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3 ICANN التقرير السنوي للعام المالي 2017: نبذة عن | 

ICANN نبذة عن

تتمثل مهمة ICANN في المساعدة على تأمين شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة 

وموحدة. فألجل الوصول إلى شخص آخر عبر اإلنترنت، ينبغي عليك أن تقوم بكتابة 

عنوان ما من خالل جهاز حاسوبك – اسم أو رقم. ويجب أن يكون هذا العنوان فريدا من 

نوعه ليتسنى ألجهزة الحواسيب معرفة مكان وجود اآلخرين. تساعد ICANN في تنسيق 

ودعم هذه المعّرفات الفريدة في جميع أنحاء العالم. تأسست ICANN في عام 1998 

كشركة غير ربحية ذات منفعة عامة وكمجتمع من المشاركين من كافة أنحاء العالم.



االلتزامات والقيم الجوهرية
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تتصرف ICANN أثناء أداء مهمتها بصورة تتوافق مع التزامات ICANN وتعكس تلك االلتزامات وتحترم 
قيم ICANN الجوهرية، وكل ذلك كما هو مبين أدناه.

 من لوائح مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام الُمخصصة
وتعديالتها في 22 يوليو/تموز 2017 

 )أ( االلتزامات
يجب على ICANN -خالل ممارسة لمهمتها- العمل بطريقة تتسق وهذه اللوائح الداخلية لصالح مجتمع اإلنترنت ككل، وذلك عن طريق تنفيذ 
أنشطتها بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة واالتفاقيات الدولية المعمول بها والقانون المحلي، ومن خالل عمليات مفتوحة وشفافة 
تساعد على التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق المرتبطة باإلنترنت. وتلتزم ICANN على وجه التحديد بالقيام بما يلي )ويُشار إلى كل 

منها فيما يلي بلفظ "االلتزام"، وجميعًا بلفظ "االلتزامات"(.

)1(  الحفاظ على إدارة نظام أسماء النطاقات DNS واالستقرار التشغيلي والموثوقية، واألمن وقابلية التشغيل المتبادل على مستوى العالم 
والسالسة والعالنية لنظام أسماء النطاقات DNS واإلنترنت وتعزيزها.

)2i(  الحفاظ على سعة وقدرة تنسيق نظام أسماء النطاقات DNS على المستوى العام والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت واحد قابل 
للتشغيل المتبادل.

)3(  احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي يوفرها اإلنترنت من خالل قصر أنشطة ICANN على األمور التي تقع ضمن نطاق 
مهمة ICANN وتتطلب تنسيقا عالميا أو تستفيد منه بدرجة كبيرة.

)4(  توظيف عمليات متاحة وشفافة وشاملة فيما يخص وضع سياسات ألصحاب المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى يقودها القطاع الخاص، 
بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية، والمستخدمين النهائيين واألخذ بعين 

االعتبار مشورة السياسة العامة من الحكومات أو السلطات العامة. ومن شأن هذه العمليات أن )أ( تسعى للحصول على مساهمات من 
الجمهور الذي تستفيد منه ICANN في جميع الحاالت، و)ب( تدعم القرارات المدروسة استناًدا إلى نصيحة الخبراء، و)ج( تضمن 

أن هذه الجهات األكثر تأثًرا يمكن أن تساعد في عملية وضع السياسات.

)5(  اتخاذ القرارات من خالل تطبيق السياسات الموثقة بصورة متسقة ومحايدة وموضوعية ونزيهة بنزاهة وعدالة بدون استبعاد أي 
طرف محدد لمعاملة مستقلة تمييزية )أي إجراء تمييز غير مبرر بين أو ما بين أطراف مختلفة(.

.ICANN 6(  تحّمل المساءلة أمام مجتمع اإلنترنت من خالل اآلليات المحددة في هذه اللوائح التي تعزز فعالية(



االلتزامات والقيم الجوهرية )البقية(
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 )ب( القيم الجوهرية
يجب على ICANN خالل ممارسة مهمتها أن تسترشد أيًضا "بالقيم الجوهرية" التالية في قراراتها وإجراءاتها:

)1(  تفويض مهام التنسيق إلى الكيانات المسئولة األخرى أو االعتراف بدور سياسة لها والتي تعكس مصالح األطراف المتأثرة وأدوار 
جهات ICANN الداخلية وجهات الخبراء الخارجية ذات الصلة.

)2(  السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع 
السياسات واتخاذ القرار ودعمها وذلك لضمان استخدام عمليات وضع سياسات ألصحاب المصلحة المتعددين على نموذج اإلدارة من 

األدنى فاألعلى لتحقيق المصلحة العامة الشاملة وأن هذه العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.

)3(  توفير الدعم والمساندة لبيئة تنافسية في سوق نظام أسماء النطاقات DNS للعمل على تحسين ثقة العميل واختياره وذلك اعتمادا على 
آليات السوق حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا.

)4(  إدخال المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاقات حيث تتوفر إمكانية الممارسة وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة على النحو 
المحدد من خالل عملية وضع السياسات ألصحاب المصلحة المتعددين على نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى.

)5(  التشغيل بكفاءة وفعالية بطريقة مسؤولة وخاضعة للمساءلة من الناحية المالية وحيثما كان ذلك ممكنا وبشكل ال يتعارض مع التزامات 
ICANN األخرى بموجب هذه اللوائح، وبالسرعة التي تستجيب الحتياجات مجتمع اإلنترنت العالمي.

)6(  ومع بقائها مرتبطة بالقطاع الخاص )بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية 
والمستخدمين النهائيين(، فإنه يجب اإلقرار بأن الحكومات والجهات العامة هي المسئولة عن السياسة العامة، واألخذ بعين االعتبار 

مشورة السياسات العامة المقدمة من الحكومات أو الجهات العامة.

)7(  السعي لتحقيق توازن معقول بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة، مع تجنب االستيالء أيًضا.

)8(  احترام حقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا كما هو مطلوب وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به، وذلك مع مراعاة القيود المنصوص 
ل التزاًما على  ل هذه القيمة الجوهرية وال يجوز أن تشّكِ عليها في البند 27-2 ضمن نطاق مهمتها والقيم الجوهرية األخرى. ال تشّكِ
ICANN خارج مهمتها أو فيم يتجاوز االلتزامات الواردة في القانون المعمول به. هذه القيمة الجوهرية ال تلزم ICANN بفرض 

التزاماتها لحقوق اإلنسان أو التزامات حقوق اإلنسان ألطراف أخرى، ضد أطراف أخرى.

الغرض من االلتزامات والقيم الجوهرية هو تطبيقها في أوسع نطاق ممكن للظروف. وتعكس االلتزامات ميثاق ICANN األساسي مع مجتمع 
اإلنترنت العالمي، والغرض منها هو تطبيقها على نحو متسق وشامل على أنشطة ICANN. ويجوز أن تعتمد الطريقة المحددة لتطبيق القيم 

الجوهرية منفردة أو مجتمعة على أي موقف معين على العديد من العوامل التي ال يمكن توقعها أو حصرها بالكامل. وقد تنشأ المواقف التي ال 
يكون فيها الوالء األمثل لجميع القيم الجوهرية ممكنا في وقت واحد. ووفقًا لذلك في أية حالة حيث يجب موازنة أحد القيم الجوهرية بأخرى، 

التي قد تكون قيمة جوهرية منافسة، يجب أن تخدم نتيجة الموازنة سياسة موضوعة من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين على نموذج 
اإلدارة من األدنى فاألعلى أو خالف ذلك تخدم مهمة ICANN على أحسن وجه.

  ICANN اقرأ المزيد عن القسم 1.2 من الئحة

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article1
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article1


 ICANN مطلب التقرير السنوي من لوائح
الداخلية

ينشر مجلس اإلدارة على األقل سنويًا تقريًرا يصف أنشطته، بما في ذلك البيانات المالية 

المدققة ووصف ألي مدفوعات سددتها ICANN إلى المديرين )بما في ذلك سداد 

المصروفات( ووصف لتقدم ICANN المحرز تجاه االلتزامات المفروضة بموجب اللوائح 

بصيغتها المنقحة في 1 تشرين األول/أكتوبر 2016 وخطة التشغيل والخطة االستراتيجية. 

تقوم ICANN بإعداد التقرير السنوي والبيان السنوي لمعامالت محددة وفقًا لما يقتضيه 

قانون الشركات في كاليفورنيا )CCC( وإرساله إلى كل عضو في مجلس اإلدارة وإلى 

األشخاص اآلخرين الذين يحددهم مجلس اإلدارة في موعد ال يتجاوز مائة وعشرين 

)120( يوًما بعد انتهاء سنة ICANN المالية.
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اقرأ المزيد عن القسم 22.3 من الئحة ICANN بشأن التقرير السنوي  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22


شكل العام المالي 2017 فصاًل جديًدا لمؤسسة ICANN ونموذج أصحاب المصلحة المتعددين. انقضى رسميًا في 1 تشرين األول/
أكتوبر 2016 العقد المبرم بين ICANN واإلدارة القومية لالتصاالت والمعلومات )NTIA( التابعة لوزارة التجارة األميركية 

ألداء وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة )IANA(. وأدخلت عملية انتقال اإلشراف على وظائف IANA لوائح جديدة إلى 
 )PTI( فات الفنية العامة ICANN واستفادة عامة جديدة للجهة غير الربحية التابعة لمؤسسة ICANN التي تحمل اسم هيئة الُمعّرِ

 .ICANN بموجب عقد مع IANA والتي تقوم بوظائف
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حيث يتمثل دور مؤسسة ICANN في دعم المجتمع وتنفيذ سياسات المجتمع بناء على توجيه مجلس اإلدارة. تعمل 
مؤسسة ICANN هذا العام وفق إجراءات مساءلة جديدة ومطورة ومحسنة. وأنا ملتزم بصفتي رئيًسا ومديًرا تنفيذيًا 

لمؤسسة ICANN بمهمة ولوائح ICANN المنقحة والتأكد من قيامنا بالمهمة. وأهدافي للعام المالي السابق تعكس هذا 
التركيز وهذا القصد.

لقد طرحت تسعة أهداف ألدائي في العام المالي 2017. وكثير منها يواجه أموًرا داخلية وتهدف كلها إلى تحسين المساءلة 
والكفاءة والشفافية في عملياتنا: 

•   توثيق مراجعة ICANN وعمليات التنفيذ: تُوفر المراجعات المحددة والتنظيمية سبل إشراف ومساءلة هامة. تقوم 
المؤسسة بإعداد دليل عملي يوضح كيفية التصرف بناء على التوصيات الناتجة، وذلك في إطار ضمان استمرار 

فعاليتها.

•   دراسة واقتراح خطة لتنفيذ نظام إدارة الوثائق: أجرت مؤسسة ICANN خالل العام المالي 2017 مراجعة للمحتوى 
العام والبنية التحتية الفنية لمواقع الويب العامة. قامت مؤسسة ICANN بوضع التوصيات النهائية للتكلفة الفعالة 

لتحسين البنية التحتية الفنية وحوكمة المحتوى. وافق مجلس اإلدارة على هذه الخطة في أيلول/سبتمبر 2017، والتي 
تسمى مبادرة شفافية المعلومات. وسيبدأ تنفيذ هذه الخطة في كانون الثاني/يناير 2018. 

•   استراتيجية االتصاالت الداخلية: تقوم مؤسسة ICANN بمواءمة االتصاالت الداخلية لتحقيق الوصول الفعال إلى فرق 
مؤسسة ICANN التي تقع في 33 دولة. ويمثل هذا األمر تحديًا وعمال مهما ألنه يساعد الموظفين على استيعاب مهمة 

ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية.

يُتبع في الصفحة التالية

رسالة من الرئيس والمدير التنفيذي
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•   االستراتيجية الدولية: نقوم بتحديد مواقع مناطق ومكاتب ICANN لضمان فعاليتها بهدف ضمان التمثيل الكافي داخل 
المجتمع العالمي.

•   إتمام سرد إخباري جديد: يجري دمج التغييرات في حوكمة ICANN واإلشراف عليها في اتصاالتنا الشاملة.

•   مشروع الثقافة الداخلية: يتضمن هذا المشروع المتعدد الجوانب خمسة عناصر: ثقافة ICANN التنظيمية وأخالقياتها؛ 
والتوعية الموجهة نحو الطلب؛ ومشاركة أفضل الممارسات؛ والتدريب الداخلي الجوهري للمعرفة؛ واالتصاالت 

الداخلية. 

•   مراجعة المشروعات والتقارير الداخلية: يوجد أكثر من 300 مشروع داخل منظمة ICANN، وينتج العاملون أكثر 
من 200 تقرير سنويًا لتوثيق التقدم الذي تم إحرازه. كما أننا نتلمس األساليب الالزمة لزيادة الكفاءة ضمن إدارة 

المشروعات وإعداد التقارير.

•   تنفيذ المقترحات االستراتيجية داخليًا: حيث أجرى فريق العمل 21 ورشة عمل على مستوى اإلدارات لتحديد اتجاهات 
التوقعات االستراتيجية لإلطار الزمني للعام المالي 2019-2020، بهدف تحديد االتجاهات الرئيسية الستيضاح 

التخطيط التنظيمي.

•   تطوير سجل طلبات اتخاذ اإلجراءات: حيث يقوم فريق عمل متعدد الوظائف بتحديد كيفية التعامل مع طلبات العمل من 
قبل الرئيس التنفيذي أو مجلس اإلدارة، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفاعلية.

وتؤدي مثل هذه الجهود إلى زيادة الشفافية، كما أنها تساعدنا على خلق المساءلة والثقة. وبما أنني وفريقي نعمل على 
تحقيق هذه األهداف، فإننا نعلم أن مؤسسة ICANN لن تحقق النجاح إال إذا استمرت في االستفادة من رغبة وتفاني العديد 

من أصحاب المصلحة في مساءلتنا. كما أنني على ثقة من أن مؤسسة ICANN ستقوم بتنفيذ التزاماتها إلرضاء عمالء 
وظائف IANA، باإلضافة إلى المليارات من مستخدمي اإلنترنت الحاليين والمستقبليين.

كما سنشهد في هذا العام، إنجاًزا رئيسيًا آخر. وسوف يتقاعد رئيس مجلس إدارة ICANN، ستيف كروكر. وقد حضر 
أول اجتماع لـ ICANN في عام 1998. وفي عام 2002، كان أول من شغل منصب رئيس الجنة االستشارية لألمن 

واالستقرار )SSAC(. وبصفته رئيًسا لمجلس اإلدارة منذ عام 2011، فإن التزامه وعمق معرفته وقيادته هي التي 
وجهت ICANN خالل ست سنوات من التغيير لكي يحقق التطوير داخل منظمة مستقلة. ولقد تعلمت منه الكثير وأشعر 

باالمتنان لحكمته والوقت الذي أمضاه مع ICANN ومعي بصفة شخصية. ولقد وصلت منظمتنا إلى مرحلة النضج لتمثل 
نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى، وتحقيق عملية صنع القرار التي يحركها توافق اآلراء، وذلك بفضل جزء كبير من 

إشراف ستيف. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 يوران ماربي
الرئيس والمدير التنفيذي

 رسالة من الرئيس والمدير التنفيذي
)البقية(

اقرأ المزيد حول مكتب الرئيس والمدير التنفيذي  

https://www.icann.org/presidents-corner
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بعد مرور عام بقليل، أدركت ICANN بعد ما يقرب من عقدين من العمل والتعاون والتوعية لتصبح منظمة مسؤولة أمام العالم من 
خالل أصحاب المصلحة والمجتمع الُممكن ذو الصالحيات. 

رسالة من رئيس مجلس اإلدارة

ولقد تطور كل جزء من ICANN بطريقة أو بأخرى من خالل نقل اإلشراف من حكومة الواليات المتحدة إلى المجتمع، 
ولم يعد مجلس اإلدارة مستثنى من ذلك. 

إننا نشعر بالفخر الكبير بما حققناه. فقد حققنا سويًا لحظة تاريخية في نمو وتطور اإلنترنت. حيث يحدد توجه المجتمع اآلن 
مسارنا في المستقبل، ويراقب العالم استمرار عملنا.

لقد حدد مجلس اإلدارة هذا العام، عدة مجاالت للتركيز لمساعدتنا على االقتراب من األهداف التي أعتقد أننا يمكن أن 
نتفق عليها جميعا. وتشمل هذه األهداف: تعزيز عالقتنا مع المجتمع من خالل مشاركة أكثر فاعلية، وتحسين الشفافية، 

وزيادة التنوع. كما أننا سعينا إلى تحسين كفاءة وأداء اجتماعاتنا وورش العمل التي نجريها من خالل االنضباط 
المالي والمراجعات العملية. وأخيرا، نواصل السعي لتحقيق التفوق التشغيلي من خالل دعمنا لرئيس والمدير التنفيذي 

 .)PTI( وتحسين عمليات الموازنة واإلشراف على هيئة المعّرفات الفنية العامة ،ICANN لـ

إن التأكيد على كل أولوية يعد بمثابة زيادة الدعوة إلى المساءلة والشفافية. وفي هذا العام، اتخذ مجلس اإلدارة خطوات 
حثيثة للتطوير من خالل فتح العديد من جلسات ورش العمل للجمهور، حتى يتمكن أصحاب المصلحة لدينا من تحقيق فهم 

أفضل عن كيفية اتخاذ القرارات. 

ومن خالل تحقيق قدر أكبر من الشفافية، فإن مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين سيتولى مساءلة ICANN عن 
 ICANN كما يتضمن أيًضا ضمان التزام .IANA التزاماتنا. وتشمل هذه االلتزامات تلبية احتياجات عمالء وظائف

بمبادئ نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وآليات المساءلة التي وضعها المجتمع.

ونتطلع إلى أن يكون تعزيز توجهاتنا الفنية ذات أولوية قصوى بالنسبة لـ ICANN. وهي تلك العمليات التي تكمن في 
صميم دورنا الصغير والجوهري في الوقت ذاته، في منظومة اإلنترنت. 

ولقد تولى فريق ICANN التقني هذا العام، التركيز على الجهود الجارية والمخططة بعناية لتغيير أو "استبدال"، مفاتيح 
التشفير التي تساعد على تأمين نظام أسماء النطاقات )DNS(. ويعد هذا بمثابة االستبدال األول منذ تم توقيع جذر نظام 
أسماء النطاقات في عام 2010. ومن المتوقع أن يحدث االستبدال الفعلي إلى مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية الجديد 

)KSK( في عام 2018. وفي إطار التحضير لهذا الحدث، تبذل مؤسسة ICANN جهًدا عالميًا لضمان أن يكون مشغلي 
الشبكات ومزودي خدمة اإلنترنت وغيرهم من الالعبين الفنيين على دراية تامة باالستبدال المعلق وأنهم مستعدون لذلك. 

ويعد التخطيط الدقيق واالتصاالت والتنسيق واالختبار أموًرا ضرورية لضمان عدم منع المستخدمين بمجرد تغيير مفاتيح 
التشفير.

يُتبع في الصفحة التالية
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 رسالة من رئيس مجلس اإلدارة 
)البقية(

وألني أنهي تعييني في مجلس اإلدارة كرئيس، فإنني أتطلع إلى العودة إلى دور في صفوف مجتمعنا الواسع. إنني أعتز 
بالوقت الذي قضيته مع كل واحد منكم كما أنني أشعر باالمتنان على الفرصة التي ُمنِحت إلى لكي أكون جزًءا من هذا 

المجتمع الذي يتسم بالحيوية والتنوع. وأعتقد أن ICANN قد وصلت إلى مرحلة من التطور لكي لتصبح منظمة ناضجة 
وعالمية بما تحمل الكلمة من معنى تم إعدادها لمواجهة التحديات المقبلة. إن أحد جوانب النضوج الذي وصلنا إليه هو 

التداول السلس داخل مجلس اإلدارة. لقد كان من دواعي سروري العمل مع شيرين شلبي لمدة سبع سنوات، ولقد أعجبت 
بمهارته وهدوءه في التعامل مع األمور المالية والتجارية والسياسية المعقدة. وهو رجل يتمتع بقدر كبير من االستقامة 

وااللتزام التام تجاه ICANN وخدمة مجتمع اإلنترنت. إن مجلس اإلدارة في أيد أمينة ويتم تنظيمه بشكل كامل لدعم كل 
من المجتمع والمنظمة.

وأخيرا، أصبح المتعهد بوظائف IANA مع اإلدارة القومية لالتصاالت والمعلومات في الواليات المتحدة NTIA اآلن 
جزًءا من ماضينا ولم يعد له سلطة علينا. ومع استشراق المستقبل، نجد أنه من األهمية بمكان أن نضع أولوياتنا برسوخ 
في إطار مهمتنا ونطاقها والموازنة المتاحة لنا. وسوف يحكم علينا التاريخ بما قمنا به، نحن مجتمع أصحاب المصلحة 

المتعددين على الصعيد العالمي، من عمل معًا لبناء هذا المسار الجديد إلى األمام. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 ستيفن دي. كروكر
رئيس مجلس اإلدارة
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أهم مالمح 
العام

تموز/يوليو 2016–حزيران/يونيو 2017
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IANA نقل اإلشراف على وظائف
انقضى في 1 تشرين األول/أكتوبر 2016 العقد المبرم بين ICANN واإلدارة القومية لالتصاالت 

والمعلومات NTIA ألداء وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة IANA. وقد ميز انقضاء العقد 
نقل أعمال تنسيق وإدارة معّرفات اإلنترنت الفريدة إلى القطاع الخاص.

عملت مؤسسة ICANN، خالل العام المالي 2017، بشكل وثيق مع مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين لتنفيذ متطلبات 
مقترحات انتقال اإلشراف على وظائف IANA. وبحلول نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2016، كانت جميع مهام التنفيذ المطلوبة 

للسماح بإنهاء عقد وظائف IANA قد تم االنتهاء منها، بما في ذلك:

•   وافق مجلس إدارة ICANN على المراجعات على لوائح ICANN، بما في ذلك دمج التوصيات الصادرة من مجموعة 
العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة ICANN مسار عمل 1.

.ICANN نيابة عن IANA التي تقوم اآلن بوظائف ،PTI ،بتأسيس جهة تابعة ICANN قامت   •

•   أكملت ICANN وVerisign بنجاح فترة االختبار المتوازي لمدة 90 يوًما على نظام إدارة منطقة الجذر ووقعت اتفاقية 
الراعي والمسؤول عن منطقة الجذر.

•   اعتمدت مجالس إدارات ICANN وPTI اللوائح الخاص بالمعرفات التقنية العامة واالتفاقات الخاصة بـ PTI ألداء 
.IANA وظائف

   IANA اقرأ المزيد عن انتقال اإلشراف على وظائف

https://www.icann.org/stewardship-accountability
https://www.icann.org/stewardship-accountability
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 ICANN أبرز النقاط من مجلس إدارة
برنامج الجلسات المفتوحة التجريبي

يأتي فتح وإتاحة المشاركة في العديد من الجلسات التي يعقدها مجلس اإلدارة أمام المجتمع في إطار التزام المجلس بتحقيق 
مستوى أعلى من الشفافية. وهي تشمل ما يلي:

ورشة عمل مجلس اإلدارة، أيار/مايو 2017 
•  جلسة آليات السوق األولى: السجالت وأمناء السجالت.

•  استراتيجية المشاركة في حوكمة اإلنترنت مع التركيز على منتديات حوكمة اإلنترنت )IGF(: مقترح إلى مجلس اإلدارة.

جلسات مجلس اإلدارة، ICANN58، آذار )مارس( 2017
•  سياسة مكافحة التحرش في المجتمع.

•  تقديم التقارير المعلوماتية حول بشأن مسودة خطة التشغيل والموازنة للعام المالي 2018.

ورشة عمل مجلس اإلدارة، أيلول/سبتمبر 2016
.ICANN أثر اللوائح الجديدة على  •

 .ICANN موضوعات ذات صلة بمسار العمل 2 لمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  •

 Réseaux IP Européens عرض تقني عن مركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت  • 
.)RIPE NCC أو(

اقرأ المزيد حول اجتماعات مجلس اإلدارة في 2017  

اقرأ المزيد حول اجتماعات مجلس اإلدارة في 2016  

https://www.icann.org/resources/pages/2017-board-meetings.
https://www.icann.org/resources/pages/2017-board-meetings.
https://www.icann.org/resources/pages/2016-board-meetings
https://www.icann.org/resources/pages/2016-board-meetings
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أعضاء مجلس اإلدارة الجدد

في اجتماعه المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، انضم خمسة أعضاء جدد إلى مجلس اإلدارة. 

اختارت لجنة الترشيح )NomCom( مارتن بوترمان، وهو مستشار استراتيجي 
 مستقل في مجال حوكمة اإلنترنت والقضايا ذات الصلة، وأيًضا خالد قوبعة، 

وهو مؤسس ورئيس معهد العالم العربي لإلنترنت. 

 Neustar نائب المستشار العام في شركة )GNSO( اختارت منظمة دعم األسماء العامة
ومسئول الخصوصية األول بيكي بير. 

 

قامت منظمة دعم العناوين )ASO( باختيار أكينوري مايمورا، مديًرا عاًما لقسم تطوير 
 .)JPNIC( اإلنترنت في مركز معلومات الشبكة الياباني

اختارت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر )RSSAC( كافيه رانجبار، كبير موظفي 
 ،)RIPE( المعلومات في مركز تنسيق الشبكة التابع للشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت

منسقًا جديًدا لالتصال لدى مجلس اإلدارة.

في ختام اجتماع ICANN60 في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، سيتولى رئيس جديد لمجلس إدارة ICANN ونائب رئيس جديد 
وعضوين جديدين في مجلس اإلدارة مناصبهم.
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أبرز النقاط من المجتمع 

المجتمع الُممّكن ذو الصالحيات

كان من بين إجراءات تعزيز المساءلة التي تمت بعد انتقال اإلشراف على وظائف IANA، تشكيل المجتمع الُممكن ذو الصالحيات. 
يمكن لجميع منظمات الدعم )SO( في ICANN، وكذلك اللجان االستشارية العامة سواء العامة أو الحكومية، المشاركة في المجتمع 
 )ccNSO( ومنظمة دعم أسماء نطاقات رموز البلدان )GNSO( الُممكن ذو الصالحيات بما في ذلك: منظمة دعم األسماء العامة

 .)ALAC( اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ،)GAC( واللجنة االستشارية الحكومية )ASO( ومنظمة دعم العناوين
ويمكن للمجموعات، من خالل المجتمع الُممكن ذو الصالحيات، فرض صالحيات محددة، مثل النظر في أو رفض التغييرات في 

لوائح ICANN أو موازنتها أو خطة التشغيل االستراتيجية. 

لقد أتيحت للمجتمع الُممكن ذو الصالحيات فرًصا لممارسة صالحياته. فقد وافق المجتمع الُممكن ذو الصالحيات، في تموز/يوليو 
2017، على التعديالت على لوائح ICANN األساسية لنقل مسؤوليات إعادة النظر التي تختص بها لجنة الحوكمة لدى مجلس اإلدارة 

إلى لجنة أخرى في مجلس اإلدارة. وفي حزيران/يونيو وتموز/يوليو من عام 2017، أتيحت أيًضا للمجتمع الُممكن ذو الصالحيات 
الفرصة لممارسة صالحياته لالعتراض على موازنة ICANN السنوية للعام المالي 2018 وخطتها التشغيلية، والتي تمثل تحديثًا 

لخطة التشغيل الخمسية، وموازنة IANA للعام المالي 2018. ولم تطرح أي تحديات.
اقرأ المزيد واستعرض المخطط المعلوماتي التوضيحي عن المجتمع الُممكن ذو الصالحيات  

https://www.icann.org/ec
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 )ASO( منظمة دعم العناوين 
 اقترح مجتمع أرقام اإلنترنت وضع اتفاقية مستوى خدمة )SLA( بين ICANN وسجالت اإلنترنت اإلقليمية 
)RIR( الخمسة تواصل بموجبها ICANN أداء خدمات أرقام IANA. ووقعت ICANN وسجالت اإلنترنت 

اإلقليمية اتفاقية مستوى الخدمة SLA في حزيران/يونيو 2016، وأصبحت االتفاقية سارية في 1 تشرين 
األول/أكتوبر 2016.

