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 نبذة تعريفية 

ي تؤثر عىل  ICANNبدأت منظمة 
ة عملية سنوية لتحديد ومراقبة تطور االتجاهات التر ي السنوات األختر

  ICANNف 

 ومجلس اإلدارة والمنظمة. علًما بأن  ICANNومنظومتها األوسع. وتستلزم العملية جمع التعقيبات واآلراء من مجتمع 

ي الممارسة مفيدة وتساعد عىل إظهار الفرص والتحديات الم
 ستقبلية، كما توفر المعطيات الالزمة للتخطيط وتساعد ف 

ة المدى. عىل سبيل المثال، وفرت الخطة  اعتبارات تحديد األولويات. كما يجري التنسيق مع إدارة المخاطر والفرص قصتر

اتيجيةاال  ي  ستر
 المعطيات الالزمة لتنفيذ هذا الجهد.  ICANNالجديدة ف 

 

نت إضافة إىل العوامل المؤثرة المتنوعة، قد تتغتر االتجاهات برسعة وبطرق غتر متوقعة، وقد تنبثق   ومع التطور الرسي    ع لإلنتر

تطور هذه االتجاهات، سوف تعقد منظمة  اتجاهات جديدة. وإلتاحة الفرصة أمام المجتمع لتقديم التعليقات واآلراء حول كيف

ICANN  اتيجيةسلسلة من جلسات تحديد ي اجتماع  التوقعات االستر
ي ICANN67ف 

يوم األربعاء  GACذلك جلسة مع  ، بما ف 

 . 2020)آذار( مارس  11الموافق 

 

ي مناقشات تحديد   
ي يتم جمعها من خالل العملية مصدًرا هاًما للمجتمع وللمجلس وللمنظمة ف 

وتعد التعقيبات واآلراء التر

ي 
 .ICANNاألولويات عىل وجه الخصوص، وأي تعديالت عىل عمليات التخطيط ف 

 

 هيكل الجلسة

ي األعوام السابقة عىل المشاركير  لتكون أساًسا للمناقشة. سيتم تقسيم المجموعة إىل سيتم ط
ي تم تحديدها ف 

رح االتجاهات التر

، وسيتم إطالع المجموعة بأكملها عىل ناتجها لتأكيد  ي
ي مناقشة غتر رسمية للعصف الذهت 

مجموعات فرعية للمشاركة ف 

 المالحظات. 

 

: تشمل األسئلة المطروحة عىل المشا ي تتسبب  ركير  ما يىلي
ي االتجاهات المتطورة؟هل ثمة اتجاهات جديدة؟ما اآلثار التر

ما رأيكم ف 

ي يجب أن تكون لدى ICANNفيها هذه االتجاهات عىل 
، سواء من حيث التهديدات أو من حيث الفرص؟ ما األولويات األهم التر

ICANN ؟ 

 

كملها عىل استنتاجاتها من أجل مزيد من المناقشة وتأكيد سوف تقوم المجموعات الفرعية بعد ذلك بإطالع المجموعة بأ

 المجموعة. 

 

ي السنوات السابقة 
 
 االتجاهات المحددة ف

ي عام 
 . 2018تم تحديد االتجاهات الرئيسية التالية من قبل المجتمع ف 

 

 أما استقرار نظام أسماء النطاقات ونظام خادم  يخص األمن·      فيما  
ً
: يعد النمو المتسارع لمشكالت األمن تحدًيا ماثال

ايدة الالزمة لضمان االستقرار المستدام.  ICANNالجذر باإلضافة إىل قدرة   عىل تمويل االستثمارات المتر 

 

والذي حقق نمًوا -لحة المتعددين ينطوي نموذج الحوكمة بأسلوب أصحاب المص ICANN: حوكمة·      فيما يخص  

احتمالية أن يصبح أقل كفاءة وأكتر تكلفة عند نضجه والتوسع فيه لالستجابة الحتياجات  -ICANNيالئم احتياجات 

ايدة.   مجتمعنا المتر 

 

أن تستجيب لهذه  ICANN: يستلزم التطور الرسي    ع للتقنيات الجديدة من نظم المعّرفات الفريدة·      فيما يخص  

نت. ا ات وتضمن أن نظام المعّرفات الفريدة يتطور ويواصل خدمة القاعدة العالمية من مستخدمي اإلنتر  لتغتر

 

https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-ahead
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ي جميع القطاعات إىل زيادة العوامل الجيوسياسية ·      فيما يخص  
نت ف  ايدة لإلنتر كتر  عىل األهمية المتر 

: يعمل التر

ايد من خالل الترس   DNSإمكانية تدخل الحكومات للسيطرة عىل  ي الوقت نفسه، هناك خطر متر 
. ف  ي    ع وسن القوانير 

نت نتيجة للضغوط الجيوسياسية والتقنية والتنظيمية.  ي تجزئة اإلنتر
 يتمثل ف 

 

ي األسواق وعدم اليقير  المستمر المحيط بتوسع مساحة أسماء الجوانب المالية·      فيما يخص  
: يفرض االندماج ف 

 
ً
ا عىل قدرة  نطاق المستوى األعىل العامة فضال

ً
عىل دعم االحتياجات والطلبات  ICANNعن عوامل أخرى ضغوط

 . ايدة لمجتمعها العالمي  المتر 

 

 

 إدارة الوثائق 

ة من  ICANN67اجتماع  اجتماع ي الفتر
ي كانكون، ف 

 2020آذار )مارس(  12-7ف 

اتيجية العنوان  جلسة تحديد اتجاهات التوقعات االستر

 االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد االجتماع(أعضاء اللجنة  التوزي    ع

اير(  17: 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2020شباط )فتر

 


