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 ICANNنبذة عن 
 

هي ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة. فللتواصل مع شخص آخر عبر اإلنترنت، ينبغي عليك أن تكتب   ICANNمهمة 
في جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر خاص بك. ويجب أن يكون هذا العنوان فريداً ليتسنى ألجهزة الكمبيوتر  – اسًما أو رقًما   – عنوانًا 

في  ICANNفي تنسيق ودعم هذه المعّرفات الفريدة في جميع أنحاء العالم. وقد تأسست  ICANNتساعد معرفة مكان بعضها اآلخر. و
 لتكون منظمة غير ربحية ذات منفعة عامة تضم مجتمعًا من المشاركين من جميع أنحاء العالم.   1998عام 

  
 

 . والتزاماتها وقيمها األساسية في لوائحها ICANNاقرأ المزيد عن مهمة 
 

  ICANN.اقرأ المزيد حول متطلب التقرير السنوي في لوائح 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article1
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22
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 ر التنفيذي رسالة الرئيس والمدي
 

وتدعم عمل مجلس اإلدارة والمجتمع لضمان شبكة إنترنت عالمية مستقرة  ICANNاسترشاًدا بالمصلحة العامة العالمية، تسهل منظمة 
اع وآمنة وموحدة. كان العام الماضي بمثابة اختبار لبعض األنظمة التي بنيناها معًا، ولكن من خالل االستفادة من المعرفة والخبرة واإلبد

 لمؤسستنا ومجتمعنا، وبقينا صامدين في مواجهة التحديات الجديدة.  
 

، ركّزُت على أهمية التخطيط وتحديد األولويات. ونشهد اآلن تتويًجا للعديد من  ICANNوخالل فترة عملي رئيسًا ومديًرا تنفيذيًا لمنظمة 
دة  المبادرات التي يقودها المجتمع والتي لها آثار بعيدة المدى. يتطلب منا حجم ونطاق وترابط التوصيات الصادرة أن نُقيّم كل مبادرة جدي

ذ البداية ونُقيّم تخصيص الموارد لدعم هذه الجهود. وسيساعدنا تحديد أولويات عملنا أن نعمل بكفاءة أكبر في خدمة المجتمع، مع  من
 الحفاظ على التزامنا األساسي بالمساءلة والشفافية.

 
أمر بالغ األهمية، ومن الناحية المالية   المجتمعللتوصيات الصادرة عن هذه المبادرات الجوهرية التي يقودها إن توفير الموارد المناسبة 

بتجديد موارد صندوق االحتياطي بالكامل وقمنا بإنشاء صندوق   -بالشراكة مع مجلس اإلدارة  -نحن على أتم االستعداد للبدء. وقمنا 
 مخصص لمساعدتنا في تنفيذ توصيات المجتمع بشكل أسرع.

  
( التي بدأها مجلس اإلدارة وتعهدت بتنفيذها المنظمة على تقييم متطلبات الموارد ODPستعمل مرحلة التصميم التشغيلي الجديدة )

. وستساعد  GNSOوالجداول الزمنية والتبعيات والمخاطر المرتبطة بالتوصيات التي اعتمدها مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 
ت مجلس اإلدارة بشأن التوصيات. تعمل أول مرحلة تصميم تشغيلي  في إثراء مداوال -المتمثلة في تقييم للتصميم التشغيلي-الحصيلة 

ODP  على تقييم نظام الوصول الموحد/اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة   -2021لنا والتي تم إطالقها في أبريل/نيسان
(SSADالذي حددته المرحلة الثانية من العملية المعّجلة لوضع السياسات بشأن المواصفة الم ) ؤقتة لبيانات تسجيل نطاقاتgTLD  .

الثانية لدينا على تقييم التوصيات الصادرة عن عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة    ODPوتعمل مرحلة التصميم التشغيلي 
 أداة قوية للتقييم وستساعد في دعم تنفيذ أكثر فعالية.   ODPالجديدة. ستكون مرحلة التصميم التشغيلي   gTLDلنطاقات 

 
يتطلب نموذج أصحاب المصلحة المتعددين بطبيعته وبحكم تعريفه، تعاون كافة األطراف. لقد ابتكرنا بيئة عملنا االفتراضية، وعززنا و

عنا  األدوات الحيوية التي لم تسمح لنا فقط أن نعمل بفاعلية أثناء القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة، بل سترتقي أيًضا بقدرة مجتم
على العمل معًا عن بُعد في المستقبل. وقد أجريت تغييرات كبيرة على هيكلنا التقني إلنشاء وتقديم منصة افتراضية آمنة وقابلة  العالمي

ونجحنا في استضافة العديد من االجتماعات   للتطوير لتقوم مقام أماكن اجتماعاتنا التقليدية التي تتم من خالل الحضور شخصياً.
الحضور ليصل إلى اآلالف، وقمنا بتحسين إمكانية استخدام منصة االجتماعات االفتراضية بميزات مثل الدعم   االفتراضية، مع تزايد
 متعدد اللغات األصلية. 

 
أساسية لجهود المجتمع التعاونية. فلقد شاركنا مع المجتمع لمناقشة وتخطيط كيفية تنظيم اجتماعاتنا  ICANNتعد اجتماعات وفعاليات  

في إطار  -المستقبل لضمان التمثيل والوفاء بوعد االلتزام بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين. وسنأخذ بعين االعتبار وفعالياتنا في 
 الدروس المستقاة على مدار العام الماضي في فعالياتنا في المستقبل.   -التزامنا بالتحسين المستمر 

 
صفحة من المحتوى وميزة  38000بإطالق تجربة بحث جديدة ألكثر من   وصلت مبادرة شفافية المعلومات إلى إنجاز مرحلي هذا العام

. وبدأ الفريق بتحديث إمكانية الوصول إلى / واالتساق  مع محتوى موقع المنظمات الداعمة واللجان  ICANNالتسجيل لالشتراك بأخبار 
 .ICANNاالستشارية، وهي خطوة أخرى نحو تحسين المنظومة الكاملة لمواقع ويب  

 
كل عام، أقوم بمشاركة مجلس اإلدارة في وضع أهداف لمساعدة المنظمة في تحديد األولويات ومعالجة التحديات الجديدة وتنفيذ  وفي

 ما يلي: 2021المشروعات القائمة وبتركيز استراتيجي جديد. وتضمنت األهداف التي تم وضعها في العام المالي 
 

في المنظمة اإلقليميين لتخطيط استراتيجية آمنة وفعالة للعودة إلى أنشطة العمل مع قادة المجتمع ومجلس اإلدارة وموظ •
 المشاركة اإلقليمية والعالمية وجًها لوجه. 

ونشاطها في المجاالت التشريعية وحوكمة اإلنترنت من خالل زيادة   ICANNشحذ تركيزنا على تعزيز صورة ومكانة  •
 والرد عليها بشكل أكثر كفاءة.   ICANNت الجديدة التي تؤثر على اختصاص التحليل والتوعية، بما يمكننا من تقييم المقترحا

لمساعدة المجتمع في عملية صنع القرار، أو تقديم   ICANNبناء إطار عمل لتقييم األدوات والمبادرات التي اتخذتها منظمة  •
 إسهام لفريق االمتثال التعاقدي، أو تزويد أصحاب المصلحة بالمعلومات ذات الصلة. 

 ريع االنتقال إلى منصة شفافية المعلومات ضمن هدفنا الشامل لتبسيط قنوات االتصال لدينا. تس •
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على  ICANN( وزيادة قدرة منظمة DNSتأسيس إدارة اقتصادية مخصصة لتحليل تطورات سوق نظام أسماء النطاقات ) •
 قياس تأثيرات السياسات على مجتمع اإلنترنت العالمي.  

حاب المصلحة بشأن اآلليات الحالية والمقترحة التي تهدف إلى تعزيز جهود أمن واستقرار نظام  التعاون والتواصل مع أص  •
 .  DNSأسماء النطاقات 

على الوفاء   ICANNبناء واجهة إلعالم المجتمع واالستنارة منه بشأن التطورات النظامية ذات التأثير المحتمل على قدرة  •
 . بمهمتها والمسؤوليات التي تفرضها اللوائح

 العالمي والشراكة مع مجلس اإلدارة بخصوص التطورات اإلقليمية. ICANNتجديد التركيز على خدمة مجتمع  •

 تصميم وتنفيذ خطة لضمان استمرار المرونة المالية أثناء االضطراب في االقتصاد العالمي.  •

 وفقًا لتوجيهات مجلس اإلدارة. ، ICANNتنفيذ نتائج مبادرة تعزيز فاعلية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في  •
 

، حدد مجلس اإلدارة األهداف التي تمكننا من البناء على إنجازاتنا وكذلك مواجهة التحديات الجديدة. وأعبر 2022بالنسبة للعام المالي  
  ICANNتمع نحن مج– خالل هذه الفترة الرائعة وأتطلع إلى ما سنبنيه  ICANNعن جزيل شكري إلتاحة الفرصة لي لقيادة منظمة 

 . ICANNفي العام المقبل لخدمة مهمة  – ومجلس إدارتها ومؤسستها 
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،  
 

 يوران ماربي 
 الرئيس والمدير التنفيذي 

 
   اقرأ المزيد حول مكتب الرئيس والمدير التنفيذي.

 
 . 2021اقرأ المزيد عن أهداف يوران ماربي للعام المالي  

 
  . 2022اقرأ المزيد حول أهداف يوران ماربي للعام المالي  

https://www.icann.org/presidents-corner
https://www.icann.org/ar/blogs/details/icann-president--ceo-goals-for-fiscal-year-2021-20-7-2020-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/icann-president-and-ceo-goals-for-fiscal-year-2022-4-10-2021-ar
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 رسالة من رئيس مجلس اإلدارة
 

  لقد أثبت العام الصعب الذي انتهى للتو مدى أهمية اإلنترنت للناس في جميع أنحاء العالم. فمع تصاعد استخدام االنترنت أثناء الجائحة،
المتمثلة في   ICANNكان أداء نظام أسماء النطاقات جيداً للغاية على النحو المنشود. وهذا دليل على جهودنا الجماعية الداعمة لمهمة 

 ترنت عالمي مستقر وآمن وموحد. ومهمتنا مهمة للغاية اآلن أكثر من أي وقت مضى.  ضمان إن
 

 بناء المرونة
يركز على توفير االستقرار واالستمرارية، بينما يبحث عن طرق لتحسين طريقة تعاوننا مع المجتمع   ICANNما يزال مجلس إدارة 

ور صناعتنا بسرعة أيًضا. ما زلنا نسترشد بتوجيهات الخطة االستراتيجية  والمنظمة لتحقيق مهمتنا. فالعالم يتغير بشكل كبير، وتتط
يتطوران باستمرار، تسمح لنا عملية التخطيط االستراتيجي بتكييف خطتنا   –وصناعة  – . في عالم  2025-2021لألعوام المالية 

 االستجابة.  االستراتيجية مع القضايا الجديدة التي تظهر وتزودنا بإطار عمل موضوع بذكاء لألجل
 

ومجتمعها والمؤسسة بحد ذاتها قائمة "مهام" طويلة، كما أن تحديد األولوية ومستوى الموارد والدعم لكل بند   ICANNلدى مجلس إدارة 
موضوعات مدرجة على رأس جدول أعمالنا المشترك. وقد ساعد عمل التخطيط الذي قام به مجلس اإلدارة مع المنظمة على تحسين  

( في تسريع العمل في  SFICRتوقع األحداث، وستساعدنا األدوات المالية مثل الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع )قدرتنا على 
المشروعات التي اتفقنا على تنفيذها معًا. تم تجديد صندوق االحتياطي بالكامل، مما يزيد من قدرتنا على الصمود في وقت يسوده عدم  

 اليقين.
 

 لبناء الشمول الفعا
لقد غيرت بيئة العمل االفتراضية الطريقة التي نحقق بها أهدافنا. حيث افتقدنا التفاعالت وجًها لوجه، خاصةً في االجتماعات وورش  

عبارة عن مجموعة عالمية ومتعددة الثقافات واللغات، ويمكن افتقاد بعض من السياق االجتماعي   ICANNالعمل والمؤتمرات. مجتمع  
عند التواصل من خالل شاشة. وأثبتت االنتقاالت الالزمة فيما بين المناطق الزمنية المختلفة بأنها تمثل تحديًا إضافيًا. لقد المهم في تعاوننا 

،  وجدنا أن هذه الظروف الجديدة تتطلب مزيًدا من الوقت إلنهاء العمل ومزيًدا من المرونة من قبل جميع المشاركين. يتمتع المجتمع بأكمله
ألعضاء الذين اعتادوا على التفاعالت وجًها لوجه، بوعي مشترك أكبر لعبء المشاركة في مكالمات الليل المتأخر أو  بما في ذلك ا

 . ICANNالصباح الباكر والجهود التي يبذلها الكثيرون من مواقع مختلفة حول العالم إلنجاح نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في 
 

من الفوائد غير المتوقعة: منها تقليل انبعاثات الكربون، وخفض التكاليف، والمزيد من التفاعالت   قدمت بيئة العمل االفتراضية العديد
المقصودة. وقد كثّفت قيود السفر التركيز على ابتكار وتحسين أدواتنا للتفاعل االفتراضي، وسيتم استخدام العديد من هذه األدوات بعد  

ساعدنا البناء على هذه الجهود الناجحة على ابتكار شمول أكثر فاعليةً لجميع الذين يرغبون  الجائحة كمكّمل لالجتماعات وجًها لوجه. وسي
 العامة وجهود وضع السياسات.  ICANNفي المشاركة في اجتماعات 

 
 بناء جدول أعمالنا 
، واصل مجلس اإلدارة تعزيز المناقشات حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك تهديدات أمن نظام أسماء  2021خالل العام المالي 

، والجولة القادمة لنطاقات المستوى األعلى  ICANNالنطاقات، واالستجابة للسياسة العالمية والتطورات الرقابية التي تؤثر على منظومة 
 ج أصحاب المصلحة المتعددين. العامة، وتطور نموذ

 
. ونواصل البحث عن فرص لندرج أيًضا هذه القيم في عملياتنا  ICANNوتقع الشفافية والمساءلة في صميم كل ما يفعله مجلس إدارة  

وصول  ( األولى لفحص اقتراح إنشاء نظام الODPاالعتيادية. وقد بدأ مجلس اإلدارة خالل العام الحالي مرحلة التصميم التشغيلي )
أداة مهمة لتزويد مجلس اإلدارة   ODPومرحلة التصميم التشغيلي (. SSADالموحد/اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة )

لألمام بطريقة مسؤولة. كما ستمنح مرحلة   ICANNبالمعلومات التي يحتاجها لتقييم التوصيات التفصيلية تقييًما صحيًحا وضمان تقدم 
رؤية أعمق لعملية مداوالت مجلس اإلدارة، وفهًما أعمق لكيفية توصلنا إلى قراراتنا،  ICANNمجتمع   ODPالتصميم التشغيلي 

 والمساعدة في مساءلتنا.
 

أعبر عن جزيل شكري لاللتزام المستمر من جانب المجتمع ومجلس اإلدارة والمنظمة. ويجب أن نحافظ على التركيز على هدفنا 
رنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة. ويمكننا معًا ضمان أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين المشترك: أال وهو ضمان شبكة إنت

يتصدى بنجاح للتحديات الجديدة من خالل االستماع لبعضنا بعًضا، ومشاركة بعضنا بعًضا، والبحث دائًما عن فرص لتحسين كيفية  
 التوصل إلى توافق في اآلراء لفعل الشيء الصحيح.  

 
 . ومعًا نبني المستقبل.ICANNاعي سروري ويشرفني أن أعمل معكم رئيسًا لمجلس إدارة  إنه لمن دو
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 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 مارتن بوترمان 
 رئيس مجلس اإلدارة

 
. اقرأ المزيد حول مجلس اإلدارة

https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors
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 2021نظرة عامة مالية على العام المالي 
 2021يونيو/حزيران  30– 2020يوليو/تموز  1
 
 
 
 

   اطلع على التقرير المالي الموحد والمدقق
 
 

مقارنًة بالتقرير المالي المدقق   2021مالحظة: إن عدم االتساق والتناقضات الحسابية في األرقام الواردة في التقرير السنوي للعام المالي  
 م. جاءت نتيجة لعمليات تقريب األرقا 2021للعام المالي 

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/icann-financial-report-fye-30jun21-en.pdf
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 2021أبرز المالمح المالية للعام المالي 
  )بماليين الدوالرات(

 
 مليون دوالر أمريكي  142 التمويل )الدعم واإليرادات( 

مليون دوالر أمريكي ويتألف من التمويل المستحصل عليه من السجالت وأمناء   142إلى   ICANNيصل تمويل عمليات منظمة 
التمويل لعمليات تسجيل   ICANNالجديدة المحققة من رسوم الطلبات. تجمع منظمة  gTLDالسجالت والمساهمات وإيرادات برنامج 

الت، باإلضافة إلى رسوم سنوية ثابتة يتم تحصيلها من عدد  النطاقات والذي يتم تحصيله من المشتركين من خالل السجالت وأمناء السج
 . ICANN. وتشكّل المساهمات وعمليات الرعاية نسبة ثالثة بالمائة من تمويل عمليات ICANNمن األطراف المتعاقدة مع منظمة 

 
مليون دوالر إلنشاء نطاقات مستوى أعلى جديدة.   360الجديدة عبارة عن برنامج لعدة سنوات بتكلفة  gTLDإن برنامج نطاقات 

، والتمويل يتحقق على أساس كل طلب مع سير أعمال  2012والبرنامج ممول بالكامل من خالل رسوم الطلبات التي تم تحصيلها في عام 
اعتماد معيار جديد لتحقق  ICANN، كان مطلوبًا من منظمة 2021م المالي معاملة الطلبات وصوالً إلى عملية التفويض. في العا

أو الرسوم المحصلة تعاقديًا من السجالت   ICANN(. ولم يكن لتنفيذ هذا المعيار أي تأثير على تمويل منظمة ASC 606اإليرادات )
 gTLDق إيرادات رسوم الطلبات المرتبطة ببرنامج أي أثر إال على توقيت تحقي ASC 606وأمناء السجالت. ولم يكن العتماد المعيار 

اإليرادات المرتبطة بالطلبات التي اكتملت أو سُحبت   ICANN، أقرت منظمة ASC 606. ونتيجة العتماد المعيار 2012الجديدة لعام  
 . 2021عام المالي ألف دوالر أمريكي لل 66الجديدة  gTLD. بلغت إيرادات رسوم طلبات نطاقات  2021يونيو/حزيران  30بحلول 

 
 دوالر أمريكي  87 السجل 

 دوالر أمريكي  51 أمين السجل 
 دوالر أمريكي 4 المساهمات 

 دوالر أمريكي 0 الجديدة  gTLDاإليرادات من رسوم طلبات نطاقات 
 دوالر أمريكي  142 اإلجمالي 

 
 يون دوالر أميركي مل 123 إجمالي المصروفات النقدية )باستثناء انخفاض قيمة العملة والديون المعدومة(

 
عضًوا في فريق العمل خالل فترة العام المالي   392الرئيسي في تكاليف العاملين التي تقابل متوسط  ICANNيتمثل مصروف منظمة 

بالمائة من المصروفات النقدية  22بالمائة من المصروفات النقدية. أما الخدمات المهنية المتخصصة فتمثل نسبة  61ويمثل هذا   2021
ب المحامين والخدمات اللغوية للتدوين النصي والترجمة والترجمة الفورية. وتمثل  وتشتمل بشكل أساسي على خدمات المتعاقدين وأتعا

بالمائة من المصروفات النقدية وتشمل بشكل أساسي تكاليف اإليجار وتكاليف المنشآت األخرى لجميع مواقع   12التكاليف اإلدارية نسبة 
رأس المال نسبة أربعة بالمائة من المصروفات النقدية وتشمل  وتكاليف شبكة اإلنترنت واالتصاالت. وتمثل تكاليف  ICANNمنظمة 

بشكل أساسي البنية التحتية لتقنية المعلومات وتحسينات األمن. وتتضمن تكاليف السفر واالجتماعات كالً من تكاليف السفر والسكن  
. انخفضت نفقات السفر بشكل كبير في العام واستئجار المقار لعقد مختلف االجتماعات، وهي تمثل واحد بالمائة من المصروفات النقدية

  ICANN71واجتماع  ICANN70واجتماع  ICANN69العالمية. عُِقد كل من اجتماع  19-بسبب جائحة كوفيد 2021المالي 
 افتراضيًا.

 
 دوالر أمريكي  76 العاملون 

 دوالر أمريكي  27 الخدمات المهنية
 دوالر أمريكي  15 اإلدارة

 كيدوالر أمري 4 رأس المال 
 دوالر أمريكي 1 السفر واالجتماعات 

 
 مليون دوالر أمريكي  52 األموال قيد اإلدارة

 )بماليين الدوالرات( 
 

19-مليون دوالر أمريكي. وكان لتأثير جائحة كوفيد 521مبلغًا إجماليًا قدره  2021اعتباًرا من يونيو/حزيران  ICANNأدارت منظمة 

قيد اإلدارة، بسبب سياسات االستثمار   ICANNالعالمية على األسواق المالية العالمية تأثير طفيف على أموال      
 سابقة.المحافظة التي اعتمدها مجلس اإلدارة في األعوام ال 
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اليومية. ويستخدم الصندوق التشغيلي   ICANNالصندوق التشغيلي عبارة عن النقدية بالصندوق المستخدمة في تمويل عمليات منظمة 
لجمع التمويل، الذي يستخدم بشكل أساسي لدفع رواتب أعضاء فريق العمل والموردين والجهات األخرى. تم إنشاء الصندوق التشغيلي  

ة مستويات بشكل دوري تقييم مدى كفاي ICANNلكي يحتوي على متوسط ثالثة أشهر من نفقات التشغيل على أقل تقدير. تعيد منظمة 
 صندوقي التشغيل واالحتياطي.

 
ثابتًا وظلت المصروفات منخفضة، ال سيما بسبب انخفاض مصروفات السفر.   ICANN، ظل تمويل منظمة 19-في سياق جائحة كوفيد

  79إلى  2020مليون دوالر أمريكي في العام المالي    59مليون دوالر أمريكي، من  20ونتيجة لذلك، زاد الصندوق التشغيلي بمقدار 
 . 2021مليون دوالر أمريكي في العام المالي 

 
صندوق االحتياطي من أجل المصروفات الطارئة التي تنجم عن أي أحداث غير متوقعة وال يمكن تجنبها. ويدعم هذا   ICANNوتدير 

. أما ما يتم الحصول  ICANNمار الصندوق االستقرار واالستدامة المالية للمنظمة. ويتم استثمار صندوق االحتياطي وفقًا لسياسة استث
مليون دوالر  31عليه من عائدات من خالل االستثمارات فيُستثمر بالكامل داخل صندوق االحتياطي. زاد صندوق االحتياطي بمقدار 

على خطة لثمانية  ICANN، وافق مجلس إدارة 2020. في عام 2021ويونيو/حزيران  2020أمريكي في الفترة بين يونيو/حزيران 
، تم تحويل  2021عوام تهدف إلى تجديد موارد صندوق االحتياطي بمبلغ يساوي تقريبًا عاًما من مصروفات التشغيل. وفي العام المالي  أ

. إلى جانب المكاسب  2020ماليين دوالر أمريكي نقًدا إلى صندوق االحتياطي من الفوائض التشغيلية المرتبطة بالعام المالي   10
يونيو/حزيران  30مليون دوالر أمريكي، يحتوي صندوق االحتياطي اعتباًرا من  21التي بلغت  2021المالي  االستثمارية في العام

 مليون دوالر أمريكي، وهو ما يزيد عن أدنى مستوى مستهدف.   154رصيًدا قدره  2021
 

ادات. أموال رسوم طلبات نطاقات  الجديدة كاًل من رسوم الطلبات غير المصروفة وعائدات المز gTLDتشمل أموال برنامج نطاقات 
gTLD  بما في ذلك  2012الجديدة هي رسوم غير مصروفة محصلة من طلبات البرنامج بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران ،

ت  الجديدة. وتُستثمر أموال نطاقا gTLDالعوائد على االستثمار، وهي تستخدم حصريًا لدفع المصروفات التي تتعلق ببرنامج نطاقات 
gTLD  الجديدة غير المصروفة وفقًا لسياسة استثمار نطاقاتgTLD   الجديدة. انخفضت رسوم طلبات نطاقاتgTLD   الجديدة منذ

الجديدة ورّد رسوم الطلبات المسحوبة. في العام   gTLDنتيجةً للمصروفات المتكبدة عن أداء تقييم طلبات نطاقات  2012يونيو/حزيران 
الجديدة إلى الصندوق التشغيلي لسداد   gTLDماليين دوالر أمريكي نقًدا من صندوق رسوم طلبات نطاقات  7، تم تحويل  2021المالي 

صافي عائدات   ICANNوقبله. لدى منظمة  2021الجديدة أثناء العام المالي  gTLDالمصروفات المتكبدة نيابةً عن برنامج نطاقات 
، بما في ذلك العوائد على  2021يونيو/حزيران  30ر أمريكي اعتباًرا من مليون دوال  212الجديدة بقيمة  gTLDمزادات برنامج 

في صورة آلية للمالذ األخير من أجل حل التنافس على نفس  ICANNاالستثمار. وتنتج العائدات عن المزادات التي تطرحها منظمة 
الجديدة أو   gTLDثير على تمويل نطاقات أي تأ ASC 606الجديدة. ولم يكن العتماد معيار  gTLDالسلسلة ضمن برنامج نطاقات 

 أرصدتها النقدية. 
 

الصندوق التكميلي   . ويوفر2021في مايو/أيار وافق عليه ( وSFICRأنشأ مجلس اإلدارة الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع )
مصدًرا تمويليًا الستخدامه في المشروعات والمبادرات الكبيرة التي تمتد لعدة سنوات. أما المشروعات   SFICRلتنفيذ توصيات المجتمع 

مرشحة   التي وافق عليها مجلس اإلدارة أو التي سيتم اعتمادها قريبًا وال تتناسب مع الميزانية السنوية بسبب التكلفة والمدة فستكون
. تُدرج هذه المشروعات في خطة التشغيل السنوية والخمسية. في يوليو/حزيران SFICRللصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع 

لتمويل   SFICRمليون دوالر أمريكي إلى الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع  15 على تحويلوافق مجلس اإلدارة ، 2021
 (.2021المشروعات المستقبلية )لم يكن هناك رصيد في نهاية العام المالي  

 
 ICANNعمليات 

 صناديق االحتياطي النقدية/التشغيلية 
 2020حزيران/يونيو  30 2021حزيران/يونيو  30 

 دوالر أمريكي 123 دوالر أمريكي 154 االحتياطي صندوق 
 دوالر أمريكي  59 دوالر أمريكي  79 الصندوق التشغيلي

 دوالر أمريكي 182 دوالر أمريكي 233 اإلجمالي 
 
 

 الجديدة  gTLDأموال برنامج 
 )عائدات المزادات ورسوم الطلبات(

 2020حزيران/يونيو  30 2021حزيران/يونيو  30 
 دوالر أمريكي  86 دوالر أمريكي  76 الجديدة gTLD رسوم طلبات نطاقات

 دوالر أمريكي 212 دوالر أمريكي 212 الجديدة  gTLDعائدات مزادات نطاقات 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-05-12-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-07-22-en#1.c
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 دوالر أمريكي 298 دوالر أمريكي 288 اإلجمالي 
 

 موجز التدفقات النقدية 
 )بماليين الدوالرات( 

 
 أمريكيدوالر  480 2020يونيو/حزيران  30األموال قيد اإلدارة 

 دوالر أمريكي( 43) المدفوعات إلى الموزعين
 دوالر أمريكي( 76) المدفوعات إلى الموظفين

 دوالر أمريكي(  4) رأس المال وغيره 
 دوالر أمريكي  21 التغيّر في القيم السوقية 

 دوالر أمريكي 142 مقبوضات من أطراف أخرى 
 يكيدوالر أمر 521 2021يونيو/حزيران  30األموال قيد اإلدارة 

 
على أساس دوري من تحصيل الرسوم والمساهمات من األطراف المتعاقدة وغيرهم من  ICANNتتكون التدفقات النقدية لعمليات منظمة 

المساهمين، ومدفوعات الرواتب والمدفوعات إلى الموزعين لسداد المصروفات التشغيلية ومصروفات رأس المال. وتشمل المدفوعات  
الجديدة بحوالي   gTLDمليون دوالر أمريكي المصروفات ذات الصلة ببرنامج نطاقات  43العام المالي البالغة إلى الموزعين خالل هذا 

 ماليين دوالر أمريكي.  7
 

   البيان المالي الموحد للموقف المالي
 )المبالغ بالمليون دوالر أمريكي( )مستخرج(

 
 األصول

 2020حزيران/يونيو  30 2021حزيران/يونيو  30 
 دوالر أمريكي  61 دوالر أمريكي  79 النقدية والنقدية المعادلة

 دوالر أمريكي 419 دوالر أمريكي 442 االستثمارات
 دوالر أمريكي  34 دوالر أمريكي  35 الذمم المدينة

 دوالر أمريكي  19 دوالر أمريكي  20 رأس المال واألصول األخرى 
 أمريكي دوالر  533 دوالر أمريكي  576 إجمالي األصول 

 
 المطلوبات

 2020حزيران/يونيو  30 2021حزيران/يونيو  30 
 الذمم الدائنة )حسابات الدفع( 

 دوالر أمريكي  14 دوالر أمريكي  15 وااللتزامات المستحقة
 دوالر أمريكي  36 دوالر أمريكي 5 اإليرادات المؤجلة
 دوالر أمريكي  50 دوالر أمريكي  20 إجمالي االلتزامات 
 دوالر أمريكي 483 دوالر أمريكي 556 ير المقيدة صافي األصول غ

 دوالر أمريكي  533 دوالر أمريكي  576 إجمالي األصول 
 

الناتج بشكل أساسي   2021تعكس الزيادة في إجمالي األصول زيادة في الصندوق التشغيلي بسبب انخفاض المصروفات في العام المالي 
 ة. عن القيود المفروضة على السفر المرتبطة بالجائح

 
. وقبل ASC 606إلى اعتماد المعيار  2021إلى يونيو/حزيران  2020يعود سبب االنخفاض في اإليرادات المؤجلة من يونيو/حزيران 

الجديدة في  gTLDتستخدم طريقة نسبة اإلنجاز إلقرار وقيد رسوم طلبات نطاقات  ICANN، كانت منظمة ASC 606تنفيذ المعيار 
الجديدة في بند  gTLDاآلن وتحدد رسوم طلبات نطاقات  ICANN، تقر منظمة ASC 606معيار  بند اإليرادات. عند اعتماد

اإليرادات على أساس كل طلب، طوال مراحل سير أعمال معالجة الطلبات وصوالً إلى عملية التفويض. وأدى ذلك إلى إجراء تعديل على  
تحديد اإليراد  ICANNالجديدة. تطلب معيار تحقيق اإليرادات الجديد من منظمة  gTLDاإليرادات المؤجلة المرتبطة ببرنامج نطاقات 

مليون دوالر   33، مما أدى إلى زيادة تراكمية في صافي األصول بقيمة 2021يونيو/حزيران  30يع الطلبات التي اكتملت بحلول لجم
 مليون دوالر أمريكي. 29أمريكي وانخفاض تراكمي في اإليرادات المؤجلة بقيمة 

 
 البيان الموحد لألنشطة 
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 ()المبالغ بالمليون دوالر أمريكي( )مستخرج
 

 الدعم غير المقيد
 2020يونيو/حزيران  30 2021يونيو/حزيران  30 واإليرادات )التمويل( 

 دوالر أمريكي  87 دوالر أمريكي  87 السجل 
 دوالر أمريكي  50 دوالر أمريكي  51 أمين السجل 
 دوالر أمريكي 3 دوالر أمريكي 4 المساهمات 

 اإليرادات من رسوم
 دوالر أمريكي 8 أمريكيدوالر  0 الجديدة gTLDطلبات 

 دوالر أمريكي  132 دوالر أمريكي  142 إجمالي الدعم واإليرادات 
 

 2020حزيران/يونيو  30 2021حزيران/يونيو  30المصروفات 
 دوالر أمريكي  76 دوالر أمريكي  76 العاملون 

 دوالر أمريكي  10 دوالر أمريكي 1 السفر واالجتماعات 
 دوالر أمريكي  24 أمريكي دوالر  27 الخدمات المهنية

 دوالر أمريكي  20 دوالر أمريكي  19 اإلدارة
 دوالر أمريكي  130 دوالر أمريكي  123 إجمالي المصروفات

 
   صافي األصول قبل
 دوالر أمريكي 2 دوالر أمريكي  19 اإليرادات األخرى

 
   اإليرادات األخرى

 إجمالي اإليرادات األخرى: 
 دوالر أمريكي  11 مريكي دوالر أ 21 المكاسب االستثمارية  

 
   التغير في صافي األصول 
 دوالر أمريكي  13 دوالر أمريكي  40 التغير في صافي األصول

 
   صافي األصول غير المقيدة 

 دوالر أمريكي 470 دوالر أمريكي 483 بداية العام
 

 تعديل األثر التراكمي
 دوالر أمريكي 0 دوالر أمريكي  ASC 606 33العتماد المعيار 

 
 صافي األصول المعدل 

 دوالر أمريكي 470 دوالر أمريكي 516 بداية العام
 دوالر أمريكي 483 دوالر أمريكي 556 نهاية العام

 
، زاد إجمالي الدعم واإليرادات مقارنةً بالعام السابق بشكل رئيسي نتيجة لإليرادات المحققة من رسوم طلبات 2021خالل العام المالي 

 الجديدة.  gTLDمليون دوالر أمريكي لرسوم طلبات نطاقات  8-الجديدة. وتضمن العام السابق تسوية تراكمية بقيمة  gTLDنطاقات 
الجديدة لجميع الطلبات التي تم إكمالها   gTLD، تم إقرار وقيد إيرادات برنامج 2021في العام المالي   ASC 606وفقًا العتماد المعيار 

 . 2021يونيو/حزيران  30بحلول 
 

  19-لك، أدت جائحة كوفيدوانخفضت النفقات الكلية عاًما عن عام نتيجةً التخاذ المنظمة تدابير متعددة لتقليل التكاليف. باإلضافة إلى ذ
  افتراضيًا. ICANN71و ICANN70و ICANN69العالمية إلى انخفاض كبير في اإلنفاق على السفر واالجتماعات حيث تم عقد 
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 ICANNإنجازات مجلس إدارة  
 2021يونيو/حزيران  30– 2020يوليو/تموز  1
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 ICANNإنجازات مجلس إدارة  
 

 الترحيب بعضو مجلس اإلدارة الجديد، وشكر العضو الُمغادر 
 

( باتريسيو ccNSO، عيّن مجلس اإلدارة عضًوا جديًدا: اختارت منظمة دعم أسماء رموز البلدان )2020في أكتوبر/تشرين األول 
 بوبليتي. 

 
 . ICANNخالص شكره وامتنانه للعضو المغادر، كريس ديسبين، على خدمته لمجلس إدارة  ICANNويقدم مجلس إدارة 

 
 

 2021أولويات مجلس اإلدارة للعام المالي 
 

إلى خمسة مجاالت رئيسية أو "محاور" للمسؤولية. ويستخدم مجلس   2021تنقسم أنشطة مجلس اإلدارة وأولوياته التشغيلية للعام المالي  
اور لتنظيم عمله والنظر فيه وتحديد األولويات التشغيلية، مع المخرجات ذات الصلة والجداول الزمنية والقياس داخل كل  اإلدارة هذه المح

 منها. وضمن هذه المحاور، غالبًا ما يكون المجتمع هو المحرك لألنشطة األساسية لمجلس اإلدارة.  
 

 ة فيما يلي:تتمثل المهام الرئيسية لمجلس اإلدارة في كل محور للمسؤولي
 

 اإلشراف على وضع السياسات والمبادرات عبر المجتمع   –   1المحور 
االطالع التام على محتوى وأولوية وتوقيت جميع السياسات التي يضعها المجتمع من أجل التحضير العتماد هذه السياسات عند  •

   تقديمها إلى مجلس اإلدارة. 
   ( في الوقت المناسب.SO/ACواللجان االستشارية )الرد على مشورة المنظمات الداعمة  •
تقديم التعليقات في الوقت المناسب ألنشطة المجتمع )على سبيل المثال، عمليات وضع السياسات، مجموعات العمل عبر  •

   المجتمع والمراجعات(.
 

  ICANNاإلشراف على منظمة  –   2المحور 
   متسقة مع السياسات المعمول بها. ضمان تنفيذ السياسات المعتمدة من المجتمع بطريقة •
  بتنفيذها. ICANNاإلشراف على تنفيذ المشروعات الهندسية الكبيرة التي تقوم منظمة  •
  تقوم بتوفير الخدمات التشغيلية للمجتمع بفاعلية وبكفاءة. ICANNالتحقق من أن منظمة  •
  اإلشراف على وضع الخطة التشغيلية السنوية والموازنة. •

 
 التفكير االستراتيجي والمستقبلي  –   3المحور 
   االستراتيجية الخمسية ومراقبة تنفيذها. ICANNقيادة عملية وضع خطة  •
   والمجتمع. ICANNاالطالع واإللمام بالقوى واالتجاهات الخارجية المعمول بها وتوقع الكيفية التي قد تؤثر بها على  •
 .ICANNيم تأثيرها على التفكير المسبق حول أي مشكالت بنيوية أو تنظيمية وتقي •
   .ICANNالتفكير في سبل التحسين المستقبلية لفاعلية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين للحوكمة في  •
  .ICANNتعزيًزا لمهمة  ICANNضمان تطور استراتيجية العولمة لمنظمة  •

 
 مسؤوليات الحوكمة والمسئوليات االئتمانية  –   4المحور 
   بكفاءة. ICANN معالجة قضايا حوكمة ومساءلة •
  تأدية مسؤولياتها القائمة على الثقة )مثاًل القانونية والمالية(. •
   وإجراءات الحد منها. ICANNمراقبة المخاطر التشغيلية لمنظمة  •
   التقدم في تنفيذ تغييرات على اللوائح )وفهمها(.  •
  تعزيز شفافية مجلس اإلدارة وفاعليته. •
 المستمرة لكل من المراجعات التنظيمية والمحددة. العمل على التحسينات  •

 
 المشاركة المجتمعية والعالقات الخارجية –   5المحور 
 العامة، باإلضافة إلى االجتماعات التي تجرى بين الجلسات.  ICANNالتوعية والحضور في المجتمع أثناء اجتماعات   •
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 في تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة المتمثلة في: ICANNدعم منظمة  •
 . ICANNبشكل فعال بحيث يشاركون بفعالية أكثر وبطريقة هادفة في  ICANNخدمة أصحاب المصلحة في  .1
 المعولمة. ICANNاستقطاب أصحاب مصلحة جدد على المستوى العالمي من أجل تلبية احتياجات  .2
ات فعالة مع الالعبين الرئيسين في منظومة اإلنترنت العالمية وبناًء هو بناء عالق ICANNيجب أن يكون هدف  .3

في أن تحظى  ICANNعلى تخطيط دقيق لألدوار التي يلعبونها والديناميكية القائمة بينها ونوع العالقة التي ترغب 
 بها مع كل واحد منهم. 

حوكمة ضمن منظومة حوكمة  ونموذج أصحاب المصلحة المتعددين فيها الخاص بال ICANNالدفاع عن مهمة  .4
 اإلنترنت. 

 
 . 2020حول اجتماعات مجلس اإلدارة   اقرأ المزيد
 . 2021حول اجتماعات مجلس اإلدارة   اقرأ المزيد

  

https://www.icann.org/resources/pages/2020-board-meetings-2020-01-16-en
https://www.icann.org/resources/pages/2021-board-meetings-2021-01-07-en
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 ICANNإنجازات مجتمع 
 

 المجتمع صاحب الصالحيات ينظر في الموازنات وخطط التشغيل
، أتيحت الفرصة للمجتمع صاحب الصالحيات لممارسة صالحيته لرفض الميزانية السنوية وخطة التشغيل للعام  2021في مايو/أيار 

. وجاء ذلك في أعقاب فرصة مماثلة في فبراير/شباط  2026-2022والخطة التشغيلية والمالية الخمسية لألعوام المالية  2022المالي 
. ولم تكن هناك طلبات رفض، ودخلت الميزانيات  2022للعام المالي   IANAم المخصصة لإلنترنت لميزانية هيئة األرقا 2021

 . 2021يوليو/تموز  1المعتمدة حيز التنفيذ في 
 

 بالمساءلة والشفافية. ICANNيبقى المجتمع صاحب الصالحيات جزًءا فعااًل وهاًما من التزامات 
 

 . الصالحيات ب المجتمع صاح اقرأ المزيد حول

 ( SO/ACالمنظمات الداعمة واللجان االستشارية )
 

 ICANNالتابعة لمنظمة   ASOمنظمة دعم العناوين 
 

ويعمل  كيفن بلومبرغ رئيسًا جديًدا له.  ASO، انتخب مجلس العناوين لمنظمة دعم العناوين 2021في يناير/كانون الثاني  ●

   هيرف كليمنت ومايك سيلبير نائبين للرئيس.

مرشحين مؤهلين   10آالن باريت من بين  ASO، اختار مجلس العناوين لمنظمة دعم العناوين 2021في يونيو/حزيران  ●

ُمعيّن من قبل منظمة دعم  ICANN. وبدأ باريت فترة عمله عضًوا في مجلس إدارة 9رقم  ICANNمجلس إدارة  لمقعد

 . 2022خالل االجتماع العام السنوي للعام المالي  ASOالعناوين 

 

 ASOالمؤتمرات الهاتفية الشهرية لمجلس العناوين لمنظمة دعم العناوين 
متاحة لحضور الجميع بصفة مراقبين. ولمزيد من  ASOس العناوين لمنظمة دعم العناوين إن المؤتمرات الهاتفية الشهرية لمجل

 .هناالمعلومات، بما في ذلك جدول االجتماعات عن بُعد وامتيازات المراقبين وتفاصيل المشاركة عن بُعد، اقرأ 
 

 الجدد  ASOأعضاء مجلس عناوين منظمة دعم العناوين 
بصفة أعضاء جدًدا   ASOانضم نيكول تشان وجيمس كينيدي وشوبهام ساران وشاول شتاين إلى مجلس عناوين منظمة دعم العناوين 

؛ أما  APNIC. وتشان وساران يمثالن منطقة خدمة مركز معلومات الشبكة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2021خالل العام المالي 
؛ ويمثل شتاين منطقة خدمة المركز RIPE NCCنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت كينيدي فيمثل منطقة خدمة مركز ت 

 . AFRINICاألفريقي لمعلومات الشبكة 
 

 ICANNالتابعة لمنظمة   ccNSOمنظمة دعم أسماء رموز البلدان 
 

.( لمعقد مجلس  lvكاترينا ساتاكي ) ccNSO، رشح مجلس منظمة دعم أسماء رموز البلدان 2020في ديسمبر/كانون األول  ●

ُمعيّن من قِبل منظمة دعم أسماء رموز   ICANN. بدأت ساتاكي فترة عملها عضًوا في مجلس إدارة 12رقم  ICANNإدارة 

   .2022خالل االجتماع العام السنوي للعام المالي  ccNSOالبلدان 

.( رئيسًا لمنظمة دعم gtأليخاندرا رينوسو ) ccNSO ، عيّن مجلس منظمة دعم أسماء رموز البلدان2021في مارس/أذار  ●

جوردان كارتر  ccNSO. وفي نفس االجتماع، عيّن مجلس منظمة دعم أسماء رموز البلدان ccNSOأسماء رموز البلدان 

(nz( وبابلو رودريغيز ).pr .نائبين للرئيس ). 