 
)CCNSO( منظمة دعم أسماء رموز البلدان 

 تعد منظمة دعم أسماء رموز البلدان واحدة من المنظمات األعضاء في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 
المعنية باستخدام أسماء الدول واألقاليم كنطاقات في المستوى األعلى )مجموعة CWG-UCTN(. حيث 

أكملت CCWG-UCTN عملها الذي كان يتمثل في تقديم إرشادات بشأن العملية الثانية الموّسعة لمراجعة 
تشابه السالسل.

 

)GNSO( منظمة دعم األسماء العامة 
 خالل العام المالي 2017، قام مجلس GNSO بما يلي:

 •  تمرير 29 قراًرا، بما في ذلك:

 -  الموافقة على ميثاق مجموعة عمل مراجعة منظمة دعم األسماء العامة.

 -  الموافقة على إطار العمل النهائي لمجموعات عمل المجتمعات المتعددة المستقبلية.

 -  اعتماد تقرير الحالة النهائية والتوصيات للمجموعة االستشارية التابعة للجنة االستشارية الحكومية 
ومنظمة دعم األسماء العامة حول المشاركة المبكرة للجنة االستشارية الحكومية في عملية وضع 

السياسات لمنظمة دعم األسماء العامة.

 -  البدء في عملية تعديل السياسات بشأن األسماء النوعية للصليب األحمر والهالل األحمر.

 -  تأكيد عملية ومعايير اختيار ممثل GNSO في إدارة المجتمع الُممّكن.

 
 

 منظمة دعم العناوين

المنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان

المنظمة الداعمة لألسماء العامة

اقرأ المزيد  

اقرأ المزيد  

اقرأ المزيد  

أبرز نقاط منظمات الدعم واللجان االستشارية



)ALAC( اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين
اختتم المجتمع الشامل لعموم المستخدمين بنجاح عملية اختيار أعضاء مجلس إدارة ICANN في 27 شباط/

فبراير 2017. انتخب المجتمع الشامل "ليون فيليبي سانشيز أمبيا"، الذي ستبدأ فترة عضويته لمدة ثالث سنوات 
.ICANN60 بمجرد انتهاء اجتماع

 

)GAC( اللجنة االستشارية الحكومية
زادت عضوية GAC إلى 173 عضًوا و36 مراقب. واصلت مجموعات عمل GAC االرتقاء باألمور القائمة 

بين اجتماعات ICANN العامة. وشملت مجاالت الموضوعات األسماء الجغرافية والسالمة العامة والمناطق 
المهمشة وحقوق اإلنسان والقانون الدولي.

)RSSAC( اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 أكملت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 11 منشورا. تساهم معظم هذه المنشورات في كيان العمل المتعلق 

بتطور نظام خادم الجذر، وتركز على موضوعات مثل المساءلة واستمرارية خدمة اسم الجذر. 

)SSAC( اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
قامت SSAC بنشر عدة وثائق تتعلق بأمن واستقرار نظام أسماء النطاقات، بما في ذلك استقرار مساحة اسم 

النطاق واستخدام الرموز التعبيرية في أسماء النطاقات وخدمة بيانات المنطقة المركزية.

اقرأ المزيد  

اقرأ المزيد  

اقرأ المزيد  

اقرأ المزيد  

مالمح إنجازات منظمات الدعم واللجان االستشارية البقية
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اللجنة االستشارية الحكومیة

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار



18  | التقرير السنوي للعام المالي 2017: أهم مالمح العام

ICANN57 في حيدر آباد
سجل اجتماع ICANN57 رقًما قياسيًا في عدد المشاركين بلغ 3,182 مشاركاً، محطًما الرقم القياسي 

السابق البالغ 3,155 مشاركاً في اجتماع ICANN50 الذي عقد في لندن. وقد عقد االجتماع السنوي العام 
على مدار أكثر من 7 أيام، وامتدت الجلسات لتصل إلى 205 جلسة. وكان الموضوع الرئيسي لالجتماع 
 ICANN يتعلق بتقدير عمل المتطوعين المجتمعي. حيث حصل اثنا عشر من قادة المجتمع على جائزة

للقيادة نظًرا لمساهماتهم في عملية انتقال اإلشراف الناجحة على وظائف IANA، وتم تقدير 36 عضًوا من 
أعضاء المجتمع في نهاية فتراتهم. 

 

اجتماعه ICANN58 في كوبنهاغن
وضع منتدى مجتمع ICANN58 المساءلة والشفافية في مقدمة مناقشات ICANN. وتضّمن االجتماع 

جلستين للمنتدى العام باإلضافة إلى جلسة أسئلة وأجوبة جديدة مع الفريق التنفيذي لمؤسسة ICANN. وقد 
ركزت جلسات المجتمع الرئيسية على مراجعات ICANN ومسار عمل 2 لمجموعة العمل المجتمعية 

 .ICANN المعنية بتعزيز مساءلة

 

اجتماع ICANN59 في جوهانسبرج
كان ICANN59 بمثابة منتدى السياسات الثاني لـ ICANN، وتولت المنظمات الداعمة واللجان 

االستشارية جهود وضع جدول زمني للجلسات يركز على عمل السياسات. وتم تخصيص الفترات الصباحية 
للتوعية وتعزيز العمل في مجال وضع السياسات والمشورة. وشهدت فترات الظهيرة عقد جلسات بين 

مجموعات العمل المجتمعية بهدف إبراز الجهود الجارية لوضع السياسات. وفي المساء، أعطت جلسات 
الشبكات الفرصة للمشاركين بالتفاعل بشكل غير رسمي. 

اجتماعات العام المالي 2017 

تعتبر اجتماعات ICANN العامة جزًءا حيويًا من نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN ألنها توفر السبيل لتعزيز عمل السياسات وتبادل 
أفضل الممارسات وعقد االتفاقات التجارية. كما أنها تتيح فرًصا للتفاعل مع أعضاء مجتمع ICANN ومجلس اإلدارة، والمنظمة.
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 إجمالي التسجيل

2,089
 المشاركون ألول مرة

640

 إجمالي التسجيل

3,182
 المشاركون ألول مرة

 2,180

 إجمالي التسجيل

1,353
 المشاركون ألول مرة

 448
اقرأ المزيد حول اجتماعات ICANN العامة  

تسجيالت اجتماعات ICANN العامة للعام المالي 2017

حيدر أباد، الهند

كوبنهاغن، الدنمارك

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا

كوبنهاغن

حيدر أباد

جوهانسبرغ

https://meetings.icann.org/en/
https://meetings.icann.org/en/
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 ICANN مالمح من مؤسسة
استراتيجية الفروع الدولية

في حزيران/يونيو 2017، أطلقت ICANN االستراتيجية الدولية الجديدة لفروع المنظمة من أجل إدارة مواقعها حول العالم. وتساعد 
هذه االستراتيجية على تحسين مستوى المساءلة وتوفير مزيد من االتساق وتوضيح األدوار على مستوى المنظمة. ويهدف هذا التغيير 

إلى توفير دعم أفضل الحتياجات مجتمع ICANN المتنوع، والذي يختلف بشكل كبير حسب المنطقة. 

وتم االستعاضة عن المراكز العالمية الثالثة بخمسة مكاتب إقليمية: 

•  لوس أنجلوس، بالواليات المتحدة األمريكية. )المقر الرئيسي(
•  بروكسيل، ببلجيكا
•  إستانبول، بتركيا

•  مونتفيديو، باألوروغواي
•  سنغافورة 

كما تملك مؤسسة ICANN مراكز مشاركة في:

•  بكين، بالصين
•  جنيف، بسويسرا

•  نيروبي، بكينيا
•  واشنطن العاصمة، بالواليات المتحدة األمريكية

سوف تساعد ثالث شراكات استراتيجية مؤسسة ICANN على الوصول إلى المزيد من أصحاب المصلحة حول العالم.

•  أسونسيون، بالباراغواي
•  القاهرة، بمصر

•  سيول، بجمهورية كوريا 

المكاتب اإلقليمية:
لوس أنجلوس، الواليات المتحدة األمريكية 

)المقر الرئيسي(
بروكسيل، بلجيكا
إستانبول، تركيا

مونتفيديو، األوروغواي
سنغافورا

مراكز المشاركة:
بكين، الصين

جنيف، سويسرا
نيروبي، كينيا

واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية.
مراكز الشراكة:

أسونسيون، باراغواي
القاهرة، مصر

سيول، جمهورية كوريا



KSK تغيير مفتاح التوقيع الرئيسي
يقوم فريق ICANN التقني بتنفيذ استبدال أو تغيير مفتاح التشفير المستخدم في بروتوكول 

االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات في العملية التي يقوم من خاللها DNSSEC بتوقيع 
 .)KSK( منطقة الجذر، والتي تُعرف عامةً بمفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية لمنطقة الجذر

ويعد هذا بمثابة االستبدال األول منذ تم توقيع جذر نظام أسماء النطاقات في عام 2010. 
ومن المتوقع أن يحدث االستبدال لمفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية الجديد )KSK( في 

عام 2018. ويعد مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية عنصًرا أساسيًا في االمتدادات األمنية 
لنظام أسماء النطاقات، وهو تكنولوجيا أمنية تسمح بالمصادقة وضمان سالمة المعلومات في 
نظام أسماء النطاقات. ونظًرا ألنه تم تنفيذ استبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية على 

مستوى الجذر من قبل، فإن مؤسسة ICANN تعمل وتتواصل بشكل واسع مع مشغل اإلنترنت 
ومجتمعات المستخدمين بشأن التغييرات لتقليل مخاطر تعطل خدمات قرار نظام أسماء 

النطاقات.

مكتب الشكاوى

يتعامل مكتب الشكاوى في ICANN، الذي أنشئ في آذار )مارس( 2017، مع الشكاوى 
المتعلقة بمؤسسة ICANN والتي ال تتضمنها آليات المساءلة األخرى. وقد تتضمن هذه اآلليات 

شكاوى حول كيفية التعامل مع طلب أو عملية تبدو معطلة أو معالجة غير كافية لمسألة ما أو 
إشارة إلى مشكلة تتعلق بالمنظومة. وتحت قيادة مسؤول الشكاوى، كريستا باباك، يتلقى المكتب 
الشكاوى والبحوث والتحليالت، ويحل المشكالت ويجمع ويتابع الشكاوى مع مرور الوقت. ثم 

.ICANN التقارير إلى المستشار القانوني العام لـ ICANN يقدم مكتب شكاوى

اقرأ المزيد حول استبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية  

اقرأ المزيد عن مكتب الشكاوى  

21  | التقرير السنوي للعام المالي 2017: أهم مالمح العام

https://www.icann.org/resources/pages/ksk-rollover
https://www.icann.org/complaints-office
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تحسين عالقة مجلس اإلدارة بالمجتمع

قام مجلس اإلدارة، في العام المالي 2017، بالتركيز على خمسة مجاالت لتحسين انفتاحه على المجتمع وعالقته به. وتشمل هذه 
األولويات:

•  تحسين الشفافية.
•  تطوير الزمالة والثقة مع المجتمع.
•  زيادة مشاركة قطاعات المجتمع.

•  تعزيز التنوع.
•  استخدام المتطوعين بشكل أكثر كفاءة.

وتشمل األنشطة الرئيسية لمجلس اإلدارة التي تظهر هذه الجهود ما يلي:

•  برنامج تجريبي الذي فتح بعض جلسات مجلس اإلدارة للجمهور. الجلسات مدرجة في الصفحة 13 من هذا التقرير.

•  توصية بتشكيل لجنة جديدة لمجلس اإلدارة تكون مسؤولة عن اإلشراف على آليات مساءلة ICANN. ويتطلب تشكيل هذه اللجنة 
الجديدة، التي ستكون مسؤولة عن طلبات إعادة النظر وآليات أخرى، إجراء تغيير في لوائح ICANN األساسية، وبالتالي يجب أن 

تخضع لموافقة المجتمع الُممكن ذو الصالحيات. 

•  في حين ينخرط المجتمع في عملية االنتهاء من مراجعة دور أمين الشكاوى وأهميته في مساءلة ICANN، قام مجلس اإلدارة 
بتعيين هيرب واي أمينًا للشكاوى في ICANN. وبمجرد قيام مجلس اإلدارة بمراجعة ودراسة توصيات المجتمع المعلقة بشأن 

.ICANN نطاق وطبيعة الدور، سيجري مجلس اإلدارة بحثًا عالميًا عن أمين المظالم القادم لـ

إنجازات مجلس اإلدارة
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تحسين الفاعلية والكفاءة
قام مجلس اإلدارة بالتركيز على الكيفية التي يمكن بها تحسين فاعلية وكفاءة ورش عمل مجلس اإلدارة واإلشراف على العمليات 

المالية وإجراء المراجعات. 

تعزيز التميز التشغيلي
يعزز مجلس اإلدارة التميز التشغيلي من خالل دعمه لرئيس ICANN والمدير التنفيذي، ومما يؤدي إلى تحسين عملية موازنة العام 

المالي 2018 وتعزيز السياسات واألمور التقنية، واإلشراف على المعرفات التقنية العامة ودعم لجنة الترشيح. 
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المنظمات الداعمة واللجان االستشارية 
)SOs/ACs(

المجتمع المَمكَّن

بموجب لوائح ICANN المنقحة التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين األول/أكتوبر 2016، ولد المجتمع الُممكن الجديد ذو الصالحيات. 
يتألف المجتمع الُممكن ذو الصالحيات من خمسة مشاركين في صنع القرار، والذي يتضمن المنظمات الداعمة الثالث )منظمة دعم 
العناوين ومنظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم األسماء العامة(، واثنتان من اللجان االستشارية )اللجنة االستشارية العامة 

لعموم المستخدمين ALAC واللجنة االستشارية الحكومية GAC(. ويتمثل الغرض من المجتمع الُممكن ذو الصالحيات في ممارسة 
حقوقه والوفاء بالتزاماته بمقتضى اللوائح المنقحة. وتشمل هذه الحقوق عدًدا من الصالحيات الجديدة. وتعد هذه الصالحيات الجديدة 

نتاًجا لعمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة.

ففي العام المالي 2017، تم تفعيل اثنتين من هذه الصالحيات. أولها هي ضرورة قيام المجتمع الُممكن ذو الصالحيات بالموافقة على 
تعديل مقترح على الئحة أساسية تتعلق بنقل مسؤولية مجلس اإلدارة تجاه طلبات إعادة النظر إلى لجنة مجلس إدارة جديدة. وتتمثل 

الصالحية الثانية في قدرة المجتمع الُممكن ذو الصالحيات على االعتراض على موازنة ICANN السنوية للعام المالي 2018 
وخطتها التشغيلية، والتي تمثل تحديثًا لخطة التشغيل الخمسية وموازنة IANA للعام المالي 2018. ولم تطرح أي تحديات.

إنجازات المجتمع

اإلقالة

إعادة المراجعةالتعیین واإلقالة

 تعدیالت اللوائح
الداخلیة

 تعدیالت اللوائح
الداخلیة

الرفض

الموافقة

PTI

الرفضالرفض

الموازنة
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المعالم البارزة:

•  في اجتماع ICANN59، تم عقد المنتدى المجتمعي الخاص بالمجتمع الُممكن ذو الصالحيات بشأن تعديالت اللوائح األساسية 
المقترحة لمناقشة التعديل المقترح على اللوائح األساسية. بموجب لوائح ICANN المنقحة، يلزم تقديم الدعم من ثالثة من 

المشاركين الخمسة في صنع القرار من أجل إقرار التعديل. وقد وافق المجتمع الُممكن ذو الصالحيات على التعديل في تموز/يوليو 
 .2017

اقرأ المزيد عن هذه الجلسة  
  

•  في 24 حزيران/يونيو 2017، وافق مجلس إدارة ICANN على موازنة ICANN السنوية للعام المالي 2018 وخطتها 
التشغيلية، والتي تمثل تحديثًا لخطة التشغيل الخمسية وموازنة IANA للعام المالي 2018. وقد أدى ذلك إلى تفعيل الصالحية 

الثانية للمجتمع الُممّكن ذي الصالحيات، وبدأ فترة 21 يوًما حيث يمكن ألي فرد خاللها تقديم التماس ألي من المشاركين الخمسة 
في صنع القرار لبدء عملية الرفض المحددة في لوائح ICANN المنقحة. ولم تظهر أي تحديات، وأصبحت كل وثيقة من الوثائق 

نافذة المفعول في يوليو/تموز 2017.

)ASO( منظمة دعم العناوين

 منظمة دعم العناوين

حدد عقد وظائف IANA الذي انتهت صالحيته اآلن )قامت ICANN بأداء وظائف IANA، نيابة عن حكومة الواليات المتحدة، من 
خالل عقد مع اإلدارة القومية لالتصاالت والمعلومات في الواليات المتحدة NTIA(، متطلبات محددة إلعداد التقارير وأداء خدمات 
 ICANN اقترح مجتمع أرقام اإلنترنت إنشاء اتفاقية مستوى الخدمة بين ،IANA وفي حالة عدم وجود عقد وظائف .IANA أرقام
 ICANN ووقعت .IANA بموجبها أداء خدمات أرقام ICANN والتي ستواصل ،)RIRs( والسجالت اإلقليمية الخمس لإلنترنت

وسجالت اإلنترنت اإلقليمية اتفاقية مستوى الخدمة SLA في حزيران/يونيو 2016، وأصبحت االتفاقية سارية في 1 تشرين 
األول/أكتوبر 2016.

أوصى مجتمع أرقام اإلنترنت بتشكيل لجنة مراجعة خدمات ترقيم IANA، لتوفير إشراف على اتفاقية مستوى الخدمة. وتكفل لجنة 
المراجعة ضمان التزام مشغل خدمات ترقيم IANA باتفاقية مستوى الخدمة في خدمات ترقيم IANA. وقد عقدت لجنة المراجعة 

اجتماًعا مفتوًحا في ICANN58 يركز على نطاق عملها وإدارتها. 

وفي العام المالي 2017، قام المجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام )NRO(، باالتصال مع لجنة الفعالية المؤسسية 
لمجلس إدارة ICAN باختيار مؤسسة ITEMS International إلجراء مراجعة مستقلة لمنظمة دعم العناوين. وقدمت 

 .ICANN59 مسودة التقرير النهائي في اجتماع ITEMS International

كما هو موضح في الدعوة إلى تقديم مقترحات والتي طرحتها منظمة مصادر األرقام، وتماشيًا مع لوائح ICANN، فإن الهدف من 
المراجعة هو تحديد ما إذا كان لدى منظمة دعم العناوين غرًضا مستداًما في ICANN، وإذا كان األمر كذلك، فهل سيكون أي تغيير 

في هيكل أو عمليات منظمة دعم العناوين مرغوب فيه لتحسين فعاليتها أم ال. عالوة على ذلك، ستسعى المراجعة إلى تقييم ما إذا كانت 
منظمة دعم العناوين ASO مسؤولة أمام مجتمع أرقام اإلنترنت عند االضطالع بمسؤولياتها. 

يتضمن نطاق المراجعة جميع الوظائف التي تقوم بها ASO لدعم ICANN، وبصفة خاصة، تطوير سياسة األرقام العالمية وتعيين 
 .ICANN المختلفة، بما في ذلك مجلس إدارة ICANN األفراد في هيئات

اقرأ التقرير النهائي  

https://icann59johannesburg2017.sched.com/event/B3ou/empowered-communitys-cross-community-forum-on-proposed-fundamental-bylaws-amendments
https://www.icann.org/en/system/files/files/aso-review-final-03aug17.pdf
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هذا وقد انضم العديد من األعضاء الجدد إلى مجلس عناوين ASO في العام المالي 2017 بما في ذلك كيفن بلومبرغ، الذي عينه مجلس أمناء 
السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت )ARIN(، وبراجيش جين، الذي انتخبه مركز معلومات شبكة مجتمع آسيا والمحيط الهادئ )APNIC(؛ 

.)AFRINIC( وأومو أويا الذي انتخبه المركز األفريقي لمعلومات الشبكة

 

كما انتخب مجلس عناوين ASO فريق قيادة 
جديد: فيليز يلماز من منطقة مركز تنسيق الشبكات 

 Réseaux IP األوروبية لبروتوكول اإلنترنت
RIPE NCC( – Européens( كرئيس، 

ونائبًا للرئيس، لوي لي من منطقة السجل األمريكي 
ألرقام اإلنترنت وأيًضا ريكاردو باتارا من منطقة 

سجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي 
 .)LACNIC(

)ccNSO( منظمة دعم أسماء رموز البلدان

المنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان

بعد انتقال اإلشراف على وظائف IANA، وضعت لجنة مراجعة اإلرشادات التابعة لـ ccNSO عمليات وإجراءات لكي تتماشى ممارسات 
مجتمع ccNSO مع لوائح ICANN الجديدة. وتضمنت النتائج إرشادات ccNSO الداخلية بشأن أساليب العمل وترشيحات ccNSO لمقاعد 

مجلس إدارة ICANN رقم 11 و12 والدور الذي ستلعبه ccNSO باعتبارها مشارك في صنع القرار في المجتمع الُممكن ذو الصالحيات.

في آذار )مارس( 2017، بدأ مجلس ccNSO عملية وضع السياسات. وهذه هي العملية الثالثة منذ تأسيس ccNSO في عام 2003. ويتمثل 
الهدف في وضع توصيات للسياسات الخاصة بإلغاء نطاقات المستوى األعلى لرموز البالد )ccTLDs( وآللية مراجعة للقرارات التي تتخذ حول 

تفويض ونقل وإلغاء وإبطال تلك النطاقات. 

كجزء من عملها المتعلق بالسياسات، تعد منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد أحد المنظمات األعضاء في مجموعة العمل المجتمعية المعنية 
باستخدام أسماء الدول واألراضي كنطاقات في المستوى األعلى )مجموعة CCWG-UCTN(. حيث أكملت CCWG-UCTN عملها الذي 

كان يتمثل في تقديم إرشادات بشأن العملية الثانية الموّسعة لمراجعة تشابه السالسل. وكان هذا بمثابة إجراء تم تقديمه كجزء من عملية التتبع 
 .)IDNs( ذات أسماء النطاقات المدّولة )ccTLD( السريع نطاق المستوى األعلى لرمز البلد

اقرأ المزيد  

كما واصلت ccNSO خالل العام المالي 2017 المشاركة في تنظيم أيام االجتماعات وورش العمل لتبادل المعلومات وتحقيق أفضل الممارسات 
بشأن الجوانب اإلدارية والفنية والتشغيلية إلدارة نطاق المستوى األعلى )TLD(. ولم يقتصر ذلك على أيام اجتماع ccNSO وفعالية اليوم 

الفني، ولكنه شمل ورشة عمل سنوية جديدة لألشخاص المسؤولين عن األمن واالستقرار التشغيلي لنطاق المستوى األعلى لرمز البلد الخاصة 
بهم.

https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/ccwg-ctn-final-paper-15jun17-en.pdf
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مالمح ccNSO ومجلسها خالل العام المالي 2017: 

)GNSO( منظمة دعم األسماء العامة

المنظمة الداعمة لألسماء العامة

في العام المالي 2017، واصلت منظمة GNSO إحراز تقدم في عمليات وضع السياسات )PDP( بما في ذلك:

•  حصول المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على آليات حماية الحقوق التصحيحية )نشر التقرير األولي(. 

 .gTLD مراجعة كافة آليات حماية الحقوق في كافة نطاقات  •

•  اإلجراءات الالحقة لنطاقات gTLD الجديدة. 

 .WHOIS لتحل محل نظام )RDS( خدمات دليل التسجيل من الجيل التالي  •

تعد عمليات وضع السياسات األربع هذه في مرحلة مجموعة العمل.

خالل اجتماعات ICANN العامة في العام المالي 2017، اجتمعت منظمة دعم األسماء العامة )GNSO( في 165 جلسة 
مجتمعة، بما في ذلك النشاط التنموي بعد اجتماع ICANN57 لمدة يوم واحد المخصص للمستشارين الجدد والعائدين. وباإلضافة 

إلى اجتماعات مجموعات العمل المتعددة، عقدت GNSO عدة جلسات مجتمعية حول موضوعات السياسات الرئيسية مثل األسماء 
الجغرافية وخدمات دليل التسجيل من الجيل القادم إلتاحة المزيد من فرص التفاعل والفهم.

وأحرزت GNSO -بصفتها مشارك في صنع القرار- تقدًما في تكييف عملياتها وإجراءاتها في صنع القرار مع واقع ما بعد انتقال 
اإلشراف. وقد وافقت GNSO على تقرير فريق صياغة تنفيذ لوائح منظمة دعم األسماء العامة. حيث تضمن التقرير توصيات 

بشأن الهياكل واإلجراءات الجديدة أو المعدلة )حسبما يقتضي األمر( من أجل التنفيذ الكامل للحقوق والمسؤوليات الجديدة أو اإلضافية 
بموجب اللوائح لما بعد مرحلة انتقال اإلشراف. وبعد ذلك، قامت GNSO بنشر إجراءات تشغيل منظمة دعم األسماء العامة المنقحة 

للتعليق العام. كما قام مجلس منظمة دعم األسماء العامة بتشكيل اللجنة الدائمة لالختيار لدى منظمة دعم األسماء العامة لتولي مسؤولية 
تقديم التوصيات بشأن التعيينات الدورية لهياكل ما بعد االنتقال، فضال عن ترشيحات فريق المراجعة. 

وشاركت GNSO في تشكيل مجموعة العمل المجتمعية حول عمليات المزاد العلني لبرنامج gTLD الجديد. وقد تم تكلف 
CCWG-AP بوضع مقترحات مقترح واحد أو أكثر حول اآللية التي ينبغي تطويرها لتخصيص عمليات المزاد العلني لبرنامج 

gTLD الجديد. 

 زاد عدد األعضاء ألكثر من

161 
.ccTLD مدير

189 
 نطاقًا من

نطاقات ccTLD )بما في 
 CCTLD ذلك نطاقات

ذات أسماء IDN المشاركة 
في القائمة البريدية الخاصة 

باالستجابة للحوادث(.

 مرر مجلس ccNSO عدد

58 
قراًرا. 

 تقلت ccNSO عدد

 62 
طلبًا من أجل تقديم التعقيبات 

والتعليقات أو الطلبات 
للمشاركة في العمل.

 شاركت في

5 
مجموعات عمل من 

المجتمعات المتعددة كمنظمات 
مؤسسة.
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مالمح منظمة دعم األسماء العامة للعام المالي 2017

)ALAC( اللجنة االستشارية العامة
قامت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين والمجتمع الشامل لعموم المستخدمين بمفهومه 
األوسع، والذي يتألف من المنظمة اإلقليمية العامة )RALO( ومنظومات المجتمع الشامل لعموم 

المستخدمين )ALS(، واألعضاء المستقلين، بالتركيز بشكل أساسي على المراجعات التنظيمية 
 RALO للمجتمع الشامل. في حين قامت الجهة المستقلة التي تجري الدراسة بالتركيز على دور

وALS داخل المجتمع الشامل. وتنطوي هذه المراجعة -التي ستستمر خالل العام المالي 2018 – 
على عملية تكرارية من التقارير والتعليقات بين الجهة المستقلة التي تجري الدراسة ومجموعة عمل 

مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين. ويتضمن الهدف من المراجعة ما يلي:

دراسة مهمة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين والغرض منه.	 

