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مكونات إطار العمل الجديد
الجزء أ

المھمة، القيم الجوھرية، التأكيد -القسم التأسيسي •

ICANNالنظام البيئي ودور •

2012وحدة السنة المالية  -الجزء ب 

فئات العمل–

المشاريع اإلستراتيجية، العمل االجتماعي–

التنظيم/ مجاالت برنامج العاملين–

3



SSRثالثة فئات للعمل في 
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ICANNمجاالت عمل •

–IT  ،جذرالداخلي-Lعمليات، وال DNS،وIANA،  االلتزام، تقييم التسلسل، لوجستيات
االجتماعات، اإلدارة والتمويل، باإلضافة إلى مجاالت أخرى

كمنسق أو متعاون أو وسيط مع المجتمع ICANNالمجاالت التي تعمل بھا •

تنسيق السياسة، دعم األمانة العامة، اشتراك الخبراء حول المواضيع، المساھمة بوضع –
البروتوكول، االشتراك مع مجتمع اإلنترنت األكبر، بما في ذلك المجتمع التقني

مراقب أو على علم بنشاطات اآلخرين  ICANN فيھا المجاالت الذي تكون •
في النظام البيئي العالمي لإلنترنت
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القيادة التنظيميةالمبادرة/ البرنامجمجال االھتمام

IANAعاملو وظائف IANAوظائف المسؤولية التشغيلية

DNSعاملو عمليات L-جذر/ DNSعمليات 

DNSعاملو عمليات DNSSECإدارة 

ICANN، حماية  ITعاملوITحماية الشبكات الداخلية والتنظيمي، ICANNيشمل دعم

التمويل، الموارد البشرية، القسم 
القانوني

ICANNفريق حماية أمن االجتماعات

ICANNفريق حماية الشخصية/ الحماية الماديةاإلدارة

إتصاالت أزمة وخطط استمرارية أعمال
ICANN

ICANN ،ITعاملو حماية 

عاملو االلتزامااللتزام التعاقدي

IDNفريق IDNإدارة المسار السريع لـ 

الجديد gTLDفريقالجديد gTLDتطبيق
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الصدارة التنظيميةالمبادرة/ البرنامجمجال االھتمام

عاملو السياسة+  SOs ،ACsعملية وضع السياسةالمنسق

، RZM NTIA ،ICANNشركاء أتمتة إدارة منطقة الجذر
Verisign

IPv6/IPv4NRO ،RIRs ،ICANN

موظفو السياساتSOs & ACsدعم األمانة العامة لـ الوسيط
ICANN+ المجتمع Whoisالتطور التقني لـ 

 TLD، منظماتDNSICANN  +NSRCبناء قدرات المنسق
، المجتمعISOCاإلقليمية، 

DNS  +NRO ،RIRsعمليات RPKIتطور 

IETFتطوير البروتوكول

وغير  DNS‐OARCو NCCو DNSRIPEقياسات ومقاييس 
ذلك

؛ المجتمعICANN+ السجالت ، إدارة المتبايناتIDNإرشادات 
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الصدارة التنظيميةالمبادرة/ البرنامجمجال االھتمام

RSSACالعمل مع مشغلي مخدم الجذرالمنسق

المجتمع+ حماية العاملين SSRالندوة العالمية حول الوسيط

، غير ھذاDNSENISA  +CERTsمقاييس المرونة، سالمة المساھم

سجالت، مسجلين، +  DNSعمليات DNSSECتبني ونشر المنسق
مستخدمين

ccTLDمجتمع ، األيام التقنية ccNSOاجتماعات الوسيط

جھود المجتمع المدعومة من الحماية DNSإستراتيجية إدارة مخاطر المنسق

مع الخبراء  SO & ACمشاركو DNSفريق عمل تحليل استقرار وحماية الوسيط
المستقلين

برنامج المساعدة بالحماية العالمي، المنسق
االشتراك ونشر الوعي

والشراكات العالمية ICANNحماية

االشتراك مع مجتمع الحماية الموثوق، المنسق
واألعمال، وقوى تطبيق القانون

ICANNفريق حماية 
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الصدارة التنظيميةالمبادرة/ البرنامجمجال االھتمام
IABIETF ،IAB، ونشاطات IETFالتوعية بالنشاطات

