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   وقيمهاICANNمهمة 

وتتمتع   متعددةلها أصحاب مصالح  غير تجاريةمنظمة عالمية ICANN صصةهيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخ إن
 وقابلية  (DSN)  نظام أسماء النطاقإستقرار لتنسيق المعرفات الفريدة لنظم اإلنترنيت بما في ذلك ضمان عالميةبسلطة 

 العالمي مجتمعاليخدم لكي  من المعرفات الفريدة ًا وآمنًا مستقرًأيتطلب اإلنترنت نظام.  داخلهتلك المعرفات غيل تش
 وأمان نظم المعرف الفريد إستقرارلحفاظ على با لخدمة مجتمع اإلنترنت ICANNلقد تم تأسيس شرآة  .بفعالية وثقة

في حين ظلت الوظائف  .ختيار مستخدمي اإلنترنت  فرصة أآبر لإللإلنترنت، مع تشجيع المنافسة إذا لزم األمر لمنح
 ICANNتتم تحت رعاية حكومة الواليات المتحدة، جاءت شرآة ) والتي تليها(األساسية في األعوام المتقدمة لإلنترنت 

ت في نموذج إن السياسا .لتميز بدء نقل هذه الخدمات من مسئولية حكومة وطنية واحدة إلى مجتمع اإلنترنت الدولي
 وتسجيل معايير IP والتي أنشأت عمليات مستقرة لتخصيص عنوان اإلنترنت ICANNالحكم الذاتي بشرآة 

البروتوآول، باإلضافة إلى نظام اسم النطاق المستقر والتنافسي، تتمتع بالقدرة على أن يتم تطويرها بعملية يمكن التحكم 
.  ألصحاب المصالحًا ومتعددًا عالميفقة الجماعية، والتي تضم تمثيًالبها وتسير من أدنى إلى أعلى وتعتمد على الموا
   : والتي تضمICANN التي تدعم مهمة شرآة ستراتيجيةواختصارًا، إن المفتاح الالزم إلنجاز المبادئ اإل

  .المعرفات الفريدة لنظام اإلنترنيت وأمان إستقرارضمان  •

 للمستخدمين ختيارتشجع المنافسة واإل  بطريقة(DNS)نطاق السماح آللية السوق لدعم إدارة نظام أسماء ال •
  .المسجلينو

  .تسهيل عملية تطوير سياسة الشفافية من أدنى إلى أعلى •

  .ICANNتعزيز مشارآة مجتمع أصحاب المصالح الدولي في عملية شرآة  •

 أدنى إلى أعلى والذي يشمل  الذي يدعم التنسيق منICANNآما أن عمل شرآة  .المتبادلة بين هذه المبادئ هو العالقة
وبالمثل، فإن تسهيل المنافسة .  والمنافسةستقرارات أصحاب المصالح العالمية، يعمل أيضًا على تسهيل اإلإهتمام

   . ومنتديات تطوير سياستهاICANN واألمان يجذب المشارآة العالمية لنموذج شرآة ستقراروممارسة تعزيز اإل
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  ICANNمهمة 

تمت و .ICANNمجتمع اإلنترنت نقاشًا شديدًا وراجع المهمة والقيم التي توجه إجراءات شرآة منذ نشأتها، خاض 
  .، ومهمتها وقيمها األساسيةICANNبلورة هذه المناقشة الواسعة والشاملة والتصاعدية في شكل قانون داخلي لشرآة 

 
 .ينها الداخلية من قوان١المحدودة والواضحة في المادة  ICANNلقد تم توضيح مهمة شرآة 

 
 نظم المعرفات الفريدة لإلنترنت العالمي، وخاصة – على المستوى الكلي – تتمثل في تنسيق ICANNإن مهمة شرآة 

بشكل خاص، شرآة اإلنترنت المعنية بأسماء وأرقام   و. وأمان تشغيل نظم المعرف الفريد لإلنترنتإستقرارضمان 
   :ICANNعناوين المواقع المخصصة 

 :وهيصيص وتعيين ثالث مجموعات من المعرفات الفريدة لإلنترنت، تنسق تخ .١
  

  ؛")DNS" يشار إليه باختصار ًاتشكل نظام(أسماء النطاق   . أ

 ؛")AS("وأرقام النظام الذاتي ") IP("عناوين بروتوآول اإلنترنت   . ب

 .ومنفذ البروتوآول وأرقام المعايير  . ت
  

  . أسماء النطاق وتقييم نظام الملقم الرئيسي لنظامعمل وتطويرتنسق  .٢

  .تنسق تطوير السياسة التي تتعلق بهذه الوظائف الفنية بصورة منطقية ومالئمة .٣

الهيئة المعتمدة عالميًا  ICANNلقد أصبحت . متعددة أصحاب مصالحوذات غير تجارية منظمة دولية ICANNإن 
ية التشغيل داخله، وتوزيع منصف  نظام أسماء النطاق وقابلإستقرارعلى مستوى الوسائل الفنية والتنظيمية لضمان 

   . بصفة مستمرة وتسجيل دقيق لمعايير البروتوآولIPلعناوين 
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   األساسيةICANNقيم 

أثناء أداء شرآة  .ها جزء من مهمتهاإعتبار األساسية بICANN الداخلية على تفصيل قيم ICANNتعمل قوانين شرآة 
ICANNية القرارات واإلجراءات الخاصة بها لمهمتها، يجب أن توجه القيم األساسية التال:   

  . تشغيله عالميًا وتعزيز ذلكإمكانية اإلنترنت والتعويل عليه وأمنه وإستقرارالحفاظ على  ١

٢ 
احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي يتيحها اإلنترنت عن طريق قصر أنشطة 

 والتي تتطلب أو ICANN على تلك األمور التي تقع ضمن نطاق مهمة ICANNشرآة 
  .تستفيد بدرجة آبيرة من التنسيق العالمي

إسناد مهام التنسيق بحد عملي ومالئم إلى الجهات األخرى المسؤولة أو إدراك دورها  ٣
  .السياسي بما يعكس مصالح األطراف المعنية

افي  الوظيفي والجغرافي والثقختالفطلب المشارآة الخارجية والمنظمة ودعمها يعكس اإل ٤
  .لإلنترنت على آافة مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار

  . على آليات السوق لتعزيز ودعم بيئة تنافسيةعتمادإذا أمكن، اإل ٥

وتحقيق   الممارسةإمكانيةتقديم وتعزيز المنافسة في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر  ٦
  . للمصلحة العامةستفادةاإل

٧ 
تعزيز القرارات ) ١(تعمل على و بالشفافية متسمةة مفتوحة وتوظيف آليات لتطوير سياس

ضمان أن هذه الكيانات، األآثر تأثرًا، يمكنها ) ٢(ًا على نصيحة خبيرة وإعتمادالمستنيرة 
  .تقديم المساعدة في عملية تطوير السياسة

ري اتخاذ القرارات من خالل تطبيق السياسات المعتمدة بصورة طبيعية وموضوعية، مع تح ٨
  .التكامل والنزاهة

التصرف بسرعة استجابة الحتياجات اإلنترنت، أثناء الحصول على إدخال مستنير من تلك  ٩
  .الكيانات صاحبة أآبر تأثر، آجزء من عملية اتخاذ القرار

  .ICANN نحو مجتمع اإلنترنت عبر آليات تعزز فعالية شرآة ؤوليةمسالبقاء ١٠

طاع الخاص، يجب إدراك أن الحكومات والسلطات العامة تتحمل ط بالقابتراإلبقاء أثناء ١١
  . مسئولية السياسة العامة وتراعي توصيات الحكومات أو السلطات العامة آما ينبغي
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  ٢٠١١ يونيو – ٢٠٠٨ يوليو ستراتيجيةتطوير الخطة اإل
  ]للتعديل [  

وهي   .ICANNن أدنى إلى أعلى مع مجتمع شرآة تعتمد هذه المسودة األولية للخطة على مشاورة متعددة المراحل م
 خالل األعوام الثالثة القادمة، وذلك أثناء ICANNتحاول تحديد آراء المجتمع الخاصة باألولويات التي تواجه شرآة 

 وأمان نظم معرف إستقرارمتابعتها لعملية التطوير بصفتها منظمة عالمية تساعد مجتمع اإلنترنت في المحافظة على 
  .ترنت الفريداإلن

، حيث تم إجراء ٢٠٠٧يو ن في يوسان جوان في ICANN في اجتماع شرآة ستراتيجيةبدأ تطوير هذه الخطة اإل
 . بما في ذلك جلسة للمجتمع الكاريبي باللغة اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية الجلساتعقدوتم مشاورات مع المجتمع 

وألول . شبكة اإلنترنيت باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانيةوثم إنشاء منتدى للنقاش لطرح األسئلة على  
 .منتدى على شبكة اإلنترنيت أجوبة بلغات غير اللغة اإلنجليزيةالمرة استلم 

 
آما تناولت الهيئة .  ضمن العملية التخطيطيةلبحثها إستراتيجية مسائل لمناقشة ICANN وواجتمع في شهر يوليو موظف

وقد تم إدخال المسائل التي طرحت في هذه الحوارات في .   اخرى خالل عطلتها في أغسطسراتيجيةإستمسائل 
  .   مناقشات العملية التخطيطية

سان العمل في  ومن أعضاء الهيئة والموظفين ومن المشارآين في جلسات المنتدى العامفي  األراء المطروحةتم جمع و
 على ICANN تعليقات من خالل منتدى عام على موقع شرآة طلبقمنا ب ماآ  .٢٠٠٧نشر في سبتمبر جوان في تقرير 
 المداخالتمن خالل هذا و  .ثم تم إجراء مشاورات هاتفية مبنية على هذا التقرير مع جماعات انتخابية .شبكة اإلنترنت

  . مسودة الخطة منصداراإل  هذاتمت آتابة

وقد تم تأسيس منتدى على .  سات عمل ستقام في لوس أنجلوسسوف يتم مناقشة هذا اإلصدار من مسودة الخطة في جل
  . في مناقشات التخطيطICANNشبكة اإلنترنيت لتسهيل مشارآة مجتمع 

ونأمل بأن تقوم هيئة .   آتابة الخطةبتعديلمن خالل هذه المشاورات سنقوم  على التعليقات التي حصلنا عليها وبناًء
ICANN ها في شهر ديسمبربالموافقة على الخطة في اجتماع  . 

  

 آتابة هذه الصفحة في اإلصدار األخير للخطة إلدخال المشارآات التي حصلت بين شهر أآتوبر واإلصدار تعديلسيتم  [
   ]لهذه الخطةاألخير 
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  ICANNالتحديات والفرص األساسية أمام 
  

تم تحديد هذه  .وام الثالثة القادمة خالل األعICANN األولويات المتاحة أمام شرآة ستراتيجيةتحدد هذه الخطة اإل
تم .  األولويات بالتشاور مع المجتمع، وذلك استجابة لما يراه المجتمع أآبر التحديات والفرص التي ستواجه المنظمة

  .تلخيص هذه التحديات والفرص هنا
  

إهتمام حظى به الفكرة تزايد الذي ت المماضي هو ال للعام الستراتيجيةالتغيير البيئي األساسي الذي حصل منذ الخطة اإل
  .TLD والنطاقات على المستوى العالي  IDNالمواقع المعولمةالجديدة السم 

  التحديات البيئية األساسية

i. المستمر لإلنترنت بصفته وسيلة اتصال عالمية حقًا والحاجة إلى أن تفي شرآة زدهاراإل ICANN باحتياجات 
  .قاعدة عالمية حقًا من أصحاب المصالح

ii. ية المهمةاالتصاالتو لنطاق آبير من التطبيقات الهامة التجارية لالنترنيتمية المتزايدة للبنية التحتية األه.  
iii.  واألآثر  المتزايدة المهاجماتفي بيئة منوالمعرفات الفريدة األخرى   أسماء النطاق وأمان نظامإستقرارضمان 

  .هاجمات أآثر تعقيدًا لتسهيل وحجب هذه الممعرفاتمتمرسة واستخدام 
iv.  مجموعة آبيرة من السلوآيات السيئة في بيئة اإلنترنت، والتي قد تقع على عاتق شرآةICANN.  
v. في ظل الزيادة المتوقعة في النطاق، بسبب عدد األجهزة التي تستخدم اإلنترنت وعدد ستقرارالحفاظ على اإل 