دراسة المساءلة أمام المجموعة المستهدفة من مستخدمي اإلنترنت النهائيين.	 

 	 .ICANN تقييم فاعليتها التنظيمية ضمن

 18

 اجتمع مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة

13 مرة.
 التقى مجتمع GNSO في

165 جلسة مجمعة.

 أصدر مجلس GNSO عدد

29 قراًرا
ويشمل ذلك:

الموافقة على ميثاق لمجموعة عمل مراجعة المنظمة الداعمة 
لألسماء العامة، والتي تم تكليفها باإلشراف على تنفيذ توصيات 

.GNSO مراجعة

الموافقة على إطار العمل النهائي لمجموعات العمل المجتمعية 
.ICANN المستقبلية لتعزيز مساءلة

اعتماد تقارير الحالة النهائية والتوصيات للمجموعة 
االستشارية للجنة االستشارية الحكومية والمنظمة الداعمة 
لألسماء العامة حول المشاركة المبكرة للجنة االستشارية 

الحكومية في عملية وضع السياسات للمنظمة الداعمة لألسماء 
العامة.

البدء في عملية تعديل السياسات بشأن أسماء محددة للصليب 
األحمر والهالل األحمر.

تأكيد عملية ومعايير اختيار ممثل GNSO في إدارة المجتمع 
الُممّكن.

جهًدا مختلفًا، بما في ذلك مجموعات 
العمل وفرق مراجعة التنفيذ 

ومشروعات المجتمعات المتعددة. 
أسست GNSO لعدد 13 من هذه 

الجهود وتشاركت في تأسيس الخمسة 
الباقية.
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في الوقت نفسه، واصلت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ALAC تقديم المشورة بشأن السياسات في العديد من األمور 
المتعلقة بسياسات ICANN. قدمت ALAC عدد 23 بيانًا يخص توصيات السياسات استجابةً إلى التعليقات العامة الخاصة بـ 

ICANN. باإلضافة إلى ذلك، قدمت ALAC تقرير تنفيذ توصيات مؤتمر القمة الشامل الثاني )ATLAS II( إلى مجلس إدارة 
ICANN. ويعد هذا التقرير بمثابة ختام للمساعي التي بُذلت على مدار عامين لتنفيذ 43 توصية صدرت عن مؤتمر القمة الشامل 

الثاني والتي جاءت في بيان المؤتمر. باإلضافة إلى ذلك، تم وضع وثائق موجزة عن سياسات المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم 
المستخدمين في أوروبا )EURALO( ألغراض بناء القدرات، التي تؤكد على األسباب التي تجعل المستخدمين النهائيين يهتمون 

 .ICANN بعمل سياسات

وبعد ستة أشهر من الجهود، اختتم المجتمع الشامل لعموم المستخدمين بنجاح عملية اختيار أعضاء 
مجلس إدارة ICANN في 27 شباط/فبراير 2017. انتخب المجتمع الشامل لعموم المستخدمين 

 ،ICANN60 ليون فيليبي سانشيز أمبيا، الذي ستبدأ فترة واليته لمدة ثالث سنوات بنهاية اجتماع
خلفًا لريناليا عبد الرحيم. 

أهم مالمح المجتمع الشامل لعموم المستخدمين للعام المالي 2017

 تم اعتماد 

22 
مجموعة جديدة لتكون من 
هياكل عموم المجتمعات.

 تم الترحيب بعدد 

7 
أعضاء أفراد رسميًا في 
المجتمع الشامل لعموم 

المستخدمين.

اجتمعت اللجنة االستشارية 
 العامة لعموم المستخدمين

 45 
مرة. 

وخالل اجتماعات 
ICANN العامة الثالثة، 

 التقى المجتمع الشامل خالل

 81 
جلسة.



32  | التقرير السنوي للعام المالي 2017: إنجازات المجتمع

)GAC( اللجنة االستشارية الحكومية

اللجنة االستشارية الحكومیة

تتضمن بنود جدول األعمال الرئيسي للجنة االستشارية الحكومية للعام المالي 2017 ما يلي:

•  المواءمة مع اللوائح الجديدة.
•  أدوار المجتمع الُممكن ذو الصالحيات ما بعد مرحلة االنتقال.

.ICANN العمل المستمر لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة  •

تناولت مشورة GAC إلى مجلس إدارة ICANN القضايا المتعلقة بنطاقات gTLD الجديدة:

•  تنفيذ الضمانات.
•  سبل حماية المنظمات الحكومية الدولية والصليب األحمر والهالل األحمر.

•  خدمات الوكيل المعتمد والخصوصية.
•  استخدام رموز من حرفين وأسماء في المستوى الثاني.

 .ICANN ومجلس إدارة GAC التفاعل بين  •

إنجازات اللجنة االستشارية الحكومية خالل العام المالي 2017:
واصلت مجموعة العمل االرتقاء باألمور 
القائمة بين اجتماعات ICANN العامة. 
وشملت مجاالت الموضوعات األسماء 

الجغرافية والسالمة العامة والمناطق المهمشة 
وحقوق اإلنسان والقانون الدولي. كما تضمنت 
هذه المجاالت المسائل الداخلية مثل العالقات 

مع لجنة الترشيح والمراجعات على مبادئ 
.GAC التشغيل في

أدت الطلبات المقدمة من مجموعة عمل 
المناطق المهّمشة من أجل تعزيز مستوى 

 ICANN المشاركة بين الدول النامية وبين
إلى إطالق ورش عمل بناء القدرات بالتعاون 

مع فريق المشاركة الحكومية في منظمة 
ICANN. وتم تنظيم ثالث ورش عمل، 

وتم وضع الطلب اإلقليمي حيز التنفيذ بوضع 
جدول زمني لمزيد من ورش العمل.

أعيد انتخاب رئيس اللجنة االستشارية 
الحكومية GAC لوالية ثانية لمدة عامين وتم 

 .GAC انتخاب خمسة نواب جدد لرئيس

وافقت إسبانيا على استضافة االجتماع 
الرابع لممثلي الحكومات رفيعي المستوى 
في برشلونة في ICANN63. حيث تتيح 

هذه االجتماعات للمسؤولين رفيعي المستوى 
الفرص المالءمة لمناقشة التطورات الراهنة 
الخاصة بـ ICANN وGAC، فضال عن 

القضايا العامة لحوكمة اإلنترنت.

 زادت عضوية GAC إلى 173 عضًوا 
و36 مراقبا.
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)RSSAC( اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

يتمثل دور اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر في تقديم المشورة إلى المجتمع ومجلس إدارة ICANN بشأن المسائل المتعلقة بتشغيل وإدارة وأمن 
وسالمة نظام الخوادم الجذرية لإلنترنت.

واكب العام المالي 2017 السنة الثالثة من تجمع خبراء نظام أسماء النطاقات ونظام خادم الجذر )تأسس في 2014(. والغرض من هذا التجمع هو:

•  تحديد مجموعة محددة جيًدا من الخبراء ممن لديهم الحافز والذين يمكن للجنة االستشارية لنظام خادم الجذر أن تلجأ إليهم إلنجاز العمل. 

•  توفير الشفافية للمجتمع عن األشخاص الذين يقومون بهذا العمل.

•  إنشاء إطار عمل للمشاركين في ائتالف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر إلضفاء الطابع الرسمي على مشاركتهم ولتنفيذ العمل.

شهدت عضوية تجمع اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر نمًوا من 74 إلى 86. ال يعمل ما يقرب من نصف األعضاء في عمليات خادم الجذر. قامت 
اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر بإنهاء 11 إصداًرا:

RSSAC000 v2اإلجراءات التشغيلية

RSSAC002 v3استشارات حول مقاييس نظام خادم الجذر

RSSAC0192016 تقرير ورشة العمل عن أيار/مايو

RSSAC020بيان عن الموثوقية من جانب العميل لبيانات جذر نظام أسماء النطاقات

RSSAC021بيان بشأن تأثير عدم توفر خادم جذر واحد

RSSAC022 gTLD استجابة لمجوعة عمل وضع السياسات لإلجراءات الالحقة للمنظمة دعم األسماء العامة ذات نطاق
الجديد

RSSAC023تاريخ نظام خادم الجذر

RSSAC024العناصر الفنية األساسية لمشغلي الجذر المحتملين

RSSAC0252016 تقرير ورشة العمل عن تشرين األول/أكتوبر

RSSAC026مسرد

RSSAC0272017 تقرير ورشة العمل عن أيار/مايو

تساهم معظم هذه المنشورات في كيان العمل المتعلق بتطور نظام خادم الجذر، وتركز على موضوعات مثل المساءلة واستمرارية خدمة اسم الجذر. 

واصلت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر العمل على التحليل الفني لمشروع التسمية المستخدم من أجل خوادم الجذر الفردية. كما بدأت اللجنة 
االستشارية لنظام خادم الجذر في العمل على تحقيق أفضل الممارسات لتوزيع معدات التوجيه متعدد االتجاهات من خدمة اسم الجذر وعلى مواءمة 

إجراءات إخفاء الهوية من أجل جمع البيانات. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-000-op-procedures-30jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-002-measurements-root-06jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-workshop-26jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-client-reliability-root-dns-28jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-021-statement-unavailability-single-root-server-08sep16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-022-response-newgtld-06oct16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-023-04nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-024-04nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-025-04nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-026-14mar17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-027-16jun17-en.pdf
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)SSAC( اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

تقدم SSAC المشورة إلى مجتمع ICANN ومجلس إدارتها حول المسائل المتعلقة بحماية وسالمة أنظمة تخصيص تسمية وعناوين اإلنترنت. 

وتقدم SSAC التقارير والنصائح والتعليقات على مجموعة من الموضوعات. وتنظر SSAC في أمور تتعلق بالتشغيل الصحيح والكفء لنظام 
اسم الجذر وتخصيص العناوين وتعيين أرقام اإلنترنت وخدمات التسجيل أمناء السجالت مثل Whois. كما تقوم SSAC أيًضا بتعقب وتقييم 

المخاطر والتهديدات أمام أسماء اإلنترنت وخدمات تخصيص العناوين. 

قامت SSAC بنشر عدة الوثائق التالية التي تتعلق بأمن واستقرار نظام أسماء النطاقات، بما في ذلك استقرار مساحة اسم النطاق واستخدام الرموز 
التعبيرية في أسماء النطاقات والخدمة المركزية للوصول إلى بيانات منطقة الجذر: 

SAC097 الدليل اإلرشادي للجنة االستشارية لألمن واالستقرار بشأن الخدمة المركزية للوصول إلى بيانات منطقة الجذر
وتقارير النشاط الشهري لمشغل السجل

SAC096 – ICANN تعليق اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار حول مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة
مسار العمل 2 المعنية بمسودة إطار عمل التفسير من أجل حقوق اإلنسان

SAC095الدليل اإلرشادي للجنة االستشارية لألمن واالستقرار حول استخدام الرموز التعبيرية في أسماء النطاقات

SAC094 رد اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار على التعليق 2 مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة
لنطاقات gTLD الجديدة

SAC093 تعليقات اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار على مسودة توصيات مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز
مساءلة ICANN – مسار العمل 2 بشأن مساءلة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية

SAC092 مدخالت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار لمجموعة العمل المجتمعية حول مسار عمل المساءلة 2 من أجل
حقوق اإلنسان

SAC091تعليق اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار على مؤشرات جودة تقنيات المعّرف

SAC090الدليل اإلرشادي للجنة االستشارية لألمن واالستقرار حول استقرار مساحة اسم النطاق

SAC089SAC084 رد اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار على تعليقات منظمة دعم أسماء رموز البلدان بشأن الوثيقة

SAC088SAC084 رد اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار على تقييم منظمة دعم أسماء رموز البلدان للوثيقة

SAC087 حول خدمات دليل GNSO رد اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار على مجموعة عمل عملية وضع سياسات
التسجيل gTLD من الجيل التالي – التوعية الثانية

SAC086 رد اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار على مجموعة عمل وضع سياسات منظمة دعم األسماء العامة حول
اإلجراءات القادمة لبرنامج gTLD الجديدة – البحث عن تعليقات المجتمع

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-097-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-096-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-095-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-094-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-093-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-092-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-091-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-090-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-089-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-088-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-087-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-086-en.pdf
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SAC085 رد اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار على مجموعة عمل عملية وضع سياسات منظمة دعم األسماء العامة حول
 )gTLD( مراجعة آليات حماية جميع الحقوق في جميع نطاقات المستوى األعلى العام

SAC084 على التوجيهات المقدمة إلى هيئة العملية الموسعة لمراجعة SSAC تعليقات اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
ccTLD IDN تشابه السالسل لعملية المسار السريع لنطاقات

SAC083 الجديد gTLD تعليق اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار حول التعديل المقترح لالتفاقية األساسية لسجل نطاق

باإلضافة إلى ذلك، أقامت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ورش عمل، بالتنسيق مع برنامج Deploy360 لجمعية اإلنترنت، بشأن 
االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات )DNSSEC( في اجتماع ICANN57 واجتماع ICANN58 واجتماع ICANN59. كانت ورشة 
عمل DNSSEC تمثل جزء من اجتماعات ICANN على مدار عدة أعوام وعقدت منتدى لكل من األشخاص أصحاب الخبرات والمستجدين 

لالجتماع وعرض ومناقشة عمليات نشر DNSSEC الحالية والمستقبلية. كما عقدت SSAC ورشة عمل ناجحة في كانون األول/ديسمبر 
2016 في منتدى حوكمة اإلنترنت في خاليسكو، المكسيك. 

)CSC( اللجنة الدائمة للعمالء
تم إنشاء اللجنة الدائمة للعمالء )CSC( نتيجةً للوائح ICANN المنقحة. تتمثل مهمة اللجنة الجديدة في ضمان استمرار األداء المرضي لوظيفة 

تسمية IANA للعمالء المباشرين لخدمات التسمية. تحقق لجنة CSC مهمتها من خالل مراقبة أداء المعرفات التقنية العامة )PTI( لوظيفة تسمية 
IANA مقابل توقعات مستوى األداء في عقد وظيفة التسمية IANA. وتقوم لجنة CSC بتحليل تقارير األداء التي تقدمها PTI وتنشر النتائج 

التي توصلت إليها بشكل شهري. 
 اقرأ التقارير الشهرية  

تتألف اللجنة من أربعة أعضاء – اثنان يتم تعينهما من قبل ccNSO واثنتان من قبل مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت )RySG( – ويتم 
تعيين مسؤولي االتصال من قبل مجموعات أخرى لها مصلحة مباشرة في أداء وظيفة تسمية IANA. ويشغل بايرون هوالند من هيئة تسجيل 

اإلنترنت الكندية منصب الرئيس. 
  CSC اقرأ المزيد حول

)RZERC( لجنة مراجعة منطقة الجذر
تقوم لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر )RZERC( بمراجعة التغييرات التصميمية المقترحة لمحتوى منطقة جذر DNS واألنظمة )بما فيها 

مكونات األجهزة والبرمجيات( المستخدمة في تنفيذ التغييرات في منطقة جذر DNS واآلليات المستخدمة لتوزيع منطقة جذر DNS. تم تشكيل 
.IANA كنتيجة لعملية انتقال اإلشراف على وظائف RZERC

•  في آب )أغسطس( 2016، استلمت ICANN إشعاًرا من ممثلين عن كل المنظمات المعينة وقامت بتشكيل لجنة RZERC. وتمثل المنظمات 
 )RSSAC( واللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر )SSAC( واللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )ASO( المعنية منظمة دعم العناوين

ومجموعة أصحاب المصلحة للسجالت )RySG( ومنظمة دعم أسماء رموز البلدان )ccNSO( وفريق عمل هندسة اإلنترنت وشركة 
Verisign )بصفتها الراعي والمسؤول عن منطقة الجذر(.

•  في آذار )مارس( 2017، اختارت لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر RZERC مندوب القائم على رعاية وحفظ منطقة الجذر "دواين ويسلز" 
رئيًسا لها لوالية أولى مدتها عامين. 

•  في أيار/مايو 2017، وكجزء من جهود تحقيق الشفافية المستمرة، أعلنت RZERC عن أرشيف قائمتها البريدية والنصوص المدونة 
وتسجيالت االجتماعات الهاتفية عن بعد. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-085-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-083-en.pdf
https://www.internetsociety.org/deploy360/
https://www.internetsociety.org/deploy360/
https://www.icann.org/en/csc/reports
https://www.icann.org/csc
https://www.icann.org/csc
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جائزة ETHOS AWARD ألصحاب المصلحة المتعددين 2017

اختار أعضاء الهيئة المتطوعين في ICANN عضوي المجتمع لمدة طويلة هيرو هوتا وأيًضا باتريشيو بوبليت للحصول على جائزة Ethos ألصحاب 
المصلحة المتعددين لسنة 2017. وقد تم استحداث الجائزة السنوية في 2014 لتكريم مشاركي ICANN ممن استثمروا بعمق في الحلول المستندة إلى مبدأ 

التوافق في اآلراء وأهمية نموذج ICANN ألصحاب المصلحة المتعددين في حوكمة اإلنترنت. 

جائزة قيادة ICANN لسنة 2016

من اليسار إلي اليمين: باتريك فالتستروم، ليون فيليب سانشيز، توماس ريكيرت، جوناثان 
روبنسون، إيزومي أوكوتاني، ومارك بالنشيت. 

لم يكونا في الصورة: أليسا كوبر، ليزلي ديغل، محمد البشير، ليز فوهر، نوراني نيمبونو، 
وماثيو ويل.

في اجتماع ICANN57، تم تكريم اثني عشر من أعضاء المجتمع الذين ساهموا في نجاح عملية نقل اإلشراف على وظائف IANA بمنحهم جائزة قيادة 
 .ICANN السنوية. ومنحت الجائزة ألعضاء المجتمع اللتزامهم غير العادي تجاه ICANN

 •  أليسا كوبر، ومحمد البشير، وباتريك فالتستروم
IANA مجموعة تنسيق نقل اإلشراف على -

 •  ماثيو ويل، وليون سانشيز، وتوماس ريكت
ICANN مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بتعزيز مساءلة  -

 •  ليز فير وجوناثان روبنسون
-  مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بوضع مقترح نقل اإلشراف على وظائف IANA بخصوص الوظائف ذات الصلة بالتسمية

 •  نوراني نيمبونو وإيزومي أوكوتاني 
 IANA مصادر الترقيم: سجل اإلنترنت اإلقليمي الموحد لفريق مقترح انتقال اإلشراف على وظائف  -

 •  مارك بالنشيت وليزلي دايغل
IANAPLAN مجموعة عمل خطة -



نظرة مالية 
عامة

تموز/يوليو 2016–حزيران/يونيو 2017

37  | التقرير السنوي للعام المالي 2017: مراجعة مالية

  ICANN مراجعة التقرير المالي الموحد المدقق لـ

مالحظة: إن عدم االتساق والتناقضات الحسابية في األرقام الواردة في التقرير السنوي للعام 
المالي 2017 مقارنة بالتقرير المالي المدقق للعام المالي 2017 كانت نتيجة لتقريب األرقام إلى 

المليون التالي.

https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-10-27-en
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290 مليون دوالر التمويل )الدعم واإليرادات( 

155 دوالر إجمالي المصروفات النقدية )باستثناء االستهالك والديون المعدومة( 

بلغ تمويل عمليات ICANN نسبة 
 ICANN 46 بالمائة من الدخل اإلجمالي لـ

ويتألف من التمويل المستحصل عليه من 
عدد من عمليات تسجيل النطاقات التي يتم 

تحصيلها من المسجلين عبر السجالت وأمناء 
السجالت، باإلضافة إلى رسوم سنوية ثابتة 

يتم تحصيلها من عدد من األطراف المتعاقدة 
مع ICANN. وتتألف نسبة 3 بالمائة من 
تمويل عمليات ICANN من المساهمات 
وعمليات الرعاية. وتصل رسوم الطلبات 

 gTLD المقدمة للحصول على نطاقات
الجديدة إلى 7 بالمائة من إجمالي تمويل 

ICANN. وبرنامج نطاقات gTLD الجديدة 
عبارة عن برنامج لعدة سنوات بتكلفة 360 
مليون دوالر إلنشاء نطاقات مستوى أعلى 

جديدة. علًما بأن البرنامج ممول بالكامل من 
خالل رسوم الطلبات التي تم تحصيلها في 

2012، والتي تم إقرار التمويل الخاص بها 
مع سير أعمال التقييم الخاصة بالطلبات وقد 
أصبحت الرسوم غير قابلة لالسترجاع. أما 
 gTLD الدخل من تمويل مزادات نطاقات

الجديدة فيمثل 47 بالمائة من إجمالي 
تمويل ICANN. وقد جاء هذا التمويل 
نتيجة للمزادات التي أقيمت خالل العام 

المالي نظير مجموعات التنافس في برنامج 
نطاقات gTLD الجديدة. ومجموعات 

التنافس هي مجموعات من الطلبات التي 
تحتوي على سالسل نطاق gTLD متطابقة 

أو متشابهة تم التقدم بطلبات للحصول 
عليها. 

 ICANN عمليات
134 دوالر

طلبات 
 gTLD نطاقات

الجديدة 
21 دوالر

عائدات المزادات 
135 دوالر

اإلدارة 
20 دوالر

رأس المال 8 دوالر  السفر
 واالجتماعات
19 دوالر

 الخدمات
االحترافية 
42 دوالر

الموظفون
66 دوالر

أهم المالمح المالية للعام المالي 
2017 )بماليين الدوالرات( )بدون تدقيق( 

تتمثل مصروفات ICANN الرئيسية في 
تكاليف أجور كوادرها العاملة التي تقابل 

متوسط 364 موظفًا على مدار العام 
المالي 2017 والتي تشكل 43 بالمائة من 

المصروفات النقدية. وتتضمن تكاليف السفر 
واالجتماعات كال من تكاليف السفر والسكن 
واستئجار األماكن لعقد مختلف االجتماعات، 

وتمثل 12 بالمائة من المصروفات النقدية. 
أما الخدمات المهنية المتخصصة فتمثل نسبة 
27 بالمائة من المصروفات النقدية وتشتمل 

بشكل أساسي على خدمات المقاولين وأتعاب 
المحامين والخدمات اللغوية لكل من التدوين 

النصي والترجمة باإلضافة إلى الترجمة 
الفورية. وتمثل التكاليف اإلدارية نسبة 

13 بالمائة من المصروفات النقدية وتشمل 
باألساس تكاليف اإليجار وتكاليف المنشآت 
األخرى لجميع مواقع ICANN وتكاليف 

الشبكة واالتصاالت.

وتمثل تكاليف رأس المال نسبة 5 بالمائة من 
المصروفات النقدية وتشمل باألساس البنية 
التحتية لتقنية المعلومات وتحسينات األمن. 
وتشتمل المصروفات اإلجمالية على قرابة 
17.9 مليون دوالر في التكلفة المخصصة 

لمبادرة نقل دور اإلشراف على وظائف 
IANA. وتدعم هذه المبادرة الطلب المقدم 

من اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات 
NTIA إلى ICANN بإجراء مناقشة شاملة 

وعالمية بغرض الوقوف على عملية لنقل 
اإلشراف على وظائف IANA إلى مجتمع 

أصحاب المصلحة المتعددين.
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أدارت ICANN إجمالي 460 مليون 
دوالر في صناديق اعتبارا من 

حزيران/يونيو 2017. الصندوق التشغيلي 
هو النقدية المتوفرة المستخدمة في عمليات 

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

وغيرهم من األطراف األخرى. ويحتوي 
الصندوق التشغيلي على أموال تكفي لتغطية 

المصروفات المتوقعة لـ ICANN لمدة 
ثالثة أشهر. وأية أموال تزيد عن ثالثة 

أشهر يتم تحويلها بصفة دورية إلى صندوق 
االحتياطي. ارتفع الصندوق التشغيلي 
بين حزيران/يونيو 2016 وحزيران/

يونيو 2017 نتيجة العمليات المخطط 
لها، والتعويضات المقدمة من صندوق 
االحتياطي لتكاليف مشروع نقل دور 

اإلشراف على وظائف IANA، وإعادة 
السداد لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة 

نظير التكاليف المخصصة المباشرة 
والمتراكمة باإلضافة إلى تكاليف التطوير 
التاريخية التي تكبدتها إدارة العمليات في 
ICANN بالنيابة عن البرنامج. علما بأن 
إعادة السداد لتكاليف التطوير التاريخية تم 
تحويلها بعد ذلك إلى صندوق االحتياطي. 
وتدير ICANN صندوق االحتياطي من 
أجل المصروفات الطارئة التي تنجم عن 
أية أحداث غير متوقعة، أو حاالت عدم 
اليقين االقتصادي. ويدعم هذا الصندوق 
االستقرار المالي للمنظمة. ويتم استثمار 

أموال صندوق االحتياطي حسب السياسة 
االستثمارية لـ ICANN، وهي تحت رعاية 
 State Street Global وإدارة مؤسسة

Advisors. أما ما يتم الحصول عليه 
من عوائد من خالل استثمار األموال فيعاد 

استثماره بالكامل داخل صندوق االحتياطي. 

كما انخفض صندوق االحتياطي بين 
حزيران/يونيو 2016 وحزيران/يونيو 
2017 نتيجة السداد إلى حساب النقدية 

التشغيلية نظير تكاليف مشروع نقل دور 
اإلشراف على وظائف IANA، والتي تم 

جزئيًا إجراء مقاصة لها من خالل مساهمة 
 gTLD السداد الوارد من برنامج نطاقات

الجديدة نظير تكاليف التطوير التاريخية 
وزيادة القيمة السوقية لالستثمارات. وتأتي 

أموال برنامج نطاقات gTLD الجديدة 
من األموال غير المنفقة التي يتم تحصيلها 

من مقدمي الطلبات في البرنامج. وقد تم 
تحصيل هذه األموال باألساس في الفترة بين 

كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2012 
وتستخدم حصرا في سداد المصروفات ذات 
الصلة ببرنامج gTLD الجديد. أما األموال 

غير المنفقة من نطاقات gTLD الجديدة فيتم 
االستثمار فيها حسب سياسة استثمار نطاقات 

gTLD الجديدة، وهي تخضع لإلدارة 
 Northern والرعاية المشتركة لكل من
 Deutscheو US Bankو ،Trust

Bank. وقد انخفضت أموال برنامج 
gTLD الجديدة منذ يونيو 2015 نتيجة 
المصروفات التي تم تكبدها ألداء عملية 

تقييم طلبات نطاقات gTLD الجديدة وإعادة 
تمويل رسوم الطلبات المسحوبة.