جعة داخلية أسفرت عن خطة عمل لتعزيز وضع  أكملت لجنة منسقي عالقات حوكمة اإلنترنت ولجنة برنامج األعضاء مرا ●

 . ccNSOالسياسات والتعاون ووظائف المشاركة لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان 

تعليقات على   ccNSO( لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان SOPCقدمت اللجنة الدائمة للتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) ●

. وتشارك اللجنة الدائمة للتخطيط االستراتيجي ICANNوالميزانية لمنظمة خطة التشغيل الخمسية وخطة التشغيل السنوية 

 .  2009منذ عام  ICANNبنشاط في عمليات تخطيط  SOPCوالتشغيلي 

مؤتمرات افتراضية خالل كل اجتماع من   ccNSOنظمت مجموعة عمل التكنولوجيا في منظمة دعم أسماء رموز البلدان  ●

 . وناقشت هذه الجلسات الجوانب الفنية والتشغيلية إلدارة نطاقات المستوى األعلى. العامة الثالثة ICANNاجتماعات  

https://www.icann.org/ec
https://aso.icann.org/aso-ac-teleconference-open-for-observers/
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 ccTLDعملية وضع السياسات بشأن إلغاء نطاقات المستوى األعلى ذات رموز البلدان 

ات المستوى  توصيات السياسة المقترحة بشأن إلغاء نطاق ccNSO، تبنى مجلس منظمة دعم أسماء رموز البلدان 2021في مايو/أيار 
، وهو الجزء األول من عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان  ccTLDاألعلى ذات رموز البلدان 

(ccPDP3 وبعد الموافقة والتنفيذ، ستوفر هذه السياسة عملية تؤدي إلى إزالة نطاق مستوى أعلى برمز بلد .)ccTLD  يضم اسم نطاق
 . DNS( من قاعدة بيانات منطقة الجذر ونظام أسماء النطاقات IDNمدّول )

 
لة عملية وضع السياسات بشأن إلغاء اختيار سالسل نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان   IDNذات أسماء النطاقات المدوَّ

ccTLD  
محل عملية المسار السريع لنطاق المستوى   ccNSOستحل نتائج عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان 

ل  وز البلدان ذات  ، التي توجه حاليًا اختيار سالسل نطاقات المستوى األعلى لرمIDN ccTLDاألعلى لرموز البلدان باسم نطاق مدوَّ
لة  في االعتبار التجارب حتى تاريخ  2020. وضعت مجموعة العمل منذ إطالقها في أغسطس/آب IDN ccTLDأسماء النطاقات المدوَّ
. وحددت المجموعات الفرعية الحاالت التي ينبغي عندها بدء عملية إلغاء سلسلة نطاق IDNذات أسماء  ccTLDالتتبع السريع لنطاقات 

ومعالجة المشكالت المتعلقة بقواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر وإدارة  IDN ccTLDى لرمز بلد باسم نطاق مدّول مستوى أعل
 المتغيرات. 

 
 ICANNمن لوائح  10التغييرات على المادة 

مراجعة إضافية لالقتراحات الخاصة بتغيير المادة   ccNSO، بدأت منظمة دعم أسماء رموز البلدان 2020في نوفمبر/تشرين الثاني 
. وأرسلت منظمة  ccNSOفي منظمة دعم أسماء رموز البلدان  IDN ccTLDلتمكين إدراج مديري نطاقات  ICANNمن لوائح   10

 . 2021في فبراير/شباط   ICANNالمراجعة إلى منظمة نتيجة  ccNSOدعم أسماء رموز البلدان 
 

 ccNSOاللجنة الدائمة للتوعية والمشاركة التابعة لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان 
اللجنة الدائمة للتوعية والمشاركة. وتم تكليف هذه اللجنة   ccNSO، أنشأت منظمة دعم أسماء رموز البلدان 2021في مارس/أذار 

. كما تم تكليفها  ccTLDومجتمع  ccNSOتعلق بجهود التوعية والمشاركة داخل منظمة دعم أسماء رموز البلدان بتوفير نهج منسق ي
. وستدمج هذه اللجنة أيًضا  ccNSOفي المسائل الخاصة بمنظمة دعم أسماء رموز البلدان  ccTLDبزيادة وعي ومشاركة نطاقات 

المختلفة مثل لجنة دعم السفر التابعة لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان    ccNSOأدوار لجان مجلس منظمة دعم أسماء رموز البلدان 
ccNSO . 

 
 العامة ICANNتخطيط اجتماعات 

العامة ونظمت   ICANNبفاعلية في التخطيط الجتماعات  ccNSO، شاركت منظمة دعم أسماء رموز البلدان 2021في العام المالي 
 في كل منها.  ccTLDجلستين لنطاقات 

 

 ICANNالتابعة لمنظمة   GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 
 

إجراء، تتراوح ما بين تعيينات روتينية إلى  40على ما يقرب من    GNSOوافق مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ●

 استكمال أعمال السياسة الهامة. 

دارة البرامج والمشروعات، والتي احتسبت  مجموعته من أدوات إ GNSOصقل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ●

 قدرتها على إدارة وتنفيذ العمل بشكل فعال. 

إسهامات في مسودة خطة   GNSOقدمت اللجنة الدائمة للعمليات والميزانية في مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ●

فات الفنية العامة ) للعام المالي   IANAرقام المخصصة لإلنترنت ( وهيئة األPTIالتشغيل والميزانية لكل من هيئة الُمعّرِ

، ومسودة الميزانية وخطة التشغيل 2026-2022لألعوام المالية  ICANNومسودة الخطة التشغيلية والمالية لمنظمة  2022

 . 2022للعام المالي 

 ختيار. خمس عمليات ا GNSOأكملت لجنة االختيار الدائمة التابعة لمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ●

اجتماعين استثنائيين باإلضافة إلى اجتماعاته الشهرية وعقد العديد من   GNSOوعقد مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ●

 الندوات عبر الويب لتعزيز عمله واالستعداد التخاذ إجراءات بشأن جهود وضع السياسات. 

لتخطيط االستراتيجي السنوية في شكل افتراضي للمرة  بنجاح جلسة ا GNSOعقد مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ●

 األولى.
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 gTLD( في جميع نطاقات RPMعملية وضع السياسات بشأن مراجعة جميع آليات حماية الحقوق )
جميع آليات    1على مرحلتين. عالجت المرحلة   PDPهذه العملية لوضع السياسات  GNSOأجرت المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

. وقدمت مجموعة العمل  2012الجديدة لعام   gTLDالتي تم إطالقها ضمن برنامج  gTLDالمطبقة على نطاقات  RPMحماية الحقوق 
ق مجلس المنظمة ، وواف2020في نوفمبر/تشرين الثاني  GNSOإلى مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  1التقرير النهائي للمرحلة 
. وقدم مجلس المنظمة الداعمة  2021في يناير/كانون األول  35على جميع التوصيات البالغ عددها   GNSOالداعمة لألسماء العامة 

إجراءات التعليق العام على   ICANN، وأجرى مجلس إدارة ICANNتقرير توصيات إلى مجلس إدارة  GNSOلألسماء العامة 
 يات.التقرير النهائي والتوص

 
 الجديدة gTLDعملية وضع السياسات بشأن اإلجراءات القادمة لنطاقات 

. في  2021يناير/كانون الثاني  17في  GNSOقدمت مجموعة العمل تقريرها النهائي إلى مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 
التأكيدات   ICANNوأوصى بأن يقر مجلس إدارة   GNSO، وافق مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 2021فبراير/شباط 

"توافق في والتوصيات وإرشادات التنفيذ )يُشار إليها مجتمعة باسم "المخرجات"( التي تلقت التسمية "توافق كامل في اآلراء" أو التسمية 
، وأجرى مجلس إدارة  ICANNتقرير توصيات إلى مجلس إدارة   GNSOاآلراء". وقدم مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

ICANN  .إجراءات التعليق العام على التقرير النهائي والمخرجات 
 

 gTLDت ( بشأن المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقاEPDPالعملية المعّجلة لوضع السياسات )
 2المرحلة  ●

على نظام الوصول الموحد/اإلفصاح عن بيانات التسجيل   EPDPعملت هذه المرحلة من العملية المعّجلة لوضع السياسات 
)عناصر  1من الميثاق وتم ترحيلها من المرحلة   2( وغيرها من الموضوعات المحددة في المرحلة SSADغير العامة )

النهائي إلى مجلس المنظمة الداعمة   2تقرير المرحلة  EPDPلمعّجلة لوضع السياسات  (. وقدم فريق العملية ا2األولوية 
  18على  GNSO. ووافق مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 2020يوليو/تموز  31في   GNSOلألسماء العامة 

ألخرى. وقدم مجلس  ا 2وأربع توصيات تتناول موضوعات األولوية  SSADتوصية تؤسس نظام الوصول الموحد/اإلفصاح 
  ICANN، وأجرى مجلس إدارة ICANNتقرير توصيات إلى مجلس إدارة  GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

)أي   2توصيات موضوع األولوية  ICANNإجراءات التعليق العام على التقرير النهائي والتوصيات. واعتمد مجلس إدارة 
(، بدأ  18-1. وبالنسبة للتوصيات المتعلقة بنظام الوصول الموحد/اإلفصاح )أي  2021يونيو/حزيران  21( في 19-22

إلجراء مزيد من التقييم للتوصيات وجمع المزيد  2021مارس/أذار   25مرحلة التصميم التشغيلي في   ICANNمجلس إدارة  
 اوالته. من المعلومات لدعم مد

 أ 2المرحلة  ●

لمراجعة موضوعين. األول: تحديد ما إذا كانت هناك أي تحديثات   EPDPأ من العملية المعّجلة لوضع السياسات 2تم إنشاء المرحلة 
التي تسمح اختياريًا ألمناء السجالت ومشغلي السجالت    EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  1مطلوبة لتوصية المرحلة 

ز بين تسجيالت األشخاص االعتباريين والطبيعيين. والثاني: جدوى حصول جهات االتصال الفريدة على عنوان بريد إلكتروني بالتميي
  2020االجتماع في ديسمبر/كانون الثاني  EPDPأ من العملية المعّجلة لوضع السياسات 2موحد مجهول الهوية. وبدأ فريق المرحلة 

 . 2021العام في يونيو/حزيران ونشر تقريره االبتدائي للتعليق 
 

 مسار عمل المنظمات الحكومية الدولية 
آلليات حماية الحقوق.   PDPضمن عملية وضع السياسات  IGO، بدأ مسار عمل المنظمات الحكومية الدولية 2021في فبراير/شباط 

من التقرير النهائي لعملية وضع  5صية للتو GNSOويعتمد مسار العمل هذا على اإلحالة لمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 
يونيو/حزيران  30التصحيحية للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. واعتباًرا من   RPMآلليات حماية الحقوق  PDPالسياسات  

 ، يحرز مسار العمل تقدًما ثابتًا نحو استكمال التقرير االبتدائي. 2021
 

 ل الملكية عملية وضع السياسات لمراجعة سياسة نق
قراًرا بالبدء في عملية وضع سياسات على   GNSO، أصدر مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 2021فبراير/شباط  18في 

بتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء   PDPمرحلتين لمراجعة سياسة نقل الملكية. وعُِهد إلى مجموعة عمل عملية وضع السياسات 
لين. وبدأت  تغييرات في السياسة  لتحسين سهولة وأمن وفاعلية عمليات نقل ملكية أسماء النطاقات فيما بين أمناء السجالت وفيما بين المسجَّ

 . 2021في مايو/أيار  1مجموعة العمل مداوالت المرحلة 
 

ة لوضع السياسات ( واعتماد العملية المعّجلIDN( بشأن أسماء النطاقات المدّولة )EPDPالعملية المعّجلة لوضع السياسات )
EPDP  بخصوص ميثاق أسماء النطاقات المدّولةIDN 

بشأن أسماء   EPDPالعملية المعّجلة لوضع السياسات  GNSO، بدأ مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 2021في مايو/أيار 
بتزويد مجلس المنظمة الداعمة   EPDPواعتمد ميثاقها. وتم تكليف فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات  IDNالنطاقات المدّولة 



 

ICANN   |  2021 التقرير السنوي للعام المالي
 

|  19 

 

وإدارة العالمات المتباينة وكيفية إجراء تحديث في المستقبل  gTLDبتوصيات السياسة بشأن تحديد نطاقات  GNSOلألسماء العامة 
لتي يتعين على األطراف المتعاقدة االمتثال لها. وحدد فريق العملية المعّجلة لوضع  ا IDNإلرشادات تنفيذ أسماء النطاقات المدّولة 

 بتعيين أعضائه. ICANNرئيسه، وقامت مجموعات مجتمع  EPDPالسياسات  
 

 إطار عمل المشروع التجريبي للتحسين المستمر 
ركز على العملية والتحسينات اإلجرائية. وعلى هذا عدًدا من مجاالت العمل التي ت GNSOحدد مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

أنه من األفضل التعامل مع هذا العمل من خالل إطار عمل عام. ولتحديد ما   GNSOالنحو، قرر مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 
سين المستمر في صورة مشروع  لجنة للتح GNSOإذا كان إطار العمل مناسبًا للغرض، أطلق مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 . 2021تجريبي في يونيو/حزيران 
 

 لعموم المستخدمين ICANNمجتمع 
 

بيان   25عدد  ALAC، قدم مجتمع عموم المستخدمين/اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 2021في العام المالي  ●

بشأن مشورة السياسة رًدا على إجراءات التعليق العام حول السياسة والقضايا التشغيلية، ونموذج أصحاب المصلحة المتعددين  

 ، والقضايا اإلقليمية.ICANNفي 

فيما يتعلق بعملية  ICANNبيان مشورة السياسة إلى مجلس إدارة  ALACقدمت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  ●

( الجديدة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة gTLDوضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات المستوى األعلى العامة )

GNSO ل المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة والعملية المعّجلة لوضع السياسات حوgTLD 

(EPDP-TempSpec)   . 

  العامة االفتراضية الثالثة. ICANNجلسة خالل اجتماعات  34عقد مجتمع عموم المستخدمين   ●

عموم   حول مجتمع عموم المستخدمين للتعريف بمجتمع ICANN Learnتم نشر دورتين دراسيتين على من منصة  ●

   المستخدمين والتركيز على دوره االستشاري في وضع السياسات.

مؤتمرات افتراضية خالل كل اجتماع من   ccNSOنظمت مجموعة عمل التكنولوجيا في منظمة دعم أسماء رموز البلدان  ●

 مستوى األعلى. العامة الثالثة. وناقشت هذه الجلسات الجوانب الفنية والتشغيلية إلدارة نطاقات ال ICANNاجتماعات  

 

 ALACبيانات مشورة سياسات اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 
. قامت  2021بيان بشأن مشورة السياسة خالل العام المالي  25عدد  ALACنشرت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 

مجموعة عمل السياسة الموحدة لعموم المستخدمين ومجموعة عمل العمليات التشغيلية والمالية والميزانية لعموم المستخدمين بإجراء  
ين. تم وضع بيانين جديرين بالمالحظة حول  اجتماعات هاتفية منتظمة لوضع بيانات المشورة بشأن السياسة لمجتمع عموم المستخدم

الهامة، بما في ذلك عملية وضع السياسات   ICANNحول سياسة  ALACمشورة السياسة للجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 
ات حول المواصفة والعملية المعجلة لوضع السياس GNSOالجديدة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة  gTLDلإلجراءات القادمة لنطاقات 

 .TempSpec-EPDPالمؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة 
 

 مجموعات العمل
 يتم تنظيم مجموعات عمل مجتمع عموم المستخدمين في ثالثة مسارات: 

 
 السياسة

المشورة بشأن سياسة  الحالية ووضع بيانات  ICANNاجتمعت مجموعة عمل السياسة الموحدة أسبوعيًا لمناقشة قضايا سياسة 
مجتمع عموم المستخدمين. ولقد تأقلموا أيًضا مع نموذج العضوية التمثيلية لجهد عملية وضع السياسات للمنظمة الداعمة  

، مع عروض تقديمية أسبوعية من ممثلي مجتمع عموم المستخدمين/اللجنة االستشارية GNSO PDP 3.0لألسماء العامة 
إلى مختلف أعضاء مجموعات عمل عملية وضع السياسات للمنظمة الداعمة لألسماء   ALACالعامة لعموم المستخدمين 

 العامة. 
 

 التوعية والمشاركة
عقدت مجموعة عمل بناء القدرات لمجتمع عموم المستخدمين سلسلة من الندوات عبر الويب لبناء القدرات في العام   ●

 ونصائح العروض التقديمية.بشأن قضايا السياسة ومهارات التيسير  2021المالي 
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( الخمس وعالجت  RALOنسقت اللجنة الفرعية للتوعية والمشاركة أنشطة لجميع المنظمات اإلقليمية العامة ) ●

 .  19-تحديات استمرار مشاركة األعضاء خالل جائحة كوفيد

 
 العمليات
حول مسودة   ALACأعدت لجنة تمويل العمليات والميزانية بيانات اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين   ●

؛  2022؛ ومسودة خطة التشغيل والموازنة للعام المالي  2026-2022الخطة المالية والتشغيلية لألعوام المالية 

 .  ICANNوتعزيز فعالية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في 

؛ وافق 2022امت اللجنة الفرعية للشؤون المالية والموازنة بمراجعة وتقديم طلبات الموازنة اإلضافية للعام المالي  ق ●

 على ستة من الطلبات المقدمة.   ICANNمجلس إدارة  

 
 RALOأنشطة المنظمات اإلقليمية العامة 

تمرة في وضع المشورات بشأن السياسات باإلضافة إلى  الخمس على المشاركة المس RALOحافظت جميع المنظمات اإلقليمية العامة 
 ما يلي:  RALOأنشطة التوعية والمشاركة. وتشمل أنشطة المنظمات اإلقليمية العامة 

 
 AFRALOالمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أفريقيا 

في   ICANNمجتمع /AFRALOيقيا قدمت ثالثة بيانات من المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أفر ●

 . ICANNإلى مجلس إدارة  AfrICANNالقارة األفريقية 

 وأحرزت تقدًما كبيًرا في القواعد الخاصة باألعضاء الفرديين.  ●

 

 APRALOالمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ 

أطلقت منتدى سياسات المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ  ●

APRALO   بهدف تسهيل تطوير الموقف اإلقليمي الشامل والمستنير بشأن القضايا الواقعة ضمن اختصاص

ICANN دمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط ودعم مشاركة قيادة المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخ

 . ALACباعتبارها شريكًا إقليميًا لمنصة سياسات اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  APRALOالهادئ 

قدمت بيان المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ  ●

APRALO ات النهائية لإلجراءات القادمة لنطاقات بشأن المخرجgTLD  الجديدة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة

GNSO   إلى مجلس إدارةICANN  .للنظر فيه 

نظمت برنامج إرشاد المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ   ●

APRALO  القيادية ألعضاء المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة  للمساعدة في تطوير القدرات

 . APRALOآسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ  

 
 LACRALOالمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي 

 .ICANN71عقدت جمعية عمومية افتراضية خالل اجتماع  ●

   أقرت القواعد اإلجرائية المنقحة. ●

- 2021( لألعوام المالية LACقدمت بيانًا عن الخطة االستراتيجية اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ) ●

0252 . 

من سلسلة العمل بشأن القبول الشامل بدعم  ض LACالقبول الشامل ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أكملت دورة  ●

من مجموعة عمل القبول الشامل المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر  

 (. UASGوالمجموعة التوجيهية للقبول الشامل ) ICANNومنظمة  LACRALOالكاريبي 

 
 EURALOفي أوروبا  المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين

 EURALOنظمت سلسلة من اجتماعات الموائد المستديرة للمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أوروبا  ●

 حول قضايا السياسة الرئيسية التي تهم المنطقة األوروبية.

ومجتمع  ICANN، بما في ذلك جولة مخططة سريعة لمنظمة ICANN71عقدت أربع جلسات خالل اجتماع  ●

 عموم المستخدمين. 
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 . 2020عقدت جمعية عمومية افتراضية في ديسمبر/كانون األول  ●

 
 NARALOالمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين لمنطقة أمريكا الشمالية 

على المشاركة مع  NARALOشددت المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين لمنطقة أمريكا الشمالية  ●

 ، من خالل تنظيم ندوات عبر الويب ألعضائها. 2021األعضاء في العام المالي  

 
 األربعة نشرات إخبارية منتظمة ألعضائها اإلقليميين.  RALOأصدرت المنظمات اإلقليمية العامة 

 
ليصبح   13، وزاد األعضاء الفرديين بعدد 251نما عدد هياكل المجتمع الشمل لعموم المستخدمين بواقع سبعة هياكل ليصبح مجموعها  

 . 149المجموع  
 

 ICANN( التابعة لمنظمة GACاللجنة االستشارية الحكومية )
 

  GACرحبت اللجنة االستشارية الحكومية  مراقبًا. كما 38و GACعضًوا في اللجنة االستشارية الحكومية  179يوجد اآلن  ●

 بنائب الرئيس الجديد لفريق قيادتها من حكومة نييوي.

جلسة افتراضية خالل اجتماع   12ثالثة بيانات إجمااًل، وأجرت  GAC، أصدرت اللجنة االستشارية الحكومية 2021خالل العام المالي 
ICANN69جلسة افتراضية خالل اجتماع  19، وICANN70جلسة افتراضية خالل اجتماع  16، وICANN71. 

والبيان  ICANN70ووافقت على مشورة توافق في اآلراء في البيان الختامي الجتماع  GACوضعت اللجنة االستشارية الحكومية 
 . ICANN71الختامي الجتماع  

 في عشرة إجراءات للتعليق العام.  GACباإلضافة إلى المراسالت المكثفة على مدار العام، أسهمت اللجنة االستشارية الحكومية 
 

 التكيف مع العمل االفتراضي 
، حيث طورت عدًدا من عملياتها  19-عملها االفتراضي بشكل فعال خالل جائحة كوفيد GACأدارت اللجنة االستشارية الحكومية 

، للحفاظ على فاعلية عملها على مدار العام. كما قامت اللجنة GACالداخلية، بما في ذلك وضع بيان اللجنة االستشارية الحكومية 
 .ICANN71واجتماع  ICANN70واجتماع  ICANN69ع  بإدارة جداول األعمال الكاملة خالل اجتما GACاالستشارية الحكومية 

  
 GACمجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية 

العامة.   ICANNالتقدم بشكل فعال في المسائل وذلك بين اجتماعات  GACواصلت مجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية 
تضمنت الموضوعات اإلجراءات القادمة لنطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة؛ وخدمات بيانات التسجيل وسياسة حماية البيانات، 

؛ وآليات حماية الحقوق للمنظمات الحكومية الدولية. واستعرضت  )(DNSوإجراءات التخفيف من انتهاك نظام أسماء النطاقات 
لتوصيات   GACأيًضا مسائل داخلية مثل تنفيذ اللجنة االستشارية الحكومية  GACاالستشارية الحكومية مجموعات عمل اللجنة 

، وتطوير عمليات وموارد جديدة ومحسّنة لدعم  ICANNلمجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة  2المساءلة من مسار العمل 
 عمل لديها. ومجموعات ال GACعمل اللجنة االستشارية الحكومية 

 
 المشاركة في األنشطة المجتمعية 

  DNSتعزيًزا الهتمامها ومساهماتها في مستويات مختلفة من وضع السياسات واالعتبارات التشغيلية العامة لنظام أسماء النطاقات 
رنامج زمالة األخرى بما في ذلك ب ICANNفي أنشطة  GAC، ساهم المشاركون في اللجنة االستشارية الحكومية ICANNلمنظمة 

ICANN واللجنة الدائمة للعمالء، وفريق مراقبة تنفيذ عملية المراجعة المستقلة، ومراجعة وظيفة التسمية لهيئة األرقام المخصصة ،
أيًضا اتصاالت "نقطة جهة االتصال" مع اللجنة االستشارية العامة لعموم   GAC. وأكدت اللجنة االستشارية الحكومية IANAلإلنترنت 

 . GNSOوالمنظمة الداعمة لألسماء العامة  ccNSOومنظمة دعم أسماء رموز البلدان  ALACخدمين  المست
  

 المشاركة واإلشراك
على تطوير جهود اإلشراك   GACإدراكًا منها للتحديات التي تطرحها البيئة االفتراضية المستمرة، عملت اللجنة االستشارية الحكومية 

على التحلي بالفاعلية والتأثير في عملها في أقرب   GACوالمشاركة للحفاظ على قدرة المشاركين الجدد في اللجنة االستشارية الحكومية 
أولويات   أداة "رصد" جديدة لإلجراءات/القرارات الشهرية لمساعدتها على تحديد GACوقت ممكن. طورت اللجنة االستشارية الحكومية 

الجدد، وأعادت   GACعملها والتخطيط له بشكل أكثر كفاءة، وقدمت ندوة "ترحيبية" عبر الويب لمشاركي اللجنة االستشارية الحكومية 
 . GACتصميم موقع ويب اللجنة االستشارية الحكومية 
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 ICANNالتابعة لمنظمة  RSSACاللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 
 

أربع وثائق جديدة وحدثت إصداراً واحداً من   RSSAC، نشرت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 2021 في العام المالي  ●

 . إصداراتها الحالية

   عملها. RSSACأكملت مجموعة عمل واحدة في ائتالف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  ●

حول تنفيذ التوصيات الواردة في المراجعة التنظيمية   تقريرين مرحليين RSSACقدمت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  ●

 الثانية التي أجرتها.

 

 RSSACمنشورات اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 
. وكانت وثيقة واحدة هي نسخة محدثة لوثيقة  2021خمس وثائق في العام المالي   RSSACنشرت اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 

 موجودة أصالً، وكانت المستندات األربعة المتبقية جديدة:
● :RSSAC000v5  إجراءات اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذرRSSAC التشغيلية 

● :RSSAC052  بيان حول التوصيات الخاصة بنظام اإلنذار المبكر لتوسيع نطاق منطقة الجذر 

● :RSSAC053 ترنت بيان حول التقرير االبتدائي لمراجعة وظيفة التسمية بهيئة األرقام المخصصة لإلنIANA 

● :RSSAC054  بيان حول استراتيجية خدمة اسم الجذر لمنظمةICANN وتنفيذها 

 ( LOI(/ خطاب النوايا )MOUمذكرة التفاهم المقترحة ) ●

 
 RSSACائتالف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 

في أداء أعمال األبحاث وإصدار المنشورات حول   RSSACيتمثل الدور الرئيسي الئتالف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 
. ويتألف ائتالف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر RSSACالموضوعات ذات الصلة بمهمة اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 

RSSAC ( من خبراء في نظام أسماء النطاقاتDNSالمهتمين بنظام خادم الجذر، مما يوسع قاعدة الخبرات ا ) لفنية المتنوعة الالزمة
 . RSSACلتولي أعمال اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 

 
من خالل لجنة   RSSACأعضاء ائتالف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  RSSACتُعيّن اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  

ة إلى ذلك، فإن أعضاء اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر . باإلضافRSSACعضوية ائتالف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 
RSSAC  أعضاء أيًضا في ائتالف اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذرRSSAC  عضو في ائتالف  100. ويوجد حاليًا أكثر من

بات قياسات منظور محلي  دولة. وهناك أيًضا فريق عمل يدرس متطل 20من أكثر من  RSSACاللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 
   بشأن نظام خادم الجذر.

 
 ICANNالتابعة لمنظمة  SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

 
 مراسلة.  12خمسة تقارير جديدة و SSAC، نشرت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 2021في العام المالي  ●

مجموعتي عمل جديدين. إحداهما لفحص تداعيات األمن واالستقرار  SSACبدأت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  ●

 المترتبة على انعدام األمن في نظام التوجيه لإلنترنت واألخرى الستكشاف إمكانية وجود نظام إنذار مبكر لخدمة الجذر.

ثالث ورش عمل لالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات   SSACاستضافت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  ●

(DNSSEC حول عمليات نشر االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات )DNSSEC  .والقضايا الناشئة المتعلقة باألمن 

 
 SSACإصدارات اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

الوثائق التالية المتعلقة بأمن واستقرار نظام أسماء  SSACلألمن واالستقرار  ، نشرت اللجنة االستشارية2021في العام المالي 
 النطاقات: 

● :SAC112  بيان األقلية حول التقرير النهائي لعملية وضع السياسة المعّجلةEPDP)(  –  للمواصفة المؤقتة المرحلة الثانية
 gTLDلبيانات تسجيل نطاقات 

● :SAC113  الدليل اإلرشادي للجنة االستشارية لألمن واالستقرارSSAC  بشأن نطاقاتTLD  ذات االستخدام الخاص 
● :SAC114  تعليقات اللجنة االستشارية لألمن واالستقرارSSAC   على مسودة التقرير النهائي لإلجراءات القادمة لنطاقات

gTLD  الجديدة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-000-op-procedures-01sep20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-052-25nov20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-053-02dec20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-054-16dec20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/letter-of-intent-06oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-112-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-113-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-114-en.pdf
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● :SAC115  تقرير اللجنة االستشارية لألمن واالستقرارSSAC  حول نهج التشغيل المتبادل لمعالجة انتهاك العناوين في نظام
 DNSأسماء النطاقات 

● :SAC116  تعليقات اللجنة االستشارية لألمن واالستقرارSSAC  على التقرير النهائي لفريق المراجعة الثانية ألمن
 (SSR2واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات )

 
 أمن توجيه مسار البيانات 

فحص تداعيات األمن واالستقرار الناجمة ل 2021فريق عمل جديد في العام المالي  SSACأجازت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 
عن حاالت انعدام األمن في نظام توجيه اإلنترنت وأفضل الطرق التي يمكن لمشغلي الشبكات معالجتها. سيوفر اإلصدار االبتدائي نظرة  

شبكات في تأمين نظام عامة رفيعة المستوى لنظام توجيه بيانات اإلنترنت، وتداعيات إعالنات التوجيه غير الصحيح، ودور مشغلي ال 
 توجيه اإلنترنت، وحجم قضايا أمن التوجيه وأولوية التعامل معها. 

 
 نظام اإلنذار المبكر لخدمة الجذر 

 :OCTO-15للتعليق على   2021أيًضا فريق عمل جديد في العام المالي   SSACأجازت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 
(. وتشمل مهام فريق  EWSواستكشاف إمكانية وجود نظام إنذار مبكر لخدمة الجذر ) توصيات اإلنذار المبكر لتوسيع نطاق منطقة الجذر

؛ والتعليق على جدوى OCTO-15العمل مراجعة جميع المواد السابقة حول هذا الموضوع؛ واالستفسار عن االفتراضات الكامنة في 
  DNSلخدمة الجذر واستصوابها وتطبيقها العملي وفائدتها؛ ومراجعة التطورات في نظام أسماء النطاقات  EWSلخدمات اإلنذار المبكر  

 وخدمة الجذر التي يمكن أن تؤثر على االستقرار العام لخدمة الجذر.
 

 واألمن  DNSSECورش عمل االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات 
(  DNSSECورش عمل حول االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات ) SSACتقرار عقدت اللجنة االستشارية لألمن واالس

. وكانت ورشة عمل  ICANN71واجتماع  ICANN70واجتماع   ICANN69وموضوعات أمن اإلنترنت األخرى خالل اجتماع 
دة سنوات ووفرت منتدى لكل من  العامة لع ICANNواألمن جزًءا من اجتماعات   DNSSECاالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات 

وغيرها من   DNSSECاألشخاص ذوي الخبرة والجدد لاللتقاء وتقديم ومناقشة عمليات نشر االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات 
 قضايا أمن اإلنترنت.

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-115-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-116-en.pdf
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 إنجازات من المجموعات المجتمعية األخرى
 

 ICANN( التابعة لمنظمة CSCاللجنة الدائمة للعمالء )
جوان ليمان من اللجنة االستشارية لنظام خادم -تعيين الرس  CSC، أعادت اللجنة الدائمة للعمالء 2021في العام المالي  ●

   . CSCرئيسًا للجنة الدائمة للعمالء  RSSACالجذر 

 نائبًا للرئيس. ccNSO، أُعيد تعيين بريت كار من منظمة دعم أسماء رموز البلدان 2021في العام المالي  ●

تقرير نتائج حول وظائف التسمية لهيئة  12مرات وقدمت  10اجتماعات افتراضية  CSCعقدت اللجنة الدائمة للعمالء  ●

 . IANAاألرقام المخصصة لإلنترنت 

لتبادل وجهات النظر حول أداء   ICANNمرة واحدة مع اللجنة الفنية لمجلس إدارة   CSCالء اجتمعت اللجنة الدائمة للعم  ●

وتوضيح أدوارها فيما يتعلق بوظيفة التسمية لهيئة األرقام  IANAوظائف التسمية لهيئة األرقام المخصصة لإلنترنت 

 . IANAالمخصصة لإلنترنت 

لتبادل المعلومات حول   ICANN71عامة واحدة خالل اجتماع وشاركت في جلسة  CSCنظمت اللجنة الدائمة للعمالء  ●

 عملها. 

  
. ولم  IANAبمراقبة أداء وظيفة التسمية لهيئة األرقام المخصصة لإلنترنت  CSC، قامت اللجنة الدائمة للعمالء 2021في العام المالي 

 في أي عملية تغيير لمستوى الخدمة.  CSCتبدأ اللجنة الدائمة للعمالء 
 

وقدموا تعليقات   IANAفي استبيان عمالء وظيفة التسمية لهيئة األرقام المخصصة لإلنترنت  CSCضاء اللجنة الدائمة للعمالء شارك أع
 على النتائج.

 
 . IANAعن دعمها لنتائج وتوصيات مراجعة وظيفة التسمية لهيئة األرقام المخصصة لإلنترنت  CSCكما أعربت اللجنة الدائمة للعمالء 

  

 ICANN( التابعة لمنظمة RZERCمراجعة تطوير منطقة الجذر )لجنة 
 تقريرين استشاريين.  RZERC، نشرت لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر 2021في العام المالي  ●

 تيم أبريل رئيسًا. RZERC، اختارت لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر 2021في أبريل/نيسان  ●

التغييرات البنيوية المقترحة لمحتوى منطقة جذر نظام أسماء النطاقات  RZERCتراجع لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر  ●

DNS  المستخدمة في تنفيذ التغييرات في منطقة جذر نظام أسماء  – مكونات األجهزة والبرمجيات على حد سواء   – واألنظمة

   .DNSواآلليات المستخدمة في توزيع منطقة جذر نظام أسماء النطاقات  DNSالنطاقات 

 وثيقتين: RZERC، نشرت لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر 2021العام المالي  في ●

○ :RZERC002 توصيات بخصوص توقيع بيانات خادم اسم منطقة الجذر 

○ :RZERC003  إضافة سبل حماية بيانات الجذر إلى منطقة الجذر 

  

https://www.icann.org/uploads/ckeditor/rzerc-002-en.pdf
https://www.icann.org/uploads/ckeditor/rzerc-003-en.pdf
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 ICANNإنجازات منظمة 
 

الخطة االستراتيجية لألعوام الذي يوضح التقدم المحرز في ضوء األهداف الواردة في  ICANNهذا هو التقرير السنوي األول لمنظمة 
هذا التقرير السنوي  ICANN، يُصدر مجلس إدارة ICANNمن لوائح  22.3القسم  . وكما هو موضح في 2025-2021المالية 

 نحو تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية والخطط التشغيلية والمالية.  ICANNلوصف أنشطته والتقدم المحرز لمنظمة 
 

بعًضا من أبرز نقاط التقدم الذي أحرزته المنظمة. وللحصول على وصف أكثر   ICANNمنظمة  يقدم هذا القسم الخاص بإنجازات
 ومديرها التنفيذي تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة.  ICANNتفصياًل ألنشطة المنظمة، يقدم رئيس 

 
هذا التقرير في أكتوبر/تشرين األول   . ومع ذلك، نظًرا لنشر2021تم معظم التقدم المحرز الموضح في هذا القسم خالل العام المالي 

 . 2021، وقد بدأت في يوليو/تموز 2022، هناك إنجازات مختارة مدرجة في هذا القسم تندرج تحت العام المالي 2021
 

   التنفيذي إلى مجلس اإلدارة. ICANNمدير لمزيد من التفاصيل حول التقدم المحرز للمنظمة، استكشف تقارير 
 

 التخطيط للمستقبل
 

في ضمان االستدامة المالية طويلة األجل   2025-2021االستراتيجية لألعوام المالية  ICANNيتمثل أحد األهداف الموضحة في خطة 
على تحقيق قدر كبير من الكفاءة والدقة في تخطيطها المالي   ICANN. ويتضمن ذلك العديد من األهداف التي ستساعد ICANNلمنظمة 

 والتشغيلي متعدد السنوات والسنوي. 
 

 

 االستراتيجية الجديدة الخطة 
. وتحتوي هذه الخطة على الرؤية 2020الحالية حيز التنفيذ في يوليو/تموز   2025-2021الخطة االستراتيجية لألعوام المالية دخلت 

وذلك بموجب لوائح   ICANNفي مهمتها. وهي تعتبر جزًءا أساسيًا من حوكمة  ICANNف والغايات التي ستوجه ومجموعة األهدا
 المنظمة. 

 
وهي: أن تكون ممثلة إلنترنت واحد ومنفتح  ICANNرؤية جديدة لمنظمة  2025-2021توضح الخطة االستراتيجية لألعوام المالية 

لم بأن تكون مشرفًا متعدد أصحاب المصلحة ومستقاًل وموثوقًا به على ُمعّرفات اإلنترنت الفريدة،  وقابل للتشغيل المتبادل على مستوى العا
 ومن خالل توفير بيئة منفتحة وتعاونية يعمل فيها أصحاب المصلحة المتنوعون معًا بما يحقق المصلحة العامة. 

 
 في أداء مهمتها وتحقيق رؤيتها الجديدة:  من االستمرار ICANNوتحدد الخطة كذلك خمسة أهداف استراتيجية لتمكين 

 تعزيز أمن نظام أسماء النطاقات ونظام خادم جذر نظام أسماء النطاقات. ●
 .ICANNتحسين فاعلية حوكمة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في  ●
تياجات قاعدة مستخدمي  تطوير أنظمة المعرفات الفريدة بالتنسيق مع األطراف المعنية والتعاون معها لالستمرار في تلبية اح ●

 اإلنترنت العالمية.
 لضمان وجود إنترنت واحد قابل للتشغيل المتبادل عالميًا.  ICANNمعالجة القضايا الجيوسياسية التي تؤثر على مهمة  ●
 المالية طويلة األجل.  ICANNضمان استدامة  ●

 
النتائج المرجوة. ولكل هدف استراتيجي، هناك مجموعة نتائج  ولكل هدف استراتيجي مجموعة من األهداف االستراتيجية التي تحدد 

 مستهدفة ذات صلة توضح كيف يبدو تحقيق الهدف االستراتيجي.
 

. ونظًرا ألن التحوالت  ICANNأثناء وضع الخطة، حدد المجتمع ومجلس اإلدارة والمنظمة االتجاهات التي من المحتمل أن تؤثر على 
غير متوقع، تشرف لجنة التخطيط االستراتيجي الجديدة التابعة لمجلس اإلدارة على المراجعة السنوية  واالتجاهات يمكن أن تنشأ بشكل

  أكدللخطة وتكيفها الستيعاب األحداث الجارية. وبعد تحليل اآلثار الناجمة عن الجائحة الصحية العالمية وغيرها من االتجاهات الحالية، 
يجب أن تظل سارية المفعول   2025-2021على أن الخطة االستراتيجية لألعوام المالية  2020مجلس اإلدارة في ديسمبر/كانون األول 

 وبدون تغيير، دون الحاجة إلى إعادة صياغتها. 
 

 . 2025-2021اقرأ الخطة االستراتيجية لألعوام المالية 

https://www.icann.org/ar/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-ar.pdf
https://www.icann.org/ar/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22
https://www.icann.org/reports-to-board
https://www.icann.org/ar/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-12-17-ar#2.a
https://www.icann.org/ar/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-ar.pdf
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 الخطة التشغيلية والمالية الخمسية، الميزانية السنوية 
لمواردها لتحقيق أهداف وغايات الخطة االستراتيجية. وتشترط لوائح  ICANNتحدد الخطة التشغيلية والمالية الخمسية كيفية تطبيق 

ICANN  إعداد واعتماد خطة تشغيل خمسية في بداية كل عام مالي، جنبًا إلى جنب مع خطة لعام واحد. وتقدم الخطة الخمسية نظرة
المتوقعة على مدى فترة أطول، بينما تصف خطة العام الواحد اإلدارة اليومية للمنظمة وتفاصيل   ICANNشاملة لعمليات منظمة 

أنهما   األنشطة والفعاليات المحددة التي يتعين االضطالع بها لتنفيذ االستراتيجيات. وبالنظر إلى الخطة التشغيلية والخطة المالية معًا، نجد
 مهمتها.  نحو تحقيق ICANNيقدمان ضمانًا لسير 

 
جدوى وتوقيت الخدمات واألنشطة واإلنجازات المرحلية المحددة لتحقيق  2026-2022تحدد الخطة التشغيلية والمالية لألعوام المالية 

  2022. وتوفر الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2025-2021األهداف والغايات الموضحة في الخطة االستراتيجية لألعوام المالية 
  30وتنتهي في  2021يوليو/تموز  1ا من التفاصيل حول األنشطة والموارد المخططة للعام المالي القادم التي تبدأ في مزيدً 

 . وتتضمن وثائق الخطة التشغيلية والموازنة ما يلي:2022يونيو/حزيران 

 . 2022عام المالي  وخطة التشغيل والميزانية لل 2026-2022مالمح الخطة التشغيلية والمالية لألعوام المالية  ●

 . 2022وخطتها التشغيلية للعام المالي   2026- 2022لألعوام المالية  ICANNالخطة التشغيلية الخمسية لمنظمة  ●

 . 2022للعام المالي   ICANNموازنة  ●

التشغيل   وخطة 2026-2022التشغيلية والمالية لألعوام المالية  ICANNخطة أنه قد أقر  أعلن مجلس اإلدارة، 2021في مايو/أيار 
 . 2022والميزانية للعام المالي 

 
 . 2021وخطة تشغيل للعام المالي  2026-2022اقرأ خطة التشغيل لألعوام المالية 

 . 2022اقرأ ميزانية العام المالي  
 

 ICANNكيفية يتم تنفيذ التخطيط في 
طة التشغيلية ، إلى جانب الخICANNتعتبر الخطة االستراتيجية الخمسية عنصًرا جوهريًا في دورة عملية التخطيط الثالثية لمنظمة 

  والمالية الخمسية والخطة التشغيلية والميزانية السنوية.
 

