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 .واحد إنترنت .واحد عالم

ICANN  إنترنت ٌتٌحهً منظمة عالمٌة تعمل على تنسٌق أنظمة معّرفات اإلنترنت الفرٌدة للمصلحة العامة على مستوى العالم مما 
سٌاسات من باإلضافة إلى أصحاب مصلحة متعددٌن المتمٌز ب الحصريICANN وذج نم ٌعملو. عالمً قابل للتشغٌل المتعددو فردي

الكمبٌوترات والهواتف واألجهزة واألشخاص  خبلل ملٌارات من المعرفات الفرٌدة لنظام اإلنترنتل استخدام ٌتسهعلى وضع المجتمع 
 المتصلٌن على شبكة إنترنت واحدة واألشخاص الذٌن ٌستخدمونها.

 .واحد إنترنت. واحد عالم :NNAII رؤية

 :ICANN مهمة

 الفرٌدة ذات المعّرفاتاإلنترنت العالمٌة  ألنظمةالمستوى العام، على  تنسٌق،ال. 

 نظمة معّرفات اإلنترنت الفرٌدة.التشغٌل الثابت واآلمن أل ضمان  

 ومنافذ (AS)وأرقام النظام المستقل  (IP)وعناوٌن بروتوكول اإلنترنت  (DNS)تتألف أنظمة المعّرفات الفرٌدة من: نظام اسم النطاق 
العام القابل للتشغٌل من العمل على صٌانة اإلنترنت الفردي التزامها بتؤكد  ICANNإضافة إلى أن  .المعلماتالبروتوكول وأرقام 

 واإلنترنت العالمً..أطراف متعددة

 الخطة. ذههمحددة فً  إستراتٌجٌة مجاالت تركٌزعلى أربعة  ICANNمل مهمة ورؤٌة توتش
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 ICANN؛ وتدوٌل (SSR)اإلستراتٌجٌة فً: التنسٌق العالمً للحماٌة واالستقرار والمرونة  لخطةلالموضوعات الرئٌسٌة  وتتمثل
وإطبلق برنامج  IANAوخدمة مستخدمً اإلنترنت من خبلل تجدٌد تعاقد  القابلة للتنفٌذ االتفاقٌاتوالسٌاسات  وصٌاغةوعبلقاتها؛ 

gTLD .وجدٌر بالذكر أن  الجدٌدICANN  ًعلى مستوى العالم ومدعومة  موظًفا 041هً مؤسسة عامة غٌر ربحٌة ٌعمل بها حوال
ملٌون  64والمسجلٌن حوالً  DLTg مع سجبلتالمبرمة بشكل أساسً من خبلل العقود  ICANN وتتلقىمن اآلالف من المتطوعٌن. 

 عالم واحد. إنترنت واحد. وشعارها نترنت العالمً والفردي.على صٌانة نظام اإل ICANNتعمل ودوالر كتموٌل سنوي. 



 



 الرقابةالتأثٌر مقابل 

 وتعزٌز: ضمان استقرار وحماٌة أنظمة المعّرفات المتمٌزة على اإلنترنت، وهً DNSاألهداف على نطاق  ICANNتصف مهمة 
 وٌتطلب سة من األسفل إلى األعلى مستقلة وذات أساس واسع.عملٌة وضع سٌا دعمباإلضافة إلى  لعمبلء،المتوفرة ل اتخٌارالو لتنافسٌةا

 لهاأن ٌكون  وٌنبغًبل منسجمة مع المهمة من المنظمة فهم األمور التً ٌمكنها وتكون وضع أهداف إستراتٌجٌة مناسبة وقابلة للتحقٌق 
وملزمة( بقوانٌنها الداخلٌة، )راتٌجٌة مبٌنة بمٌثاق اإلست ICANNخطة  إن علٌها. الرقابةمقابل األمور التً ٌمكنها وٌنبغً علٌها  فً تأثٌر

، ولكن من خبلل بالمائةمئة  DNSوقت تشغٌل  ICANNعلى سبٌل المثال، ال ٌمكن أن تضمن  وتأكٌداتها والتزاماتها. ومهمتها
ن الحماٌة واالستقرار التأثٌر على إجراءات المشاركٌن الرئٌسٌٌن لضما ICANNالمنتدٌات والتواصل وكذلك عبر التصدر، ٌمكن لـ 

  .رقابةوالمرونة ضمن مجاالت اإلنترنت لل

وٌنبغً أن تحدث تأثٌراً لتحقٌق أهداف لٌست خاضعة لسٌطرتها بل أهداف ٌمكنها على  ملتاإلستراتٌجٌة تش ICANNبالتالً، فإن خطة 
أهداف لتحقٌق عناصر من بٌان المهمة ضمن  علىمل الخطة تمن أجل توفٌر الفائدة إلى مجتمع اإلنترنت الواسع. كما ستش -المباشرة

علٌها، وكذلك تأثٌر واسع علٌها. من المهم أن  رقابةببعض ال ICANN. غالباً ما تكون ثمة أهداف تتمتع ICANNالمباشرة لـ  رقابةال
 تتم صٌاغة األهداف لتعكس هذه البٌئة بشكل صحٌح.

، فقد تمت رقابةاإلستراتٌجٌة ال تعكس االختبلفات بٌن مجاالت التأثٌر وال من صفحة واحدة للخطةالمكونة أن النسخة  من رغموعلى ال
صٌاغة األهداف مع أخذ هذا بعٌن االعتبار. إن الخطة من صفحة واحدة أعبله هً تمتزج مع الرسم البٌانً التالً الذي ٌبٌن طٌف تأثٌر 

ICANN لوضع أهداف قابلة للتحقٌق مستهدفة فً بٌان المهمة وتفٌد  على نطاق مجاالت التركٌز األربعة للخطة اإلستراتٌجٌة للرقابة
 المجتمع.