وقامت ICANN بتحصيل صافي عائدات 
المزادات العلنية بواقع 235 مليون دوالر 
بحلول 30 يونيو 2017. وقد تم الحصول 

على العوائد من المزادات التي تقدمها 
ICANN في صورة آلية المالذ األخير 

لحل التنافس على السالسل بموجب برنامج 
نطاقات gTLD الجديدة. )أُجري مزاد نطاق 

web. وwebs. في العام المالي 2017 
وسوف يتم إدراجه في تقرير العام القادم.(
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تتمثل التدفقات النقدية الرئيسية لعمليات ICANN على أساس دوري 
في تحصيل الرسوم والمساهمات من األطراف المتعاقدة وغيرهم من 

المساهمين، وسداد الرواتب والمستحقات إلى موفري الخدمات للمصروفات 
التشغيلية ومصروفات رأس المال. وخالل العام المالي 2017، اشتملت 
التدفقات النقدية لعمليات ICANN أيًضا على قرابة 5.5 مليون دوالر 

 .IANA في التكلفة المخصصة لمبادرة نقل دور اإلشراف على وظائف
واصلت ICANN خالل عامها المالي 2017 أعمال التقييم األولي 
والموسع واختبار ما قبل التفويض ومراحل التعاقد الخاصة ببرنامج 

gTLD الجديدة 

البرنامج. وتشمل المدفوعات المقدمة إلى الموزعين خالل هذا العام المالي 
المصروفات ذات الصلة ببرنامج gTLD الجديد لما يقرب من 17 مليون 
دوالر ورد األموال إلى مقدمي الطلبات بواقع 2 مليون دوالر. وفي العام 

المالي 2017، قامت ICANN بتحصيل صافي عوائد من المزادات بقيمة 
135 مليون دوالر. وقد تم الحصول على العوائد من المزادات التي تقدمها 

ICANN في صورة آلية المالذ األخير لحل التنافس على السالسل بموجب 
برنامج نطاقات gTLD الجديدة.
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موجز التدفقات النقدية 
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األصول

المطلوبات

وتعكس الزيادة في إجمالي األصول عوائد المزادات التي تم الحصول 
عليها خالل العام المالي، والتي تمت مقاصتها جزئيًا من خالل النقد 

المنفق من أجل دعم النمو اإلجمالي للمؤسسة وما يحققه برنامج نطاقات 
.IANA الجديدة ومبادرة نقل دور اإلشراف على وظائف gTLD

واالنخفاض في بند اإليرادات مؤجلة التحصيل من حزيران/يونيو 2016 
إلى حزيران/يونيو 2017 مستمدة من إيراد نطاقات gTLD الجديدة 
المحقق خالل الفترة، ومن خالل الرسوم المعادة مرة أخرى للطلبات 

المسحوبة. وقد تم إقرار رسوم الطلبات المحصلة في بند العوائد حيث 
أصبحت عمليات ورسوم تقييم البرنامج غير قابلة للرد.

دوالر  37 دوالر   107 النقد وما يعادله 

304   353 االستثمارات 

37   40 الذمم المدينة 

22   20 رأس المال واألصول األخرى 

دوالر  400 دوالر   520 إجمالي األصول    

دوالر  19 دوالر   19 الذمم الدائنة والمطلوبات المستحقة 

47   26 العائد المؤجل 

66   45 إجمالي المطلوبات 

334   475 صافي األصول غير المقيدة 

دوالر  400 دوالر   520 إجمالي المطلوبات وصافي األصول    

30 يونيو 302016 يونيو 2017

 بيان المركز المالي 
)بماليين الدوالرات األمريكية( )مستخرج( )غير مدقق(
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خالل العام المالي 2017، زاد إجمالي الدعم والعائد مقارنة بالعامة الماضي 
وكان ذلك باألساس نتيجة عوائد المزادات لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة 

بمبلغ 135 مليون دوالر، باإلضافة إلى حصة من رسوم طلبات نطاقات 
gTLD الجديدة المحققة في الدخل بواقع 21 مليون دوالر. وتم اعتبار 
أن اإليرادات من برنامج نطاقات gTLD الجديدة محققة لسير األعمال 

الخاصة بتقييم الطلبات وأصبحت الرسوم غير قابلة لالسترجاع. وقد زادت 

المصروفات اإلجمالية عاما تلو اآلخر نتيجة النمو اإلجمالي للمؤسسة الناجم 
عن تقوية بنيتها التحتية باإلضافة إلى قدراتها اإلدارية، ومن مبادرة نقل 

دور اإلشراف على وظائف IANA، ومن الدعم المقدم إلى برنامج نطاقات 
gTLD الجديدة، وهو ما تمت معادلته جزئيًا من خالل انخفاض التكاليف 

التي تم تكبدها لعملية التقييم األولي والموسع باإلضافة إلى االختبار المؤجل 
لما قبل التفويض والتعاقد لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة.

دوالر  75 دوالر   84 السجالت 

48   47 أمناء السجالت 

3   3 المساهمات 

44   135 عوائد المزادات العلنية 

25   21 العوائد من رسوم طلبات gTLD الجديدة 

دوالر  195 دوالر   290 إجمالي الدعم والعائد    

النفقات
دوالر  60 دوالر   66 أجور الموظفين 

16   19 السفر واالجتماعات 

41   42 الخدمات المهنية 

26   28 النفقات اإلدارية 

دوالر  143 دوالر   155 إجمالي النفقات    

المداخيل األخرى

التغير في صافي األصول

دوالر  3 دوالر   6 إجمالي الدخل اآلخر 

55   141 التغير في صافي األصول 

صافي األصول غير المقيدة
دوالر  279 دوالر   334 بداية العام 

دوالر  334 دوالر   475 نهاية العام 

 بيان األنشطة 
)بماليين الدوالرات( )مستخرج( )غير مدقق( 
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30 يونيو 302016 يونيو 2017الدعم واإليرادات غير المقيدة )التمويل(
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دفع التميّز التشغيلي والتقني والتنظيمي
ICANN 3.1  ضمان المساءلة واالستقرار واالستدامة المالية طويلة األمد في

3.2  ضمان التنسيق المنظم لموارد ICANN الفنية
3.3  تطوير ثقافة متنوعة عالميًا من حيث المعرفة والخبرات المتاحة لمجلس إدارة ICANN وفريق العمل وأصحاب المصلحة

ICANN تعزيز دور ونهج أصحاب المصلحة المتعددين في
4.1  تشجيع المشاركة واالنخراط في منظومة حوكمة اإلنترنت الحالية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

4.2  توضيح دور الحكومات في ICANN والعمل معها لتعزيز التزامها بدعم منظومة اإلنترنت العالمية
4.3  المشاركة في تطوير منظومة عالمية وموثوقة وشاملة وتعددية لحوكمة اإلنترنت تتناول مشكالت اإلنترنت

4.4  تعزيز وضوح األدوار وإقرار آليات من أجل زيادة مستوى الثقة داخل المنظومة المتجذرة في المصلحة العامة

ICANN وضع إطار عمل المصلحة العامة العالمية وتنفيذه التزاما بمهمة
5.1  العمل كجهة إشراف لتحقيق المصلحة العامة

ICANN 5.2  تعزيز األخالقيات والمساءلة والشفافية عبر قطاعات مجتمع
ICANN 5.3  تمكين أصحاب المصلحة الحاليين والجدد من المشاركة الكاملة في أنشطة

دعم منظومة معّرفات فريدة سليمة ومستقرة ومرنة
2.1  دعم وتنسيق منظومة معّرفات فريدة تكون صحيحة وآمنة ومستقرة

2.2  التخطيط االستباقي للتغييرات في استخدام المعّرفات الفريدة، ووضع خرائط طرق للتكنولوجيا من أجل المساعدة في 
ICANN توجيه أنشطة

2.3  دعم تطور سوق أسماء النطاقات لكي يصبح نشًطا ومستقًرا وموثوقًا

تحقيق األهداف والغايات االستراتيجية 
للعام المالي 2017

تطوير ICANN وزيادة تعميمها عالميًا
1.1  المزيد من عولمة وظائف ICANN وإضفاء الطابع اإلقليمي عليها

1.2  تعريف العالم بهيئة ICANN من خالل استحداث أسلوب متوازن واستباقي للمشاركة اإلقليمية مع أصحاب المصلحة
1.3  تطوير عمليات وضع السياسات والحوكمة والهياكل واالجتماعات بحيث تكون أكثر مساءلة وشموالً وفاعلية وكفاءة 

واستجابة

اقرأ المزيد  

https://www.icann.org/accountability-indicators


الهدف 1
 ICANN تطوير

وزيادة تعميمها عالميًا
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1.1  المزيد من عولمة وظائف ICANN وإضفاء الطابع اإلقليمي عليها
1.2  تعريف العالم بهيئة ICANN من خالل استحداث أسلوب متوازن 

واستباقي للمشاركة اإلقليمية مع أصحاب المصلحة
1.3  تطوير عمليات وضع السياسات والحوكمة والهياكل واالجتماعات بحيث 

تكون أكثر مساءلة وشموالً وفاعلية وكفاءة واستجابة

1
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إنجازات العام المالي 2017

تواصل ICANN تطوير عمليات وهياكل أصحاب المصلحة المتعددين وجها لوجه وعبر اإلنترنت للتكيف مع المشهد 
العالمي المتغير. وهذا سيؤدي إلى:

•  مشاركة واسعة وشاملة ومتعددة اللغات.

•  أشكال جديدة من صنع القرار التشاركي القائم على توافق اآلراء.

•  أطر العمل المؤسسية العالمية واإلقليمية.

1.1 المزيد من عولمة وظائف ICANN وإضفاء 
الطابع اإلقليمي عليها 

التخطيط المركزي 
قام فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة )GSE( في مؤسسة ICANN بالتركيز على مركزية وظائف التخطيط والقياس لديها. ويسمح ذلك لفريق 

GSE بتحسين إنجازاته القابلة للقياس حول العمل الرئيسي. وشمل هذا العمل المركزي ما يلي:

 التخطيط لألنشطة والمبادرات الرئيسية لتحقيق أهداف إقليمية وتشغيلية.	 

 استحداث وظيفة قياس وتخطيط داخل شعبة المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة.	 

 	.ICANN جمع البيانات األولية حول الخدمات التي تقدمها 

 تقديم هذه الخدمات في جميع أنحاء المناطق. 	 

وحدد هذا الجهد التخطيطي الثغرات في المشاركة، كما حدد الخدمات التي يمكن بل ينبغي نشرها في المناطق. وتشمل الخطوات التالية في هذا الجهد وضع 
خطة للتوعية المستهدفة وتحديثات لمنهجية التنفيذ من خالل استراتيجية المكتب اإلقليمي الجديد والتركيز على القياس والتخطيط المستقبلي للعام المالي 

 .2018
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تم تطوير استراتيجية ICANN في أفريقيا منذ أكثر من أربع سنوات، وهي تركز على:

•  وضع إطار عمل لتنفيذ االستراتيجية.

•  دعم صناعة نظام أسماء النطاقات DNS المستدامة في أفريقيا.

رسخت ICANN وجودها في أفريقيا من خالل ثالثة أعضاء لفريق من المتخصصين من المنظمة ومركز المشاركة في نيروبي، كينيا. 

وواصلت ICANN توسيع أثر ملف الجذر-L في أفريقيا مع إضافة موقع واحد جديد في مالوي. ومن خالل مهمات التوعية المنسقة والمباشرة التي قام بها 
 )WATRA( بزمبابوي كعضو في اللجنة االستشارية الحكومية ورابطة منظمي االتصاالت في غرب أفريقيا ICANN في أفريقيا، رحبت GSE فريق
كمراقب. وتواصل مؤسسة ICANN دعم والتعاون مع قادة ومجتمعات المنظمات األخرى المشاركة في منظومة اإلنترنت في أفريقيا. ويؤدي هذا الدعم 
والتعاون إلى توسيع المشاركات اإلقليمية بطريقة فعالة من حيث التكلفة. كما قامت ICANN بدعم ورعاية والمشاركة في المحافل الرئيسية بما في ذلك:

•  AFRINIC رقم 25

•  قمة أفريقيا لإلنترنت 2016

•  منتدى حوكمة اإلنترنت في أفريقيا

•  مدرسة أفريقيا لحوكمة اإلنترنت 2016 

كما أطلقت وأرسلت ICANN أمناء سجالت CANN المعتمدين من مجتمع ICANN في القارة األفريقية في برنامج تبادلي مع السجالت القائمة مثل 
IP Mirror في سنغافورة وAfilias. وقد تم استكمال هذا البرنامج التدريبي من خالل التبادل الدولي األفريقي مع السجالت مثل وكالة اإلنترنت التونسية 

والسجل المركزي )ZACR( في جنوب أفريقيا.

أطلقت ICANN أول دراسة من نوعها عن سوق نظام أسماء النطاقات في القارة األفريقية. 
اقرأ الدراسة  

أفريقيا

https://www.icann.org/en/system/files/files/africa-dns-market-study-final-06jun17-en.pdf
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قام فريق مؤسسة ICANN في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالتركيز على زيادة الوعي برسالة ICANN ونموذج أصحاب المصلحة المتعددين والعمل. 
وقد تحقق ذلك من خالل جهود المشاركة بما في ذلك: 

•  إرسال النشرات اإلخبارية الشهرية لمجتمع آسيا والمحيط الهادي )APAC( إلى 934 مشتركاً.

•  إرسال رسائل البريد اإللكتروني األسبوعية إلى 687 مشتركاً.

 Weiboو Youkuو YouTubeو LinkedInو Facebookو Twitter إطالق حمالت وسائل التواصل االجتماعي عبر منصات مختلفة بما في ذلك
.WeChatو

آسيا والمحيط الهادئ
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كما أدت التوعية اإلعالمية إلى زيادة االهتمام بعمل ICANN. وأدت ستة محافل إعالمية في أربعة أسواق إلى جذب ما مجموعه 200 تنويه أو مقالة. 
وشملت هذه الفعاليات:

•  جلسة إعالمية سابقة الجتماع ICANN57 في الهند )19 تشرين األول/أكتوبر 2016( 

•  اجتماع ICANN57 في حيدر أباد، الهند )3-9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016( 

•  زيارة المدير التنفيذي يوران ماربي إلى بكين )19-21 نيسان/أبريل 2017( 

•  ورشة عمل تنمية قدرات GAC في المحيط الهادئ )28-29 نيسان/أبريل 2017( 

•  بيان موجز إعالمي بأسماء النطاقات المدّولة / نطاق المستوى األعلى العام في فيتنام )3 أيار/مايو 2017( 

حيدر أباد، الهند

هانوي، فيتنام

بكين، الصين



49  | التقرير السنوي للعام المالي 2017: تحقيق األهداف والغايات االستراتيجية للعام المالي 2017

.ICANN والمديرين التنفيذيين في المنظمة إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على ICANN وأدت المقابالت اإلعالمية مع أعضاء مجلس إدارة

 مقابلة الرئيس والمدير التنفيذي يوران ماربي مع مجلة Economic Times )15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016(
 https://go.icann.org/2lhPE2i

 مقابلة نائب الرئيس األول لمؤسسة ICANN تيريزا سواينهارت مع ZDNet )19 كانون الثاني/يناير 2017(
https://go.icann.org/2gH67rE

 مقابلة عضو مجلس إدارة ICANN رام موهان مع Gadgets Now )12 نيسان/أبريل 2017(
https://go.icann.org/2zR6mJa

 مقابلة الرئيس والمدير التنفيذي يوران ماربي مع Guangming على اإلنترنت
https://go.icann.org/2xppXOR

 شارك فريق مجتمع آسيا والمحيط الهادئ التابع لمؤسسة ICANN في العديد من الفعاليات واإلنجازات خالل العام المالي 2017. 
وتشمل تلك األنشطة:

تسهيل صفحة APAC Space المخصصة، وهي منصة ألعضاء مجتمع آسيا والمحيط الهادي لتقديم الشكاوى ومشاركة اآلراء وتنسيق األنشطة 	 
المتعلقة بالمشاركة اإلقليمية في عمل ICANN. وفي العام المالي 2017، تم عقد إجمالي ست جلسات، مع حضور إجمالي 340 مشارك شاركوا بصفة 

شخصية أو عن طريق ندوة عبر الويب. 

المشاركة في قراءات ما بعد اجتماع ICANN في الصين واليابان، وألول مرة، في الهند. حيث قام أعضاء المجتمع المحلي بتنظيم قراءات ألولئك الذين 	 
ال يستطيعون حضور اجتماع ICANN. وفي العام المالي 2017، حضر حوالي 300 شخص بشكل جماعي ما مجموعه ثمانية قراءات. 

الدعم المستمر للندوة الشبكية المشتركة لبناء القدرات في المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ 	 
APRALO-APAC، التي ينظمها مجتمع ICANN في آسيا والمحيط الهادي وأعضاء فريق سياسات المجتمع الشامل والمنظمة اإلقليمية الشاملة 

 لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ. وحضر سبعون شخصا ما مجموعه ثالث جلسات في العام المالي 2017.
– في العام المالي 2017، رحبت APRALO بإنشاء سبع منظومات جديدة في منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين. 

إشراك أصحاب المصلحة الشباب من المنطقة من خالل برامج الشباب، مثل أكاديمية آسيا والمحيط الهادئ لحوكمة اإلنترنت )APIGA(. وقد اجتذب 	 
برنامج بناء القدرات الذي استمر خمسة أيام حول قضايا حوكمة اإلنترنت 46 شابا، من بينهم 12 مشاركا للمشاركة في أنشطة ICANN وحوكمة 

اإلنترنت. 

 المشاركة المستمرة مع الحكومات من خالل التوعية المنتظمة والمشاركة في الفعاليات وورش عمل تنمية القدرات مع الحكومات. 	 
 .GAC في العام المالي 2017، كانت نيبال آخر دولة من منطقة مجتمع أسيا والمحيط الهادي تنضم عضًوا في – 

–  تم تنظيم ورشة عمل ناجحة لتنمية قدرات GAC لحكومات المحيط الهادئ في الفترة من 28 إلى 29 نيسان/أبريل 2017، حضرها 16 من ممثلي 
GAC في المحيط الهادئ. 

تقديم الدعم للمنتديات اإلقليمية لحوكمة اإلنترنت )IGF( من خالل المشاركة في المنتديات اإلقليمية لحوكمة اإلنترنت – المنتدى اإلقليمي لحوكمة 	 
اإلنترنت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ )APrIGF( والمنتدي اإلقليمي لحوكمة اإلنترنت في المحيط الهادئ. كذلك المشاركة في فعاليات إقليمية أخرى 
لإلنترنت بما في ذلك مجلس نطاقات المستوى األعلى لرموز دول آسيا والمحيط الهادئ )APTLD( ومؤتمر اإلنترنت اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط 

 .)NOGs( ومجموعات مشغلي شبكات اإلنترنت اإلقليمية )APRICOT( الهادئ حول التقنيات التشغيلية

https://go.icann.org/2lhPE2i%20
https://go.icann.org/2lhPE2i%20
https://go.icann.org/2gH67rE
https://go.icann.org/2zR6mJa
https://go.icann.org/2xppXOR
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 المساهمة في إنشاء شبكة إنترنت آمنة ومستقرة ومرنة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خالل ما يلي: 	 
 – نشر معدات ملف الجذر-L في موقعين هما سريالنكا وجزر مارشال.

–  توزيع االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات في نطاقين من نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد في مجتمع آسيا والمحيط الهادي – سنغافورة 
 .).VN( وفيتنام ).SG(

–  عقد 17 دورة تدريبية وبناء القدرات بشأن القضايا التقنية )مثل DNSSEC وإدارة نظم تحديد ُمعّرف اإلنترنت( في 10 بلدان ليصل مجموع   
المشاركين إلى أكثر من 700 مشارك. 

المشاركة مع السجالت والمسجلين في 13 بلدا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خالل التوعية المنتظمة والمشاركة في الفعاليات الصناعية، وورش 	 
 عمل تنمية القدرات مع فريق االمتثال. 

أوروبا

وقد قامت مؤسسة ICANN بالتعاون مع المجتمعات المحلية ودوائر ICANN والمنظمات األخرى )بما في ذلك الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت 
وجمعية اإلنترنت( بتنفيذ أكثر من 100 نشاط للتوعية والمشاركة في 30 بلدا في المنطقة. 

وهذا يمثل زيادة بنسبة 30 في المائة تقريبا عن عام 2014، عندما بدء فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في أوروبا جهوده في مجال المشاركة. 
وقد وصل هذا الجهد إلى عدد متزايد من أصحاب المصلحة بما في ذلك: المجتمع التقني وقطاع األعمال والقطاع العام والمجتمع المدني )بما في ذلك 

األوساط األكاديمية(.

وتراوحت هذه األحداث من دورات تدريبية متعمقة إلى مؤتمرات مثل Domain Pulse وSEEDIG. كما ساعدت ICANN في إنشاء أول منتدى 
حوكمة اإلنترنت في بولندا في تشرين األول/أكتوبر 2016. وحظي هذا الحدث بحضور قوي وأدى إلى تطوير األنشطة ذات الصلة، مثل الحلقات دراسية 

األكاديمية لإلنترنت. وأصبحت هذه الندوات، التي تعقد في وارسو، بولندا والتي تدعمها ICANN، اآلن نشاط يتم بشكل منتظم.

 ،)EuroDIG( والحوار األوروبي حول حوكمة اإلنترنت RightsConفعاليات دولية كبرى مثل المؤتمر العالمي للجوال و ICANN حضر ممثلو
وقاموا بتوسيع نطاق وصولهم إلى مجتمع األعمال من خالل مشاركة رئيس والمدير التنفيذي لـ ICANN للمشاركة في فعالية أيام االستضافة العالمية. 
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أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
قام فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة )GSE( في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بالتركيز على دعم وتوطيد المستوى الحالي من التفاعل مع 
أصحاب المصلحة اإلقليميين، فضال عن استكشاف وتطوير فرص جديدة للتعاون والمشاركة. وتظل المجاالت الرئيسية الثالثة التي يركز عليها الفريق 

ألنشطة المشاركة: 

أمن واستقرار نظام ُمعّرفات الشبكة العالمية على الصعيدين اإلقليمي والمحلي.	 

دعم صناعة نظام أسماء النطاقات على المستويين اإلقليمي والمحلي.	 

 	.ICANN مشاركة أصحاب المصلحة المحليين في مشروعات ومبادرات وضع السياسات التي تقودها

 شارك فريق GSE في العديد من الفعاليات اإلقليمية التي تركزت على برامج التوعية وبناء القدرات ودعمها. كما عقدت مؤسسة ICANN دورات 
تدريبية وورش عمل وعروض تقديمية بما في ذلك دورات تدريبية لوكاالت تطبيق القانون في بيالروسيا وأوكرانيا وجورجيا. ودعمت ICANN، عالوة 
على ذلك، فعاليات صناعة DNS التي تعقد سنويا مثل المؤتمر الدولي لسجالت نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد وأمناء سجالت رابطة الدول المستقلة 

 ICANN في أيلول/سبتمبر 2016 في جورجيا، ودومينو في تموز/يوليو 2016 في روسيا. كما دعمت )TLDCON( في أوروبا الوسطى والشرقية
منتديات حوكمة اإلنترنت المحلية واإلقليمية في جورجيا وأرمينيا وأوكرانيا وروسيا وبيالروسيا وطاجيكستان.

أرمينيا
جورجيا

طاجاكستان

روسيا

أوكرانيا
بيالروسيا

شاركت ICANN، في كانون األول/ديسمبر 2016، في تنظيم أول منتدى نظام أسماء النطاقات في أوروبا الشرقية في كييف بأوكرانيا. وقد تم الجمع بين 
هذا المنتدى والمؤتمر المحلي UA-Dom الذي استضافته ccTLD.UA. وقد أدى هذا الحدث إلى جذب االهتمام من أصحاب المصلحة على المستوى 

األوكراني واإلقليمي، والقى الترحيب من المجتمع اإلقليمي.

كما كان فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في ICANN يتسم بالنشاط مع وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية وشبكات التواصل االجتماعي، وبدأ 
في إجراء ندوات إقليمية عبر الويب باللغة الروسية.
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)LAC( أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي

يعمل فريق عمل أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي للمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة المتعددين التابع لـ ICANN بشكل مستمر من أجل زيادة المشاركة 
اإلقليمية عن طريق توفير فرص جديدة للمشاركة مع ICANN من خالل القنوات التالية:

وسائل التواصل االجتماعي: بعد حملة ناجحة أجريت في عام 2016، أضافت حسابات ICANN_ES وICANN_PT على Twitter آالف المتابعين 
الجدد، ليصل إجمالي المتابعين إلى أكثر من 14,500 متابع. 

العالقات اإلعالمية: يستخدم فريق أمريكا الالتينية والكاريبي scoop.it، وهي منصة اجتماعية يشارك من خاللها الفريق ويجمع النشرات اإلخبارية 
 .scoop.it والمقاالت والمقابالت. يتم نشر جميع اإلصدارات والمقاالت باللغة اإلسبانية والبرتغالية على صفحة

إنتاج الفيديو: تتم مشاركة مقاطع الفيديو الجديدة من خالل 
قائمة YouTube اإلقليمية. وخالل هذا العام المالي، قام الفريق بإنتاج مقاطع فيديو 

إلبراز مشاركة LAC في ICANN56 وICANN57، كما تم إنتاج مقاطع فيديو 
تثقيفية حول استبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية لمنطقة الجذر. المزيد هنا. 

مواد جديدة: أصدر الفريق اإلقليمي منشوًرا دعائيًا حول استراتيجية أمريكا الالتينية والكاريبي )متوفر باللغات اإلنجليزية واإلسبانية 
 ،)CEILAC( وكتيب ثالثي اللغات عن مركز جديد لريادة أعمال اإلنترنت في أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي ،)والبرتغالية

والتقرير السنوي لمراجعة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي لعام 2016.

النشرة اإلخبارية لرابطة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي: تتضمن الجهود الهامة األخرى في مجال االتصاالت النشرة اإلخبارية: لرابطة أمريكا الالتينية 
والكاريبي، التي توزع شهريًا على المجتمع اإلقليمي، وتُرسل في وقت واحد باللغات األربعة الرئيسية للمنطقة: اإلسبانية، البرتغالية، اإلنجليزية، والفرنسية. 

انقر هنا لالشتراك  

رئيس ICANN ومديرها التنفيذي يوران ماربي مع أعضاء مجتمع اإلنترنت في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
خالل توقيع مذكرة تفاهم سجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي التابعة للمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم 

المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي في فوز دو إيغواسو، البرازيل، أيار/مايو 2017.

http://www.scoop.it/t/noticias-en-espanol-by-icann
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQziMT9GXafXlPfJx8p_TxbNDmqWEbeVB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQziMT9GXafXlPfJx8p_TxbNDmqWEbeVB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQziMT9GXafXlPfJx8p_TxbNDmqWEbeVB
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-latin-american-and-caribbean-lac-team-launches-a-new-regional-strategy-resource
https://community.icann.org/display/lacstrtgy/CEI+LAC+
https://www.icann.org/news/blog/2016-latin-america-and-caribbean-lac-year-in-review-report-is-out
https://www.icann.org/news/blog/2016-latin-america-and-caribbean-lac-year-in-review-report-is-out
https://www.icann.org/resources/pages/global-newsletter-2016
https://www.icann.org/resources/pages/global-newsletter-2016
http://info.icann.org/LP---Regional-Newsletter.html
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أدى نقل اجتماعات ICANN العامة في بنما وبورتوريكو إلى وضع خطة تخفيف

قامت ICANN، في عام 2016، بتغيير مكان عقد اجتماعات ICANN العامة التي كان مقررا عقده أصال في بنما وبورتوريكو. ويرجع ذلك إلى فيروس 
Zika. ويعني هذا التأجيل أن بعض المنظمات اإلقليمية لم تتح لها الفرصة للتواصل مع مجتمعاتها بشكل شخصي. ونتيجة لذلك، عمل فريق أمريكا الالتينية 

وجزر الكاريبي مع القادة اإلقليميين على صياغة وتنفيذ خطة التخفيف. وكان هدف الخطة يتمثل في زيادة التوعية والمشاركة في األنشطة المتعلقة بـ 
ICANN في المنطقة على مدار العام. وتضمنت خطة التخفيف التدابير الخمس التالية:

•  دعم زيادة المشاركة في فعاليات ICANN اإلقليمية.

•  دعم زيادة المشاركة في الفعاليات اإلقليمية والعالمية األخرى.