 قسم تخطيط جديد 
حول عملية إعادة تنظيم ضمت أنشطة التخطيط  مزيًدا من التفاصيلومديرها التنفيذي  ICANN، قدم رئيس 2020في أغسطس/آب  

الذي يهدف إلى تحسين الكفاءات وتقوية -. يجلب التحول للمنظمة تحت قيادة نائب الرئيس للتخطيط والمدير المالي األول زافيير كالڤيز
أنشطة التخطيط االستراتيجي والتشغيلي تحت نفس مظلة التخطيط المالي. وسيقود فريق التخطيط الجديد أيًضا  -التعاون وتعظيم الموارد

من خالل التعاون   ICANNوتنظيم أنشطة  تطور تخطيط المنظمة ليكون أكثر تكاماًل وتعاونًا وفعالية. وسيسمح هذا بتحديد األولويات
 الوثيق بين المجتمع ومجلس اإلدارة والمنظمة. 

 
 

 عملية مرحلة التصميم التشغيلي الجديدة 
( عبارة عن أداة جديدة تم إطالقها هذا العام لمساعدة المنظمة على تقييم متطلبات الموارد والجداول  ODPمرحلة التصميم التشغيلي )

وأولويات المهام والمخاطر المرتبطة بتوصيات سياسات مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة أو التوصيات األخرى المقدمة الزمنية 
 من المجتمع. 

 
وكيف ستصبح   ODPبمناقشة مرحلة التصميم التشغيلي ، قام الرئيس والمدير التنفيذي يوران ماربي 2020في أكتوبر/تشرين األول 

جزًءا من دورة حياة وضع السياسات والتنفيذ وهي تهدف إلى تقديم المساعدة بشفافية لمجلس اإلدارة في االستعداد لنظره في توصيات  
 . GNSOافق في اآلراء المعتمدة من قبل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة السياسات القائمة على التو

 
تقييم التصميم التشغيلي الناتج في مداوالته حول الموافقة على التوصيات من عدمه. ويتمثل هدف   ICANNوسيستخدم مجلس إدارة 

 ICANNبشأن توصيات السياسات التي تراعي لوائح في دعم قدرة مجلس اإلدارة على اتخاذ قرارات  ODPمرحلة التصميم التشغيلي 
 . ODPوالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتنفيذ والتشغيل. وفيما يلي توضيح لمرحلتين نشطتين من مراحل التصميم التشغيلي  

 
 . على صفحة مرحلة التصميم التشغيلي على الويب  اقرأ المزيد

https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-board-adopts-fy22-26-operating-and-financial-plan-and-fy22-operating-plan-and-budget-13-5-2021-ar
https://www.icann.org/en/system/files/files/op-financial-plan-fy22-26-opplan-fy22-2021-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/budget-fy22-2021-en.pdf
https://www.icann.org/ar/blogs/details/strengthening-our-structure-and-enhancing-collaboration-17-8-2020-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/collaboration-and-consensus-understanding-the-epdps-work-9-10-2020-ar
https://www.icann.org/odp
https://www.icann.org/odp
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  عن بيانات التسجيل غير العامة نظام للوصول/اإلفصاح القياسي 
، في تقييم الموارد الالزمة لتنفيذ نظام الوصول 2021إطالقها في أبريل/نيسان األولى، التي تم  ODPبدأت مرحلة التصميم التشغيلي  

، وهي آلية مقترحة للتعامل مركزيًا مع طلبات بيانات التسجيل غير العامة (SSADإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة )الموحد/ا
لوضع   من العملية المعّجلة 2ضمن عمل المرحلة  GNSOتوصيات سياسة المنظمة الداعمة لألسماء العامة  التي تم تحديدها في

. وتم تمديد الجدول الزمني األصلي البالغ ستة أشهر من أجل إجراء بحث إضافي وجمع  2020( في يوليو/تموز EPDPالسياسات )
 بيانات وإسهامات المجتمع. 

 
 SSADعلى صفحة الويب لمرحلة التصميم التشغيلي لنظام الوصول الموحد/اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  اقرأ المزيد

.ODP 
 

 الجديدة   gTLDاإلجراءات القادمة لنطاقات 
خرجات  مدتها عشرة أشهر لمعالجة أسئلة مجلس اإلدارة حول الم 2021في سبتمبر/أيلول  ODPإطالق مرحلة تصميم تشغيلي تم 

(. ونظًرا ألن هذه المخرجات  SubProالجديدة ) gTLDالواردة في التقرير النهائي لعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات 
لتقييم تأثير   ODPتتعلق بالمتطلبات التشغيلية المعقدة، فقد وجه مجلس اإلدارة الرئيس والمدير التنفيذي إلطالق مرحلة تصميم تشغيلي 

قادمة وثيقة تحديد نطاق مرحلة التصميم التشغيلي لإلجراءات الاألسئلة الموضحة في  ODPالتنفيذ. وستعالج مرحلة التصميم التشغيلي  
 .الجديدة gTLDلنطاقات 

 
 .SubPro ODPالجديدة  gTLDعلى صفحة ويب مرحلة التصميم التشغيلي لإلجراءات القادمة لنطاقات  اقرأ المزيد

 
 

 (DNSت )أمن نظام أسماء النطاقا

 
 ICANNأحد األهداف الموضحة في خطة  DNSونظام خادم الجذر لنظام أسماء النطاقات  DNSيعد تعزيز أمن نظام أسماء النطاقات 

، ومشغلي الخوادم  DNS. ويجري ذلك بالشراكة مع مشغلي خادم جذر نظام أسماء النطاقات 2025-2021االستراتيجية لألعوام المالية 
في تحسين الوعي حول هذه التهديدات   ICANNاآلخرين. وتساعد  DNSوأصحاب المصلحة لنظام أسماء النطاقات  الرسمية والتحليل،

إحراز   ICANN، واصلت 2021وتشجيع تنوع أكبر في التفكير لتوقع هذه التحديات واالستجابة لها بأفضل صورة. خالل العام المالي  
 والتوعية به. DNSتقدم كبير في هذا الهدف من خالل مبادراتها المتعلقة بأمن نظام أسماء النطاقات 

 

 DNSSECإنجاز مرحلي لالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات 
متدادات األمنية لنظام اال  1195، نشرت جميع نطاقات المستوى األعلى العامة البالغ عددها  2020اعتباًرا من ديسمبر/كانون األول  

لين بتوقيع المعلومات التي  DNSSEC(. وتسمح االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات DNSSECأسماء النطاقات ) للمسجَّ
ظام  ( توقيعًا رقميًا. وهذا من شأنه أن يساعد في حماية العمالء من خالل التأكد من أن بيانات نDNSيدخلونها إلى نظام أسماء النطاقات )

 ICANNالتي تعرضت للتلف سواء عن طريق الخطأ أو بسبب برمجيات ضارة، ال تصل إليهم. وتواصل   DNSأسماء النطاقات 
 تشجيع نطاقات المستوى األعلى ذات رموز البلدان على القيام بذلك أيًضا. 

 
 DNSSEC.حول هذا اإلنجاز المرحلي لالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات  اقرأ المزيد

  

 يستهدف تحليل التهديدات األمنية  DAARالتبليغ عن نشاط انتهاك النطاق 
لدراسة تسجيل أسماء النطاقات والتهديدات   (DAARانتهاك النطاق )التبليغ عن نشاط نظام  ICANN، عززت 2021في العام المالي 

تمكين مشاركة نطاق المستوى األعلى لرمز البلد   والتبليغ عنها. ومن بين التغييرات: TLDاألمنية في جميع سجالت نطاقات 
(ccTLD) ، تبليغ جديد لنطاقات المستوى األعلى ذات رموز البلدان ووضعccTLD  ،وتعزيز التبليغ عن نطاقات التي تختار المشاركة

 . (gTLDالمستوى األعلى العامة )
 

توصلت المنظمة إلى اتفاق من  أنه بعد مناقشات مع قيادة األطراف المتعاقدة،  ICANNمنظمة  أبلغت، 2021في أكتوبر/تشرين األول 
يمكن للمنظمة فيه الحصول على وصول ثابت وموثوق به إلى ُمعّرف أمين السجل )ُمعّرف أمين السجل( لكل تسجيل اسم   حيث المبدأ

ن التغيير المطلوب المنظمة من استخدام  gTLDع تغيير في اتفاقية سجل نطاق المستوى األعلى العام )نطاق م ( األساسية. وسيُمكِّ

https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-organization-launches-operational-design-phase-for-system-for-standardized-accessdisclosure-29-4-2021-ar
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/odp-2021-06-03-ar
https://www.icann.org/resources/pages/odp-2021-06-03-ar
https://www.icann.org/resources/pages/odp-2021-06-03-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-board-resolves-on-odp-for-the-subsequent-procedures-final-report-outputs-14-9-2021-ar
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf
https://www.icann.org/subpro-odp
https://www.icann.org/subpro-odp
https://www.icann.org/ar/announcements/details/domain-name-system-security-extensions-now-deployed-in-all-generic-top-level-domains-23-12-2020-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/domain-name-system-security-extensions-now-deployed-in-all-generic-top-level-domains-23-12-2020-ar
https://www.icann.org/octo-ssr/daar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/country-code-top-level-domain-participation-in-icanns-domain-abuse-activity-reporting-system-28-7-2020-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/country-code-top-level-domain-participation-in-icanns-domain-abuse-activity-reporting-system-28-7-2020-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/daar-activity-project-now-providing-personalized-monthly-reports-for-cctlds-20-1-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/learn-about-how-the-domain-abuse-activity-reporting-daar-project-is-changing-its-generic-top-level-domain-gtld-monthly-reports-5-5-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/learn-about-how-the-domain-abuse-activity-reporting-daar-project-is-changing-its-generic-top-level-domain-gtld-monthly-reports-5-5-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/icann-makes-progress-toward-a-more-comprehensive-dns-security-threat-analysis-28-10-2021-ar
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/demetriou-to-weinstein-22oct21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/demetriou-to-weinstein-22oct21-en.pdf
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 ICANNويمكن لمنظمة  DAARمجموعة البيانات الحالية المقدمة من السجالت ألغراض البحث مثل التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق 
 إلى مستوى أمين السجل.  توسيع مستوى التبليغ عن البيانات

 
التي في وضع منهجية قوية وموثوقة وقابلة للتكرار لتحليل نشاط التهديدات األمنية،  DAARيتمثل هدف التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق 

 . التخاذ قرارات سياسيات مستنيرة ICANNقد يستخدمها مجتمع 
 

 ."DNSفي "خطوة نحو تحليل أكثر شمواًل لتهديدات أمن نظام أسماء النطاقات  اقرأ المزيد
  

 اإلنترنت عبر  19-مكافحة الغش واالحتيال المتعلق بجائحة كوفيد 
في حمالت التصيد  19-النطاقات الحديثة التي تعتقد المنظمة أنها تستخدم جائحة كوفيدتحديد عمليات تسجيل  ICANNواصلت منظمة 

وضع مكتب المدير الفني من خالل عمليات احتيال عبر اإلنترنت.   19-الستغالل قلق الناس بشأن كوفيد االحتيالي أو البرمجيات الضارة
( بهدف DNSTICRمشروع جمع معلومات تهديد أمن أسماء النطاقات واإلبالغ عنها ) ICANN( التابع لمنظمة CTOOالمسؤول )

ويدرس مشروع جمع معلومات تهديد أمن  . 19-( ذات الصلة بـجائحة كوفيدDNSالتبليغ عن التهديدات األمنية لنظام أسماء النطاقات )
ويحدد الحاالت األكثر وضوًحا التي يبدو   19-الت النطاقات ذات الصلة بجائحة كوفيدتسجي DNSTICRأسماء النطاقات واإلبالغ عنها 

عن جهود   ICANN، أعلنت 2021فيها أن النطاقات تستخدم للتصيد االحتيالي أو توزيع برمجيات الضارة. وفي يونيو/حزيران 
ة تغطيتها للغات ومجموعات األحرف غير اللغة  ( تهدف إلى المساعدة في زيادGACبالشراكة مع لجنتها االستشارية الحكومية )

للمساعدة في التخفيف من التهديدات األمنية لنظام أسماء   ASCIIاإلنجليزية ونظام الترميز المعياري األمريكي لتبادل المعلومات  
 .DNSالنطاقات 

 
 DNSTICR.حول التوسع متعدد اللغات لجمع معلومات تهديد أمن أسماء النطاقات واإلبالغ عنها  اقرأ المزيد

 لتحديد النطاقات الضارة والتبليغ عنها. ICANNحول العملية التي تستخدمها المزيد اقرأ 
  

https://www.icann.org/ar/blogs/details/a-step-toward-a-more-comprehensive-dns-security-threat-analysis-11-6-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/a-step-toward-a-more-comprehensive-dns-security-threat-analysis-11-6-2021-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/adding-linguistic-diversity-to-the-domain-name-security-threat-information-collection-and-reporting-project-14-6-2021-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/adding-linguistic-diversity-to-the-domain-name-security-threat-information-collection-and-reporting-project-14-6-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/an-18-month-summary-of-icanns-dnsticr-project-2-9-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/an-18-month-summary-of-icanns-dnsticr-project-2-9-2021-ar
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 DNSمجموعة دراسة جديدة ترغب في تعزيز التعاون بشأن أمن نظام أسماء النطاقات 
خبراء   2020( التي تم تشكيلها في يوليو/تموز DSFI-TSGتضم مجموعة الدراسة الفنية لمبادرة تسهيل أمن نظام أسماء النطاقات )

السجل وأمناء السجالت وعمليات البنية التحتية الحيوية  وجرائم اإلنترنت وعمليات  DNSفي معايير وعمليات نظام أسماء النطاقات 
  وقدمت عملها في تقدًماميريك كاو، فقد أحرزت المجموعة  ICANNبهدف تعزيز التعاون والتواصل. وبالتنسيق مع عضو مجلس إدارة  

، قدمت مجموعة عمل  2021. وفي أكتوبر/تشرين األول 2021في مايو/أيار  DNSحول نظام أسماء النطاقات  ICANNندوة 
ومديرها التنفيذي للنظر   ICANNإلى رئيس  تقريرها النهائي TSG-DSFIالدراسة الفنية لمبادرة تسهيل أمن نظام أسماء النطاقات 

 فيه.  
 

 TSG-DSFI.على موقع الويب لمجموعة عمل الدراسة الفنية لمبادرة تسهيل أمن نظام أسماء النطاقات  اقرأ المزيد
 

 SSRيدعم التسريع والتوسع ألنشطة األمن واالستقرار والمرونة  VERISIGNتمويل 
. ففي مارس/أذار ICANN( لنظام الُمعّرفات الفريدة لإلنترنت في صميم مسؤوليات  SSRمان األمن واالستقرار والمرونة )يعتبر ض
لدعم هذه الجهود. وعلى وجه التحديد، ستدفع  Verisign( ملزم مع شركة LOIعن إبرام خطاب نوايا ) ICANN أعلنت، 2020
مقابل التكاليف التي   ICANNإلى منظمة  2021ماليين دوالر أمريكي في كل خمس سنوات بدًءا من   4مبلغ  Verisignشركة 

لنظام أسماء النطاقات   SSRأو تسهيل أو دعم األنشطة التي تحافظ على األمن واالستقرار والمرونة  في إجراء ICANNستتكبدها 
(DNS وتعززه. ودُفع القسط األول وقيمته )2021ماليين دوالر أمريكي في يناير/كانون الثاني  4 . 
 

، بما ICANNلمنظمة  SSRمن واالستقرار والمرونة تُستخدم هذه األموال لتسريع وتوسيع المشروعات الحالية والمستمرة المتعلقة باأل
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وضع وتنفيذ أفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة التهديدات األمنية، وإضافة معدات التوجيه متعدد 

من خالل نشر االمتدادات   DNS، وتعزيز سالمة وأمن نظام أسماء النطاقات ICANN (IMRS)االتجاهات لخادم الجذر الُمدار من 
 . DNSSECاألمنية لنظام أسماء النطاقات 

 
 

 االلتزام بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين 
 

في تحسين فعالية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في   2025-2021االستراتيجية لألعوام المالية  ICANNيتمثل أحد أهداف خطة 
ICANN  للحوكمة. وهذا ينطوي على تعزيز عملية صنع القرار ألصحاب المصلحة المتعددين وفق نموذج اإلدارة التصاعدي من األدنى

يقة فعالة وفي الوقت المناسب. كما ينطوي على دعم وزيادة مشاركة  وضمان إنجاز العمل ووضع السياسات بطر ICANNفاألعلى في 
 العامة دوًرا مهًما في تحقيق تلك األهداف. ICANNأصحاب المصلحة النشطة والمستنيرة والفعالة. وتلعب اجتماعات 

 

 2021االجتماعات االفتراضية، استمرار تعليق السفر في العام المالي 
األخرى التي تتم من خالل الحضور الشخصي في االنعقاد   ICANNمة واجتماعات وفعاليات العا ICANNاستمرت اجتماعات 

ومتحوراته. باإلضافة إلى ذلك، ظل اإليقاف المفروض على السفر ساري المفعول   19-افتراضيًا نتيجةً للمخاوف المستمرة بشأن كوفيد
إجراء تقييمات للمخاطر ووضع ما يلزم من إجراءات   ICANNة منظم، واصلت  2021. وخالل العام المالي  2021طوال العام المالي 

بتعاون كبير مع المجتمع ومجلس اإلدارة من أجل   ICANNوتدابير السفر لضمان صحة وسالمة المجتمع والعاملين. وتعمل منظمة 
 االستعداد الستئناف للسفر واالجتماعات المباشرة وجًها لوجه بأمان. 

 
 

 العامة  ICANNتحسين تخطيط اجتماعات 
، بعد ما يقرب من عام من االجتماعات العامة االفتراضية، تمت إتاحة فرصة للمجتمع ومجلس اإلدارة  2020في أكتوبر/تشرين األول 

جتماعات  هذه التجربة لتحسين اال ICANNوالمنظمة لتقييم وضع االجتماعات العامة، وما يمكن تحسينه، وكيف ينبغي أن تستخدم 
مع المجتمع لتقييم: فاعلية االجتماعات العامة االفتراضية والتحسينات التي يجب أن    ICANNشارك مجلس إدارة  الشخصية عند عودتها.

الشخصية المقبلة.   ICANNتدخلها المنظمة على دعمها لعمل المجتمع وأي جوانب أخرى يجب تضمينها في استراتيجية اجتماعات 
والمجتمع   ACواللجان االستشارية  SOة وإنشاء أدلة توجيهية، تم إرسال استطالع إلى رؤساء المنظمات الداعمة ولدعم هذه المبادر

اصلة الحوار مع المجتمع حول  لمو ICANN69جلسة خالل اجتماع إلثارة مناقشة داخل كل مجموعة. واستضاف مجلس اإلدارة  
 استراتيجية االجتماعات.

https://www.icann.org/ar/blogs/details/dns-security-facilitation-initiative-technical-study-group-interim-update-20-5-2021-ar
https://www.icann.org/en/system/files/files/presentation-day1d-dsfi-panel-kaeo-25may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/presentation-day1d-dsfi-panel-kaeo-25may21-en.pdf
https://community.icann.org/display/DSFI/DSFI+TSG+Final+Report
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=132941525
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=132941525
https://www.icann.org/ar/blogs/details/icann-decides-on-com-amendment-and-proposed-binding-letter-of-intent-between-icann-and-verisign-27-3-2020-ar
https://69.schedule.icann.org/meetings/kb9Kiajq5oG7XNits
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، عمل فريق عمليات االجتماعات العالمية وفريق دعم وضع السياسات التابعين لمنظمة 2021بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 
ICANN   مع رؤساء المنظمات الداعمةSO  واللجان االستشاريةAC   لوضع أدلة توجيهية وإضفاء اللمسات األخيرة عليها. واستندت

ونتائج االستطالع. وتم االنتهاء من   ACواللجان االستشارية  SOاألدلة التوجيهية إلى المالحظات المقدمة من رؤساء المنظمات الداعمة 
دلة التوجيهية كيفية اقتراح مواضيع الجلسات  . وتتضمن األ2021في أبريل/نيسان العامة  ICANNاألدلة التوجيهية النهائية الجتماعات 

ومع تغير احتياجات المجتمع وأولوياته، سيعمل مجلس  العامة وطلب جلسات االجتماعات، وهو ما يساعد على تحسين تخطيط الموارد. 
لبية تلك االحتياجات  لضمان تطور األدلة التوجيهية لت ACواللجان االستشارية  SOاإلدارة والمنظمة مع رؤساء المنظمات الداعمة 

 واألولويات المتغيرة. 

 2021العامة للعام المالي  ICANNاجتماعات  
 

العامة الفرصة لمجموعة متنوعة دوليًا من األفراد والمنظمات لاللتقاء معًا لمناقشة ووضع سياسات ألنظمة  ICANNتوفر اجتماعات 
الدولية حجر األساس لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين التصاعدي المعنّي ببناء التوافق  ICANNتسمية اإلنترنت. وتعد اجتماعات 

. وتعد المشاركة عن بُعد جزًءا ال يتجزأ من أي اجتماع عام لمنظمة  1998ام وذلك منذ تأسيسها في ع ICANNفي اآلراء في 
ICANN2021عالميًا. وتم عقد جميع االجتماعات الثالثة المقرر عقدها خالل العام المالي   19-، ولكن تم التوسع فيها بعد تفشي كوفيد  

 بشكل افتراضي. 
 

 حول تواريخ ومواقع االجتماعات القادمة. اقرأ المزيد
 

ICANN69 
 االفتراضيالعام االجتماع السنوي 

 2020أكتوبر/تشرين األول  22-19و 13-15
  الجلسات جلسة تم عقدها، كانت أعلى  95بلًدا وإقليًما. ومن بين  157مشاركًا مثلوا  1792بمشاركة  ICANN69حظي اجتماع 

عاًما من المشاركة: حوار مع عضو مجلس اإلدارة الُمغادر، كريس ديسبين.   20بعد  ICANNحضوًرا جلسة مراسيم الترحيب وجلسة 
البرنامج التجريبي لتغطية كلفة الوصول إلى اإلنترنت خالل فترة  ICANNأطلقت  ،االفتراضيولتسهيل المشاركة خالل االجتماع العام 

وقدم البرنامج التجريبي ألعضاء محددين في المجتمع ممن لديهم قدرة إنترنت محدودة مساعدة مالية   ICANN69.الجائحة الجتماع 
 .ICANN69لزيادة سعة اإلنترنت خالل اجتماع 

 
ICANN70 

 المنتدى المجتمعي االفتراضي
 2021مارس/آذار  22-25

منظمة   وقد عززت بلًدا وإقليًما. 157من  ICANNمشارك في المنتدى المجتمعي االفتراضي لمنظمة  1600شارك ما يقرب من  
ICANN مع لتحسين تجربة االجتماع االفتراضي. وكان من بين التحسينات القدرة على جدولة اجتماعات فردية  أدوات المشاركة

ليكون بديالً للمشاركين ذوي سعة اإلنترنت المحدودة.   YouTubeعلى   البث المباشرمشاركين آخرين على موقع الفعالية وتوسيع 
والتي توفر ترجمة فورية عن بُعد أثناء بعض الجلسات   Zoomوتمكن المشاركون أيًضا من استخدام ميزة الترجمة الفورية في برنامج 

 ني للحوار. وقد استمر برنامج تغطية كلفة الوصول إلى اإلنترنت في فترة الجائحة.إضافة إلى التدوين اآل
 

ICANN71 
 منتدى السياسات االفتراضي

 2021يونيو/حزيران  14-17
بلًدا وإقليًما لحضور منتدى السياسات   147مشاركًا من  1337عدد   ICANN71، اجتذب  19-مع استمرار المخاوف حول جائحة كوفيد

التحسينات   العامة. واستمرت ICANN. وتضمنت الفعالية التي امتدت لعدة أيام مناقشة مجتمعية قوية حول مستقبل اجتماعات االفتراضي
، بما في ذلك برنامج دعم كلفة الوصول إلى اإلنترنت في فترة الجائحة، خالل اجتماع  السابقة التي تم إجراؤها في االجتماعات

ICANN71 . 
 

   2021حضور اجتماعات العام المالي  
 

ICANN69 
 االجتماع السنوي االفتراضي 

 1792إجمالي الحضور: 
 95الجلسات: 

https://community.icann.org/download/attachments/126426996/Planning%20Guidelines%20for%20ICANN%20Public%20Meetings%20-%20Proposed%20CLEAN%20Final%20Version%20-%2020%20April%202021.pdf?version=1&modificationDate=1621020114000&api=v2
https://meetings.icann.org/en/calendar
https://meetings.icann.org/en/calendar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-launches-pandemic-internet-access-reimbursement-program-pilot-31-8-2020-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-launches-pandemic-internet-access-reimbursement-program-pilot-31-8-2020-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/icann70-virtual-meeting-improvements-5-3-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/icann71-virtual-meeting-improvements--updates-1-6-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/icann71-virtual-meeting-improvements--updates-1-6-2021-ar
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ICANN70 
 المنتدى المجتمعي االفتراضي

 1599إجمالي الحضور: 
 70الجلسات: 

 
 

ICANN71 
 منتدى السياسات االفتراضي

 1337إجمالي الحضور: 
 61الجلسات: 

 
 

 ( ITIمبادرة شفافية المعلومات ) 
إنجاًزا مرحليًا رئيسيًا   https://icann.orgالعثور على المعلومات على المستمرة والشاملة الرامية إلى تسهيل  ICANNحققت جهود 

صفحة وملف. وتهدف تجربة  38000ألكثر من  ITIبإصدار تجربة بحث جديدة لمبادرة شفافية المعلومات  2021مارس/آذار في 
البحث الجديدة والتحسينات األخرى إلى تحسين إمكانية إيجاد المحتوى لمئات اآلالف من الصفحات والملفات المنشورة على مواقع الويب  

  2021أغسطس/آب . وتم إطالق تحسين كبير على التعليقات العامة في 1998تأسيسها في عام  وذلك منذ ICANNالتابعة لمنظمة 
 بإصدار تجربة بحث جديدة وعملية تقديم محسنة. 

 
العام والحفاظ عليه وتنظيمه وتأمينه من خالل   ICANNمهمة للغاية: تتمثل في حوكمة محتوى   ITIرة شفافية المعلومات إن أهداف مباد

نظام إدارة وثائق جديد؛ وتسهيل العثور على المحتوى عبر نظام إدارة محتوى جديد؛ وتمكين تجربة مستخدم متعددة اللغات تلبي أيًضا  
 ة وإنشاء فضاء تكنولوجي حيادي المحتوى. معايير إمكانية الوصول؛ وترقي

 
 . اقرأ المزيد حول مبادرة شفافية المعلومات
  

https://icann.org/
https://www.icann.org/ar/blogs/details/information-transparency-initiative-iti-update-its-release-day-16-3-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/information-transparency-initiative-iti-update-its-release-day-16-3-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/icann-launches-improved-public-comment-feature-31-8-2021-ar
https://www.icann.org/iti
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 دعم انفتاح وشفافية وضع السياسات  
 ICANNفي تنسيق وضع السياسات المتعلقة بنظم الُمعّرفات الفريدة لإلنترنت. وتنص لوائح  ICANNيتمثل جزء أساسي من مهمة 

على وضع السياسة من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين التصاعدية التي تقوم على التوافق في اآلراء. ويتم تنفيذ عمل السياسات  
( مع إسهامات من  SOوضع السياسات من قِبل المنظمات الداعمة ) من خالل عمليات استشارية منفتحة يتم فيها ICANNلمجتمع 

(. ويأخذ وضع السياسات في االعتبار مشورة الخبراء، واإلسهامات العامة، والقضايا التشغيلية. ولتسهيل التوافق  ACاللجان االستشارية )
أدوات وآليات منفتحة وشفافة تسهل التعاون مع أصحاب المصلحة العالميين األكثر تأثًرا بسياسات   ICANNفي اآلراء للمجتمع، تستخدم 

ICANN. 
 

 اقرأ المزيد حول كيفية وضع سياسات نظام أسماء النطاقات. 
 

 المجتمع صاحب الصالحيات 
في ذلك دعم جهوده   المساعدة في عمل المجتمع صاحب الصالحيات، بما ICANNيواصل فريق دعم وضع السياسات التابع لمنظمة 

لتحديث وتبسيط إجراءاته التشغيلية لضمان فاعلية وشفافية آلياته قدر اإلمكان. ويتألف المجتمع صاحب الصالحيات من منظمة دعم  
لجنة  العناوين، ومنظمة دعم أسماء رموز البلدان، والمنظمة الداعمة لألسماء العامة، واللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين، وال

  .ICANNاالستشارية الحكومية، والذي يمكنه فرض صالحيات محددة موضحة في لوائح 
 

 حول المجتمع صاحب الصالحيات.  اقرأ المزيد
 

 االتصاالت بشأن السياسات 
بإنشاء ونشر التحديثات والمعلومات حول عمل وضع السياسات لضمان بقاء   ICANNسياسات التابع لمنظمة دعم وضع ال فريقيقوم 
العامة وتقارير النتائج.   ICANNمنفتًحا وشاماًل. ومن بين أدوات االتصاالت المذكورة، توقعات سياسات اجتماعات  ICANNعمل 

وتقدم للمشاركين ملخًصا للتطورات   SO/ACوتقدم هذه التقارير تحديثات عالية المستوى من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية 
 العامة.  ICANNالجديدة سواء قبل وبعد اجتماعات 

 
 2021تقارير سياسات االجتماعات العامة للعام المالي  

 
 

 ICANN69تقرير توقعات سياسات 
 

 ICANN69تقرير نتائج سياسات 
 

 ICANN70تقرير توقعات سياسات 
 

 ICANN70تقرير نتائج سياسات 
 

 ICANN71تقرير توقعات سياسات 
 

 ICANN71تقرير نتائج سياسات 
  

العامة   ICANNدعم وضع السياسات تنظيم نهج موحد للندوات عبر الويب لما قبل اجتماعات  فريق، واصل 2021عام المالي في ال
 ICANN، بالوقوف على التحديثات والطلبات المقدمة من منظمة ICANNالتي تسمى األسبوع التحضيري ونشر ملخص قيادة مجتمع 

 . ICANNلقادة مجتمع 

 
 البيانات والخصوصيةحماية  

 EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات   2المرحلة   – سياسة بيانات التسجيل  
من العملية المعّجلة لوضع    2للمرحلة  2لسياسة األولوية  22-19أقر مجلس اإلدارة التوصيات  ،2021يونيو/حزيران  21في 

ليه في على النحو المنصوص ع gTLDللسياسة الجديدة القائمة على التوافق في اآلراء بشأن بيانات تسجيل نطاقات  EPDPالسياسات  
 بوضع وتنفيذ خطة التنفيذ ومواصلة التواصل مع المجتمع بشأن هذا العمل.  ICANNمن التقرير النهائي، وأوعز إلى منظمة  3.6القسم 

https://www.icann.org/ar/system/files/files/icann-policy-development-report-16jun21-ar.pdf
https://www.icann.org/ar/ec
https://www.icann.org/ec
https://meetings.icann.org/en/remote69/icann69-policy-outlook-report-06oct20-en.pdf
https://meetings.icann.org/en/remote69/icann69-policy-outcome-report-09nov20-en.pdf
about:blank
https://meetings.icann.org/en/remote70/icann70-policy-outcome-report-12apr21-en
https://meetings.icann.org/en/remote71/icann71-policy-outlook-report-28may21-en
https://go.icann.org/outcomes71
https://go.icann.org/outcomes71
https://go.icann.org/outcomes71
https://go.icann.org/outcomes71
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-06-21-ar#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-06-21-ar#1.a
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أُضيف تنفيذ التوصيات األربع إلى نطاق عمل فريق تنفيذ سياسة بيانات التسجيل بدعم من فريق مراجعة التنفيذ المذكور. ويقوم  ●
ل تحليل هذه التوصيات لتحديد متطلبات التنفيذ والمهام بما في ذلك مداوالته لحل التفسيرات المتضاربة لبعض  الفريق باستكما

   التوصيات.
من    19واألطراف المتعاقدة المناقشات لتحديد ترتيبات حماية البيانات المناسبة لدعم التوصية  ICANNتواصل منظمة  ●

 . EPDPضع السياسات  من العملية المعّجلة لو  1توصيات المرحلة 

 
 EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  2المرحلة  -( SSADنظام الوصول الموحد/اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة )

للحصول على   التعليق العام لفريق العمل حول إجراءات التعليق العامتقرير ملخص إجراءات   ، نُشر2021أبريل/نيسان  19في 
لة لوضع السياسات  إسهامات المجتمع قبل إجراء مجلس اإلدارة بشأن مجموعة فرعية لتوصيات السياسات النهائية للعملية المعجّ 

(EPDP للمنظمة الداعمة لألسماء العامة بشأن المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات )gTLD  –  وسعت فترة التعليقات  2المرحلة .
العامة المذكورة على وجه الخصوص لجمع اإلسهامات بشأن مجموعة من التوصيات النهائية التي تتعلق بنظام الوصول الموحد/اإلفصاح  

 ( المقترح. SSADبيانات التسجيل غير العامة ) عن
 

 EPDPأ للعملية المعّجلة لوضع السياسات  2المرحلة 
( بشأن فريق المواصفة المؤقتة  EPDPالتقرير االبتدائي للعملية المعّجلة لوضع السياسات ) ، تم طرح2021يونيو/حزيران  3في 

يوليو/تموز. ونشر فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات   19للتعليق العام، وانتهى في  أ2المرحلة  –  gTLDلبيانات تسجيل نطاقات 
EPDP  2021تقريره في سبتمبر/أيلول . 

 
 

لين(   موارد جديدة لمالكي أسماء النطاقات )المسجَّ
برنامج مهمة لمالكي أسماء النطاقات. في نوفمبر/تشرين الثاني، نشر  توفير موارد ICANN، واصلت منظمة 2021خالل العام المالي 

لين والذي  "للمشاكل والتحديات التي تؤثر على مسجلي اسم النطاق"،من سلسلة التقارير المستمرة  4اإلصدار  ICANNلمنظمة   المسجَّ
وفرق االمتثال التعاقدي في الفترة من  ICANN( لمنظمة GSCلمركز العالمي للدعم )يحتوي على بيانات محدثة قام على جمعها ا

لين والتحديات من المركز 2020مارس/آذار وحتى أغسطس/آب  . وتضمن التقرير أيًضا مالحظات تم رصدها حول مشاكل المسجَّ
 ماء النطاقات. واالمتثال التعاقدي وذلك بناًء على تفاعالتهم مع مالكي أس GSCالعالمي للدعم 

 
 اقرأ المزيد حول الموارد المخصصة لمالكي أسماء النطاقات. 

 
لين(أيًضا  ICANNكما نشرت منظمة  يضم بعض النصائح المهمة  مخططًا معلوماتيًا توضيحيًا جديًدا لمالكي أسماء النطاقات )المسجَّ

عمليات النصب   حول كيفية المساعدة في الحفاظ على أمن أسماء النطاقات. ويقدم المخطط المعلوماتي التوضيحي بعض األمثلة على
لين على تنفيذ مهام إدارة   واالحتيال الشائعة التي تستهدف مالكي أسماء النطاقات ويسلط الضوء على معلومات مهمة لمساعدة المسجَّ

 أسماء النطاقات المهمة والمستمرة. 
 

 أنظمة المعُّرفات الفريدة
 

االستراتيجية أيًضا تطوير أنظمة الُمعّرفات الفريدة بالتنسيق مع األطراف المعنية والتعاون معها   ICANNتتضمن أهداف خطة 
تأدية دور حاسم في ضمان وجود بنية تحتية   ICANNلالستمرار في تلبية احتياجات قاعدة مستخدمي اإلنترنت العالمية. وتواصل 

. ومن الضروري تعزيز  IANAتنفيذ وظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت  منفردة ومستقرة وقابلة للتشغيل المتبادل، بما في ذلك 
 ( للوصول إلى قاعدة مستخدمين لإلنترنت أكثر تنوعًا.IDNوتحسين القبول الشامل وتنفيذ أسماء النطاقات المدّولة )

 

 IANAوظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت 
وفقًا للعقود وااللتزامات المقدمة   2021خالل العام المالي   IANAفي تنفيذ وظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت  ICANNنجحت 

. وسمحت هذه التعديالت  19-للمجتمعات المختلفة التي تخدمها. وأُجريت تعديالت كبيرة على كيفية إجراء العمليات بسبب جائحة كوفيد
 دون أي تأثير على العمالء.  IANAة األرقام المخصصة لإلنترنت باالستمرار في تقديم وظائف هيئ

 
بشكل شامل مختلف اتفاقيات مستوى الخدمة   IANAفي ظل بيئة التشغيل المعدلة، استوفت وظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت 

(SLA وحصلت على درجات تقييم عالية من اللجنة الدائمة للعمالء، وخالل ) مراجعة خدمات ترقيم هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت
IANA ،ومقابل مخرجات   السنوية( مذكرة تفاهم فريق عمل هندسة اإلنترنتIETF.)  أكثر حدة   19-كانت التغييرات المرتبطة بكوفيد

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-epdp-2-policy-recs-board-19apr21-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/epdp-2-policy-recs-board-2021-02-08-en
https://www.icann.org/ar/announcements/details/initial-report-of-the-expedited-policy-development-process-epdp-on-the-temporary-specification-for-gtld-registration-data-team--phase-2a-3-6-2021-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/initial-report-of-the-expedited-policy-development-process-epdp-on-the-temporary-specification-for-gtld-registration-data-team--phase-2a-3-6-2021-ar
https://www.icann.org/registrants
https://www.icann.org/registrants
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-name-registrants-issues-challenges-report-01nov20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/issues-challenges-impacting-registrants-2020-05-21-en
https://www.icann.org/ar/blogs/details/new-resources-available-to-domain-name-holders-registrants-18-11-2020-ar
https://www.icann.org/ar/system/files/files/help-keep-domain-name-secure-30sep20-ar.pdf
https://www.nro.net/wp-content/uploads/2020-IANA-Numbering-Services-Review-Committee-Report.pdf
https://www.nro.net/wp-content/uploads/2020-IANA-Numbering-Services-Review-Committee-Report.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ietf-iana-agreement-2020-15jan20-en.pdf
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في مراسيم توقيع مفتاح الدخول، والتي انتقلت إلى نسق يغلب عليه االستعانة باإلنترنت نظًرا للقيود المفروضة على السفر الدولي. وتم 
 احتفاظ خبراء األمن بثقتهم في النظام.إعادة تصميم العديد من الضوابط األمنية لمراسيم توقيع مفتاح الدخول لضمان 

 
خاٍل من   SOC3تدقيقًا لتقرير مرة أخرى  IANAالناجحة، حققت وظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت  تقديًرا لهذه التعديالت 

لحادي عشر على التوالي الذي تحصل  لمنطقة الجذر. وهذا هو العام ا  KSKاالستثناءات لكيفية إدارة مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية 
على تدقيق خاٍل من االستثناءات. وخضعت األنظمة المستخدمة ألداء وظائف هيئة  IANAفيه وظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت 

ة على أداء  أيًضا لتدقيق خال من االستثناءات، حيث تم من خالل التدقيق الثاني للسيطرة النوعي IANAاألرقام المخصصة لإلنترنت 
 . IANAمراجعة الضوابط المناسبة لضمان أمن وتوافر وسالمة معالجة طلبات هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت  SOC2المنظمة 

 
أيًضا في الدرجات العالية المسجلة في استطالعات رضا   IANAينعكس رضا العمالء في وظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت 

عالية في استطالع المشاركة السنوي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجتمع، والنتائج اإليجابية من أول  العمالء، والتصنيفات ال
 .( على اإلطالقIFRمراجعة لوظائف التسمية لهيئة األرقام المخصصة لإلنترنت )

 
تقييم أداء وظائف هيئة   IANAوكان مطلوبًا من المشاركين في استطالع مشاركة عمالء وظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت 

عبارة أساسية ذات صلة بالمشاركة  22على مقياس من واحد )منخفض( إلى خمسة )مرتفع( حسب   IANAاألرقام المخصصة لإلنترنت 
، حيث يمثل هذا  4.1الستجابة وإعداد التقارير. وكان التقييم اإلجمالي لكافة المشاركين في الدراسة هو والتواصل واالنتباه واإلنصاف وا

. حصل االستطالع على معدل استجابة خمسة بالمائة، بما يعادل ارتفاعًا من ثالثة بالمائة  2019اإلجمالي في عام  3.9زيادة على تقييم 
 . 2019في عام 

  
 . حول استطالع مشاركة العمالء اقرأ المزيد
 SOC.حول عمليات تدقيق السيطرة النوعية على أداء المنظمة  اقرأ المزيد

 .IANAتعّرف على المزيد حول وظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت 
 

 عمليات نظام خادم الجذر  
-L.ROOT، والمعروف أيًضا باسم (IMRS)أو  ICANNمشغل خادم الجذر لخادم الجذر الُمدار من قِبل  ICANNوبصفة منظمة 

SERVERS.NETذر الُمدار من قبل ، واصلت نشر معدات التوجيه متعدد االتجاهات لخادم الجICANN IMRS   في شبكات
 المؤسسات المعتمدة. 

 
الهادئ في سنغافورة، وهو ما يسهم في زيادة سعة  آلسيا والمحيط ICANN (IMRS)مجموعة خادم جذر ُمدار من قِبل تم تفعيل أول 

خادم الجذر في المنطقة وتعزيز مرونة نظام خادم الجذر بأكمله. إنها المجموعة الرابعة، باإلضافة إلى مجموعتين في أمريكا الشمالية 
 وواحدة في أوروبا. 