على  رقابةبدرجة عالٌة من ال ICANN، تتمتع ذلكمثاالً على  .رقابةكل مجال تركٌز فً الخطة بتوزٌع مختلف من التأثٌر مقابل ال ٌتمٌز
التأثٌر الشدٌد فٌما ٌتعلق بصون عملٌة وضع سٌاسة ولكن  الرقابة(، وبعض IANAاألهداف التً تندرج ضمن عملٌاتها )بما فً ذلك 

ICANN على مشكبلت  رقابةبنجاح، والتأثٌر أكثر من الDNS  البروتوكولوالمرتبطة غالباً بجوانب الحماٌة ووضع  –الواسعة 
 ونشره.
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 DNS وحماٌة استقرار

( تسهٌل 2تقر واآلمن ألنظمة معّرفات اإلنترنت الفرٌدة )ضمان التشغٌل المس (0):مخولة للقٌام بما ٌلً ICANN :التركيز مجال تعريف
تركز هذه النقطة على  .DNSاالسم الجذري لـ خادم( تنسٌق التشغٌل وتقٌٌم نظام 3و) gND المشاركة الدولٌة فً التنسٌق التقنً لـ

ٌمكن  سٌة لتحدٌد األنشطة الداخلٌة(.والعملٌات الرئٌ AINIأنشطة الحماٌة واالستقرار الخارجٌة )على سبٌل المثال، عملٌات تشغٌل 
المباشرة،أو المحدودة فً ظروف أخرى الستغبلل  رقابةفً ظروف معٌنة من خبلل ال DNSفً استقرار وحماٌة  ICANNإنجاز دور 

 بعبلقات ICANNادم اسم الجذر )حٌث تتمتع واآلخرٌن. تشمل األمثلة على هذه الظروف خ أصحاب المصلحةمنصبها للتأثٌر على 
اسم النطاق من المستوى  مادووخ( عبلقات مباشرة(  ccTLDاسم خوادمو( السٌطرة المباشرة عبر العقد( gTLDاسم  خوادمو( مباشرة

  .والتعلٌم SSAC، وأفضل ممارسات IETFالثانً واألدنى )المبلٌٌن منها، تحت تأثٌر 

 IPوعناوٌن  DNSوألنظمة المعّرفات الفرٌدة العالمٌة ) (SSR)نت جدٌر بالذكر أن الحماٌة واالستقرار والمرونة لئلنتر :البيئي المسح
 والصناعة ومستخدمً اإلنترنت على مستوى العالم. ANINNوالمعلمات والمنافذ( من األهمٌة بمكان وتحتل األولوٌة لدى  IDوأرقام 
SSR  من العناصر الرئٌسٌة لمهمةICANN إساءة االستخدام والهجمات ضد .DNS خرى لئلنترنت تمثل تحدٌاً لحماٌة والبنى األ

المعّرفات الفرٌدة. الهجمات اإللكترونٌة تتزاٌد من حٌث الحجم والنوعٌة وهً تستهدف األفراد والشركات والحكومات. ٌكتسب التخطٌط 
الجدٌدة )بما  TLDsإضافة إلى ذلك فإن  قوة دفع طالما زادت خطة المنظمات مع تنفٌذ اختبار المحاكاة. (BCP)المستمر للتجارة 

تتعاونان على  TLDو ICANN( والنمو اإلجمالً فً أسماء النطاق سٌستمر فً توفٌر الفرص والتحدٌات طالما كانت IDNsٌتضمن 
أن تؤدي زٌادة نقاط الضعف عبر اإلنترنت عن طرٌق زٌادة  ومتغٌراتها IDNsكما ٌمكن لـ  الحفاظ على االستقرار والحماٌة والمرونة.

األخٌرة فً  IPv4ٌتم تخصٌص مجموعات عناوٌن  الجذر. خوادمال، وبالتالً، قد تعرض للخطر حماٌة واستقرار مواقع االحتٌ
ICANN / RIR  بطرٌقة موجهة مع تبنً المجتمع الدولً لعناوٌنIPv6. وهً تمثل األمور  ولضمان الحماٌة واالستقرار والمرونة

 العمل بالشراكة مع اآلخرٌن حول تلك القضاٌا. ICANNالحاسمة ألنظمة المعّرفات الفرٌدة، ٌجب على 

ف اوكل هدف به أهد أربعة أهداف إستراتٌجٌة تركز على مناطق الحماٌة واالستقرار والمرونة. ICANNحددت  :اإلستراتيجية األهداف
 واألهداف اإلستراتٌجٌة هً: أخرى ذات صلة وٌعمل المجتمع على دعم تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة طوال فترتهم فً تنفٌذ تلك الخطة.

. DNSتعمل مع المجتمع على ضمان حماٌة واستقرار ومرونة وهً  ICANN منذ بدء تأسٌس. وتوجٌهها DNS جهوزٌة على الحفاظ
%( دون وسائل 011بنسبة  DNSهدف إستراتٌجً قوي )الحفاظ على جهوزٌة  ICANNإنها تمثل منطقة حٌث ٌكون لـفبالطبع و

التأثٌر بها بشكل كبٌر، ومجاالت  ICANN، وجوانب معٌنة حٌث ٌمكن لـ ICANNرقابةمة جوانب معٌنة خاضعة للضمان تحقق ذلك. ث
 فهم مجتمعً مشترك. على سبٌل المثال، ٌمكن لـ أن تدفع بشكل مباشر أكثر االتصاالت بها لتحقٌق ICANNمعٌنة حٌث ٌمكن لـ 

ICANN عملٌات التشغٌل للجذر  وضمان استقرار واستمرار رقابةأن تعمل على الTٌمكن لـ .ICANN  أن تقوم كذلك بعقد عبلقات
وهً تتضمن  DNSوالمسجلٌن بهذه المنطقة. المشروعات اإلستراتٌجٌة لدعم جهوزٌة  TLDsتعاقدٌة وعبلقات قوٌة أخرى مع 

على تحقٌق  ICANNوف تعمل . سIPv6وتسهٌل تبنً  IPv4التخطٌط لبلستمرار التجاري للسجبلت والمسجلٌن، واتصاالت استخدام 
والهٌئات التجارٌة والمستهلكة. وسٌركز الطاقم والمجتمع على  ISPsعبر  IPv6لتأٌٌد )من خبلل الدوائر االنتخابٌة( تبنً  RIRمصالح 