.ICANN57 مراكز االتصال عن بعد في اجتماع  •

 .ICANN57و ICANN56 ندوات عبر الويب وجلسات قراءة في  •

•  زيادة حضور الرئيس والمدير التنفيذي لـ ICANN وأعضاء الفريق التنفيذي في الفعاليات اإلقليمية لمنطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي.

الفعاليات اإلقليمية

سان خوان، بورتوريكو بنما سيتي، بنما

الطالب والمدربين في أول دورة مركز ريادة أعمال اإلنترنت في أمريكا الالتينية والكاريبي في 
أسونسيون، باراغواي، تشرين األول/أكتوبر 2016

ممارسة التوسط في المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية 
وجزر الكاريبي )LACRALO( – لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 30 كانون الثاني/يناير – 

1 شباط/فبراير 2017

https://www.icann.org/news/blog/presenting-our-mitigation-plan-for-latin-america-and-the-caribbean
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منتدى نظام أسماء النطاقات في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي )24-25 آب )أغسطس( 2016(
سافر فريق منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي إلى سانتو دومنغو، جمهورية الدومينيكان لالحتفال بالذكرى الـ 25 لتفويض DO. وإدارة المنتدى الثالث 

لنظام أسماء النطاقات في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي. وكان ذلك بالشراكة مع جمعية نطاق المستوى األعلى ألمريكا الالتينية وجزر الكاريبي 
)LACTLD(. قام رئيس ICANN والمدير التنفيذي يوران ماربي وزمالؤه من قسم النطاقات العالمية )GDD( التابع لـ ICANN، واألمن واالستقرار 

والمرونة وفريق وضع السياسات باالنضمام إلى العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك: أربعة سجالت، وثالثة أمناء سجالت، وستة من مشغلي 
ccTLD. وقد حضر هذه الفعالية التي استغرقت يومين ثالثمائة مشارك. 

منتدى حوكمة اإلنترنت في المكسيك )6-9 كانون األول/ديسمبر 2016(
عقد المنتدى الحادي عشر لحوكمة اإلنترنت )IGF 2016( على حدود غواداالخارا، المكسيك. وكان رئيس مجلس اإلدارة ستيفن كروكر والرئيس والمدير 
التنفيذي يوران ماربي من بين المشاركين، وقادا اجتماع ICANN ألصحاب المصلحة بعنوان "ICANN – تأمالت في تطور نموذج أصحاب المصلحة 

 ".IANA المتعددين في سياق انتقال اإلشراف على وظائف

LACNIC27 )22-26 أيار/مايو 2017(
تولت ICANN رعاية االجتماع السنوي السابع والعشرين لمركز معلومات اإلنترنت ألمريكا الالتينية والكاريبي )LACNIC( في فوز دو إيغواسو، 

البرازيل. وقد شارك في هذه الفعالية أكثر من ستمائة مشارك. وكان تلك هي أول مرة يقوم فيها رئيس ICANN ومديرها التنفيذي يوران ماربي بزيارة 
أمريكا الجنوبية، والمرة األولى التي يشارك فيها االجتماع السنوي لـ LACNIC. وخالل كلمته، شكر ماربي مجتمع أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي لدعمه 

ومشاركته في جميع مراحل عملية انتقال اإلشراف على وظائف IANA، كما سلط الضوء على المستوى الفريد من التعاون في المجتمع التقني.

مركز ريادة أعمال اإلنترنت ألمريكا الالتينية وجزر الكاريبي
تم افتتاح مركز ريادة أعمال اإلنترنت ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي )CEILAC( في أسونسيون، باراجواي في تشرين األول/أكتوبر عام 2016. 

ويعد المركز بمثابة نتاج للمناقشات بين ICANN واألمانة الوطنية لتقنيات المعلومات واالتصاالت )SENATICs(، وذلك لوضع مبادرة لتعزيز سوق 
نظام أسماء النطاقات في باراغواي. عقد مركز ريادة أعمال اإلنترنت ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي )CEILAC( أول فعالية لبناء القدرات بعنوان 
"صناعة DNS – األعمال والتسويق والعمليات والجوانب القانونية" في الفترة من 12 إلى 14 تشرين األول/أكتوبر، وتدريب 25 طالبا من سبع دول 

من المنطقة. ويعد CEILAC بمثابة مبادرة مفتوحة من األمانة الوطنية لتقنيات المعلومات واالتصاالت )SENATICs( وجمعية نطاق المستوى األعلى 
.ICANNو )LACTLD( ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

)LACRALO( ممارسة التوسط في المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي
اجتمع أعضاء المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي )LACRALO( وجها لوجه في لوس أنجلوس في 

الفترة من 30 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير لمواجهة التحديات التي تواجه المنظمة اإلقليمية. صدرت قرارات هامة من االجتماع وسيم توجيه 
أولويات األعضاء اإلقليميين لدى LACRALO طوال عام 2017.

شارك أعضاء فريق المنظمة من المجتمع الشامل وفريق عمل أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي للمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة المتعددين في 
المناقشات التي جرت على مدار يومين ونصف اليوم. وقد تولى مستشارين مستقلين من معهد بناء التوافق إجراء هذا االجتماع. 

https://www.icann.org/news/blog/from-mitigation-to-integration-iii-lac-dns-forum-in-santo-domingo
https://www.icann.org/news/blog/from-mitigation-to-integration-iii-lac-dns-forum-in-santo-domingo
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الشرق األوسط

منذ عام 2013، قام فريق عمل منطقة الشرق األوسط للمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة المتعددين بالتركيز على تحقيق أهداف ICANN في دعم بنية 
تحتية آمنة ومستقرة ومرنة لنظام أسماء النطاقات في الشرق األوسط والدول المجاورة )MEAC( في المنطقة.

وقد قام فريق العمل المعني بالنص العربي في أسماء النطاقات المدّولة بقضاء العام المالي 2017 في العمل على موضوعين: مجموعة قواعد إنشاء 
العالمات )LGR( في المستوى الثاني، والقبول العالمي لكافة أسماء النطاقات المّدولة بالنص العربي. وقد تم االنتهاء من العمل في الموضوع األول، في 

حين ال يزال العمل جاريا في الموضوع الثاني، ويوازي عمل المجموعة التوجيهية للقبول العالمي.

عقدت ICANN ورش عمل لبناء قدرات DNS مع الشركاء االستراتيجيين من مجموعة مشغلي شبكات الشرق األوسط. وتشمل ورش العمل هذه ورش 
االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات )DNSSEC( في أنقرة، تركيا؛ إسالم أباد، باكستان؛ مسقط، عمان؛ الرياض، المملكة العربية السعودية؛ ودبي، 

اإلمارات العربية المتحدة. كما تم عقد ثالث ورش عمل آخرين لوكاالت إنفاذ القانون في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقطر ولبنان. وعقد المنتدى الرابع 
لنظام أسماء النطاقات بالشرق األوسط والمنتدى الثالث لنظام أسماء النطاقات بتركيا في العام المالي 2017، وجذب كل منهما ما يزيد على 110 مشارك.

أجرى مركز ريادة األعمال لنظام أسماء النطاقات ست ورش عمل عن عمليات نظام أسماء النطاقات واالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات، وتم 
اإلعالن عن شراكة مع IBM مصر. 

كما واصلت ICANN مشاركتها في مدرسة حوكمة اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة. حيث عقدت الدورة الثالثة في بيروت، لبنان في 
شهر آب )أغسطس( عام 2016.

وأخيرا، أطلقت ICANN مبادرة تجريبية إلشراك الشباب في تونس – مركز الخوارزمي للحوسبة – بالتعاون مع شبكة البحوث والتعليم. وشملت هذه 
.)DNS( ونظام أسماء النطاقات ICANNالمبادرة سلسلة من الفعاليات المشتركة للطلبة األكاديميين على حوكمة اإلنترنت و
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أمريكا الشمالية

سعيا لبناء وعي أصحاب المصلحة في منطقة أمريكا الشمالية، تم اعتماد منهج تطوري للوصول إلى جمهور الشباب والجمهور المتنوع الذي ربما لم يكن 
في السابق على دراية بـ ICANN أو المهمة التي تقوم بها. وقد قام فريق أمريكا الشمالية باستغالل الفرصة لالستفادة من اهتمام وسائل اإلعالم التي تولدت 
من انتقال اإلشراف على وظائف IANA واستبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية إلطالق حملة على وسائل التواصل االجتماعي التي روجت بنجاح 
 SXSW في أوستن، تكساس. وقد جذب مؤتمر )SXSW( لعقد جلسة ذات حضور جيد في المؤتمر السنوي الشهير الجنوب عن طريق الجنوب الغربي

قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، وقام بتغطية مجموعة متنوعة من الموضوعات. إن حضور المنتدى يعد أحد الفرص لحضور المؤتمر األكثر رواجا في 
أمريكا الشمالية وهو يمثل عبارة "يجب أن تحضر" لجزء كبير من قطاع التكنولوجيا. 

أكدت الجمعية العامة للمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين لمنطقة أمريكا الشمالية )NARALO( في نيو أورلينز مشاركة أصحاب المصلحة على 
المستوى اإلقليمي )في الصورة أعاله(، والذي تزامن مع اجتماع السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت )ARIN(. وتجسد الجمعية ورشة عمل لمدة يوم واحد 

يهدف إلى تعظيم مشاركة المتطوعين وزيادة القدرة على تمثيل مصالح المستخدمين النهائيين. وبالمثل، يعمل مؤتمر SXSW، أيًضا على زيادة صلة 
ICANN "في الشارع".

وأعربت المنظمة عن امتنانها للعديد من المتطوعين في أمريكا الشمالية الذين عملوا بال كلل للمساعدة في التأثير في االنتقال الناجح لإلشراف على وظائف 
IANA. هذا وقد استضاف مكتب ICANN في واشنطن حفل استقبال ألعضاء المجتمع المحلي بمناسبة التبني التاريخي لعملية انتقال اإلشراف على 

المستوى العالمي بالكامل. 
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1.2 تعريف العالم بهيئة ICANN من خالل 
استحداث أسلوب متوازن واستباقي للمشاركة اإلقليمية 

مع أصحاب المصلحة 
قياس المشاركة العالمية

في العام المالي 2017، تم التركيز بشكل أكبر على تحديد نقاط البيانات التي تقيس بدقة أكبر نجاح ألنشطة المشاركة، وأفضل طريقة لجمع هذه البيانات 
وإعداد تقارير بها. وسوف تتولى السنة المالية 2018 التركيز على أساليب جمع البيانات وإعداد التقارير، في حين ركزت السنة المالية 2017 على وضع 

.)GSE( األساس لجمع البيانات التي تقدم تقارير عن أنشطة فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة

االجتماعات الرسمية حسب المنطقة للعام المالي 2017 

يعد هذا المخطط بمثابة مثال على بعض البيانات التي سيبدأ فريق GSE بجمعها وتحليلها.

n  أفريقيا
n  آسيا

n  أوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى
n  أوروبا

n  أمريكا الالتينية 
والكاريبي

n  الشرق األوسط
n  أمريكا الشمالية

n  أوقيانوسيا

17
5

34

49

49

19

17

46
اإلجمالي: 236
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الخدمات الرقمية للمجتمع
عملت مؤسسة ICANN مع المجتمع على تعزيز وتحديث صفحات الويب وتنفيذ نظام ُمطور إلدارة المحتوى للمواقع اإللكترونية المجتمعية. 

وتضمنت إنجازات العام المالي 2017:

إجراء التحسينات والتحديثات على المحتوى كما هو مطلوب بعد انتقال اإلشراف على وظائف IANA ولكي تتماشى مع لوائح ICANN الجديدة. ويشمل 	 
هذا موقع المعرفات التقنية العامة والصفحات المقصودة للمجتمع الُممكن ذو الصالحيات ولجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر واللجنة الدائمة العمالء.

توحيد المحتوى وبناء الصفحة المقصودة الجديدة لخوض تجربة مطورة لمسّجل اسم النطاق. 	 

 	.GAC لموقع ،dotCMS ،البدء لتنفيذ وتحسين نظام إدارة المحتوى

استكمال نموذج أولي لخدمة االشتراك العالمية الجديدة التي سيتم تجريبها للمجتمع.	 

أصبح موقع GAC الجديد متاح في أيلول/سبتمبر 2017. ويهدف البرنامج إلى تحسين 
األجزاء التشغيلية والتنظيمية لموقع GAC األصلي.

https://www.icann.org/registrants
https://gac.icann.org/
https://gac.icann.org/
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1.3 تطوير عمليات وضع السياسات والحوكمة 
والهياكل واالجتماعات بحيث تكون أكثر مساءلة 

وشموالً وفاعلية وكفاءة واستجابة 
تحسين وضع السياسات إلى المستوى األمثل

منتدى السياسات
كان اجتماع ICANN59 عالمة بارزة في المنتدى الثاني لسياسات المنظمة. وقد ركز االجتماع القصير على أعمال السياسات والمشاركة المجتمعية. وقد 

تم عقد االجتماع باعتباره جزء من استراتيجية اجتماع ICANN التي تم تنفيذها في عام 2016. وتولت المنظمات الداعمة واللجان االستشارية التابعة 
لـ ICANN زمام المبادرة في تنظيم البرنامج، وقدم فريق قسم دعم وضع السياسات دعمه في أكثر من 160 جلسة. 

المجتمع الُممّكن ذو الصالحيات
تولى فريق دعم وضع السياسات التابع لـ ICANN مساعدة مجتمع ICANN في عمله لوضع آلية للمجتمع الُممكن ذو الصالحيات تتسم بالفاعلية 

والشفافية بقدر اإلمكان. ويتألف المجتمع الُممكن ذو الصالحيات من منظمة دعم العناوين )ASO( ومنظمة دعم أسماء رموز البلدان )ccNSO( ومنظمة 
دعم األسماء العامة )GNSO( واللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين )ALAC(، واللجنة االستشارية الحكومية )GAC(، والتي يمكنها فرض 

صالحيات مجتمعية محددة، مثل النظر أو رفض التغييرات على لوائح ICANN أو موازنتها أو خطة التشغيل االستراتيجية. 
اقرأ المزيد عن المجتمع الُممكن ذو الصالحيات  

االتصاالت
يتولى فريق السياسات نشر المعلومات حول عمل وضع السياسات داخل مجتمع ICANN واطالع أصحاب المصلحة اآلخرين عليها للتأكد من أن العملية 
ال تزال مفتوحة وشاملة. إن أحد وسائل االتصاالت هذه تتبلور في تقارير السياسات عن ما قبل وما بعد االجتماع، والتي تقدم تحديثات رفيعة المستوى من 
المنظمات الداعمة واللجان االستشارية. وتقدم هذه التقارير للمشاركين موجزا للتطورات الجديدة لما قبل وما بعد اجتماعات ICANN العامة. وتشمل هذه 

التقارير معلومات حول ما يمكن توقعه وتفاصيل حول الجلسات ذات األهمية القصوى. 

اضغط هنا لالطالع على جميع تقارير قبل وبعد االجتماعات  

 تقرير السياسات قبل
ICANN57

POLICYPOLICYPOLICY

 تقرير السياسات بعد
ICANN57

POLICYPOLICYPOLICY

https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en
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2.1  دعم وتنسيق منظومة معّرفات فريدة تكون صحيحة وآمنة ومستقرة
2.2  التخطيط االستباقي للتغييرات في استخدام المعّرفات الفريدة، ووضع 

ICANN خرائط طرق للتكنولوجيا من أجل المساعدة في توجيه أنشطة
2.3  دعم تطور سوق أسماء النطاقات لكي يصبح نشًطا ومستقًرا وموثوقًا

الهدف 2
دعم منظومة معّرفات 
فريدة سليمة ومستقرة 

ومرنة
2

60
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إنجازات العام المالي 2017

2.1 دعم وتنسيق منظومة معّرفات فريدة تكون 
صحيحة وآمنة ومستقرة 

ICANN وتوصيات تعزيز مساءلة IANA تنفيذ انتقال دور اإلشراف على وظائف
وافقت وزارة التجارة األمريكية على مقترح للسماح بإنهاء عقدها مع ICANN من أجل انتقال اإلشراف على وظائف IANA في عام 2016. واقتضى 
هذا المقترح تشكيل معرفات التقنية العامة )PTI(، وهي جهة تابعة لـ ICANN. ومن خالل العقود والعقود الفرعية مع ICANN، بدأت PTI في أداء 

وظائف IANA نيابة عن ICANN في تشرين األول/أكتوبر 2016. عقد مجلس إدارة PTI المشكل حديثا أول اجتماع له في أيلول/سبتمبر 2016.

كما تطلب المقترح صياغة عقود بين ICANN والكيانات التالية: المعرفات التقنية العامة )PTI(، سجالت اإلنترنت اإلقليمية )RIRs(، فريق عمل هندسة 
اإلنترنت )IETF(، وVerisign بصفتها الراعي والمسؤول عن منطقة الجذر لتعزيز المساءلة عن أداء وظائف IANA. وتوفر المقاييس وتقديم التقارير 

اإلضافية الالزمة في العقود، الشفافية حول كيفية الوفاء بااللتزامات. حيث بدأت PTI عملية التخطيط ووضع الموازنة الخاصة بها والتي شملت التشاور مع 
المجتمع. وتتضمن الموازنة المنفصلة والتقارير المالية الخاصة بـ PTI توافر مستوى إضافي من التفاصيل لعرض الرؤية حول الموارد والتكاليف لدعم كل 
 )CSC( الدعم لتشغيل الكيانات الجديدة المطلوبة في المقترح. وتشمل هذه الكيانات اللجنة الدائمة للعمالء ICANN كما قدمت .IANA وظيفة من وظائف

ولجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر )RZERC(. وتعمل هذه الكيانات اآلن وتعمل بكامل طاقتها التشغيلية وفقا لمواثيقها من أجل الدعم لضمان التشغيل 
.DNS اآلمن والمستقر والمرن لنظام أسماء النطاقات

 IANA أوجه تعزيز أنظمة
استوفت مؤسسة ICANN، من خالل PTI، جميع توقعات اتفاقية مستوى الخدمة )SLA( لوظائف IANA واستمرت في الحصول على مستويات عالية 

من رضا العمالء. وفي استطالعها السنوي لقياس رضا العمالء، ظل الرضاء العام عن تقديم خدمات IANA مرتفعا عند 94 في المائة. باإلضافة إلى 
االستطالع السنوي لقياس رضا العمالء، تم إجراء مراجعتين من السيطرة النوعية على أداء المنظمة )SOC( وأكدت على وجود ضوابط مناسبة لألنظمة 

.IANA الرئيسية التي تقدم خدمات

وتمشيا مع التزام المنظمة بإجراء التحسين المستمر، تم تطوير ونشر صفحة رئيسية جديدة لمراقبة مستوى الخدمة لتوفير شفافية أفضل عن مؤشرات أداء 
وظائف تسمية IANA. ويتم اإلبالغ عن مجموعة متنوعة من العناصر التي تتراوح بين توافر الخدمة وطلبات المجلدات واإلحصاءات األخرى مثل دقة 

ملف منطقة الجذر. 

تم االنتهاء من تحضيرات استبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية )KSK( لمنطقة الجذر بعد إجراء مشاورات شاملة وبالتعاون مع المجتمع. ويستخدم 
مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية )KSK( في التوقيع المشفر لمفتاح الدخول لمنطقة الجذر )ZSK( والذي يستخدمه الراعي والمسؤول عن منطقة الجذر 

من أجل توقيع االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات )DNSSEC( لمنطقة جذر نظام أسماء النطاقات DNS الخاص باإلنترنت. 

وشملت األحداث المتعلقة بالتوقيع الرئيسي إنشاء مفتاح جديد )KSK-2017( في كولبيبر، فرجينيا، مرفق اإلدارة الرئيسية. وكانت هذه هي المرة األولى 
التي يتم فيها إنشاء مفتاح جديد منذ نشر DNSSEC في منطقة الجذر في عام 2010. وتم تكرار KSK-2017 في وقت الحق في مرفق سيغوندو، 
كاليفورنيا كمرفق اإلدارة الرئيسي. كما أصدرت مؤسسة ICANN دعوة للمتطوعين للعمل كممثلين لمجتمع األمناء. يعمل هؤالء األفراد كجزء من 

الضمانات متعددة المستويات التي تحمي المادة األساسية المستخدمة لتأمين منطقة جذر نظام أسماء النطاقات.
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إدارة سجل النصائح 
تم تطوير إطار عمل سجل طلبات اتخاذ اإلجراءات إلدارة طلبات المجتمع أمام مجلس إدارة ICANN بطريقة فعالة وشفافة. وتم تنفيذ عمليات مركزية 
إلسداء المشورة إلى مجلس اإلدارة من أربع مجموعات مجتمعية: اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين )ALAC( واللجنة االستشارية الحكومية 

)GAC( واللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر )RSSAC( واللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )SSAC(. كما بدأت مؤسسة ICANN بنشر 
 ICANN وعلى المستوى الداخلي، وضعت مؤسسة .SSACو RSSACو ALAC إحصاءات شهرية عن حالة المشورة وتقديم تقارير مفصلة حول

أدوات تنسيق أفضل لتتبع المشورة والتوصيات والمراسالت.

 

 

 )GDD( عمليات قسم النطاقات العالمية
في شباط/فبراير 2017، تم إصدار نسخة تجريبية من بوابة خدمات األسماء للسجالت. وقد اختتم االختبار بشكل إيجابي وأدرجت مدخالت المستخدم 

في النسخة النهائية، التي من المقرر إطالقها في العام المالي 2018.

وقد تم إجراء تدريب مشترك بين الموظفين، وأدت عمليات الخدمات إلى وفرة عدد العاملين من أجل تحسين مرونة تقديم الخدمات. كما تم تحديث وثائق 
العملية لضمان اتباع منهج متسق ومنضبط في جميع العمليات.

وشملت األنشطة التشغيلية اإلضافية بنجاح إجراء التصويت بواسطة سجالت مؤهلة للموافقة على بعض التعديالت العالمية المقترحة التفاقية سجل 
 .)RA( الجديد gTLD نطاق

وتم استكمال ما مجموعه 20 عملية إنهاء اتفاقية السجل، وتمت الموافقة على 44 طلب سياسة تقييم خدمات السجل )RSEP( وتم االنتهاء من 69 
تغييرا للملكية والمسؤولية. 

تم نشر وظائف إدارة السجل المطورة في قاعدة بيانات معلومات اتصال أمين السجل )RADAR(. حيث يستخدم أمناء السجالت هذا النظام لتحديث 
قوائم االتصال والعناوين وأرقام الهواتف ومعلومات الفواتير لتسهيل االتصال بشأن اعتماد أمين السجل في ICANN وتعرض المعلومات في قوائم 

ICANN العامة ألمناء السجل المعتمدين.

تم إجراء تصويت الموافقة السنوية على رسوم أمين السجل وفقا التفاقية اعتماد أمين السجل )RAA( وتم استيفاء الحد األدنى للموافقة على جدول 
الرسوم. وإجماالً، تم اعتماد 847 أمين سجل إضافي، وتمت معالجة 866 من تحديثات جهة االتصال الرئيسية، وتم استكمال 71 تغيير للملكية 

والمسؤولية، وعمليات االندماج والشراء. 

1 المرحلة 
 االستالم 
واإلقرار

2 المرحلة 
الفهم

3 المرحلة 
 التقييم 
والنظر

4 المرحلة 
 اتخاذ 

اإلجراءات

5 المرحلة 
االختتام

https://features.icann.org/board-advice
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دعم العمالء العالميين 
قام المركز العالمي للدعم بوضع خطط استمرارية العمل وخطط استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لمكاتب المركز العالمي للدعم في إسطنبول 

وسنغافورة، فضال عن نظم األعمال التجارية ذات األهمية الحاسمة من طرف ثالث مثل تلك المستخدمة في تسجيل الهاتف وتسجيل الحاالت. وخالل العام 
المالي، قام فريق المركز العالمي للدعم بإرسال وتسوية أكثر من 10200 حالة مسجل. 

كما بدأ المركز العالمي للدعم في توفير دعم تسجيل الحاالت وإدارتها وحل المشكالت إلى المجموعة التوجيهية للقبول العالمي )UASG(. وباإلضافة 
إلى ذلك، قام فريق المركز العالمي للدعم باختبار وتحليل أكثر من 1000 موقع ويب لتحديد مستوى استعداد القبول العالمي لكل موقع. وشملت األنشطة 

اإلضافية إعداد وثائق العمليات وعمليات التدقيق لعمليات وإجراءات المركز العالمي للدعم. 

من وجهة نظر رضا العمالء، حصل المركز العالمي للدعم على معدل تصنيف 4.1 وفق مقياس يتكون من 5 نقاط لقياس درجة الرضاء العام لجميع 
االستفسارات بما في ذلك المسجلين وحصل على تصنيف 4.5 من األطراف المتعاقدة. 

ويقوم المركز العالمي للدعم بإجراء فحوص روتينية لقياس جودة تقديم الخدمات وااللتزام بالعمليات واإلجراءات. وبلغت نقاط الجودة لالستفسارات عبر 
الهاتف وإدارة الحاالت 96 و98 من 100 نقطة، على التوالي، مقارنة باألهداف المراد تحقيقها 90 من 100. باإلضافة إلى ذلك، تحققت مستويات الخدمة 

المستهدفة أو تم تجاوزها من أجل االستجابة وحل القضايا. 
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2.2 التخطيط االستباقي للتغييرات في استخدام 
المعّرفات الفريدة، ووضع خرائط طرق للتكنولوجيا 

 ICANN من أجل المساعدة في توجيه أنشطة
WHOIS نظام التبليغ عن مشاكل دقة البيانات لنظام

نشرت تقارير عن دقة معلومات نظام WHOIS في نطاقات المستوى األعلى العام )gTLD( باستخدام نظام اإلبالغ عن دقة WHOIS )ARS( في 
كانون األول/ديسمبر 2016 وحزيران/يونيو 2017. تتناول هذه التقارير كل من دقة بناء البيانات من ناحية اتساق الصيغة مع المحتوى لسجالت نظام 
WHOIS في نطاقات المستوى األعلى العامة gTLD وقابلية تشغيلها، ومقارنتها بمتطلبات اتفاقيات اعتماد أمناء السجالت )RAAs( لعامي 2009 
و2013. وتبحث أيًضا في األنواع الرئيسية من حاالت عدم التطابق والتوجهات والمقارنات لدقة نظام WHOIS عبر أقاليم ICANN ونسخ اتفاقيات 

اعتماد أمناء السجالت RAA وأنواع نطاقات gTLD. وتم تقديم البيانات من هذه التقارير إلى قسم االمتثال التعاقدي في ICANN لمتابعة سجالت 
 .gTLD التي قد تكون غير دقيقة مع أمناء سجالت WHOIS

تطوير المعرفات
يظل العاملون من مؤسسة ICANN مشاركين في الهيئات الرئيسية لتطوير البروتوكول مثل فريق عمل هندسة اإلنترنت وكيانات العمليات مثل مركز 

عمليات وتحليالت وأبحاث نظام أسماء النطاقات )DNS-OARC(. وقد شارك العاملين في ICANN، بصفة فردية، في كتابة 12 مسودة حالية لإلنترنت 
ونشروا طلب واحد لتقديم التعقيبات )RFC(. وواصلت مؤسسة ICANN تولي رعاية والمشاركة في مركز عمليات وتحليالت وأبحاث نظام أسماء 

النطاقات في أيار/مايو 2017 في مدريد، إسبانيا، عالوة على أول اجتماع نظام أسماء النطاقات لـ ICANN في مدريد. وقد عرض اجتماع نظام أسماء 
النطاقات بعض األعمال التقنية التي تقوم بها مؤسسة ICANN في مجال نظام أسماء النطاقات. كما تعمل مؤسسة ICANN عن كثب مع سجالت اإلنترنت 
اإلقليمية في تطوير إطار عمل مشروع مؤشرات جودة تقنيات المعّرف. وهو مشروع يهدف إلى التعرف على "جودة" اإلنترنت وتتبعه عن طريق مؤشرات 

رئيسية مثل إساءة استعمال المعرفات وغيرها من اآلليات التي يمكن أن تؤثر على أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت. 
اقرأ المزيد  

تشكيل مجموعة الخبراء الفنيين
قبل عدة سنوات، قام مجلس إدارة ICANN بتشكيل مجموعة الخبراء التقنيين )TEG(. وعلى الرغم من أن هذه المجموعة ال تعتبر لجنة استشارية، إال أن 
دور مجموعة الخبراء التقنيين في ICANN هو أن تكون بمثابة وسيلة للخبراء التقنيين لتقديم عروض غير رسمية حول القضايا الناشئة التي طلبها مجلس 
 ICANN يشعرون بأهمية كبيرة. ويتألف االجتماع من مجموعة مسؤولي االتصال التقنيين والمجموعة التقنية لمجلس إدارة TEG اإلدارة أو أن أعضاء
وأعضاء فريق عمل ICANN العاملين في مكتب المدير الفني المسؤول وأعضاء آخرين مدعوين، يجتمع مجموعة الخبراء التقنيين في معظم اجتماعات 

ICANN مع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء TLG والمشاركين المدعوين.

https://www.icann.org/ithi
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أمن واستقرار ومرونة معرفات اإلنترنت
تلتزم مؤسسة ICANN بالقيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة معرفات اإلنترنت التي تتولى إدارتها. وللقيام بذلك، تنشئ مؤسسة 

ICANN وتحافظ على عالقات رئيسية مع كيانات منظومة اإلنترنت األخرى مثل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد )ccTLD( وسجالت 
اإلنترنت اإلقليمية، فضال عن الهيئات األخرى داخل منظومة اإلنترنت األساسية. كما أن لدى مؤسسة ICANN عالقات موثوقة مع أعضاء مجتمع 

السالمة العامة، وقد تعمل أحيانا كخبراء في هذا المجال أو ميسر للعالقات لألنشطة التي تشمل هيئات إنفاذ القانون أو الوكاالت الحكومية األخرى.