 والنطاقات على IDN المعولمةالمواقع أسماء  والزيادة في أعداد أسماء النطاق التي صاحبت إدخال المستخدمين
 .TLDالمستوى العالي 

vi.  تغيير بنية مجتمعICANN آنتيجة إلدخال IDN غير من مناطق  بما في ذلك ازدياد عدد المسجالت والمسجلين
  .  باللغة اإلنجليزيةةناطق

vii. ،والتي تحتاج إلى إدارة العديد من التغييرات المعقدة التي يتم إجراؤها على عمليات اإلنترنت أو بروتوآوالته 
  .، بما في ذلك التغييرات المحتملة والتي لم يتم إلى اآلن توقعهامتوازية

viii. بما في ذلك سوق أسماء النطاق ونظم التطور المستمر للتطبيقات التجارية ونماذج األعمال التي تستخدم اإلنترنت 
 .  التسويق على شبكة اإلنترنيت

ix. لتقييدات المفروضة من قبل البوتوآول التقني أو من من فهم الي بسبب اإلستياء االنشقاق المحتمل في النظام الحا
  .  ةيجراءات الحكوماإلخالل 

x.  اضطالع شرآةICANNبدور مالئم في المجموعة الكبيرة للهيئات الدولية المشترآة في وظائف اإلنترنت .  
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  التحديات التنظيمية األساسية

i.  تطورICANN والمشاآل المتعلقة بالبنية ستقاللمرحلة اإل نحو. 
ii. لبنية إلجراء مراجعة لقوانين الداخلية ة لمالمنتظ مراجعاتال تحددها المنظمة آما التزاماتICANN. 
iii.  التزام مستمر بمراجعة وتجديد عمليات شرآةICANNأآثر فعالية  وأدائها من أجل العمل بشكل.  
iv. العمليات والعمالء الذي يستدعي إتمام مزيد من الزيادة الكبيرة في عدد السياسات ودعم تطوير السياسة و

  .أعمال التسليم
v.  بنجاح وبدون تأخيرفي منتظمات متطوعة إدارة تطوير السياسات.   
vi.  الحفاظ على اتصال فعال مع الجمهور العالمي ألصحاب المصالح في شرآةICANN عند مستويات مختلفة 

  .DNSمن المعرفة الخاصة بكيفية عمل 
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   لألعوام الثالثة القادمةتراتيجيةس اإلاألولويات

 التحديات والفرص والتي من المحتمل أن تفرض نفسها خالل األعوام الثالثة القادمة، فإنه قد تم عتبار اإلبعينبعد األخذ 
) ١البند ( خاصة ًا األهداف المحددة تشمل أهداف.ICANN لمجتمع ICANNتحديد األهداف التالية من قبل مجتمع 

وأيضًا الفرص الخاصة المتوفرة في الوقت ، وهذا يعكس الدور والمسوؤلية الدائمة للمنظمة )٥-٢البند (ة  عامًاوأهداف
    .الحالي

 آجزء من ICANN تنسق:  TLD والنطاقات على المستوى العالي IDN المعولمةأسماء المواقع تطبيق  .١
عوام  على مدى األICANNوية األولى لدى األول. مهماتها عملية وتطوير النظام الجذري ألسماء النطاق العالمي

 في IDN المعولمةأسماء المواقع الثالثة القادمة هي تطبيق أهم تغييرين في تاريخ حيز األسماء وهي تقديم 
 قد يفتح IDNإن إدخال . TLDالمستوى األول وتطبيق نظام عملي للنطاقات الجديدة على المستوى العالي 

. األصليةي المجتمع العالمي لألنترنيت الستخدام مستويات نطاق عالية بابجدياتهم األبواب للمليارات من الناس ف
وعليه فإن العملية الجديدة للنطاقات على المستوى العالي سوف تزيد المنافسة وتعرض الخيارات أمام الزبائن في 

المحسنة ع  والتطبيقات  اإلبتكار واإلبدااتمكانيال سيفسح المجالأسواق النطاقات على المستوى العالي آما 
هذه المهمات لها تحديات عالية في آال المجالين التقني واإلداري وسوف تتطلب . للنطاقات لمستخدمي اإلنترنيت

 بأآمله لتحقيق اإلنجازات، وقد يكون التأثير آبيرًا على مستخدمي اإلنترنيت ومجتمع ICANNتعهد مجتمع 
ICANN . 

 بالرغم من تحقيق تحسينات مهمة في أداء نشاطات العمليات :ساسية في تحسين العمليات األستمراراإل .٢
 في البحث عن سبل تحسين العمليات لتحقيق أداء ستمرار ملتزمة باإلICANNاألساسية في السنوات األخيرة فإن 

 ومهمات تسجيل النطاقات على المستوى العالي )IANA(سلطة تخصيص أسماء اإلنترنت  لعمليات أفضل
)gTLD( التعاقدي والتوافقهمات المسجلين وم . 

 آما هو : للتمكن من إدارة الزيادة في الطلب والتغيير في اإلحتياجICANNتقوية نموذج أصحاب مصالح  .٣
 خالل ICANNفسوف تواجه .  تتوق دائمًا لتحسين الكفاءة والفعاليةICANNالحال مع أية منظمة مسوؤلة فإن 

 عنللتعامل مع التغييرات الناتجة  من سير عملية التحسين لتقوية عملياتها هذه الفترة التخطيطية تحديات إضافية
الترآيز ضروري على إن وباإلضافة للتحسينات المتواصلة في العمليات ف. gTLDنظام سجالت  وIDNإدخال 

 من خالل إتمام المراجعات وتطبيق التغييرات المتفق عليها وعولمة ICANNتقوية نموذج أصحاب مصالح 
 .    ICANN وتحسينات إضافية  للعملية السياسية وزيادة المشارآة في ICANNيات عمل

 الفريدة معرفات تعتبر العملية المستقرة واآلمنة لنظم ال: الفريدة لإلنترنيتمعرفات للستقرارتعزيز األمان واإل .٤
فتستخدم  ،تغيرتقد  ستقراراإلمن واألإن طبيعة المهاجمات على . ICANN أهم جزء من مهمات لإلنترنيت

عنواين مجهزي خدمات اإلنترنيت وأسماء النطاق لتكوين وحجب المهاجمات ولبناء برامج تلقائية العمل تستخدم 
 النشاطات البرامجيةهذه األنواع من . DDOSإلغراض شريرة بما في ذلك تعطيل الخدمات عن المستخدمين 