 والتكامل األفضل للجهود العالمٌة. DNSبناء أهلٌة 

لتمثل هدفاً إستراتٌجٌاً  (DNSSEC)تدادات حماٌة اسم النطاق سٌستمر تنفٌذ ام .اإلجمالٌة الفرٌدة المعّرفات أنظمة حماٌة زٌادة
مع  ICANNوتقلٌل مخاطر بعض السلوكٌات الخبٌثة. ستعمل  DNSآلٌة للمصادقة على طلبات  DNSSEC. توفر ICANNلـ

على  DNSSECفً العمل مع المجتمع لنشر واستخدام  ICANNستستمر  أمام الهجمات. DNSالمجتمع على مراقبة وتحسٌن مرونة 
على أن ٌتم التعاقد فً المناطق الخاصة بهم بحلول نهاٌة  فً الدول النامٌة LTgTجدٌد  31بهدف الوصول إلى  gNDكافة مستوٌات 
على تنسٌق تطوٌر البنٌة  ICANNكما ستعمل  بشكل موسع فً نهاٌة فترة تنفٌذ الخطة. DNSSECوسٌتم تبنً  2100العام التقوٌمً 

 (.AIكوسٌلة لزٌادة حماٌة بروتوكول اإلنترنت ) (RPKI)للموارد العامة التحتٌة الرئٌسٌة 

تعٌق  الهجمات على نظام المعّرف الفرٌد ٌمكن أن تأتً من أي مكان حول العالم.. الفرٌد المعّرف حماٌة فً العالمٌة المشاركة زٌادة
ٌركز العاملون والمجتمع على التواصل والتنسٌق العالمً س أنظمة الحماٌة الدولٌة القوٌة ومهاراتها بشكل أولً السلوكٌات الضارة.

اإلجمالٌة ودعم المنظمات اإلقلٌمٌة والمحلٌة لكً  للتأثٌر على تحسٌن الحماٌة (RIR)للحماٌة مع مشغلً سجبلت اإلنترنت اإلقلٌمٌة 
ً مجتمعها لوضع منهج لترسٌخ ستتبع صدارة مجموعات العمل ف ICANNتصبح رواداً بالتروٌج لبلستقرار والحماٌة والمرونة. 

، أو حلول مناسبة أخرى لمواجهة مشكبلت IDNوإٌجاد حلول لتباٌن  ،(DNS CERT) للطوارئالحلول، مثل تنسٌق فرٌق االستجابة 
  .Whoisحماٌة اإلنترنت. كذلك ٌحتاج عمل المجتمع إلى تسهٌل قبول بٌانات التسجٌل الدولٌة فً قاعدة بٌانات 

 DNSبشكل مباشر على تحسٌن حماٌة واستقرار  ICANNهذا مجال حٌث ستؤثر جهود . DNSلـ العالمٌة اطرالمخ إدارة تنسٌق
بالتنسٌق إلدارة  ICANNسوف تعمل  .للطوارئاإلجمالٌة عن طرٌق المشاركة الدولٌة بمواصلة التمارٌن والتدرٌب ومحاكاة االستجابة 

سوف تعمل  مرار السجل والمسجل وأداء ممارسات المحاكاة التجارٌة.العالمٌة المحسنة من خبلل التخطٌط الست DNSمخاطر 
ICANN  مع األطراف األخرى لحماٌة تكاملDNS  العالمٌة من خبلل مبادرات مثل التدرٌب لعملٌات تشغٌلTLD .ICANN  ستعمل

 BCPج العمل فً المجتمع لتطوٌر أٌضاً على تشجٌع التنسٌق مع مجتمع حماٌة الكمبٌوتر واالستجابة للحوادث لتحسٌن وتسعى لتروٌ
 إلى العمل مع اآلخرٌن لتطوٌر هدف نماذج إدارة المخاطر. ICANNواالختبارات لمواجهة المخاطر والتهدٌدات. سوف تسعى 



 هً: DNSبشكل موجز، المقاٌٌس اإلستراتٌجٌة لمجال تركٌز استقرار وحماٌة  :اإلستراتيجية المقاييس

 011 الجذر % وقت تشغٌلL 

 وقت تشغٌل 011"رة بوضع المجتمع لمؤشرات األداء الرئٌسٌة لقٌاس مباش %gND" 

 011 التزام تعاقدي مع اتفاقٌات مستوى خدمة وقت تشغٌل %LTg 

  مواصلة األعمال العالمٌة ممارساتعدد من 

  ًمواصلة األعمال العالمٌة ممارساتتنوع المشاركة ف 

 تبلغ توقٌعات DNSSEC TLD وسٌتم اعتمادها على نطاق 2100ل النامٌة فً عام جدٌدة فً الدو 31: عدد 
 واسع بحلول نهاٌة فترة الخطة

  انتهاءعدم وجود مشاكل باستقرار اإلنترنت بسبب IPv4 

  أمانالمباشرة بجهود RPKI  وإكمال السٌاسة ضمن فترة الخطة 2100فً عام 

  تحدٌد المقاٌٌس لضمان تكرٌس النسبة المئوٌة المناسبة من مٌزانٌةICANN الستقرار وحماٌة ومرونةDNS  



  المستهلك وخٌار وثقة التنافسٌة

 والدخولة األمر الذي ٌتٌح المنافسة نفتحالعمل من خبلل عملٌات شفافة وم (0) :ٌلً بما لقٌامبا ICANN تتعهد :التركيز مجال تعريف
( تقدٌم 3الجدٌدة و) TLDsالحاالت ضمن إضافة ( تطوٌر السٌاسات لتحدٌد الظروف و2فً األسواق ذات الصلة باإلنترنت و) الواضح

فً  DNS( تعزٌز ثقة المستهلك واختٌار 4المنافسة فً تسجٌل أسماء النطاق حٌث تكون الممارسات المعمول بها مفٌدة للصالح العام و)
لمجتمع لتحدٌد ا عن طرٌق العمل مع أصحاب المصلحةنمط تعدد  تسهٌل فًفً مجال التركٌز هذا  ICANNدور  وٌتمثل السوق.

