العام المالي  ،2015تم تنفيذ المراحل األساسية في
منطقة جنوب شرق أوروبا على وجه الخصوص .وباإلضافة
إلى األعضاء المحليين في مجتمع  ،ICANNفقد ساعدنا
في إقامة فعالية حوار جنوب شرق أوروبا حول حوكمة
اإلنترنت — مع إقامة الفعالية األولى في يونيو  .2015وقد
ولدت الفكرة خالل اجتماع  ICANN50في لندن وواصلت
نموا أوليًا من
التطور .وقد حققت القائمة البريدية للمبادرة ً
 10أعضاء إلى ما يقرب من  100في نهاية العام التقويمي
 .2015وعالوة على ذلك ،فقد شاركنا وتعاملنا مع العديد
من فعاليات النطاقات التي تم تنظيمها في المنطقة خالل العام
المالي .2015

كما قاد فريق عمل  ICANNاثنين من منتديات نظام أسماء
النطاقات في الشرق األوسط خالل العام المالي  :2015واحد
في إسطنبول واآلخر في عمان ،باألردن .واستهدف منتدى
إسطنبول المنعقد في نوفمبر  2014الجمهور التركي وحقق
حضورا بنسبة  60مشارك .وحضر المنتدى المنعقد في
ً
األردن  80مشارك من منطقة الشرق األوسط.
وقد أقام فريق عمل  ICANNللمرة األولى أنشطة مشاركة
مع إيران وباكستان ،لقيادة الوعي واالهتمام في كال البلدين
حول موضوعات مثل بناء القدرات ومعدات تشغيل جذرL-
وغيرها من أشكال التعاون.

باإلضافة إلى مشاركة ثالث دولة أفريقية إضافية كأعضاء
في اللجنة االستشارية الحكومية ( — )GACغامبيا
وسيراليون وموزنبيق— ليصل العدد اإلجمالي ألعضاء
عضوا.
 GACمن أفريقيا إلى 37
ً
وقد تم إطالق برنامج تبادل معلومات أعمال  DNSأيضًا،
بمشاركة من أول اثنين من  WebafricaوAfriregister
بحضورهما جلسة  IP Mirrorفي آسيا في يناير .2015
وتدرب خمسة مشاركين من دول أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى على كل من الجوانب الفنية وجوانب األعمال إلدارة
 DNSعن طريق مركز ريادة األعمال لنظام  DNSفي
القاهرة.
وفي النهاية ،فإن المشروع الرائد إلستراتيجية أفريقيا في
 ،ICANNوهو عروض  DNSSECالترويجية في
أفريقيا ،يواصل الحصول على الزخم بمشاركة خمس دول
جديدة — بتسوانا والكاميرون والكونغو وساحل العاج
ومدغشقر — بزيادة في العام المالي .2015
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أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
غطت أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة أكثر من  50اجتماع ثنائيًا
ومتعدد األطراف أقيمت مع مسئولين حكوميين رفيعي المستوى ومن
المستوى المتوسط .كما قامت  ICANNبتنظيم ودعم ورعاية أكثر
من  10فعاليات مع أعضاء مجلس إدارة  ICANNباإلضافة إلى
فريق العمل الحاضر .ومن بين هذه الفعاليات كان منتدى حوكمة
اإلنترنت المنعقد في أبريل  2015في موسكو ،و DOMINOفي
روسيا في يوليو  2014للمجتمع الفني ،و TLDCONفي أذربيجان
في سبتمبر  2014لمجتمعات السجالت/أمناء السجالت.

أمريكا الالتينية ودول الكاريبي ()LAC
بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الشقيقة في منطقة  LACوالكائنة في
ال كاسا دي إنترنت في مونتفيديو ،باألوروغواي ،جذبت المشاركة
والتواصل اهتمامنا في العام المالي  2015من أجل ضمان المشاركة
المثمرة من مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة في عملية نقل دور
اإلشراف على وظائف  IANAوعملية مساءلة  .ICANNومن بين
الجهود كان إنتاج فيديو تعليمي بالمشاركة مع رابطة نطاقات المستوى
األعلى ألمريكا الالتينية والكاريبي ( )LACNICلتفسير وشرح
وظائف  IANAفي سياق نقل دور اإلشراف على وظائف .IANA
وقد واصل فريقنا (الكائن في ساو باولو ،ال باز ،في مدينة المكسيك،
وسانت لوشيا ومونتفيديو) تقديم الدعم لتنفيذ إستراتيجية المجتمع
اإلقليمية التصاعدية المتكاملة .ومن األجزاء الحيوية في هذه
اإلستراتيجية خرائط طريق  LACلإلنترنت ،والتي تم تنفيذها بنجاح
في منطقة الكاريبي ووسط أمريكا وأمريكا الجنوبية ومنطقة اإلنديز.
وقد تم وضع خارطة طريق  LACلإلنترنت من أجل رفع مستوى
الوعي حول الموضوعات األساسية ذات الصلة بالبنى التحية الحيوية
لإلنترنت مثل نشر واستخدام  ،IPv6وبرنامج نطاقات gTLD
الجديدة وأمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

الجهود المشتركة مع منظمات حوكمة اإلنترنت األخرى
قدمت الدعم للعديد من الفعاليات المحلية/اإلقليمية:
•
•
•
•
•

 IGF-UAومنصة الوسائط األوروبية في كييف في أكتوبر
.2014
 RIGF-AZفي باكو في ديسمبر .2014
مؤتمر أمن المعلومات في بيشكيك في ديسمبر .2014
ورشة عمل حوكمة اإلنترنت في كييف في يناير .2015
قمة  ICTفي كيشينيف في مايو .2015

