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 عالم واحد. إنترنت واحد.



ICANN 

 .واحد إنترنت .واحد عالم

ICANN  هً منظمة عالمٌة تعمل على تنسٌق أنظمة معرفات اإلنترنت الفرٌدة للمصلحة العامة على مستوى العالم ما ٌمكن مستخدم
ألصحاب المصلحة المتعددٌن والسٌاسات المطورة  ICANNونموذج تضمٌن  األفراد والمؤسسات على مستوى العالم.اإلنترنت الفردي و

 للمجتمع تسهل من اتصال ملٌارات أجهزة الكمبٌوتر والهواتف واألجهزة األخرى واألشخاص فً عالم إنترنت واحد. 

ICANN واحد إنترنت. واحد عالم :بها الخاصة الرؤيةو. 

ICANN بها الخاصة المهمةو : 

 تنسٌق المستوى العام وأنظمة اإلنترنت العالمٌة للمعرفات الفرٌدة؛ و 

 .ضمان استقرار وتأمٌن تشغٌل أنظمة معرفات اإلنترنت الفرٌدة  

( وأجزاء AS( وأرقام النظام المستقل )IP( وعناوٌن بروتوكول اإلنترنت )DNSتتكون أنظمة المعرفات الفرٌدة من: نظام اسم النطاق )
  تؤكد على العمل على صٌانة اإلنترنت الفردي واإلنترنت العالمً. ICANNإضافة إلى أن  البروتوكول وأرقام المعلمات.

 أربعة مناطق مركزة محددة فً تلك الخطة. ICANNوتشمل مهمة ورؤٌة 

 

 ICANN(؛ وتدوٌل SSRن واالستقرار والمرونة )الموضوعات الرئٌسٌة فً الخطة اإلستراتٌجٌة تتمثل فً: التنسٌق العالمً لألما
 gTLDوإطالق برنامج  IANAوعالقاتها؛ وتشكٌل السٌاسات وتعزٌز االتفاقٌات وخدمة مستخدمً اإلنترنت من خالل تجدٌد تعاقد 

عومة من اآلالف عامالً على مستوى العالم ومد 041هً مؤسسة عامة غٌر ربحٌة ٌعمل بها حوالً  ICANNوجدٌر بالذكر أن  الجدٌد.
ملٌون دوالر كتموٌل  64حوالً  ICANNوالمسجلٌن وتتلقى  gTLDبشكل أساسً من خالل العقود مع سجالت  من المتطوعٌن.

 عالم واحد. إنترنت واحد.  على صٌانة نظام اإلنترنت العالمً والفردي. ICANNسنوي. تعمل 





DNS واألمان واالستقرار 

( تسهٌل 2( ضمان التشغٌل المستقر واآلمن ألنظمة معرفات اإلنترنت الفرٌدة )0: ) مخولة لـ ICANN :التركيز منطقة تعريف
تركز هذه النقطة على  .SFK ( تنسٌق التشغٌل وتقٌٌم نظام خادم االسم الجذري لـ3و) SFK المشاركة الدولٌة فً التنسٌق التقنً لـ
 والعملٌات الرئٌسٌة لتحدٌد األنشطة الداخلٌة(.  AIFIٌل . وعملٌات تشغfcأنشطة األمان واالستقرار الخارجٌة )

 AHوعناوٌن  SFK( وألنظمة المعرفات الفرٌدة العالمٌة )KKJجدٌر بالذكر أن األمان واالستقرار والمرونة لإلنترنت ) :البيئي المسح
 ة ومستخدمً اإلنترنت على مستوى العالم.والصناع ICANNوالمعلمات والمنافذ( من األهمٌة بمكان وتحتل األولوٌة لدى  IKوأرقام 
KKJ  من العناصر الرئٌسٌة لمهمةICANN.  إساءة االستخدام والهجمات ضدSFK  والبنى األخرى لإلنترنت تمثل تحدٌاً ألمان