 
يوليو/تموز  1المدرجة أدناه في الفترة بين  ICANN IMRSأُضيفت معدات التوجيه متعدد االتجاهات لخادم الجذر الُمدار من قبل 

 : 2021يونيو/حزيران  30و  2020
 

 إسكندرية، أستراليا 
 بنغالور، الهند

 جواهاتي، الهند
 موهالي، الهند 
 مومباي، الهند 
 أنكونا، إيطاليا

 مونتيري، المكسيك
 جمهورية باالو 

 كاروالينا، بورتوريكو
 

 ICANNُمعدة من معدات التوجيه متعدد االتجاهات لخادم الجذر الُمدار من قبل   191، كان هناك عدد 2021في نهاية العام المالي  
IMRS  دولة أو إقليم مختلف.  84في 

 
 

https://www.iana.org/reports/2021/soc3-pe-202011.pdf
https://community.icann.org/display/ifr/IANA+Naming+Function+Review
https://www.icann.org/ar/announcements/details/2020-iana-functions-customer-engagement-survey-shows-increased-satisfaction-in-performance-27-1-2021-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/2020-iana-functions-customer-engagement-survey-shows-increased-satisfaction-in-performance-27-1-2021-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/soc-audits-confirm-proper-controls-in-place-for-iana-functions-4-5-2021-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/soc-audits-confirm-proper-controls-in-place-for-iana-functions-4-5-2021-ar
https://www.iana.org/
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-root-server-cluster-in-singapore-now-live-8-10-2020-ar
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 (IDNأسماء النطاقات المدّولة )
 

هم. وبالسماح للمستخدمين بالوصول إلى اإلنترنت بلغتهم  من المهم أن نتذكر أن غالبية سكان العالم ال يتحدثون اإلنجليزية كلغة أولى ل
المحلية، تكون للمجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، القدرة على خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل واالستفادة من الفرص التجارية 

ختلفة بطريقة آمنة ومستقرة، ولتعزيز  لتمكين أسماء نطاقات بلغات ونصوص م  IDNتم إنشاء برنامج أسماء النطاقات المدّولة الهامة. 
 استخدام نطاقات المستوى األعلى اآلخذ باالتساع. 

 
  IDNفير رؤية أفضل حول: الحالة والتقدم المحرز لدمج أسماء النطاقات المدّولة لتو ، نشرت المنظمة تقريًرا2021يونيو/حزيران في 

 . IDNفي بنية اإلنترنت العالمي اآلمنة والمستقرة والموحدة؛ والتحديات الحالية الستخدام أسماء النطاقات المدّولة 
 

 اإلضافية ما يلي:  IDNتشمل إنجازات برنامج أسماء النطاقات المدّولة 
( بما في ذلك: قواعد إنشاء العالمات القائمة على  LGR)قواعد إنشاء العالمات المرجعية للمستوى الثاني اعدة إضافية من ق 17نشر 

اراتية والجورموخية والكانادية والخمير والالوية والماالياالمية واألوريا نصوص البنغالية والديفاناغارية واإلثيوبية والجورجية والغوج
 والتاميلية والتيوغوية وقواعد إنشاء العالمات القائمة على نصوص العربية والصينية والهندية والتايالندية. 

. ويضم اإلصدار الرابع لقواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر (LGR-RZ-4لقواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر )نشر اإلصدار الرابع 
RZ-LGR-4  البنغالية في هذا اإلصدار، باإلضافة إلى العربية والديفانغارية واإلثيوبية نًصا مضافًا إليها نصوص الصينية و 18عدد

والجيورجية والكوجراتية والجورموخية والعبرية والكانادا والخمير والالوية والماالياالمية واألوريا والسنهالية والتاميل والتيلوغو  
 والتايلندية.  

  .Unicode 11.0( ليتوافق مع الكود الموّحد MSR-5للذخيرة القصوى للبدء ) اإلصدار الخامس ، تم نشر 2021في يوليو/تموز 
 . RZ-LGRكأساس لوضع قواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر  MSRوتُستخدم الذخيرة القصوى للبدء 

ومزودي خدمات السجالت   gTLD، التي تمنح مشغلي سجالت IDNألداة مراجعة قوائم أسماء النطاقات المدّولة  نسخة تجريبية أصدر
، لتحقيق المزيد من  ICANNالتي صمموها قبل تقديمها لتراجعها منظمة  IDNلة القدرة على التحقق من جداول أسماء النطاقات المدوّ 

 . gTLDاالتساق والشفافية في عملية المراجعة على النحو المطلوب من مجموعة أصحاب المصلحة لسجالت 
( مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  MoUذكرة تفاهم )عن توقيع م  أعلن، 2021في يوليو/تموز  ●

(AICTO وتحدد مذكرة التفاهم كيفية عمل المنظمات معًا لدعم استخدام أسماء النطاقات المدّولة .)IDN  وتعزيز القبول
 الشامل في المنطقة.

 

 ( UAبرنامج القبول الشامل )
إلجراء التوعية ودعم العمل المجتمعي لمعالجة القبول الشامل ألسماء النطاقات وعناوين البريد  UAتم إنشاء برنامج القبول الشامل 

( وتم إحراز  UASGاإللكتروني. واستمر البرنامج في دعم مجموعات العمل واألنشطة المتعددة للمجموعة التوجيهية للقبول الشامل )
لجميع أسماء النطاقات وعناوين البريد اإللكتروني بأي طول أو لغة أو نص.   UAتحقيق القبول الشامل نحو  2021لي تقدم في العام الما

 وتشمل بعض أهم اإلنجازات ما يلي: 
، ويوثق الفجوات الحالية  UAالذي يقدم ملخًصا لنطاق القبول الشامل  ، 2021امل العام المالي  تقرير جاهزية القبول الشنشر  ●

في التكنولوجيا المتعلقة بجاهزية القبول الشامل حتى اآلن، ويلخص أنشطة التدريب والتوعية المتعلقة بالقبول الشامل المنفَّذة في  
 . 2021العام المالي 

( وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  APACفي مناطق آسيا والمحيط الهادئ ) برامج تدريبية إقليمية حول القبول الشاملنظَّم  ●
(LAC  .) 

المحلية وسفراء القبول  UAأجرى العديد من فعاليات التوعية اإلضافية بشكل مباشر، ومن خالل مبادرات القبول الشامل  ●
 . 2021لعام المالي ل UAتقرير جاهزية القبول الشامل ، بالتفاصيل في UAالشامل 

 ضاءورقة بي ( لنشرAPTLD، عمل مع رابطة نطاق المستوى األعلى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ )2021في يوليو/تموز  ●
 . UAفي تحقيق جاهزية القبول الشامل  ccTLDحول دور نطاقات المستوى األعلى ذات رموز البلدان 

 ، بما في ذلك: UAلتقييم التكنولوجيا لجاهزية القبول الشامل  UASGعمل مع المجموعة التوجيهية للقبول الشامل  ●
    للغات البرمجة وأطر العمل UAجاهزية القبول الشامل  ○

 WordPress – 1( المرحلة CMS( ألنظمة إدارة المحتوى )UAالقبول الشامل ) ○

  للبرنامج التجريبي لرموز المصدر المفتوح UAجاهزية القبول الشامل  ○

 لبرامج وخدمات البريد اإللكتروني الرئيسية  EAIدعم تدويل عناوين البريد اإللكتروني  ○

إلشراك وإحاطة المجتمع بآخر المستجدات، بما في ذلك جلسة أسبوع   ICANNاستضاف جلسات خالل اجتماعات  ●
ICANN71 " ،التحضيري( إحاطة مجتمع القبول الشاملUAبآخر المستجدات ) والتي ضمت أعضاء اللجنة النقاشية ،"

https://www.icann.org/ar/blogs/details/hello-world-enabling-internationalized-domain-names-idns-16-6-2021-ar
https://www.icann.org/resources/pages/second-level-lgr-2015-06-21-en
https://www.icann.org/resources/pages/root-zone-lgr-2015-06-21-en#main-content:~:text=Root%20Zone%20Label%20Generation%20Rules%20Version%204,-Root
https://www.icann.org/ar/announcements/details/maximal-starting-repertoire-version-5-msr-5-released-7-7-2021-ar
https://www.icann.org/resources/pages/msr-2015-06-21-en
https://lgrtool.icann.org/r/tool/
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ar
https://uasg.tech/wp-content/uploads/2021/09/UA-Readiness-Report-FY21.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/regional-universal-acceptance-training-2021-01-06-en
https://uasg.tech/wp-content/uploads/2021/09/UA-Readiness-Report-FY21.pdf
https://aptld.org/documents/working-papers/17880/
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG018A-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG032-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG033-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/EAI-Software-Test%20Results-UASG030A.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/icann.zoom.us/rec/play/-8_tg6U_LSmoU8DlrCr4_9m4t10OrHUmdHRkXQ8BMfhUai9ChlMyP7AaCPcR36SNI2rhcG925vj5RXc3.mmDsz2Elj9CWvGzt?startTime=1622725262000&_x_zm_rtaid=AvweUFoqSTy0GLCZ2xuVjA.1623098157450.135baddf7538220f6de56afb48f094f7&_x_zm_rhtaid=424__;!!PtGJab4!st1AZz-OfFt1Z-No8aAqEc7SfP42uHxCb0cknUChnVs9tH0bLa6OezA4cGNhyyo6KhoctTxX$
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المعروفين عبر اإلنترنت ومنظومة أسماء النطاقات، بما في ذلك العديد من قادة المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية 
SO/AC  التابعة لمنظمةICANN . 

 
داخل منظمة   2020في عام   UAوالقبول الشامل  IDNباإلضافة إلى ذلك، تم تشكيل اللجنة التوجيهية ألسماء النطاقات المدّولة 

ICANN وتعمل اللجنة التوجيهية على تخطيط ودعم وتنسيق العمل متعدد الوظائف بشأن هذه الموضوعات التي تجريها منظمة .
ICANN. 

 

 ة لمشاركة الحكومية والدوليا
 

المتمثلة   ICANNاالستراتيجية وهو معالجة القضايا الجيوسياسية التي تؤثر على مهمة  ICANNيوجد هدف مهم آخر وارد في خطة 
في ضمان شبكة إنترنت واحدة قابلة للتشغيل المتبادل عالميًا. ويتحقق ذلك من خالل تحديد ومعالجة التحديات والفرص العالمية ضمن  

م تطوير أنظمة اإلنذار المبكر. ويتم تحقيق ذلك أيًضا من خالل االستمرار في بناء التحالفات في منظومة  اختصاصها من خالل دع
التقنية وصنع سياسات من خالل   ICANNاإلنترنت وغيرها لرفع الوعي والمشاركة مع أصحاب المصلحة العالميين حول مهمة 

 النطاقات.   أصحاب المصلحة المتعددين فيما يتعلق بإدارة نظام أسماء
 

والهدف هو العمل مع الحكومات للوقوف على التشغيل الفني لإلنترنت وتجنب العواقب غير المقصودة لإلجراءات الحكومية بشأن  
 اإلنترنت. 

 

 ات المشاركة الحكوميةإصدار
للمشاركة مع الحكومات والمنظمات الحكومية  ( مسؤولية وضع وتنفيذ استراتيجية عالمية GEيتولى فريق المشاركة الحكومية والدولية )

ويحلل أنشطة الحكومات   -الذي يضم خبراء متخصصين في هذه القضايا- GE(. ويراقب فريق المشاركة الحكومية IGOالدولية )
سية التي تؤثر لديها المعلومات واألدوات الالزمة لمعالجة القضايا الجيوسيا ICANNللتأكد من أن  IGOوالمنظمات الحكومية الدولية 

 .  ICANNعلى مهمة 
 

.  ات المشاركة الحكوميةإصدارصفحة خمسة منشورات جديدة إلى  GE، أضاف فريق المشاركة الحكومية 2021في العام المالي 
الفني، وتغطي   ICANNت السياسية المختلفة المعمول بها مع إمكانية التأثير على دور ات الهياكل والعمليا صدارتستكشف هذه اإل

( والمنظمات الحكومية  UNالموضوعات ذات الصلة بدًءا من المداوالت اإللكترونية الجارية التي تجري في ساحات األمم المتحدة )
 األخرى، إلى التقارير التي تركز على البلدان. IGOالدولية 

 

 نجازات المشاركة الحكوميةأهم إ
 ما يلي:  2021تشمل أبرز األنشطة المختارة للمشاركة الحكومية للعام المالي  

المشورة العامة للمفوضية األوروبية بشأن قانون الخدمات الرقمية  بالرد على ICANNمنظمة ، قامت 2020في سبتمبر/أيلول 
(DSA.)  

االجتماع السنوي الخامس عشر  ومجلس اإلدارة والمنظمة في  ICANNشارك أعضاء من مجتمع ، 2020في نوفمبر/تشرين الثاني 
اإلنترنت من أجل مرونة وتضامن  ، الذي استضافته األمم المتحدة عبر اإلنترنت تحت الموضوع الشامل (IGFلمنتدى حوكمة اإلنترنت )

 .هنا ICANN. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مشاركة البشرية
  ICANNألصحاب المصلحة في بتقديم معلومات هامة  GE، قام فريق المشاركة الحكومية 2020في ديسمبر/كانون األول  ●

( وقانون األسواق DSAحول حزمة قانون الخدمات الرقمية للمفوضية األوروبية، والتي تتألف من قانون الخدمات الرقمية )
 (.DMAالرقمية )

( EDPBعلى توصيات المجلس األوروبي لحماية البيانات ) ICANNمنظمة   علّقت، 2020في ديسمبر/كانون األول  ●
ول التدابير المكّملة ألدوات النقل لضمان االمتثال لمستوى حماية البيانات الشخصية لدى االتحاد  ح  2020/ 01المؤرخة 

 .EUاألوروبي 
لالستشارة العامة للمفوضية األوروبية بشأن البنود التعاقدية   ICANNمنظمة   استجابت، 2020أيًضا في ديسمبر/كانون األول   ●

 القياسية لنقل البيانات الشخصية إلى دول خارج االتحاد األوروبي.
 ( المقترحة. DSAمالحظاتها بشأن الئحة قانون الخدمات الرقمية ) ICANNمنظمة  قدمت ، 2021ارس/آذار في م ●
مالحظاتها إلى المشاورة العامة بشأن اقتراح تنقيح توجيه االتحاد  ICANNمنظمة  قدمتأيًضا،  2021في مارس/آذار  ●

 (.NISمعلومات )توجيه األوروبي الحالي حول أمن الشبكات وأنظمة ال
في استضافة جلسة إحاطة للدبلوماسيين من البعثات الدائمة لدى األمم المتحدة   ICANN، شاركت منظمة 2021في مايو/أيار  ●

 لمناقشة الحوكمة الفنية لإلنترنت.

https://www.icann.org/en/government-engagement/publications
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-org-responds-to-digital-services-act-initiative-public-consultation-launched-by-european-commission-10-9-2020-ar
https://www.intgovforum.org/vIGF/
https://www.intgovforum.org/vIGF/
https://www.icann.org/ar/blogs/details/icann-at-the-15th-internet-governance-forum-26-10-2020-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/european-commission-unveils-important-initiatives-relevant-to-the-dns-and-dns-service-providers-16-12-2020-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-org-comments-on-european-data-protection-board-edpb-recommendations-012020-on-measures-that-supplement-transfer-tools-to-ensure-compliance-with-the-eu-level-of-protection-of-personal-data-21-12-2020-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-org-responds-to-the-european-commissions-public-consultation-on-standard-contractual-clauses-for-transferring-personal-data-to-non-eu-countries-10-12-2020-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-org-provides-feedback-on-the-proposed-dsa-regulation-1-4-2021-ar
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_regulation_on_a_single_market_for_digital_services.pdf
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-org-provides-feedback-on-the-proposed-nis2-directive-19-3-2021-ar
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تقارير منتظمة حول أنشطة المشاركة الحكومية إلى اللجنة االستشارية الحكومية  GEباإلضافة إلى ذلك، يقدم فريق المشاركة الحكومية 

GAC . 
 

 .GACاالستشارية الحكومية المقدمة إلى اللجنة  GEاطلع على تقارير فريق الحكومية 
 

وجميع إنجازات المنظمة األخرى، يُرجى زيارة  2021للعام المالي  GEللحصول على وصف أكثر تفصياًل ألنشطة المشاركة الحكومية 
 ومديرها التنفيذي إلى مجلس اإلدارة.  ICANNتقارير رئيس 

 
   التنفيذي المقدمة إلى مجلس اإلدارة. ICANNاطلع على تقارير مدير 

 
 

  

https://gac.icann.org/activity/bi-monthly-report-icann-gse-ge-governments-and-igos-engagement-activities
https://gac.icann.org/activity/bi-monthly-report-icann-gse-ge-governments-and-igos-engagement-activities
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 التقارير اإلقليمية 
 2021يونيو/حزيران  30-2020يوليو/تموز  1
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 التقرير اإلقليمي ألفريقيا 
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 التسلسل الزمني -نظرة عامة على عام مضى 
 

2020 
  

 يوليو/تموز  28–27
منظمة نطاقات المستوى األعلى في أفريقيا  الدورة الثامنة من منتدى نظام أسماء النطاقات في أفريقيا بالشراكة مع  ICANNنظمت 

(AFTLD واتحاد أمناء سجالت )ICANN  المفوضين في أفريقياAfRegistrars . 
 

   يوليو/تموز 30
( ودائرة المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  OCTOندوة مشتركة عبر الويب لمكتب المدير الفني المسؤول )  ICANNنظمت 

(GSE( وبحضور أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )GAC.من أفريقيا ) 
 

  أغسطس/آب 28–24
 فرنسية. في المدرسة األفريقية لحوكمة اإلنترنت للبلدان األفريقية الناطقة بال ICANNساهمت 

 
 نوفمبر/تشرين الثاني  10

 األفريقيين.   GAC( ألعضاء IDN( وأسماء النطاقات المدّولة )UAندوة عبر الويب حول القبول الشامل ) ICANNنظمت 
 

 نوفمبر/تشرين الثاني  16
( من أعضاء رابطة الجامعة ICTلمديري تقنية المعلومات واالتصاالت ) UAندوة عبر الويب حول القبول الشامل  ICANNنظمت 

 (. AAUاألفريقية )
 
 ديسمبر/كانون األول 4 - 1

السنوي لتغطية قضايا حقوق أسماء النطاقات والعالمات   Africa Lawtechندوة احترافية مخصصة خالل مهرجان   ICANNنظمت 
 التجارية وقضايا تسوية المنازعات.

 
2021 

 
 فبراير/شباط  4

ندوة مشتركة عبر الويب بين دائرة المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة ومكتب المدير الفني المسؤول لتعريف  ICANNاستضافت 
(  DAAR( ببرنامج اإلبالغ عن أنشطة انتهاك النطاقات )ccTLDمديري نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان في أفريقيا )

 (. ITHIالمعّرفات )ومؤشرات جودة تقنيات 
 

 مايو/أيار  19-20
    للمجتمع األفريقي. أول منتدى إقليمي للمشاركة في أفريقيا  ICANNأطلقت 

 

 أبرز النقاط على المستوى اإلقليمي 
   (UAجعل نظام البريد اإللكتروني للتعليم العالي في أفريقيا جاهًزا للقبول للشامل )

( للمساعدة في ضمان القبول الشامل ألسماء النطاقات وعناوين البريد AAUمع اتحاد الجامعات األفريقية ) ICANNتعاونت منظمة 
على جعل نظام  AAUعضو في اتحاد  400اإللكتروني داخل أنظمة البريد اإللكتروني بالجامعات. يتمثل الهدف في حمل أكثر من  

خطوات    AAU. بعد ندوتين عبر الويب، اتخذ اتحاد 2025ول نهاية السنة المالية بريدهم اإللكتروني متوافقًا مع القبول الشامل بحل
مناسبة لدعم تنظيم ورش حول عمل نظام البريد اإللكتروني واالمتثال للقبول الشامل في بضع جامعات. باإلضافة إلى ذلك، تعمل منظمة 

ICANN  على برنامج رسمي معAAU ي بين أعضائها.لنشر تدويل عناوين البريد اإللكترون 
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 إطالق منتدى المشاركة اإلقليمية ألفريقيا 
أشخاص المنتدى االفتراضي لمشاركة ألفريقيا لمدة يومين خالل مايو/أيار، وهو فعالية تجريبية إقليمية جديدة  210حضر أكثر من 

حديث ومزامنة العمل الذي تقوم به . وكان الهدف من المنتدى جمع وتICANNمخصصة لتوحيد المجتمع األفريقي ودعم عملهم داخل  
ICANN  في أفريقيا، كما وفر منصة لتبادل المستجدات والتعليقات المباشرة من فريق عمل منظمةICANN.   

 

 أنشطة تنمية القدرات في أفريقيا 
 تدريب للمجتمع التقني 

ورش عمل وندوات تقنية حول أمن شبكة نظام أسماء النطاقات واالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات   ICANNعقدت منظمة 
(DNSSEC.والقبول الشامل في جميع أنحاء المنطقة ) 
 

 1: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 28: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
 القانون تدريب وكاالت إنفاذ

تدريبًا لوكاالت إنفاذ القانون حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع االنتهاكات وسوء االستخدام فيما يتعلق  ICANNتقدم منظمة 
فات اإلنترنت.  بمعّرِ

 
 1: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 2: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
 للمجتمع غير التقني التدريب 

تساعد المنظمة أيًضا بشكل منتظم في بناء القدرات للمجتمع مثل أمناء السجالت المعتمدين ومشغلي السجالت. باإلضافة إلى ذلك،  
 مع الحكومات والمجتمع المدني للتدريب ذي الصلة بهذه القطاعات.  ICANNتعاونت 

 
 0: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 57: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 

 قادة المجتمع األفريقي 
 . ICANNللحصول على قائمة بقادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، يرجى الرجوع إلى قسم قادة مجتمع 

 
  مجموعات المجتمع وعمليات وضع السياسات

 حول المنظورات المحلية لنظام خادم الجذر RSSACاالستشارية لنظام خادم الجذر ائتالف اللجنة  - عبد الكريم أيوبو أولويدي
 

  سفراء القبول الشامل
  نيجيريا -عبد الكريم أيوبو أولويدي 

 بنين  -مالك الحسن 
 جنوب أفريقيا  -مارك إلكينز 

 
 قائد المجموعة التوجيهية للقبول الشامل 

 الرئيسنائب  -عبد المنعم جليلة )مصر( 
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 التقرير اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
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 التسلسل الزمني -نظرة عامة على عام مضى 
 

2020 
 
   يوليو/تموز 2

 في جمهورية پاالو.وللمرة األولى  ( IMRS)أو  ICANNمعدات التوجيه متعدد االتجاهات لخادم الجذر الُمدار من تم تثبيت 
 

 يوليو/تموز 24
مارتن بوترمان الضوء على   ICANN، سلط رئيس مجلس إدارة (IGF)منتدى حوكمة اإلنترنت االفتتاحي االفتراضي في الصين في 

( وتدويل عناوين البريد  IDNأهمية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين، وأشاد بالتزامات المجتمع الصيني تجاه أسماء النطاقات المدّولة )
  العالمي.  IGFومنتدى حوكمة اإلنترنت  ICANNة إلى المشاركة في ، باإلضاف(EAI)اإللكتروني 

 
   سبتمبر/أيلول 27-30

ورشة عمل   ICANN، عقدت (APrIGF2020) 2020في المنتدى اإلقليمي لحوكمة اإلنترنت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لسنة 
 المي.لمناقشة التأثيرات المحتملة للتقنيات الجديدة على اإلنترنت الفردي والع

 
   أكتوبر/تشرين األول

بما يسهم في   ،في سنغافورة (APACآلسيا والمحيط الهادئ ) ICANN( من قبل IMRSتم تنشيط أول مجموعة خادم جذر ُمدار )
 زيادة سعة خادم الجذر في المنطقة وتعزيز مرونة نظام خادم الجذر بأكمله.

 
2021 
 

 يناير/كانون الثاني 
  ICANN، حيث سلط الضوء على دور تقريره نصف السنويفي  ICANN( منظمة BIFذكر منتدى الهند للنطاقات العريضة )

( لمواجهة المخاطر المتزايدة لألمن السيبراني وسط DNSوجهودها في التخفيف من التهديدات األمنية لنظام أسماء النطاقات )
 سيناريوهات العمل عن بعد. 

 
   مارس/آذار-فبراير/شباط

ة لنظام أسماء النطاقات  . في نشر االمتدادات األمنيfm. وfj( وهما ccTLDنجح نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان )نطاقات 
(DNSSEC إجماالً، قامت نسبة .)من نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان 58 ٪ccTLD  في مجتمع آسيا والمحيط الهادي بتوقيع

 ٪. 56، وهي نسبة أعلى قليالً من المعدل العالمي البالغ DNSSECامتدادات 
 
   مارس/آذار 1-5

  ICANN، ألقى رئيس (APRICOT2021) 2021في مؤتمر اإلنترنت اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ حول التقنيات التشغيلية لعام 
 ".التنقل في عالم ما بعد الوباء كمجتمع إنترنتومديرها التنفيذي يوران ماربي خطابًا افتتاحياً حول "

 
  أبريل/نيسان 15-16

المركز التايواني لمعلومات الشبكة، مما  -الثاني لمشاركة مجتمع آسيا والمحيط الهادي ICANNفي استضافة منتدى  ICANNشاركت 
 تعلق بموضوع األمن السيبراني في المنتدى.أدى إلى زيادة الوعي بدورها في منظومة اإلنترنت فيما ي

 
  يونيو/حزيران 3

( التابع AI( والذكاء االصطناعي )IOTمركز التميز في مجال إنترنت األشياء )بالتعاون مع   DNSمسابقة مشروع  ICANNأطلقت 
(. تشجع المسابقة الطالب على حل تحديات استخدام  CoE-NASSCOMلشركات البرمجيات والخدمات )للرابطة الوطنية الهندية 

 نظام أسماء النطاقات. 
  

https://www.icann.org/ar/announcements/details/first-icann-managed-root-server-instance-installed-in-palau-2-7-2020-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-root-server-cluster-in-singapore-now-live-8-10-2020-ar
https://www.broadbandindiaforum.com/media/attachments/2021/01/14/broadband-bits-bytes_january-2021-issue_bif-bi-annual-communique.pdf
https://conference.apnic.net/51/program/schedule-conference/#/day/8/opening-ceremony-and-plenary
https://haryana.coe-iot.com/dns/
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  يونيو/حزيران 5

، وهو عبارة  (DAAR)للتبليغ عن أنشطة انتهاك النطاقات  ICANNفي مشروع  .(inاإلنترنت )المركز الهندي لتبادل شبكات   شارك
 لدراسة تسجيل أسماء النطاقات والتهديدات األمنية والتبليغ عنها. عن منظومة 

 
 

 أبرز النقاط على المستوى اإلقليمي 
 ICANNالمساهمة في عمليات وضع السياسات في  

 ، كما هو موضح أدناه: ICANNأظهر مجتمع أسيا والمحيط الهادي خالل السنة المالية الماضية حضوًرا قويًا في عملية وضع سياسات 
الرابعة لوضع السياسات لمجموعة العمل المعنية بإلغاء اختيار سالسل نطاقات المستوى األعلى لرموز   ccNSOفي عملية  ●

٪ من األعضاء من منطقة مجتمع آسيا  50لة، كان الرئيس ونائب الرئيس، باإلضافة إلى البلدان ذات أسماء النطاقات المدوّ 
  . APACوالمحيط الهادي  

( بشأن المواصفة المؤقتة EPDPأيًضا مناصب قيادية في العملية المعّجلة لوضع السياسات ) APACتولى أعضاء مجتمع  ●
 gTLDإلى عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات  )المرحلة الثانية( باإلضافة gTLDلبيانات تسجيل نطاقات 

  الجديدة.
٪ من إجمالي  58في التعليقات العامة جديرة بالمالحظة أيضاً. على سبيل المثال، كانت نسبة  APACكما أن مساهمة مجتمع  ●

  ( للمستوى الثاني من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.  LGRالتعقيبات المقدمة على مجموعات قواعد إنشاء العالمات المرجعية )
منظمة دعم أسماء رموز البلدان بخصوص شطب وإلغاء  وتشمل مشاركة أخرى االنخراط في العملية الثالثة لوضع سياسات  ●

،  EPDPأ من العملية المعّجلة لوضع السياسات2، والمرحلة الالحقة ccPDP3نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان 
، وعملية وضع السياسات لمراجعة  gTLDومراجعة جميع آليات حماية الحقوق في عملية وضع السياسات لجميع نطاقات 

  نقل الملكية.سياسة 
 

 المجتمعات المحلية تتخذ خطوات لبناء إنترنت متعدد اللغات 
العديد من أنشطة التوعية  UALI( في الصين والهند وتايالند. وقد أجرت مبادرات UALIتم تشكيل مبادرات محلية للقبول الشامل )

  والدعم في اقتصادات دولها. 
لة الصينية، بناًء متصفًحا ل 15من أصل   13ففي الصين، يدعم اآلن  ● سطح المكتب/الجوال حل مصادقة أسماء النطاقات المدوَّ

 ICANNعلى نطاق أوسع، أشاد رئيس و(. ISCبقيادة جمعية اإلنترنت في الصين ) UAاختبار متصفح القبول الشامل على 
ومديرها التنفيذي يوران ماربي بمشاركة المجتمع الصيني في جعل الوصول إلى اإلنترنت أكثر سهولة من خالل أسماء  

لة والقبول الشامل في   .الرابع للتطبيق اإلبداعي ألسماء النطاقات الصينية المنتدىالنطاقات المدوَّ
( أربع ورش  FICCI-ILIAوفي الهند، استضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية مع تحالف اإلنترنت للغة الهندية ) ●

  (.EAIوتدويل عناوين البريد اإللكتروني ) UAعمل فنية حول موضوعي القبول الشامل 
بثمانية أجزاء حول تدويل عناوين  فيديو تدريبي( بتطوير THNICمركز معلومات الشبكة التايالندي )بالنسبة لتايالند، قام و ●

في أربعة  Thai LIوعرضوا  ورشة عمل لمسؤولي النظام. كما أجروا موارد أخرى عبر الويبو  EAIالبريد اإللكتروني 
 منتديات عالمية لحوكمة اإلنترنت.

 

 تنمية القدرات في آسيا والمحيط الهادئ أنشطة 
 تدريب للمجتمع التقني 

فات الفريدة لإلنترنت، توفر منظمة  ICANNفي إطار مهمة  تدريباً على بناء   ICANNلضمان التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة المعّرِ
، وأمن نظام أسماء النطاقات/الشبكات،  DNSSEC، واالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات DNSالقدرات لنظام أسماء النطاقات 

  لمجتمع آسيا والمحيط الهادئ.  EAI، وتدويل عناوين البريد اإللكتروني UAوالقبول الشامل 
 23: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية  ●
  18: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية  ●

 
  تدريب وكاالت إنفاذ القانون

تدريبًا لوكاالت إنفاذ القانون حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع االنتهاكات وسوء االستخدام فيما يتعلق  ICANNتقدم منظمة 
فات اإلنترنت.  بمعّرِ

 4: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية  ●
 3: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية  ●

 

https://mp.weixin.qq.com/s/PM7z6oP_5Tt5U6p5nzew6Q
http://中文域名创新应用论坛.网址/
https://www.youtube.com/watch?v=1m5_6fDfOzE&list=PL9HE8-EElX9LkwVTLoa3Yw4DAYUvbO5yx
https://wiki.thnic.or.th/th/หน้าหลัก
https://รู้จัก.ไทย/online-workshop-setting-up-an-email-server-with-eai-support/
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 التدريب للمجتمع غير التقني 
من تنظيم أي تدريب محدد ألعضاء المجتمع غير  ICANNحديات التي تمثلها جائحة فيروس كورونا المستجد، لم تتمكن منظمة نظًرا للت

  التقنيين خالل هذه السنة المالية.
 1: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية  ●
 0: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية  ●

 
 

 والمحيط الهادئ قادة مجتمع آسيا 
 . ICANNللحصول على قائمة بقادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، يرجى الرجوع إلى قسم قادة مجتمع 

 
 ( 2021)تم تعيينهم حديًثا في السنة المالية 

 
 مجموعات المجتمع وعمليات وضع السياسات

 ccNSOنائب رئيس مجلس  - جوردان كارتر
 APRALOرئيس  - ساتيش بابو
 GACنائب رئيس  - بار برومارك

( بشأن المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات المستوى األعلى  EPDPرئيس العملية المعّجلة لوضع السياسات ) - رفيق دماك
(gTLD )المرحلة الثانية( ) 

 ccPDP4رئيس  - كيني هوانغ
 ccPDP4نائب رئيس  - أنيل جاين

 
 ول الشاملقادة المجموعة التوجيهية للقب

 ، ورئيس مجموعة عمل المبادرات المحليةUASGرئيس  - د. أجاي داتا
 UASGنائب رئيس  - د. يو بي بافاناجا

 EAIنائب رئيس مجموعة عمل تدويل عناوين البريد اإللكتروني  - نيتين واليا
 رئيس مجموعة عمل التكنولوجيا - ساتيش بابو

 نائب رئيس مجموعة عمل التكنولوجيا  - أبيشيك ميشرا
 نائب رئيس مجموعة عمل التكنولوجيا  - راجيف كومار

 
 المبادرات المحلية للقبول الشامل 

 الرئيس )تايالند(  - بوتشانان راتاناجايبان
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 التقرير اإلقليمي األوروبي 
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 التسلسل الزمني   - نظرة عامة على عام مضى 
 

2020 
 
  أكتوبر/تشرين األول 7

( IGF، جميع األرقام القياسية من حيث حضور منتدى حوكمة اإلنترنت )ICANNوبدعم من  منتدى حوكمة اإلنترنت إليطاليا حطم
 . Zoomمشارك مسجل على برنامج زووم  5,000الوطني مع أكثر من 

  
  أكتوبر/تشرين األول 28

كريستوفر مونديني، نائب الرئيس، مشاركة أصحاب المصلحة في أوروبا والمدير العام لمكتب بروكسل، كان أحد أعضاء اللجنة خالل  
   لرقمي.الندوة اإللكترونية حول جاهزية الشبكة األوروبية والتحول ا

 
   نوفمبر/تشرين الثاني 17

تم تعيين آدم بيك، مدير أول لدى إدارة مشاركة المجتمع المدني في أمستردام بهولندا في المجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة  
 .IGFالمتعددين لمنتدى حوكمة اإلنترنت 

 
2021 

 
   يناير/كانون الثاني 27

" لتقديم نظرة عامة على حول المبادرات الرقمية لالتحاد األوروبي ICANNوجهات نظر  اجتماع أصحاب المصلحة:" ICANNعقدت 
 المجاالت التي تشير فيها المبادرات التشريعية والتنظيمية لالتحاد األوروبي إلى نظام أسماء النطاقات أو ربما تؤثر فيه. 

 
   فبراير/شباط  22

 (.EIFي لعضوية مجلس إدارة المنتدى األوروبي لإلنترنت )تم انتخاب موندين
 

 فبراير/شباط  26
موجز مقدم من المفوضية األوروبية حول مبادرات االتحاد األوروبي األخيرة حول    اجتماع أصحاب المصلحة:" ICANNعقدت 

 األوسع.  ICANNومجتمع  DNSبالتركيز على المجاالت ذات الصلة بنظام أسماء النطاقات " الخدمات الرقمية واألمن السيبراني
 
  مارس/آذار 3

( ورشة العمل الفنية لمنطقة الشمال  Traficomووكالة النقل واالتصاالت ) DK Hostmasterبالتعاون مع  ICANNنظمت 
 الفنية.  ICANNاألوروبي: وظائف 

 
   مارس/آذار 25

ضمن سلسلة "لقاء الرئيس (، EIFالمنتدى األوروبي لإلنترنت ) أمام كلمةومديرها التنفيذي يوران ماربي  ICANNألقى رئيس 
  التنفيذي" لتلك المنظمة.

 
 أبريل/نيسان 9

العامة بعدة لغات   ICANN( سلسلة مطالعة اجتماعات  EURALOأطلقت المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أوروبا )
 ية واإلسبانية والروسية. باللغات الفرنس ICANN70وعقدت "مطالعات" الجتماع 

 
   أبريل/نيسان 13

 طوال الشهر.  سلسلة محاضرات لتقديم  ICANN( مؤسسة BMEدعت جامعة بودابست للتكنولوجيا واالقتصاد )
 

 مايو/أيار  27
 والرابطة االقتصادية لصناعة اإلنترنت في ألمانيا ورشة عمل حول أمن منظومة نظام أسماء النطاقات.  ICANNاستضافت 

 

https://www.igfitalia.org/
https://features.icann.org/event/icann-organization/stakeholder-assembly-icann-perspectives-eu-digital-initiatives
https://features.icann.org/event/icann-organization/stakeholder-assembly-icann-perspectives-eu-digital-initiatives
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://www.youtube.com/watch?v=WCIp4o0BpU4
https://www.tmit.bme.hu/icann
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 أبرز النقاط على المستوى اإلقليمي 
 كلية حوكمة اإلنترنت والسياسات الرقمية واالبتكار 

 
( في بوخارست، برومانيا والحوار  SNSPAفي التنظيم مع الجامعة الوطنية للدراسات السياسية واإلدارة العامة ) ICANNشاركت 

)كلية حوكمة اإلنترنت  SIDI(، في تنظيم اإلصدار الثاني من SEEDIGاألوروبي حول حوكمة اإلنترنت لمنطقة جنوب شرق أوروبا )
 ة افتراضية أي عن بعد. بصيغ 2021يونيو/حزيران  11مايو/أيار إلى  31والسياسات الرقمية واالبتكار(. أجريت الفعالية في الفترة من 

 
دولة في دورة مكثفة لمدة أسبوعين تتناول جميع طبقات حزمة  15من الطالب في مرحلة التخرج ومهنيين من   30جمعت الكلية 

عبارة عن مزيج من األكاديميين والممثلين رفيعي   SIDIاإلنترنت وتطبيقاتها ولوائحها وسياساتها. وكان أعضاء هيئة التدريس في 
ى للمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية وأعضاء برلمان وخبراء من مراكز الفكر والمجتمع المدني والصناعة. كان من  المستو

 ومديرها التنفيذي يوران ماربي حول مستقبل تطوير اإلنترنت. ICANNأبرز األعمال محاضرة ألقاها رئيس 
 

 ألوروبي الفنية لمنطقة الشمال ا ICANNورشة عمل حول مهمة 
 

ورشة عمل عبر الويب حول مهمتها الفنية لدول الشمال الخمس الدنمارك وفنلندا وأيسلندا   ICANN، عقدت 2021مارس/آذار  3في 
فعالية تستهدف هذه المنطقة على وجه التحديد، على الرغم من  ICANNوالنرويج والسويد. كانت هذه هي المرة األولى التي تنفذ فيها 

 لدعوات إلى أي شخص يرغب في المشاركة، بغض النظر عن الموقع اإلقليمي. أنه تم إرسال ا
  

، ICANNاألساسي بطريقة ميسرة ومفيدة ألصحاب المصلحة الذين ربما كانوا على دراية بـ  ICANNأوضحت ورشة العمل دور 
 الفني على وجودهم وتجربتهم عبر الويب. ICANNلكنهم لم يفهموا تماًما كيف يؤثر عمل 

  
لتقوية نظام أسماء  ICANNفي الوظائف الفنية لإلنترنت، تعرف المشاركون على مشاريع  ICANNباإلضافة إلى الوقوف على دور 

 . ICANNالنطاقات ولماذا تعد مشاركة أصحاب المصلحة ضرورية لعمل 
  

الويب بعد الفعالية أن الغالبية   شخًصا. وأظهرت التعليقات التي وردت من خالل استطالع عبر 150استقطبت ورشة العمل حوالي  
٪ إلى أنهم سيكونون مهتمين بالمشاركة في  93٪( كانوا سعداء بورشة العمل، بينما أشار 81العظمى من المشاركين في االستطالع )

 ورشة عمل مماثلة في المستقبل.
 

 أنشطة تنمية القدرات في أوروبا 
 تدريب للمجتمع التقني   

من تنظيم أي تدريب محدد ألعضاء المجتمع   ICANNنظًرا للتحديات التي تمثلها جائحة فيروس كورونا المستجد، لم تتمكن منظمة 
 التقنيين خالل السنة المالية هذه. 

 
 0: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 8: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
 فاذ القانونتدريب وكاالت إن

تدريبًا لوكاالت إنفاذ القانون حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع االنتهاكات وسوء االستخدام فيما يتعلق  ICANNتقدم منظمة 
فات اإلنترنت.  بمعّرِ

 
 7: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 2: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
   التدريب للمجتمع غير التقني

تساعد المنظمة أيًضا بشكل منتظم في بناء القدرات للمجتمع مثل أمناء السجالت المعتمدين ومشغلي السجالت. باإلضافة إلى ذلك،  
 مع الحكومات والمجتمع المدني للتدريب ذي الصلة بهذه القطاعات.  ICANNتعاونت 

 
  

http://snspa.ro/
https://seedig.net/
https://administratiepublica.eu/sidi/
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 3: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 6: 2021عمل في السنة المالية إجمالي عدد ورش ال 

 

 قادة المجتمع األوروبي 
 . ICANNللحصول على قائمة بقادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، يرجى الرجوع إلى قسم قادة مجتمع 

 
 مجموعات المجتمع وعمليات وضع السياسات

 
 ، رئيساً EPDPالمرحلة الثانية من العملية المعّجلة لوضع السياسات   -جانيس كاركلينز 

 الجديدة، رئيسًا مشاركاً  gTLDالمعنية بعوائد مزادات نطاقات  CCWGمجموعة العمل المجتمعية  -إيريكا مان 
عملية وضع السياسات حول أنماط الحماية التصحيحية للحقوق للمنظمات الحكومية الدولية/غير الحكومية الدولية،  -بيتر ريندفورث 

 رئيسًا 
 ، رئيسًا gTLDأسماء المنظمات الدولية في جميع نطاقات  حماية -توماس ريكرت 

 مجموعة عمل السالمة العامة باللجنة االستشارية الحكومية، رئيسًا -بولست -كاثرين باور
 

  سفراء القبول الشامل
 

 UASGنائب رئيس المجموعة التوجيهية للقبول الشامل  -دوسان ستويتشيفيتش 
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 ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التقرير اإلقليمي 
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 التسلسل الزمني  -نظرة عامة على عام مضى 
 

2020 
 

   نوفمبر/تشرين الثاني 18-19
المنتدى الخامس لنظام أسماء النطاقات في أوروبا الشرقية  Caucasus Onlineمؤسسة  بالشراكة مع ICANNنظمت 

(EEDNSF.بصيغة افتراضية أي عن بعد )   
 

2021 
 

   فبراير/شباط  12
قياس اإلنترنت في ( في تنظيم يوم RIPE NCC) ومركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت ICANNاشتركت كل من 
  وكذلك اتحاد المشغلين األرمينيين. (Arm IXP)هيئة تبادل اإلنترنت األرميني   أرمينيا بدعم من

  
   مارس/آذار 11

 .(uzالخاص بأوزبكستان ) ccTLDلسجل  DNSSECتدريبًا على االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات  ICANNنظمت 
 

   مارس/آذار 19
 في منظومة حوكمة اإلنترنت.  ICANNمحاضرة في كلية العالقات الدولية بجامعة سانت بطرسبرغ حول دور  ICANNقدمت منظمة 

 
   مارس/آذار 20

 اإلقليمية باللغة الروسية )فعالية افتراضية(.  ICANN70مطالعات 
 
  يونيو/حزيران 3

ورشة عمل تدريبية عبر الويب ألمناء السجالت األوكرانيين حول االلتزامات التعاقدية والعمليات المتضمنة، مع   ICANNنظمت 
 وحماية البيانات الشخصية من زاوية االمتثال التعاقدي. DNSالتركيز على إطار عمل تهديدات أمان 

 

 أبرز النقاط على المستوى اإلقليمي 
 قات ألوروبا الشرقية بالذكرى الخامسة لتأسيسهاحتفال منتدى نظام أسماء النطا 

، والهيئة التنظيمية Caucasus Onlineتم عقد منتدى نظام أسماء النطاقات ألوروبا الشرقية الخامس افتراضيًا، بدعم من مؤسسة 
، بكلمة ترحيب ICANN المحلية المفوضية الجورجية لالتصاالت القومية ووزارة االقتصاد. أدلى مارتن بوترمان، رئيس مجلس إدارة

في الحفاظ على البنية التحتية لإلنترنت آمنة  ICANNأكد فيها على أهمية اإلنترنت في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد ودور 
 ومستقرة وقابلة للتشغيل البيني.