وقد حضر قرابة  500شخص من  29دولة مختلفة داخل منطقة
 LACاجتماع  ICANN53في بوينس آيرس باألرجنتين .وللمرة
األولى في اجتماع لـ  ،ICANNعقدت منطقة  LACأكثر من
 10أنشطة وجلسات بنفسها وبالنيابة عنها .وهي تشمل ما يلي:
• ردهة  LACالجديدة ( ،)New LAC Loungeوالتي وفرت
فرصة لمجتمع  ICANNمن أجل التفاعل والتواصل مع
المنظمات اإلقليمية.
• جلسة مساحة .LAC
• يوم كامل مع اإلصدار الثاني من منتدى  DNSلمنطقة LAC
بالتنظيم المشترك مع رابطة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
لنطاقات المستوى األعلى ( )LACTLDومجتمع اإلنترنت
( )ISOCوسجل اإلنترنت العام ( )PIRومركز أمريكا الالتينية
ومنطقة الكاريبي لمعلومات الشبكات ( )LACNICوالمركز
األرجنتيني لخدمات اإلنترنت (.)CABASE
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إلى اليسار :مارك بول ،استشاري االتصاالت
األول ،اإلدارة الهيئة الكندية لتسجيل اإلنترنت
()CIRA؛ وفي المنتصف :كريس مونديني ،نائب
رئيس  ICANNللمشاركة العالمية؛ وإلى اليمين:
جيريمي ديبو ،مدير تنفيذي ،المنتدى الكندى
للسياسات الرقمية

منتدى حوكمة اإلنترنت  -الواليات المتحدة
األمريكية 2015
إلى اليسار :رئيس مجلس إدارة ICANN
السابق فينت سيرف؛ وإلى اليمين :رئيس
مجلس إدارة  ICANNالحالي ستيف كروكر

توقيع مذكرة تفاهم ARIN/NARALO
إلى اليسار :جون كوران ،الرئيس والمدير
التنفيذي للسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت
ARIN؛ وإلى اليمين :إيفان ليبوفيتش،
NARALO

أمريكا الشمالية
نقل اإلشراف على وظائف IANA
شهد النصف الثاني من  2015مشاركة قوية ومستدامة في منطقة
أمريكا الشمالية حول عملية نقل دور اإلشراف على وظائف
 IANAباإلضافة إلى تعزيز مساءلة  .ICANNشاركت أكثر
من  100شركة ومجموعة شركات باإلضافة إلى المجتمع المدني
والمنظمات األكاديمية والفنية في المناقشات الدائرة حول العمليات
واستقرارا وقدرة على
وتأثيراتها للحصول على إنترنت أكثر أمانًا
ً
التشغيل على األنظمة المختلفة في المستقبل .وقد تحدث فريق
المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  GSEألمريكا الشمالية أو
شارك في أكثر من  20فعالية إقليمية في مناقشة هذه المبادرات
الهامة .وقد أدت هذه المشاركة إلى إضافة وجوه جديدة إلى مجتمع
 ،ICANNبما في ذلك مجموعات األعمال مثل رابطة اإلنترنت
ومجموعات المجتمع المدني مثل المعرفة العامة .وقد تم الحصول
على أوضاع الوسائط األساسية في الصحافة اإلقليمية الرئيسية
والمنافذ العالمية التي تخترق أسواق أمريكا الشمالية بعمق ،بما في
ذلك صحيفة الواشنطن بوست ،وناشيونال بابلك راديو ،ورويترز،
وإيجنص فرانس بريس ( )AFPوبلومبيرغ نيوز.
منتدى حوكمة اإلنترنت  -الواليات المتحدة األمريكية
وقدمت  ICANNالرعاية لمنتدى حوكمة اإلنترنت لسنة 2015
في الواليات المتحدة األمريكية لسنة  ،2015والذي عقد في جامعة
جورج واشنطن في واشنطن العاصمة .وقد تميز المؤتمر الذي استمر
ليوم كامل بتحديث وإحاطة حول اإلنجازات والتحديات الباقية لنقل
اإلشراف على وظائف  IANAوتعزيز مساءلة  ،ICANNمع رئيس
مجلس إدارة  ICANNستيف كروكر متحدثًا.

معلم ICANN
نشرت صحيفة  ICANNاإلخبارية لمنطقة أمريكا الشمالية أربعة
قضايا كجزء من الجهود الرامية للتوصيل الجمهور األوسع مع
األعمال التي تقوم بها  ICANNومساعدة مجتمع  ICANNفي
المنطقة على دوام اإلطالع على كل ما هو جديد .وقد تم توزيع النشرة
اإلخبارية اإللكترونية على أكثر من  700من أصحاب المصلحة كل
أخبارا صادرة عن الدوائر الرئيسية التابعة
ثالثة أشهر ،وهي تضم
ً
لـ  :ICANNدوائر األعمال والمجتمع المدني والقطاع األكاديمي
والحكومة والمجتمعات الفنية.
 ARINوNARALO
من التطورات الالفتة في العالقة القائمة بين السجالت األمريكية
ألرقام اإلنترنت والمنظمة اإلقليمية لعموم أمريكا الشمالية التابعة
لـ  ICANNالتي تمت خالل اجتماع  ICANN52في سنغافورة.
فقد وقعت المجموعتان مذكرة تفاهم تحدد االتفاقيات الخاصة بكل
من :الحفاظ على اتصال مفتوح للمصلحة المتبادلة ،والتعرف على
فعاليات بناء القدرات المشتركة ،وتعزيز المشاركة اإلقليمية عن
طريق التواصل المشترك والمحتمل باإلضافة إلى برامج الزمالة حول
المسائل ذات الصلة بوضع سياسة موارد أرقام اإلنترنت.
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المشاركة على اإلنترنت
نجحت  ICANNفي تحسين مستوى المشاركة الرقمية مع إضافة مكونات جديدة في موقعها على الويب.
وتوفر خريطة جديدة لفعاليات مشاركة أصحاب المصلحة العالميين سردًا ديناميكيًا للفعاليات حسب المنطقة
أوحسب الموضوع أو االهتمام والتاريخ .كما قام فريق العمل بتبسيط محتوى التقارير ربع السنوية لـ
 ICANNباإلضافة إلى اجتماعات أصحاب المصلحة الهاتفية في مكان مخصص على الويب ،وهو ما يجعل
من السهل على المستخدمين العثور على كافة العروض التوضيحية السابقة والنصوص المدونة ،باإلضافة
إلى معلومات حول االجتماعات القادمة .وقد ضمت الزاوية الجديدة على صفحة الويب الخاصة برئيس
 ICANNمعلومات حول وجهات نظره ومفاهيمه
المشاركة عبر وسائط التواصل االجتماعي
خطت  ICANNخطوات كبيرة في جهود المشاركة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.
وقد أطلقنا حسابات جديدة على موقع  Twitterبلغات أخرى ،وبدأنا بإطالق منشورات متعددة
اللغات على موقع  ،Facebookوتواصلنا مع فريق عمل  ICANNلشعبة األعمال من
أجل تحقيق مشاركة أفضل على موقع  LinkedInباإلضافة إلى تحسين جودة مقاطع الفيديو
الخاصة بنا على موقع .YouTube
منصات شبكات التواصل االجتماعي في العام المالي 2015
 Twitterبالعربية واإلنجليزية واألسبانية والبرتغالية ،رئيس
Soundcloud / Youtube / LinkedIn / Facebook
Weibo / WeChat / Slideshare