ٌتحصل التخطٌط  الهجمات اإللكترونٌة تتزاٌد من حٌث الحجم والنوعٌة وهً تستهدف األفراد والشركات والحكومات. المعرفات الفرٌدة.
الجدٌدة )بما  LDSTإضافة إلى ذلك فإن  ( على السحب طالما زادت خطة المنظمات مع تنفٌذ اختبار المحاكاة.PCHالمستمر للتجارة )

تتعاونان على  LDSو ICANN( والنمو الكامل فً أسماء النطاق سٌستمر فً توفٌر الفرص والتحدٌات طالما كانت ASFTٌتضمن 
بطرٌقة موجهة مع  ICANN / RIRاألخٌرة فً  IPv4ٌتم تخصٌص مجموعات عناوٌن  مان واالستقرار والمرونة.الحفاظ على األ

ولضمان االستقرار والمرونة واألمان وهً تمثل األمور الحاسمة ألنظمة المعرفات الفرٌدة، ٌجب  .IPv6تبنً المجتمع الدولً لعناوٌن 
 ٌن حول تلك القضاٌا.العمل بالشراكة مع اآلخر ICANNعلى 

وكل هدف به أهدف  أربعة أهداف إستراتٌجٌة تركز على مناطق األمان واالستقرار والمرونة. ICANNحددت  :االستراتيجية 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 األمان واستقرار ومرونة  ICANN. نظرا للبدء فإن وتوجٌهها DNS جهوزٌة على الحفاظ
%( دون وسائل لضمان 011بنسبة  DNSهدفا إستراتٌجً قوي )الحفاظ على جهوزٌة  ICANN بالطبع إنها تمثل منطقة حٌث ٌكون لـ

أن تؤثر علٌها مادٌا ومناطق محددة  ICANN أن تتحكم فٌها وسمات محددة ٌمكن لـ CANNI تحقق ذلك. هناك سمات محددة ٌمكن لـ
. ٌمكن Dأن تعمل على ضمان استقرار واستمرار عملٌات التشغٌل للجذر  ICANN للنصٌحة المحددة. على سبٌل المثال ٌمكن لـ

المشروعات اإلستراتٌجٌة  والمسجلٌن بهذه المنطقة. LDSTأن تقوم كذلك بعقد عالقات تعاقدٌة وعالقات قوٌة أخرى مع  ICANN لـ
. IPv6تبنً وتسهٌل  IPv4واتصاالت استخدام وهً تتضمن التخطٌط لالستمرار التجاري للسجالت والمسجلٌن  SFKلدعم جهوزٌة 
ٌئات التجارٌة واله AKHTعبر  IPv6لتأٌٌد )من خالل الدوائر االنتخابٌة( لتبنً  JAJلتحقٌق مصالح  ICANNسوف تعمل 

 والتكامل األفضل للجهود العالمٌة. SFKوسٌركز الطاقم والمجتمع على بناء أهلٌة  .والمستهلكة

. ICANN ( لتمثل هدفا إستراتٌجٌا لـDNSSECسٌستمر تنفٌذ امتدادات أمان اسم النطاق ) .أجماال الفرٌدة المعرفات أنظمة أمان زٌادة
فً العمل مع  ICANNوتقلٌل مخاطر بعض السلوكٌات الضارة. ستستمر  SFKطلبات آلٌة للمصادقة على  DNSSECتوفر 

فً الدول النامٌة على أن ٌتم التعاقد  TLDs 31بهدف الوصول إلى  SFKعلى كافة مستوٌات  DNSSECالمجتمع لنشر واستخدام 
كذلك  شكل موسع فً نهاٌة فترة تنفٌذ الخطة.ب DNSSECوسٌتم تبنً  2100فً المناطق الخاصة بهم بحلول نهاٌة العام التقوٌمً 

  .(AH( كوسائل لزٌادة أمان بروتوكول اإلنترنت)RPKIعلى تطوٌر البنٌة التحتٌة الرئٌسٌة العامة للموارد ) ICANNسوف تعمل 

تعٌق أنظمة  ن حول العالم.الهجمات على نظام المعرف الفرٌد ٌمكن أن تأتً من أي مكا .الفرٌد المعرف أمان فً العالمٌة المشاركة زٌادة
سٌركز عمل الطاقم والمجتمع على التوعٌة باألمان العالمً مع التعاون  األمان الدولٌة القوٌة ومهاراتها بشكل أولً السلوكٌات الضارة.