 
من جميع أنحاء المنطقة،  DNSنطاقات تضمن جدول األعمال الذي استمر يومين أياًما للسياسة والتكنولوجيا جمعت خبراء نظام أسماء ال

وتخفيف التهديدات وتطوير البنية التحتية والقبول الشامل. اجتذب   DNSوعلى مستوى العالم. وناقش المشاركون خالل الجلسة أمن 
   دولة. 12مشاركًا من    150المنتدى أكثر من 

  
ICANN  توقع مذكرة تفاهم مع المفوضية الجورجية لالتصاالت القومية 

(  GNCCومديرها التنفيذي ومرحاب كاتامادزه، مفوض المفوضية الجورجية لالتصاالت القومية ) ICANNقع يوران ماربي، رئيس و
( التي تهدف لالستفادة من رؤية كال الطرفين لبنية تحتية لإلنترنت آمنة ومرنة لدعم MoUفي ديسمبر/كانون األول مذكرة التفاهم )

إلنترنت الجورجي،  خالل حفل افتتاح منتدى حوكمة ا توقيع مذكرة التفاهمتي تشكل مجتمعًا عالميًا واحًدا. تم وحماية المجتمعات الفريدة ال
بصفة راعٍ. بعض األنشطة المشتركة التي سيتم استكشافها بموجب مذكرة التفاهم ستكون القبول الشامل وتهديدات   ICANNالذي دعمته 

مع منظمة  ICANNوالدراسات والمشاريع البحثية والتدريب وتبادل الخبرات. هذه هي مذكرة التفاهم الثانية التي توقعها  DNSأمان 
( في أرمينيا في ديسمبر/كانون MTCITحكومية في المنطقة. حيث األولى كانت مع وزارة النقل واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )

   .2017األول 

https://eednsforum.org/
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-signs-memorandum-of-understanding-with-the-georgian-national-communications-commission-7-12-2020-ar
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 أنشطة تطوير القدرات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى      
 

 تدريب للمجتمع التقني   
ورش عمل وندوات تقنية حول أمن شبكة نظام أسماء النطاقات واالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات   ICANNعقدت منظمة 

(DNSSEC والقبول الشامل في جميع أنحاء المنطقة ) 
 

 2: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 2: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
 لقانون   تدريب وكاالت إنفاذ ا

من تنظيم أي تدريب نوعي لوكاالت إنفاذ القانون  ICANNنظًرا للتحديات التي تمثلها جائحة فيروس كورونا المستجد، لم تتمكن منظمة 
 خالل هذه السنة المالية. 

 
 1: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 0: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
   التدريب للمجتمع غير التقني

أيًضا بشكل منتظم في بناء القدرات للمجتمع مثل أمناء السجالت المعتمدين ومشغلي السجالت. باإلضافة إلى   ICANNتساعد منظمة 
 مع الحكومة والمجتمع المدني للتدريب ذي الصلة بهذه القطاعات.  ICANNذلك، تعاونت 

 
 2: 2020المالية إجمالي عدد ورش العمل في السنة 

 4: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 

 قادة المجتمع 
 . ICANNللحصول على قائمة بقادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، يرجى الرجوع إلى قسم قادة مجتمع 

  



 

ICANN   |  2021 التقرير السنوي للعام المالي
 

|  53 

 

 تقرير أمريكا الالتينية وحوض الكاريبي
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 التسلسل الزمني  —نظرة عامة على عام مضى 
 

2020 
 
   يوليو/تموز 9

  حول القبول الشامل.  ICANN LACتم عقد جلسة محادثات 
 

 يوليو/تموز 28
، والتي وضعها  2025-2020للسنة المالية  LACأغلقت فترة التعليق العام على الخطة االستراتيجية لمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي 

  االستراتيجية لنفس الفترة. ICANNللتوافق مع خطة  LACمجلس استراتيجيات 
 

   يوليو/تموز 30
ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي حول مسيرة أصحاب المصلحة والوافدين الجدد خالل جائحة فيروس كورونا   ICANNمحادثات
 المستجد. 

 
  أغسطس/آب 26

فات اإلنترنت في (CTO)وكبير مسؤولي التكنولوجيا  ICANNقدم ديفيد كونراد، النائب األول لرئيس  ، عرًضا عن تطور نظام معّرِ
 . ICANN LACمحادثات 

 
  أغسطس/آب 26

 Hyperlocal( وDNSSECشخًصا جلسة مباشرة عبر الويب حول االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات ) 575حضر أكثر من 
   مشاهدة. 4,500للفعالية أكثر من  التسجيل عند الطلب. على مدار السنة المالية، تلقى NIC.brخالل أسبوع بناء القدرات الذي روج له 

 
   سبتمبر/أيلول 24

 حول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على منظمات اإلنترنت في أمريكا الالتينية والكاريبي. ICANN LACمحادثات 
 
  أكتوبر/تشرين األول 5

رافائيل "ليتو" إبارا على جائزة اإلنجاز مدى الحياة لسجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية  ICANNحصل عضو مجلس إدارة 
  . 2020( لعام LACNICومنطقة الكاريبي )

 
  أكتوبر/تشرين األول 5

وسجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية  ICANNاستضافته  DNSSECمشاركًا برنامًجا تعليميًا عن امتدادات  180حضر أكثر من 
 .LACNIC34-LACNOG2020( خالل LACNICومنطقة الكاريبي )

 
  أكتوبر/تشرين األول 6

ومديرها التنفيذي يوران ماربي ونائب الرئيس في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي رودريغو دي ال بارا  ICANNحضر رئيس 
   مشارك من جميع أنحاء العالم. 500ل حول حوكمة اإلنترنت. جذبت الفعالية أكثر من خالل نشاط مدرسة ساوث سكو

 
 أكتوبر/تشرين األول 22

استخدام االمتدادات األمنية لنظام أسماء   -، دراسة الحالة االستكشافية النوعية NIC.PRقدم بابلو رودريغيز، نائب الرئيس التنفيذي لـ 
 .ICANN69اجتماع  في LACفي فضاء  DNSSECالنطاقات 

 
   نوفمبر/تشرين الثاني 20

 الجديدة في أمريكا الالتينية والكاريبي.  gTLDحول نطاقات  ICANN LACمحادثات 
  

https://www.youtube.com/watch?v=N9tayhWRS0I
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   نوفمبر/تشرين الثاني 23-27

، وسجل عناوين اإلنترنت ألمريكا (LACTLD)مع جمعية نطاقات المستوى األعلى ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي  ICANNعملت 
( على رعاية أسبوع أسماء  PIR، وسجل المصلحة العامة )(ISOC)، وجمعية اإلنترنت (LACNIC)الالتينية ومنطقة الكاريبي 

   رص جديدة".تحت عنوان " فهم المنظومة وتعلم ف LACنطاقات 
 

2021 
 

   يناير/كانون الثاني 28
 .LACRALOحول خطط  ICANN LACمحادثات 

 
   يناير/كانون الثاني  29–28

  ( وقدمت الدعم له.TTIGFمنتدى ترينيداد وتوباغو االفتراضي لحوكمة اإلنترنت ) ICANN LACشاركت 
 
   فبراير/شباط 8-9

( وموفري االتصال فيما يتعلق بالقبول الشامل خالل  ISPمع مزودي خدمة اإلنترنت في منطقة الكاريبي ) ICANN LACاشتركت 
   .CANTO 37االجتماع العام السنوي للرابطة الكاريبية لمشغلي االتصاالت الوطنية 

 
  فبراير/شباط

ب المصلحة المتعددين المحليين وتعاونوا مع االتحاد  ، التقى الفريق اإلقليمي مع اللجنة المضيفة ألصحاICANN70قبل انعقاد اجتماع 
ألف عضو نشط  50الكائن مقرها بالمكسيك والتي تضم  u-GOB( وبوابة ANUIESالمكسيكي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي )

 من الحكومات من المنطقة بأكملها. 
 
  مارس/آذار 3

( لمنطقة GACفي ندوة الويب الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية )دولة ومنظمة حكومية دولية  17شارك أربعون مشاركًا من  
LAC وهي أعلى نسبة حضور في تاريخ الجلسات التحضيرية اإلقليمية لـ ،GAC . 

 
   مارس/آذار 23

، قدم ممثلو جمعية نطاق المستوى األعلى ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي  ICANN70في  LACفي الجلسة المخصصة لمنطقة 
LACTLD  عرًضا عن التعاون بين نطاقاتccTLD  والسلطات اإلقليمية. وقدم ممثلون منLACNIC   دراسة مشتركة مع سجل

 ل النجاح التقنية. ( حول عوام APNICلمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ) IPاإلنترنت اإلقليمي الذي يدير عناوين 
 

  مارس/آذار 31–30
بما في ذلك مختبر عملي   CaribNOG 2021قدم الفريق اإلقليمي عرضين تقديميين خالل اجتماع مجموعة مشغلي الشبكة الكاريبية 

  .DNSSECبشأن نشر امتدادات 
 

  أبريل/نيسان
  .LAC( لمجتمع UAسلسلة تدريب للقبول الشامل ) LACRALOو ICANNاستضافت 

 
   مايو/أيار 6

حملة عبر وسائل التواصل االجتماعي مستهدفة لتثقيف المستخدمين حول مشكالت أمان نظام أسماء النطاقات باللغات   LACأطلق فريق 
 المحلية.

 
 مايو/أيار  20

  (.ARINعرًضا تقديميًا حول "تأمين الجذر" في المنتدى الفني الكاريبي للسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت ) ICANN LACقدمت 
 

 مايو/أيار  25
السيد رودريغو دي ال بارا إلى مجموعة من أصحاب المصلحة الجدد من جزر الباهاما وبليز   ICANNحدث نائب الرئيس اإلقليمي لدى ت

 وسانت كيتس ونيفيس وسورينام في الحملة الترويجية اإللكترونية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. 
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   مايو/أيار 27

  .ICANNيخ حول مشروع تار ICANN LACمحادثات 
 

 أبرز النقاط على المستوى اإلقليمي 
 من خالل الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المكسيكية DNSاستمرار تدريب 

( في عامة الثاني اآلن تسع دورات  ANUIESمع االتحاد المكسيكي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي ) ICANN LACحقق تعاون 
بسلسلة من الندوات عبر الويب لبناء القدرات التي تغطي   2020طالبًا.  بدأ هذا التعاون المثمر في أبريل/نيسان  540تدريبية ألكثر من 

،  2021ة المالية الحديثة. في السن DNS، ومعايير (DNS)المحادثات حول منظومة حوكمة اإلنترنت، وصناعة نظام أسماء النطاقات  
 المتقدمة.  DNSتضمنت المواضيع تاريخ تطوير اإلنترنت، ولجان حوكمة اإلنترنت المتخصصة، وعروض أمان 

 

 LACRALOتقود المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي 
 نية والكاريبيعملية الترويج للقبول الشامل في منطقة أمريكا الالتي

خالل أبريل/نيسان. تم تقديم ما مجموعه أربع  LACلمجتمع  UAسلسلة تدريب حول القبول الشامل  LACRALOو ICANNأطلقت 
، والقبول (EAI)، بما يغطي مواضيع رئيسية مثل تدويل عنوان البريد اإللكتروني 2021مايو/أيار   25إلى   4جلسات في الفترة من 

دولة   14ركًا من مشا 150. شارك في التدريب أكثر من  UA، وكيفية المشاركة في أنشطة القبول الشامل  Javaلمطوري  UAالشامل 
من دول أمريكا الالتينية والكاريبي. وتبادل مدرسون من أستراليا وباكستان والواليات المتحدة والبرازيل معارفهم وخبراتهم. تم توفير 

الترجمة الفورية والمواد المترجمة لتسهيل تحقيق فهم أفضل. حضر خمسة وسبعون من مطوري البرامج من األرجنتين وبوليفيا  
رازيل وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان واإلكوادور والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي والب

   وفنزويال وتنزانيا والواليات المتحدة الدورات التدريبية المباشرة وأظهروا تفانيهم أثناء االختبارات والمناقشات.
 

  .هنااقرأ المزيد 
 
 

 أنشطة تنمية القدرات في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 

 تدريب للمجتمع التقني   
فات الفريدة لإلنترنت، توفر منظمة  ICANNفي إطار مهمة  تدريبًا   ICANNالمتمثلة في ضمان التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة المعّرِ

، وأمن نظام أسماء النطاقات/الشبكات،  D، واالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات DNSعلى بناء القدرات لنظام أسماء النطاقات 
  لمجتمع أمريكا الالتينية. EAIالبريد اإللكتروني ، وتدويل عناوين UAوالقبول الشامل 

 
 10: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 23: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
 تدريب وكاالت إنفاذ القانون   

تدريبًا لوكاالت إنفاذ القانون حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع االنتهاكات وسوء االستخدام فيما يتعلق  ICANNتقدم منظمة 
فات اإلنترنت.  بمعّرِ

 
 8: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 10: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
   التدريب للمجتمع غير التقني

تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد خالل هذه السنة المالية، عقد الفريق اإلقليمي ندوات توعية متنوعة وعروض  مع استمرار 
  مشارًكا. 610، والتي جمعت ما يقرب من  ICANN LACترويجية ومحادثات 

 
 17: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 46: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 

https://www.icann.org/ar/announcements/details/lacralo-leads-the-promotion-of-universal-acceptance-in-the-lac-region-26-4-2021-ar
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 LACقادة مجتمع  
 . ICANNللحصول على قائمة بقادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، يرجى الرجوع إلى قسم قادة مجتمع 

 
 مجموعات المجتمع وعمليات وضع السياسات

 
لة  LACRALOمجموعة عمل   – سيلفيا هيرلين اليت )البرازيل(    ، رئيسًاIDNsحول اعتماد تعدد اللغات وأسماء النطاقات المدوَّ

 
 ، معينة من قبل لجنة الترشيح.GNSOمجلس  –  أولغا كافالي )األرجنتين(

 
 .LACRALOسكرتيرة مساعدة لمنظمة  – كلير كريج )ترينيداد وتوباغو( 

 
 

 )المعينون حديًثا بخط عريض(.
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 الشرق األوسطالتقرير اإلقليمي لمنطقة 
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 التسلسل الزمني —نظرة عامة على عام مضى 
 

2020 
 
   يوليو/تموز 1

 ودخلت حيز التنفيذ. للشرق األوسط 2021خطة العمل اإلقليمية للسنة المالية تم االنتهاء من وضع 
 
 أكتوبر/تشرين األول  7

 للجمهور.  2020-2017للفترة  MEACمراجعة وتقييم االستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تم نشر 
 
  أكتوبر/تشرين األول 7
 . 2020استبيان مدى رضا أصحاب المصلحة للسنة المالية  تقريرم إصدار ت

 
2021 

 
 يناير/كانون الثاني  19–18

( في الشرق األوسط باستخدام مختبرها DNSأول ورشة عمل عملية افتراضية بشأن عمليات نظام أسماء النطاقات ) ICANNنظمت 
 .yeالقائم على السحابة اإللكترونية لنطاق المستوى األعلى لرموز البلدان 

 
 يناير/كانون الثاني  30

 ضاء جدد إلى الفريق المنظم. تم افتتاح قيادة جديدة لفضاء منطقة الشرق األوسط بانضمام ثالثة أع
 
 مارس/آذار 9

  DNSأول فعالية لها مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األفغانية في شكل ندوة عبر الويب حول عمليات  ICANNنظمت 
 . DNSSECواالمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات  DNSوانتهاك نظام أسماء النطاقات 

 
 أبريل/نيسان 1 -مارس/آذار  29

في الشرق األوسط  DNSSECأول ورشة عمل عملية افتراضية بشأن االمتدادات األمنية لنظام أسماء النطاقات  ICANNنظمت 
 . maلرموز البلدان باستخدام مختبرها القائم على السحابة اإللكترونية لنطاق المستوى األعلى 

 
 أبريل/نيسان 2

أول ورشة عمل افتراضية بشأن انتهاك نظام أسماء النطاقات وإساءة استخدامه في الشرق األوسط مع منظم االتصاالت   ICANNنظمت 
   (.ANRTالمغربي، وهو الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت )

 
 أبريل/نيسان 5-7

مشاركين مميزين على مدار األيام الثالثة  203الشرق األوسط السابع رقماً قياسياً باستقطابه  حقق منتدى نظام أسماء النطاقات لمنطقة
 للفعالية االفتراضية.

 
 أبريل/نيسان 8

التابعين   CERTمع أعضاء فريق االستجابة لحاالت طوارئ الحاسب اآللي  DNSSECأول ندوة عبر الويب لـ  ICANNنظمت 
 (. OICلمنظمة التعاون اإلسالمي )

 
   أبريل/نيسان 20

الجديدة وقدم   gTLDعقد الفريق المعني بالجلسة المخصصة لمنطقة الشرق األوسط مناقشة افتراضية حول اإلجراءات الالحقة لنطاقات 
   النهائية المقدمة إلى مجلس اإلدارة. GNSOرأيًا في إجراءات التعليق العام حول تقارير مخرجات 

 
 مايو/أيار  24

https://community.icann.org/download/attachments/117610146/FY21%20MEAC%20Action%20Plan%20FINAL.pdf?version=1&modificationDate=1597819143000&api=v2
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-snapshot-fy2017-2020-07oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-satisfaction-survey-fy20-23sep20-en.pdf
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( من أجل التعاون في مجال  AICTO( مع المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات )MoUمذكرة تفاهم ) ICANNوقعت 
 ( وأمن نظام أسماء النطاقات.UA( والقبول الشامل )IDNأسماء النطاقات المدّولة )

 
 يونيو/حزيران 15

" كأحد هياكل عموم المجتمع الشامل لعموم  Ankara Legal Hackersى منظمة أنقرة للقراصنة القانونيين "تمت الموافقة عل
 (. إنه أول هيكل )أو منظومة كيان( لعموم المجتمعات من تركيا على اإلطالق. ALSالمستخدمين )

 
 يونيو/حزيران 15

 .mr ccTLDوريتاني مع سجل للمجتمع التقني الم DNSSECأول ندوة عبر الويب حول  ICANNعقدت 
 

 أبرز النقاط على المستوى اإلقليمي 
لة  IGOمع  ICANNشركاء    UAوالقبول الشامل  IDNsفي الشرق األوسط وآخرين بشأن أسماء النطاقات المدوَّ

الوصول إلى المنظمات والمجموعات الجديدة. ومن األمثلة على ذلك منظمة أنقرة  ICANNعلى الرغم من الوباء، واصلت منظمة 
وهي حركة للمجتمع المدني في تركيا والتي أصبحت اآلن كياناً عاماً، وتحالف   - Ankara Legal Hackersللقراصنة القانونيين ""

و جمعية أعمال رائدة في مصر؛ والمنظمة العربية  وه -( EITESALالمعلومات واالتصاالت واإللكترونيات والبرمجيات المصري )
 وهي منظمة حكومية دولية إقليمية. -( AICTOلتكنولوجيا االتصال والمعلومات )

 
،  IDNفي المنطقة. تهدف المنظمتان إلى زيادة الوعي باستخدام  ICANNتعاونًا مهًما لمنظمة  AICTOالمبرمة مع  مذكرة التفاهم تمثل

في  DNSء النطاقات )خاصة النطاقات التي تستخدم النص العربي(، وتعزيز ممارسات أمان نظام وتعزيز القبول الشامل لجميع أسما
 سائر المنطقة. 

 
   في الشرق األوسط افتراضياً   DNSعقد منتدى 

في الشرق األوسط.  ICANNفي الشرق األوسط أول فعالية افتراضية لـ  DNSكانت الدورة السابعة من منتدى نظام أسماء النطاقات 
مشاركًا فريًدا مما جعله األكثر حضوًرا منذ   203في المنطقة، حيث شارك  ICANNوقد حقق المنتدى نجاًحا باعتباره تجربة جديدة لـ 

  توى وتنظيم ومواضيع تمت تغطيتها فيه.. حظى المنتدى بمشاركين رفيعي المستوى لما تميز به من نسق ومح2014إطالقه في 
 

 أنشطة تنمية القدرات في الشرق األوسط
 تدريب للمجتمع التقني 

  UAوالقبول الشامل  DNSSECورش عمل وندوات تقنية حول أمن شبكة نظام أسماء النطاقات وامتدادات  ICANNعقدت منظمة 
 في جميع أنحاء المنطقة 

 
 5: 2020مالية إجمالي عدد ورش العمل في السنة ال

 11: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 

 تدريب وكاالت إنفاذ القانون   
تدريبًا لوكاالت إنفاذ القانون حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع االنتهاكات وسوء االستخدام فيما يتعلق  ICANNتقدم منظمة 

فات اإلنترنت.  بمعّرِ
 

 3: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 1: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
   التدريب للمجتمع غير التقني

ة أيًضا بشكل منتظم في بناء القدرات للمجتمع مثل أمناء السجالت المعتمدين ومشغلي السجالت. باإلضافة إلى ذلك،  تساعد المنظم
 مع الحكومة والمجتمع المدني للتدريب ذي الصلة بهذه القطاعات. ICANNتعاونت 

 
 2: 2020إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 8: 2021السنة المالية إجمالي عدد ورش العمل في 
 

 

https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ar
https://www.icann.org/ar/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ar
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 قادة مجتمع الشرق األوسط 
   .ICANNللحصول على قائمة بقادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، يرجى الرجوع إلى قسم قادة مجتمع 

 
 مجموعات المجتمع وعمليات وضع السياسات

 
 ( MEAC-SWGمجموعة عمل استراتيجية منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة )

   الرئيس -رفيق داماك 
   نائبة الرئيس -هادية المنياوي 

 
 

  سفراء القبول الشامل
 مصر  – عبد المنعم جليلة 
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 التقرير اإلقليمي ألمريكا الشمالية 
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 التسلسل الزمني —نظرة عامة على عام مضى 
 

2020 
 

   سبتمبر/أيلول 17
  لدى إدارة مشاركة أصحاب في أمريكا الشمالية. ICANNنائب رئيس  في منصبنائلة صّراص  تعيين

 
2021 

 
   من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار

 عقد فريق المشاركة في أمريكا الشمالية اجتماعات فردية مع أعضاء المجتمع للحصول على تعقيبات وآراء وأفكار لجوانب المشاركة. 
 

   مارس/آذار
ة كولورادو في بلدية بولدر في محاضرة افتراضية لفريق أمريكا الشمالية حول بروتوكول  طالب هندسة في جامع 25شارك ما يقرب من  

  (.ARINمع السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت )  IPv6اإلصدار السادس  -اإلنترنت
 

  أبريل/نيسان
ية. تم عقد الفعاليتين األوليين  الرئيس ICANNأطلق فريق المشاركة من أمريكا الشمالية سلسلة ندوات جديدة عبر الويب حول مواضيع 

   في أبريل/نيسان، حيث ركزت إحداهما على منطقة الجذر واألخرى على خطة المشاركة اإلقليمية ألمريكا الشمالية.
 

 مايو/أيار  19
يوليو/تموز حول مسودة خطة المشاركة في   2مايو/أيار إلى  19في الفترة من  تعليقات عامةجمع فريق المشاركة في أمريكا الشمالية 

   .2025-2021أمريكا الشمالية للسنة المالية 
 

   يونيو/حزيران
جديدة لمجتمع أمريكا الشمالية لمشاركة األخبار والفعاليات ولكن إضافة أيًضا إلى الخبرات ووجهات النظر حول   قائمة بريديةأنشأ الفريق 

 مختلف القضايا مختلفة.
 

 أبرز النقاط على المستوى اإلقليمي 
 

 المشاركة اإلقليمية الجديدة إلى تعزيز المشاركة تهدف خطة 
عمل فريق أمريكا الشمالية مع المجتمع لتطوير خطة مشاركة إقليمية لتقوية المشاركة. تتوافق أهداف المشاركة مع األهداف والغايات  

استمرار توافقها مع أهداف  ستتم مراجعة الخطة سنويًا لضمان .2025-2021االستراتيجية للسنة المالية  ICANNالمحددة في خطة 
ICANN  يوليو/تموز ويجري اآلن   2االستراتيجية الشاملة. تمت دعوة أفراد الجمهور للتعليق على الخطة في الفترة من مايو/أيار إلى

  .هنامسودة الوثيقة متاحة دمج مالحظاتهم في الخطة. 
 

 إطالق سلسلة ندوات جديدة عبر الويب 
تهدف سلسلة ندوات جديدة عبر الويب أنشأها الفريق اإلقليمي ألمريكا الشمالية إلى تعزيز المشاركة من خالل تقديم مواضيع مناسبة إلى 

من أعضاء المجتمع في ندوة الويب األولى من سلسلة "منطقة الجذر من األلف إلى الياء"  100المجتمع لمناقشتها. شارك ما يقرب من  
حول هذا الموضوع. باإلضافة إلى ذلك، عُقدت خالل هذه الفترة ندوة عبر الويب حول إنشاء خطة   ICANNز خبراء والتي ضمت أبر

 . 2025-2021المشاركة اإلقليمية ألمريكا الشمالية بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للسنة المالية 
 

 أنشطة تنمية القدرات في أمريكا الشمالية 
 تدريب للمجتمع التقني 

من تنظيم أي تدريب محدد ألعضاء المجتمع   ICANNنظًرا للتحديات التي تمثلها جائحة فيروس كورونا المستجد، لم تتمكن منظمة 
 التقني خالل هذه السنة المالية.

https://www.icann.org/ar/announcements/details/naela-sarras-appointed-icann-vice-president-of-stakeholder-engagement-in-north-america-17-9-2020-ar
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/draft-north-america-engagement-plan-fy21-25-19-05-2021
https://mm.icann.org/mailman/listinfo/na-engagement
https://www.icann.org/en/system/files/files/north-america-engagement-plan-fy21-25-19may21-en.pdf
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 تدريب وكاالت إنفاذ القانون   

تدريبًا لوكاالت إنفاذ القانون حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع االنتهاكات وسوء االستخدام فيما يتعلق  ICANNتقدم منظمة 
فات اإلنترنت.  بمعّرِ

 
 5: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 

 
   التدريب للمجتمع غير التقني

  اضيع ذات الصلة.تساعد المنظمة أيًضا بانتظام في المشاركة مع المجتمع في المو
 

 5: 2021إجمالي عدد ورش العمل في السنة المالية 
 

 قادة مجتمع أمريكا الشمالية 
   .ICANNللحصول على قائمة بقادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، يرجى الرجوع إلى قسم قادة مجتمع 

 
 مجموعات المجتمع أو عمليات وضع السياسات

 
 المعنية بأمن توجيه البيانات SSACمجموعة عمل  -تيم أبريل 

 حول أسماء النطاقات الدولية، رئيسًا مشاركاً  GNSO EPDPمجموعة عمل  -دونا أوستن 
 المعنية بانتهاك أسماء النطاقات  SSACمجموعة عمل  -جيف بيدسر 

 حول مراجعة سياسة النقل، رئيسًا  GNSOمجموعة عمل عملية وضع سياسات  -روجر كارني 
المعنية بجميع آليات حماية الحقوق في جميع نطاقات المستوى األعلى   GNSOمجموعة عمل عملية وضع سياسات  -ين فيليب كورو

 العامة
 بشأن شطب نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان وآلية للمراجعة  ccNSOمجموعة عمل عملية وضع سياسات  -ستيفن ديرهاكي 

لوضع السياسات حول المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة،   مجموعة عمل العملية المعجلة -كيث درازك 
 أ، رئيسًا مشاركاً 2المرحلة 

 المعنية بمشروع تحليل تضارب األسماء  SSACمجموعة عمل   -جيمس غالفين 
 ، رئيسًا مشاركاً GACمجموعة عمل السالمة العامة في  -لورين كابين 
المعنية بجميع آليات حماية الحقوق في جميع نطاقات المستوى األعلى   GNSOمجموعة عمل عملية وضع سياسات  -كاثي كليمان 

 العامة
 المعنية بأمن توجيه مسار البيانات  SSACمجموعة عمل  -روس موندي 

 األعلى العامة الجديدة، رئيسًا مشاركاً المعنية باإلجراءات الالحقة لنطاقات المستوى  GNSO PDPمجموعة عمل   -جيفري نيومان 
 بشأن نظام اإلنذار المبكر لخدمة الجذر  SSACفريق عمل  -رود راسموسن 

 حول تأثيرات مشغل خادم الجذر المضر، قائًدا RSSACمجموعة عمل ائتالف  -كين رينارد 
 المعني بمشروع تحليل تضارب األسماء  SSACفريق عمل  -ماثيو توماس 

 مجموعة عمل السياسات الموحدة الشاملة، رئيسًا مشاركاً  -جوناثان زوك 
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 تقرير الشفافية 
 

شفافية العمليات والمصالح والوصول إلى المعلومات  الشفافية أمر أساسي لنجاح نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لصنع القرار. تعد 
 أمًرا ضروريًا ألصحاب المصلحة للتعاون وتحقيق توافق اآلراء بشكل فعال في أنشطة وضع السياسات. 

  
والمجتمع والمنظمة بشكل مستمر لتحسين   ICANN. ويعمل مجلس إدارة ICANNتم تضمين مبادئ الشفافية في جميع أنحاء منظومة 

 9.4 التوصية( ATRT2الثاني ) ICANNوفي إطار هذا المحور، وضع فريق مراجعة مساءلة وشفافية ية وجهود المساءلة. الشفاف
 حول وضع مؤشرات الشفافية وتقديم البيانات في التقرير السنوي.

 
 لهذه التوصية مذكورة أدناه. األنشطة الداعمة 

  

 إحصاءات حول الشفافية
 

 ( ومعاملة الطلبات المقدمة DIDPالطلبات المقدمة إلجراءات سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية )
إلى ضمان أن المعلومات الموجودة بالمستندات ذات الصلة بأنشطة  (DIDPالوثائقية ) ICANNسياسة الكشف عن معلومات  تهدف 

ICANN  التشغيلية والتي هي في حوزة ووصاية وتحكمICANN  ما لم يتوفر سبب يدفعهم للحفاظ على  تكون متاحة للجمهور العام
كل ربع سنة واالجراءات   ICANNالتي تلقتها مؤسسة   DIDPيوفر هذا القياس معلومات عن حجم طلبات  سرية هذه المعلومات.

 المتخذة بخصوص تلك الطلبات. 
  

 .هنا ICANNوردود  DIDPتتوفر الطلبات المقدمة بموجب طلبات الكشف عن المعلومات الوثائقية 
 

  4الربع                   3الربع                  2     الربع              1 الربع                                             

  21 للعام المالي         21للعام المالي             21 للعام المالي      21 للعام المالي                                          

 عدد الطلبات

 1       1       1       0       المستلمة/ المكتملة 

 عدد المرات التي تم فيها استيفاء  

 1       1       1       0       متطلبات وقت االستجابة

   

 نشر جداول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة والقرارات والتقارير األولية والمحاضر
نشر إشعارات وجداول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة والقرارات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والتقارير  ICANNتشترط لوائح 

 األولية والمحاضر. 
  

ر باجتماع مجلس اإلدارة وجدول األعمال )إلى الحد المعروف( قبل سبعة أيام على األقل من كل اجتماع  وتشترط اللوائح نشر إشعا
 لمجلس اإلدارة )أو إذا لم يكن ذلك ممكنًا عمليًا، ففي وقت مبكر قدر اإلمكان(.

  
عات مجلس اإلدارة، والتقارير األولية بعد  تشترط اللوائح أيًضا نشر القرارات التي يتبناها مجلس اإلدارة بعد مرور يومي عمل على اجتما 

مرور سبعة أيام عمل على اجتماعات مجلس اإلدارة. ويجب نشر محضر اجتماع مجلس اإلدارة بعد يوم عمل واحد من اعتماده من قبل  
 مجلس اإلدارة. 

  
فئات  ICANNلشفافية، تنشر . ولتعزيز اICANNيجوز إخفاء جزء من هذه الوثائق بعد انتهاء ممارسات النشر الخاصة بمنظمة 

 األسباب التي تقف خلف موجبات إخفاء المعلومات وعدم اإلفصاح. 
 
 
 

 2021نشر مواد مجلس اإلدارة في العام المالي  
 

https://community.icann.org/display/atrt/Rec+%239
https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/transparency-en
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   4الربع                   3الربع                  2     الربع              1 الربع                                                  

  21 للعام المالي          21للعام المالي             21 للعام المالي        21 للعام المالي                                                 

 2        4        4        4        عدد قرارات االجتماعات 

 

 نعم        نعم        نعم        نعم        نشر القرار في الوقت المحدد

 

 نعم        نعم        نعم        نعم        نشر التقرير األولي في الوقت المحدد 

 نعم        نعم        نعم        نعم        نشر المحاضر في الوقت المحدد 

 نشر مواد إحاطة مجلس اإلدارة  

 عم ن       نعم        نعم        نعم        في الوقت المحدد 

  

 . ICANNاقرأ المزيد حول الممارسات المتبعة لنشر مواد مجلس إدارة 
  

 نسبة مواد إحاطة مجلس اإلدارة المخفية إلى غير المخفية عن الجمهور العام 
بنشر مواد إحاطة مجلس اإلدارة على اإلنترنت. وهذه هي المواد التي تخص اتخاذ   ICANNدأت منظمة ، ب2010في يونيو/ حزيران 

قرارات مجلس اإلدارة التي يراجعها مجلس اإلدارة ويأخذها في االعتبار استعداداً لكل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة. تتكون مواد  
لمواد المرجعية للمجلس، أو "المالحق" كما هو مشار إليه في اجتماعات مجلس اإلدارة  إحاطة مجلس اإلدارة من أوراق مجلس اإلدارة وا

بتوجيهات نشر مواد إحاطات مجلس   ICANNتلتزم منظمة السابقة. ويتم نشرها في نفس وقت محضر االجتماع وفق ما تفرضه اللوائح. 
وتناقش اإلرشادات مبادئ إخفاء   في جعل هذه المستندات متاحة. ICANN)"التوجيهات"(، التي تفّصل ممارسات منظمة  اإلدارة

دارة للنشر، وكذلك  ، والمبادئ التوجيهية التي تتبعها المنظمة عند مراجعة مواد إحاطة مجلس اإلICANNالمعلومات التي تعتمدها  
عند إخفاء   بإخفاء معلومات من مواد إحاطة مجلس اإلدارة. ICANN( حيث تقوم منظمة DIDPالتي تتماشى مع سياسة النواحي )

مجموعة قياسية من ضوابط إخفاء المعلومات المتبعة في مجلس   ICANNطة مجلس اإلدارة، تستخدم منظمة معلومات من مواد إحا
اإلدارة، لضمان الشفافية فيما يتعلق بأسس إخفاء المعلومات. وتتضمن وثيقة التوجيهات مخططًا يحدد كل واحد من الضوابط المعتمدة  

لو كانت المعلومات التي تم إخفاؤها تخضع للمراجعة من أجل الكشف عنها في  ووصفًا للغرض الخاص بكل من هذه الضوابط، وفيما 
في نشر سجل لإلخفاء والتشفير لزيادة الشفافية في إعداد التقارير   ICANN، بدأت منظمة 2019المستقبل. في ديسمبر/كانون األول  

والتشفير سيخضع للمراجعة ألغراض الكشف عن المواد   حول الغرض من اإلخفاء والتشفير من مواد مجلس اإلدارة وما إذا كان اإلخفاء
 في المستقبل.

 
 . 2021يوضح الرسم البياني أدناه نسبة وثائق مواد إحاطة مجلس اإلدارة المخفية والمشفرة مقارنة بالوثائق المنشورة في العام المالي  

 
 مواد صنع القرار في مجلس اإلدارة المنشور منها والمخفي 

 1092  الصفحات المنشورة عدد 
 % 86  نسبة الصفحات المنشورة 

 152.25  عدد الصفحات المخفية
 % 14  نسبة الصفحات المخفية

  

 عدد وطبيعة المسائل التي قرر مجلس اإلدارة أنه ينبغي التعامل معها بسرية 
بالتوظيف، ولكن كان هناك منشور عام حول   ، كانت هناك أربع جلسات تنفيذية سرية لمناقشة المسائل المتعلقة2021في العام المالي 

)ب( من اللوائح   3.5القرارات الصادرة عن الجلسات. وافق مجلس اإلدارة أيًضا على حجب معلومات معينة من القرارات وفقًا للقسم 
 لخمسة بنود.

 
 الداخلية.  ICANNمن لوائح )ب(  3.5القسم  علًما بأن أسس اتخاذ قرار بالسرية منصوص عليها في 

 

"الخط الساخن دون اإلفصاح عن الهوية" المخصص للموظفين و/أو نشاط اإلبالغ عن المخالفات األخرى،  
نها تحتوي على مشاكل تتطلب  التقارير التي تم التحقق منها على أ (2و التقارير المقدمة؛ ( 1بما في ذلك: 

 ICANNالتقارير التي أدت إلى تغيير ممارسات  ( 3و اتخاذ إجراءات؛

https://www.icann.org/resources/pages/publication-practices-2016-06-30-en
https://www.icann.org/resources/board-material/briefing-materials-guidelines-2019-12-20-en
https://www.icann.org/resources/board-material/briefing-materials-guidelines-2019-12-20-en
https://www.icann.org/resources/pages/board-redaction-codes-didp-alignment-2019-12-20-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article3
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نسخة من سياسة وإجراءات الخط الساخن دون اإلفصاح عن الهوية ويقرون بفهمهم  ICANNكل عام، يتلقى جميع موظفي منظمة 
 لكيفية استخدام هذا المورد.

 
 . 2021اخن دون اإلفصاح عن الهوية المخصص للموظفين خالل العام المالي  لم ترد أي تقارير من خالل الخط الس

 
بتحديث سياسة وإجراءات الخط الساخن دون اإلفصاح عن الهوية لمعالجة التوصيات التي وردت بعد مراجعة   ICANNقامت منظمة 

توصيات المراجعة. يتماشى هذا مع التوصيات  إلى تنفيذ  2021. أدت إعادة إطالق السياسة خالل العام المالي  ICANNمستقلة لسياسة 
. تمت مراجعة سياسة الخط الساخن دون  ICANNالمنبثقة عن مسار العمل الثاني لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة 

 الكشف عن الهوية لتقديم إرشادات أوضح الستخدام الخط الساخن. 
 

 ICANNتحسين شفافية  
 

من منطلق إدراك أن الشفافية موضوع واسع ومتطور، فإنه يبرز في صورة موضوع يخضع وبشكل مستمر للمناقشة والعمل بين مجلس  
 والمنظمة نفسها والمجتمع.  ICANNإدارة 

 
د من الجوانب،  ( لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بالمساءلة )مجموعة المساءلة( هذا الموضوع في عدWS2عالج مسار العمل الثاني )

بما في ذلك التوصية بأفضل الممارسات لمساءلة منظمات الدعم/اللجان االستشارية، وبإجراء تعديالت على سياسة الكشف عن المعلومات  
مع الحكومات. ومن المتوقع أن   ICANN، وتحسين شفافية مداوالت مجلس اإلدارة، ولإلبالغ عن تفاعالت منظمة DIDPالوثائقية 

، أصدر مجلس  WS2. وعقب انتهاء عمل المسار الثاني ICANNيات إلى إدخال تحسينات مستمرة على ممارسات شفافية تؤدي التوص
التقرير   باعتماد التوصيات القائمة على التوافق في اآلراء والمفصلة في 2019في شهر نوفمبر/تشرين الثاني  قراراً  ICANNإدارة 

التي يمكن أن تبدأ دون انتظار  WS2لبدء تنفيذ توصيات  ICANNه مجلس اإلدارة منظمة . كما وجWS2النهائي لمسار العمل الثاني 
االمدونة أعمال التنفيذ وتم توفير آخر المستجدات حول ما أحرز من تقدم في هذه  ICANNدورة ميزانية أو موارد إضافية. بدأت منظمة 

 . المنشورة
 

قام مجلس   . 2020 في يونيو/حزيران التقرير النهائي ( عمله، وأصدرATRT3واختتم فريق المراجعة الثالثة للمساءلة والشفافية )
ووافق على خمس توصيات واردة في التقرير   2020نوفمبر/ تشرين الثاني  30في  ATRT3بشأن توصيات  باتخاذ إجراءاإلدارة 
 النهائي.

 
بإجراء تقييم أولي للتوصيات التي وافق عليها مجلس اإلدارة استعداًدا لتخطيط  ICANNاإلدارة، بدأت منظمة  مع اكتمال إجراء مجلس

 9.4رقم  ATRT2لتوصية فريق  ICANNفي تقييمه لفاعلية تنفيذ  ATRT3التنفيذ. أشار فريق المراجعة الثالثة للشفافية والمساءلة 
 إلى أن هذه التوصية تفي بمتطلبات التنفيذ الخاصة بهم واعتبروا أنها ينبغي تنفيذها. 

