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دورة التخطيط لدى هيئة االنترنت لألسماء واألرقام المخصصة          
)االيكان   (

التشغيلي التخطيط
) يونيو-يناير   (

التخطيط االستراتيجي  
) يناير   – يوليو(

:اصدار مسودة الخطة التشغيلية
خطة سنوية تصف العمل الذي سينجز   
خالل السنة المالية من اجل تحقيق 

االهداف المحددة في الخطة 
االستراتيجية 

االستشارات االجتماعية

موازنة : تكاليف الخطة والتأآيد عليها
المصاريف السنوية

االستشارات االجتماعية 

موافقة المجلس على خطة العمل 
والموازنة



االعتماد على خطة السنة الماضية     :  خلفية 

: آما يلي2006-2005آانت أهداف خطة سنة •
:تحديد النشاطات المهمة بالنسبة للمشاريع وهي–

.استقالل العمل اليومي•
.امكانية إدارته بشكل مستقل•

ربط المشاريع مع الخطة االستراتيجية –
تحديد نتائج وموازنة آل مشروع–

: تحسنا بالنسبة للخطط السابقة، فان الخطة قد2006-2005بينما شكلت خطة سنة •
العميل/ الخدمة / تم تنظيمها من خالل هدف الخطة االستراتيجية بدال من المهمة –
 لكل جانب يقدم معتادةال األعمالنشاطات : تجاهلت ما يزيد عن نصف أعمال االيكان –

ةخدم
 مشروعا على أنها تدار بصورة مستقلة مع إجراءات رقابة 50وصفت ما يزيد على –

رسمية على المشروع



: تشمل خطة هذه السنة جميع أعمال االيكان وقد تم صياغتها لتحديد      

قائمة النشاطات ذات القيمة المضافة الناتجة عن آل عمل وبعد ذلك 

طبيعة القياسات التي يتم قياس آل نشاط وفقا لها، وبعد ذلك

الخدمة الجديدة من خالل وصف العمل الالزم، وبعد   / جوانب التحسن 
ذلك

“ للتحسن المستمر”العمل الذي سينجز بصورة جهود ومشاريع   

)أي، مشاريع اقل من مشاريع السنة الماضية(



نموذج خطة مفاهيم التشغيل     

IANA

International 
Outreach

Policy Dev.

Registry/rar 
Relations

- change 
requests

- updates

- ccTLD 
agreements

- Timely 
policy 
development

- Compliance
- Registrar 
accreditation

- quantity, 
velocity and 
accuracy

- New 
agreements

- New PDP

- Secure bulk 
xfers

Functions Activities Outcomes

ICANN’s base business

New Projects
1.Add efficiency/ 

responsiveness to 
base business

2.Provide a one time 
activity/service 
result

3.Add ongoing 
services to base 
business

New Resources
1.Execute Projects
2.Scale base service 

business

New Work
/Projects
Improve 
infrastructure

MoU’s

SO Review

Data escrow



نموذج الخطة التشغيلية    



النشاط والقياس      

ACTIVITIES STANDARD / METRIC

Name Management

Root Zone Management: 
-The IANA Root Zone 

Management function 
involves accepting requests 
for alteration of data that is 
stored in the DNS root 
zone

Days to completion of request



العمل والمشاريع    

EXISTING WORK NEW WORK PROJECTS

Improve request
processing tools:
- Automated Root Zone
Management
- Automated Statistics
Generation

Improve request 
processing tools: 

- Coordinated 
Delegation   Request 
Reporting

Complete the implementation of 
automated root zone 
management tools begun 
through relationship with NASK 
and use of mutually developed 
code and procedures.



المشروع والموازنة ومرجعية الخطة االستراتيجية        

PROJECTS ESTIMATED 
COST

STRAT PLAN 
REF

Complete the implementation of
automated root zone
management tools begun
through relationship with NASK
and use of mutually developed
code and procedures.