%42

أهم مالمح وسائط التواصل االجتماعي (أبريل 2015-يونيو  2015في
مقابل يناير 2015-مارس )2015

زيادة في المشاركة على LINKEDIN

%30

زيادة في معدل المتابعين على TWITTER

إعادة اإلطالق أو اإلطالق في العام المالي 2016
 Twitterبالفرنسية والروسية
You.ku

%460

زيادة في معدل المشاركة على FACEBOOK

%103

زيادة في المشاهدات على YOUTUBE

Flickr /
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الدعم العالمي
انتهينا خالل العام من التوسع في المركز العالمي للدعم .وبنا ًء على
قدرات الدعم الحالية ،توفر  ICANNاآلن وسيلة دعم متعددة القنوات
مثل الهاتف والبريد اإللكتروني ونماذج الويب والبوابات اإللكترونية
بثماني لغات لكل من السجالت وأمناء السجالت ومقدمي طلبات
 gTLDالجديدة ومجتمع اإلنترنت على اإلجمال .عل ًما بأن مركز
الدعم مفتوح على مدار  24ساعة في اليوم ،لمدة خمسة أيام في
األسبوع.

المناطق الزمنية:
أمريكا الشمالية
لوس أنجلوس ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية/تونتو،
أونتاريو ،كندا  /واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية
أمريكا الجنوبية
بوينس آيرس ،األرجنتين
آسيا  +المحيط الهادئ
موسكو ،روسيا  /سنغافورة  /سيدني ،أستراليا  /بكين ،الصين
أوروبا
إسطنبول ،تركيا  /بروكسل ،بلجيكا  /صوفيا ،بلغاريا
أفريقيا
كيب تاون ،جنوب أفريقيا

اللغات المدعومة:
العربية
الصينية
إنجليزي
الفرنسية
الروسية
األسبانية
التركية
البرتغالية

اقرأ المزيد

البرنامج التعليمي ICANN Learn
البرنامج التعليمي  ICANN Learnعبارة عن منصة تعليمية
مجانية مفتوحة على اإلنترنت لمجتمع اإلنترنت ،ويشارك فيه متوسط
 1,200مستخدم نشط كل شهر .في العام المالي  ،2015تم إطالق
 19دورة تعليمية جديدة.
اقرأ المزيد

100+
 35دولة
شخص تم 13,000
فعالية في

80
70
60

التواصل معه

50
40
30
20

اقرأ المزيد

10

أفريقيا
		
الحكومات

آسيا-المحيط
الهادي
األعمال

أوروبا
أوروبا الشرقية/
آسيا الوسطى		
القطاع األكاديمي

المجتمع المدني

أمريكا الالتينية
ودول الكاريبي
المجتمع الفني

الشرق األوسط
مجال DNS

أمريكا الشمالية
إنفاذ القانون

أوقيانوسيا
أخرى

0

الفعاليات

المشاركة الدولية
قامت  ICANNبتسهيل العديد من الحوارات الهامة فيما بين مجتمعها
العالمي خالل هذا العام .في حين كانت جهود المشاركة مستمرة
طوال العام ،إال أن التعقب التفصيلي لهذه الفعاليات مع تقسيم حسب
المنطقة ومجموعة أصحاب المصلحة متوفر فقط للربع الرابع
من السنة .وخالل تلك الفترة الزمنية ،عقدت  ICANNأكثر من
 100فعالية في أكثر من  35دولة ،ليصل العدد التقديري للمشاركين
صا .وتساعد جهود المشاركة هذه في
إلى أكثر من  13,000شخ ً
إنشاء العالقات وإجراء حوار منتظم مع أصحاب المصلحة .كما
وتشجع كذلك على المشاركة في عمليات وهياكل .ICANN

العام المالي  2015الربع الرابع (أبريل-يونيو) الفعاليات من قِبل مجموعة أصحاب المصلحة

90
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عضوا
أصبح لدى  GACعدد 152
ً
و 32مراقبًا في نهاية العام المالي
2015

تعميق الحوارات مع الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية
واصل فريق المشاركة الحكومية في  ICANNتعزيز عمله مع اللجنة االستشارية الحكومية ( ،)GACوبعثات
الدول لدى األمم المتحدة في جنيف ونيويورك ،والمنظمات الحكومية اإلقليمية والمنظمات الحكومية الدولية ()IGO
والمنظمات الدولية ( )IOعالميًا ،وبما يتوافق مع مهمة وأهداف  .ICANNوقد اشتمل ذلك على العديد من التقارير
وورش العمل التي عقدت من أجل الوفود في نيويورك باألمم المتحدة والبعثات الدائمة لممثلي التجارة في جنيف.
وتشتمل هذه األنشطة وعمليات التوعية -التي يجري تنسيقها في الغالب مع الفرق اإلقليمية لمشاركة أصحاب
المصلحة العالميين ،تتعامل مع الحكومات الوطنية في العواصم -على مجموعة متنوعة من األنشطة التي تتنوع ما
بين االجتماعات الثنائية وصوالً إلى عمليات التدريب ،والتحضيرات ومشاركة ممثلي الحكومات في عملية أصحاب
المصلحة المتعددين إلستراتيجيات المشاركة اإلقليمية والمشاركة في مجموعات عمل  .ICANNوقد ساعد هذا النطاق
عضوا و 32مراقبًا في نهاية العام
الواسع من األعمال في زيادة عدد األعضاء والمشاركة في ( GACوصل إلى152
ً
المالي  )2015باإلضافة إلى تسهيل الدعم الداعم لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين في حوكمة اإلنترنت بشكل أكثر
عمومية.
وكجزء من المقاييس الخاصة بأهداف  ICANNاإلستراتيجية ،هناك مقياس أساسي لمعدالت المشاركة التي تم إقراره
صل إلى أن غالبية الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية
في نهاية العام المالي  2015تو ّ
والكيانات الحكومية اإلقليمية حققت ثباتًا في مستويات المشاركة مع  ICANNما بين متوسطة أو اعتيادية  .أما
األهداف المستقبلية فسوف تتمثل في الحفاظ على هذا المستوى من المشاركة وتوسيعه وهو ما سوف يتم اإلبالغ عنه
بصفة ربع سنوية من خالل لوحة إعالنات  ICANNعلى اإلنترنت.