بالمجتمع القٌادة لجماعات العمل  ICANNسوف تتبع  ( للعمل على تحسٌن األمان ككل.JAJمع مشغلً سجالت اإلنترنت اإلقلٌمٌة )
( لتحدٌد أحد تلك القضاٌا الخاصة SFK CSJLعلى تطوٌر منهجٌة لوضع حلول مثل تنسٌق فرٌق االستجابة فً حالة الطوارئ )

  .siohTكذلك ٌحتاج عمل المجتمع إلى تسهٌل قبول بٌانات التسجٌل الدولٌة بقاعدة بٌانات  بأمان اإلنترنت.

من خالل التخطٌط العالمٌة المحسنة  SFKبالتنسٌق إلدارة مخاطر  ICANNف تعمل سو .DNS لـ العالمٌة المخاطر إدارة تنسٌق
 DNSمع األطراف األخرى لحماٌة تكامل  ICANNسوف تعمل  وأداء ممارسات المحاكاة التجارٌة. الستمرار السجل والمسجل

ك على تحسٌن تنسٌق أمان الكمبٌوتر العالمً كذل ICANNوسوف تعمل  .TLDالعالمٌة من خالل مبادرات مثل التدرٌب لعملٌات تشغٌل 
العمل مع  ICANNوإجراء االختبار لتحدٌد المخاطر والتهدٌدات. سوف تبحث  BCPومجتمع االستجابة للحوادث للعمل على تحسٌن 

 اآلخرٌن لتطوٌر هدف نماذج إدارة المخاطر.



 IANA ٌتضمن بما األساسٌة التشغٌل عملٌات 

( تنسٌق تحدٌد محددات اإلنترنت التقنٌة للحفاظ 0) بـ – IANAمن خالل وظٌفة  –متمتعة  ICANNكما أن  :التركيز منطقة تعريف
( تنسٌق تخصٌص وتحدٌد 3و) SFKوتشغٌل نظام خادم جذر  AH( تنفٌذ ومراقبة الوظائف لتنسٌق مساحة عنوان 2على اتصال كامل و)

( االلتزام بالشفافٌة والمسئولٌة والمٌزانٌة وعملٌات 4فذ والمحددات( وكذلك: )والمنا IPو DNSالمجموعات الثالث للمعرفات الفرٌدة )
 ( نشر التقرٌر السنوي عن التقدم مقابل اللوائح وخطط التشغٌل واإلستراتٌجٌات. 5التشغٌل و)

 وهذه المنطقة توفر التحسٌن المستمر والمتمٌز فً كل نقطة وكل مجال:

 تقٌٌم البٌئة الحالٌة .0

 عدد من التحسٌنات المحددةإنشاء خطة ل .2

 قٌاس قٌمة هذه التحسٌنات عند تنفٌذها .3

تشغل  لإلنترنت. DNSعلى بناء األهلٌة والقدرة على تقدٌم الخدمات وتنسٌق  ICANNتركز العملٌات الرئٌسٌة لدى  :البيئي المسح
ICANN  الخادم الجذرD  مطلوب تمٌز عملٌات التشغٌل لدعم  الدولً.وتتمتع بمهارات قوٌة وتعمل على توثٌق المشاركة مع المجتمع

