
نظرة عامة:
ICANN هي منظمة عاملية تضم أصحاب مصالح متعددين 

وتعمل في القطاع اخلاص وتقوم بإدارة موارد اإلنترنت لتحقيق 
املنفعة العامة. وأفضل ما تشتهر به هو دورها كمنسق تقني 

لنظام أسماء نطاقات اإلنترنت.

املهمة
تتولى ICANN - على املستوى الشامل - تنسيق عمل أنظمة املعرفات الفريدة على شبكة 

اإلنترنت، وعلى وجه اخلصوص، تتولى مسؤولية ضمان التشغيل املستقر واآلمن ألنظمة 
املعرفات الفريدة على شبكة اإلنترنت. فعلى وجه اخلصوص تعمل ICANN على:

1  تنسيق تخصيص اجملموعات الثالثة من املعرفات الفريدة لإلنترنت وتعيينها، وهي:

أ.    أسماء النطاقات )التي تشكل نظاًما يشار إليه بـ 
)”DNS“

ب. عناوين بروتوكول اإلنترنت وأرقام األنظمة اجملهولة

ج. منفذ البروتوكول وأرقام املعيار

2  تنسيق تشغيل نظام خادم اسم اجلذر لـ DNS وتطويره

3  تنسيق تطوير السياسة املتعلقة بهذه الوظائف التقنية 
بصورة منطقية ومناسبة

التحكيم
مجلس اإلدارة: 16 عضًوا لهم حق التصويت و5 من ممثلي 

االتصال.  

هي شركة غير هادفة للربح تأسست مبوجب قانون كاليفورنيا 
لعام 1998 وتعمل في األساس وفًقا ملذكرة تفاهم موقعة مع 

وزارة اخلارجية األمريكية.

تطوير السياسة
تسعى ICANN إلى حتقيق مهمتها من خالل تطبيق سياسات معتمدة من مجلس اإلدارة. 

وتبدأ هذه السياسات كتوصيات يضعها مجتمع ICANN العاملي وينقحها من خالل 
منظماته الداعمة، وتتأثر بقرارات اللجان االستشارية. حيث تتألف كل من املنظمات 

الداعمة واللجان االستشارية من متطوعني من أكثر من 130 دولة وإقليًما - من خالل عملية 
تصاعدية تتسم بالشفافية واالنفتاح.

يجوز خاللها ألعضاء املنظمة الداعمة واللجنة االستشارية وكذلك أعضاء مجلس إدارة 
ICANN طرح مشكلة يرون أنها حتتاج إلى تطوير في السياسة.

ومن ثم، تلتف مجموعات العمل املعنية بتطوير السياسات من املتطوعني حول مشكلة ما 
وتنظر إليها من جميع الزوايا وعلى إثر ذلك تتخذ القرارات باإلجماع متى أمكن ذلك. وتكون 

.ICANN مجموعات العمل هذه مفتوحة ألي عضو من املتطوعني في مجتمع

تسجل جميع مناقشات فريق العمل وتكتب بحيث يكون للجمهور احلق في الوصول 
الكامل إلى املناقشات واجلدل. وعادة ما تتم ترجمة املستندات الرئيسية وامللخصات 

التنفيذية إلى اللغات الست اخلاصة باألمم املتحدة.

تطلب التعليقات العامة في عدة مراحل في عملية وضع السياسات للسماح ألعضاء 
اجملتمع املهتمني بتقدمي آرائهم بشأن املقترحات املتعلقة بالسياسات، ولضمان أن التوصيات 

املتعلقة بالسياسة العامة تعكس اهتمامات ووجهات نظر مجتمع اإلنترنت على النطاق 
األوسع.

هذا وتنظر املنظمة الداعمة ذات الصلة في القرارات أو 
التوصيات الصادرة عن مجموعات العمل قبل إرسالها إلى 
مجلس اإلدارة. حيث يكون للمجلس السلطة النهائية في 

اعتماد أو رفض توصيات السياسات.