 ومنظمات )CERTS(  اإلليكترونية للحلول التكنولوجية جمعية المتانةواجههالمعادية تشكل اساس القلق الذي ت
وآما تزداد تكرار ودقة . جهات أخرى والحكومات و)ISPs( مجهزي خدمات اإلنترنيتالخدمات المالية و

وتقوي إمكانياتها  IDN أن تحسن مرونة ICANNالمهاجمات والسلوآيات الشريرة األخرى فإنه يتوجب على 
 أن تعمل مع ICANNوسع طبيعة المهاجمات والسلوآيات الشريرة فإنه يتوجب على وآما تت. لصد هذه النشاطات

 وللعمل سويًا إليجاد الحلول للمشاآل التي ICANNأصحاب المصالح اآلخرين في هذا المجال لتوضيح دور 
  . تتعدى مدى مهمات آل آيان بشكل منفرد
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 سلطة عالمية في المجال عددة وآيان ذوالح متآمنظمة عالمية ذات أصحاب مص: المسوؤلية والتوجيهتقوية  .٥
 تتحمل المسوؤلية إزاء أصحاب مصالحها  ICANNفإن  IDN   وعملإستقرارلضمان التقني والتنظيمي 

 بتطبيق ICANNففي خالل فترة تكوين هذه الخطة سوف تقوم . بالحفاظ على أعلى معايير المسوؤلية والتوجيه
 تغييرات ترآيبية تشكل جزءًا من المرحلة إمكانيةة والتوجيه وستدرس تحسينات إضافية في مجال المسوؤلي

 مع أصحاب مصالح آخرين على المستوى ICANNباإلضافة إلى ذلك سوف تعمل . القادمة لتطوريها آمنظمة
  . إلنترنيتل النظام البيئيالعالمي لدعم قضايا التوجيه في عالم اإلنترنيت وتسهيل الوعي حول 
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سجالت المواقع العامة العالية نظام  والمنهج الجديد لIDN المعولمةء المواقع أسما تنفيذ  .١
  )gTLD (المستوى

 
 للمستخدمين وذلك عن طريق إنشاء منتديات لتبادل إيجابية وضمان تجارب IDN في تسهيل تفويض ستمراراإل .١

 واإلتصاالت وضمها في برنامج المعلومات ولإلندماج في المجال التقني والسياسي والمسائل المتعلقة بالحكومة
  .تخطيطي وتنفيذها على أساس تعاوني حسب األهداف المحددة اللخطة

 
 من خالل تسهيل فحص وتحليل اختبار IDNستخدام ال المسائل التقنية المطلوبة للتفويض الفعال وطرح   ١٫١

IDNلبرامج التي  وتكوين مقاييس وتوجيهات من قبل المجتمع التقني وتمكين فحص وتصحيح تطبيقات ا
  .IDNتستخدم 

  
من أجل تسهيل وضع سياسة لدراسة  ICANN والمنظمات الداعمة لـ ستشارةتنسيق نشاطات آافة هيئات اإل   ١٫٢

  .IDNجميع احتياجات المجتمع المتعلقة 
  

المهارة لتنسيق تقني على مستوى متعدد اللغات لنظم أسماء النطاق في المستوى العالي حيث التخطيط    ١٫٣
 واستخدام خبراء من ICANN وأيضًا بناء امكانيات داخلية واسعة لـ . الفعالللتنسيقورية اللغوية ضر

  .الخارج للتعامل مع التضارب والتحليل للمسائل المتعلقة باللغات
  

حملة ب والقيام ،في جميع المناطق  IDN لضمان توفر منافع إدخال اتصالت إستراتيجيةتطوير وتنفيذ    ١٫٤
  .gTLD وIDN ماء المواقع الدوليأستعليمية عن خطة نشر 

  
 IDN أن لتضمنوهيئات الحماية األخرى  )IANA(سلطة تخصيص أسماء اإلنترنت تطوير عمليات    ١٫٥

  .IDN المستمر وأمان ستقرارمفوضة في المناطق الجذرية بأسلوب متواصل يضمن اإل
  

يمكن  بحيث )ccNSO( ةمنظمة المساندة الخاصة بأسماء المواقع لرمز الدولدعم جهود تطوير سياسة    ١٫٦
  .ن منافع هذا التطوير لمجتمعاتهم أن تستفاد مccTLDعالية المستوى لرمز الدولة السجالت المواقع ل

 
  .gTLD وخطة البرنامج لتفويض ستراتيجية في تنفيذ اإلستمراراإل .٢

  
تها المنظمات تطوير خطة برنامج لتنفيذ سياسة اإلجماع في الرأي تستوفي األهداف السياسية التي وضع  ٢٫١

 في المناطق الجذرية (TLD) والتي تعرض نظام سجالت مواقع عامة عالية المستوى ICANNالداعمة لـ 
  . ومتوقعة وفي مواعيدهابطريقة آمنة 

  
 في جميع المناطق عن السياسة بشكل فعال  المستخدمينبإبالغ  تقوماتصاالت إستراتيجيةتطوير وتنفيذ   ٢٫٢

  . التقديم لمواقع عالية المستوى وطريقة TLDلـ الجديدة 
  

  .TLDلـ  للرد على أسئلة المجتمع وطلب المشارآة في العملية الجديدة  ICANNونهج تطوير عملية   ٢٫٣
مقدمي التطبيقات والتقييمات وتفويض المناهج من أجل التحسين المستمر لتجربة استخدام التجارب األولية و

 والزيادة  gTLDـ لعملية الجديدة للد المستويات المالئمة للتشغيل اآللي يحد ت. ين أو المستخدمالطلبات
  .gTLDالضرورية في عدد الموظفين لدعم الطلب لسجالت 
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 لضمان الكفاءة )IANA(سلطة تخصيص أسماء اإلنترنت تطوير وتنفيذ خطة لزيادة عدد موظفي ومصادر   ٢٫٤
اطق الجذرية والدعم الدائم لطلبات التغيير في المناطق  للمن gTLDسجالت لعملية الجديدة لفي إضافة ا
  .الجذرية