كما ٌستمر اإلنترنت فً التزاٌد والنمو والتطور، ٌجب النظر بعٌن االعتبار للعملٌات  الجدٌدة. DLDSوبرامج  ASF التتبع السرٌع لـ
طوال فترة تنفٌذ  لتشغٌل.وعملٌات ا ICANNوالمعاٌٌر الجدٌدة( حٌث أنها تكون ذات صلة بنشأة خدمات  RPKIالتقنٌة المتقدمة )مثل 

الخطة هناك العدٌد من العوامل التً ستعمل على زٌادة الحمل على عملٌات التشغٌل من بٌنها: تقدٌم نطاقات المستوى األعلى الجدٌدة 
الل من خ 0991فً  IANAتنفٌذ عملٌات تشغٌل  ICANNبدأت  واالتصال الزائد بالمجتمع العالمً والنمو السرٌع فً عدد األجهزة.

مقترح  ICANNوسوف تقدم . 2100سبتمبر  31اتفاقٌة مع حكومة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. ٌنتهً العقد متعدد السنوات الحالً فً 
 IANAبما ٌتضمن وظٌفة  ICANNو .IANAأو استبداله حٌن اكتمال العملٌة وٌتوقع استمرار تشغٌل وظٌفة  IANAتجدٌد تعاقد 

 مات العالمٌة األخرى للعمل على صٌانة اإلنترنت العالمً والفردي. تشارك بفعالٌة مع المنظ

  والعملٌات الرئٌسٌة ومناطق تركٌزها. AIFI تجد أدناه األهداف اإلستراتٌجٌة لـ :االستراتيجية األهداف

( AIFIإلنترنت )بالعمل على التمٌز فً وظٌفة هٌئة األرقام المخصصة ل ICANN. تلتزم IANA تشغٌل عملٌات متابعة استمرار
طوٌل  AIFIوتأمٌنه من خالل المنحة المتوقعة لعقد وظائف  AIFIواستمرار التسلٌم المحاٌد لخدمات  والعملٌات الرئٌسٌة األخرى.

( لدعم SQIEوتحسٌنات العملٌة من خالل المؤسسة األوروبٌة إلدارة الجودة ) AIFIفً االستثمار فً بنى  ICANNتستمر  األمد.
للتحسٌنات فً األمان )خاصة  AIFIوخالل فترة تنفٌذ الخطة سٌتم تطوٌر وظٌفة  .AIFI جاوز اتفاقٌات مستوى الخدمة لـتلبٌة أو ت

مركزة على  AIFIترقٌة العملٌات اآللٌة )خاصة أداة إدارة المنطقة الجذرٌة(. ستظل وظٌفة  ( مع االستمرار فJHPAًنشر واستخدام 
العمل على ولكن كذلك  AIFI. وسوف نستجٌب الستمرار مراقبة أداء DNSSECت الفرٌدة وإدارة المعالجة الزمنٌة لطلبات المعرفا

  تنفٌذ اإلجراءات القٌاسٌة الخاصة بنا وآلٌات االقتراح.

من العمل وفق النموذج وإمداد مجتمع اإلنترنت الدولً بنموذج الشفافٌة والتعاون  ICANNتمكٌن  .L الجذر تشغٌل عملٌات تمٌز
وسٌتم التعرف على عن فرص لمشاركة هذه المعرفة من خالل التوعٌة الدولٌة.  ICANNوسوف تبحث  لٌات تشغٌل الخادم .لعم

ICANN .بمدٌر المنطقة الجذرٌة للصف األعلى 

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

المستمرة للعمل على  GNSOوهو ٌدعم مبادرة العملٌات ونموذج أصحاب المصلحة المتعدد الذي ٌعمل على إشراك المجتمع العالمً. 
فً تقوٌة األمان واالستقرار واستمرار العملٌات  ICANN. وسوف تستمر وكذلك التشجٌع ودعم المبادرات اإلضافٌة PDPن تحسٌ

 .من خالل مبادرة فعالٌة عملٌات التشغٌل األمر الذي ٌضمن: استمرار تحن عملٌات التشغٌل والحفاظ على الطاقم واشتراكهالخاصة 

. عبر تقدٌم مستوٌات كافٌة من الخدمة ألصحاب المصلحة حول العالم والعمل بعدة لغات وتعدد الدولٌة التشغٌل وعملٌات الحضور تقوٌة
لبناء األهلٌة  ICANNخالل فترة تنفٌذ الخطة األمر الذي سٌساعد على استمرار مطالبة  TLDsالجدٌدة و IDNsتقدٌم  المناطق الزمنٌة.