على  يعة  سر ة  �نظر

ICANN
ملخُصصة ا ء  سما أل ا و م  قا ر لأل نت  نتر إل ا كة  شر



املساهمون
يتضمن منوذج من أصحاب املصالح العامليني لدى ICANN شركات تطرح أسماء نطاقات 

للجمهور )املسجلني(، وشركات تقوم بتشغيل سجالت نطاقات املستوى األعلى )سجالت 
gTLD و ccTLD (  ، ومزودي خدمة اإلنترنت، ودوائر مصالح امللكية الفكرية، ومستخدمي األعمال، 

واملستخدمني غير التجاريني )مثل، األكادمييني واملنظمات غير احلكومية واملنظمات غير 
الهادفة للربح واملدافعني عن العمالء( ومستخدمي اإلنترنت الفرديني واحلكومات. تعتبر 

ICANN منتدى عاملًيا.

تعتبر ICANN منتدى عاملًيا. فاعتبارًا من منتصف عام 2013، أصبحت اللجنة االستشارية 
احلكومية متثل 125 دولة )إضافة إلى مفوضية االحتاد األفريقي، واالحتاد األوروبي والفاتيكان(. 
كما متثل منظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان أكثر من 135 نطاقًا لرموز البلدان. 

وفي جلنة At-Large االستشارية متثل أكثر من 150 من بِنى At-Large من جميع املناطق 
اجلغرافية.

القيادة
رئيس مجلس اإلدارة : الدكتور ستيفني كروكر 

الرئيس واملسئول التنفيذي: فادي شحادة  

املنشآت
متتلك ICANN ما يقرب من 200 موظف يعملون في املكاتب 
التابعة لها في سنغافورة وتركيا والواليات املتحدة واملراكز 

املشاركة في بلجيكا وجمهورية الصني الشعبية وأوروغواي. 

البرامج الرئيسية
أسماء النطاقات الدولية

تتسع رقعة نظام اسم النطاق على الصعيد العاملي وذلك 
مع دخول نطاقات املستوى األعلى بنصوص غير التينية 

في جذر اإلنترنت. حيث يوجد أكثر من 30 اسًما من أسماء 
النطاقات الدولية في منطقة جذر DNS في نصوص تشمل 

العربية والصينية )املبسطة والتقليدية( والسالفية والديفاناغارية. 

هيئة أرقام اإلنترنت املخُصصة

من صميم مسؤوليات ICANN التنسيق العاملي جلذر نظام أسماء النطاقات وحتديد عنوان 
 .)IANA( بروتوكول اإلنترنت، الذي يجرى من خالل قسم هيئة أرقام اإلنترنت املخُصصة

حيث تضطلع ICANN بهذه الوظائف لتحقيق الصالح العام، وذلك مبقتضى عقد مع وزارة 
االتصاالت واملعلومات الوطنية باحلكومة األمريكية ويعتبر العقد األخير ساريًا حتى 30 

هذا  هذا التاريخ مع وجود خيارات ملده حتى 30 سبتمبر 2019 شامالً  سبتمبر 2015 شامالً 
التاريخ. 

برنامج gTLD اجلديد

في عام 2012، تلقت ICANN أكثر من 1900 طلب للحصول على 
�نطاقات املستوى األعلى اجلديدة من خالل برنامج gTLD اجلديد

 الذي طرحته. ذلك البرنامج الذي يعتبر أكبر توسع في تاريخ أنظمة أسماء النطاقات. ومن 
 COM. ،املنتظر زيادة عدد امتدادات أسماء نطاقات اإلنترنت العامة لتتجاوز 22 )مبا في ذلك

و.INFO و.NET( في اجلذر اآلن. 

املكاتب املشاركة: 

�بكني
�بروكسل 

�مونتيفيديو
واشنطن

املكاتب التابعة: 

�إسطنبول
�لوس أجنلوس   

سنغافورة 
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الفروع في لوس أجنلوس وكاليفورنيا