واالبتكار والتخفٌف من  سلوكٌات الثقة واالختٌار والتنافسالرقابة على ووضع وتنفٌذ سٌاسات ستؤدي إلى التروٌج من خبلل التأثٌر أو 
 بحافظة من المشارٌع تنشر هذه السٌاسات الجدٌدة فً المجتمع. ICANNتحتفظ  إساءة االستخدام.

تمثل نطاقات رمز الدولة المستوى األعلى  اسم نطاق. 211,111,111من  أكثرعلى  2101 ٌةالتقوٌمالسنة أقفلت  :البيئي المسح
(ccTLDs)  ًتمت إضافة العدٌد من أسماء نطاق المستوى األعلى الدولٌة  نمواً فً هذه البٌئة. األسرع قطاعالحالٌا(IDN)  إلى

؛ 0895فً  com (TLD).تم إنشاء نطاق المستوى األعلى العام. ."إلى ٌمٌن النقطة"اإلنترنت: للمرة األولى تم استخدام حروف لغوٌة 
 سجل اإلنترنت وأسواق السجل تظل مشتملة على العدٌد من النماذج التجارٌة المختلفة. بالعدد. 281قد زادت ألكثر من  TLDsوإجمالً 

كما هو الحال مع أي سوق ٌصل  عالٌة. بنماذج أعمال مبتكرة وتوقعات ( سٌتمتعونIDN)بما ٌشمل  TLDالعدٌد من متقدمً طلبات 
وبشكل مهم، ركزت  مرحلة النضوج: ستزداد المنافسة، وستصمد بعض نماذج األعمال وستتعرض للمنافسة، وستفشل غٌرها وتزول.

ICANN .ٌة الحماٌة تشٌر التعلٌقات إلى زٌادة أهم الكثٌر من االهتمام على االستمرارٌة وحماٌة المسجلٌن كعملٌة جدٌدة ٌتم تنفٌذها
أن  الذي مفاده مفهومالتشمل ثقة المستهلك، على سبٌل المثال ال الحصر،  وتحسٌن آلٌات التوافق وتحسٌن ثقة المستهلك. DNSلـ

 المفهومٌشمل خٌار المستهلك، على سبٌل المثال ال الحصر، و المعّرفات المتمٌزة تعمل طوال الوقت، وتحقق نتائج متسقة عند استخدامها.
أنه ٌمكن للمستخدمٌن الولوج إلى معّرفات متمٌزة بلغاتهم ونصوصهم اللغوٌة. بحلول نهاٌة فترة تنفٌذ الخطة فإن أكثر من  فادهالذي م

 اسم جدٌد قد تكون موجودة فً العدٌد من المناطق اإلبداعٌة المبتكرة. 011,111,111

 ٌها.خمسة أهداف إستراتٌجٌة تركز عل ICANNحددت  :اإلستراتيجية األهداف

وضعت هدفاً إستراتٌجٌاً لبلستمرار فً فتح اإلنترنت أمام  ANINNوالجدٌر بالذكر أن  .(IDNs) لغات بعدة TLD من المزٌد إتاحة
 gTLDsمن خبلل عملٌة التتبع السرٌع و IDNsوتتمثل األهداف اإلستراتٌجٌة فً االستمرار فً تنفٌذ  أكثر من لغة وثقافة حول العالم.

الجدٌدة الفرصة لمزٌد من المجتمعات واللغات لٌتم  gTLDsتقدم  .ccNSOالتً تتم حالٌاً ضمن  IDNتطوٌر سٌاسة  الجدٌدة وعملٌة
على توفٌر برامج التوعٌة  ccTLDستشجع مجتمع  ICANNتمثٌلها باإلنترنت لتوسٌع اختٌار المستهلك لعملٌات تسجٌل اسم النطاق. 

 gTLDو LLLTgبنجاح من خبلل برامج  AgNTستوفر إدارة برنامج فعالة لنشر  ، وكذلكccIDNsحول القٌمة اإلضافٌة لنشر 
( التً IDNاإلقلٌمٌٌن، والمدونات، ومنتدٌات برنامج  IDNلتكوٌن آلٌة )مثل. مستشاري  ccTLDمع مجتمع  ICANNالجدٌدة. ستعمل 

 عالمٌاً.  IDNsنشر ونجاح  ستساعد على توسعة

 العالمٌة للتقنٌة وعملٌات التشغٌل وهً الهدف الرئٌسً لـ DNSتوسٌع مجموعة مهارات . اعةالصن فً اإلقلٌمٌة المشاركة زٌادة
ICANN وسوف تؤدي .IDN  وبرامجgTLD  الجدٌدة فً السجبلت الجدٌدة والمسجلٌن بكل المناطق الدولٌة. وسوف تحرص
ANINN تتضمن المشروعات  ٌن فً كل المناطق.على بناء األهلٌة لخدمة األطراف المتعاقدة ومصالح المسجلٌن والمستخدم

 المحلٌٌن ومجتمعات اإلنترنت المحلٌة. TLDومشغلً  ISOCاإلستراتٌجٌة المحددة إجراء برامج تعلٌمٌة وتدرٌبٌة بالشراكة مع 

ثٌر عن طرٌق استخدام مشارٌع ذات تأ الضارةهو الحد من وقوع وتأثٌر السلوكٌات  ICANNإن هدف  .الضارة اإلجراءات من الحد
وٌنبغً العمل على تحسٌن المشروعات ذات الصلة لتحسٌن التوافقات التعاقدٌة للمسجلٌن  العالم. حولعلى سلوكٌات مشتركً اإلنترنت 

 الموسع، وحماٌة البٌئة التً ٌمكن توقعها للمستخدمٌن من خبلل مٌثاق لحقوق المسجلٌن Whoisوالسجبلت والسعً نحو تنفٌذ برنامج 
والهٌئات األخرى على حماٌة وتعزٌز  WIPOوسوف ٌستمر الطاقم والمجتمع فً العمل مع  فاقٌة اعتماد المسجلٌن.ودمج تعدٌبلت ات

  حقوق الملكٌة الفكرٌة باإلنترنت.