لتشغٌل تمثل فً الحفاظ أو تحسٌن معاٌٌر الخدمة فً كافة مقاٌٌس عملٌات التشغٌل أحد السمات الهامة لتقوٌة عملٌات ا والحضور.
بفعالٌة مع  ICANNوسوف تشترك  الجدٌدة. IDN ccTLDsو gTLDsاألساسٌة خالل فترة تنفٌذ هذه الخطة بما ٌتضمن إدارة تأثٌر 

 ومدٌري الخادم الجذر. IETFالمجتمع التقنً على سبٌل المثال 

م المالً والتحكم فً التعرف علٌه: .زٌادة األهلٌة واالستقرار ألعمال التشغٌل وفعالٌات التشغٌل الزائدة وتقلٌل تكالٌف تحسٌن النظا
التشغٌل وتحسٌن تكامل البٌانات وتوفرها وتسرٌع اإلنشاء والنشر للتقارٌر والوصول بشكل أفضل إلى المعلومات المالٌة وتحسٌن خدمة 

 ة والخارجٌة( واالستقرار الكبٌر لقاعدة التقنٌة.المستهلك )سواء الداخلٌ



 واإلبداع والمنافسة المستهلك اختٌار

( العمل من خالل عملٌات شفافة ومكشوفة األمر الذي ٌتٌح المنافسة واإلدخال المفتوح 0: ) مخولة لـ ICANN :التركيز منطقة تعريف
( تقدٌم المنافسة 3الجدٌدة و) TLDsحدٌد الظروف والحاالت ضمن إضافة ( تطوٌر السٌاسات لت2فً األسواق ذات الصلة باإلنترنت و)

 فً السوق.  DNS( تعزٌز ثقة المستهلك واختٌار 4فً تسجٌل أسماء النطاق حٌث تكون الممارسات المعمول بها مفٌدة للصالح العام و)

. وتمثل نطاقات 2111% عن العام 1ها بزٌادة قدر 092,111,111 بأسماء نطاقات قدرت بـ 2119انتهى عام  :البيئي المسح
، تم إضافة العدٌد من أسماء 2119فً  ( فً الوقت الحالً أسرع األجزاء نموا فً هذه البٌئة.ffLDSTالمستوى األعلى لرموز البلدان )

شاء نطاق المستوى األعلى تم إن ."إلى ٌمٌن النقطة"نطاق المستوى األعلى الدولٌة إلى اإلنترنت: للمرة األولى تم استخدام حروف لغوٌة 
سجل اإلنترنت وأسواق السجل تظل مشتملة  فً العدد. 291قد زادت ألكثر من  LDST؛ وإجمالً 0915( فً LDS) com.العام 

( لدٌهم نماذج تجارٌة مبتكرة وتوقعات ASFالمحتملٌن )بما ٌشمل  LDSالعدٌد من مشغلً  على العدٌد من النماذج التجارٌة المختلفة.
 ICANNكما فً أي سوق تظل بعض النماذج التجارٌة معمول بها وقد تتم منافستها بٌنما تعجز األخرى وتتالشى والهم أن تركز  .كبٌرة

وتحسٌن آلٌات  SFK تشٌر التعلٌقات إلى زٌادة أهمٌة األمان لـ باهتمام كبٌر على االستمرار وحماٌة المسجل مع تنفٌذ العملٌات الجدٌدة.
اسم جدٌد قد تكون موجودة فً العدٌد من  011,111,111بحلول نهاٌة فترة تنفٌذ الخطة فإن أكثر من  ثقة المستهلك.التوافق وتحسٌن 

 المناطق اإلبداعٌة المبتكرة. 