  
  .  لكي يستفيد المستخدم من جميع مزايا هذين البرنامجين gTLDـ وتنفيذ العملية الجديدة ل  IDNsتنسيق  .٣
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   في تحسين العمليات األساسيةستمرار اإل .٢

  
  )IANA(سلطة تخصيص أسماء اإلنترنت عمليات 

إلرساء أهداف أداء سنوية مقبولة واإليفاء بكافة ) مثًال، من خالل مجموعات العمل(لعمالء التعاون مع ا  . ٤
هذه األهداف؛ ومتابعة التحسين حتى يتسنى إعادة تعيين هذه األهداف من خالل اتفاقية متبادلة أثناء 

  . تحقيق مستويات األداء الجديدة

  .اجية والفعالية إذا لزم األمر لتعزيز اإلنتIANAأتمتة عمليات   . ٥

 لتتضمن تقديم خدمات األمان للعمالء وفقًا لمعايير المجتمع IANAالتعاون مع العمالء لزيادة عمليات   . ٦
  .اآلخذة في التطور

  . مع العمالء لتقديم مراجعات وتكييفات إذا لزم األمرشتراك وممارساتها واإلIANAنشر عمليات   . ٧

إما عن طريق  في حالة الطلب  إليها وتوفير الوصولIANAل أداء تقديم معلومات إحصائية عامة حو  . ٨
  .عام أو سري حسب الحالة

  

  )gTLD (سجالت المواقع العامة العالية المستوىنظام  عمليات تسجييل

التعامل مع طلبات خدمات السجل الجديدة بالتوافق مع تنفيذ سياسة الموافقة الجماعية، وتوفير  .٩
لتؤدي إلى تحسينات في السياسة ) GNSO( دعم األسماء العامة المعلومات إلى مجلس منظمة

 .المستندة إلى التجارب

تطوير وتطبيق مناهج فعالة لتقديم تقرير بالمالحظات والتعليقات حول آافة سياسات الموافقة  .١٠
 .السياسات المتفق عليها باإلجماعمن تحسين فعالية  GNSOالجماعية المطبقة لتمكين 

 .وافقة الجماعية معتمدة من مجلس اإلدارة بطريقة فعالة وفي الوقت المالئمتطبيق سياسات للم .١١
ـ الجديدة لويتضمن هذا السياسات المتوقعة لنصوص التسجيل التعاقدي وتسهيل تفويض العملية 

gTLD. 

 الموجودة بأسلوب gTLDجديدة وتجديد عقود   gTLDتطوير طريقة للتفاوض وتنفيذ عقود  .١٢
 وبالتوافق مع السياسات المتفق عليها باإلجماع في الوقت المناسبوبه معياري يمكن التنبؤ 

 . ولنصوص التسجيل التعاقدي gTLDـ الجديدة للتفويض العملية 

ذات المستوى العالي في مجموعة من الزبائن  IDN وباألخص  gTLDـ الجديدة لالعملية دمج  .١٣
  .ICANNالذين تقدم لهم خدمات من وظيفة ربط سجل 
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  )gTLD (سجالت المواقع العامة العالية المستوى تسجيل لعمليات

 بالنسبة للعمالء في آافة مناطق ختيارتسهيل أنشطة سوق التسجيل لتشجيع المنافسة واإل  .١٤
 .العالم؛ وتعزيز االبتكار لتطوير أسواق إضافية

 وفقًا ICANNلتفاعل مع شرآة لن على استعداد تطوير أدوات لشرآات التسجيل لكي تكو .١٥
والتمتع بحق الوصول إلى  ICANN  شرآةمعمقاييس أداء  بما في ذلك تبادل تفاقية،لال

 .ليسجتالمعلومات والبيانات ذات المعنى لعملية تشغيل شرآات ال

، تحديد )بما في ذلك أصحاب السجالت(ي الصلة ومن خالل التشاور مع أصحاب المصالح ذ .١٦
طوير المعيار المالئم لتفويض شرآة وتنفيذ تحسينات في عملية التفويض، بما في ذلك ت
   .التسجيل وتحسين عدد مرات معالجة التطبيقات

لتكوين حماية وخيارات للمسجلين مثل مستودع للمعلومات  gTLD  شرآةمع بناء شراآة  .١٧
 .ووصف واضح لخيارات السوق

  العالمية من أجل تحسينgTLDبذل جهود فائقة لتعزيز العالقات مع مجتمع شرآات تسجيل  .١٨
  . وسياساتهاICANNاتهم وظروفهم الفريدة بينما يجري تحسين فهمهم لشرآة إهتمامفهم 

  :التوافق التعاقدي

 باالستناد إلى مداخالت  في تحسين التوافق التعاقدي من خالل تطوير وظيفة التوافقستمراراإل .١٩
 .التحرياتلجنة التدقيق ور تقارير روتينية لهذه النشاطات ونتائج يوفت  .gTLDمجتمع شرآة 

التعاون مع شرآات تسجيل النطاق العلوي العامة وسجالت النطاق العلوي العامة وأصحاب  .٢٠
  العمل واللقاءات العامة ومنتديات اإلنترنيتجلسات من خالل السجالت والمستخدمين النهائيين

 والتحديات التي تواجهها ICANNلتحديد عناصر برنامج التوافق الذي يخدم مهمة شرآة 
 . أفضلبشكل

تطوير آليات مالئمة لتقديم التعليقات والمالحظات في عملية التفويض وعمليات السياسة ذات  .٢١
  .الصلة

 نحو الحلولمقدمي الشكاوى المسجلين و توجيهمن أجل إنشاء عمليات والتحصيل على معلومات  .٢٢
شاآل المحتملة ذات  وتحديد مناطق المتجاهات بفعالية، وجمع وتحليل البيانات للتعرف على اإلةالمالئم

    وبناء شراآة مع شرآة.للتنسيق الفني وإعالم المجتمع بهذه المعلومات ICANN الصلة بدور شرآة
gTLD والتشاور مع أصحاب المصالح اآلخرين المعنيين لبناء حماية وخيارات للمسجلين مثل مستودع

  .للمعلومات ووصف واضح لخيارات السوق
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 لح المتعددة من أجل إدارة الطلب المتزايد واالحتياجات المتغيرة  تقوية نموذج أصحاب المصا .٣