الصدارة من قبل اآلخرين في 
المجتمع،

NRO ونشاطات ،RIRAfriNIC،وAPNIC وARIN 
RIPE NCCو LACNICو

 CENTRو APTLDو AfTLDاإلقليمية TLDنشاطات منظمةدور المراقب
LACTLDو

مساھم في (التمارين اإللكترونية الدولية 
)بعض الحاالت

،  ENISA، وDHS(منسقو التمارين 
)وغيرھا

مشاريع التطوير الحكومية حول حماية البنية 
التحتية الحرجة والحماية اإللكترونية

، وغيرھاIT‐SCCالحكومات، و

الھويات الموثوقة في الفضاء اإللكتروني
مبادرات قوى تطبيق القانون حول 

السلوكيات الضارة
اإلنتربول، وقوى تطبيق القانون 

الدولية
مبادرات إدارة المخاطر

DNSاألبحاث األكاديمية حول 

السجالت، المسجلين، المجتمعمشاريع تطوير ممارسات التسجيل



2014 - 2011 األھداف اإلستراتيجية ألعوام

وتوجيھھا DNSالحفاظ على جھوزية 1.

زيادة حماية أنظمة المعّرفات الفريدة اإلجمالية2.

زيادة المشاركة العالمية في حماية المعّرف الفريد3.

DNSتنسيق إدارة المخاطر العالمية لـ 4.
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عمل المجتمع
المحلي DNSSECتبني ونشر •

الدولية Whois بيانات تسجيل•

–)  والمعّرف الفردي( DNSتطوير حلول لحماية •
DSSA-WG، وغير ھذا

إدارة مخاطر استھالك ، وIPv6العرض األولي لـ •
IPv4

-) RPKI(نشر البنية التحتية الرئيسية للموارد العامة •
RIRsمع 

IDNدراسات حالة متباينات •
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مجاالت فريق الحماية الرئيسية
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 ICANNاالشتراك وتوعية المجتمع العالمي ومجتمع(برنامج المساعدة بالحماية العالمية •
)األكبر

التعاون من أجل الحماية•

DNSبناء قدرات •

الحماية واالجتماعات، و  ICANNبما في ذلك حماية معلومات (برامج حماية الشركة •
إدارة المخاطرواستمرارية األعمال، و، )صيةخالمادية والش

وضع وDNSSECو IDNsو الجديدة gTLDsبما في ذلك (الدعم على مستوى المنظمة •
).الشؤون الحكومية/ الشراكات العالميةوااللتزام، والسياسات، 



2012للسنة المالية SSRنشاطات 
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2012األحداث في السنة المالية / اإلجراءاتبرنامج مساعدة الحماية العالمي
المشاركة مع المجتمع األوسع، واألعمال، والمجتمع 

األكاديمي، والمجتمع التقني وقوى تطبيق القانون
من األرجح في أوروبا في ربع السنة  - DNS SSRندوة 

2012لـ  1أو ربع السنة  2011لـ  3
المشاركة في األحداث مع الشركاء اإلقليميين

التعاون
، مثل برنامجDNSدعم وتبني أدوات قياس ومقاييس 

ATLAS  لـRIPE NCC
المشاركة وتشجيع تحريك العقد عن حواف شبكة القياس، 

وإجراء تحاليل البيانات
Verisign، وNTIAتنفيذ نظام أتمتة مع أتمتة منطقة الجذر

، TLDsدعم التدريب وتشجيع التبني عن طريق وضع DNSSECتبني ونشر
والمسجلين، والمستخدمين النھائيين

من اجل  RIRsالعمل معالموارد /RPKIتطوير تأھيل



2012للسنة المالية SSRنشاطات 
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2012األحداث في السنة المالية / اإلجراءاتالتعاون
الذي يدقق  DNSدعم فريق عمل تحليل استقرار وحماية 

والفجوات  DNSفي المخاطر والتھديدات على
سيتابع فريق العمل جدوله الزمني، قد يتم نشر المكتشفات 

2012في السنة المالية 
المساھمة بالجھود التي يتصدرھا اآلخرين في السنة Whoisالتطور التقني لـ 

2012المالية 
ccNSO، وGNSOدعم نشاطات وضع السياسة لـ إساءة التسجيل؛ اتفاقية مصادقة السجل–وضع السياسة 

DNSSEC -  ً ناجحة حول  KSKومراسم SysTrustتدقيق كامل لـ تدقيق وعكس المفتاح دوريا
عكس المفتاح

برامج حماية الشركة
الداخلية، الولوج إلى التحكم،  ICANNتعزيز حماية شبكة

المثلى ISO 27002العمليات التي تتبع ممارسات
تنفيذ التحسينات على العملية من تقييم واختبار مواطن 

الضعف؛ وتحسين تدريب وموارد العاملين
للسنة  L-تنفيذ التحسينات من تمرين الطوارىء على جذرL-مرونة جذر