 

 نشر المعلومات المتعلقة بالمراجعة 
 

   معلومات شاملة متعلقة بالمراجعة إلعالم وإحاطة المجتمع، بما في ذلك: ICANNتنشر منظمة 
 عمل المراجعة. تفاصيل متاحة وشفافة عن عمل فرق المراجعة ومجموعات  ●
 صحائف الوقائع لنشر التقدم المحرز في المراجعات النوعية الخاصة. ●
للمراجعات النوعية التي  ICANNيوثق المساءلة والشفافية في جميع عمليات مراجعات  ةتقرير سنوي حول تنفيذ المراجع ●

للتوصيات الواردة في التقارير النهائية الصادرة عن فرق المراجعة  ICANNكما أنه يشير إلى حالة تنفيذ  تفرضها اللوائح.
 . ICANNإلى مجلس إدارة 

جعة وتسجيالت مكالمات الجلسات العامة وجلسات القيادة والنصوص المدونة أرشيفات مراسالت القوائم البريدية لفريق المرا ●
 .Wikiلها على الموقع المعلوماتي 

 
 

 ( ITIمبادرة شفافية المعلومات )
 

، قام مجلس اإلدارة والمجتمع والمنظمة بإصدار وتجميع اآلالف من أجزاء المحتوى غير المنظم المنتشرة  ICANNعلى مدار تاريخ 
% في كل عام. وتعرض المنظمة حالياً هذا المحتوى من خالل  30موقعاً عاماً مختلفاً. وهذا المحتوى مستمر في النمو بنسبة  38عبر 

https://www.icann.org/ar/blogs/details/an-update-on-work-stream-2-implementation-4-3-2021-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/an-update-on-work-stream-2-implementation-4-3-2021-ar
https://www.icann.org/ar/system/files/files/atrt3-report-29may20-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-11-30-en#1.a
https://docs.google.com/document/d/1fF3PDnzt1Az_larp7PX-WBU6jVg5lRKd/edit?usp=sharing&ouid=111904672924784157676&rtpof=true&sd=true
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سية مختلفة غير قابلة للتطوير وقد تكون عرضة للهجوم ولن تعود مناسبة أو مستوفية العديد من المنصات غير المرتبطة بتقنيات أسا
 للغرض منها. 

 
 ( هو معالجة هذه المسائل من خالل األهداف التالية:ITIالهدف من مبادرة شفافية المعلومات )

 يه وتنظيمه وتأمينه. والحفاظ عل ICANNإنشاء عملية تشغيلية متكاملة مستمرة للتحكم بالمحتوى العام لمؤسسة  ●
 ICANN، وهو أساس حوكمة المحتوى على مستوى منظومة (DMS)تنفيذ هذه الحوكمة من خالل نظام إدارة الوثائق الجديد  ●

 برمتها.
المحتوى   ● نظام جديد إلدارة  المحتوى من خالل  الويب (CMS)عرض هذا  الفقري لخصائص  العمود  بمثابة  ، والذي سيكون 

 . ICANNالخارجية لمؤسسة 
بمعايير إمكانية الوصول للبيانات وبالمستوى  تمكين تجربة مستخدم متعددة اللغات )بلغات األمم المتحدة الست( مع هدف االلتزام   ●

AA  التحاد شبكة الويب العالميةW3C . 
 جديدة تلبّي االحتياجات المستقبلية وال عالقة لها بمعلومات المحتوى.  ترقية وإنشاء منظومة بمنصات تقنية ●

 

نية  ما تزال معظم األعمال المذكورة أعاله "قيد العمل الدؤوب"، بمعنى أن المنظمة تبني وبنفس الوقت تقوم بدمج وتكامل البنى التحتية التق
جديدتين )نظام إدارة وثائق جديد ونظام إدارة محتوى جديد( وفق جدول  الجديدة من األلف إلى الياء. إن الجهود المبذولة لدمج منصتين 

زمني محدد لنشر بيانات المحتوى باللغة اإلنجليزية وترجماته للغات األخرى وتصميم بنية معلوماتية وتحويل المحتوى غير المنظم إلى  
جهود بالغة التعقيد. حيث يتطلب ذلك الكثير من الجهود  محتوى منظم وجعل هذا األساس الجديد قابالً للتوسع في مواقع منظومتنا، هي 

 والتخطيط وتبنّى طريقة المحاولة والخطأ أثناء العمل. 
 

 تقدًما في العديد من مجاالت مبادرة شفافية المعلومات الرئيسية. ICANN، أحرزت منظمة 2021في العام المالي 
. ويُعد هذا  https://icann.orgصفحة وملف على موقع  80003تجربة بحث مبادرة شفافية المعلومات الجديدة ألكثر من   ●

محتوى المتبقّي، باإلضافة إلى  https://icann.orgمن شأنه أن يمهد الطريق لمحتوى  ICANNإنجاًزا كبيراً بالنسبة لـ 
 (.SO/ACموقع كل من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية )

وتشمل اإلعالنات والمدونات واتفاقيات السجل والمختصرات والمصطلحات اآلن إمكانية وصول أكثر سهولة الى الترجمات   ●
 المتوفرة من خالل ميزة تنقل جديدة ومتعددة اللغات عبر الموقع.   

لتحسين إمكانية العثور على المحتوى المرتبط بمنظمة   إطالق ميزة اشتراك جديدة في محتوى مبادرة شفافية المعلومات تم ●
ICANN  .وشفافيته 

 
في جلسات قابلية االستخدام لجمع   ICANNشارك فريق مبادرة شفافية المعلومات طوال هذه العملية بنشاط مع أصحاب المصلحة في 

 تمع. وسيستمر فريق مبادرة شفافية المعلومات بتوفير الفرص للمجتمع لتقديم المالحظات عند توفر محتوى جديد.تعقيبات وآراء المج
  

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.icann.org/ar/
https://www.icann.org/ar/
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 التقرير السنوي لتنفيذ المراجعات 
 2021يونيو/ حزيران  30 - 2020يوليو/ تموز  1

 

 ملخص تنفيذي 
إلى توثيق المساءلة والشفافية في جميع عمليات   -الداخلية  ICANNوكما تشترطه لوائح  -يهدف تقرير تنفيذ المراجعات السنوي الحالي 

للتوصيات الواردة في التقارير   ICANNللمراجعات النوعية التي تفرضها اللوائح. كما أنه يشير إلى حالة تنفيذ  ICANNمراجعة 
 . ICANNفرق المراجعة إلى مجلس إدارة  النهائية الصادرة عن

 
 فيما يلي ملخص ألهم مالمح المراجعات النوعية األربع. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول كل منها في التقرير الكامل. 

 
 )ATRT3(الثالثة  ICANNمراجعة مساءلة وشفافية 

  2020يونيو/ حزيران  1في  ICANNإلى مجلس إدارة  تقريره النهائي الثالث ICANNفريق مراجعة مساءلة وشفافية  قدم ●
 . 2020يونيو/ حزيران  16في  للتعليق العاموتم طرحه 

 جزًءا مكونًا.  15يحتوي التقرير على خمس توصيات، تتكون من   ●
 .  2020نوفمبر/ تشرين الثاني  30في  ATRT3التقرير النهائي لفريق  بشأن وقد اتخذ مجلس اإلدارة إجراءات ●
بطاقة   فيجزًءا مكونًا وفقًا لما أشير إليه في التقرير وورد   15وافق مجلس اإلدارة على التوصيات الخمس، التي تتكون من   ●

   .قرار مجلس اإلدارةراجع -تتبع األداء 
وافق مجلس اإلدارة على جميع التوصيات والمكونات المتعلقة بها، مع مراعاة تحديد األولويات، باستثناء التوصية بوضع   ●

  التي تخضع حالياً لترتيب األولويات، وسيتم اتباع ما سينتج ATRT3عملية لتحديد األولويات. لم يبدأ بعد تنفيذ توصيات فريق 
 عن عملية تحديد األولويات الجارية حاليًا.

  
 )CCT(مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك 

  2018سبتمبر/ أيلول   8في  ICANNإلى مجلس إدارة  تقريره النهائي قدم فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين ●
 . 2019أكتوبر/تشرين األول  8في  للتعليق العاموتم نشره 

 . توصية 35يحتوي التقرير على  ●
 .  2019مارس/ آذار  1بشأن التقرير النهائي والتوصيات في  إجراءاتخذ مجلس اإلدارة   ●
إجراءات مجلس اإلدارة المرتبطة  بطاقة أداءق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين في تم توثيق القرارات النهائية لفري ●

   بذلك.
 حالة التنفيذ.   وردت التوصيات في مراحل مختلفة، كما هو موضح أدناه في قسم ●
●  

  
 ( WHOIS2-RDS)أو  WHOIS2-مراجعة خدمة دليل التسجيل

 ائية.توصية نه 22والذي يحتوي على   2019سبتمبر/أيلول  3في  تقريره النهائي RDSقدم فريق خدمة دليل التسجيل  ●
الصادرة في التقرير النهائي لفريق    22بشأن كل من التوصيات الـ   إجراء، اتخذ مجلس اإلدارة 2020فبراير/ شباط  25في  ●

   .بطاقة تتبع األداء كما هو موثق فيالثانية،  WHOISمراجعة خدمة دليل التسجيل 
 يشار إلى أن التوصيات في مراحل تنفيذ مختلفة، كما هو موضح أدناه في قسم حالة التنفيذ. ●

 
 
 

 )SSR2(لثانية لألمن واالستقرار والمرونة المراجعة ا

وتم   2021يناير/ كانون الثاني  25في  ICANNإلى مجلس إدارة  تقريره النهائيفريق األمن واالستقرار والمرونة قدم  ●
 . 2021يناير/ كانون الثاني  28في  للتعليق العام طرحه

 توصية. 63يتضمن التقرير  ●
بشأن كل من التوصيات الواردة في التقرير النهائي لفريق المراجعة  اإجراءً اتخذ مجلس اإلدارة  ،2021يوليو/تموز  22في  ●

ع أيًضا  راج. تفصيلية حول إجراء مجلس اإلدارة مسوغات ، وقدمSSR2الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات 
 من رئيس مجلس اإلدارة.  المدونةهذه 

تم توثيق قرارات فريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات النهائية في إجراء مجلس اإلدارة   ●
 .ببطاقة تتبع األداءالمرتبط 

https://community.icann.org/x/QK7DAw
https://www.icann.org/ar/system/files/files/atrt3-report-29may20-ar.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-atrt3-final-report-31aug20-en.pdf
https://www.icann.org/ar/system/files/files/atrt3-report-29may20-ar.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-11-30-en#1.a.rationale
https://community.icann.org/x/145YAw
file://///iti-web-icann-beta-lax-prod/ar/system/files/files/cct-final-08sep18-ar.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-final-recs-01feb19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ar#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://community.icann.org/x/JIfDAw
https://www.icann.org/ar/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-02-25-ar#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-board-action-rds-whois2-final-recs-25feb20-en.pdf
https://community.icann.org/x/AE6AAw
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-ssr2-final-report-10may21-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-07-22-en#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-ssr2-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/ar/blogs/details/board-action-and-next-steps-on-the-ssr2-review-26-7-2021-ar
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-scorecard-22jul21-en.pdf
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 مقدمة
 

من   4.5القسم  للمراجعات النوعية التي تفرضها اللوائح. ICANNيوثق التقرير السنوي المساءلة والشفافية في جميع عمليات مراجعة 
 ينص على أنه: ICANNلوائح 

 
ريرًا سنوياً عن حالة مراجعات المساءلة والشفافية والذي سيناقش الحالة الراهنة لتنفيذ جميع تق  ICANNسوف تصدر ”

ردة في التقارير النهائية الصادرة عن للتوصيات الوا ICANNوحالة تنفيذ  4.6القسم  عمليات المراجعة المطلوبة بموجب  
 “فرق المراجعة لمجلس اإلدارة عقب اختتام  مثل هذه المراجعة )"التقرير السنوي لتنفيذ المراجعة(.

 
 يذوتماشيًا مع متطلبات اللوائح، يوضح التقرير السنوي لمراجعة التنفيذ هذا التقدم المحرز في المراجعات النوعية والتقدم المحرز في تنف

   التوصيات الناتجة.
 

ويتم   .ICANNمن لوائح  4.6وحاليًا تم اقرارها في القسم  2009( في عام AoC) تأكيد االلتزاماتبدأت المراجعات النوعية بموجب 
  ICANN( يقودها المجتمع. وتشكل المراجعات النوعية جزًءا هاًما من إجراءات مساءلة RTإجراؤها من قبل فرق مراجعة )

 والتحسينات المستمرة والحفاظ على نموذج رصين ألصحاب المصلحة المتعددين.
 

 المراجعات األربعة النوعية هي: 

   (ATRTالمساءلة والشفافية ) ●

 ( CCTمستهلك وخيار المستهلك )المنافسة وثقة ال ●

 (RDSخدمة دليل التسجيل ) ●

 ( SSRاألمن واالستقرار والمرونة ) ●
 

الذي يوثق عملية المراجعات الخاصة على موقع الويب الخاص   الكتيبو يالمخطط االنسيابويتوفر تتبع المراجعات النوعية عملية موثقة. 
 وهناك مجموعة من المعايير التشغيلية توجه عمل فرق المراجعة. ويتم تحديثهما بشكل دوري. ICANNبـ 
 

إليجاد فرص لتحسين الجوانب المختلفة للمراجعات، بما في ذلك؛ الفاعلية والتوقيت   ICANNتستمر المناقشات بالتشاور مع مجتمع 
 لعمليات المراجعة. وتم تلخيص هذه المناقشات أدناه في إطار تبسيط جهود المراجعة.وتحديد األولويات وتوفير الموارد 

 

 على المراجعات النوعية  ICANNإشراف مجلس إدارة 
 

مسؤولية مراجعة جميع المراجعات النوعية واإلشراف عليها أو أي استبدال أو مراجعات للقسم ذي الصلة    ICANNيتولى مجلس إدارة 
 (. OECبهذا العمل من خالل لجنة الفاعلية التنظيمية ) ICANNمن اللوائح. ويقوم مجلس إدارة 

 
والعمليات واإلجراءات المتعلقة بـ...المراجعات   تشمل مسؤوليات لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس اإلدارة "مراجعة ومراقبة السياسات

( في تنفيذ التوصيات ICANN)منظمة  ICANNوتشرف لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس اإلدارة على جهود مؤسسة  1النوعية". 
النوعية وحالة تنفيذ  الصادرة عن المراجعات النوعية وتقدم تقارير منتظمة إلى كامل مجلس اإلدارة حول التقدم المحرز في المراجعات

 التوصيات. 
 

إضافة إلى ذلك، يستخدم مجلس اإلدارة مجموعات االئتالف لتطوير التعليقات واآلراء إلى فرق المراجعة النوعية حول نطاق العمل،  
س اإلدارة  وإمكانية تنفيذ التوصيات، والمسائل الرئيسية األخرى. ومجموعات االئتالفات عبارة عن مجموعات صغيرة من أعضاء مجل

لديهم خبرة واهتمامات في الموضوعات المتعلقة بالمراجعة. ويتمثل الهدف من ذلك في خلق بيئة تفاعلية يمكن لمجلس اإلدارة فيها  
تعمل لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس االنخراط مع فرق المراجعة لتقديم التعليقات واآلراء لكي تدرسها فرق المراجعة في الوقت المناسب. 

العاملون في هذه   OEC، ويقدم أعضاء (CCTو RDSو SSRو ATRTكلجنة رعاية للعديد من االئتالفات ) OECإلدارة ا
 . OECمستجدات  االئتالفات المختلفة بانتظام

 
 

 
:  2019مارس/آذار  14في  ICANNاطلع على ميثاق لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس اإلدارة على النحو المعتمد من قبل مجلس إدارة  1

en-05-40-2019-oec-https://www.icann.org/resources/pages/charter.  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.6
https://www.icann.org/resources/pages/governance/aoc-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/specific-reviews-process-flowchart-31aug17-ar.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/specific-reviews-process-handbook-06mar18-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/reviews-getting-started-2018-03-08-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/charter-oec-2019-04-05-en
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 المعايير التشغيلية
 

تتضمن المعايير التشغيلية  من خالل التشاور مع المجتمع وتوفير معايير حول إجراء المراجعات النوعية. المعايير التشغيليةتم وضع 
المتعلقة بما يلي: ترشيح المرشحين، اختيار فريق المراجعة، مراجعة  )أ( )ط( من اللوائح  4.6القسم  العناصر المطلوبة بالتفصيل في 

لين، ووصول فريق المراجعة إلى الوثائق السرية حجم الفريق، سياسات تضارب المصالح، إجراءات صنع القرار، طلب خبراء مستق
كما تتضمن المعايير التشغيلية أفضل الممارسات من المراجعات النوعية التي تمت مؤخراً   الخاضعة إلطار عمل الكشف السري.

لنوعية في لوائح ، عندما تم تضمين المراجعات ا 2016والجارية حالياً التي تم إطالقها و/أو إجراؤها منذ أكتوبر/تشرين األول 
ICANN. 

 

 
 (ATRTمراجعة المساءلة والشفافية )

 

 نبذة معلوماتية 
بدأ فريق  ICANN.من لوائح )ب(  4.6القسم  الغرض ونطاق العمل والمتطلبات الخاصة بمراجعة المساءلة والشفافية موضحة في

 . 2020في مايو/أيار  تقريره النهائيوأصدر  2017( عمله في يناير/كانون الثاني ATRT3الثالث ) ICANNمراجعة مساءلة وشفافية 
 

 الرئيسية  ATRTروابط 
 اجعة المسؤولية والشفافية لمراجعة فريق مر الصفحة الرئيسية ●

 ATRT3لمراجعة  الصفحة الموسوعية ●

 ATRT3لمراجعة  صحيفة الوقائع ●
 

 والتنفيذ  ATRT3حالة مراجعة 
 

، مع الوفاء بالموعد النهائي البالغ ستة أشهر للعمل على  2020نوفمبر/تشرين الثاني  30وافق مجلس اإلدارة على خمس توصيات في 
المنشورة من قبل رئيس مجلس   المدونةوهذه  بطاقة تتبع األداءتعرف على المزيد في . ICANNالنحو المنصوص عليه في لوائح 

 اإلدارة.
 الخمس إلى: ATRT3تدعو توصيات فريق 

 . ICANNإجراء تحديثات على متطلبات إجراءات التعليقات العامة لدى   ●
( في ضوء تقييم فريق  ATRT2مراجعة تنفيذ توصيات فريق مراجعة المساءلة والشفافية الثاني ) ICANNيتعين على منظمة  ●

ATRT3  وإلكمال تنفيذ توصيات فريقATRT2  .وفق ترتيب األولويات المعتمد 
إجراء تغييرات على المراجعات الخاصة والمراجعات التنظيمية بما في ذلك إنشاء مراجعة تاريخية جديدة لمنظمة  ●

ICANN .وتطوير المراجعات التنظيمية وتحويلها الى برامج تحسين مستمر 
 .ICANNجراء تحسينات على مساءلة وشفافية الخطط التشغيلية واالستراتيجية لمنظمة إ ●
إنشاء كيان موّجه من قبل المجتمع مكلّف بعملية التشغيل وترتيب التوصيات التي وضعت من قبل فرق المراجعة أو مجموعات   ●

لقة بالمجتمع حددها مجلس اإلدارة أو  العمل المجتمعية حسب األولوية أو أي عناصر أخرى مناسبة تخص الموازنة ومتع
 .ICANNمنظمة 

 
النهائي وتقييم جدوى منظمة  ATRT3النهائي، راجع مجلس اإلدارة التعليقات العامة على تقرير  ATRT3في إطار نظره في تقرير 

ICANN والتبعيات مع الجهود األخرى   وتأثير تنفيذ التوصيات. كما أخذ مجلس اإلدارة في الحسبان التكلفة األولية وتقديرات الموارد
 إلبالغ مجلس اإلدارة بدراسة التوصيات النهائية. ATRT3الجارية داخل المجتمع. كما قام مجلس اإلدارة بالتنسيق مع رعاة تنفيذ 

  
عداًدا  في إجراء تقييم أولي للتوصيات التي وافق عليها مجلس اإلدارة است ICANNمع اكتمال إجراء مجلس اإلدارة، بدأت منظمة 

لتخطيط التنفيذ. سيبدأ تخطيط التنفيذ بمجرد تحديد أولويات هذه التوصيات )راجع قسم "تحديد أولويات جهود التنفيذ" أدناه للحصول على  
مزيد من التفاصيل حول عملية تحديد األولويات(. وافق مجلس اإلدارة على أربع توصيات تخضع لترتيب األولويات، والحظ أنه ينبغي 

التي تدعو إلى تحديد أولويات توصيات المجتمع. أقر مجلس اإلدارة بأن تنفيذ هذه التوصية يعتمد  ATRT3قدًما في تنفيذ توصية المضي 
من خالل دورة التخطيط السنوية، والحاجة إلى تطوير إطار عمل بالتعاون مع   ICANNعلى الحاجة إلى إعطاء األولوية لجميع أعمال 

مشروع إطار عمل ترتيب أولويات التخطيط بقصد  ICANN، أطلقت منظمة 2021الل العام المالي . خ ICANNالمجتمع ومنظمة 

https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.b
https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155776
https://community.icann.org/display/atrt/Fact+Sheet
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/ar/blogs/details/board-activity-on-the-third-accountability-and-transparency-review-4-12-2020-ar
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تنفيذ مشروع تجريبي يركز على تحديد أولويات التوصيات الناتجة عن المراجعات النوعية. في الوقت الذي يكون فيه إطار عمل ترتيب 
، إال أن مجموعة فرعية من هذا اإلطار ستساهم في ICANNبيرة لـ أولويات التخطيط شامل ويتضمن جميع األنشطة والمشاريع الك

 بشأن تحديد أولويات توصيات المجتمع.  ATRT3المعتمدة من مجلس اإلدارة من  5مرحلة تنفيذ التصميم للتوصية 
 

 المعتمدة  ATRT3توصيات 
 

  ATRT3التقرير النهائي لفريق  لما صدر ضمنوافق مجلس اإلدارة على خمس توصيات تتكون من خمسة عشر جزًءا مكونًا وفقًا 
عالوة   ."2020نوفمبر/تشرين الثاني  30النهائية لمجلس اإلدارة في  ATRT3توصيات " ووفقًا لما ورد في بطاقة تتبع األداء بعنوان

ومديرها التنفيذي أو من ينوب )ينوبون( عنه باتخاذ كافة اإلجراءات الموجهة إلى منظمة  ICANNعلى ذلك، وجه مجلس اإلدارة رئيس 
ICANN ة تتبع األداء تلك، مع مراعاة عملية تحديد األولويات.ضمن بطاق 

 

رقم  
 التوصية

  مستجدات التنفيذ حتى تاريخ الوصف الحالة 
 2021يونيو/حزيران  30

R1.1 لتعظيم اإلسهامات من كل إجراء من إجراءات التعليقات   لم يبدأ
بتحديث المتطلبات وفقًا  ICANNالعامة، تقوم مؤسسة 

 لما يلي: 
 التحديد وبوضوح من هو الجمهور المستهدف.  -
تقديم قائمة واضحة باألسئلة األساسية الدقيقة وبلغة   -

واضحة والتي تسعى المشاورة العامة للحصول على  
 من جمهورها المستهدف.  إجابات لها 

حيثما كان ذلك مناسباً وممكناً، القيام بتضمين ترجمات   -
 الملخص واألسئلة الرئيسية والردود.  

 تضمين نتائج هذه األسئلة في تقرير العاملين.  -

 غير متوفر 

R1.2 فيما يتعلق بأنواع أخرى باإلسهامات العامة، تقوم منظمة  لم يبدأ
ICANN :بما يلي 

وضع إرشادات ونشرها للمساعدة في تحديد متى تكون   -
عملية التعليقات العامة مطلوبة مقابل اآلليات البديلة لجمع  

 اإلسهامات. 
وضع إرشادات ونشرها حول كيفية عمل اآلليات البديلة  -

 ذلك إصدار التقارير النهائية.   لجمع اإلسهامات بما في
وضع نظام مشابه ومتكامل مع نظام تتبع التعليقات  -

 العامة لجميع استخدامات اآلليات البديلة لجمع اإلسهامات. 
"  ICANNنشر "إرشادات التعليقات العامة لمؤسسة  -

 الكاملة.  
حل مشكلة منشورات المدونات التي تجمع معلومات   -

ا تنص "إرشادات التعليقات العامة  التغذية الراجعة عندم
" على أنها "لن تُستخدم كآليات لجمع  ICANNلمؤسسة 

 التغذية الراجعة." 

 غير متوفر 

R2 تراجع منظمة  لم يبدأICANN  تنفيذ توصيات فريق مراجعة
في ضوء  ATRT2الثاني  ICANNمساءلة وشفافية 

الثالث   ICANNتقييم فريق مراجعة مساءلة وشفافية 
ATRT3 هذه التوصيات واستكمال تنفيذها وفقًا لتحديد  ل

األولويات )انظر التوصية بشأن إنشاء عملية لتحديد 
 األولويات(.

 غير متوفر 

R3.1 مراجعات خدمة دليل التسجيل:   لم يبدأ 
بالنظر إلى النتائج النهائية للعملية المعّجلة لوضع   -

 غير متوفر 

https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-ar.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
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سيكون للعملية بالتأكيد تأثير في أي  EPDPالسياسات  
المستقبلية   RDSمراجعات لخدمات دليل التسجيل 

)ويمكن حتى إزالة الحاجة إلى أي مراجعات خاصة 
أخرى بشأن هذا الموضوع(، وبالنظر في أن التقرير  

الثالث  ICANNساءلة وشفافية النهائي لفريق مراجعة م
ATRT3   سيُنشر قبل تسليم فريق العملية المعّجلة لوضع
لتقريره النهائي، فإن فريق مراجعة  EPDPالسياسات  

يوصي   ATRT3الثالث  ICANNمساءلة وشفافية 
بتعليق أي مراجعات إضافية لخدمات دليل التسجيل  

RDS إلى أن يتمكن فريق مراجعة المسؤولية والشفافية 
ATRT   التالي أن ينظر في مستقبل مراجعات خدمات

في ضوء توصيات تقرير العملية  RDSدليل التسجيل 
النهائية، ونتائج نظر   EPDPالمعّجلة لوضع السياسات 

مجلس اإلدارة في هذه التوصيات وأي تطورات أخرى 
 تؤثر في خدمات الدليل. 

R3.2 مراجعات  لم يبدأCCT  : 
ن هناك مراجعة للمنافسة وثقة المستهلك  يجب أن تكو -

إضافية واحدة ومحددة النطاق  CCTوخيار المستهلك 
 بشكل واضح.  

يجب أن تبدأ في غضون عامين بعد التقديم األول   -
 الجديدة إلى الجذر.   gTLD)المحتمل( للجولة التالية من  

 يجب أن تكون محددة بمدة سنة واحدة.  -
ع إطار عمل لجمع  باإلضافة إلى ذلك، يجب وض -

وينبغي التأكد  gTLDالبيانات قبل الجولة التالية لنطاقات 
من توفر مجموعات البيانات قبل اختيار أعضاء المراجعة 

 يوًما من بدء المراجعة.  30ويجب تقديمه في غضون 

 غير متوفر 

R3.3 مراجعات   لم يبدأSSR : 
نظًرا ألن فريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة   -

لن يُنجز قبل إكمال فريق  SSR2نظام أسماء النطاقات 
 ATRT3الثالث   ICANNمراجعة مساءلة وشفافية 

 ICANNلعمله، يوصي فريق مراجعة مساءلة وشفافية 
بتعليق مراجعات األمن واالستقرار  ATRT3الثالث 

عة فريق مراجعة المسؤولية حتى مراج SSRوالمرونة 
التالية )أو أي نوع من المراجعة التي   ATRTوالشفافية 

تتضمن واجبات فريق مراجعة المسؤولية والشفافية  
ATRT   الحالية( التي ستقرر ما إذا كان ينبغي إنهاؤها أو

 تعديلها أو اإلبقاء عليها كما هي. 
ويمكن إعادة تنشيط هذه المراجعة في أي وقت من قِبل   -

 في حالة الحاجة لذلك.  ICANNمجلس إدارة  

 غير متوفر 

R3.4 مراجعات   لم يبدأATRT: 
ينبغي أن تستمر مراجعات فريق مراجعة المسؤولية 

بشكل أساسي كما هي بتشكيلها الحالي   ATRTلشفافية وا
 ولكن مع التحسينات التالية: 

تبدأ في موعد ال يتجاوز عامين بعد موافقة مجلس   -

 غير متوفر 
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 اإلدارة على التوصية األولى للمراجعة الشاملة.  
تتحمل مسؤولية التوصية إلى مجلس اإلدارة بإنهاء أو   -

مراجعات  تعديل المراجعات الدورية األخرى وإنشاء 
دورية إضافية )بما في ذلك إعادة تقييم المراجعات التي 

 ATRTأنهتها فرق مراجعة المسؤولية والشفافية 
 السابقة(. 

يجب توفير جميع الوثائق المحددة مسبقًا المطلوبة  -
للمراجعة، مثل تقرير تنفيذ فريق مراجعة المسؤولية 

ق السابق، في االجتماع األول لفري ATRTوالشفافية 
 المراجعة. 

 يجب تحديد االختصاصات في االجتماع األول.   -
يجب تعديل معايير التشغيل للمراجعات   -ملحوظة:  -

الخاصة للسماح لفرق المراجعة بالحصول على الخدمات  
المهنية، التي ال يغطيها الخبراء المتخصصون، إذا  

 احتاجوا إلى هذه الخدمات. 

R3.5 ستحدد مراجعة شاملة جديدة لـ  لم يبدأICANN   :ما يلي 
 

 اعتبارات التوقيت:
تبدأ األولى في موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد موافقة  -

مجلس اإلدارة على التوصية األولى لفريق مراجعة 
 .  ATRT3الثالث  ICANNمساءلة وشفافية 

يجب أن تبدأ المراجعة الشاملة التالية في موعد ال   -
امين ونصف بعد موافقة مجلس اإلدارة على  يتجاوز كل ع

 .[...] ATRTالتوصية األولى ألحدث مراجعة 
ينبغي تعليق إطالق أي أنشطة مراجعة أخرى عندما  -

 تكون هناك مراجعة شاملة جارية.
ينبغي أن تعمل وفقًا لمعايير التشغيل للمراجعات   -

  18الخاصة وينبغي أن تكون محددة بوقت بحد أقصى 
 شهًرا. 

 
 األهداف:

مراجعة جهود التحسين المستمر لمنظمة الدعم/اللجنة   -
 االستشارية / لجنة الترشيح بناًء على الممارسات الجيدة.  

مراجعة فعالية مختلف آليات التعاون فيما بين منظمة   -
 الدعم/اللجنة االستشارية/لجنة الترشيح. 

 [. مراجعة مساءلة منظمات الدعم/اللجان االستشارية ]... -
مراجعة منظمة الدعم/اللجنة االستشارية / لجنة الترشيح  -

ككل لتحديد ما إذا كان ال يزال لديهم غرض ]...[ ، أو ما  
إذا كانت هناك رغبة إلجراء أي تغييرات في الهياكل  

 والعمليات ]...[. 

 غير متوفر 

R3.6 المراجعات التنظيمية:  لم يبدأ 
تطوير   ICANNيجب على مجلس اإلدارة ومنظمة 

محتوى المراجعات التنظيمية إلى برامج تحسين مستمر 
 في كل منظمة دعم/لجنة استشارية/لجنة ترشيح:

 

 غير متوفر 
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 برنامج التحسين المستمر: 
مع كل منظمة دعم/لجنة   ICANNتعمل منظمة 

استشارية/لجنة ترشيح لتأسيس برنامج التحسين المستمر.  
 ]...[ 

 
 ستشمل برامج التحسين المستمر هذه ما يلي: 

 
استطالع مستوى الرضا السنوي لألعضاء / المشاركين  

 ]...[ 
 

 التقييم المنتظم لبرامج التحسين المستمر: ]...[ 
ألقل كل ثالث  ينبغي لمجلس اإلدارة أن ينشر على ا -

سنوات ملخًصا للتحسينات المستمرة خالل تلك الفترة.  
 ]...[ 

ال يُقصد من برنامج التحسين المستمر هذا أن يكون   -
نشاطًا لخفض التكلفة مقابل التكاليف اإلجمالية الحالية 

 سنوات. ]...[  5للمراجعات التنظيمية على مدار 
ة بغض النظر عن ما تختاره منظمة الدعم/اللجن -

االستشارية/لجنة الترشيح المحددة من عمليات، فهذا  
 سيتناسب مع القيود المالية المتاحة لهذه األنشطة. 

R4.1 في الخطط االستراتيجية والتشغيلية، تقّدم مؤسسة  لم يبدأ
ICANN  حيثيات واضحة وموجزة بلغة واضحة تشرح

كيف أن كل هدف وُمخرج ومبادرة تشغيلية أمر بالغ 
األهمية لتحقيق نتائج الهدف الذي تدعمه )على سبيل 

المثال، يجب أن يكون لكل غاية استراتيجية مسوغًا من  
 حيث مدى أهميتها لهدفها االستراتيجي(.

 غير متوفر 

R4.2 يكون لمنظمة  لم يبدأICANN   في خططها االستراتيجية وخطط
التشغيل معايير محددة واضحة بلغة واضحة تحدد النجاح  
الذي سيكون محدًدا وقابالً للقياس وقابالً للتحقيق وذا صلة 
باألهداف العامة ومقيًدا أو محدًدا بزمن )ما لم يكن مبرًرا 
بشكل مناسب( لجميع الغايات )استراتيجية أو غير ذلك(، 

 )مستهدفة أم ال(، ومبادرات التشغيل، إلخ. والمخرجات 

 غير متوفر 

R4.3 2021بالنسبة للخطة االستراتيجية لألعوام المالية  لم يبدأ -
، تصدر  2021وخطة التشغيل للعام المالي   2025
وثيقة تكميلية في غضون ستة أشهر من   ICANNمنظمة 

الموافقة على هذه التوصية باستخدام المعايير التي تحدد  
جاح في اإلبالغ عن التقدم المحرز ألي هدف ذي صلة  الن

أو ُمخرج أو مبادرة تشغيل، إلخ، إلنشاء قائمة بالحيثيات  
المطلوبة والمعايير النوعية التي تحدد النجاح )كما هو  

 ICANNمحدد من قِبل فريق مراجعة مساءلة وشفافية 
في هذه التوصية( لكل غاية )استراتيجية   ATRT3الثالث 
وُمخرج )مستهدف أم ال(، ومبادرات التشغيل، وما   أم ال(،

إلى ذلك، الموجودة في كل من هذه الوثائق وتنشرها 
للمشاورة العامة قبل االنتهاء. بمجرد االنتهاء، تُلحق  

 غير متوفر 
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هذه العناصر بالخطة االستراتيجية   ICANNمؤسسة 
وخطة التشغيل للعام المالي   2025-2021للعام المالي 

يير التي تحدد النجاح في إعداد  وتستخدم المعا 2021
جميع التقارير بشأن التقدم المحرز ألي غاية ومحصلة 

 ومبادرة تشغيل ذات صلة، وما إلى ذلك. 

R4.4 تنشر منظمة  لم يبدأICANN  تقرير حالة سنوي بشأن جميع
غايات الخطة االستراتيجية وخطة التشغيل ومخرجاتهما  

ومبادرات التشغيل. ينبغي لهذا أن يقيِّم بوضوح كل  
عنصر من العناصر المعروضة في الخطط االستراتيجية  

والتشغيلية )الغايات والمخرجات، وما إلى ذلك( مع  
المستهدف بلغة اإلشارة بوضوح إلى التقدم المحرز مقابل 

موجزة وواضحة. وسوف يُعرض التقرير قبل وضع 
 اللمسات األخيرة عليه للتعليق العام. 

 غير متوفر 

R4.5 تنشر منظمة  لم يبدأICANN  تقريًرا شامالً في ختام الخطة
االستراتيجية التي تبدأ بالخطة االستراتيجية للعام المالي  

نصر  . يجب أن يقيِّم هذا بوضوح كل ع2016-2020
من العناصر المعروضة في الخطة االستراتيجية، حيث 

يشير نصه )األهداف، الغايات، الُمخرجات( بوضوح إلى  
ما إذا كان قد تم تحقيقه أم ال، ويبرر ذلك التقييم بلغة  
موجزة وواضحة. يختتم التقرير بقسم يستخلص نتائج 

التقييمات وكيف يمكن تطبيق ذلك على الخطط 
الية أو مراجعاتها. وسوف يُعرض التقرير  االستراتيجية الت

 قبل وضع اللمسات األخيرة عليه للتعليق العام. 

 غير متوفر 

R5  قيد
 العمل 

الثالث  ICANNيوصي فريق مراجعة مساءلة وشفافية 
ATRT3  باإلرشادات التالية لمؤسسةICANN  في

إنشاء كيان بقيادة المجتمع يكون مكلفًا بتنفيذ عملية لتحديد  
يات للتوصيات المقدمة من فرق المراجعة أو  األولو

المجموعات المجتمعية أو أي عناصر أخرى خاصة  
بالموازنة مرتبطة بالمجتمع ويرى مجلس اإلدارة أو  

 بأنها مناسبة: ICANNمؤسسة 
 

الثالث  ICANNيوصي فريق مراجعة مساءلة وشفافية 
ATRT3   بأن يكون لجميع المنظمات الداعمة / اللجان

االستشارية خيار المشاركة في هذه العملية السنوية. ]...[  
ويأخذ مجلس اإلدارة أيًضا في االعتبار اإلرشادات رفيعة 

 المستوى التالية لعملية تحديد األولويات:  
 يجب أن يتم العمل باإلجماع ]...[.  -
 تمر ]...[. يقصد به أن يكون هناك حوار مس -
 يجب النظر في توصيات مسار العمل الثاني ]...[.  -
يجب أن يتم بطريقة مفتوحة وخاضعة للمساءلة وشفافة  -

 .]...[ 
 تندمج في عمليات الخطة التشغيلية والمالية المعيارية. -
يمكن أن تعطي األولوية لعمليات التنفيذ متعددة   -

للتأكد من أنها  السنوات، لكنها ستخضع إلعادة تقييم سنوية 

أقر مجلس اإلدارة بأن تنفيذ هذه التوصية يعتمد على  
  ICANNالحاجة إلى إعطاء األولوية لجميع أعمال 

من خالل دورة التخطيط السنوية، والحاجة إلى  
ير إطار عمل بالتعاون مع المجتمع ومنظمة تطو

ICANN  أطلقت  2021.  خالل العام المالي ،
مشروع إطار ترتيب أولويات   ICANNمنظمة 

التخطيط بقصد تشغيل تجربة تركز على تحديد  
أولويات التوصيات الناتجة عن المراجعات النوعية.  

في حين أن إطار عمل ترتيب أولويات التخطيط 
يع األعمال/المشاريع الكبيرة لـ  شامل ويتضمن جم

ICANN  فإن مجموعة فرعية من هذا اإلطار ،
 5ستساهم في مرحلة تنفيذ التصميم للتوصية 

بشأن   ATRT3المعتمدة من مجلس اإلدارة من 
 تحديد أولويات توصيات المجتمع. 
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 ما تزال تلبي أهداف التنفيذ واحتياجات المجتمع. 
 تُراعي العناصر التالية عند تحديد أولويات التوصيات:   -

والتزاماتها وقيمها   ICANNالصلة بمهمة  -
 األساسية وأهدافها االستراتيجية.

 قيمة التنفيذ وتأثيره. -
 تكلفة التنفيذ وتوافر الميزانية.  -
 قت التنفيذ. التعقيد وو -
المتطلبات األساسية والتبعيات مع التوصيات   -

 األخرى.
المعلومات ذات الصلة من رعاة التنفيذ )أو ما   -

 يعادلها(.

 

 ( CCTمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ) 
 

 نبذة معلوماتية 
 

عمله  CCTوبدأ فريق مراجعة نطاق عمل مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك.  ICANN)د( من لوائح  4.6القسم يتناول 
 . 2018توصية جماعية في سبتمبر/أيلول  35، بما في ذلك التقرير النهائيوأصدر  2016في يناير/كانون الثاني 

 
اهم التوسع في نطاقات وتطلب نطاق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك األولى هذه أن تقوم المراجعة ببحث كيف يس

gTLD   في تعزيز المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك. قامت المراجعة أيًضا بتقييم فاعلية عملية تقديم وتقييم الطلبات في برنامج
  2الجديدة، فضالً عن الضمانات الموضوعة للتخفيف من آثار المشكالت التي نشأت.  gTLDنطاقات 

 
 

 مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين الرئيسية روابط فريق 
 لفريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين الصفحة الرئيسية ●

 لفريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين  الصفحة الموسوعية ●

 فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين  صحيفة وقائع ●
 

 
 وتنفيذها   CCTحالة مراجعة 

 
  1لفريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين بتاريخ  التقرير النهائيإجراًء بشأن  مجلس اإلدارةات العامة، اتخذ مستنيًرا بالتعليق

وقدم  CCTلـ  التوصيات النهائيةرة في مدونة سابقة كيف نظر مجلس اإلدارة في رئيس مجلس اإلدا شرحوقد   .2019مارس/آذار 
 السياق لقرار مجلس اإلدارة إلجراء التنفيذ. 

 
على   ICANNمن أجل الحفاظ على قدرة منظمة  ICANNإقراراً بأن مجلس اإلدارة عليه التزام ومسؤولية لتخطيط وإدارة عمل منظمة 

لشهر مارس/آذار  بطاقة تتبع األداءخدمة مهمتها والمصلحة العامة، أنشأ مجلس اإلدارة ثالث فئات من اإلجراءات، كما هو موثق في 
 مجلس اإلدارة:  بقرارالمرتبطة  2019

 
  اة اعتبارات التكلفة والتنفيذ.تم إقرار ست توصيات، مع مراع ●

 
الجديدة.    gTLDبرنامج نطاقات    بدأت مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك المشار إليها في هذا التقرير بموجب تأكيد االلتزامات كمراجعة للجولة األولى من2

التزامات اللوائح عند النظر في التوصيات   ICANNومنظمة  ICANNونظًرا إلصدار التقرير النهائي بعد إدراج المراجعات النوعية في اللوائح، فقد اتبع مجلس إدارة 
 المقدمة من فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك وتقديم التقارير بشأنها. 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.d
file://///iti-web-icann-beta-lax-prod/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
https://community.icann.org/display/CCT/Fact+Sheet
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-final-recs-01feb19-en.pdf
file://///iti-web-icann-beta-lax-prod/ar/system/files/files/cct-final-08sep18-ar.pdf
https://www.icann.org/ar/blogs/details/board-action-on-competition-consumer-trust-and-consumer-choice-review-5-3-2019-ar
https://www.icann.org/ar/system/files/files/cct-final-recs-08sep18-ar.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ar#1.a
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التزم مجلس اإلدارة باتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن هذه  تم وضع سبعة عشر توصية في حالة االنتظار )كليًا أو جزئيًا(.  ●
 .  2019بطاقة تتبع األداء لشهر مارس/آذار التوصيات بعد استكمال الخطوات الوسيطة، على النحو المحدد في 

توصية )كليًا أو جزئيًا( لمجموعات المجتمع التي حددها فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين للنظر  14تم تمرير  ●
 فيها

 
دراسة وتحليل إجراء مجلس اإلدارة بشأن التوصيات المعلقة لفريق مراجعة  فصيلي بعنوان "بعد أن اطلع مجلس اإلدارة على تقييم ت

   يهدف إلى: 2020أكتوبر/تشرين األول  22في  إجراءً قاب ذلك ، اتخذ في أع("CCTالمنافسة وثقة المستهلك اختيار المستهلك )
 

 اإلدارة. الدعوة إلى إكمال فوري للبنود المعلقة الالزمة إلعداد التوصيات المعلقة المتبقية لعمل مجلس  ●
بطاقة تتبع األداء لشهر  توصية كانت قد وضعتها في البداية في حالة انتظار، كما هو موثق في  11والموافقة على  ●

 . 2020أكتوبر/تشرين األول 
 

 ( ما تزال في حالة معلقة. 15-14،  5-2مجموعه ست توصيات )ما 
 

 توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين المعتمدة 
 

وفقًا   للتعليق العام( 31، 30، 22،  21،  17، 1التوصيات المقبولة ) خطة لتنفيذ ICANN، نشرت منظمة 2019في سبتمبر/أيلول 
ه، 2020كانون الثاني /في يناير . 2019لقرار مجلس اإلدارة الصادر في مارس/آذار  بالبدء في  ICANNمجلس اإلدارة منظمة  وجَّ

ودعا مجلس اإلدارة أيًضا إلى بدء أعمال التنفيذ في أقرب وقت   المقبولة، على النحو المقترح في خطة التنفيذ. CCTتنفيذ توصيات 
األوسع. سيتم   ICANNممكن، حيث ال تكون هناك حاجة إلى تكاليف وموارد إضافية كبيرة وحسب توفر الموارد في سياق عمل 

ي عمليات التخطيط التشغيلي وتحديد تلك الميزانيات، بما يسمح للمجتمع بإجراء  تضمين أي توصيات تتطلب موارد وميزانيات كبيرة ف
 الدراسة المناسبة وتحديد أولويات العمل المخطط له حسب االقتضاء. 