  
  شتراكاإل  

 يتم تطوير وتنفيذ ، فإنه من التمثيل المحلي والتواصلستفادة واإلالناخبةجماعات ال مع شتراكباإل .٢٣
 . المشارآة لكل مجموعة من مجموعات أصحاب المصالحخطط لتحسين سهولة

 بما ICANNية لتعريف المشارآين الجدد على الجوانب المهمة من إنشاء برامج تعليمية ومعلومات .٢٤
 .في ذلك المكونات التقنية ومكونات العمل

 لضمان قيامهم بتسهيل تحقيق مهمة ICANNإجراء مراجعة مستمرة لبرنامج اجتماعات شرآة  .٢٥
، بما في ذلك الدعم المقدم للمشارآة عن ICANN في عملية شتراك وتشجيع اإلICANNشرآة 

 تنفيذها لعقد اجتماعات محلية إستراتيجية بأهدافها وICANNد النموذج المالئم لـ يحدت  .عدب
 بشكل مباشر وما يجب أن ICANN ه و تدعمه ما يجب أن تقودعتبار اإلنظرخذ ب األ. للتواصل

 .يجري بالمشارآة مع وبدعم منظمات أخرى

برنامج ( لتنفيذ برامج ونشاطات ICANN في العمل مع مجتمع أصحاب المصالح لشرآة ستمراراإل .٢٦
لتحسين مشارآة أصحاب المصالح وباألخص لتشجيع مشارآين محتملين في ) المنح على سبيل المثال

 .الدول النامية

أسماء المواقع لرمز  وccTLDسجالت المواقع عالية المستوى لرمز الدولة  في تشجيع ستمراراإل .٢٧
 . على المشارآةccNSO الدولة

إهتمام وتطوير وتنفيذ خطط  ccTLD في مجتمع د مواضع اليحد ت ccNSOة مع بالمشارآ  ٢٧٫١
  .ccNSO و ICANNلتضمين نقاشات عامة ودعم لنشاطات 

 وتثقيف ccTLDفي جلسات عمل لتشجيع إدارة فعالة لـ  في توفير التدريب التقني ستمراراإل  ٢٧٫٢
  .IANA و ICANN في تطوير سياسات ccNSOالمشارآين على دور 

عملية تطوير السياسات التي ينبغي أن تستخدم في تنفيذ تحديد  ccNSO مع شتراكباإل  ٢٧٫٣
 وباألخص فيما يخص طلبات تغيير المناطق الجذرية والطلبات IANAالتغيير في عمليات 
  .ccTLDاألخرى المتعلقة بـ 

 ذلك  بما فيICANN في تطوير قابلية أصحاب المصالح في المشارآة في عمليات ستمراراإل .٢٨
 .المشارآة في لغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية

تنفيذ سياسة ترجمة مصممة لإليفاء بفعالية بأهداف المنظمة التي تراعي متطلبات أصحاب  ٢٨٫١
  المشارآةتسهيلالمصلحة، والحاجة إلى برامج فعالة واقتصادية والهدف الرامي إلى 

  .للمتكلمين بغير اللغة اإلنجليزية
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 وتطوير ICANN إلعادة تصميم ممارسات وعمليات دعم عمل شرآة العمل مع المجتمع ٢٨٫٢
 .سياستها لإليفاء باحتياجات الجمهور العالمي

إبالغ المجتمع وعمليات تطوير السياسات بوسائل أفضل من خالل التحليل اإلقتصادي والتحاليل  .٢٩
على العمل الذي حيث هذه البحوثات غير متوفرة لآلخرين واالستناد لسوق أسماء المواقع األخرى 

لمساعدة المجتمع ) أمكن إن مع الترجمة (تقاريرإجراء أبحاث ونشر . ٢٠٠٨شرع في السنة المالية 
السوق وسلوك  وتوقعات  المستخدم والمسجلواحتياجات قتصاديةعلى فهم أفضل للقضايا الفنية واإل

، باإلضافة إلى ICANNونماذج العمل والمعاني المتضمنة لهذه العوامل على تطوير سياسة شرآة 
 . على مستخدمي اإلنترنتICANNالمعاني المتضمنة لسياسات شرآة 

 ICANN وتوضح أنشطة ICANNتنفيذ وتنقيح خطة اتصاالت تشرح بوضوح مهمة شرآة  .٣٠
  .وإنجازاتها

  مراجعات

 تقرير هيئة التعيين ثم تطوير وتنفيذ التوصيات المقترحة لتحسين قابلية عتبار اإلبنظراألخذ  .٣١
ICANNعلى توظيف مناصب قيادية مهمة . 

 تقرير مراجعة الهيئة ثم تطوير وتنفيذ التوصيات المقترحة لزيادة تحسين فعالية عتبار اإلبنظراألخذ  .٣٢
 .ICANNهيئة 

 :ضمنهامن  وستشارةتحسين مستوى آفاءة وفعالية المنظمات الداعمة وهيئات اإل .٣٣

 لتنفيذ التحسينات في آافة العمليات التي إجراء مراجعات مستقلة والعمل مع المجتمع    ٣٣٫١ 
 في عتباراإل وبالتحديد األخذ بنظر.  والمنظمات الداعمةستشارةتقوم بها هيئات اإل 
 GNSO تقارير المراجعات المستقلة لمنظمة رعاية األسماء العامة ٢٠٠٨السنة المالية  
 RSSAC  ري نظام الخادم الجذإستشارة وهيئة ALAC العامة ستشارةوهيئة اإل 
 ومنظمة رعاية العناوين، وأيضًا ccNSOومنظمة رعاية أسماء رموز المحافظات  
الكيانات وإجراء مراجعة لمنظمات  تطوير وتنفيذ التوصيات المقترحة لتحسين هذه 
 ccNSO و  ASO.  