تحقيق األهداف
والغايات اإلستراتيجية
للعام المالي 2015

	4.1تحسين عملية وضع السياسات إلى المستوى األمثل
	4.2زيادة وتحسين المشاركة العالمية
	4.3تطوير هياكل منظمات الدعم/اللجان االستشارية
	4.4تعزيز األخالقيات ورفع مستوى الشفافية

تقييم نموذج
أصحاب المصلحة
المتعددين

4
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تحسين وضع السياسات إلى المستوى األمثل
من بين اإلنجازات األخرى ،اعتماد مجلس  GNSOللتوصيات
المقدمة من مجموعة عمل السياسة والتنفيذ بإقرار ثالثة عمليات
جديدة لسياسات  GNSOباإلضافة إلى عملية وضع السياسات
الحالية في  .GNSOقام فريق دعم وضع السياسات بتصميم وتنفيذ
تعزيزات على البنية التحتية للتعليقات العامة في  ICANNحسب
توصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثاني رقم  .7كما بدأ
التخطيط كذلك على برنامج تجريبي لتزويد المجتمع بدعم صياغة
الوثائق ،ومن المتوقع البدء فيه في العام المالي .2016
تطوير هياكل منظمات الدعم واللجان االستشارية
خالل العام المالي  ،2015واصل فريق دعم وضع السياسات
مساعدة المجتمع في تطوير ومراجعة مستندات الحوكمة مثل المواثيق
باإلضافة إلى إدارة التنفيذ الفعال لموارد ميزانيات المجتمع ،بما
في ذلك البرنامج التجريبي للتوعية اإلقليمية للمجتمع ()CROPP
باإلضافة إلى التحسينات المستمرة على عملية طلب الميزانيات
الخاصة .وبالتعاون مع قادة المجتمع ،قام فريق دعم وضع السياسات
كذلك بإنشاء مصفوفة جرد شاملة بجميع أنشطة منظمات الدعم
واللجان االستشارية من أجل التعقب األفضل وتحديد أولويات العمل
عبر .ICANN

تعزيز األخالقيات ورفع مستوى الشفافية
خالل العام المالي  ،2015واصلت  ICANNجهودها في تعزيز
األخالقيات والشفافية عبر المؤسسة .وبالتوافق مع سياسة تضارب
المصالح في  ،ICANNنشرت  ICANNبشكل دوري تحديثات
على موجز بيانات إبداء االهتمام لمسئولي  ICANNوأعضاء مجلس
اإلدارة .كما واصلت  ICANNممارستها في مطالبة جميع العاملين
بها بتقديم إقرار وشهادة بأنهم قد قرأوا سياسة تضارب المصالح
وسياسة السرية وسياسة أنشطة األعمال الخارجية مع الموافقة على
هذه السياسات وااللتزام بها ،فضالً عن إبقاء الموظف المسئول عن
تضارب المصالح مسئوالً عن مراجعة وتحديث سياسات ICANN
متى ماتطلب ذلك.
واصل مجلس إدارة  ICANNتوفير الحيثيات لجميع القرارات التي
اتخذها ،باإلضافة إلى نشر قرارات مجلس اإلدارة والتقارير األولية
ومحاضر االجتماعات داخل أطر زمنية مفوضة بموجب اللوائح
الداخلية .كما واصل مجلس اإلدارة كذلك نشر مواد األخبار الخاصة
بمجلس اإلدارة من أجل تحقيق شفافية أكبر في عملية اتخاذ القرارات.
ويمكن تعقب هذه المنشورات على لوحة إعالنات  .ICANNكما
واصلت  ICANNكذلك نشرها في الوقت المناسب لبياناتها المالية
وميزانياتها المدققة.
في العام المالي  ،2015دعمت  ICANNإطالق عملية مراجعة
تعزيز مساءلة  ،ICANNوذلك من خالل مشاركة كل من مجلس
اإلدارة وكادرها .وخالل استمرار هذه المراجعة ،عززت ICANN
من شفافيتها حول عملية إعادة النظر والمراجعة المستقلة ،بما في
ذلك تقديم وثيقة الحالة المحدثة الى المجتمع من أجل متابعة استخدام
 ICANNآلليات المساءلة.
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منظمات الدعم واللجان
االستشارية