هدفاً  ICANNوقد وضعت  األهمٌة. اٌذكر أن اإلنترنت هً هدف ومصدر لبلبتكار التقنً واإلبداع التجاري ذ .الصناعً االبتكار تعزٌز
 ثل فً التعرف على اإلبداع المشابه وتوفٌر االرتقاء المستقر بنظام المعّرفات الفرٌدة.ٌتم

ذات  ICANNٌجب أن تواصل مشارٌع  لدخول المفتوح لؤلسواق ذات الصلة باإلنترنت حول العالم.تسهٌل ودعم ال العادلة الفرص تعزٌز
على  ICANNالصلة بهذا الهدف دعم تطوٌر وتنفٌذ العملٌات والسٌاسات الشفافة والمكشوفة التً ستمكن من المنافسة. وسوف تعمل 

مع المجتمع على تحدٌد المساعدات  ICANNكما هو متوقع. سوف تعمل  IDNsلضمان تشغٌل  IDNAتعزٌز تنفٌذ ونشر بروتوكول 
وسوف ٌعمل الطاقم والمجتمع على التركٌز على التقاط وتقٌٌم ودمج اإلدخاالت لبرامج اإلدخال المفتوحة المحتملة للمنظمات المحرومة. 

  الجدٌد. gTLDsو IDNsمثل 

 



 ً:ف المقاٌٌس اإلستراتٌجٌة لمجال تركٌز التنافسٌة، وثقة المستهلك وخٌار المستهلكتتمثل بشكل موجز،  :اإلستراتيجية المقاييس

  إطبلق برنامجgTLD الجدٌد والمعالجة فً الموعد المحدد للطلبات 

  عددIDN ccTLDs المفوضة أثناء فترة الخطة 

  التتبع السرٌع لـgTLDs الجدٌدة وIDN تنفٌذ مقاٌٌس النجاح التً تتماشى مع قٌم :ICANN  الجوهرٌة وأهداف
 البرنامج األصلٌة

  قٌاس فعالٌة آلٌات حماٌة الحقوق فً برنامجgTLD الجدٌد 

 وتقدٌم تقارٌر عن سٌر عمل الخطة طة برنامج تعلٌمً إقلٌمً موسعةخ نشر 

 نظام التزام تعاقدي لمواجهة مساحة  نشر وتنفٌذTLD  ًالمتوسعة حدٌثا 

  اإلطبلق والمعالجة فً الموعد لتعزٌزات برنامجWhoisوخاصة لمواجهة البٌانات الدولٌة ، 

  2100إنهاء مٌثاق حقوق المسجلٌن بحلول عام 

  التام لتعدٌبلت التطبٌقRAA ذات الصلة بالتجدٌدات التعاقدٌة ذات الصلة 

  إطبلق وتنفٌذ بروتوكولIDNA  أثناء فترة الخطة، وتشجٌع تنفٌذ بروتوكوالتIDNA  الجدٌدة فً مجتمعDNS ،
 "ح.انجحقق الٌ" IDNsوقٌاس تنفٌذ تغلغله وفعالٌته فً جعل 



 IANA ذلك فً بما المركزٌة التشغٌل عملٌات

تنسٌق تحدٌد محددات اإلنترنت التقنٌة للحفاظ  (1) :ٌلً بما IANA –من خبلل وظٌفة  –تتمتع  ICANNكما أن  :التركيز مجال فتعري
( تنسٌق تخصٌص وتحدٌد 3و) DNSجذر  خادموتشغٌل نظام  IP( تنفٌذ ومراقبة الوظائف لتنسٌق مساحة عنوان 2على اتصال كامل و)

( االلتزام بالشفافٌة والمسئولٌة والمٌزانٌة وعملٌات 4): والمنافذ والمحددات( وكذلك AIو DNSفرٌدة )المجموعات الثبلث للمعّرفات ال
مجال التركٌز هذا ٌتمٌز  فً ICANNن التقدم مقابل اللوائح وخطط التشغٌل واإلستراتٌجٌات. دور ( نشر التقرٌر السنوي ع5التشغٌل و)

وتقدٌم التقرٌر، وااللتزام، والشفافٌة  أثناء العملٌات، ICANNالتشدٌد على طرٌقة أداء عملٌاته األدائٌة و بالسٌطرة المباشرة على
 والمساءلة. 

 وٌوفر هذا المجال التحسٌن المستمر والمتمٌز فً كل نقطة وكل مجال:

 تقٌٌم البٌئة الحالٌة .0

 إنشاء خطة لعدد من التحسٌنات المحددة .2

 قٌاس قٌمة هذه التحسٌنات عند تنفٌذها .3

تشغل  لئلنترنت. gNDعلى بناء األهلٌة والقدرة على تقدٌم الخدمات وتنسٌق  ICANNتركز العملٌات الرئٌسٌة لدى  :البيئي المسح
ICANN الجذر خادم T .ًإن تفوق عملٌات التشغٌل هو أمر  وتتمتع بمهارات قوٌة وتعمل على توثٌق المشاركة مع المجتمع الدول

كما ٌستمر اإلنترنت فً التزاٌد والنمو والتطور، ٌجب النظر بعٌن االعتبار  الجدٌدة. gTLDرامج وب IDNمتطلب لدعم التتبع السرٌع لـ
طوال  وعملٌات التشغٌل. ANINNوالمعاٌٌر الجدٌدة( حٌث أنها تكون ذات صلة بنشأة خدمات  RPKIللعملٌات التقنٌة المتقدمة )مثل 

على زٌادة الحمل على عملٌات التشغٌل من بٌنها: تقدٌم نطاقات المستوى األعلى  فترة تنفٌذ الخطة هناك العدٌد من العوامل التً ستعمل
من  0889فً  IANAتنفٌذ عملٌات تشغٌل  ICANNبدأت  الجدٌدة واالتصال الزائد بالمجتمع العالمً والنمو السرٌع فً عدد األجهزة.