  
العمل مع المجتمع لتحديد وتنفيذ التحسينات على سياسات الرعاية وسياسات العمليات    ٣٣٫٢

  .بضمنها عملية تطوير السياساتو  
  

  ICANNسياسات  تطوير وتنفيذ عملية تقييم ومراجعة آافة أعمال إجماع الرأي على   ٣٣٫٣
  .وبضمنها مراحل التطوير والتنفيذ والنتائج المترتبة  

  
عملية توزيع  توسيع وتعميق قابلية عمل تطوير السياسات في المنظمات الداعمة لتمكين   ٣٣٫٤

  .ى عدد أآبر من األطرافالمهام عل  
  

دعم عمل التخطيط العادي للمساعدة في إدارة فعالة للمصادر المستخدمة في تطوير    ٣٣٫٥
  .السياسات  
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       توفير المستوى المناسب من الموظفين والدعم المطلوب لتسهيل عملية تطوير     ٣٣٫٦

  .متسمة بالكفاءة والفعالية للسياسات  
  

     مع هيئة GAC الحكومية ستشارةنسيق نشاطات هيئة اإلتحسين تعاون وت    ٣٣٫٧
  ICANNاألخص لغرض تسهيل إدارة فعالة ب والكتل الناخبة األخرى و   
   نصائح تلك الهيئة فيما يتعلق بالمسائل عتبار واألخذ بنظر اإلGACلعمليات    
  . السياسية 

  بناء السعة 

الدول والمشغلين ومجتمعات اإلنترنت المحلية  رموزالعمل، في آل إقليم، مع مدراء  في ستمراراإل .٣٤
والمنظمات اإلقليمية لتطوير ومراقبة ) بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني(

 الفريدة، المعرفات المسائل المعلقة بنظم برامج التوسع الخاصة بإقليمهم، وذلك لتحسين القدرات في
 .لقمات إدارة الجذر، واسم النطاق ومIPعنوان بما في ذلك 

 البناء على العمل الحالي في آل منطقة من خالل العالقات الحيوية المستمرة مع ٣٤٫١
  .االقليميةمنظمات  

  لتطوير أفضل األساليب الموصى بها للمجاالت التقنية إلدارة ccNSOالعمل مع   ٣٤٫٢
   DNS سجالت فيccTLD.  

  تصاالت في لغات يعرفها هيل اإل لتسccTLDاستخدم المهارات المبطنة في   ٣٤٫٣
  .المشارآون 

  أنظمة المنظمات

 : الفريدICANN لدعم رمز إستراتيجيةآأصول م تقنية المعلومات ااستخد  .٣٥

) يدويًاوليس (ي باستخدام برامج إختيارإدارة العمليات الداخلية والخارجية بشكل   ٣٥٫١
  .  لتحسين مجرى المعلومات وشفافيتها  

   ICANNم التقنية التي تسهل عملية الوصول إلى معلومات ااستخد ،حيثما أمكن  ٣٥٫٢
    .وإلى االجتماعات حول العالم  

  م أدوات الترجمة اآللية لتوفير المعلومات ا استخد،المعلوماتالمالئمة من ألنواع ل  ٣٥٫٣
  .بشكل آني بلغات مختلفة  

   تتمكن من ICANNآة تأآد من أن البنية التحية لتقنية المعلومات الداخلية لشرال  ٣٥٫٤
  .توفير أدواة حديثة ومتينة لدعم أصحاب المصالح الموزعين حول العالم  

     ICANN إستراتيجيةتنفيذ عمليات إدارة توازي اإلنجازات الفردية مع  .٣٦
        في تحسين تقديم التقارير والمراقبةستمراراإل. وأهداف العمل 
      ومات حول األداء مصحوبة برؤية تصبو إلى توفير المزيد من المعل 
   بأآمله إلدارة جهود عمل ICANN في نمو قابلية مجتمع ستمراراإل. للمجتمع 
  . مهمة بتقنية إدارة  مشاريع مبرهنة 
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عمل     في تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بحاالت الطوارئ واحتمالية العطل في ستمراراإل .٣٧
  .قطاعات مهمة

تسليم األسماء وعناوين الخدمات والعمل ضمن تحديد آافة العناصر المهمة المستخدمة في  .٣٨
وهذا . النطاق الداخلي ومع أصحاب المصالح المهمين لضمان تواجد إجراءات طوارئ مناسبة 
 وناشر المنطقة الجذرية وعمال الخادم الجذري والسجالت ICANNيشمل على مؤسسة  
  . وآخرينRIRوالمسجلين ومكاتب تسجيل اإلنترنيت المحلي  

 إمكانيةعلى سبل الحفاظ على معلومات المسجل في حالة تعطل العمل وذلك بالنظر إلى الترآيز  .٣٩
  .توسيع مجاالت التسجيل وزيادة عدد المسجلين

 وأن ICANNللتعويل على نظام احتياطي في حالة العطل في نظم  في تنفيذ خطط تقنية ستمراراإل .٤٠
  .ستراتيجي نهاية فترة هذا التخطيط اإليتمثل الهدف في نظم احتياطية متينة وتعمل بشكل آامل مع

  
 تطوير قابلية عمل المنظمة

مراقبة أعباء . تطوير مناهج مناسبة للتخطيط في قطاع السياسة والعمليات وأعباء العمل األخرى .٤١
تحديد وتطوير وسائل لتحسين . ICANN تأثير الزيادة في الطلب على عمليات دىالعمل وتحليل م

ال جنتاجية في قاطع العمليات أو في منتاج تحقيق في مقياس سعر الوحدة اإلستإالمقاييس وإنجاز أو 
 .دعم التطوير السياسي

 عند المشارآين الموجودين وفي تتعلق بالمجالتنفيذ برامج لتحسين وتطوير مهارات ومعرفة  .٤٢
 .ICANNمجموعة الجيل الجديد لقادة 

تصاالت بين الموظفين بفعل تحسين اإل في تنفيذ مقاييس لتحسين الكفاءة والفعالية ستمراراإل .٤٣
  .الموزعين حول العالم
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 تقوية األمن واسقرار المعرفات الفريدة لإلنترنيت.  ٤

 وأصحاب المصالح اآلخرين لتطوير نظرة أآثر شاملة عن أمن ICANNالعمل مع مجتمع  .٤٤
 وبناًء على  . وإمكانياتها وتحديد الدور الذي تلعبهICANNاإلنترنيت بشكل عام، ثم توضيح دور 
 .هذا العمل يتم تطوير خطط إضافية

النظر  وباألخص في الدول النامية لتوفير تنمية المهارات لتحسين األمن وccTLDالعمل مع موظفي  .٤٥
 . خيارات التمويل لدعمهفي

 وذلك بالترآيز على عناصر البنية التحتية المرتبطة مباشرًة بنظام لمعرفاتتقوية أمن نظام ا .٤٦
  . التعريف 