منظمة دعم العناوين ()ASO
ركز مجلس منظمة دعم العناوين  ASOنشاطه خالل العام المالي  2015على عملية نقل دور اإلشراف على وظائف  IANAوجهود تعزيز
مساءلة  .ICANNوقد تابعت  ASOعن قرب أعمال الفريق المسئول عن مقترح نقل اإلشراف على وظائف  IANAلسجالت اإلنترنت
اإلقليمية الموحد ،والذي قام بوضع مقترح من مجتمع األرقام العالمي بعد توحيد التعقيبات األساسية المقدمة من جميع سجالت اإلنترنت اإلقليمي
الخمسة .وعالوة على ذلك ،وألن منظمة دعم العناوين  ASOإحدى المنظمات المؤسسة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول تعزيز
مساءلة  ،ICANNفقد شاركت بأربعة أعضاء للمشاركة في ذلك العمل.
استمر وضع السياسات المتينة ذات الصلة بمصادر أرقام اإلنترنت حاضرة في مناقشات المجتمع الحثوية وفي اجتماعات سجالت اإلنترنت
اإلقليمية .وخالل العام المالي  ،2015حققت العديد من المقترحات في عمليات وضع السياسات عبر المناطق— الموافقة باالجماع والمصادقة
عليها ومن ثم تنفيذها.
 | AFRINICعدد  5مقترحات وعدد  2سياسة
 | APNICعدد  4مقترحات وعدد  3سياسات
 | ARINعدد  10مقترحات وعدد  3سياسة
 | LACNICعدد  3مقترحات وعدد  2سياسة
 | RIPEعدد  11مقترحات وعدد  7سياسات
اقرأ المزيد

منظمة دعم أسماء رموز البلدان ()ccNSO
مديرا لنطاقات  ccTLDكأعضاء.
نموا بضم إجمالي 156
ً
وخالل العام المالي  ،2015حققت منظمة دعم أسماء رموز البلدان ً ccNSO
وظلت عملية نقل دور اإلشراف على وظائف  IANAوتعزيز مساءلة  ICANNمن األولويات األولى على جدول األعمال بالنسبة لمنظمة
 ccNSOباإلضافة إلى مجتمع  ccTLDعلى اإلجمال .كما سهلت  ccNSOالمشاركة النشطة لمديري نطاقات ( ccTLDسواء األعضاء أو
غير األعضاء في  )ccNSOفي مجموعة  ،ICGومجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة .وبصفة
منظمة دعم أسماء رموز البلدان  ccNSOواحدة من بين المنظمات المؤسسة ،فقد عبرت عن تأييدها للمقترحات المقدمة من مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف.
وفي العام المالي  ،2015اعتمدت  ccNSOالتوصيات النهائية لمجموعة عمل إطار التفسير ،وهي محاولة طويلة األجل إلضافة فارق وعمق
إلى السياسة الحالية لتفويض وإلغاء وتحويل نطاق ( ccTLDطلب تقديم التعليقات رقم  .)1591وقد اعتمد مجلس إدارة  ICANNالتوصيات
مديرا لنطاقات
نموا بحيث ضمت إجمالي 156
التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي.
ً
ً
وأخيرا ،حققت منظمة دعم أسماء رموز البلدان ً ccNSO
 ccTLDكأعضاء.
اقرأ المزيد
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منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
األعمال المنتهية
في العام المالي  ،2015أكملت  GNSOمهمتين اثنتين ضمن عملية وضع السياسات ( :)PDPعملية وضع السياسات  PDPالجزء د من
سياسة نقل الملكية فيما بين أمناء السجالت والتي أدت إلى  18توصية ،بما في ذلك تعديالت على سياسة نزاعات نقل الملكية وتحسين عرض
معلومات حقوق المسجلين على مواقع الويب الخاصة بأمناء السجالت؛ وعملية  PDPالخاصة بالترجمة الصوتية والترجمة العادية لمعلومات
جهات االتصال ،بما في ذلك عدم المطالبة بترجمة و/أو ترجمة صوتية إلزامية لمعلومات جهة االتصال الخاصة بالتسجيل.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد اختتمت مجموعة عمل غير  PDPالمختصة بالسياسة والتنفيذ عملها ،باقتراح عدد من إجراءات سياسات GNSO
الجديدة ،بما في ذلك عملية وضع سياسات سريعة ،وعملية إرشادات  GNSOباإلضافة إلى عملية تعقيبات .GNSO
األعمال الجارية
• شاركت  GNSOفي  18مهمة مختلفة في العام المالي  ،2015بما في ذلك عملية  PDPومجموعات عمل غير  PDPباإلضافة إلى
مشروعات عبر المجتمعات .وأقرت  GNSOاثني عشر من هذه الجهود نفسها وكانت واحدة من المنظمات المؤسسة في الستة الباقية.
قرارا ،بما في ذلك الموافقة على أعمال مجموعة العمل المجتمعية المسؤولة عن االشراف ،واعتماد
• مرر مجلس  GNSOعدد 13
ً
التوصيات النهائية الثنين من مجموعات عمل .PDP
• كما شهد العام المالي  2015عددًا من مشروعات العمل الجديدة التي توجهت صوب مرحلة البدء ،وبشكل واضح عمليات  PDPحول
مراجعة جميع آليات حماية الحقوق في جميع نطاقات  ،gTLDوخدمة دليل تسجيل نطاقات  gTLDمن الجيل الجديد باإلضافة إلى إجراءات
تالية لنطاقات  gTLDالجديدة.
اقرأ المزيد