 ICANN. وسوف تقدم 2100سبتمبر  31دد السنوات الحالً فً خبلل اتفاقٌة مع حكومة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. ٌنتهً العقد متع
. IANAأو استبداله، وهو بموقع جٌد للتنافس على منحه، ومن المتوقع أن ٌواصل العمل على تشغٌل وظٌفة  IANAمقترح تجدٌد تعاقد 

لى صٌانة اإلنترنت العالمً ، تشارك بفعالٌة مع المنظمات العالمٌة األخرى للعمل عIANA، بما فً ذلك وظٌفة ICANNكما أن 
  الفردي.

  والعملٌات الرئٌسٌة ومجاالت تركٌزها. AINI تجد أدناه األهداف اإلستراتٌجٌة لـ :اإلستراتيجية األهداف

 (IANA)بالعمل على التمٌز فً وظٌفة هٌئة األرقام المخصصة لئلنترنت  ICANNتلتزم . IANA تشغٌل عملٌات متابعة استمرار
طوٌل  AINIوتأمٌنه من خبلل المنح المتوقع لعقد وظائف  IANAواستمرار التسلٌم المحاٌد لخدمات  ئٌسٌة األخرى.والعملٌات الر

لدعم  (EFQM)وتحسٌنات العملٌة من خبلل المؤسسة األوروبٌة إلدارة الجودة  IANAفً االستثمار فً بنى  ICANNتستمر  األمد.
ستعمل على إدخال تحسٌنات على الحماٌة  ICANNوخبلل فترة تنفٌذ هذه الخطة،  .AINI تلبٌة أو تجاوز اتفاقٌات مستوى الخدمة لـ

تركز  IANA( مع االستمرار فً ترقٌة العملٌات اآللٌة )خاصة أداة إدارة المنطقة الجذرٌة(. ستظل وظٌفة RPKI)خاصة نشر واستخدام 
ولكن كذلك العمل  IANAسوف نستجٌب الستمرار مراقبة أداء . وDNSSECعلى المعالجة الزمنٌة لطلبات المعّرفات الفرٌدة وإدارة 

  على تنفٌذ اإلجراءات القٌاسٌة الخاصة بنا وآلٌات االقتراح.

من العمل وفق النموذج وإمداد مجتمع اإلنترنت الدولً بنموذج الشفافٌة والتعاون  ICANNتمكٌن  .T الجذر تشغٌل عملٌات تمٌز
بالتقدٌر  ICANNعن فرص لمشاركة هذه المعرفة من خبلل التوعٌة الدولٌة. وستحظى  ICANN وسوف تبحث .دمالعملٌات تشغٌل الخ

 على أنها مدٌرة المنطقة الجذرٌة من الطبقة العلٌا.

مبادرة فعالٌة عملٌات التشغٌل المتضمنة على المدى الطوٌل لقٌادة العملٌات والنظام  ICANNتنفذ  .التشغٌل عملٌات وكفاءة فعالٌة
بالعمل على تحسٌن الفعالٌة المستمرة والكفاءة السٌاسٌة وتطور السٌاسة وتنفٌذ  ICANNتلتزم  ٌق فً عملٌات التشغٌل الرئٌسٌة.والتوث

المستمرة للعمل على  GNSOالعملٌات ونموذج أصحاب المصلحة المتعدد الذي ٌعمل على إشراك المجتمع العالمً. وهو ٌدعم مبادرة 
فً تقوٌة الحماٌة واالستقرار  ICANNوكذلك التشجٌع ودعم المبادرات اإلضافٌة. وسوف تستمر  (PDP)تحسٌن عملٌة وضع السٌاسة 
الذي ٌضمن: استمرار تحسٌن عملٌات التشغٌل والحفاظ على  من خبلل مبادرة فعالٌة عملٌات التشغٌل األمر واستمرار العملٌات الخاصة

ه المجاالت )الحفاظ على العاملٌن، أنظمة التشغٌل الداخلٌة، دعم مجلس اإلدارة( هم العاملٌن وإشراكهم. العاملون الذٌن ٌعملون فً هذ
 . بالتالً، فإن هذه األهداف هً إستراتٌجٌة بطبٌعتها.DNSوتنسٌق  DNSضرورٌٌن لدعم األهداف الرئٌسٌة المرتبطة مع استقرار 

حول العالم والعمل بعدة لغات وتعدد  المصلحة بصحالخدمة ألعن طرٌق تقدٌم مستوٌات كافٌة من ا ووجودها الدولٌة العملٌات تقوٌة
المناطق الزمنٌة. إن اإلنترنت هً تكنولوجٌا عالمٌة افتراضٌة، ولكن األشخاص الذٌن ٌجعلون أنظمة التعرٌف الممٌزة لئلنترنت تعمل 

فترة تنفٌذ الخطة على استمرار مطالبة خبلل  TLDsالجدٌدة و IDNsتقدٌم سٌساعد  ٌقعون فً جمٌع المناطق الجغرافٌة فً العالم.
ICANN .إحدى السمات الهامة لتقوٌة عملٌات التشغٌل فً الحفاظ أو تحسٌن معاٌٌر الخدمة فً كافة تتمثل و لبناء األهلٌة والحضور

كما ستشترك  دة.الجدٌ IDN ccTLDsو gTLDsمقاٌٌس عملٌات التشغٌل األساسٌة خبلل فترة تنفٌذ هذه الخطة بما ٌتضمن إدارة تأثٌر 
ICANN  بفعالٌة مع المجتمع التقنً، مثلIETF الجذر، ومجتمعات  خوادم، ومدراءRPKI  لكلRIR. 