 خمسة أهداف إستراتٌجٌة تركز علٌها.  ICANNحددت  :االستراتيجية األهداف

وضعت هدفا إستراتٌجٌا لالستمرار فً فتح اإلنترنت ألكثر من  ICANNوجدٌر بالذكر أن  .(ASFT) لغات لعدة LDS من المزٌد إتاحة
الجدٌدة  DLDSTمن خالل عملٌة التتبع السرٌع و ASFTوتتمثل األهداف اإلستراتٌجٌة فً االستمرار فً تنفٌذ  لغة وثقافة حول العالم.
صة لمزٌد من المجتمعات واللغات لٌتم تمثٌلها الجدٌدة الفر DLDSTتقدم  .ffFKGالتً تتم حالٌا ضمن  ASFوعملٌة تطوٌر سٌاسة 

من  ASFT إدارة فعالة للبرنامج للنشر الناجح لـ ICANNوسوف تقدم  .باإلنترنت لتوسٌع اختٌار المستهلك لعملٌات تسجٌل اسم النطاق
 . ffLDSالجدٌد وبرامج  DLDSخالل 

العالمٌة للتقنٌة وعملٌات التشغٌل وهً الهدف الرئٌسً  DNS. توسٌع مجموعة مهارات الصناعة فً اإلقلٌمٌة المشاركة زٌادة
الجدٌدة فً السجالت الجدٌدة والمسجلٌن بكل المناطق الدولٌة. وسوف تحرص  gTLDوبرامج  IDNوسوف تؤدي  .ICANN لـ

ICANN مشروعات تتضمن ال .على بناء األهلٌة لخدمة األطراف المتعاقدة ومصالح المسجلٌن والمستخدمٌن فً كل المناطق
 المحلٌٌن ومجتمعات اإلنترنت المحلٌة. LDSومشغلً  ISOCبالشراكة مع اإلستراتٌجٌة المحددة إجراء برامج تعلٌمٌة وتدرٌبٌة 

وٌتعٌن  .ICANNفً تقلٌل الحوادث وتأثٌر اإلجراءات الضارة المتعلقة بتفوٌض  ICANNٌتمثل هدف  .الضارة اإلجراءات من الحد
الموسع  sioATشروعات ذات الصلة لتحسٌن التوافقات التعاقدٌة للمسجلٌن والسجالت والسعً نحو تنفٌذ برنامج العمل على تحسٌن الم

وسوف ٌستمر  .من خالل مخطط لحقوق المسجلٌن ودمج تعدٌالت اتفاقٌة اعتماد المسجلٌنوتأمٌن البٌئات التً ٌمكن توقعها للمستخدمٌن 
  ٌئات األخرى على حماٌة وتعزٌز حقوق الملكٌة الفكرٌة باإلنترنت.واله sAHGالطاقم والمجتمع فً العمل مع 

هدفا ٌتمثل فً  ICANNوقد وضعت  ٌذكر أن اإلنترنت هدف ومصدر االبتكار التقنً واإلبداع التجاري الهام. .الصناعً االبتكار رعاٌة
 التعرف على اإلبداع المشابه وتوفٌر النشأة المستقرة بنظام المعرفات الفرٌدة.

ذات الصلة بهذا الهدف ٌجب  ICANNمشروعات  لإلدخال المفتوح لألسواق ذات الصلة باإلنترنت حول العالم. العادلة الفرص تعزٌز
على تعزٌز  ICANNوسوف تعمل االستمرار فٌها لدعم تطور وتنفٌذ العملٌات والسٌاسات الشفافة والمكشوفة التً ستمكن من المنافسة. 