الفردية L؛ وعقد2011المالية 



2012للسنة المالية SSRنشاطات 
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2012األحداث في السنة المالية / اإلجراءاتبرامج حماية الشركة
تعزيز تدريب العاملين لدعم فريق االستجابة لحوادث 

حول الممارسات المثلى  ICANNالكمبيوتر لـ
والحماية ITأو ما يعادله لعاملي SANSتدريب

خطة استمرارية العمل الداخلية وتمرين اتصاالت 
األزمات

الستمرارية األعمال ودعم التمارين FTEالحفاظ على

تقييم المخاطر والموقع، حماية  -حماية االجتماعات 
المسافر

في السنة  ICANNتقييمات المخاطر حول مواقع اجتماع
؛ الحماية على األرض وحماية المسافر 2012المالية 

(ISOS)وخدمات الطوارىء 

على النطاق التنظيمي
؛ )بانتظار اعتماد البرنامج(الجديدة  gTLDبدء عمليةالجديد gTLDتطبيق

راجع الشريحة [؛ TASاختبار مواطن الضعف حول 
]الجديدة gTLDsالمنفصلة حول

عاملين؛ وتحسين التزام السجل والمسجلين+ 3إضافة االلتزام التعاقدي



2012للسنة المالية SSRنشاطات 
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2012األحداث في السنة المالية / اإلجراءاتعلى النطاق التنظيمي

؛ نشر DNSدعم عمليات تقييم السلسلة، لوحة استقرار IDNدعم برنامج 
والممارسات المثلى للحماية؛  IDNsالمواد التعليمية حول

ودراسة حاالت إدارة المتباينات

دعم عمليات إدارة المخاطر الداخلية، ومن بينھا لجنة إدارة مخاطر المؤسسة
مخاطر المجلس؛ وإجراء تقييم مخاطر السلوك قبل وضع 

2013الميزانية والخطة التشغيلية للسنة المالية 
المساھمة بالجھود التعليمية للتضمينات التقنية التي قد دعم الشراكات العالمية والشؤون الحكومية

تكون للمتطلبات الحكومية حول المعّرفات الفريدة 
لإلنترنت؛ ودعم االشتراك مع الشركاء والمشاركين



المجتمعي SSRعمل 

GNSO–اإلضافات على اتفاقية المصادقة على المسجلين •

RSSACو SSACنشاطات •

كونفيكير ومجتمع  -االستجابة التنسيقية ضد اإلساءة الخبيثة لنظام المعّرف الفريد •
الحماية الموثوق

الدولية Whoisمثل فريق العمل ضد اإلساءة للتسجيل،  -وضع السياسات •
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متابعة تأكيد مجاالت التركيز للمجتمعات
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االستمرارية وأعمال الطوارىء•

الحفاظ على عمليات واضحة•

التركيز على التھديدات والمخاطر الناشئة•



االستمرارية وأعمال الطوارىء
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ستجابات الطوارىء وضد إبما في ذلك  DNSبرنامج بناء قدرات •
اإلقليمية  TLDالھجمات، حماية مساقات عمليات السجل لمنظمات 

DNSSECومشغليھا، تدريب ودعم 

للطوارىء ICANN خطط وتمارين•

المشاركة في التمارين الدولية مع المشغلين•

عمليات سندات البيانات وبرنامج سندات بيانات المسجل•



DNSبرنامج بناء قدرات 
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،ISOCيتم إجراء التدريب بالشراكة مع مركز موارد تشغيل الشبكة، •
AfTLD،APTLD،LACTLDالمحلية  TLDومنظمات 

على مدار  ccTLDsمشارك من المنطقة النامية  250حضر أكثر من •
عمر البرنامج

، تم إجراء تدريبات في مالي واألردن وغواتيماال وھونغ 2010/2011في •
)في سنغافورةICANNلدعم أحداث نيكاراغوا وكينيا قبل اجتماع (كونغ 

بالتناوب بين ،2012 تم التخطيط لثمانية أحداث على األقل للسنة المالية•
وآسيا LACمناطق إفريقية و



الحفاظ على عمليات واضحة
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RSTEP–لجنة التقييم التقنية لخدمات السجل •

IDN ccTLDفي المسار السريع لـ  DNSلجنة استقرار •

تقييم قابلية االرتباك والسالسل غير المثيرة للنزاع في المسار السريع •
IDN ccTLDلـ 

الجديد gTLDبرنامج •

Whoisالتطور التقني لـ •

إدارة مخاطر المؤسسة•



التھديدات والقضايا الناشئة
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ونظام المعّرف الفريد DNSالتھديدات التي تؤثر على •