زٌادة األهلٌة واالستقرار ألعمال التشغٌل وفعالٌات التشغٌل الزائدة وتقلٌل تكالٌف التشغٌل  :ٌلً لتحقٌق ما والضوابط المالً النظام تحسٌن
وفرها وتسرٌع إنشاء ونشر للتقارٌر والوصول بشكل أفضل إلى المعلومات المالٌة وتحسٌن خدمة المستهلك وتحسٌن تكامل البٌانات وت

على تحسٌن العبلقات المتداخلة بٌن الخطط اإلستراتٌجٌة  ICANN)سواء الداخلٌة والخارجٌة( واالستقرار الكبٌر لقاعدة التقنٌة. ستعمل 
 كل من مجاالت التركٌز اإلستراتٌجٌة األربعة وتبرٌر مستوٌات النفقات.  المخصصة لدعم والتشغٌلٌة وتحدٌد المٌزانٌات التشغٌلٌة

 هً: IANA بشكل موجز، المقاٌٌس اإلستراتٌجٌة لمجال تركٌز العملٌات الجوهرٌة بما فً ذلك :اإلستراتيجية المقاييس

  تلبٌة أو تخطً أداء اتفاقٌة مستوى خدمة عقدIANA 

  منح عقد متابعةIANA 2100بدٌله لعام  أو 

  تبٌن تصنٌفاتEFQM التحسٌنات على مدار الزمن 

  نشرRPKI  2100فً عام 

 011 الجذر % وقت تشغٌلL 

  معالم برنامج الفعالٌة التنظٌمٌة، والمقاٌٌس والنتائج 

  ًتعرٌف مقاٌٌس مستوى خدمة حامل األسهم العالم 

  التنفٌذ نظام تكنولوجٌا المعلومات المالٌة الجدٌد لـICANN  2100لعام  

 أداء االلتزام التعاقدي  وتقدٌم تقارٌر ونشر مقاٌٌس إضافٌة وضع 



 اإلنترنت لحوكمة صحً بٌئً نظام

العمل لصالح المنفعة العامة لمجتمع اإلنترنت ككل  (0) ٌلً هً مخولة بما ICANNالجدٌر بالذكر أن  :التركيز مجال تعريف
( التعاون كما ٌجب مع المنظمات الدولٌة ذات 3و) ICANNٌر السٌاسة ذات الصلة بمهمة تنسٌق مشاورات المجتمع البٌنٌة وتطو (2و)

( العمل وفق 5لصالح المصلحة العامة مع االلتزام بالمساءلة والشفافٌة و) DNS( ضمان إجراء قرارات التنسٌق التقنً لـ4الصلة و)
 ICANNدور  فً كافة المجرٌات. ICANNالعام ممن ٌفٌدوا نموذج أصحاب المصالح والقطاع الخاص لٌقود المنظمة بإدخاالت من 

 ٌتطلب هذا من اإلنترنت المتمٌزة. معززة لؤلحكام الجٌدة ألنظمة تعرٌف فً مجال التركٌز هذا هو المساهمة بوضع ونشر وتشغٌل آلٌات
ICANN ًبشكل  ول الموضوع وتقٌٌم سٌر التقدموالفرص األخرى للحوار مع المجتمع ح والتأثٌر فً منتدى أحكام اإلنترنت المشاركة ف

ٌشمل وٌوفر صوتاً للعدٌد من المجموعات المتنوعة مثل: الجغرافٌة والحكومٌة والمتعلقة باألعمال  أصحاب المصلحة دوري. نموذج تعدد
ً أن تتوافق مع منفعة الموضوعة ٌنبغ ICANNباإلضافة إلى هذا، سٌاسات  . والفنٌة وغٌر الفنٌة ومتعددة الثقافات وعموم المستخدمٌن.

  المصلحة العامة.

مخولة بالعمل لصالح مجتمع اإلنترنت ككل. ٌمثل العامة مجموعة متنوعة ومتفاوتة من المجتمعات  ICANNوتعتبر  :البيئي المسح
ملٌات التشغٌل المنزلٌة ومع استمرار اإلنترنت فً التمكٌن الزائد لع المتشابكة فً مصالحها عبر اإلنترنت وتشغٌل النظام البٌئً المعقد.

فً سبتمبر  الهائلة واإلنتاج المنزلً وعملٌات التشغٌل الحكومٌة الٌومٌة وأنشطة الحماٌة العالمٌة، ٌجب تقٌٌم ملف أحكام اإلنترنت.
خاصة بـ التأكٌد على االلتزامات )التأكٌد( الذي ٌؤكد على تنسٌق التحول التقنً ال ICANNوقعت وزارة التجارة األمرٌكٌة و 2118
DNS لئلنترنت إلى القطاع الخاص الذي تقوده المنظمات – ICANN.  وخبلل السنوات القلٌلة الماضٌة، زادت األمم المتحدة والهٌئات

 األخرى من مشاركتها فً أحكام اإلنترنت.

وكل هدف  .إلنترنتا ألحكام صحً بٌئً نظامأربعة أهداف إستراتٌجٌة فً مجال تركٌز  ICANNحددت  :اإلستراتيجية األهداف
ٌتضمن أهدف أخرى ذات صلة وٌعمل طاقم العمل والمجتمع على دعم تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة طوال فترتهم فً تنفٌذ تلك الخطة. 

 واألهداف اإلستراتٌجٌة هً:

ٌجٌة هذا الهدف بشكل تدعم المشروعات اإلسترات "عالم واحد. إنترنت واحد."ICANNللتقدم وفق رؤٌة  .وعالمً موحد عالمً إنترنت
 ICANNالجدٌد تستمر منظمة  gTLDsوبرنامج  IDNsو ccTLDsلـجٌد ضمن الخطة اإلستراتٌجٌة الكاملة. ومع النمو المحتمل 

بالحفاظ على اإلنترنت الفردي والعالمً واستخدام الملف الزمنً لئلنترنت على مستوى العالم. سٌشمل عمل العاملٌن تطوٌر قٌادة شاملة 
 لمسائل الرئٌسٌة للتأثٌر عن مواصلة جذر تفوٌضً فردي. وبشكل خاص، الحفاظ على اإلدارة المستقرة لنظام التسمٌة والعناوٌن.حول ا

العامة، والمساءلة والشفافٌة لضمان أن تعكس  والتعلٌقات لآلراءبالحفاظ على آلٌات قوٌة  ICANNتلتزم  .المصلحة أصحاب تنوع تكوٌن
المشارٌع اإلستراتٌجٌة التً تتضمن التعزٌز المستمر  العامة وأن تكون مسئولة أمام كافة المساهمٌن من خبلل: هذه القرارات المصلحة

بنشاط فً  ICANNكما ستشارك  لنموذج أصحاب المصلحة الذي ٌشجع وٌدٌر التجمٌع النشط لوجهات النظر من المجتمع العالمً.
فً جهودها لزٌادة  ICANNإلنترنت بالشراكة مع المنظمات األخرى. وسوف تستمر مجموعة كبٌرة من المناقشات ذات الصلة بأحكام ا