 
  22( وافق عليها مجلس اإلدارة في  26، 24، 23، 20،  18، 16، 13، 11، 8، 7،  6توصية ) 11ما يزال تخطيط التنفيذ جاريًا لعدد 

 . 2020ر/تشرين األول أكتوب
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R1  إضفاء الصفة الرسمية على جمع البيانات المستمر   قيد العمل
 وتعزيزه. 

لبدء مرحلة "تعريف   ICANNتستعد منظمة 
النموذج". سيتم التنفيذ على مراحل، مع استخدام  

الموارد الحالية للتعريف األولي ومراحل  
التخطيط. قد يكون لألنشطة الجارية والتشغيلية  

تكاليف إضافية تتعلق بالتوظيف والمشتريات 
 والبرامج واألدوات األخرى. 

R6  العمل مع آليات وكيانات مشاركة في جمع بيانات   قيد العمل
TLD  وحسب ما يكون متاًحا، القيام بجمع بيانات .

وأمين  TLDلكل نطاق  TLDعدد تسجيالت 
سجل في مستوى كل دولة على حدة من أجل أداء  

التحليل استناًدا إلى نفس الطرق المستخدمة في  
دراسة سوق نظام أسماء النطاق ألمريكا الالتينية  

 (. LACمنطقة الكاريبي )و

 بإجراء تخطيط التنفيذ. ICANNتقوم منظمة 

R7  جمع بيانات استخدام النطاقات من أجل فهم أفضل   قيد العمل
 .لتأثيرات النطاقات الموقوفة

بإجراء تخطيط التنفيذ.   ICANNتقوم منظمة 
ستشمل أنشطة التنفيذ التحقيق في التعريفات 
الحالية لتعليق النطاقات، بما في ذلك تعريف 

CCT-RT   ومنهجيات جمع البيانات الخاصة
 . ICANNبه، وبدء المناقشات مع مجتمع 

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ar#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-implementation-plan-23aug19-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-rt-implementation-plan-11sep19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ar#1.e
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R8  إجراء استطالعات دورية للمسجلين تجمع كل من   قيد العمل
لشخصية بهدف إيجاد المعلومات الموضوعية وا

 معلومات أكثر ثقة وأكثر قدرة على التنفيذ. 

 بإجراء تخطيط التنفيذ. ICANNتقوم منظمة 

R11  إجراء استطالعات دورية للعمالء من المستخدمين   قيد العمل
النهائيين. ويجب على فرق المراجعة المستقبلية  

العمل مع خبراء استطالعات لفهم وإدراك  
السلوكية أكثر لثقة المستهلك التي تجمع  المقاييس 

بيانات موضوعية وذاتية، بهدف استخراج  
 معلومات أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ. 

 بإجراء تخطيط التنفيذ. ICANNتقوم منظمة 

R13  يجب على  قيد العملICANN   جمع البيانات بالتوازي مع
أنشطة جميع البيانات ذات الصلة حول تأثير القيود 

بإمكانه شراء النطاقات داخل نطاقات   على من
gTLD   محددة )قيود التسجيل( من أجل المساعدة

 في تحديد وتقرير ما يلي بانتظام:
 

. هل المستهلكين والمسجلين على دراية بأن 1
عليها قيود من حيث   gTLDبعض نطاقات 

 التسجيل. 
 

. مقارنة مستويات ثقة المستهلك بين نطاقات 2
gTLD   الجديدة مع الدرجات المتنوعة من القيود

 على التسجيل؛ ]...[ 

حاليًا تخطيطًا تنفيذيًا   ICANNتُجري منظمة 
 على هذه التوصية.  

 
في إطار  4و 2و 1تم التخطيط لتنفيذ األجزاء 

استبيانات المسجلين والمستخدمين النهائيين في  
 . 11والتوصية  8ية التوص

 
توسيع جزء من دراسة   3يستلزم الجزء 

"التحليل االحصائي النتهاك نظام أسماء  
". gTLDفي نطاقات  DNSالنطاقات 

وسيستلزم هذا أيًضا بدء عملية المشتريات  
والمناقصات، أي إبرام اتفاق مع موفر خدمة 

 إلجراء الدراسة.
 

ع  من خالل استطال 5تم التخطيط لتنفيذ الجزء 
،  ICANNتجريبي طوعي باستخدام موارد 

 والذي سيكون وضع استبيان له أولى خطواته.

R16  االستفاضة في دراسة العالقة بين بعض مشغلي   مكتمل
من    DNSالسجالت وأمناء السجالت وانتهاك أمن 

خالل البدء في جمع مستمر للبيانات، بما في ذلك  
على سبيل المثال ال الحصر مبادرات اإلبالغ عن  

أنشطة إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  
(DAAR التي تديرها )ICANN. 

في جمع البيانات   ICANNستستمر منظمة 
وإنشاء تقارير شهرية باستمرار. وليست مبادرة  

DAAR اة امتثال/إنفاذ وال يمكن  في حد ذاتها أد
أن تكون كذلك. بل هي باألحرى أداة تراقب  

قوائم المواقع المشبوهة للغير لإلشارة إلى  
 . DNSالتركيز المحتمل لتهديدات أمان 

 
علًما بأن المناقشات مع المجتمع حول الطرق 

  DAARالتي يمكن من خاللها تحسين نظام 
 جارية. 

R17  يجب على  مكتملICANN شر بيانات حول  جمع ون
سلسلة األطراف المسئولة عن تسجيالت أسماء  

 .gTLDنطاقات 

اكتمال التنفيذ، بما يتفق مع متطلبات السياسة  
بمراجعة  ICANNالحالية. ستقوم منظمة 

وتقديم تقرير عن أي عمل تنفيذي مطلوب نتيجةً 
ألعمال السياسة المستمرة أو المستقبلية التي 

 . ICANNيقوم بها مجتمع 

R18  لكي يتمكن فريق مراجعة نظام  مكتملWHOIS  ال يلزم اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الوقت. إذا  القادم
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من تحديد ما إن كانت هناك خطوات إضافية 
، وما  WHOISالزمة أم ال من أجل تحسين دقة 

إن كان من المفترض المتابعة في مرحلة الهوية 
الخاصة بمشروع نظام التبليغ عن مشاكل دقة 

جمع   ICANN(، يجب على  ARSالبيانات )
 البيانات من أجل تقييم ما إن كانت ]...[ 

المستقبلية تلك البيانات،    RDSطلبت مراجعات 
المعلومات للمساعدة   ICANNفستقدم منظمة 

 في تنوير عملهم.

R20  تقييم ما إن كانت اآلليات المستخدمة في اإلبالغ   قيد العمل
والتعامل معها قد أدت إلى جهود   عن الشكاوى

أكثر تركيًزا في التغلب على إساءة االستخدام عن  
 طريق تحديد ما يلي:

 
( حجم التقارير عن السلوك غير القانوني فيما 1)

الذي تتلقاه السجالت من   TLDيتعلق باستخدام 
 الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية.

 
ت من  ( حجم االستفسارات التي تتلقاها السجال2)

 .TLDالجمهور فيما يتعلق بالسلوك الضار في 
 

( ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الجهود  3)
لإلعالن عن نقاط االتصال لإلبالغ عن الشكاوى  

 ]...[ 

تمت الموافقة على هذه التوصية جزئيًا وتم 
تمريرها إلى المجتمع جزئيًا للنظر فيها. ستتم 

معالجة الجزء الذي تمت الموافقة عليه في 
التوصية من خالل استطالع تجريبي طوعي 

، والذي سيكون  ICANNباستخدام موارد 
 وضع استبيان له أولى خطواته.

R21 ر تفصيالً عن موضوع  تضمين معلومات أكث مكتمل جزئيًا
المتاحة   ICANNالشكاوى في  تقارير امتثال 

للجمهور. وعلى وجه الخصوص، بيانات أكثر دقة 
(  1حول موضوع الشكاوى، وعلى وجه التحديد: )

 gTLD( نطاق 2فئة/ نوع إساءة االستخدام؛ و)
( إجراءات  3المستهدف بإساءة االستخدام؛ و) 
رة إلى ما  ( إشا4الحماية المعرضة للمخاطر؛ و)

إذا كانت هناك شكاوى تتعلق بحماية المعلومات  
( نوع المخالفة 5الصحية والمالية الحساسة؛ و)

( حالة  6التعاقدية المقدم بشأنها الشكوى؛ و) 
التسوية للشكاوى، بما في ذلك تفاصيل اإلجراءات.  

وتساعد هذه التفاصيل فرق المراجعة المستقبلية 
 في تقييمها لهذه الضمانات. 

ت إدارة االمتثال التعاقدي بالفعل في ضم
تقاريرها أربعة من هذه العوامل )فئة/نوع 

االنتهاك، وإجراءات الحماية المعرضة للخطر، 
والمخاطر الموثقة على المعلومات الصحية أو  

المالية الحساسة، ونوع االنتهاك التعاقدي(.  
وتمت إضافة نقطة بيانات خامسة تقدم "حالة  

وى، بما في ذلك تفاصيل تلك  إجراءات حل الشكا
 . 2019اإلجراءات" في أغسطس/آب 

 
وفيما يتصل بالتوصية التي يجب أن يتضمنها  

قيد االنتهاك، وّجه مجلس   gTLDالتبليغ حول 
إلى "التحري عن   ICANNاإلدارة منظمة 

التأثيرات السلبية المحتملة لتنفيذ هذا البند حول 
تراح خطة إنفاذ االمتثال، وتعقّب هذا الجهد واق

للحد منها في حالة حدوث أي آثار سلبية". وعلى 
الرغم من أن إدارة االمتثال التعاقدي في  

ICANN  تمتلك البيانات، إال أن المناقشة
والمواءمة داخل المنظمة و/أو المجتمع مطلوبة 

حول كيفية التعامل مع نشر هذه المعلومات.  
ويتوقف إكمال هذه الخطوة على مناقشات  

المستمرة المتعلقة بالوصول إلى فهم  المجتمع 
مشترك لماهية انتهاك نظام أسماء النطاقات  

والمصطلحات ذات الصلة، باإلضافة إلى أفضل  
 DNSالممارسات التي يمكن أن تتبناها صناعة 
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 أو توسعها أو تحسنها. 

R22  بدء المشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين   قيد العمل
ت التي يجري  لتحديد ما هي أفضل الممارسا

تنفيذها لعرض تدابير أمنية معقولة ومناسبة  
تتساوى مع عرض خدمات تنطوي على جمع  

معلومات حساسة حول الصحة ومعلومات مالية.  
وقد تتضمن هذه المناقشة تعريفًا لما يندرج تحت 

فئات "المعلومات الصحية والمالية الحساسة" 
ل  والمؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس االمتثا

 إلجراء الحماية هذا. 

حاليًا تخطيطًا تنفيذيًا   ICANNتُجري منظمة 
 على هذه التوصية.

R23 يجب على  مكتمل جزئيًاICANN   جمع بيانات حول نطاقات
gTLD   التي تعمل في القطاعات الخاضعة لقواعد

تنظيمية ورقابية مشددة من أجل تضمين العناصر  
 التالية:

 
 استطالع من أجل تحديد:  -

 
( الخطوات التي يتخذها مشغلو السجالت إلقامة  1

عالقات عمل مع الجهات الحكومية أو الهيئات  
 الصناعية ذات الصلة. 

 
لون من  ( كمية الشكاوى التي تلقاها المسجّ 2

الهيئات الحكومية والتنظيمية وممارساتهم الموحدة  
 للرد على هذه الشكاوى. ]...[ 

 ICANNتقدم إدارة االمتثال التعاقدي في 
تقارير حاليًا عن كمية وطبيعة الشكاوى المستلمة  

العاملة في  gTLDبخصوص نطاقات 
القطاعات الخاضعة لقواعد تنظيمية ورقابية  

 مشددة. 
 

بالنسبة للبيانات التي سيتم الحصول عليها من  
خالل استطالع تجريبي طوعي، ستقوم منظمة  

ICANN  بتطوير استبيان ومراجعة عينة من
 مواقع الويب الخاصة بالنطاقات.  

 
فيما يتعلق بالتدقيق على ممارسات التسجيل،  

في مراقبة اتجاهات  ICANNستستمر منظمة 
الشكاوى في هذا المجال، وفي التخطيط لعملية 

 تدقيق إذا ما تم تحديد أي خطر. 

R24  أ. تحديد ما إذا كان من الواجب على قسم االمتثال   مكتمل جزئيًا
اإلبالغ كل ربع سنة عما   ICANNالتعاقدي لدى 

إن كان قد تلقى شكاوى بشأن عدم امتثال مشغل  
 gTLDحماية المرتبط بنطاقات السجل إلجراء ال

مع الوظائف الحكومية المتأصلة أو إجراء الحماية 
 المتعلق بالتنمر اإللكتروني.

 
 ب. استطالع السجالت من أجل تحديد ما يلي: 

 
( ما إن كانوا يتلقون شكاوى تتعلق بالتنمر 1

 اإللكتروني واالدعاء باالرتباط ]...[

حاليًا   ICANNتقدم إدارة االمتثال التعاقدي في 
 تقارير عن هذه البيانات شهريًا. 

 
للحصول على البيانات من خالل استطالع  

 ICANNتجريبي طوعي، ستقوم منظمة 
 بتطوير استبيان ذي صلة.
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R26  يجب تكرار دراسة للتأكد من تأثير برنامج نطاقات  قيد العمل
gTLD  الزمة لحماية الجديدة على التكاليف ال

العالمات التجارية في مساحة نظام أسماء  
النطاقات الموسعة، وذلك على فترات منتظمة من  

أجل التعرف على تطور تلك التكاليف بمرور 
بإكمال   CCTالزمن. يوصي فريق مراجعة 

شهًرا بعد إصدار    18الدراسة المقبلة في غضون 
، وأن يتم تكرار CCTالتقرير النهائي لفريق 

شهًرا. يقر  24إلى   18اسات التي تليها كل الدر
فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين  

 ]...[ 

حاليًا تخطيطًا تنفيذيًا   ICANNتُجري منظمة 
 على هذه التوصية.

R30  توسيع وتحسين التوعية في النصف الجنوبي من   قيد العمل
 الكرة األرضية.

لإلجراءات   PDPاكتمل عمل مجموعة عمل 
الجديدة، وتوصيات   gTLDالالحقة لنطاقات 

السياسة معروضة على مجلس اإلدارة. يرتبط 
تنفيذ تقرير حول المشاركة مع أصحاب  

المصلحة المهمشين أو الممثلين تمثيالً ناقصاً  
باستراتيجية االتصاالت الشاملة المرتبطة بجولة  

gTLD من فريق  29وصية أخرى ويرتبط بالت
مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين )التي  

(. تستمر GNSOتم تمريرها إلى منظمة 
المشاركة المتواصلة مع أصحاب المصلحة  

والمناطق المتنوعة باإلضافة إلى العمل متعدد  
 أخرى.  gTLDالوظائف قبل التخطيط لجولة 

R31  يجب على منظمة  قيد العملICANN مج تنسيق برا
 المساعدة المجانية.

  PDPيوفر التقرير النهائي لمجموعة عمل 
الجديدة   gTLDلإلجراءات الالحقة لنطاقات 

( إرشادات تفيد بأن برنامج  17.1)التوصية 
المساعدة المجانية لبرنامج دعم مقدمي الطلبات 

يجب أن يستمر في اإلجراءات الالحقة إلى 
 جانب العناصر األخرى للبرنامج.

 
في حالة قبول مجلس اإلدارة لتوصية السياسة 

بوضع خطة تنفيذ   ICANNهذه، ستقوم منظمة 
مفصلة لبرنامج المساعدة المجانية في إطار 

خطة التنفيذ الشاملة للجولة التالية من نطاقات  
gTLD .الجديدة 

 
 

 المعلقة  CCTتوصيات 
 

  2019لشهر مارس/آذار  بطاقة تتبع األداءالعمل لمعالجة المعلومات اإلضافية التي طلبها مجلس اإلدارة في  ICANNتواصل منظمة 
وتحديد الثغرات في   ICANNتبع األداء اإلجراءات المتوقعة التي تمتد من تحليل منظمة تفّصل بطاقة ت المرتبطة بقرار مجلس اإلدارة.

مجال معين من العمل، إلى إشراك طرف ثالث لتحليل أنواع البيانات المطلوبة واإلبالغ من خالل تقديم التقارير عن العمل المنجز حتى  
جراء المناسب بشأن هذه التوصيات بمجرد استالمه للمعلومات اإلضافية اآلن. ويلتزم مجلس اإلدارة بحل الحاالت المعلقة واتخاذ اإل

 باإلجابة على أسئلة مجلس اإلدارة.  ICANNالمطلوبة وتقوم منظمة 

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
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توصية كان قد وضعها في البداية في حالة  17من أصل   11مجلس اإلدارة الموافقة على  قرر، 2020أكتوبر/تشرين األول  22بتاريخ 

أنتجته  تقييم مفصلتم إثراء قرار مجلس اإلدارة من خالل .2020ول بطاقة تتبع األداء لشهر أكتوبر/تشرين األمعلقة، كما هو موثق في 
وجه مجلس   (.15-14و  5إلى  2عرض مستجدات بشأن التوصيات الست المتبقية المعلقة )من  التقييم المفصلتضمن  .ICANNمنظمة 

لوبة على الفور التخاذ إجراء من مجلس اإلدارة بشأن هذه التوصيات المعلقة  إلكمال العناصر المعلقة المط ICANNاإلدارة منظمة 
من أجل إنهاء تحليلها واالستعداد إلجراءات مجلس   CCTبانتظام مع مجموعة ائتالفات مجلس إدارة  ICANNتتشاور منظمة المتبقية. 
 اإلدارة.

 
 

م تمريرها من خالل أجزاء أخرى من  توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين التي ت
 ICANNمجتمع 

 
والتوصيات المقدمة من فريق مراجعة المنافسة   التقرير النهائي بشأن  2019مارس/آذار  1الصادر في  لقراره أورد مجلس اإلدارة وفقًا

( التي لم  35، 34، 33،  32،  29، 28، 27، 25،  20،  19،  16، 12، 10، 9توصية ) 14( عدد CCTوثقة واختيار المستهلكين )
المنافسة وثقة  تقرير فريق مراجعة  ها كليًا أو جزئيًا إلى مجموعات المجتمع المحددة وذلك فيتحظ بالقبول أو الرفض، ولكن تم إرسال

 للنظر فيها. فيما يلي نظرة عامة لتلخيص التطورات في هذه التوصيات.  واختيار المستهلكين النهائي

في عمله على هذه التوصيات، لم يقبل مجلس اإلدارة أو يرفض التوصيات، مثل تلك التوصيات المتعلقة بالمسائل التي ال يمكن معالجتها  
ال سيما أن مجلس اإلدارة ال يوجه عمل السياسة. وفي الممارسة العملية، هذا يعني أن مجلس اإلدارة،  إال من خالل إجراءات المجتمع، 

من خالل قراره، ذكر أن النظر في هذه التوصيات يجب أن يتم من قبل المجتمع وأي إجراء محتمل قد تبدأه منظمات المجتمع. لذلك،  
صيات للنظر فيها من المجتمع، لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر بشأن هذه التوصيات التي  بمجرد أن يتخذ مجلس اإلدارة إجراءات لتقديم التو

 تعتبر مغلقة. 

  :CCTوأشار مجلس اإلدارة إلى األسس التي اعتمدها فيما يخص إجراءاته بشأن التقرير النهائي لـ 

ت المحددة التعامل رسميًا مع أي  "أن إحالة التوصيات إلى مجموعات المجتمع ال يعتبر توجيًها بوجوب تعامل المجموعا
المشكالت التي ترد في تلك التوصيات. فمن ضمن اختصاص ومهام كل مجموعة، تحديد ما إن كان العمل سيتم تناوله أم ال وما  

من المفيد وضع سجالت أو إتاحة تقارير لمجتمع  -رغم ذلك- هي الموضوعات التي سيتم التعامل معها. ولتحقيق الشفافية 
ICANN ول كيفية نظر مجموعة المجتمع في البنود الواردة إليها من فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك.  ح

ومجلس   ICANNويشجع مجلس اإلدارة على أي مستوى من تقديم المعلومات يمكن للمجموعات أن تقوم به مع تعقب منظمة 
 منافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك". اإلدارة لإلجراءات الخاصة بتوصيات فريق مراجعة ال

ى رًدا على التوصيات الخمس التي تم تمريرها إل GNSOمجلس ، تلقى مجلس اإلدارة مراسالت من 2019في سبتمبر/أيلول 
GNSO.  ويواصل مجلس اإلدارة الترحيب بأي مستجدات رسمية من مجموعات المجتمع المعيّنة والمستهدفة بتوصيات فريقCCT-

RT. 
 

 

 ( RDSدليل التسجيل ) خدمةمراجعة 
 

 نبذة معلوماتية 
 

بدأ فريق مراجعة  .)هـ( من اللوائح 4.6القسم ( ونطاقها وأهدافها مذكور بالتفصيل في RDSالغرض من مراجعة خدمة دليل التسجيل )
RDS  توصية. 22، والذي يحتوي على 2019في سبتمبر/أيلول  تقريره النهائيوأصدر  2017عمله في يونيو/حزيران 

 
 

 الرئيسية  RDSروابط 
 سجيل لمراجعة خدمات دليل الت الصفحة الرئيسية ●

 RDSلمراجعة  الصفحة الموسوعية ●

 RDSمراجعة  صحيفة وقائع ●

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ar#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://features.icann.org/competition-consumer-trust-and-consumer-choice-review-team-cct-final-report-and-recommendations
https://www.icann.org/ar/system/files/files/cct-final-08sep18-ar.pdf
https://www.icann.org/ar/system/files/files/cct-final-08sep18-ar.pdf
https://www.icann.org/ar/system/files/files/cct-final-08sep18-ar.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/drazek-et-al-to-icann-board-27sep19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.e
https://www.icann.org/zh/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
https://community.icann.org/display/WHO/RDS-WHOIS2+Review
https://community.icann.org/display/WHO/Fact+Sheet
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 والتنفيذ  RDS-WHOIS2حالة مراجعة 
 

الواردة في التقرير   22بشأن كل من التوصيات الـ   إجراءات، اتخذ مجلس اإلدارة 2020فبراير/شباط  25، في بالتعليق العاممستنيًرا 
 المرتبطة به، قرر المجلس القيام ما يلي:  بطاقة تتبع األداءو قرارهكما هو مذكور في  النهائي.
إلنتاج خطة تنفيذ مع مالحظة أن أي توصيات تتطلب  ICANNتوصية، كليًا أو جزئيًا، وتوجيه منظمة  15الموافقة على  ●

ات التخطيط التشغيلي ووضع الموازنة، مما يسمح بدراسة المجتمع المناسبة وتحديد أولويات  موارد وموازنة كبيرة، في عملي
 العمل المخطط له، حسب االقتضاء. 

  (.BY1، وR11.1رفض توصيتين ) ●
( في الحالة المعلقة بالنظر إلى التبعات المتعلقة بنتائج العمل  R10.1، وR5.1، وR4.2، وR4.1وضع أربع توصيات ) ●

لمستمر. وسوف ينظر مجلس اإلدارة في التوصيات المعلقة في الوقت المناسب في ضوء تحليل التأثيرات، والذي  المجتمعي ا
من المقرر إتمامه بعد اتخاذ مجلس اإلدارة إجراء بخصوص توصيات المرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة حول  

 )وفقًا لما يكون مناسبًا وقابالً للتطبيق(. gTLD( لبيانات تسجيل نطاقات  EPDPالمواصفة المؤقتة )
 (.CC.1( أو جزئيًا )CC.4، كليًا )GNSOتمرير توصيتين إلى منظمة  ●
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R1.1  لضمان التعامل مع خدمات دليل التسجيل )نظام  مكتمل
WHOIS  كأولوية استراتيجية، يتعين على مجلس )

وضع آلية تطلعية حيز التنفيذ، لمراقبة   ICANNإدارة 
اآلثار المحتملة التي يمكن أن تنعكس بها التطورات 
التشريعية والسياسية حول العالم على خدمات دليل  

 (.WHOISالتسجيل )نظام 

المقابلة هي بالفعل جزء من خطط  األنشطة
ICANN. 

R1.2  لدعم هذه اآللية، يتعيّن على مجلس إدارة  مكتملICANN  
إلى إسناد مسؤولية مراقبة  ICANNتوجيه منظمة 

التطورات التشريعية والسياسية حول العالم، وإخطار 
 مجلس اإلدارة بانتظام بآخر المستجدات. 

بالفعل بتكليف مسؤولية   ICANNقامت منظمة 
مراقبة التطورات التشريعية والسياسية حول العالم  

 . ICANNوتقديم تحديثات منتظمة لمجلس إدارة 

R1.3    قيد
 العمل 

عند صياغة ميثاق  ICANNتعيّن على مجلس إدارة ي
مجموعة عمل مجلس اإلدارة المعنية بخدمات دليل  

بيانات التسجيل ضمان الشفافية الالزمة لعمل المجموعة،  
مثل توفير سجالت ومحاضر االجتماعات، وذلك إلتاحة  

 إمكانية المراجعة المستقبلية ألنشطتها. 

رة المعينة  تم دمج عمل مجموعة عمل مجلس اإلدا
سابقًا بشأن خدمات دليل التسجيل في عمل مجموعة  

مجلس اإلدارة بشأن القانون العام لحماية البيانات  
(GDPR  عملية وضع السياسات المعجلة/)
(EPDP  العمل جار لتحديد التدابير الالزمة  .)

لضمان توفير المعلومات المناسبة عن أنشطة 
 االئتالف للمجتمع. 

R3.1   مكتمل
 ا جزئيً 

توجيه منظمة  ICANNيتعيّن على مجلس إدارة 
ICANN   نحو تحديث كافة المعلومات المتعلقة بخدمات

، بمعنًى آخر،  (WHOISدليل التسجيل )نظام 
المعلومات األخرى المتعلقة بتسجيل نطاقات المستوى  
األعلى العامة من المستوى الثاني. كما ينبغي مراجعة  

المحتوى لجعل المعلومات قابلة للوصول والفهم بسهولة،  

بتحديث المحتوى والتنقل في أداة   ICANN قامت
  WHOISالبحث عن بيانات التسجيل )أي بوابة 

المشار إليها في التقرير النهائي لفريق مراجعة  
RDS-WHOIS2  تمت إعادة تنظيم المعلومات .)

التي كانت موجودة سابقًا في تلك الصفحة وتظهر 
اآلن في صفحة سياسات بيانات تسجيل أسماء  

لمتطلبات ذات الصلة، والتي تحتوي  النطاقات وا

https://www.icann.org/public-comments/rds-whois2-rt-final-report-2019-10-08-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-02-25-ar#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-02-25-ar#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-board-action-rds-whois2-final-recs-25feb20-en.pdf
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وأن يشتمل على تفاصيل حول توقيت وكيفية التفاعل مع  
 أو األطراف المتعاقدة. ]...[  ICANNمنظمة 

على معلومات تتعلق بالسياسات والمتطلبات الحالية  
 وأعمال وضع السياسات المستمرة. 

R3.2    قيد
 العمل 

من خالل تعقيبات وإسهامات المجتمع، يجب على مجلس  
إلى تحديد  ICANNتوجيه منظمة  ICANNإدارة 

مجموعات خارج تلك المجموعات التي تشارك بشكل  
، ويجب استهداف تلك  ICANNروتيني مع منظمة 

المجموعات من خالل توعية خدمة دليل التسجيل  
(WHOIS  وعندئٍذ ينبغي وضع وتنفيذ وتوثيق خطة .)

(.  WHOISتوعية بشأن خدمات دليل التسجيل )نظام 
 ]...[ 

ونظًرا ألن العملية المعّجلة لوضع السياسات لـ  
GNSO   بشأن المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل
gTLD  أو(EPDP والتنفيذ المرحلي لبروتوكول )

( يمكن أن  RDAPالوصول إلى بيانات التسجيل )
يؤثر على المعلومات أو الرسائل التي سيتم تسليمها  

إلى المجموعات المستهدفة  ICANNبواسطة 
جديدة، سيبدأ العمل في أقرب وقت عندما يتم حل  ال

 . EPDPكل ما يتعلق بنتائج 

R10.2  10ينبغي تأجيل مراجعة فعّالية تنفيذ التوصية رقم  ُمعلقة 
. كما ينبغي أن يوصي مجلس  WHOIS1لمراجعة 

بتنفيذ المراجعة بواسطة فريق مراجعة   ICANNإدارة 
تنفيذ  ( التالية بعدWHOISخدمات دليل التسجيل )

سياسة مشكالت اعتماد خدمات الخصوصية/البروكسي  
(PPSAI .) 

بتعليق  ATRT3وافق مجلس اإلدارة على توصية 
أخرى في انتظار نتيجة   RDSأي مراجعات 

ATRT   التالية، مع مراعاة تحديد األولويات
 وموافقة المجتمع على تغييرات اللوائح ذات الصلة. 

R11.2   مكتمل
 جزئيًا 

توجيه منظمة  ICANNينبغي على مجلس إدارة  
ICANN  إلى ضمان والتأكد من أن الواجهة المشتركة

تعكس جميع النتائج المنطبقة على كل تسجيل السم نطاق 
حسب المتوافر من األطراف  gTLDمن طاقات 

المتعاقدة، بما في ذلك اإلصدارات المتعددة عند تفاوت 
ب تحديث الواجهة  النتائج من السجل وأمين السجل. يج 

المشتركة للتعامل مع أي سياسة أو تغييرات تعاقدية 
 للحصول على التشغيل الوظيفي الكامل. 

تم تصميم بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل  
(RDAP  مع إمكانية التحديث للتعامل مع أي )

سياسة مستقبلية أو تغييرات تعاقدية. فيما يتعلق  
صل منظمة بعروض الواجهة المشتركة، توا

ICANN  المراجعة لتحديد الموارد المطلوبة
إلجراء التحديثات الموصى بها، بما في ذلك ما إذا  

كانت الموارد مطلوبة لبرمجة و/أو إنشاء أي برامج  
 ضرورية. 

R12.1 إلى   12ينبغي تأجيل مراجعة فعالية تنفيذ التوصيات من  ُمعلقة
تنفيذ  التوصية ب ICANN. كما ينبغي لمجلس إدارة 14

تلك المراجعة من خالل فريق مراجعة خدمات دليل  
التسجيل التالية بعد تنفيذ بروتوكول الوصول إلى بيانات  
التسجيل، وانطالق الترجمة والترجمة الصوتية لبيانات 

 التسجيل. 

بتعليق  ATRT3وافق مجلس اإلدارة على توصية 
أخرى في انتظار نتيجة   RDSأي مراجعات 

ATRT  مراعاة تحديد األولويات  التالية، مع
 وموافقة المجتمع على تغييرات اللوائح ذات الصلة. 

R15.1   مكتمل
 جزئيًا 

استناد تنفيذ   ICANNينبغي أن يضمن مجلس إدارة 
إلى  RDS-WHOIS2توصيات فريق مراجعة 

منهجيات أفضل ممارسات إدارة المشاريع، وتناول  
الخطط وتقارير التنفيذ للتقدم بشكل واضح، واستخدام  
 المقاييس وأدوات التتبع المطبقة لتقييم الفعالية والتأثير. 

تقوم وظيفة عمليات التنفيذ التي تم إنشاؤها حديثًا في  
بنشر الهيكل التأسيسي الذي يسمح   ICANNمنظمة 

بتنفيذ أعمال التنفيذ بشكل شامل وفعال وبطريقة 
مستدامة. باإلضافة إلى استخدام نظام إدارة مشروع 

محسّن، صممت وظيفة عمليات التنفيذ في منظمة  
ICANN خطيط التنفيذ  أيًضا أدوات محسّنة لت

المتعلق بالعمل وتعمل على تطوير آلية إبالغ أكثر 
 تواتراً وتفصيالً. 

LE.1  قيد
 العمل 

اتخاذ قرار بأن تجري  ICANNيجب على مجلس إدارة  
عملية جمع دورية للبيانات من خالل   ICANNمنظمة 

استطالعات ودراسات لالستفادة منها في التقييمات  

الوقت المناسب  تعذر استكمال تنفيذ هذه التوصية في 
، والتي صدر  EPDPلمساعدة المرحلة الثانية من 

. ومع  2020بشأنها تقرير نهائي في أغسطس/آب 
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( في WHOISيل التسجيل )المستقبلية لفاعلية خدمة دل
تلبية احتياجات إنفاذ القانون. وسوف يكون ذلك بمثابة  
أداة مساعدة في وضع السياسات في المستقبل )بما في 

ذلك العملية المعّجلة لوضع السياسات للمواصفة المؤقتة 
 والجهود المرتبطة بها(.  gTLDلبيانات تسجيل نطاقات 

، بالتشاور مع  ICANNذلك، ستقوم منظمة 
GNSO بتحديد جدول زمني مناسب ألية ،

استطالعات ودراسات إلبالغ التقييمات المستقبلية  
 ن. في تلبية احتياجات إنفاذ القانو RDSلفعالية 

LE.2   قيد
 العمل 

دراسة إجراء مثل   ICANNينبغي على مجلس إدارة  
هذه االستطالعات و/أو الدراسات المقارنة )كما هو  

( مع مستخدمي خدمات  LE1موضح في التوصية رقم 
( اآلخرين، الذين يعملون  WHOISدليل التسجيل )نظام 

 بانتظام مع جهات إنفاذ القانون.

توصية في الوقت المناسب  تعذر استكمال تنفيذ هذه ال
، والتي صدر  EPDPلمساعدة المرحلة الثانية من 

. ومع  2020بشأنها تقرير نهائي في أغسطس/آب 
، بالتشاور مع  ICANNذلك، ستحدد منظمة 

GNSO  جدواًل زمنيًا مناسبًا ألية استطالعات ،
ودراسات للمستخدمين العاملين مع سلطات إنفاذ  

ضافة إلى ذلك،  القانون على أساس منتظم. باإل
مراجعة ما إذا كان يمكن   ICANNتواصل منظمة 

إقران هذه التوصية باستخدام آليات استطالع الرأي  
لضمان   ICANNوالتعليقات األخرى عبر منظمة 

وجود عملية منسقة الستطالع آراء المجتمع  
 وأصحاب المصلحة.

SG.1  قيد
 العمل 

مطالبة منظمة  ICANNينبغي على مجلس إدارة  
ICANN بالتشاور مع )خبير( خبراء أمن البيانات ،

والخصوصية، بضمان احتواء كافة العقود مع األطراف 
المتعاقدة )يشمل ذلك خدمات الخصوصية/البروكسي لدى  

وجود العقود من هذا القبيل( على متطلبات موحدة  
وصارمة فيما يخص حماية بيانات المسجل، وإخطار  

ICANN حدوث أي مخالفات تتعلق بالبيانات.   في حالة
كما ينبغي على خبير )خبراء( أمن البيانات دراسة،  

وتقديم المشورة بشأن، مستوى وحجم المخالفة الذي يبرر 
 توجيه اإلخطارات من هذا القبيل. ]...[ 

وسيتم تضمين هذا البند في الجولة التالية من  
لما  المفاوضات التعاقدية مع األطراف المتعاقدة، طا

إشعارات بخروقات   ICANNأنها ترتبط بتلقي 
البيانات في الظروف التي تهدد بتقويض استقرار  

وأمن ومرونة نظام أسماء النطاقات الخاص  
 باإلنترنت. 

CC.1  قيد
 العمل 

تدشين عملية وضع   ICANNيتعيّن على مجلس إدارة 
سياسات هدفها ضمان أن أسماء نطاقات المستوى األعلى  
العامة المعلقة بسبب عدم صحة بيانات االتصال الخاصة  

( ويعرف أمين WHOISبخدمات دليل التسجيل )نظام 
السجل أنها غير صحيحة، وتظل غير صحيحة حتى  

يكون التسجيل مستحقًا للحذف، يتم معاملتها على النحو  
( ينبغي أن يحتوي سجل خدمات دليل التسجيل  1لي: )التا

( على ترميز يشير إلى تعليق اسم WHOIS)نظام 
( ينبغي عدم 2النطاق بسبب البيانات غير الصحيحة؛ و)

تعليق أسماء النطاقات التي تحمل هذا الترميز دون  
 تصحيح البيانات. 

تمت الموافقة على هذه التوصية جزئيًا ويجب  
لة التالية من المفاوضات التعاقدية إدراجها في الجو

 بتمريرمع األطراف المتعاقدة. قام مجلس اإلدارة 
هذه التوصية إلى مجلس المنظمة الداعمة لألسماء  

( ألجل اعتبارها كعملية مستقبلية GNSOالعامة )
يوليو/تموز  3ياسات. في رده بتاريخ لوضع س
إلى ما يلي:   GNSO، أشار مجلس 2020

للنظر فيها في  CC.1"سيضمن تضمين التوصية 
الوقت المناسب، إذا لم يتم تناول هذا العنصر في 

الجولة التالية من المفاوضات التعاقدية بين منظمة 
ICANN   واألطراف المتعاقدة )وفقًا لتوجيهات

 . مجلس اإلدارة("

CC.2  قيد
 العمل 

البدء في إجراء   ICANNيجب على مجلس إدارة  
الهدف منه ضمان أن جميع إدخاالت دليل تسجيل أسماء  

تحتوي على األقل على مجموعة كاملة  gTLDنطاقات 
من تفاصيل االتصال الخاصة بالمسجل أو المسئول  

هذه التوصية هي جزء من تنفيذ المرحلة األولى من  
 العملية المعّجلة لوضع السياسات. 

https://mm.icann.org/pipermail/council/2020-March/023606.html
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اإلداري تكون متوافقة مع البيانات الالزمة من أجل  
ل الجديدة بموجب اتفاقية اعتماد أمناء عمليات التسجي
( )أو أي إصدار RAA)اتفاقية  2013السجالت لسنة 

 الحق لها( أو السياسات المنطبقة. 

CC.3  يجب على مجلس إدارة   مكتملICANN   اتخاذ خطوات من
 ICANNأجل ضمان أن إدارة االمتثال التعاقدي في 

تحظى بالموارد الكافية مع األخذ في االعتبار أي زيادة 
في العمل بسبب األعمال اإلضافية الالزمة بسبب  

أو   GDPRاالمتثال لقانون حماية البيانات العامة 
 التشريعات/األنظمة األخرى.

عملية الميزانية   هذه التوصية مدرجة بالفعل في
والتخطيط الحالية. وسيستمر االمتثال بطلب الموارد  

 المطلوبة في إطار عملية التخطيط الحالية.