اللجنة االستشارية العامة ()ALAC
في العام المالي  ،2015كان لـ  ALACتركيز كبير على األعمال المرتبطة بنقل اإلشراف على وظائف  IANAوجهود تعزيز مساءلة
 .ICANNشاركت لجنة /ALACمجتمع عموم اإلنترنت -إضافة إلى اعتبارها واحدة من المنظمات المؤسسة لمجموعة عمل المجتمعات
المعنية باإلشراف ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة -أيضًا بأعضاء في مراكز قيادية رفيعة في كل من مجموعة ICG
ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة .وتشمل التحسينات األخرى الجديرة بالمالحظة:
• قدمت  ALACعدد  22من بيانات المشورات الخاصة بالسياسات الى عملية التعقيبات العامة.
• تم تأسيس العديد من مجموعات العمل الجديدة استعدادا ً ألنشطة القادمة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين ،بما في ذلك مجموعة عمل
مراجعة المجتمع الشامل لعموم المشتخدمين ،واللجان الفرعية للجنة االستشارية العامة  ALACحول التوعية والمشاركة ،باإلضافة إلى
التوقعات الخاصة بمنظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين وفريق عمل تحديد المعايير.
• استمرار النمو الكبيرفي أعداد تنظيمات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين وذلك بإضافة  21منظومة جديدة من منظومات المجتمع الشامل
لعموم المستخدمي في نهاية العام المالي  ،2015ليصل العدد اإلجمالي إلى 191منظومة.
اقرأ المزيد
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اللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
ظلت عملية نقل دور اإلشراف على وظائف  IANAوتعزيز مساءلة  ICANNمن الموضوعات ذات األولوية الكبيرة بالنسبة لـ  GACفي
العام المالي  ،2015مع مشاركة نشطة من  GACفي مجموعة  ICGالتنسيقية باإلضافة إلى  GACباعتبارها واحدة من المنظمات المؤسِسة
لمجموعة العمل المجتمعية المسؤولة عن اإلشراف ومجموعة العمل المجتمعية المسؤولة عن المساءلة .وتناولت مشورة  GACالمقدمة إلى
مجلس اإلدارة خالل هذه الفترة الجوانب ذات الصلة بهذه التطورات ،مع إمواصلة التركيز على مسائل نطاقات  gTLDالجديدة ،وعلى وجه
الخصوص بما يتعلق بتنفيذ الضمانات ،وعمليات حماية المنظمات الدولية الحكومية ،واستخدام األكواد وأسماء الدول ذات الحرفين في المستوى
الثاني .وشهد العام المالي  2015تطورات أخرى تجدر اإلشارة إليها ،وهي:
• تم تأسيس العديد من مجموعات عمل  GACهذا العام من أجل دفع األمور لألمام في الفترات المحصورة بين اجتماعات  .ICANNوتشمل
جوانب الموضوعات األسماء الجغرافية ،والسالمة العامة ،والمناطق المهمشة ،وطلبات المجتمعات ،وحقوق اإلنسان والقانون الدولي،
باإلضافة إلى األمور الداخلية مثل مراجعة المبادئ التشغيلية لـ .GAC
• واصلت  GACالتعامل مع تنفيذ توصيات فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثاني ( )ATRT2ذات الصلة بـ  GACفي العام المالي
 2015وأقامت "منتدى  GACالمفتوح" الثاني .وتم اعتماد المقترحات من مجموعة تشاور  GAC-GNSOالمشتركة من أجل تحسين
المشاركة المبكرة لـ  GACفي أعمال  ،GNSOباإلضافة إلى مجموعة عمل  GACوالتي وضعت كذلك إرشادات من أجل مشاركة
الحكومات بالتنسيق مع قسم المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة/المشاركة العالمية.
• استمر عدد أعضاء  GACبالتزايد ليصل إلى  152عضو باإلضافة إلى  32مراقب في نهاية العام المالي .2015

اقرأ المزيد

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ()RSSAC
كجزء من إعادة هيكلة اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  ،RSSACفقد أقر ائتالف  DNSوخبراء نظام خادم الجذر تحمل المسئولية عن
األعمال األساسية للجنة  .RSSACشهد العام المالي  2015السنة األولى لالئتالف ،ونمو عضويته من  49عضو في البداية إلى  61عضو.
وقد نشرت لجنة  RSSACاإلجراءات التشغيلية ( ،)RSSAC 000والعديد من التعليقات ذات الصلة بعملية نقل دور اإلشراف على
وظائف  IANAوأيضًا تعزيز مساءلة  ،ICANNوأصدرت بيانًا يؤكد من جديد على عالقاتها التنسيقية مع مجلس هيكل اإلنترنت .وقد أكملت
 RSSACواالئتالف عملهما على استشارتين في العام المالي  2015أيضًا:
•  :RSSAC 001استشارة حول توقعات الخدمات لخوادم الجذر
•  :RSSAC 002استشارات حول مقاييس نظام خادم الجذر
اقرأ المزيد
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اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ()SSAC
نشرت  SSACالمستندات التالية ذات الصلة بأمن وسالمة أنظمة التسمية وتخصيص العناوين
لإلنترنت في العام المالي :2015
•
•
•
•

•
•

 :SAC072تعليق  SSACحول مجموعة عمل المجتمعات حول عرض الوظائف ذات
الصلة بالتسمية ( 24يونيو )2015
 :SAC071تعليقات اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  SSACعلى اقتراح مجموعة
العمل عبر المجتمع حول تعزيز مساءلة ( ICANNفي  5يونيو )2015
 :SAC070مشورة لجنة  SSACحول استخدام نطاقات  TLDالثابتة/قوائم اللواحق
( 28مايو )2015
 :SAC069الدليل التقني للجنة االستشارية لألمن واالستقرار ( )SSACحول الحفاظ
على أمن واستقرار وظائف  IANAخالل عملية نقل اإلشراف عليها
(في  10ديسمبر )2014
 :SAC068تقرير اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  SSACحول عقد وظائف
( IANAفي  10أكتوبر )2014
 :SAC067لمحة عن وظائف IANA
وتاريخها ( 15أغسطس )2014
اقرأ المزيد

جائزة  Ethos Awardألصحاب المصلحة المتعددين 2015
اختار أعضاء الهيئة المتطوعين في  ICANNعضوي المجتمع طويلي األجل نيل كواينر
وشيريل النغدون-أور للحصول على جائزة  Ethos Awardألصحاب المصلحة المتعددين
لسنة  .2015وقد تم استحداث الجائزة في  2014لتكريم أولئك المشاركين لـ ICANN
وممن ساهموا وبصورة عميقة في الحلول المعتمدة على مبدأ التوافق في اآلراء وأهمية نموذج
أصحاب المصلحة المتعددين لحوكمة اإلنترنت.
اقرأ المزيد

جائزة قيادة  ICANNلسنة 2014
في أكتوبر  ،2014تم تكريم جوناثان روبنسون ،رئيس مجلس  GNSOفي حينها ،من فريق
قيادة فريق عمل  ICANNمع جائرة قيادة  ICANNلمشاركاته في  .ICANNوقد حصل
تقديرا لتفانيه في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ،وبذله السخي
روبنسون على الجائزة
ً
للوقت والطاقة والمعرفة والخبرات والصداقة والقيادة وأسلوبه الجماعي في القيادة والذي أدى
إلى زيادة الكياسة والفاعلية داخل المجتمع.
اقرأ المزيد

مجلس إدارة
 ICANNوالقيادة
المؤسسة والمجتمعية
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مجلس إدارة ICANN
اعتبارا من  30يونيو 2015
ً
اقرأ المزيد

ستيفن كروكر

رئيس مجلس اإلدارة  /المدير التنفيذي
وأحد مؤسسي Shinkuro, Inc.