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

IDNs وgTLDs .الجدٌد  



  الصحٌة اإلنترنت بٌئة

( تنسٌق 2( العمل لصالح الفائدة العامة لمجتمع اإلنترنت ككل و)0) مخولة بـ ICANNجدٌر بالذكر أن : التركيز منطقة عريفت
( التعاون كما ٌجب مع المنظمات الدولٌة ذات الصلة 3و)ICANNمشاورات المجتمع البٌنٌة وتطوٌر السٌاسة ذات الصلة بمهمة 

( العمل وفق نموذج 5لصالح المصلحة العامة مع االلتزام بالمسئولٌة والشفافٌة و) SFK التقنً لـضمان إجراء قرارات التنسٌق  (4و)
 فً كافة المجرٌات.  ICANNأصحاب المصالح والقطاع الخاص لٌقود المنظمة بإدخاالت من العام ممن ٌفٌدوا 

عامة تتمثل مجموعة متنوعة ومتفاوتة من المجتمعات مخولة بالعمل لصالح مجتمع اإلنترنت ككل. وال ICANNوتعتبر  :البيئي المسح
ومع استمرار اإلنترنت فً التمكٌن الزائد لعملٌات التشغٌل المنزلٌة  المتشابكة فً مصالحها عبر اإلنترنت وتشغٌل النظام البٌئً المعقد.

فً سبتمبر  ٌجب تقٌٌم ملف حوكمة اإلنترنت.الهائلة واإلنتاج المنزلً وعملٌات التشغٌل الحكومٌة الٌومٌة وأنشطة األمان العالمٌة، 
التأكٌد على االلتزامات )التأكٌد( الذي ٌؤكد على تنسٌق انتقال التقنٌة الخاصة بـ  ICANNوقعت وزارة التجارة األمرٌكٌة و 2119
SFK لإلنترنت إلى القطاع الخاص الذي تقوده المنظمات– ICANN. مم المتحدة والهٌئات وخالل السنوات القلٌلة الماضٌة زادت األ

 األخرى من مشاركتها فً حوكمة اإلنترنت.

وكل هدف به أهدف أخرى  .لإلنترنت صحً بٌئًأربعة أهداف إستراتٌجٌة تركز علٌها نظام  ICANNحددت  :اإلستراتيجية األهداف
تنفٌذ تلك الخطة. واألهداف اإلستراتٌجٌة ذات صلة وٌعمل طاقم العمل والمجتمع على دعم تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة طوال فترتهم فً 

 هً:

تدعم المشروعات اإلستراتٌجٌة هذا الهدف بشكل  "عالم واحد. إنترنت واحد." ICANNللتقدم وفق رؤٌة  .وموحد عالمً واحد إنترنت
 ICANNمنظمة  الجدٌد تستمر DLDSTوبرنامج  ASFTو ffLDST ومع النمو المحتمل لـ جٌد ضمن الخطة اإلستراتٌجٌة الكاملة.

وسٌعمل الطاقم على تضمٌن تطور القٌادة  بالحفاظ على اإلنترنت الفردي والعالمً واستخدام الملف الزمنً لإلنترنت على مستوى العالم.
 .بشكل خاص الحفاظ على اإلدارة المستقرة لنظام التسمٌة والعناوٌنحول عدد من القضاٌا الرئٌسٌة فً هذه المساحة. 

بضمان استماع العدٌد من األطراف أصحاب المصلحة حول العالم للمشكالت ذات الصلة  ICANNتلتزم  .المصلحة ابأصح تنوع بناء
تتضمن المشروعات اإلستراتٌجٌة التعزٌز المستمر لنموذج أصحاب المصلحة الذي ٌشجع وٌدٌر التجمٌع النشط لوجهات  باإلنترنت.