 
 

 المعلقة  RDS-WHOIS2توصيات 
المستمر.  ( في الحالة المعلقة بالنظر إلى المتعلقات ذات الصلة بنتائج العمل المجتمعي  R10.1، و R5.1، وR4.2، وR4.1أربع توصيات ) 

وسوف ينظر مجلس اإلدارة في التوصيات المعلقة في الوقت المناسب في ضوء تحليل التأثيرات، والذي من المقرر إتمامه بعد اتخاذ مجلس  
( لبيانات تسجيل EPDPاإلدارة إجراء بخصوص توصيات المرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة حول المواصفة المؤقتة )

 )وفقًا لما يكون مناسبًا وقابالً للتطبيق(. gTLDنطاقات 
 

  ICANNالتي تم تمريرها وإحالتها إلى أجزاء أخرى من مجتمع   RDS-WHOIS2توصيات 
-RDSكليًا أو جزئيًا من فريق مراجعة  CC.4و CC.1تمرير التوصيات  ICANN، قرر مجلس إدارة  2020فبراير/ شباط  25في 

WHOIS2  إلى مجلسGNSO . 
مجلس اإلدارة التوصيات ولم يرفضها في اإلجراء الذي اتخذه بشأن هذه التوصيات. بدالً من ذلك، ذكر أن النظر في هذه  ولم يقبل

 التوصيات يجب أن يتم من قبل المجتمع كما هو موثق في األسباب المبينة المرفقة: 

وال يوجه إجراء مجلس   ICANN إن مجلس اإلدارة حريص على احترام اختصاص وأدوار القطاعات المختلفة من مجتمع
بما ينتهك اختصاص مجموعات أخرى. وتدعو التوصية بالعمل أو الخروج بنتائج تكون خارج  ICANNاإلدارة أو منظمة 

نطاق اختصاص مجلس اإلدارة بتوجيه عمل المجتمع وأن تكون قائمة عليه. ومجلس اإلدارة ليس في موقف يؤهله لتوجيه 
 إلى نتيجة خاصة، أو توجيه مجلس اإلدارة بالبدء في أي أعمال لوضع السياسات. مجموعة المجتمع بالتوصل 

 . CC.4و CC.1يتناول التوصيات  2020يوليو/تموز  3إلى مجلس اإلدارة في  رًدا GNSOقدمت 

 

 (SSRمراجعة األمن واالستقرار والمرونة )
 

 نبذة معلوماتية 
بدأ فريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار    نطاق ومؤشرات مراجعة األمن واالستقرار والمرونة. اللوائح )ج( من 4.6يحدد القسم 

، والذي  2021في يناير/كانون الثاني  تقريره النهائيوأصدر  0172( عمله في مارس/آذار SSR2ومرونة نظام أسماء النطاقات )
 توصية. 63يحتوي على 

 
 

 الرئيسية  SSRروابط 
 SSRلمراجعة  الصفحة الرئيسية ●

 SSR2لمراجعة  الصفحة الموسوعية ●

 SSR2لمراجعة  صحيفة الوقائع ●
 

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/drazek-to-botterman-03jul20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.c
https://www.icann.org/ar/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/ssr
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review
https://community.icann.org/display/SSR/Fact+Sheet
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 SSR2حالة المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات 

 المجاالت التالية:  SSR2تغطي توصيات 

 قد أدى إلى التأثير المقصود.السابقة وما إذا كان التنفيذ  SSRمدى تنفيذ توصيات مراجعة  ●
 . ICANNضمن  SSRاألمن واالستقرار والمرونة  ●
 (.DNSالعقود واالمتثال والشفافية حول انتهاك نظام أسماء النطاقات ) ●
 العالمي.  DNSمخاوف أخرى تتعلق باألمن واالستقرار والمرونة فيما يخص نظام  ●

 
والموجزات   التعليقات العامة ، كان هناك الكثير من العمل قيد التنفيذ في مراجعة المواد، بما في ذلكSSR2منذ تلقي التقرير النهائي لـ 

 وآثارها المحتملة بشكل أفضل.  SSR2، لفهم تعقيدات توصيات  ICANNالواردة من منظمة 
  

 . ICANN71و ICANN70وشارك مجلس اإلدارة أيضاَ مع المجتمع واستمع بعناية إلى المناقشات ذات الصلة خالل 
 

في غضون ستة أشهر من استالمه وفي موعد   SSR2التقرير النهائي لفريق مراجعة  وألزمت اللوائح مجلس اإلدارة باتخاذ إجراء بشأن 
 . 2021يوليو/تموز  25أقصاه 

 
، حيث يقع خارج الفترة التي يغطيها هذا 2022تغطيته بشكل كامل في تقرير العام المالي اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي الذي سيتم 

   (:2021يونيو/حزيران  30 - 2020يوليو/تموز  1التقرير )
 .SSR2توصية مدرجة في التقرير النهائي لـ  63إجراءات بشأن   إجراءً ، اتخذ مجلس اإلدارة 2021يوليو/تموز  22في  ●
بخصوص إجراءات مجلس   مدونة ،ICANN، نشر مارتن بوترمان، رئيس مجلس إدارة  2021يوليو/تموز  26بتاريخ  ●

 اإلدارة والخطوات التالية. 
 

 

 تيسير جهود المراجعة

ذ أو  ال يترك التوقيت والوتيرة المحددان باللوائح للمراجعات التنظيمية والنوعية وقتًا كبيًرا لتنفيذ التوصيات أو اختبار تأثيرات التنفي
أدى الجدول الزمني إلى مراجعات متعددة تحدث بشكل متزامن، مما خلق ضغطًا على قدرات  التخطيط للدورة التالية. عالوة على ذلك، 

 . ICANNوإمكانيات مجتمع المتطوعين وموارد 

وواصل مجلس اإلدارة إشرافه على الجهود المتطورة لتيسير المراجعات، مع األخذ في االعتبار التوصيات ذات الصلة التي وافق عليها  
هذه، التي تمت الموافقة عليها وفقًا لتحديد األولويات، إلى تغييرات في   ATRT3. ستؤدي توصيات  ATRT3بل مجلس اإلدارة من ق

 GNSOمجلس اإلدارة المراجعة التنظيمية التالية لـ  أرجأ، 2021وبالتالي، في يونيو/حزيران توقيت وطبيعة المراجعات المستقبلية. 
 بشكل كامل.  ATRT3حتى يتم فهم تأثيرات توصية 

 

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-ssr2-final-report-10may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-07-22-ar#2.a
https://www.icann.org/ar/blogs/details/board-action-and-next-steps-on-the-ssr2-review-26-7-2021-ar
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-06-21-en#1.b
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والجهود   32" في إطار تنفيذ مسار العمل  ICANNتشمل "تعزيز مساءلة هناك مبادرتان إضافيتان تتعلقان بتيسير جهود المراجعة. وهي 
 . 2025-2021االستراتيجية لألعوام المالية  ICANNفي إطار خطة  4المبذولة لتحسين فاعلية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين 

 حجم العمل الحالي بخصوص التوصيات 

RDS-و CCTو ATRT3من توصيات المجتمع نتجت عن المراجعات التالية التي يقودها المجتمع: وهي مراجعة  5125ما يقرب من 
WHOIS2  وSSR2. 

 

 
( في  ACCT-CCWG)أو    ICANN، شرعت مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة  2016في عام    IANAفي ختام انتقال اإلشراف على وظائف   3

( يركز على معالجة موضوعات المساءلة التي يمكن أن يمتد الجدول الزمني لوضع حلول لها وتنفيذها الكامل إلى ما بعد انتقال اإلشراف  WS2إطالق مسار عمل ثان )
على الرغم    .2019في نوفمبر/تشرين الثاني    WS2التقرير النهائي لمسار العمل الثاني  مجلس اإلدارة اعتماد جميع التوصيات الواردة في    قرر   IANA.على وظائف  
توصية قائمة على اإلجماع بشأن المساءلة والشفافية موجهة إلى    100ليس تحسينًا دوريًا للعملية أو جهود المراجعة، فقد أدى هذا المشروع إلى أكثر من  من أن هذا  

تحت الُمساءلة من قِبل مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين.    ICANNوالمجتمع ومجلس اإلدارة، والتي، على غرار المراجعات، تعمل على ضمان بقاء    ICANNمنظمة  
ية المنظمة، وال سيما  ، على سبيل المثال ال الحصر، على التوصيات التي تسعى إلى تحسين شفافWS2على سبيل المثال، يحتوي التقرير النهائي لمسار العمل الثاني  

 ، وشفافية مداوالت مجلس اإلدارة، ومساءلة الموظفين وما إلى ذلك.  ICANN( الخاصة بـ DIDPسياسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقية )
هذا    ئم على تعدد أصحاب المصلحة.في تحسين فاعلية نموذج الحوكمة القا  2025--2021االستراتيجية لألعوام المالية    ICANNيتمثل أحد األهداف الخمسة لخطة   4

جهود العمل الحالية المشروع ليس مبادرة قائمة بذاتها، ولكنه بدالً من ذلك هو جزء من نهج كلي وشامل لوضع نموذج أصحاب المصلحة المتعددين من خالل تضمين  
وتم تسهيل مناقشات المجتمع بواسطة   2019في أوائل عام  ICANNخاص بـ مع احتياجات التحسين المستقبلية. بدأ تعزيز فاعلية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ال

فاعلية وكفاءة لنموذج أصحاب ا نتج عن عملية التيسير ستة موضوعات ذات أولوية أشار المجتمع إلى أنها تعوق األداء األكثر    لمصلحة المتعددين في ميسر محايد. 
ICANNلبناء مسودة "تطوير خطة عمل نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في    . واستُخدمت هذه الموضوعات وتعليقات المجتمعICANN  ،)مسودة خطة العمل( "

. أظهرت التعليقات  2019ونُشرت للتعليق العام بتاريخ ديسمبر/كانون األول    ICANNفي    2025-2021الملحقة في صورة مرفق بالخطة التشغيلية والمالية للعام المالي  
يق هدف  جتمع يوافق على أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين يحتاج إلى التطور وأن هناك قدًرا كبيًرا من العمل الجاري بالفعل، الذي يسعى لتحقالعامة الواردة أن الم 

وع على سبيل المثال ال الحصر: هذا البرنامج، أال وهو تحسين فاعلية حوكمة نموذج المصلحة المتعددين لدينا. تتضمن أمثلة جهود العمل الحالية التي ترتبط بهذا المشر
 ، من بين أشياء أخرى كثيرة.(WS2) 2، تنفيذ مسار العمل ICANN، تعزيز مساءلة (ATRT3تبسيط المراجعات، المراجعة الثالثة للمساءلة والشفافية )

توصية إضافية، والتي تم تبنيها من قبل مجلس    WS2) 116-(CCWGمسار العمل الثاني    -   ICANNأنتجت مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة   5
 (. قرار مجلس اإلدارةو التقرير النهائياإلدارة وهي قيد التخطيط للتنفيذ )انظر 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-ar#2.c
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA?preview=/59640761/88575033/FULL%20WS2%20REPORT
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-ar#2.c


 

ICANN   |  2021 التقرير السنوي للعام المالي
 

|  91 

 

عدد   الحالة  
التوصيات  

 الصادرة 

عدد  
التوصيات  

التي اعتمدها 
 مجلس اإلدارة

 

 المالحظات  المصدر

 
 المراجعات النوعية 

 

ATRT3   وافق مجلس اإلدارة على جميع
التوصيات، وتمت الموافقة  

 على أربع منها حسب األولوية.

 التقرير النهائي ● 5 5

إجراءات التعليق العام على   ●
 التقرير النهائي

●  

 قرار مجلس اإلدارة ●

 بطاقة تتبع األداء  ●

 15تتكون خمس توصيات من 
 جزًءا مكونًا

CCT   اتخذ مجلس اإلدارة إجراءات
 بشأن التوصيات: 

تمت الموافقة على ست  
توصيات مع مراعاة اعتبارات 
التكلفة والتنفيذ؛ وتمت الموافقة 

، وتعليق ست؛ تم  11على 
توصية إلى جهات   14إحالة 

أخرى من المجتمع )كليًا أو 
 جزئيًا( 

 التقرير النهائي ● 17 35

إجراءات التعليقات   ●
 العامة

رة قرار مجلس اإلدا ●
في مارس/آذار 

2019 

بطاقة تتبع األداء  ●
 2019لشهر مارس 

 
خطة تنفيذ بشأن ست  

 توصيات مقبولة

إجراءات التعليقات   ●
 العامة

إجراءات مجلس   ●
اإلدارة في 

يناير/كانون الثاني 
2020 

 

إثراء إجراءات مجلس   ●
التوصيات  اإلدارة بشأن ]...[

 المعلقة )"التقييم المفصل"(

قرار مجلس اإلدارة  ●
في أكتوبر/تشرين  

 2020األول 

بطاقة تتبع األداء  ●
لشهر أكتوبر/تشرين 

 2020األول 

والعمل جاٍر في الوقت الحالي  
 لمعالجة ست توصيات معلقة متبقية.

      

RDS-
WHOIS2 

اتخذ مجلس اإلدارة إجراءات  
بشأن التوصيات: تمت الموافقة  

توصية، وتعليق  15على 
أربعة، وتمرير اثنتين إلى 

GNSO ورفض اثنتين ، 

 التقرير النهائي ● 15 22

إجراءات التعليقات العامة   ●
 بشأن  

 التقرير النهائي ●

●  

 قرار مجلس اإلدارة ●

إعداد خطة التنفيذ قيد التنفيذ.  
وسيُنظر في أربع توصيات معلقة قيد 

 النظر في الوقت المناسب. 

https://www.icann.org/ar/system/files/files/atrt3-report-29may20-ar.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-atrt3-final-report-31aug20-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-atrt3-final-report-31aug20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-11-30-ar#1.a.rationale
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ar.pdf
https://itp.cdn.icann.org/ar/files/specific-reviews/report-comments-cct-final-recs-01feb19-ar.pdf
https://itp.cdn.icann.org/ar/files/specific-reviews/report-comments-cct-final-recs-01feb19-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ar#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ar#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ar#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-implementation-plan-23aug19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-implementation-plan-23aug19-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-rt-implementation-plan-11sep19-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-rt-implementation-plan-11sep19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ar#1.e
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ar#1.e
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ar#1.e
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ar#1.e
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ar#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ar#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ar#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/zh/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-ar.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-rds-whois2-rt-final-06feb20-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-rds-whois2-rt-final-06feb20-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-rds-whois2-rt-final-06feb20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-02-25-ar#1.a
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SSR2  63  انظر
 المالحظة

 التقرير النهائي ●

 مة إجراءات التعليقات العا ●

●  

 قرار مجلس اإلدارة ●

 المسوغات  ●

 بطاقة تتبع األداء  ●
 

يونيو/حزيران انعقدت  24بتاريخ 
جلسة مجموعة تجمع مجلس اإلدارة 

SSR2   استعداًدا لمراجعة مجلس
اإلدارة واتخاذ إجراء في يوليو/تموز  

، وسيتم اإلبالغ عنها  2021
 بالتفصيل في التقرير المستقبلي. 

 
 

 تخصيص الموارد
 

حسب الحاجة. في بعض الحاالت، يتم استخدام موارد المجتمع،   ICANNيتم دعم جهود التنفيذ بشكل أساسي من خالل موارد منظمة 
حسب االقتضاء. قد تكون هناك حاجة إلى موارد إضافية محددة على أساس كل حالة على حدة. خالل دورة التخطيط السنوية، يتم دمج 

 أنشطة التنفيذ المتوقعة في خطة التشغيل السنوية.

نية كبيرة في عمليات التخطيط التشغيلي وتحديد الميزانيات، األمر الذي يتيح للمجتمع أخذ  يجب تضمين أي توصيات تتطلب موارد وميزا
 كل ما يمكن بنظر االعتبار وتحديد أولويات العمل المخطط له. 

 

 
 ترتيب أولويات جهود التنفيذ 

 
 ما أهمية تحديد األولويات؟ 

إن توصيات المراجعة الصادرة عن المجتمع متعددة ومعقدة وتتطلب الكثير من الوقت والموارد للتنفيذ الفعال. في بعض الحاالت، تبرز  
وال المعايير التشغيلية للمراجعات النوعية على   ICANNمتعلقات وتبعيات على أعمال وفعاليات المجتمع األخرى. وال تنص لوائح  

ومتسق لتقييم متطلبات الموارد المرتبطة بتوصيات مراجعة المجتمع، بما يحدد أولويات توصيات المجتمع عبر  منهجية أو أساس واضح
 مختلف فرق المراجعة أو وضع الميزانيات لتوصيات المراجعة محددة األولوية.

 
المتضمن. باإلضافة إلى ذلك، فإن   األساسي ليس عمليًا نظًرا لحجم وطبيعة العمل ICANNإن تنفيذ جميع التوصيات مع استمرار عمل 

. لذلك من الضروري ICANNالتوصيات الواردة من المراجعات تتصل بشكل طبيعي أو تتعلق بالعمل اآلخر الذي ينفذه مجتمع ومنظمة 
غي تنفيذها مراعاة هذه الروابط عند تصميم أعمال التنفيذ، مما يشير إلى أن االختيارات ضرورية في تحديد أعمال التنفيذ التي ينب

والتسلسل الذي ينبغي تنفيذها من خالله. لذلك، توجد فرصة لتحديد أوجه االرتباط والصالت بالمشروعات ذات الصلة وتحديد أولويات  
   الموارد لتحقيق التأثير المقصود من توصيات مراجعة المجتمع.

وارد وتحديد األولويات والتوقيت واالعتماد المتبادل واعتبارها  عند تقييم كيفية تنفيذ توصيات المراجعة، يجب تحديد عوامل مثل توفير الم
 جزًءا من التخطيط العام بطريقة تعاونية. 

 

 تحديد أولويات توصيات المراجعة والمناقشات والجهود حتى اآلن

ا األفكار حول الحاجة  حواراً مع قيادة جميع فرق المراجعة النوعية بهدف إطالعهم على م  2019بدأ مجلس اإلدارة في يونيو/حزيران 
أدت هذه المحادثة إلى  إلى تعزيز فاعلية توصيات المراجعة وتنفيذها، مع التركيز على توفير الموارد ومنح األولوية لتوصيات المجتمع. 

، التي تم التواصل االجتماعي بشأنها مع المجتمع في  توفير الموارد وتحديد أولويات توصيات المجتمع وضع مسودة اقتراح بعنوان
وفي مسودة االقتراح هذه، اقترح مجلس اإلدارة إطار عمل فعال يتضمن أفكاًرا لتسهيل توفير الموارد  .2019أكتوبر/تشرين األول 

 يد أولويات التوصيات في المستقبل.وتحد

، ناقش مجلس اإلدارة والمجتمع التحديات التي  ICANN66خالل اجتماع  2019عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني  جلسة عامةوخالل  
لمنظمة والمجتمع، وشددوا على الحاجة إلى تحديد األولويات في سياق  سيفرضها تنفيذ العدد الكبير من توصيات المجتمع على كل من ا

 األوسع.  ICANNعمل 

https://www.icann.org/ar/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-ar.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-ssr2-final-report-10may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-ssr2-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-ssr2-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-scorecard-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-29oct19-en.pdf
https://66.schedule.icann.org/agenda
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، أكد مجلس اإلدارة على أهمية التوصل الى توصيات فعالة ذات أولوية. والحظ  SSR2و ATRT3أثناء عمليات عمل فرق مراجعة 
أن تتم بمعزل عن بعضها البعض ويجب أن تنسجم مع آليات   مجلس اإلدارة أن عملية تحديد األولويات فيما يتعلق باألنظمة ال يمكن

 .(SSR2و ATRT3)راجع تعليقات مجلس اإلدارة على مسودات تقارير الميزانية والتخطيط القائمة. 

توصيات بشأن تبسيط المراجعات   ATRT3، ضّمن فريق 2020يونيو/حزيران  1الُمقدم إلى مجلس اإلدارة في  تقريره األخير وفي
  ATRT3الثالث  ICANNفريق مراجعة مساءلة وشفافية  ويوصي باإلضافة إلى تحديد األولويات وتوفير الموارد للتوصيات.

في إنشاء كيان بقيادة المجتمع مكلف بتشغيل عملية لتحديد األولويات للتوصيات المقدمة من   ICANNبالخصوص "باإلرشاد لمنظمة 
س اإلدارة أو منظمة فرق المراجعة أو المجموعات المجتمعية أو أي عناصر خاصة بالموازنة أخرى ذات صلة بالمجتمع، ويرى مجل

ICANN ".ًبأن ذلك مناسبا  

في   للتعليق العام،" المنشورة الخطوات التالية - ICANNتعزيز فاعلية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الخاص بـ  الورقة بعنوان "
تتضمن   د" ضمن األولويات الثالث األولى للمجتمع.، تحدد "ترتيب أولويات العمل واالستخدام الفعال للموار2020يونيو/حزيران  4

  ICANN. ويتوافق هذا التوقيت مع خطة 2025-2021الوثيقة خطة عمل مقترحة من المتوقع أن تمتد خالل األعوام المالية 
 االستراتيجية والخطة التشغيلية والمالية الخمسية.

تخطط لتحديد األولويات وتنفيذ التوصيات في سياق عمل   ICANNي أن تتمثل إحدى افتراضات التخطيط في الميزانية وخطة التشغيل ف
ICANN  .التي تمت  2022تتضمن الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي  األوسع واألنشطة األخرى التي تتطلب موارد وتموياًل ،

، تنفيذ التوصيات التي وافق عليها مجلس اإلدارة لمجموعة العمل المجتمعية 2021عليها من قبل مجلس اإلدارة في مايو/أيار  الموافقة
(CCWG  بشأن مسار العمل )لمساءلة  2ICANN  مسار العمل الثاني( كأولوية، باإلضافة إلى التسهيالت وتنفيذ خطة عمل تعزيز(

ذج أصحاب المصلحة المتعددين، وهو أمر بالغ األهمية لضمان أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين يمكن أن يتطور ويلبي  نمو
 العالمي.   ICANNاالحتياجات المتغيرة باستمرار لمجتمع 

اللجان االستشارية الذين محادثاتها لتحديد األولويات مع قيادة المنظمات الداعمة و ICANN، واصلت منظمة 2021خالل العام المالي 
، أطلقت  2021يقرون بأهمية تجنب نتائج المراجعة الضخمة والمعقدة والمتداخلة في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، خالل العام المالي  

  مشروع إطار عمل أولويات التخطيط لتحسين التعاون في مرحلة التخطيط داخل المنظمة وعبر المجتمع، والمساهمة ICANNمنظمة 
نتيجة رئيسية مستهدفة لمبادرة التشغيل   ICANNفي تحديد أولويات األنشطة على المدى المتوسط والطويل. يعتبر تحديد أولويات عمل  

. يهدف هذا  2026- 2022واألعوام المالية  2025-2021" في كل من خطط التشغيل والمالية لألعوام المالية ICANN"التخطيط في 
، في إطار عملية ICANNمل لتحديد أولويات التخطيط يهدف إلى التخطيط لجميع األعمال التي تقوم بها المشروع إلى تطوير إطار ع

التشغيل والميزانية السنوية. سيتم تنفيذ إطار تحديد أولويات التخطيط وتقنيات تحديد األولويات في دورات التخطيط التشغيلي والمالي  
ار لعملية التخطيط السنوية والخمسية، مع توقع أن تساهم مجموعة فرعية من هذا اإلطار في  السنوية المستقبلية إلرشاد عملية صنع القر

 بشأن تحديد أولويات توصيات المجتمع.  ATRT3تمت الموافقة على توصية  -مرحلة تنفيذ التصميم لمجلس اإلدارة 
  

https://mm.icann.org/pipermail/comments-atrt3-draft-report-16dec19/attachments/20200131/503bafeb/PublicCommentICANNBoardtoATRT3-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-ssr2-rt-draft-report-24jan20/attachments/20200320/d0e1d821/03.20.20BoardPCSubmissionFINAL-0001.pdf
https://www.icann.org/ar/system/files/files/atrt3-report-29may20-ar.pdf
https://www.icann.org/ar/system/files/files/enhancing-effectiveness-multistakeholder-model-next-steps-04jun20-ar.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/strategic-initiatives/report-comments-multistakeholder-model-next-steps-18aug20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-05-12-ar#2.a
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 تسديد النفقات والمدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة
 

 تقرير تسديد النفقات والمدفوعات األخرى  راجع
 . 2021نيو/حزيران يو 30الفترة المالية المنتهية في  - ICANNأعضاء مجلس إدارة  

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/fy21-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-30jun21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/fy21-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-30jun21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/fy21-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-30jun21-en.pdf
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والمجتمع والقيادة   ICANN مجلس إدارة
 المؤسسية

 2021يونيو/حزيران  30  - 2020يوليو/تموز  1
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 ICANN مجلس إدارة
   2021يونيو/حزيران  30اعتباًرا من 

 
 مارتن بوترمان 

 ICANNرئيس مجلس إدارة 
 GNKS Consult BVمدير 

 
 ليون سانشيز 

 ICANNنائب الرئيس، مجلس إدارة 
 Fulton & Fulton SCشريك إداري في 

 
 هارولد ألفيستراند 

 ICANNلدى مجلس إدارة   IETFمسؤول اتصال 
 مهندس، شركة جوجل 

 
 بيكي بير  

 Partner, Harris, Wiltshire & Grannis, LLPشركة 
 

 رون دا سيلفا 
 Quantum Loopholeنائب الرئيس للعمليات، 

 
 سارة دويتش

 محام، مكتب المحاماة سارة ب. دويتش 
 

 آفري دوريا  
 مستشار البحوث 

 
 ليتو إيبارا 

 SVNetالرئيس المؤسس والمدير التنفيذي، 
 

 منال إسماعيل  
 ICANNمسؤول اتصال لدى مجلس إدارة 

 ، مصر(NTRA)كبيرة خبراء، سياسات اإلنترنت، الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
 
 انكو جيفتوفيتش  د

 المحدودة، الصرب  Jugodataشريك في شركة 
 

 ميريكي كاو
 ICANNلدى مجلس إدارة  SSACمسؤول اتصال 

CISO يونيفور ، 
 

 أكينوري مايمورا
 ( JPNICالمدير العام، قسم تنمية اإلنترنت، مركز معلومات الشبكة الياباني )

 
 يوران ماربي 

 عضو في مجلس اإلدارة بحكم منصبه
 ICANNالرئيس والمدير التنفيذي، 

 
 ماندال مسيمانغ 
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 Nozala Women Investmentsالرئيس التنفيذي لشركة 
 

 إيهاب عثمان 
 رئيس مجلس اإلدارة ورئيس مجلس األعمال األمريكي السوداني

 
 باتريشيو بروبليت 

 مدير مركز معلومات الشبكة تشيلي 
 أستاذ علوم الحاسب اآللي 

 جامعة تشيلي 
 

 نجبار  كافيه را
 ICANNلدى مجلس إدارة   RSSACمسؤول اتصال 

 Réseaux IP Européensالمسؤول التنفيذي للمعلومات، مركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت 
 

 نايجل روبرتس 
 Island Networksالمدير التنفيذي األول والمؤسس، شركة 

 
 ماثيو شيرز 

 استشاري مستقل 
 

 تريبتي سينها
 نائب الرئيس المساعد ومسؤول التكنولوجيا األول 

  شعبة تقنية المعلومات
 Atlantic Crossroads (MAX)-Midالمدير التنفيذي لشركة 

 جامعة ماريالند 
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 قادة المجتمع 
 

 ICANNقادة مجتمع 
 2021يونيو/حزيران  30اعتباًرا من 

 

 منظمات الدعم 
 

 هانز بيتر هولن، 
 (ASOالعناوين )منظمة دعم 

 الرئيس 
 أوروبا 

 
 كيفن بلومبرغ 

 (ASO ACمجلس العناوين في منظمة دعم العناوين )
  الرئيس

 أمريكا الشمالية 
 

 أليخاندرا رينوسو 
 (ccNSOمجلس منظمة دعم أسماء رمز البلد )

 الرئيس 
 أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 

 
 فيليب فوغوارت

 ( GNSOمنظمة دعم األسماء العامة )
 الرئيس 
 أوروبا 

 

 اللجان االستشارية 
  مورين هيالرد

 (ALACاللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين )
 الرئيس 

 آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ 
 

   منال إسماعيل
 (GACاللجنة االستشارية الحكومية )

 الرئيس 
 أفريقيا

 
 فريد بيكر 

 ( RSSACاللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر )
 الرئيس 

 أمريكا الشمالية 
 

 رود راسموسين
 (SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )

 الرئيس 
 أمريكا الشمالية 
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 GNSOمجموعات أصحاب المصلحة 
 

 برونا مارتينز دو سانتوس 
 (NCSGمجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية )

  الرئيس
   أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

 
 هينيمانآشلي 

 ( RrSGمجموعة أصحاب مصلحة أمناء السجل )
  الرئيس

 أمريكا الشمالية 
 

 سامانثا ديمتريو
 ( RySGمجموعة أصحاب المصلحة للسجالت )

 الرئيس 
 أمريكا الشمالية 

 

 GNSOدوائر 
 

 ماسون كولي 
 (BC) دائرة مستخدمي األعمال التجارية

 الرئيس 
 أمريكا الشمالية 

 
 هيذر فوريست

 ( IPCالملكية الفكرية )دائرة 
 الرئيس 

 آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ 
 

 أولريخ نوبين -وولف
 ( ISPCPدائرة موفري خدمات اإلنترنت واالتصال )

 الرئيس 
 أوروبا 

 
 رفائيل بورغارد الكروا 

 ( NCUCدائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين )
 الرئيس 
 أوروبا 

 
 راؤول بلومير
 (NPOCالربحية المعنية بالجوانب التشغيلية )الدائرة غير 

 الرئيس 
 أوروبا 

 

 المنظمات اإلقليمية العامة 
  

 شون أوجيديجي 
 (AFRALOالمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أفريقيا )

 الرئيس 
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 ساتيش بابو

 (APRALOالهادئ )المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في آسيا وأستراليا وجزر المحيط 
 الرئيس 

 
 سيباستيان باشوليه

 (EURALOالمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أوروبا )
 الرئيس 

 
 سيرجيو ساليناس بورتو 

 ( LACRALOالمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي )
 الرئيس 

 
 إدواردو دياز 

 ( NARALOإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين لمنطقة أمريكا الشمالية )المنظمة ا
 الرئيس 

 

 صاحب الصالحيات  الُممّكنإدارة المجتمع 
 

 GNSOفيليب فوكوارت، المنظمة الداعمة لألسماء العامة 
 ALACمورين هيالرد، اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 

 منال إسماعيل، اللجنة االستشارية الحكومية
 ccNSOآليخاندرا رينوسو، منظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد 

 ASOأوسكار روبلز، منظمة دعم العناوين 
 

 مجموعات المجتمع األخرى 
 

 جون ليمان، الرئيس-الرس
 ( CSCاللجنة الدائمة للعمالء )

 أوروبا 
 

 تيم أبريل، الرئيس
 (RZERCلجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر )

 أمريكا الشمالية 
 

 أولي جاكوبسن 
 لجنة الترشيح

 الرئيس 
 أوروبا 
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 ICANN المسؤولون في مؤسسة
 2021يونيو/حزيران  30اعتباًرا من 

 
 

   يوران ماربي
 األولالمدير التنفيذي والرئيس 

 2016انضم في مايو/أيار 
، رئيس  (BEREC)المدير العام السابق لهيئة البريد واالتصاالت السويدية، رئيس هيئة المنظمين األوروبيين لالتصاالت اإللكترونية 

مدير مع عقدين من الخبرة ك ، وعضو في لجنة النطاق العريض السويدية، (ERGP)فريق المنظمين األوروبيين للخدمات البريدية 
 تنفيذي في قطاعي اإلنترنت والتكنولوجيا.

 
   جون جيفري

 المستشار القانوني واألمين العام 
 2003انضم في سبتمبر/أيلول 

 Discoveryوفي  Live365عاماً من الخبرة في األعمال واإلدارة القانونية واالستراتيجية والعامة في  30أكثر من 
Communications  وفيTCI  وفيFox Television   باإلضافة إلى ممارسة المحاماة بمكتبه الخاص. تتضمن الخبرة أكثر من

 . ICANNلخمس عشرة األخيرة كمستشار قانوني عام وأمين عام عقدين كمستشار قانوني عام، بما في ذلك السنوات ا
 

 تيريزا سواينهارت 
 نائب أول للرئيس، النطاقات واالستراتيجيات العالمية

 2013انضم في عام 
. قبل شركة  Verizon Communicationsبعد توليها منصب قيادة سياسة اإلنترنت لشركة  ICANNانضمت سواينهارت إلى 

Verizonيقرب من عشر سنوات في  ، قضت ماICANN  تشرف على الشراكات العالمية واالستراتيجية. تحمل سوينهارت شهادة في
 القانون من كلية الحقوق بالجامعة األمريكية في واشنطن والدراسات العليا في الدراسات الدولية من جامعة فيينا.

 
   إكزافيار كالڤيز

 للشؤون المالية والتخطيطنائب رئيس أول، المدير الرئيس 
 2011انضم في أغسطس/آب  

، وعمل في نهاية المطاف Technicolorفي مراكز قيادية متتابعة في التمويل في  ICANNأمضى عشر سنوات قبل االنضمام إلى 
 .Technicolor Creative Servicesبوظيفة المسؤول المالي الرئيس في 

 
   ديفيد أوليف

   دعم وضع السياساتنائب الرئيس األول، قسم 
 2010انضم في فبراير/شباط 

، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول األعمال المستندة إلى تكنولوجيا  Fujitsu Limitedعاما من العمل في  20أكمل في السابق 
 المعلومات واالتصاالت، حيث كان آخر عمل له فيها مديراً عاماً وممثال أول للشركة. 

 
  آشوين رانغان

   ب الرئيس األول، الهندسة والمسؤول التنفيذي للمعلوماتنائ
 2014انضم في مارس/آذار 

، شركة معدات طبية، وأيضاً تولي Edwards Lifesciences Corporationعمل في السابق كمسؤول تنفيذي للمعلومات لدى 
 .Conexant Systemsو Walmartمناصب المسؤول التنفيذي للمعلومات في كل من 
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 تكريم وتقدير المجتمع 
 

 2021للتميز المجتمعي لعام  ICANNجائزة 

الذين استثمروا بعمق في الحلول القائمة على التوافق في اآلراء   ICANNللتميز المجتمعي أعضاء مجتمع  ICANNتُقدر جائزة 
. في كل عام، تقوم لجنة من أعضاء المجتمع يمثلون كل منظمة ICANNوساهموا بطريقة جوهرية في صنع السياسات داخل منظومة 

اثنين من   2021لعام   ICANNلتميز لمجتمع داعمة ولجنة استشارية باختيار المتلقي )المتلقين( بناًء على معايير محددة. كرمت جائزة ا
منذ   ICANNب المصلحة المتعددين في كانت مارلين كيد واحدة من رواد نموذج أصحا مارلين كيد ورفيق الدماك.  أعضاء المجتمع:

،  (GNSOوقادتها بما في ذلك مجلس إدارة منظمة دعم األسماء العامة ) ICANNإنشائها. ولقد عملت في العديد من مجموعات مجتمع  
شاركتها في باإلضافة إلى م ICANNواللجنة التنفيذية لمجموعة أصحاب المصلحة التجاريين، ودائرة األعمال التجارية، ولجنة ترشيح 

العديد من مجموعات العمل المجتمعية. كرس رفيق الدماك ساعات ال تُحصى في العمل في مختلف مجموعات عمل منظمة دعم األسماء  
وقادها، بما في ذلك مجلس المنظمة الداعمة   ICANNألكثر من عقد. وعمل الدماك في العديد من مجموعات مجتمع  GNSOالعامة 

ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين، والعملية المعّجلة لوضع السياسات بشأن المواصفة المؤقتة لبيانات  GNSOلألسماء العامة 
 .ICANNولجنة ترشيح  gTLDتسجيل نطاقات 

 

 2020جائزة الدكتور طارق كامل لبناء القدرات لعام 

ل كبير في برامج تنمية القدرات الوطنية أو اإلقليمية  الذين ساهموا بشك ICANNتُمنح جائزة طارق كامل لبناء القدرات ألعضاء مجتمع 
بالتزام بياو  ICANN. ويشيد مجلس إدارة رامانو بياو 2020. كرمت الجائزة االفتتاحية لعام ICANNأو العالمية المتعلقة بمهمة 

ية  ببرامج تنمية القدرات المحلية واإلقليمية في بلده األصلي بنين وأيًضا في ربوع قارة إفريقيا. حيث عمل بياو على تحسين المهارات الفن
(. كما زاد التنوع وعدد  DNSنترنت ونظام أسماء النطاقات )للمرأة في إفريقيا وشجع على مشاركتهن في المساعي ذات الصلة باإل

 الجدد من خالل ما بذله من جهود.  ICANNأعضاء مجتمع 
 

 برنامج تقدير المجتمع 

  
 ICANN66من قادة المجتمع الذين أنهوا فترة خدمة بين اجتماعي  45جهود  ICANN، قدرت ICANN69خالل اجتماع 

يقدر   قراًرا ICANN، أصدر مجلس إدارة ICANN66. باإلضافة إلى استالم الشهادات عبر اإلنترنت خالل اجتماع ICANN69و
 جهودهم.

 
 منظمة دعم العنوان

 أومو أويا، مستشار مجلس العناوين في منظمة دعم العناوين  
 جيسون شيلر، مستشار مجلس العناوين في منظمة دعم العناوين 

 
 منظمة دعم أسماء رموز البلدان 

 أجاي داتا، مستشار منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد
 هيرو هوتا، مستشار منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

 
 منظمة دعم األسماء العامة 

 ة للسجالت دونا أوستن، رئيس مجموعة أصحاب المصلح
 جرايم بونتون، رئيس مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت 

 رفيق الدماك، نائب رئيس مجلس منظمة دعم األسماء العامة
 سامانثا ديميتريو، نائب رئيس مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت 

 كيث درازك، رئيس منظمة دعم األسماء العامة
 لعامةجيمس غانون، عضو مجلس منظمة دعم األسماء ا

 يوهان هيلسينجيوس، مسؤول االتصال بمنظمة دعم األسماء العامة لدى اللجنة االستشارية الحكومية
 جوان كير، رئيس دائرة االهتمامات التشغيلية غير الهادفة للربح 

 إيريكا مان، عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة 
 سكوت ماكورميك، عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة 

 نيلون، عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة ميشيل 
 كريستيان أورمين، أمين مجموعة أصحاب المصلحة المسجل 

https://www.icann.org/en/blogs/details/2021-icann-community-excellence-award-honors-two-community-members-14-6-2021-en
https://www.icann.org/en/announcements/details/ramanou-biaou-honored-with-2020-dr-tarek-kamel-award-for-capacity-building-19-10-2020-en
https://features.icann.org/thank-you-community-members-4
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 ستيفاني بيرين، رئيس مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين
 إلسا سعادة، عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة

 برونا مارتينز دوس سانتوس، رئيسة دائرة المستخدمين غير التجاريين
 وبياس ساتلر، نائب رئيس مجموعة أصحاب المصلحة المسجلين ت

 مارتن سيلفا فالينت، عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة
 دارسي ساوثويل، عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة 

 
 المجتمع الشامل لعموم المستخدمين 

 المحيط الهادئ  علي المشعل، نائب رئيس المنظمة اإلقليمية العامة آلسيا وأستراليا وجزر
 تيجاني بن جمعة، عضو اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 

 هامبرتو كاراسكو، عضو اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين
 باستيان جوسلينجز، عضو اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين

 لمستخدمين في أفريقيا سارة كيدن، سكرتيرة المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم ا
 خافيير روا جوفيت، عضو اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 

 
 اللجنة االستشارية الحكومية 

 بار برومارك، نائب رئيس اللجنة االستشارية الحكومية
 نايجل كاسيمير، منسق اللجنة االستشارية الحكومية للجنة الدائمة للعمالء 

 رئيس اللجنة االستشارية الحكومية شريف ديالو، نائب 
 

 اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر 
 كيث بلوستاين، الممثل الرئيسي للجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

 براد فيرد، منسق اللجنة االستشارية لنظام لخادم الجذر لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر
 ة لنظام خادم الجذرمات وينبيرج، الممثل المناوب للجنة االستشاري

 
 اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

 أندرو دي ال هايج، عضو اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  
 بوبي فليم، عضو اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

 
 مجلس إدارة هيئة المعرفات التقنية العامة 

 وي وانغ، عضو مجلس إدارة المعرفات الفنية العامة 
 

 الترشيح لجنة
 ديمون أشكرافت، الرئيس المشارك للجنة الترشيح 

 كريستين دوريان، عضو لجنة الترشيح
 كارولين جرير، عضو لجنة الترشيح

 أنيبث النج، عضو لجنة الترشيح
 بول ميتشل، عضو لجنة الترشيح

 لورنس أوالوالي روبرتس، عضو لجنة الترشيح 
 كريس روزينراد، عضو لجنة الترشيح 

 وفر، عضو لجنة الترشيحإريك شفايغ
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 ICANNمختصرات ومصطلحات 
 

 .المختصرات والمصطلحات استكشف المزيد من
 

 
AFRALO   المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في إفريقيا 
AFRINIC   معلومات الشبكات األفريقية مركز 

AFTLD    منظمة نطاقات المستوى األعلى في إفريقيا 
ALAC     اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين 

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

APTLD    رابطة نطاق المستوى األعلى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 
ARIN    السجل األمريكي ألرقام اإلنترنت 
ASO    منظمة دعم العناوين 

ccNSO   منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 
ccTLD  نطاق المستوى األعلى لرمز البلد 

CENTR   ت المستوى األعلى مجلس السجالت الوطنية األوروبية لنطاقا 
DNS    نظام اسم النطاق 

DNSSEC   االمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق 
EPDP   العملية المعّجلة لوضع السياسات 

 EURALO  المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في أوروبا 
GAC   اللجنة االستشارية الحكومية 

GDPR  القانون العام لحماية البيانات 
GNSO     منظمة دعم األسماء العامة 
gTLD    نطاق المستوى األعلى العام 

IAB    هيئة اإلشراف على تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت 
IANA    هيئة أرقام اإلنترنت الُمخصصة 

IDN    اسم النطاق المدّول 
IETF    فرقة عمل هندسة اإلنترنت 
ISOC    جمعية اإلنترنت 
KSK   ألساسيةمفتاح توقيع شفرة الدخول ا 

LACNIC    سجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي 
LACRALO    المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي 

LACTLD    رابطة نطاقات المستوى األعلى لرموز بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 
NARALO   المنظمة اإلقليمية لعموم المستخدمين في أمريكا الشمالية 

NRO    منظمة مصادر األرقام 
PDP   عملية وضع السياسات 
PTI   المعرفات التقنية العامة 

RIPE NCC   مركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنتRéseaux IP Européens 
RIR   سجل اإلنترنت اإلقليمي 

RSSAC  الستشارية لنظام خادم الجذراللجنة ا 
SSAC   اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

TLD    نطاق المستوى األعلى 
W3C     الجمعية العالمية لشبكة الويب 

WSIS     )القمة العالمية لمجتمع المعلومات )األمم المتحدة 
 
  

https://www.icann.org/ar/icann-acronyms-and-terms?nav-letter=%D8%A7&page=1
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 ICANN مواقع
 

 المقر الرئيسي 
 

12025 Waterfront Drive 
Suite 300 

Los Angeles، CA، 90094-2536 
 5800 301 310 1+الهاتف: 
 8649 823 310 1+الفاكس: 

 

 المكاتب اإلقليمية
 

 بروكسيل، بلجيكا 
6 Rond-Point Schuman 

B-1040  بروكسيل، بلجيكا 
 7414 894 2 32+الهاتف: 

 
 إسطنبول، تركيا

Hakki Yeten Cad. Selenium 
Plaza No:10/C K:10 

 ركياإستانبول، ت 34349
 6222  999 212  90الهاتف +

 
 األوروغواي مونتفيديو، 

 6125مكتب اإلنترنت ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي رامبال جمهورية المكسيك 
 مونتفيديو، األوروغواي  11400
 5701+ داخلي  598  2604  222الهاتف: 
 4112+ داخلي  598 2604  222الفاكس: 

 
 سنغافورا

South Beach Tower 
38  Beach Road, Unit 04-11 

 189767سنغافورة 
 +65 6816 1288الهاتف: 

 

 مراكز المشاركة 
 

 بكين، الصين 
5th floor, No. 1 Building 

Software Park 
 األكاديمية الصينية للعلوم

4 South 4th Street 
Zhongguancun, Haidian District, 

 بكين، الصين 
queries.beijingec@icann.org 

 
 جنيف، سويسرا

Regus Center 

mailto:queries.beijingec@icann.org
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Rue du Rhône 14 
 جنيف، سويسرا  1204

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

 
 نيروبي، كينيا

Regus Center 
 17الطابق 

 أبراج جكوات، شارع كينياتا
 00400-15168صندوق البريد 
 نيروبي، كينيا

 + 254( 0)20  5117029الهاتف: 
 +254(  0)20  5157001الفاكس: 

 
 واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية

801 17th Street, NW, Suite 400 
Washington, DC 20006 

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