 ،)DAAR( أيًضا في مشروع يحلل انتهاك نظام أسماء النطاقات من خالل نظام يسمى التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق ICANN كما شرعت مؤسسة
والذي يستخدم مشورات متاحة للجمهور من المؤسسات التي تتبع مختلف أنواع إساءة االستخدام على اإلنترنت. تساعد هذه األدوات في تتبع وتحليل 

اتجاهات االنتهاك التي تحدث في نظام أسماء النطاقات، ويهدف المشروع إلى تقديم معلومات إلى المجتمع للمساعدة في تسهيل مناقشات السياسات 
حول قضايا انتهاك نظام أسماء النطاقات.
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 L-تطوير نظام خادم ملف الجذر
 L-بناء مرونة ملف الجذر

واصلت مؤسسة ICANN توسيع أثر وتأثير ملف الجذر-L في 11 موقعًا في تسع دولة من خالل المشاركة االستراتيجية مع المنظمات الخاصة والحكومية، 
وذلك من خالل فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة GSE في ICANN. وقد ساعدت الجهود المبذولة لدعم قدرات حل األسماء في جعل ملف 

الجذر-L مرنًا أمام العديد من األحداث اإللكترونية على نطاق اإلنترنت والتي وقعت خالل العام. وفي نهاية العام المالي 2017، كان هناك 160 من معدات 
ملف الجذر-L في 81 دولة. تمت إضافة النماذج أدناه لملف الجذر-L في الفترة بين 1 تموز/يوليو 2016 و30 حزيران/يونيو 2017.

 ملبورن،
أستراليا

ماجورو 
جزر مارشال

مينسك 
روسيا البيضاء

موسكو 
روسيا

سري النكا

مريالند
الواليات المتحدة

 آيوا 
 كانساس 

الواليات المتحدة 

كوتشابامبا
بوليفيا

صوفيا
بلغاريا

بالنتاير 
ماالوي

آسيا/منطقة دول آسيا-المحيط 
 الهادئ

 أستراليا: ملبورن
 جزر مارشال: ماجورو

سريالنكا

 أمريكا الشمالية
 الواليات المتحدة: 

آيوا، كانساس، مريالند

 أمريكا الالتينية/منطقة الكاريبي
بوليفيا: كوتشابامبا

 أوروبا
 روسيا البيضاء: مينسك

 بلغاريا، صوفيا
روسيا: موسكو

 أفريقيا
ماالوي: بالنتاير
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2.3 دعم تطور سوق أسماء النطاقات لكي يصبح 
نشًطا ومستقًرا وموثوقًا 

خدمات دليل السجل
خالل العام المالي 2017، شاركت مؤسسة ICANN في العديد من األنشطة الرئيسية المتعلقة بخدمات دليل التسجيل )RDS(. وشمل ذلك دعم مجموعة 

عمل وضع سياسات المنظمة الداعمة لألسماء العامة بشأن خدمات دليل التسجيل في نطاق المستوى األعلى العام، والُمكلَّفة بتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى 
الجيل التالي من ولماذا، فضال عن دعم عدد من األنشطة األخرى التي حددها المجتمع لتحسين خدمات دليل التسجيل الحالية، بما في ذلك: 

سريان العمل بسياسة النقل بين أمناء السجالت )IRTP-C( في 1 كانون األول/ديسمبر 2016. وتحكم هذه السياسة كيفية نقل أسماء النطاقات بين أمناء 	 
السجالت والمسجلين.

في شباط/فبراير 2017، أعلنت مؤسسة ICANN أنه يجب على جميع األطراف المتعاقدة مع gTLD التابعة لـ ICANN تحديث خدمات دليل بيانات 	 
التسجيل الخاصة بها للتوافق مع سياسة انتقال نظام WHOIS المفّصل لـ COM. وNET. وJOBS. وسياسة الترميز والعرض المتسق لخدمات دليل 

بيانات تسجيالت السجل.

كما واصلت مؤسسة ICANN العمل مع األطراف المتعاقدة على تنفيذ بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل )RDAP( الذي وضعه المجتمع التقني 	 
ضمن فريق عمل هندسة اإلنترنت الذي يهدف إلى استبدال بروتوكول نظام WHOIS )منفذ 43(.

في 18 نيسان/أبريل 2017، تم نشر اإلجراء المحدث لمعالجة تعارضات نظام WHOIS مع قانون الخصوصية. ودخلت هذه المراجعة، التي تتضمن 	 
محفًزا إضافيًا لتنفيذ إجراءات نظام WHOIS المنقحة، حيز التنفيذ فور نشرها. 

 ،)GDPR( والمنظمة عن كثب تطوير قواعد خصوصية البيانات وقواعد الحماية، بما في ذلك القواعد العامة لحماية البيانات ICANN يتابع مجلس إدارة
والتي يسري مفعول إنفاذها في 25 أيار/مايو 2018. وقد تكون لهذه الالئحة الجديدة انعكاسات متعلقة بمؤسسة ICANN ومنظومة أسماء النطاقات على 

األقل في مجالين: )1( البيانات الشخصية التي يقوم المشاركون في منظومة أسماء النطاقات بجمعها، ونشرها ومعالجتها، بما في ذلك السجالت وأمناء 
السجالت وفق عقود ICANN، و)2( البيانات الشخصية التي تقوم ICANN بجمعها ومعالجتها من أجل الخدمات الداخلية والخارجية. وقد جرت مناقشات 
عديدة حول هذا الموضوع مع المجتمع ووكاالت حماية البيانات وفريق العمل المعني بالمادة 29 التابع لالتحاد األوروبي، وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي 

الصلة للمساعدة في االستعداد للمتطلبات الجديدة في القواعد العامة لحماية البيانات GDPR قبل تاريخ سريانها.

https://www.icann.org/news/announcement-2017-04-18-en
https://www.icann.org/resources/pages/whois-privacy-conflicts-the%20Procedure-2008-01-17-en
https://www.icann.org/resources/pages/whois-privacy-conflicts-the%20Procedure-2008-01-17-en
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خدمات GDD الفنية 
تعمل ICANN على تطوير اتفاقية مستوى الخدمة مستوى الخدمة )SLA( لتحسين مستوى قابلية النظام للتوسع وتمكينه في قدرات المراقبة الكاملة في 

المستقبل.

أسماء النطاقات المدّولة 
في آذار )مارس(، تم فتح فترة التعليق العام على اإلرشادات المقترحة لتنفيذ أسماء النطاقات المدّولة )IDN(، والتي تم تصميمها من أجل الحد من خطر 

السطو اإللكتروني وارتباك المستهلك.

تم نشر قواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر- اإلصدار الثاني )RZ-LGR-2( التي تضم ستة نصوص – العربية واإلثيوبية والجورجية والخمير والالوية 
والتايلندية – للتعليق العام في حزيران/يونيو. وستستخدم قواعد إنشاء العالمات LGR لمنطقة الجذر لتحديد رموز أسماء النطاقات المدولة IDN الفاعلة في 

المستوى األعلى ورموزها المختلفة، إن وجدت.

 IDN تم إصدار أربعة طلبات إضافية لتقييم سلسلة نطاق المستوى األعلى لرمز البلد ذات اسم النطاق المدّول للهند، وبذلك وصل إجمالي تقييم نطاقات
ccTLD بنجاح إلى 57 سلسلة تمثل 39 دولة / إقليم حول العالم. ومن بين هؤالء، تم تفويض 56 نطاق IDN ccTLD لـ 38 دولة / إقليم اعتبارا من 

30 حزيران/يونيو 2017. حيث تغطي نطاقات IDN ccTLD هذه 35 لغة ويتم كتابتها بـ 21 نًصا مختلفًا.

برنامج نطاقات gTLD الجديدة
من بين المشاريع واألنشطة الجارية في دعم برنامج gTLD الجديدة ما يلي: 

عمليات برنامج لدعم التعاقد على نطاق gTLD الجديد، وكذلك قبل عمليات التفويض بما في ذلك: اختبار ما قبل التفويض PDT وتأهيل التسجيل 	 
واالنتقال إلى التفويض. 

مكتب مقاصة العالمات التجارية لتمكين عمليات تشغيل نطاق gTLD الجديد.	 

مشروع للحصول على مخصصات تكلفة العام المالي 2017 من ICANN إلى موازنة نطاق gTLD الجديد.	 

https://www.icann.org/public-comments/idn-guidelines-2017-03-03-en
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إنجازات العام المالي 2017: 

 gTLD برنامج نطاقات
الجديدة

مكتمل في العام 
المجموع التراكميالمالي 2017

يستبعد هذان الرقمان نطاقات TLD التي 61241اتفاقيات السجل المنفذة
ألغت اتفاقيات التسجيل قبل التفويض أو 

بعده.  1751226التفويضات

حالة وثيقة البند 
Specification 1310488

ويمكن استخدام هاتين المجموعتين لوصف 
.TLD "مجموع نطاقات "العالمة التجارية

478استثناء القواعد السلوكية

الطلبات المتبقية هي تلك التي لم تفوض أو 108—الطلبات المتبقية
سحبت أو ألغت اتفاقية السجل.

42—السالسل المتبقية
تعد السالسل المتبقية فريدة من نوعها التي 
تنطبق على السالسل سواء التي لم تفوض 

بعد أو ُسحبت، أو ألغت اتفاقية السجل.

وشملت األنشطة اإلضافية أربع مزادات علنية أسفرت عنها عائدات صافية قدرها 235 مليون دوالر. كما تم إنجاز أخر تقييمين من تقييمات أولوية 
المجتمع.
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إدارة التوعية والعالقات
يعمل فريق قسم النطاقات العالمية بانتظام مع األطراف المتعاقدة والدوائر 

األخرى في اجتماعات ICANN، واجتماع قمة قسم النطاقات العالمية ومختلف 
الفعاليات في هذا المجال، وكذلك من خالل بوابة خدمات األسماء. ويشارك 

الفريق أيًضا في المؤتمرات الهاتفية العادية مع مجموعات عمل السجالت وأمناء 
السجالت.

باإلضافة إلى ذلك، بدأ الفريق بإصدار بيانات إلكترونية موجزة منتظمة 
لألطراف المتعاقدة بغرض تقديم معلومات إضافية وتحقيق الشفافية عن أنشطة 
قسم النطاقات العالمية والمشروعات الجارية. ويتم تقديم البيانات الموجزة في 

أوقات تتزامن مع اجتماعات ICANN السنوية الثالثية. 

وقد قام فريق خدمات قسم النطاقات العالمية بتكليف مديري المشاركة لتوفير نقطة اتصال واحدة لألطراف المتعاقدة لدعم متطلباتهم، والمساعدة في حل 
المشكالت الدائمة وإجراء التدريب. باإلضافة إلى ذلك، نقوم بإمداد قسم النطاقات العالمية ومؤسسة ICANN بالمزيد من الرؤية والفهم عن احتياجات 
األطراف المتعاقدة للمساعدة في تحديد األولويات الداخلية. ويعمل مديري الحسابات عن كثب مع أعضاء فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة 

المعنيين )GSE( في تنسيق التوعية وحل المشاكل الدائمة على المستوى اإلقليمي. ويتمتع فريق المشاركة في قسم النطاقات العالمية ببصمة عالمية تمكنه، 
باالشتراك مع فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة، من اتباع نهج ذاتي ومالئم لحل المشكلة من خالل الحد من المشكالت اللغوية المحتملة والحواجز 

الثقافية.

خدمات أسماء النطاقات
في أيار/مايو 2017، عقدنا القمة السنوية الثالثة لصناعة قسم النطاقات العالمية في مدريد، إسبانيا، وحضرها أكثر من 450 شخصا من 60 دولة، فضال 
عن عشرات المشاركين عن بعد. الغرض األساسي لمؤتمر قمة صناعة قسم النطاقات العالمية هو توفير منتدى لألطراف المتعاقدة في ICANN من أجل 

.ICANN مناقشة المشكالت ذات االهتمام واألهمية المشتركة، باإلضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات واالجتماع المباشر مع أعضاء في مؤسسة

GTLD تخطيط الجولة التالية لنطاقات
تشمل مجاالت مراجعة برنامج gTLD الجديدة تنفيذ البرنامج وانتهاك نظام أسماء النطاقات وحماية الحقوق ومكتب مقاصة العالمات التجارية واستقرار 

نظام خادم الجذر. وقد اكتملت جميع هذه المراجعات. وتوشك المراجعة النهائية للمنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك )CCT( على االنتهاء. وقدم قسم 
النطاقات العالمية دعماً كبيراً لفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك، بما في ذلك مدخالت جدوى تنفيذ التوصيات األولية لفريق المراجعة.

باإلضافة إلى ذلك، ساندت مؤسسة ICANN مناقشة مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة للمنظمة دعم األسماء العامة وقدمت بيانات 
ومدخالت التنفيذ عند الطلب لعرض المداوالت الجارية لمجموعة عمل عملية وضع السياسات.



71  | التقرير السنوي للعام المالي 2017: تحقيق األهداف والغايات االستراتيجية للعام المالي 2017

القبول العالمي 
وقد تم تشكيل المجموعة التوجيهية للقبول العالمي من أجل تعزيز القبول العالمي 

لجميع أسماء النطاقات وعناوين البريد اإللكتروني الصالحة. قامت المجموعة 
التوجيهية للقبول العالمي بتكليف شركة Analysys Mason لالستشارات 

التكنولوجية والبحوث التي اكتشفت حدوث استفادة اقتصادية واجتماعية ملموسة 
للمنظمات التي تقوم بتحديث نظم تكنولوجيا المعلومات لقبول جميع أسماء 

النطاقات وعناوين البريد اإللكتروني. كما اكتشفت أيًضا أن الجهود المبذولة 
على مستوى النظام من أجل تنفيذ القبول العالمي ال تتسم بالتعقيد عموماً. وجرى 

الترويج للتقرير على نطاق واسع إلى أصحاب المصلحة ووسائل اإلعالم 
العالمية. وشملت المواد اإلضافية التي تم إنتاجها خالل العام إرشادات سريعة 

على تدويل عناوين البريد اإللكتروني وربطها واستخدامها، فضال عن خارطة طريق لمديري المعلومات. وتم البدء في عمل إضافي لتمكين لغات البرمجة 
مفتوحة المصدر مع جاهزية القبول العالمي.

قسم خدمات السجل 
في أيار/مايو 2017، اشتركت أقسام النطاقات العالمية مع مجموعة MITA في استطالع أراء األطراف المتعاقدة لتقييم رضا العمالء. وقد أتاحت هذه 

الفرصة لألطراف المتعاقدة تقديم مدخالت من شأنها أن تؤثر تأثيراً مباشراً على أنشطة التوعية التي تقوم بها أقسام النطاقات العالمية واألنشطة المقبلة. 
وسيتم نشر نتائج استطالع الرأي في الربع األول من العام المالي 2018. 

وتم بنجاح إكمال المحاكاة الثانية للمشغل الطارئ واالحتياطي للسجل )EBERO( مع نطاق gTLD الجديد في 3 أيار/مايو 2017. وتستخدم الدروس 
المستفادة لدعم جهود ICANN في ضمان أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت ونظام أسماء النطاقات. 
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ICANN 3.1  ضمان المساءلة واالستقرار واالستدامة المالية طويلة األمد في
3.2  ضمان التنسيق المنظم لموارد ICANN الفنية

3.3  تطوير ثقافة متنوعة عالميًا من حيث المعرفة والخبرات المتاحة لمجلس 
إدارة ICANN وفريق العمل وأصحاب المصلحة
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إنجازات العام المالي 2017

تحقق ICANN النضج لمنظمتها – لتحسين مجموعة المهارات والعمليات وأوجه والتكنولوجيا التي تقدم من خاللها 
الخدمات. كما تقوم ICANN أيًضا بتطوير قدرة أكبر على تلبية سرعة وحجم االبتكار.

3.1 ضمان المساءلة واالستقرار واالستدامة المالية 
 ICANN طويلة األمد في

ICANN عملية تخطيط
وتضم دورة تخطيط ICANN خطة استراتيجية متكاملة، وخطة 

تشغيل خمسية، باإلضافة إلى خطة وموازنة تشغيل سنوية. وتضم 
الدورة إعداد تقارير دورية حول اإلنجازات وعن سير العمل، مثل 

االجتماعات الهاتفية ربع السنوية ألصحاب المصلحة.

بيان المهمة
تبدأ عملية تخطيط ICANN مع بيان 

 .ICANN مهمة
اقرأ المزيد  

االستراتيجية
.ICANN االستراتيجية إلعادة تأكيد وتقديم بيان مهمة ICANN تم وضع خطة

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

وقد اعتمد مجلس اإلدارة الخطة االستراتيجية الخمسية للفترة من 2016-2020 وتم نشرها في 14 تشرين األول/أكتوبر 2014. 
اقرأ المزيد  

تقارير اإلنجازات وسير 
العمل على سبيل المثال، 

االجتماعات الهاتفية 
ربع السنوية ألصحاب 

المصلحة

خطة التشغيل 
الخمسية

خطة التشغيل 
والموازنة السنوية

مشاورات وتعقيبات أصحاب 
المصلحة

الخطة االستراتيجية

الرؤية/بيان المهمة

التوثيق

5yr

 

1yr

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#I
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2016-2020-10oct14-en.pdf
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الخطة التشغيلية
تم وضع الخطة االستراتيجية الخمسية العام المالي 2016 – العام المالي 2020 باستخدام تعقيبات المجتمع ويتم تحديثها سنويًا بحيث تشتمل على: تقويم 
التخطيط على مدار خمس سنوات، واألهداف االستراتيجية باإلضافة إلى مؤشرات األداء األساسية المقابلة لها، والعالقات التراتبية، والمراحل الخمسية، 

باإلضافة إلى قائمة بملفات المشروعات المخطط لها، ونموذج مالي لخمس سنوات. 

وتمت الموافقة على خطة التشغيل الخمسية المحدثة للعام المالي 2016 – العام المالي 2020 من قبل مجلس اإلدارة خالل اجتماع ICANN56 في 
حزيران/يونيو 2016، وتمت الموافقة على إجراء تحديث آخر في حزيران/يونيو 2017. 

اقرأ المزيد  

الموازنة وخطة التشغيل السنوية
استناًدا إلى خطة التشغيل الخمسية في ICANN وتعقيبات المجتمع السنوية، تحتوي خطة التشغيل والموازنة السنوية على محافظ األنشطة التي تدعم تحقيق 

األهداف والغايات – مع مؤشرات األداء األساسية المقابلة واالعتمادات والموازنات والمشروعات. 

واعتمد مجلس إدارة ICANN خطة التشغيل والموازنة للعام المالي 2017 في اجتماع ICANN56 في حزيران/يونيو. وكان نتيجة للعمل التعاوني 
 .ICANN للمجتمع والمؤسسة ومجلس اإلدارة أن وثيقة الخطة والموازنة تدعم األهداف والغايات المحددة في خطة التشغيل االستراتيجية في

اقرأ المزيد  

التمويل والمشتريات

خالل العام المالي 2017، نجح فريق الشؤون المالية في تلبية جميع المواعيد النهائية لتقديم التقارير والتخطيط المالي طويل األجل. وقد تم االنتهاء من إعداد 
التقارير المالية والتدقيق السنوي واإلقرارات الضريبية في الوقت المحدد ودون أي قصور. ونجح الفريق في تنفيذ نظام جديد لتخطيط موارد الشركات الذي 

بدأ العمل به في كانون األول/ديسمبر 2016.

وبانتهاء عملية نقل اإلشراف على وظائف IANA، عمل فريق التمويل على اإلقرارات المحاسبية والضريبية للكيان القانوني الجديد PTI. وقدم التمويل 
 .IANA الدعم لعملية فريق دعم تكاليف المشروع الجديدة، والذي قدم تقارير إضافية عن مشروع نقل اإلشراف على وظائف

وقد اكتملت دورة التخطيط السنوية بنجاح مع خطوات معززة إلشراك المجتمع المحلي سعيا لتحقيق هدف الشفافية. وقد وافق مجلس اإلدارة 
على خطة التشغيل والموازنة للعام المالي 2018، وموازنة IANA للعام المالي 2018، وتحديث خطط التشغيل الخمسية في ICANN59 في 

حزيران/يونيو 2017.

https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-2016-2020-27jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy17-25jun16-en.pdf
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3.2 ضمان التنسيق المنظم لموارد ICANN الفنية 

تقوية ورقابة األمن الشيباني والبنى التحتية لتقنية المعلومات
يواصل فريق أمن تقنية المعلومات تعزيز البنية التحتية لـ ICANN من خالل تنفيذ توصيات مؤسسة ليدوس، شريكها في االستشارات األمنية. وقد أفضى 

ذلك إلى مزيد من التحسن في مستوى الضوابط األمنية الحساسة CSC20 خالل العام الماضي. وقد أدت الجهود المبذولة في مجال البنية التحتية إلى وقت 
تشغيل قدره 99.999 في المائة لجميع خوادم Tier 1 )التي تواجه المجتمع المحلي( خالل العام الماضي.

وتشارك بنشاط هندسة نظام أسم النطاق، المسؤولة عن خادم الجذر الذي تديره ICANN، في اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر وتجمع اللجنة االستشارية 
لنظام خادم الجذر بهدف صريح من التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين المهتمين في المجتمع على الموضوعات المتعلقة مباشرة بنظام خادم الجذر. 

كما قامت هندسة نظام أسم النطاق برعاية وتسهيل عملية متعددة المراحل تعاونية مع مشغلي آخرين لخادم الجذر ركزوا على جوانب االتصال خالل إحدى 
الفعاليات التي قد تسبب اضطرابات تشغيلية.
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3.3 دفع التميّز التشغيلي والتقني والتنظيمي
التميز والذكاء التنظيمي

في العام المالي 2017، أنشأت مؤسسة ICANN فريق التقييم والتحسين التنظيمي. حيث قاد هذا الفريق التقييم الداخلي الثالث على صعيد المنظمة ككل 
ووفق تقييم المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة. وقد وضعت المنظمة إصدار داخلي لمؤشرات المساءلة، قبل اإلصدار العام في أوائل العام المالي 2018. 

واستخدمت التكنولوجيا إلنشاء الصفحة الرئيسية التي تم إصدارها في وقت مبكر من العام المالي 2018.

استكشف مؤشرات المساءلة  

https://www.icann.org/accountability-indicators
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إدارة المواهب

في العام المالي 2017، شاركت إدارة الموارد البشرية التابعة لمؤسسة ICANN عبر المنظمة لتمكين األقسام من تحقيق أهدافها وغاياتها االستراتيجية، 
وتعيين أفضل المواهب والحفاظ عليها، وتعزيز القادة والمهارات، وخلق بيئة تعمل فيها الفرق وتحفزها على أداء أدوارها في خدمة مهمة ICANN. وتشمل 

اإلنجازات الرئيسية للعام المالي 2017 ما يلي:

كسب المواهب

دعم النمو العالمي واالستراتيجي للمنظمة من خالل توظيف 38 موظفاً جديداَ. اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2017، كان لدى ICANN عدد 397 	 
شخصا في 32 دولة.

إطالق برنامج متدرب ICANN الذي يمكنها من توسيع نطاق مشاركتها والتفاعل مع الخريجين أو المهنيين الشباب من خالل تقديم تجربة تعليمية مؤقتة 	 
ومركزة ومدفوعة األجر على المشروعات.

مشاركة الموظفين

تم إجراء استطالع ICANN السنوي لألشخاص، في كانون الثاني/يناير 2017، والذي أشار إلى إجمالي معدل رضا بنسبة %85 مع العمل في 	 
ICANN. ونتيجة لهذا االستطالع، يجري العمل على تنفيذ بنود العمل الرامية إلى تعزيز االتصاالت وإدارة فرق العمل.

خلق وإيجاد بيئة العمل تتسم بالمرونة والمبادئ التوجيهية للعمل عن بعد وورش العمل.	 

التعلم وتنمية المهارات

تم إطالق أداة اللغة على اإلنترنت التي توفر القدرة على تعلم ما يزيد عن 80 لغة في أي وقت وفي أي مكان.	 

تم إطالق سلسلة "التعرف على ICANN" في عام 2017 لتعزيز المعرفة األساسية الداخلية.	 

تم تقديم 12 دورة تعليمية لتنمية المهارات القيادية والمهارات الشخصية التي تضمنت عناوين مثل "المحادثات الحاسمة" و"تحديد األولويات وإدارة 	 
الوقت."

الفاعلية التنظيمية وفاعلية فرق العمل

 تم تنفيذ نظام تخطيط موارد الشركات )ERP(، أوراكل. وأتاح ذلك 	 
للمنظمة إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية تحت مظلة واحدة بدال 

من االعتماد على 11 نظاًما متباينًا.

 كما ساعدت في عقد ثمانية اجتماعات خارجية على مستوى األقسام 	 
بهدف مساعدة الفرق على وضع الخطط االستراتيجية للسنة المالية 

القادمة.

 تم تدعيم إدارة أداء المنظمة وتحديد األهداف مرتين في العام، فضال 	 
عن عملية مراجعة التعويض واالستحقاقات السنوية.

 تمكين التنفيذ السلس لمبادرات التغيير واسعة النطاق من خالل توفير 	 
الخبرة في إدارة التغيير في المشروعات الكبيرة.

 تم إطالق وظيفة شريك األعمال التي تمكن الشراكة االستراتيجية 	 
للموارد البشرية مع اإلدارات لتحقيق األهداف التنظيمية.