بروس تونكين

نائب رئيس مجلس اإلدارة  /مسئول اإلستراتيجيات
األول في شركةMelbourne IT Ltd ،

ماركوس كومار

استشاري مستقل ،في مجال حوكمة
اإلنترنت والسياسات

برونو النفين

مدير تنفيذي ،مبادرة INSEAD
للتنافسية األوروبية.

فادي شحادة

سا لمجلس اإلدارة
عضو بمجوب منصبة في رئي ً
والمدير التنفيذيICANN ،

تشيرين شلبي

شغل العديد من األدوار القيادية في المجال
المصرفي والتكنولوجيا

ريناليا عبد الرحيم

العضو المنتدب لشركة
Compass Rose Sdn Bhd

وولف غانغ كالين واتشير

أستاذ جامعي ،جامعة آروس

كريس ديسبين

المدير التنفيذي لشركة
.au Domain Administration Ltd

آشا هيمراجاني

رئيس مركز تقييم األعمال ،جزء من مجموعة
Knight Griffin
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غونزالو نافارو

مايك سيلبر

إيريكا مان

رئيس فريق العمل ،المعهد الوطني
للملكية الفكرية في تشيلي

محامي ورئيس الشعبة القانونية والتجارية في شركة
Liquid Telecom

رئيسة مكتب  Facebookفي بروكسل /
نائب الرئيس التنفيذي لرابطة صناعة الكمبيوتر
واالتصاالت

راي بلزاك

جون سوينينن

رام موهان

الرئيس السابق للسجل األمريكي
ألرقام اإلنترنت

منسق عالقات فريق عمل هندسة اإلنترنت ،غير
مصوت  /رئيس مبادرات صناعة البرمجيات في
شركة Nokia

منسق اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ،غير
مصوت  /نائب الرئيس التنفيذي ومسئول التكنولوجيا
األولAfilias Ltd. ،

جورج سادوسكي

سوزان وولف

توماس شنايدر

استشاري مستقل

منسق اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ،غير مصوت /
استشاري حر ،تكنولوجيا وسياسات اإلنترنت

منسق عالقات اللجنة االستشارية الحكومية ،غير
مصوت  /نائب رئيس الشؤون الدولية ،مكتب
االتصاالت الفيدرالي ( ،)OFCOMسويسرا

كو -ويي وو

المدير التنفيذي للرابطة الوطنية لتعزيز مشروعات
البنية التحتية الخاصة بالمعلومات
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المسئولين المؤسسيين في ICANN
اعتبارا من  30يونيو 2015
ً

سوزانا بينيت

فادي شحادة

زافيير كالفيز

الرئيس والمدير التنفيذي األول
التحق في سبتمبر 2012
مديرا تنفيذيًا أول العديد من شركات
عمل في السابق
ً
التكنولوجيا ،أقربها في شركة  ،Vocado, LLCوهي شركة
س ُحب اإلنترنت
تعمل في مجال توفير البرمجيات المستندة إلى ُ
المخصصة إلدارة المؤسسات التعليمية.

المدير المالي
التحق في أغسطس 2011
أمضى عشر سنوات قبل االنضمام إلى  ICANNفي مراكز
قيادية متتابعة في التمويل في  ،Technicolorوعمل
في نهاية المطاف مسئوالً مالية أول في Technicolor
.Creative Services

مسئول التشغيل الرئيسي
انضمت في يوليو 2013
خبرات سابقة في العمل مسئوالً ماليًا أول ،ونائب
رئيس الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة
 ،Jazz Technologiesوهي شركة عامة ألشباه
الموصالت ،حيث قادت عملية اندماج.

ديفيد أوليف

جون جيفري

أكرم عطا هللا

المستشار العام واألمين العام
التحق في سبتمبر 2003
تشمل الخبرات السابقة العمل نائب للرئيس التنفيذي
إلستراتيجيات الشركات واستشاري عام لمشروع وسائل
التسيير  ،Live365باإلضافة إلى إدارة شركة استشارات
الوسائط المملوكة له.Point Break Media ،

رئيس قسم النطاقات العالمية
التحق في سبتمبر 2010
عمل في السابق مسئوالً ماليًا أول في CoreObjects
 ،Softwareوهي شركة مبتدئة في مجال الخدمات
الهندسية ،حيث تولى المسئولية عن إعادة الهيكلة الناجحة
للشركة.

نائب الرئيس ،دعم وضع السياسات
انضم في فبراير 2010
أكمل في السابق  20عا ًما من العمل في ،Fujitsu Limited
وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول األعمال المستندة
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،حيث عمل في اآلونة
مديرا عا ًما وممثالً أول للشركة.
األخيرة
ً

أشوين رانجان

مسئول أول عن االبتكار والمعلومات
منضم في مارس 2014
عمل في السابق مسئوالً أول عن المعلومات لدى
 ،Edwards Lifesciences Corporationوهي
شركة تعمل في مجال المعدات الطبية ،باإلضافة إلى تولي
مراكز المسئول المالي األول في كل من Wal-Mart
و.Conexant Systems
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قادة المجتمع
اعتبارا من  30يونيو 2015
ً

منظمات الدعم

مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة في GNSO

المنظمات اإلقليمية العامة

منظمة دعم العناوين
لوي لي ،رئيس مجلس العناوين

دائرة مستخدمي األعمال التجارية
إليسا كوبر ،الرئيس

المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في إفريقيا
()AFRALO
عزيز هاللي ،الرئيس