  
       للمصادقة على ICANN الفريدة المحفوظة لدى لمعرفات تسمح لمستخدمي اآليةتوفير      ٤٦٫١

      ية، مثًال من خالل استخدام منظمة امتدادات نظام األمن ألسماء إستقاللعرفات بمتلك ال   
  .checksum أو التواقيع الرقمية أو إعادة قولبة المعلومات DNSSECالمواقع    

  
     ومنظمة المصادقة على DNSSECبضمنها ومتابعة تطوير تكنولوجية األمن      ٤٦٫٢

 .المشاآل وتقديم التوصيات المناسبةعرض ، وثم ىخرمنظمات أ و)RPKI(المصادر             

  .DNS ومرونة إستقرار في تقوية ستمراراإل .٤٧
  

  . للعناوين المحجوزةLتنفيذ جذر    ٤٧٫١
  

  .ية لجذور العمليات والمقاييسة ووافإجراء تحاليل مفصل    ٤٧٫٢
  

   و IP6.  و ARPA مثل IANAنشر مساعدات متينة للمناطق التي تقع تحت إدارة     ٤٧٫٣
   .URN.ARPAإلخ . 

 ومنظمة سجالت اإلنترنيت ICANNمن خالل العمل مع المجتمع المكلف بالعناوين سوف تتعاون  .٤٨
 التي لم تسجل مسبقًا واتخاذ الخطوات IPv4ع عناوين ازتنلنشر الوعي حول ا قيادة لتهيئةاإلقليمية 

 .IPv6لتشجيع تبني عناوين 

 ICANN مجتمع إمكانيةشاف ت الآICANNالعمل مع الحكومات والقطاع الخاص ومجتمع  .٤٩
تخصيص المصادر والمهارات بأفضل شكل لطرح مشاآل لوأصحاب المصالح والمعنيين باألمر 

 ومهام المجموعات الناخبة إهتماميمتد تأثيرها خارج نطاق  والمرونة التي ستقراراألمن واإل
 .لإلنترنيت
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  تقوية المسؤولية والسيطرة. ٥

  
/JPAالتأآيد على متطلبات المسؤولية 

 في إنجاز مهمة ستمرار الموصوفة في اتفاقية المشروع الثنائي واإلICANNإنجاز مسؤوليات  .٥٠
ICANNياجات مجتمع  آما هو محدد في األصل بالتوافق مع احتICANNالعالمي . 

 .GAC الحكومية ستشارةنتقالي من خالل هيئة اإلمشارآة الحكومات في مسيرة التخطيط اإل .٥١

 .ICANN في إضافة صبغة رسمية على العالقات مع مجاميع أصحاب مصالح ستمراراإل .٥٢

لإلنتقال الحفاظ على المواصلة المستمرة مع أصحاب مصالح بارزين وذلك لتحديد خطوات التقديم  .٥٣
 . عرفات الفريدة لنظام اإلنترنيتمإلى إدارة ضمن القطاع الخاص لل

    ٢٩الهيئة رقم  آما هو مطلوب في قرار ICANNإجراء مراجعة للبنية اإلدارية المناسبة لـ   .٥٤
 .  والمسؤولياتالثوابت، لتبني ٢٠٠٦لشهر سبتمبر  

  
 المسؤولية والشفافية

 وعن بيئتها التكاملية وتعدد جهاتها وأصحاب ICANNفتاح وشفافية التقارير عن ان  لتوفيرآليةتنفيذ  .٥٥
  .مصالحها

  
  .انتاج تقارير سنوية للمجتمع   ٥٥٫١
  .تبطين أسس عمل اإلدارة التي تشمل أفضل الممارسات للسيطرة   ٥٥٫٢
       وتنفيذ أفضل الممارسات في ICANNقياس وتحديد مسؤولية وشفافية    ٥٥٫٣
  . والشفافيةالمسؤولية          
 . والمجتمعICANNضمان مسؤولية فعالة إزاء أصحاب مصالح    ٥٥٫٤

 في تحسين خطة العمل وعملية تكوين الميزانية بهدف توضيح مبادرة خطة عمل ستمراراإل .٥٦
ICANNآأساس لتقديم التقارير عن تلك المبادرات للمجتمع، ودعم أوليات المجتمع  هذاعتبر وأن ي 

  . ICANNيازات العملية لـ لمبادرات عمل واإلمت
  

           حول الميزانية في نفس الوقت لتحقيق موازنة إستشارةإجراء خطة عمل أولية و  ٥٦٫١
  .أفضل بين أولويات ومنافع العمليات وبين تكاليفها          

  
    خطط عمل مختصرة وتخمينات للميزانية تعكس نظرة شاملة على سنوات إجراء   ٥٦٫٢

  .لية عديدةما          
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    مع منظمات أخرى بغرض تفهم أفضل لألداء ICANNمقارنة جوانب من تكاليف وأرباح   ٥٦٫٣

  .ICANNوالفعالية المالية لـ          
  

   وبضمنها ICANNدخال المزيد من األطياف لبنية أرباح  في التحقيق عن سبل إلستمراراإل  ٥٦٫٤
  .باح الحاليةإعادة النظر في مزيج األرمصادر محتملة ألرباح جديدة و          

  

  في النطاق العالميICANNدور 

 في ICANN في التعاون وتقوية العالقات مع الشرآاء البارزين حسب الحاجة لدعم ستمراراإل .٥٧
عتراف وتحديد أدوار وبالتحديد اإل.  والمنتديات الموجودةاآللياتتحقيق أهدافها، وأيضا من خالل 

 والحكومة واإلقليمية والخدمية والتربوية التي تتشارك ستشارةصنع السياسة واإلالمجاميع التقنية و
 . ICANN آخطوة أولية نحو تحسين المشارآة والتوعية في نموذج ومفوضية ICANNمعها 

  : المشارآة فيها لغرضICANNتحديد المنتديات المهمة التي ينبغي على  .٥٨
  

  .نطاق عملها ولكن تقع خارج ICANN بـ تتعلقدعم التعامل مع مشاآل   ٥٨٫١
  

   في المنتديات المتعلقة بـ دة أطراف ال تشارك عاإلستقطاب ICANNتسهيل مهمة   ٥٨٫٢
         ICANN   .    
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