الفاعلية التنظيمية وفاعلية فرق العمل

 مشاركة 
فريق العمل

 التعلم 
وتنمية المهارات

 جذب 
المواهب
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تدريبات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بأن مهارات أعضاء مجلس اإلدارة ذات أهمية حاسمة لتعزيز قدرته على العمل بشكل فعال في بيئة ICANN المعقدة والمتطورة، 

ويلتزم المجلس بتقديم الدعم المناسب لتدريب المديرين وتطويرهم. ووفقا التجاه مجلس اإلدارة، قامت منظمة ICANN بوضع برامج تهدف إلى إرشاد 
ودعم عمليات تطوير أعضاء مجلس اإلدارة لتحسين مجموعة المهارات الفردية واألداء الجماعي لمجلس اإلدارة. وحضر مجلس اإلدارة العديد من الدورات 

التدريبية في العام المالي 2017، على النحو الوارد في مؤشرات المساءلة وسيواصل القيام بذلك.

ICANN الجامعة الفنية لـ
منذ عام 2012، قامت منظمة ICANN بالتدريب مباشرة أو عن طريق شركاء التدريب على DNS والتقنيات األخرى. ومن خالل التعاون مع الشركاء 
الرئيسيين مثل مركز موارد بدء التشغيل الشبكي )NSRC( وكذلك نطاقات ccTLD والهيئات األخرى، غالبا ما توفر مؤسسة ICANN التدريب وبناء 

القدرات على DNS وDNSSEC وتخفيف المخاطر وعمليات التسجيل. كما توفر منظمة ICANN التدريب للهيئات الحكومية وأعضاء مجتمع السالمة 
العامة عند الطلب.

وفي عام 2015، عرضت منظمة ICANN "كيف تعمل" سلسلة من الدروس المتاحة في معظم اجتماعات ICANN. والغرض من هذه الدروس هو توفير 
المعرفة التأسيسية حول التقنيات والمنهجيات الرئيسية. وقد شملت الموضوعات أساسيات نظام أسماء النطاقات DNS، انتهاك نظام أسماء النطاقات وشبكة 

اإلنترنت ونظام خادم الجذر، الجمعية العالمية لشبكة الويب )W3C(، وفريق عمل هندسة اإلنترنت )IETF(، وغيرها من الموضوعات. وتهدف هذه 
.ICANN السلسلة الوصول إلى األعضاء الجدد في المجتمع وربما تحقيق االستفادة من الدروس على مستوى المؤسسة، وخاصة قبل اجتماع

كما يعمل المسؤول الرئيس الفني أيًضا مع فريق خدمة المسؤولية العامة لـ ICANN لتحديد المناهج التعليمية المحتملة للمنصة 
http://learn.icann.org والعمل كخبراء في الموضوع أثناء تقديم الدورة التدريبية.

https://kpi-dashboard.icann.org/sgat/objective_3/3.3/goal_33.html
http://learn.icann.org
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4.1  تشجيع المشاركة واالنخراط في منظومة حوكمة اإلنترنت الحالية على 
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

4.2  توضيح دور الحكومات في ICANN والعمل معها لتعزيز التزامها بدعم 
منظومة اإلنترنت العالمية

4.3  المشاركة في تطوير منظومة عالمية وموثوقة وشاملة وتعددية لحوكمة 
اإلنترنت تتناول مشكالت اإلنترنت

4.4  تعزيز وضوح األدوار وإقرار آليات من أجل زيادة مستوى الثقة داخل 
المنظومة المتجذرة في المصلحة العامة

الهدف 4
تعزيز دور ونهج 

أصحاب المصلحة 
المتعددين في 

ICANN

4
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إنجازات العام المالي 2017

تسعى ICANN جاهدة لتوضيح الروابط واألُطر التي تشكل أساس مسؤولياتها في منظومة اإلنترنت. وتلتزم 
المؤسسة أيًضا بتطوير وسائل لتحقيق وتعزيز إشراف ICANN في منظومة متطورة. تتعهد ICANN بغرس 
قيادة الفكر بالطرق التي يمكن من خاللها خدمة مجموعة معقدة من دوائر اإلنترنت، وتلتزم بتعزيز العالقات مع 

أعضاء هذه المنظومة المتطورة لتحقيق األهداف المشتركة وخدمة المصالح العامة.

وبتوسيع نطاق هذه الجهود، ودون السعي إلى توسيع دورها واختصاصها، تلتزم ICANN بالمساهمة في 
تحقيق وضوح أكبر لدورها للنظام البيئي لحوكمة اإلنترنت بأكمله. وترى ICANN أنه ثمة فرصة لتصبح 
المنظومة أقوى من خالل المزيد من التعاون والتنسيق. وتتعهد ICANN باتصاالت علنية وشفافة لتعزيز 

إنترنت عالمي واحد ومفتوح للمصلحة العالمية.

4.1 تشجيع المشاركة واالنخراط في منظومة حوكمة 
اإلنترنت الحالية على المستوى المحلي واإلقليمي 

والدولي
يتبع عمل المنظمة الحكومية الدولية والمشاركة الحكومية في دعم الهدف 4 نموذج مشاركة ذات ثالث ركائز أقره مجلس اإلدارة: مشاكل القيادة، حيث 
تلعب ICANN دورا قياديا لحماية دورها في منظومة حوكمة اإلنترنت؛ وقضايا المشاركة التعاونية حيث نلعب دورا ثانويا أو القيام بدور أثناء العمل 

مع اآلخرين؛ والمشاركة االنتقائية لموضوعات محددة أو قضايا موضوعية، ضمن اختصاص ICANN، والقضايا القائمة والناشئة في الطبقة االجتماعية 
واالقتصادية للحوكمة الرقمي. وتركز هذه التوعية والمشاركة على الحصول على الدعم االستراتيجي من الحكومات الوطنية والجماعات الحكومية الدولية 

اإلقليمية والدولية والمنظمات الحكومية الدولية لمساندة دور ICANN منظومة حوكمة اإلنترنت ومن أجل منهج أصحاب المصلحة المتعددين في المشاركة 
وصنع القرار. وتملك الحكومات والهيئات الدولية الحكومية العديد من األماكن متعددة األطراف تعمل من خاللها ولكن تعد ICANN واحدة من عدد قليل 
من ميادين أصحاب المصلحة المتعددين للمشاركة الحكومية. وعلى هذا النحو، يصبح من الضروري الحفاظ على استمرار مشاركة هذه الدائرة. في العام 

 .IANA قد ركز في بداية العام المالي على الدعم وشرح عملية انتقال اإلشراف على وظائف )GE( المالي 2017، وهذا يعني أن قسم المشاركة الحكومية
وبمجرد تحقيق هذا الحدث بنجاح، انتقل التركيز إلى شرح ودعم المشاركة في األنشطة الجارية لتنفيذ عملية االنتقال بما في ذلك شرح الهيكل الجديد 

ودور المجتمع الُممكن ذو الصالحيات. ومن أوجه التركيز، كان التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى المشاركة الفعالة والمتنوعة، بما في ذلك من جانب 
الحكومات، في عمليات مسار العمل WS2( 2(. حيث يضمن تشجيع وتسهيل المشاركة الحكومية في هذه العمليات، مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين 

وتسمح للحكومات على حمل المعلومات والرسائل من خارج عمليات ICANN إلى أماكن أخرى متعددة األطراف.

في وقت الحق من هذا العام، ركز العمل أكثر على تشجيع المشاركة على نطاق أوسع مع المنظومة العالمية القائمة لحوكمة اإلنترنت )IG(. كان أحد أبرز 
الفعاليات هو المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت )IGF( لسنة 2016 الذي عقد في غواداالخارا، المكسيك. وكان هذا منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي األول 
منذ تجديد الوالية من خالل عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات WSIS +10 في األمم المتحدة. وقد تم تمثيل ICANN على 
أحسن وجه في منتدى حوكمة اإلنترنت 2016 بوفد من مجلس اإلدارة والمشاركة المجتمعية الفعالة والموظفين. وقد نظمت ICANN فعالية "يوم الصفر" 
قبل المؤتمر كجلسة في قاعة المدينة ركزت على انتقال اإلشراف على وظائف IANA. كما قدم منتدى حوكمة اإلنترنت فرصا لمقابلة أعضاء معينين من 
الحكومة لشرح الهيكل الجديد. وكانت هذه األنواع من األحداث تمثل جانبا هاما من جوانب النجاح في إقرار نقل اإلشراف على وظائف IANA من قبل 

المجتمع العالمي بما في ذلك الحكومات.
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باإلضافة إلى ذلك، شاركت ICANN في منتديات حوكمة اإلنترنت الوطنية 
واإلقليمية )NRI( مثل منتدى حوكمة اإلنترنت اإلقليمي لمنطقة دول آسيا-المحيط 

الهادئ؛ والعديد من فعاليات منتدى حوكمة اإلنترنت اإلقليمي األفريقي؛ ومنتدى 
حوكمة اإلنترنت في الواليات المتحدة وغيرها من فعاليات حوكمة اإلنترنت مثل 

الحوار األوروبي حول حوكمة اإلنترنت؛ والقمة األفريقية لإلنترنت، ومدرسة 
Meissen لحوكمة اإلنترنت، وICANN Studenkries؛ ومدرسة أمريكا 

الالتينية ومنطقة الكاريبي لحوكمة اإلنترنت على سبيل المثال ال الحصر. وتعتبر 
منتديات حوكمة اإلنترنت وفعاليات حوكمة اإلنترنت هذه بمثابة منابر مناقشة مهمة 
لألفكار وتطوير أفضل الممارسات لمعالجة القضايا المتعلقة باإلنترنت التي حددها 
المجتمع. كما أنها تعزز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في الفعاليات الوطنية 
واإلقليمية. أما المخرجات من منتدى حوكمة اإلنترنت الوطني واإلقليمي فتتخذ مكانة للصعود إلى المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت مع األفكار والحلول 

المشتركة والمكررة في كل إعادة. كما دعمت ICANN منتدى حوكمة اإلنترنت ومنتدى حوكمة اإلنترنت الوطني واإلقليمي باعتبارها عضوا في المجموعة 
.)IGFSA( وباعتبارها عضوا في اللجنة التنفيذية الرابطة الداعمة لمنتدى حوكمة اإلنترنت )MAG( االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين

اقرأ المزيد عن جلسة ICANN في منتدى حوكمة اإلنترنت 2016  

4.2 توضيح دور الحكومات في ICANN والعمل 
معها لتعزيز التزامها بدعم منظومة اإلنترنت العالمية 

وفي العام المالي 2017، واصلت المشاركة الحكومية عملها مع الحكومات 
لمساعدتها في توضيح دورها في ICANN وعملت معها على تعزيز التزامها بدعم 

منظومة اإلنترنت العالمية من خالل تشجيع الحكومات على االنضمام إلى اللجنة 
االستشارية الحكومية )GAC(. وصل عدد األعضاء في اللجنة االستشارية الحكومية 

GAC حاليًا إلى 173 عضو باإلضافة إلى 36 مراقب. وكلما زادت عضوية 
GAC وزادت تغطيتها بشكل أكثر شموليتها، زادت أهمية GAC بالنسبة لحكومات 

العالم من أجل معالجة القضايا الفنية ذات الصلة. وهذا ذو أهمية استراتيجية في 
موازنة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين مع المشاركة الحكومية في أماكن أخرى 

متعددة األطراف. 

ويتمثل التحدي المستمر في هذا العمل في معدل وقت االستجابة المتكرر التخاذ ما يلزم لممثلي الحكومات بسبب التغيرات في المهام أو التشكيالت الوزارية 
أو الحكومة بسبب العمليات السياسية. وهذا يعني أن هناك في كثير من األحيان وزارة أو موظف جديد داخل الهيئات التنظيمية التي تكون مسؤولة عن 

اإلنترنت في بلد ما. ومن الضروري توفير معلومات أساسية لحمل المشاركين الجدد في GAC على سرعة التعامل مع القضايا بحيث يمكنهم المشاركة 
الكاملة في عملية وضع السياسات والقضايا التي تمت مناقشتها في ICANN. لذلك، عملت المشاركة الحكومية مع قيادة GAC على تحديد المعلومات 

واألنشطة التي من شأنها تعزيز المشاركة داخل ICANN حالما تتخذ الحكومة قرار االنضمام إلى GAC. وبالتحديد، من خالل العمل مع مجموعة عمل 
اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهّمشة )URWG( ومجموعة عمل السالمة العامة )PSWG( وبالتعاون مع اإلدارات األخرى )المشاركة 

العالمية ألصحاب المصلحة، وضع السياسات ومكتب المدير الفني المسؤول( قمنا بوضع نموذج لورشة عمل بناء القدرات والتدريبات. وتشكل هذه الجلسات 
مشاركة مدفوعة بالطلب مع محتوى مصمم حسب ردود االستطالع من المنطقة التي يقام فيها الحدث. وتستخدم ورش العمل شراكة بين العاملين في 

ICANN وقادة المجتمع والخبراء المتخصصين لتوفير التعليم وتسهيل الحوار. وتم عقد ورش عمل ناجحة في نيروبي، كينيا ونيدي وفيجي وجوهانسبرغ 
 GAC في جنوب أفريقيا. وأصبحت هذه الفعاليات اآلن نموذجا للمشاركة القائمة على الطلب والتي تستهدف على وجه التحديد مصالح واحتياجات أعضاء
والسالمة العامة لزيادة المعرفة باإلنترنت والمشاركة الفعالة في عمليات وضع سياسات ICANN. وسوف نستمر في عقد ورش عمل أخرى لبناء قدرات 

GAC على المستوى اإلقليمي في مناطق أخرى.

 

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2016-day-2-room-9-of14-icann
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2016-day-2-room-9-of14-icann
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4.3 المشاركة في تطوير منظومة عالمية وموثوقة 
وشاملة وتعددية لحوكمة اإلنترنت تتناول مشكالت 

اإلنترنت 

خارج ICANN، عمل العاملين في المشاركة الحكومية أيًضا مع جمعية اإلنترنت ومعهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات، ومجموعات أخرى في شراكة 
مع مختلف البعثات الحكومية لتقديم عروض معلوماتية ومناقشات حول موضوعات ذات صلة باإلنترنت للدبلوماسيين في نيويورك من الجمعية العامة لألمم 
المتحدة واللجنة األولى والثانية والثالثة لجدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2017. ونظمت أيًضا فعاليات توعية وفعاليات إعالمية للبعثات لدى 

األمم المتحدة في جنيف ولمختلف المندوبين لدى المنظمات الحكومية الدولية. 

 .)CSTD( التابع لمفوضية العلوم والتكنولوجيا والتنمية لدى األمم المتحدة )EC( أيًضا بفاعلية في أعمال فريق عمل تعزيز التعاون ICANN وشاركت
حيق يقوم فريق عمل تعزيز التعاون التابع لمفوضية العلوم والتكنولوجيا والتنمية لدى األمم المتحدة بمراجعة ودراسة المساهمات بشأن ما يشكل خصائص 

التعاون المعزز وما ينبغي أن تقدمه توصيات مفوضية العلوم والتكنولوجيا والتنمية لدى األمم المتحدة إلى األمم المتحدة في عام 2018.

وشملت األعمال األخرى في منظومة حوكمة اإلنترنت حضور اجتماعات مجموعات العمل التابعة لمجلس االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن القمة العالمية 
 .)ITRs( وفريق الخبراء المعني بالقوانين الدولية لالتصاالت )CWG-Internet( وبشأن قضايا السياسة العامة لإلنترنت ،)WSIS( لمجتمع المعلومات

كما شاركت ICANN مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، حيث شاركت كعضو في المجتمع الفني في مؤتمر رؤساء دول مجموعة 
العشرين حول تكنولوجيا االتصاالت المعلوماتية في برلين. 
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4.4 تعزيز وضوح األدوار وإقرار آليات من أجل 
زيادة مستوى الثقة داخل المنظومة المتجذرة في 

المصلحة العامة 
قيادة جديدة

في كانون الثاني/يناير عام 2017، حل جيمي هيدالند محل ألين غروغان نائبًا أول لرئيس شعبة االمتثال التعاقدي وضمانات 
العمالء. ومنذ ذلك الحين، كان لدى القسم ارتباطات متكررة ومباشرة مع المجتمع، بما في ذلك:

	  اجتماع بين مجلس األطراف غير المتعاقدة في ريكيافيك، أيسلندا.
)RySG( الذي شارك فيه االمتثال في جلسات مع مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت ICANN58 اجتماع  	

ومجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت )RrSG( واللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ودائرة الملكية 
الفكرية )IPC( ودائرة األعمال )BC( واللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )SSAC( واللجنة االستشارية الحكومية 

.)GAC(
	  قمة قسم النطاقات العالمية، حيث شاركت ICANN في مائدة مستديرة.

.ICANN59 جلسات  	

شارك قسم االمتثال التعاقدي أيًضا في عدد من دعوات مجموعة أصحاب المصلحة. ونشر فريق االمتثال التعاقدي عددا من المدونات التي تضع أهدافاً رفيعة 
المستوى لإلدارة، بما في ذلك تعزيز الشفافية بشأن الشكاوى المبلغ عنها وكيفية حلها؛ والتنسيق مع مكتب المدير الفني المسؤول في تحديد أسوأ الجهات 

الفاعلة وتحديد كيفية متابعتها؛ وتيسير إنشاء مجموعة عمل مخصصة على نطاق المجتمع لمناقشة أمور االمتثال وأمور ضمانات المستهلك. 

 وقام قسم االمتثال التعاقدي في ICANN بتعيين أول مدير لضمانات المستهلك،
بريان شيلينغ، والذي بدأ عمله في 1 يونيو/حزيران 2017.

اقرأ المزيد عن إعالن برايان شيلنغ  

https://www.icann.org/news/announcement-2017-05-23-en
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االمتثال التعاقدي
فريق ICANN لالمتثال التعاقدي: 

 تلقى إجمالي

49,249 
 شكوى من

يوليو/تموز 2016 إلى يوليو/تموز 2017

 أغلق إجمالي 

43,535 
 شكوى من

يوليو/تموز 2016 إلى يونيو/حزيران 2017

 وكان متوسط وقت
 سريان المعاملة

11.8 
يوًما أيام من وقت تلقي الشكوى إلى 

وقت انتهاءها

عمليات التدقيق
يعد برنامج ICANN لتدقيق االمتثال التعاقدي نشاطاً مستمراً ومتتابع من أجل تحديد أوجه القصور ومعالجتها بشكل استباقي. أكملت ICANN جولتين من 

اتفاقية اعتماد أمين السجل )RAA( لعام 2013، وأكملت جولة واحدة لبرنامج تدقيق اتفاقية السجل الجديد، وهي بصدد االنتهاء من الجولة الثانية. تشمل 
الجولة الثانية نطاقات TLD مع مراعاة الضمانات المنطبقة على الفئة 1 من نطاقات gTLD )حماية المستهلكين والسالسل الحساسة واألسواق المنظمة(. 

اقرأ المزيد  

تعلُّم االمتثال التعاقدي عبر اإلنترنت
أطلق فريق االمتثال التعاقدي في ICANN ثالث مخططات معلوماتية توضيحية إضافية وصفحات معرفة المزيد الجديدة لتحسين المعرفة وزيادة وعي 

المجتمع بموضوعات االمتثال التالية: نقل الملكية، عدم دقة نظام WHOIS، تجديد النطاق، عن النطاقات المفقودة. 

شكوى عدم دقة بيانات WHOISشكوى نقل الملكيةشكاوى تجديد اسم النطاق

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/management-2013-05-03-en
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
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جهود التوعية
عقد فريق االمتثال التعاقدي في ICANN العديد من أنشطة التوعية بالتعاون مع فريق قسم النطاقات العالمية وفريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة. 

وكانت هذه األنشطة تمثل فرصا لألطراف المتعاقدة لتحقيق فهم أفضل لمختلف االلتزامات والقضايا التعاقدية مع التركيز على االستباقية في االمتثال. كما 
أجرى الفريق اجتماعات مباشرة من طرف آلخر مع األطراف المتعاقدة من أجل معالجة أسئلتهم الخاصة باالمتثال. 

اقرأ المزيد  

المشروع المركز لتحسين االمتثال
أطلق فريق االمتثال التعاقدي في ICANN مشروعات متعددة بما في ذلك اإلشعار الثالث لمشروع التحسين المستمر. ويتمثل هدفه في تحسين معدل امتثال 

أمين السجل ومعدل القرار. وركزت مشروعاتنا األخرى على ما يلي:

امتثال أمين السجل في مجتمع آسيا والمحيط الهادي مع التحقق من نظام WHOIS الختبار االمتثال لمتطلبات اتفاقية اعتماد أمين السجل لسنة 2013.	 

مشروع تدقيق صحة المعالجة الختبار وإقرار المعالجة السابقة. 	 
اقرأ المزيد في التحديثات ربع السنوية  

األسبوع السنوي الثالث للتحسين المستمر لالمتثال التعاقدي
عقد فريق االمتثال التعاقدي ورشة العمل السنوية الثالثة للتحسين المستمر في شباط/فبراير 2016. وكان الهدف هو تحديد ومناقشة الفرص لزيادة وتحسين 

الجودة والكفاءة. ساعد الخبراء في هذا المجال في حوالي 25 جلسة وعالجوا مناقشات بشأن نظام إصدار البطاقات، والعملية، واإلجراءات، ونماذج االتصال 
وأنواع مختلفة لمجاالت االمتثال ذات الصلة بالتزامات العقود. 

ويواصل الفريق رحلته لتعزيز برنامج االمتثال التعاقدي وتحسين الشفافية والمساءلة. 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2016
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016
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5.1  العمل كجهة إشراف لتحقيق المصلحة العامة
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5.3  تمكين أصحاب المصلحة الحاليين والجدد من المشاركة الكاملة في أنشطة 
ICANN

الهدف 5
وضع إطار عمل 
المصلحة العامة 

العالمية وتنفيذه التزاما 
ICANN بمهمة

5

86



87 87 | التقرير السنوي للعام المالي 2017: تحقيق األهداف والغايات االستراتيجية للعام المالي 2017

تسعى ICANN جاهدة إلى تحديد إطار مصلحة عامة بهدف تعزيز المصلحة العامة العالمية بالتنسيق مع أنظمة المعّرفات 
 ICANN وسوف يوضح إطار العمل أدوار وأهداف وإنجازات .ICANN الفريدة لإلنترنت إضافة إلى تعزيز مهمة

في تعزيز المصلحة العامة وذلك عن طريق بناء القدرات ومن خالل زيادة قاعدة من أصحاب المصلحة المتنوعين دوليًا 
والمطلعين والمشاركين في ICANN. كما سيكون في األعوام المالية التالية نواحي تركيز إضافية حسبما يقرره مجتمع 

ومؤسسة ICANN من خالل عملها.

5.1 العمل كجهة إشراف لتحقيق المصلحة العامة 
تعريف المصلحة العامة 

كجزء من كل قرار جوهري يتخذه مجلس إدارة ICANN، يصحب هذا القرار عرض ألسبابه. وضمن هذه األسس المنطقية، تواصل ICANN تحديد 
يصب هذا القرار في المصلحة العامة. في أثناء إكمال عملية نقل اإلشراف على وظائف IANA وتنفيذ توصيات مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز 

مساءلة ICANN، عززت تحديثات بنود التأسيس واللوائح أيًضا من التزامات ICANN بالعمل كمشرف على المصلحة العامة. في حين أن مجتمع 
ICANN ككل لم يتحرك نحو وضع تعريفات جماعية للمصلحة العامة، إال أن ICANN، من خالل العديد من األقسام، بما في ذلك قسم دعم المسؤولية 

العامة والقسم القانوني، ظلت متاحة للمجتمع لدعم عمله إذا طلب ذلك. 

إنفاذ سياسات تضارب المصالح
هناك جانب آخر من العمل كمشرف على المصلحة العامة هو تنفيذ ICANN لسياسات تضارب المصالح التنظيمية وتضارب مصالح مجلس اإلدارة، والتي 
تحمي من االستفادة غير المالئمة لمجلس إدارة ICANN أو أعضاء المنظمة. وعلى الصعيد الداخلي، تظل مؤسسة ICANN في مستوى المشاركة بنسبة 

100 في المائة في استكمال النماذج المطلوبة. وبالنسبة لمجلس إدارة ICANN والمسؤولين، تحتفظ ICANN بملخصات محدثة لرسالة بيان االهتمام 
الخاصة بها.

اقرأ المزيد  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/sois-en
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2016201720182019

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع الثاني من العام 2014
 GNSO2 مراجعة

الربع الثاني من العام 2016
GNSO2 تنفيذ

الربع الرابع من العام 2015
CCT مراجعة

الربع الثاني من العام 2018
تنفيذ المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك

الربع الثاني من العام 2016
مراجعة المجتمع الشامل

الربع الثالث من العام 2018
تنفيذ المجتمع الشامل 2

الربع الثاني من العام 2016
المراجعة الثانية لفريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات

الربع األول من 2019
SSR2 تنفيذ

الربع الرابع من العام 2016
مراجعة خدمة دليل التسجيل )نظام WHOIS2 سابقًا(

الربع الثاني من العام 2019
RDS-WHOIS2 تنفيذ

الربع األول من 2017
مراجعة فريق مراجعة مساءلة وشفافية ICANN الثالث

الربع الثالث من العام 
2019

ATRT3 تنفيذ

الربع الرابع من العام 2016
مراجعة منظمة دعم العناوين الثانية

الربع األول من 2018
تنفيذ منظمة دعم العناوين

الربع األول من 2017
مراجعة لجنة الترشيح الثانية

الربع الثالث من العام 2018
تنفيذ لجنة الترشيح الثانية

الربع الثاني من العام 2017
RSSAC المراجعة الثانية لـ

الربع الرابع من العام 2018
تنفيذ اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

الربع الثاني من العام 2017
مراجعة للجنة االستشارية لألمن واالستقرار الثانية

الربع الرابع من العام 2018
تنفيذ للجنة االستشارية لألمن واالستقرار الثانية

الربع الثالث من العام 2018
مراجعة منظمة دعم أسماء رموز البلدان الثانية

الربع الرابع 
من العام 

2019 
تنفيذ 

ccNSO2

وصف مختصر:
المراجعات التنظيميةالمراجعات النوعية

التواريخ المستقبلية قائمة على أساس التنبؤ وتخضع للتغيير
 التنفيذ التنفيذ التنفيذ التنفيذ

5.2 تعزيز األخالقيات والمساءلة والشفافية عبر 
ICANN قطاعات مجتمع

المراجعات
توفر المراجعات وسيلة للتقييم المستقل لفعالية هياكل ICANN وأداء ICANN تجاه التزاماتها بالتحسين المستمر. وتسعى ICANN جاهدة من أجل 

تحقيق التميز التشغيلي من خالل تنفيذ التحسينات الموصى بها. وفي حين يوضح أداء هذه المراجعات التزاما بضمان المساءلة والشفافية، إال أن لكل مراجعة 
موضوع يحظى باهتمامها.
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في أعقاب االلتزامات المنصوص عليها في لوائحها الداخلية، قامت ICANN بإحراز التقدم التالي في تنفيذ المراجعات الخاصة والتنظيمية وتنفيذ توصيات 
المراجعة:

المراجعات النوعية وسير أعمال التنفيذ
مستجدات المراجعات النوعية: فريق مراجعة مساءلة وشفافية ICANN الثالث )ATRT3(، وأيًضا المنافسة، مراجعة ثقة واختيار المستهلكين 	 

)CCT(، الثانية األمن واالستقرار والمرونة لنظام أسماء النطاقات )SSR2( وأيًضا عمليات WHOIS لمراجعة خدمة دليل التسجيل 
)RDS/WHOIS2( جميعًا قيد التنفيذ.