مجموعة كبٌرة من المناقشات ذات الصلة بحوكمة اإلنترنت بالشراكة بنشاط فً  NICANوسوف تشارك  النظر من المجتمع العالمً.
فً جهودها لزٌادة المشاركة المجتمعٌة والحث على استخدام مزٌد من تقنٌات المشاركة  ICANNمع المنظمات األخرى. وسوف تستمر 

لحالٌٌن ودعمهم وبناء الجهود الحالٌة لتشكٌل نموذج سوف تعمل على الحفاظ على أعضاء المجتمع ا ICANNوبشكل هام فإن عن بعد. 
ومنظمات الدعم واللجان االستشارٌة األخرى(. وٌتعرف نموذج أصحاب المصلحة لتأثٌر الحكومات  CICأصحاب المصلحة )أي عبر 

 Large-Atلمجلس الجدٌد لمجتمع بدءا من تمثٌل مقعد ا والشركات والمنظمات غر الهادفة للربح وكٌفٌة مناسبتها لنظام التسمٌة والعنونة.
 نحو مناقشات المجلس. Large-Atوسوف نعمل كذلك على تشكٌل اإلدخال من مجتمع 

تحسٌن المجتمعات والمسئولٌة من خالل عدد من األشٌاء من بٌنها تحسٌنات على صفحة الوٌب األمر الذي ٌسهل من تحدٌد األهداف 
 هم المجتمع فٌما ٌتعلق بالترجمات والتقدٌمات للقادمٌن الجدد وسهولة الوصول للمعلومات.بالخطة اإلستراتٌجٌة وتحدٌد القضاٌا التً ت

المشروعات اإلستراتٌجٌة  مخولة بالتطوٌر المستند إلى الحقائق واتخاذ القرار. ICANNٌرجى العلم بأن  .والشفافٌة المستمرة المسئولٌة
كٌد على االلتزامات وتنفٌذ اإلبالغ عن التأثٌر استنادا إلى النتائج وتقدٌم التعرٌف ذات الصلة بهذا األمر تتمثل فً تنفٌذ مراجعات التأ

المراجعة المستمرة  بحوكمة اإلنترنت لمجموعة موسعة من المشاركات الدولٌة وتعزٌز البرامج التً تعمل على تحسٌن المشاركة العالمٌة.
 لضمان التحسٌنات على بنٌة المنظمة والمسئولٌة أمام أصحاب المصلحة.لمنظمات الدعم واللجان االستشارٌة  ICANNلتفوٌض لوائح 

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

والمشاركة للعوامل المختلفة مع خالل الحفاظ على استقرار نظام تعرٌف اإلنترنت الفرٌد ٌلزم التعرف على الهٌئة . الدولً االشتراك
على: المشاركة فً  ICANNالوسائل المختلفة مثل تعزٌز القانون والوصول الجماهٌري للمعلومات. من أجل تحقٌق األهداف تعمل 

ألفضل حول المعاٌٌر والممارسات ا OECDو EC)منتدى إدارة اإلنترنت( المتعاقبة والتعاون مع المنظمات الدولٌة مثل  ACQمنتدٌات 
 واالشتراك فً المناقشات المكتبٌة وتدوٌن المناقشات والمالحظات واالشتراك مع الشركاء الصناعٌٌن. 

 ICANNاالستمرار فً خلق نظام بٌئً صحً لإلنترنت. وقد قام مجلس  .اإلنترنت على اإلشراف فً ودورها’ ICANN فً الثقة
وسٌعمل الطاقم على تقدٌم المساهمات القٌادٌة للمنتدٌات الدولٌة  .ICANN بإنشاء عالقات دولٌة للمجلس لدعم جهود بناء أهلٌة

بشكل  والمناقشات حول حوكمة اإلنترنت بما ٌتضمن منتدى حوكمة اإلنترنت الذي تنظمه األمم المتحدة والمنتدٌات الحكومٌة األخرى.
  فً الدول النامٌة. SFKت األخرى لدعم احتٌاجات التدرٌب بالشراكة مع المنظما ICANN إضافً ٌقدم برنامج المنح الخاص بـ

 