Consulting -

 

$50 K

 

Equipment -

 

$30 K

1.1.2

Based on published 
2007-2010 ICANN 
Strategic Plan



تنظيم العمل حسب العميل      
العميل  

السجالت وفريق مهمات هندسة االنترنت     •
ومقدمي الطلبات     

المؤسسات  المتطوعة     •

المشارآون /  االطراف المعنية    •

  سجالت المواقع العامة عالية المستوى        لجنة •

  سجالت المواقع العامة عالية المستوى        لجنة •

المسجلين العالميين      •

مجتمع االنترنت •

االيكان المستخدمين، منظمة      •

  الداخلي   االيكان تنظيم   •

االيكان   مهام  

سلطة تخصيص أرقام االنترنت •

دعم تطوير السياسة•

الشراآات العالمية •

  المسجل وسجل االرتباط•

االمتثال التعاقدي   •

أسماء المواقع الدولية •

االتصاالت واالجتماعات   •

وإدارة ) ل(خادم الجذري   والالعمليات الفنية •
المشاريع 

 اإلدارة والموارد البشرية والتمويل واألمن  •

يعتبر المستخدمون والمسجلون العميل النهائي لكل مهمة           



 االنترنت أرقام  سلطة تخصيص أعمال 

من خالل االدوات ) االيام المطلوبة النجاز ذلك (تحسين معالجة طلبات العناوين   •
عبر الشبكة  

 ووآالة مشاريع االبحاث المتقدمة والمعهد   جذر التحسين معالجة  الطلبات لدى    •
 الجذر منطقةونشر أداة إدارة ) االيام المطلوبة النجاز ذلك(الوطني لالتصاالت  

ودمج  ) االيام المطلوبة النجاز ذلك  (تحسين معالجة  طلبات مؤشرات البروتوآول    •
صيص نظام اصدار التذاآر لمجموعة توجيه الهندسة على االنترنت مع سلطة تخ    

ارقام االنترنت  

تنفيذ إجراءات التعديل لترآز بشكل مناسب على اإلدارة  •

تحسين اعداد التقارير وفقا لمصالح العميل     •

تحسن اإلدارة الداخلية للحصول على الفاعلية   •



أعمال دعم تطوير السياسات   
اللجنة االستشارية العامة ولجنة الترشيح (إجراء مراجعات منتظمة للمنظمات الهامة •

) والمجلس

منظمة المساندة (إجراء تحسينات في المنظمات بناءا على المراجعات والمعطيات األخرى •
) واللجنة االستشارية العامة ولجنة الترشيح الخاصة باألسماء العامة

لتسهيل دعم تطوير السياسات ذات المغزى ) االقتصادية والتسويقية(توفير الخبرات •

تحسين المشارآة مع دعم مناطق السفر المختارة •

:دعم عمليات تطوير السياسات الرئيسية•
أسماء المواقع الدولية –
من يملك أسماء المواقع –
 سجالت المواقع العامة عالية المستوى–

 التوظيف نيوتحس اإلقليمية العامة اتالمنظمالدعم العام وتسهيل تشكيل •



:أعمال الشراآة العالمية        
سجالت المواقع عالية المستوى لرمز الدولة    تحسين نشر المعلومات لمدراء    •

والمنظمات االقليمية وتحسين المشارآة     

و منظمة تسهيل أعمال اللجنة االستراتيجية للرئيس في المساعدة على التطور نح   •
مستقلة 

 فاعلية اقامة الصالت مع اللجنة االستشارية الحكومية لزيادة المشارآة وتحسن •
اللجنة االستشارية الحكومية  

سجالت المواقع  توقيع االتفاقيات مع شرآاء : المشارآة مع المنظمات ذات العالقة  •
والمنظمات غير الحكومية     عالية المستوى لرمز الدولة  

منتدى حوآمة االنترنت ومنظمة التعاون    : المشارآة في المنتديات ذات العالقة   •
التصاالتل  تحاد الدوليالواوالتنمية االقتصادية  



وأعمال ارتباط السجل    سجالت المواقع العامة عالية المستوى        مسجل 
من خالل ) االيام المطلوبة النجاز ذلك ومستوى التدقيق(تحسين أعمال المصادقة •

األدوات  عبر الشبكة والتطوير التعاوني للمعايير

للمسجلين والسجالت والمجلس والمنظمات ) التوقيت والنوعية(تحسين خدمة العمالء  •
:األخرى

عملية خدمات السجل الجديد–
طلبات تعديل العقود–
االتصاالت –

عد البياناتتوفير امكانية وصول دقيقة لالعتماد والمعلومات المالية من خالل قوا •

التخطيط لورش العمل اإلقليمية وعقدها •

توفير اإلرشادات لتطوير السياسات لتسهيل التنفيذ•

:دعم الدوائر ذات العالقة باألمن واستقرار األعمال•
سجالت البيانات–
قصور السجل –



أعمال االمتثال التعاقدي     

متثال تحليل بيانات الشكاوى  لتقييم التوجهات وتحديد الحاجة إلجراءات اال    •

المناسبة  التحري والبحث والتطرق إلى قضايا االمتثال لتأمين اتخاذ اإلجراءات     •
من قبل االيكان 