مراجعة محدد لتقدم التنفيذ: سيتم تنفيذ التوصيات المعتمدة من مجلس اإلدارة الناتجة عن فريق مراجعة مساءلة وشفافية ICANN الثاني بنشر تقرير 	 
شفافية ICANN، كما تم االنتهاء من تنفيذ التوصيات التي وافق عليها مجلس اإلدارة الناتجة عن مراجعة األمن واالستقرار والمرونة األولي في 

نيسان/أبريل 2017؛ وتم االنتهاء من تنفيذ التوصيات المعتمدة من مجلس اإلدارة الناتجة عن مراجعة نظام WHOIS األولي في أيلول/سبتمبر 2016. 

المراجعات التنظيمية ومستجدات التنفيذ
تقدم المراجعات التنظيمية: قامت الجهة المستقلة التي تجري الدراسة لمراجعات ASO وأيًضا المجتمع الشامل بتقديم تقاريرها النهائية؛ ومن المتوقع 	 

أن يتخذ المجلس إجراءات بشأن الخطوات التالية في أوائل عام 2018. وتجري المراجعات الثانية للجنة االستشارية لنظام خادم الجذر وأيًضا لجنة 
الترشيح مع التقارير النهائية المتوقعة في منتصف 2018. وأصبح اختيار الجهة المستقلة التي تجري الدراسة للجنة SSAC وشيًكا؛ وستبدأ المراجعة 
بعد اجتماع ICANN60. تم تأجيل المراجعة الثانية لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرموز البلدان إلى أغسطس/آب 2018 من خالل قرار من مجلس 

اإلدارة.

 تنفيذ التوصيات من المراجعات التنظيمية: بدأ تنفيذ توصيات المراجعة الثانية للمنظمة الداعمة لألسماء العامة في آذار )مارس( 2017 ويتقدم التنفيذ 	 
كما هو مخطط له.

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/ssr
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/ssr
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program
https://community.icann.org/display/SSR/SSR1+Review+Implementation+Home
https://community.icann.org/display/WHO/WHOIS+Review+Implementation+Home
https://community.icann.org/display/WHO/WHOIS+Review+Implementation+Home
https://www.icann.org/resources/reviews/org/alac
https://www.icann.org/resources/reviews/org/aso
https://www.icann.org/resources/reviews/org/nomcom
https://www.icann.org/resources/reviews/org/rssac
https://www.icann.org/resources/reviews/org/ssac
https://www.icann.org/resources/reviews/org/nomcom
https://www.icann.org/resources/board-material/prelim-report-2017-09-23-en#1.e
https://www.icann.org/news/announcement-2017-04-06-en
https://www.icann.org/news/announcement-2017-04-06-en
https://www.icann.org/resources/reviews/org/ccnso
https://community.icann.org/display/GRWG/GNSO+Review+Working+Group+Home
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المشاركة الفعالة للمجتمع
تقدم ICANN للمجتمع مجموعة من األساليب للمشاركة في عمليات المراجعة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعليقات العامة والدراسات 

 ICANN والمشاركة في المراجعات كأعضاء في فريق أو مراقبين. كما تدعم ICANN االستقصائية والمشاركة في الجلسات المفتوحة في اجتماعات
المشاركة المجتمعية الفعالة من خالل االستفادة من مجموعة متنوعة من القنوات المختلفة بما في ذلك موقع ICANN على اإلنترنت وقنوات مواقع التواصل 

االجتماعي وفريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في ICANNوالتوعية من خالل قيادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية إلى مجتمعاتهم 
المعنية. 

 .ICANN عدة مبادرات جديدة تهدف إلى تحسين الوعي والمشاركة في عملية صنع القرار لدى أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN لدى

كما هو منصوص عليه في لوائحها، تعمل ICANN على وضع معايير تشغيلية للمراجعة لمراجعات محددة، وتجميع أفضل الممارسات، وضمان إجراء 	 
عمليات مراجعة متسقة وشفافة وخاضعة للمساءلة. 

لقد وثق مشروع مخطط سريان وتنفيذ العمليات وحل حاالت عدم االتفاق، والذي يدعى أيًضا "Hubba-Bubba"، عمليات للمراجعة ووضع السياسات 
والمشورة والمراسالت وصالحيات المجتمع الُممّكن ذي الصالحيات. وقد تم عرض العمليات على المجتمع إلدخالها في اإلعداد إلنشاء كتيبات العملية. 

.ICANN60 وسيتم نشرها في ICANN59 وقد تم عقد اجتماع حول سريان العمليات ألول مرة مع المجتمع في

ت لتعلیقا ا
مة لعا ا

یتم حث المجتمع على مناقشة 
المشكالت الكبرى قبل تقدیم طلب 

من أجل تقریر مشكالت أولي

تطلب تقریر مشكالت

یعّد مدیر فریق السیاسات تقریر تطلب تقریر مشكالت
مشكالت أولي (یشمل مسودة میثاق 

لعملیة وضع السیاسات)

تنشر تقریر المشكالت 
األولي للتعلیق العام

تطلب تقریر مشكالت

تقدم تقریر مشكالت نھائي (بما في 
ذلك میثاق عملیة وضع السیاسات 

المقترح باإلضافة إلى تقریر 
التعلیقات العامة)

تقریر المشكلة 
لي األوَّ

تقریر المشكلة 
لي األوَّ

تقریر التعلیقات 
العامة

میثاق 
لمجموعة 

PDP عمل

مجلس إدارة اللجنة االستشاریة
ICANN

ICANN مجلس منظمة دعم مجتمع
األسماء العامة

مجموعات/دوائر مجموعة العملمؤسسة ICANNفریق مراجعة التنفیذ
أصحاب المصلحة

منظمات الدعم واللجان 
االستشاریة

اللجنة االستشاریة فریق الصیاغة
الحكومیة

الطرف المتعاقد

GNSO عملیة وضع السیاسات للمنظمة الداعمة لألسماء العامة
2 نطاق القضیة1 تحدید المشكلة

الكلمات المفتاحیة

COMMUNITY

COMMUNITY

COMMUNITY

AC

AC

BOARD

BOARD

GNSO COUNCIL

GNSO COUNCIL

ORGANIZATIONORGANIZATIONORGANIZATION

ORGANIZATION IRTWORKING GROUPSG/CsSO/ACsDRAFTING TEAMGACREPORTER CONTRACTED PARTY
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5.3 تمكين أصحاب المصلحة الحاليين والجدد من 
 ICANN المشاركة الكاملة في أنشطة

المشاركة عن بعد
 NextGen شهادات إتمام دورات تدريبية مطورة عبر مختلف الموضوعات ومنصات اللغة. تم تعزيز ICANN Learn في العام الماضي، أضافت

وبرنامج تعاون زمالة الخريجين لتعزيز الدورات وتشجيع تطوير الدورة لتقييم احتياجات التعلم. وقد ارتفع الطلب على محتوى الدورة الفنية وتم أدراجه في 
خطة التنفيذ الخاصة بـ ICANN Learn للعام المالي 2018.

لم تجلب المراكز عن بعد أعدادا كبيرة من المشاركين الجدد إلى ICANN، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الطلب والمضاعفات التقنية. ونتيجة لذلك سيتم 
إلغاء تلك المراكز في نهاية العام المالي 2017. ويواصل فريق خدمة المسؤولية العامة توفير التنسيق والمشاركة عن بعد عند االقتضاء.

برنامج الزمالة وبرنامج NEXTGEN وبرامج التدريب

خضع برنامج الزمالة إلى مراجعة شاملة لتقييم نقاط القوة ومجاالت التحسن قدما. حيث تم إجراء استطالع لجميع الخريجين البالغ عددهم 603 حتى اآلن 
لفهم مستوى مشاركة الزمالة في ICANN. وأجريت أيًضا تغييرات استجابة للتعليقات الواردة من المجتمع من خالل عملية التعليق العام، وأهمها فيما يتعلق 

برفع القيود المفروضة على البلدان حتى يتسنى لألفراد من جميع أنحاء العالم أن يتقدموا بطلب. 

سوف تساعد التحسينات في معايير المرشحين وعملية االختيار برنامج الزمالة على أن يصبح برنامجا أكثر تنوعا ومتواصال عالميا للمساعدة في تسهيل 
 .ICANN مشاركة أكثر شموال في

يقوم برنامج NextGen@ICANN بتنويع الفئة العمرية لقاعدة أصحاب المصلحة، مما يوفر تجربة مثيرة ومفيدة. وقد تم تعديل لجنة االختيار في 
NextGen في العام الماضي لتشمل خريجي NextGen، باإلضافة إلى أعضاء المنظمات والمجتمع. 

وتم بنجاح إنجاز البرنامج التجريبي للتدريب الداخلي ونقله إلى إدارة الموارد البشرية للتنفيذ. 
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ICANN تاريخ
لعب فريق خدمة المسؤولية العامة دورا رئيسيا في إطالق مشروع تاريخ 

ICANN الذي يستكشف األحداث الرئيسية في نمو ICANN منذ نشأتها حتى 
اليوم. والهدف هو حفظ الذاكرة المؤسسية للمؤسسة من خالل توثيق قصص 

الشخصيات البارزة التي ساعدت في تشكيل ماضي ICANN وحاضرها. ويمكن 
للمجتمع اآلن العثور على الوثائق والصور ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت التي 
ساعدت في تجسيد تاريخ ICANN، فضال عن جدول زمني تفاعلي يعرض 

التسلسل الزمني لألحداث الهامة.
   ICANN اقرأ المزيد عن مشروع تاريخ

المصلحة العامة وحقوق اإلنسان
واصلت خدمة المسؤولية العامة المساعدة في تيسير ودعم عمل المجتمع المحلي في مجاالت المصلحة العامة وحقوق اإلنسان. وال تزال المناقشات بشأن 

هذين المجالين جارية، مع وجود نواتج محددة تخضع الحتياجات ومشاورات المجتمع المحلي. 

البرامج التجريبية لمرشدي إعداد المجتمع والتنوع من حيث النوع االجتماعي
يستمد برنامج إعداد المجتمع المستمر مما لدى أعضاء المجتمع من معرفة وخبرات 
لتطوير الهيكل والمحتوى والعملية الالزمة لضم أعضاء المجتمع الجدد إلى منظمات 
الدعم أو اللجان االستشارية أو مجموعات أصحاب المصلحة أو الدوائر. ومن خالل 
توجيه أعضاء جدد في المجتمع، تم تحديد الثغرات في موارد كل مجموعة وفرص 

تنمية القدرات خالل هذه المرحلة األولى. وقد تم وضع مسودة إلعداد مواد للمساعدة 
.ICANN على تحسين المشاركة واستبقاء المشاركين الجدد داخل

وقد أكمل التقييم التجريبي للتنوع من حيث النوع االجتماعي تقييًما أوليًا للبيانات 
المتاحة عن المشاركة حسب تنوع النوع االجتماعي، واستجاب لدعوات المجتمع 

من أجل زيادة البيانات النوعية عن طريق بدء استبيان تنوع النوع االجتماعي 
والمشاركة، والذي سيتبعه تقرير كامل يتم تعميمه على نطاق واسع على المجتمع.

اقرأ المزيد عن التقييم التجريبي لتنوع النوع االجتماعي  

ICANN مشروع تاريخ
www.icann.org/history

استطالع تنوع النوع االجتماعي 
)الجنس( والمشاركة

http://www.icann.org/history
http://www.icann.org/history
https://www.icann.org/news/announcement-2017-06-12-en


 | التقرير السنوي للعام المالي 2017:

المدفوعات 
المسددة 
للمديرين

93 | التقرير السنوي للعام المالي 2017: المدفوعات المسددة للمديرين



المدفوعات المسددة للمديرين
94  | التقرير السنوي للعام المالي 2017: المدفوعات المسددة للمديرين

  استعرض تقرير سداد المصروفات والمدفوعات األخرى   
لمديري ICANN – الفترة المالية المنتهية في 2017/30/6

https://www.icann.org/en/system/files/files/fy17-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-28oct17-en.pdf
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 مجلس 
 ICANN إدارة
والمجتمع والقيادة 

المؤسسية
تموز/يوليو 2016–حزيران/يونيو 2017
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ICANN مجلس إدارة
ولغاية 30 حزيران 2017

ستيف كروكر
 رئيس مجلس اإلدارة 

Shinkuro, Inc. المدير التنفيذي وأحد مؤسسي

شيرين شلبي
 نائب رئيس مجلس إدارة ICANN، شغل العديد من 

األدوار القيادية في المجال المصرفي والتكنولوجيا

ريناليا عبد الرحيم
 العضو المنتدب في شركة 

Compass Rose Sdn Bhd

مارتن بوترمان
 المستشار االستراتيجي المستقل، 

حوكمة اإلنترنت

بيكي بير
 نائب المستشار العام ومسؤول الخصوصية، 

Neustar

رون دا سيلفيا
 Network ،المدير التنفيذي والمؤسس

Technologies Global

كريس ديسيبان
 رئيس مجلس اإلدارة، 

WGP Global

آشا هيمراجاني
 استشاري أول، 

 ،Business Evaluation Center 
Knight Griffin Group جزء من

رافاييل "ليتو" إيبارا
 الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي، 

SVNet 

خالد قوبعة
 المؤسس والرئيس، 

معهد العالم العربي لإلنترنت
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ماركوس كومير
 استشاري مستقل، 

في مجال حوكمة اإلنترنت والسياسات

أكينوري مايمورا
 المدير العام، 

 قسم تنمية اإلنترنت، 
مركز معلومات الشبكة الياباني

يوران ماربي
عضو بمجوب منصبة في رئيًسا لمجلس 

ICANN ،اإلدارة والمدير التنفيذي

رام موهان
منسق عالقات اللجنة االستشارية لألمن 

 واالستقرار )غير مصوت( نائب الرئيس التنفيذي 
Afilias Ltd. ،ومسئول التكنولوجيا األول

كافيه رانجبار
 ،RSSAC منسق عالقات 

مسؤول تنفيذي للمعلومات غير مصوت، 
مركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول 

RIPE NCC اإلنترنت

جورج سادوسكي
 استشاري مستقل

توماس شنايدر
 منسق عالقات 

 اللجنة االستشارية الحكومية )غير مصوت(
نائب مدير شعبة العالقات الدولية ومنسق مجتمع 

المعلومات الدولي مكتب االتصاالت الفيدرالي 
 )OFCOM(، سويسرا

مايك سيلبير
المحامي والرئيس، اإلدارة القانونية والتجارية، 

Liquid Telecom

جون سوينينن
 منسق عالقات فريق عمل هندسة اإلنترنت، 

غير مصوت / رئيس مبادرات صناعة 
Nokia البرمجيات في شركة

لويزويس فان دير الن
 استشاري مستقل في االستراتيجية 

واالتصاالت والشؤون العامة والسياسة

مجلس إدارة ICANN )البقية(
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قادة المجتمع
ولغاية 30 حزيران 2017

فيليز يلماظ 
الرئيس

مدير خيارات البنية التحتية للشبكة ألوروبا والشرق 
Akamai Technologies ،األوسط وأفريقيا

كاترينا ساتاكي 
الرئيس

NIC.LV ،الرئيس التنفيذي

أندرو ماك 
الرئيس

AM Global Consulting ،المسئول الرئيسي

)GNSO( مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة )ccNSO( مجلس منظمة دعم أسماء رمز البلد

)ASO( منظمة دعم العناوين

GNSO المجموعة التجارية ألصحاب المصلحة لمنظمة دعم األسماء العامة

 )ASO( مجلس العناوين في منظمة دعم العناوين

دائرة مستخدمي األعمال التجارية

دائرة الملكية الفكرية

دائرة المزّودين ومزّودي خدمة االتصال

جون كوران 
الرئيس

ARIN ،الرئيس والمدير التنفيذي

جيمس بالديل 
الرئيس

GoDaddy ،نائب الرئيس، السياسة

وولف-أولريخ نوبين 
الرئيس

 DE-CIX ،استشاري

جريج شاتان 
الرئيس

McCarter & English LLP ،شريك
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قادة المجتمع )البقية(

مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية

تاباني ترافاينن 
الرئيس

 كبير المهندسين، 
Jyväskylä University

دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين

فرزانه بادي 
الرئيس

 دكتوراه. مرشح، 
معهد هامبورغ للقانون واالقتصاد

دائرة المصالح التشغيلية غير الربحية

كالوس ستول 
الرئيس

 الرئيس، 
Fundación Chasquinet

المنظمات اإلقليمية العامة

)AFRALO( المنظمة اإلقليمية لعموم إفريقيا

 عزيز هاللي 
الرئيس

 أستاذ جامعي
 المعهد الوطني 

لالتصاالت في المغرب

المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ 
)APRALO(

ساتيش بابو 
الرئيس

 رئيس وأحد مؤسسي
InApp Information Technologies

مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت

جرايم بونتون 
الرئيس
 مدير، 

 Analytics and Insights 
Tucows, Inc.

اللجنة االستشارية العامة

آالن غرينبرغ 
الرئيس

استشاري تقنية المعلومات واالتصاالت 

مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت

 Paul Diaz
الرئيس

 نائب الرئيس، 
شعبة السياسات، سجل المصلحة العامة
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قادة المجتمع )البقية(

المنظمات اإلقليمية العامة )تابع(

)EURALO( المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أوروبا

أوليفييه كريبين-ليبلوند 
الرئيس

 العضو المنتدب، 
Global Information Highway Ltd.

المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي 
)LACRALO(

هامبرتو كاراسكو 
الرئيس

طالب دكتوراه، جامعة إدنبرة

)NARALO( المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين لمنطقة أمريكا الشمالية

غلين ماكنايت 
الرئيس

استشاري تقنية المعلومات

اللجنة االستشارية الحكومية

توماس شنايدر 
الرئيس

نائب رئيس العالقات الدولية ومنسق مجتمع 
المعلومات الدولي، مكتب االتصاالت الفيدرالي 

)OFCOM(، سويسرا

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

تريبتي سينها 
رئيس مشارك

 مساعد نائب الرئيس 
 ونائب المسؤول التنفيذي للمعلومات، 

جامعة ميريالند

براد فيرد 
رئيس مشارك
 نائب الرئيس، 

 عمليات نظام أسماء النطاقات، 
Verisign, Inc.
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قادة المجتمع )البقية( 

اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

باتريك فالستروم 
الرئيس

 رئيس الهندسة والبحوث 
Netnod ،والتطوير

اللجنة الدائمة للعمالء

بايرون هوالند 
 الرئيس والمدير التنفيذي، 

 هيئة تسجيل 
اإلنترنت الكندية

لجنة مراجعة منطقة الجذر

دوان ويسل 
 عالم البحوث الرئيس، 

Verisign Labs
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المسئولين اإلداريين

يوران ماربي 
الرئيس والمدير التنفيذي األول

انضم في أيار/مايو 2016
المدير العام السابق للهيئة الرقابية المستقلة لهيئة البريد 

واالتصاالت السويدية، ويتمتع بخبرة عشرين عاما ككبير 
 تنفيذيين في قطاعي اإلنترنت والتكنولوجيا.

جون جيفري 
المستشار العام واألمين العام

انضم في أيلول/سبتمبر 2003
تشمل الخبرات السابقة العمل نائب للرئيس التنفيذي 

 الستراتيجيات الشركات واستشاري عام لمشروع وسائل 
التسيير Live365، باإلضافة إلى إدارة شركة استشارات 

.Point Break Media ،الوسائط المملوكة له

إجزافيار كالڤيز 
المسؤول المالي الرئيس

التحق في آب )أغسطس( 2011
أمضى عشر سنوات قبل االنضمام إلى ICANN في 

 ،Technicolor مراكز قيادية متتابعة في التمويل في
وعمل في نهاية المطاف بوظيفة المسؤول المالي الرئيس في 

.Technicolor Creative Services

أكرم عطا هللا 
رئيس قسم النطاقات العالمية

انضم في أيلول/سبتمبر 2010
عمل في السابق بوظيفة المسؤول الرئيس للعمليات في 

CoreObjects Software، وهي شركة مبتدئة في 
مجال الخدمات الهندسية، حيث تولى المسئولية عن إعادة 

الهيكلة الناجحة للشركة.

سوزانا بينيت 
النائب األقدم للرئيس والمسؤول الرئيس للعمليات

انضمت في أيلول )يوليو( 2013
 خبرات سابقة في العمل مسئوالً ماليًا أول، 

 ونائب رئيس الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة 
Jazz Technologies، وهي شركة عامة ألشباه 

الموصالت، حيث قادت عملية اندماج.

ديفيد أوليف 
نائب الرئيس األول، قسم دعم وضع السياسات 

انضم في شباط/فبراير 2010
 أكمل في السابق 20 عاما من العمل في 

Fujitsu Limited، وهي شركة رائدة في مجال 
توفير حلول األعمال المستندة إلى تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، حيث عمل في اآلونة 
األخيرة مديرا عاما وممثال أول للشركة.

آشوين رانغان 
نائب الرئيس األول، الهندسة والمسئول 

التنفيذي للمعلومات 
انضم في آذار )مارس( 2014

عمل في السابق كمسؤول تنفيذي للمعلومات لدى 
 ،Edwards Lifesciences Corporation

شركة معدات طبية، وأيًضا تولي مناصب المسؤول 
 Wal-Mart التنفيذي للمعلومات في كل من

 .Conexant Systemsو
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مجلس العناوين في منظمة دعم 
العناوين

أجار كومار
مارك إلكينز

المنظمة اإلقليمية لعموم أفريقيا
عزيز هاللي

اللجنة االستشارية العامة
تيجاني بن جمعة

وفاء ضماني زعفوري
محمد البشير
ليون سانشيز

هارولد أركوس
غارث بروين

دائرة مستخدمي األعمال التجارية
كريس ويلسون

مجلس منظمة دعم أسماء رموز 
البلدان

شينغ شياو

المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم 
المستخدمين في أوروبا

وولف لودويغ

منظمة دعم األسماء العامة
جيمس بالديل

سو فين فاليري تان
وولف-أولريخ نوبين

ماريليا ماسيل
ستيفانيا ميالن

إدوارد موريس
يوهان هلسينغاس

اللجنة االستشارية الحكومية
توماس شنايدر
مارك كارفيل
آليس مونيوا

دائرة الملكية الفكرية
ستيف ميتاليتز

 فابريشيو فايرا 

دائرة المزّودين ومزّودي خدمة 
االتصال

 توني هولمز 

المنظمة اإلقليمية لعموم أمريكا 
الشمالية

جوديث هيلرشتاين
غلين ماكنايت 

لجنة الترشيح 
هانز بيتر هولن

زاهد جميل
ستيفان فان غيلدر

دافي كريسوندويال
أمير قيوم

إدواردو دياس
كين ستوبيس

توم باريت
جورج شوايغر
أوزفالدو نوفوا

دامون آشكرافت
هارتموت غليسير

 تيم ويسينسكي 

مجموعة أصحاب المصلحة غير 
التجارية 

 تاباني ترافاينن 

دائرة المستخدمين غير التجاريين 
رفيق داماك

 فرزانه بادي 

دائرة المصالح التشغيلية غير الربحية 
كالوس ستول
 مارتن فالنت 

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 
هانك كيلمر

وارن كوماري

اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
ستيف كروكر
مارك إلكينز

تتقدم ICANN بخالص الشكر إلى أعضاء المجتمع التاليين على عملهم الجاد المبذول قدموها على مر السنين.

تكريم وتقدير المجتمع
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المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في أفريقيا  AFRALO
مركز معلومات الشبكات األفريقية  AFRINIC

منظمة نطاقات المستوى األعلى األفريقية  AFTLD
اللجنة االستشارية العامة  ALAC

مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ  APNIC
المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ  APRALO

رابطة نطاقات المستوى األعلى لمنطقة دول آسيا والمحيط الهادئ  APTLD
السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت  ARIN

منظمة دعم العناوين  ASO
منظمة دعم أسماء رموز البلدان  ccNSO

نطاق المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLD
مجلس السجالت الوطنية األوروبية لنطاقات المستوى األعلى  CENTR

نظام أسماء النطاقات  DNS
امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات  DNSSEC

المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في أوروبا  EURALO
اللجنة االستشارية الحكومية  GAC
منظمة دعم األسماء العامة  GNSO

نطاق المستوى األعلى العام  gTLD
هيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت  IAB

هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  IANA
اسم النطاق المدّول  IDN

فرقة عمل هندسة اإلنترنت  IETF
مجتمع اإلنترنت  ISOC

مفتاح الدخول الرئيسي  KSK
مركز معلومات الشبكات في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي  LACNIC

المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي  LACRALO
منظمة نطاقات المستوى األعلى ألمريكا الالتينية والكاريبي  LACTLD

المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في أمريكا الشمالية  NARALO
منظمة مصادر األرقام  NRO

اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  NTIA
هيئة المعّرفات الفنية العامة  PTI

مركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت  RIPE NCC
سجل اإلنترنت اإلقليمي  RIR

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر   RSSAC
اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  SSAC

نطاق المستوى األعلى  TLD
الجمعية العالمية لشبكة الويب  W3C

القمة العالمية لمجتمع المعلومات )األمم المتحدة(  WSIS

شرح المصطلحات



مواقع
ICANN

المقرات الرئيسية
Waterfront Drive 12025

Suite 300
90094-2536 ،CA ،Los Angeles

الواليات المتحدة األمريكية
الهاتف: 5800 301 310 1+
الفاكس: 8649 823 310 1+

المكاتب اإلقليمية
بروكسيل، بلجيكا

Rond-Point Schuman 6
B-1040 بروكسيل، بلجيكا

الهاتف: 7400 894 2 32+

إستانبول، تركيا
Hakki Yeten Cad. Selenium

Plaza No:10/C K:10
34349 إستانبول، تركيا

الهاتف: 6222 999 212 90+

مونتفيديو، األوروغواي
 La Casa de Internet de 

Latinoamérica y el Caribe
 Rambla República de México

6125
11400 مونتفيديو، األوروغواي

الهاتف: 2222 2604 598+ داخلي 5701
الفاكس: 2222 2604 598+ داخلي 4112

سنغافورا
South Beach Tower

38 Beach Road, Unit 04-11
سنغافورة 189767

الهاتف: 1288 6816 65+

مراكز المشاركة
بكين، الصين

 الطابق الخامس، المبنى رقم 1 
Software Park

األكاديمية الصينية للعلوم
South 4th Street 4

 Haidian District ،Zhongguancun 
بكين، الصين

queries.beijingec@icann.org

جنيف، سويسرا
Regus Center

Rue du Rhône 14
1204 جنيف، سويسرا

الهاتف: 1844 819 22 41+
الفاكس: 1900 819 22 41+

نيروبي، كينيا
Regus Center

الطابق 17
Kenyatta Avenue ،ICEA Building

صندوق البريد 15168-00400
نيروبي، كينيا

 الهاتف: 5157029 20)0( 254+
فاكس: 5157001 20)0( 254+

واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية
801 17th Street, NW, Suite 400

Washington, DC 20006
الواليات المتحدة األمريكية

الهاتف: 7240 570 202 1+
الفاكس: 0104 789 202 1+

الشراكات
أسونسيون، باراغواي

CEILAC at SENATICs
 Complejo Santos E2 – Gral.

Santos 1170 c/ Concordia

القاهرة، مصر
الكيلو 28، طريق القاهرة اإلسكندرية 

الصحراوي،
القرية الذكية، الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

في مصر، بناية ب4،
الجيزة، مصر

سيول، كوريا
11F Platinum Tower

398 Seocho-daero, Seocho-gu
سيول 06619

جمهورية كوريا
الهاتف: 6592 405 2 82+
الفاكس: 6593 405 2 82+

mailto:queries.beijingec%40icann.org?subject=
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