منظمة دعم أسماء رموز البلدان
بايرون هوالند ،رئيس المجلس

دائرة الملكية الفكرية
جريج شاتان ،الرئيس

منظمة دعم األسماء العامة
جوناثان روبنسون ،رئيس المجلس

دائرة مزودي خدمة اإلنترنت ومزودي خدمة االتصال
توني هولمز ،الرئيس

اللجان االستشارية

اللجنة االستشارية العامة
أالن غرينبيرغ الرئيس
اللجنة االستشارية الحكومية
توماس شنايدر ،الرئيس
اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
الرس -جون ليمان ،رئيس مشارك
تريبتي سينها ،رئيس مشارك
اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
باتريك فالتستورم ،الرئيس

لجنة الترشيح

ستيفان فان غيلدر ،الرئيس

مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية
رفيق داماك ،الرئيس
دائرة المستخدمين غير التجاريين
وليام دريك ،الرئيس
دائرة الشؤون التشغيلية
غير الربحية
رودي فانسنيك ،الرئيس
مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت
مايكل نايلون ،الرئيس
المجموعة المساهمة في السجالت
كيث درازك ،الرئيس

المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في آسيا
وأستراليا وجزر المحيط الهادئ ()APRALO
سيرانوش فاردانيان ،الرئيس
المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في أوروبا
()EURALO
وولف لودويغ ،الرئيس
المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في أمريكا الالتينية
وجزر الكاريبي ()LACRALO
ألبرتو سوتو ،الرئيس
المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في أمريكا الشمالية
()NARALO
جارث برون ،الرئيس
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تكريم وتقدير المجتمع
اعتبارا من  30يونيو 2015
ً
انتهت فترات عمل أعضاء المجتمع التالية أسماؤهم خالل العام المالي  .2015وتتقدم  ICANNبخالص الشكر
إلى جميع المذكورين أدناه على األعمال المميزة التي قدموها على مدار األعوام.

مجلس اإلدارة
سيباستيان باتشوليه ،عضو مجلس إدارة
هيذر درايدن ،مسئولة اتصال  GACبالمجلس
بيل جراهام ،عضو مجلس إدارة
أولجا مادروغا-فورتي ،عضو مجلس إدارة
منظمة دعم العناوين
ناريش عجواني ،عضو مجلس العناوين
اللجنة االستشارية العامة
ريناليا عبد الرحيم – رئيسة مشاركة في مجموعة عمل At-Large
ألسماء IDN
فؤاد بجوا ،نائب رئيس APRALO
أوليفير كريبين ليبلوند ،الرئيس
آالن جرينبيرج ،منسق لدى GNSO
فيليب جونسون ،أمانة سر AFRALO
إيفان ليبوفيتش ،عضو
جلين ماكنايت ،أمانة سر NARALO
جون-جاك سوبرينات ،عضو
ديف أناند تيلوكسينج ،عضو
منظمة دعم أسماء رموز
البلدان
كيث دافيدسون  -رئيسة مجموعة عمل إطار عمل التفسير
أوسكار روبليز ،مؤسس ccNSO
هونغ سو ،استشاري
منظمة دعم األسماء العامة
جون بيرارد ،استشاري
شينج شياو ،استشاري
روبرت كونللي ،مؤسس مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت
[تخليدًا لذكراه]
جيفري إيكوس ،نائب رئس مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء
السجالت
ماريا فاريل ،استشاري

ماجالي بازيللو ،استشاري
بيتر ريندفورث ،استشاري
كرستينا روزييت  -رئيس دائرة الملكية الفكرية
كلوس ستول ،استشاري
جابريال سزالك ،استشاري
جينيفر وولف ،استشاري
اللجنة االستشارية الحكومية
تراسي هاكشاو ،نائب الرئيس
ريتشارد "ديك" لينينغ ،مجموعة عمل السالمة العامة
بيتر نتفولد ،نائب الرئيس
لجنة الترشيح
رون أندروف ،عضو
فيرونيكا كريتو ،عضو
ويليام مانينغ ،عضو
جون ماكيلواين ،عضو
روس موندي ،عضو
فاندا سكارتيزيني ،عضو
اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
الدكتور /جون موراي ،الرئيس المؤسس لـ RSSAC
اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
رودني جوف ،عضو
جيسون ليفنغود ،عضو
بروس تونكين ،عضو
ستيفانو ترومبي ،عضو
بول فيكسي ،عضو

المقرات الرئيسية
لوس أنجلوس ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة
األمريكية
12025 Waterfront Drive
Suite 300
لوس أنجلوس ،كاليفورنيا
90094-2536
USA
رقم الهاتف+1 310 301 5800 :
فاكس+1 310 823 8649 :
المكاتب الفرعية
إسطنبول ،تركيا
Hakki Yeten Cad. Selenium
Plaza No:10/C K:10
34349 Fulya, Besiktas,
إسطنبول
تركيا
رقم الهاتف+90 212 999 6222 :
سنغافورة
South Beach Tower
38 Beach Road
Unit 04-11
سنغافورة 189767
رقم الهاتف+65 6822 6212 :
فاكس65+ 6822 6212 :

مكاتب المشاركة
بكين ،الصين
لالستعالم عن الدعم العالمي االتصال على:
+86 10 5904 5561
بروكسل ،بلجيكا
6 Rond Point Schuman
Bt. 1
Brussels B-1040 Belgium
رقم الهاتف+32 2 894 7400 :
جنيف ،سويسرا
Regus Center
Rue du Rhone 14
 1204جنيف
سويسرا
رقم الهاتف+41 22 819 1844 :
فاكس+41 22 819 1900 :

مونتيفيديو ،األوروغواي
La Casa de Internet de
Latinoamérica y el Caribe
Rambla República de México
6125
مونفيديو11400 ،
أوروغواي
رقم الهاتف+598 2604 2222 :
داخلي 5701
فاكس+598 2604 2222 :
داخلي 4112
سول ،كوريا
17F IT Venture Tower West Wing
135, Jungdae-ro, Songpa-gu
Seoul, 138-950
جمهورية كوريا
رقم الهاتف+82 2 405 6592 :
فاكس+82 2 405 6593 :
واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية
17th Street, NW, Suite 400 801
واشنطن العاصمة 20006
USA
رقم الهاتف+1 202 570 7240 :
فاكس+1 202 789 0104 :