برامج بوتنيت–

رفض الھجمات على الخدمة–

الھندسة االجتماعية، االحتيال، السلوكيات الخبيثة–

اختطاف المسار–

التھديدات على البنية التحتية الضمنية•

–TLD وفشل المسجل

الكوارث–

تعرض السلطة أو التحقق من الصحة لالختراق–



المشاكل الناشئة
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IDNجداول وقضايا متباينة، ووقبول البرنامج،  IDNتنفيذ •

التدخالت الحكومية•

DNSSECتنفيذ وتبني •

•IPv6/IPv4 العمل مع –قضايا مساحة عناوينRIRs

مثل برامج الھاتف الخلوي، برامج الوسائط (والبرامج  DNSالتفاعالت بين •
للتوعية -) االجتماعية

SSRزيادة االشتراك مع قوى تطبيق القانون ومجتمعات المستخدمين على •



العمل على التھديدات الناشئة
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DNSفريق عمل تحليل استقرار وحماية •

2010المصادقة على الميثاق في اجتماع كارتاجينا في ديسمبر –

 GNSOو ccNSOو ALAC كل من تألف فريق العمل من ممثلين عن–
       وخبراء آخرين SSACوGACو NROو

بتعھد وقيادة من ممثلي المجتمع–

DNSسيراجع فريق العمل المستوى الفعلي والتكرار وشدة التھديدات على 1.

النشاطات والجھود الحالية للتخفيف من ھذه التھديدات2.

DNSفي استجابة الحماية الحالية لقضايا ) إن وجدت(الفجوات 3.



العمل المتواصل على االستجابة المنسقة
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  ICANNستواصل  -االستجابة المنسقة لبرامج بوتنيت والسلوكيات الخبيثة•
المساھمة بفريق عمل كونفيكير وستعمل مع مجتمع الحماية الموثوق، ومزودي 

مما يفيد مجتمع  -البنية التحتية للتسجيل وقوى تنفيذ القانون في ھذا المجال 
اإلنترنت األكبر

  واالشتراك مع  MAAWGدعم جھود فريق العمل ضد المواقع االحتيالية وجھود•
IT-ISAC )مركز مشاركة المعلومات والتحليل -تكنولوجيا المعلومات (



الجديدة gTLD في عملية األمان واالستقرار والمرونة 
معايير التقييم للمتقدمين بطلبات•

الجديدة gTLD تفاقيةإالممارسات المثلى للمسجلين في •

عمليات نقل السجل لضمان االستمرارية والحد من الضرر على المسجلين •
والمستخدمين

تخفيف السلوكيات الخبيثة•

مواصفات سندات البيانات المحّدثة•

التدقيق قبل التفويض•

مراقبة منطقة الجذر المستمرة •
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الجديدة gTLD في عملية األمان واالستقرار والمرونة 
تخفيف السلوكيات الخبيثة •

التدقيق في مشغلي السجل•
DNSSECالخطة المثبتة لنشر •
حظر العوامل غير المتوقعة•
إزالة سجالت أورفين غلو•
الوافرة WHOISمتطلب سابق لسجالت •
الولوج إلى ملفات المنطقة المركزية•
االجراءات واالتصاالت الموثقة إلساءة التسجيل•
عملية طلب حماية السجل المستعجلة•
برنامج التحقق من مناطق األمان العالية•
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FY 12موارد السنة المالية 

تبلغ نفقات مشاريع الميزانية والخطة التشغيلية •
مليون  69.8حوالي  2012للسنة المالية  ICANN لـ

دوالر أمريكي

بأكملھا بما نسبته حوالي  SSRتقدر إجمالي مبادرات •
حوالي (اإلجمالية  ICANNمن ميزانية % 17
)2012مليون دوالر أمريكي في السنة المالية  12
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الخاتمة
  ستتطور مع مرور الوقت كجزء من عملية التخطيط اإلستراتيجي" ICANN لـ SSRخطة 

  بالبقاء على صلة وشيكة، ولضمان تركيز ICANN مما يسمح لجھود ICANN والتشغيلي لـ

".مواردھا على أھم المسئوليات والمساھمات الخاصة بھا

اإلستراتيجي والتشغيلي  ICANNإن الھدف من إطار العمل ھذا ھو عرض تقييم لتخطيط 

.ورغبتھا بالتنسيق لمنفعة المجتمع األكبر ICANNإلى اإلقرار بحدود قدرات باإلضافة  ،SSR لـ
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:للمزيد من المعلومات
icann.org/en/security
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