سوف تعمل على الحفاظ على  ICANNالمشاركة المجتمعٌة والحث على استخدام مزٌد من تقنٌات المشاركة عن بعد. وبشكل هام، فإن 
ومنظمات الدعم واللجان  GACلمصلحة )أي عبر أعضاء المجتمع الحالٌٌن ودعمهم وبناء الجهود الحالٌة لتشكٌل نموذج أصحاب ا

االستشارٌة األخرى(. وٌتعرف نموذج أصحاب المصلحة لتأثٌر الحكومات والشركات والمنظمات غٌر الربحٌة ومدى تناسبها مع نظام 
نعمل على إضفاء صفة التسمٌة والعنونة. بدءاً من مقعد جدٌد فً مجلس اإلدارة ٌتم اختٌاره من قبل مجتمع عموم المستخدمٌن، كما س

الرسمٌة لآلراء من مجتمع عموم المستخدمٌن فً مناقشات مجلس اإلدارة. تحسٌن االتصاالت والتواصل عن طرٌق، على سبٌل المثال ال 
األهداف المبٌنة فً هذه الخطة اإلستراتٌجٌة ومواجهة اهتمامات المجتمع فٌما ٌتعلق  الحصر، صفحة إلكترونٌة تساعد على تحقٌق

 ترجمة، وتقدٌم الوافدٌن الجدٌد، وسٌاسة التصفح واألمور التقنٌة وسهولة الحصول على المعلومات.بال

المشروعات  هً مخولة بوضع السٌاسات المستندة إلى الحقائق واتخاذ القرارات. ICANNٌرجى العلم بأن  .والشفافٌة المستمرة المساءلة
فٌذ مراجعات التأكٌد على االلتزامات وتنفٌذ تقدٌم التقارٌر عن التأثٌر استناداً إلى النتائج اإلستراتٌجٌة ذات الصلة بهذا األمر تتمثل فً تن

 وتقدٌم التعرٌف بأحكام اإلنترنت لمجموعة موسعة من المشاركات الدولٌة وتعزٌز البرامج التً تعمل على تحسٌن المشاركة العالمٌة.
دعم واللجان االستشارٌة لضمان التحسٌنات على بنٌة المنظمة والمسئولٌة أمام لمنظمات ال ICANNالمراجعة المستمرة لتفوٌض لوائح 

  وسٌركز عمل الطاقم على تقدٌم تفسٌر شامل ومصحوب باألسباب التخاذ القرار والمنطق وراءه وموارد البٌانات. .أصحاب المصلحة

تكوٌن شبكة من العبلقات الدولٌة لتحسٌن المشاركة على ل 2116فً عام  العالمٌةببرنامج الشراكة  ICANNباشرت . الدولٌة المشاركة
المحلٌة فً مناطق معٌنة، لتلبٌة احتٌاجات  IDNالمستوى المحلً. وستستمر بتطوٌر البرنامج، وستشترك على األرجح نقاط اتصال 

على استقرار نظام التعرٌف  ظإلى الحفا ICANN باإلضافة إلى هذا، تهدف إلى أقصى حد. IDNاتصاالت معٌنة وزٌادة فعالٌة برنامج 
الحصول على المعلومات.  وحرٌة المختلفة ذات المصالح المختلفة مثل قوى تنفٌذ القانون تقر بسلطة ومشاركة العناصر وبالتالً ،المتمٌز

ع المنظمات )منتدى إدارة اإلنترنت( المتعاقبة والتعاون م IGFعلى: المشاركة فً منتدٌات  ICANNمن أجل تحقٌق األهداف، تعمل 
حول المعاٌٌر والممارسات األفضل واالشتراك فً المناقشات المكتبٌة وتدوٌن المناقشات والمبلحظات  OECDو EUالدولٌة مثل 

 واالشتراك مع الشركاء الصناعٌٌن.



م مجلس االستمرار فً خلق نظام بٌئً صحً ألحكام إلنترنت. وقد قا .اإلنترنت على اإلشراف فً ودورها’ ICANN فً الثقة
ICANN لدعم جهود بناء أهلٌة  بإنشاء لجنة العبلقات الدولٌة للمجلسICANN.  تسعىICANN المجلس وأن  لضمان استقبلل

وسٌعمل الطاقم على تقدٌم المساهمات القٌادٌة للمنتدٌات الدولٌة  .أصحاب المصلحةعضوٌة المجلس تعكس تنوع المشاركٌن بنموذج تعدد 
باإلضافة  إلنترنت بما ٌتضمن منتدى أحكام اإلنترنت الذي تنظمه األمم المتحدة والمنتدٌات الحكومٌة األخرى.والمناقشات حول أحكام ا

  .فً الدول النامٌة DNSالتدرٌب بالشراكة مع المنظمات األخرى لدعم احتٌاجات  ICANNإلى ذلك، ٌقدم برنامج منح 

 ٌجٌة لمجال تركٌز النظام البٌئً الصحً ألحكام اإلنترنت هً:بشكل موجز، المقاٌٌس اإلسترات :اإلستراتيجية المقاييس

 اإلنهاء فً الوقت المناسب لمراجعات التأكٌد 

 تحدٌد مجلس اإلدارة فً الوقت المناسب وإجراءاته لتنفٌذ توصٌات المراجعة لتأكٌد االلتزامات 

 مواصلة الجذر التفوٌضً الفردي 

 أصحاب المصلحةفً نموذج تعدد  أصحاب المصلحةى نطاق إضفاء الصفة الرسمٌة على عملٌة المشاركة عل 

 إضفاء الصفة الرسمٌة على آراء مجتمع عموم المستخدمٌن لدى مجلس اإلدارة 

  عقد عدد من أحداث أحكام اإلنترنت الدولٌة مع المشاركة البّناء من قبلICANN  

  عدد ومٌول زماالتICANN 

  تلبٌة التنوع العالمً والمهاري لمجلس إدارةICANN لمتطلبات القوانٌن الداخلٌة 

 