متثال تطبيق المعايير بشكل منسجم من أجل دراسة وتعديل الشكاوى وقضايا اال   •
.المزعومة 

تفاقيات إجراء تدقيق للمسجل والسجل لتحديد فيما إذا آانت األطراف ملتزمة با•
االيكان

تمع إدارة االمتثال المتعلق باالتصاالت وإعداد التقارير لضمان اطالع مج   •
االنترنت عليها 



أعمال أسماء المواقع الدولية      

جمع المعلومات من المنظمات اإلقليمية الفنية والسياسية  : إدارة المعلومات  •
 والحكومية وغيرها وتوزيعها عليها وعقد ورش عمل اقليمية والتواصل مع  

المجتمع  

ارشادات أسماء المواقع   (تسهيل ودعم وتنسيق مراجعة وصياغة الوثائق الفنية  •
)الدولية ومراجعة البروتوآول  

إجراء وعقد االختبارات الفنية•

دعم تطوير سياسة أسماء مواقع الدولية   •

إدارة تطوير مستودع أسماء المواقع الدولية  •

قع الدولية توحيد جميع األعمال من اجل نشر المواقع عالية المستوى ألسماء الموا •



:أعمال االتصاالت واالجتماعات    

 وعن بيئتها تطوير آليات إلعداد التقارير عن انفتاح االيكان وشفافيتها وحصريتها  
:متعددة الجوانب ومتعددة االطراف المعنية    

ع توفير امكانية الوصول إلى مناقشات االيكان وعملياتها عبر تحسين موق  –
. االيكان االلكتروني ونقاط الوصول عبر الشبكة

تطوير أدوات عبر الشبكة والسعي وراء حوار مجتمعي متزايد   –
ات تحسين المشارآة العامة في اجتماعات االيكان وتحسين فاعلية االجتماع   –
 قبل اصدار لوائح الحقائق حول المواضيع المطلوبة في المجتمع والمحددة من     –

موظفي االيكان في اجتماعات قاعة المدينة االفتراضية 
مة االيكان االتصاالت الداخلية بين موظفي االيكان عبر آليات تأخذ باالعتبار مه–

العالمية 



:أعمال إدارة المشاريع     

إيجاد محفظة مشاريع مرآزية ومنسجمة ضمن االيكان  •

:إدارة عملية حوآمة المشاريع لضمان •

تلبية معايير النطاق والجدول والموازنة  قبل تنفيذ حيثيات المشروع –

تطبيق أساليب إدارة المشاريع  فقط حيثما يمكنها زيادة الفاعلية  –

اق عمل مراجعة شهرية  منسجمة ودقيقة لتقدم المشاريع حول التكلفة والنط •
والجدول 

 يرتطبيق نظام إدارة التغيير الذي يشمل التكلفة والمخاطر وإدارة التغي     •



)ل (خادم الجذري    ال  العمليات الفنية وأعمال          

ضمان أن خادم االيكان حديث ويدعم حاجات األعمال الخاصة بااليكان  •

ترنت ضمان أن شبكات المناطق المحلية وشبكات المناطق الواسعة وشبكات االن   •
حديثة ومتوفرة لدعم أعمال االيكان  

 توفير دعم للبيانات المحسنة  لضمان استمرارية األعمال    –شبكة منطقة التخزين •

ماثلةمتأسيس مواقع اقليمية ): ل (لخادم الجذري    لإيجاد الوفرة في البنية التحتية  •

عداد التقارير دعم تطبيق االنظمة التي تزيد فاعلية االيكان في العمل والشفافية وإ   •
بما في ذلك اللوحات االلكترونية وإصدار التذاآر وأنظمة سير العمل   



أعمال الموارد البشرية واألمن والتمويل       
تحسين الثقافة الموجهة  / إيصال توقعات ونتائج االداء إلى آافة الموظفين؛ ايجاد •

نحو النتائج

ياسه من ضمان التوفير في التكلفة والتوظيف في الوقت المناسب وفقا لما يتم ق•
التوظيف/ خالل التكلفة

ان ذات  توفير المعلومات االمنية وإدارة االزمات للمسافرين واجتماعات االيك  •
الصلة 

توفير تقييمات امنية وخطط تصحيح البنية التحتية لنظام االيكان  •

الألقسام بشكل  اعداد التقارير المالية والمشاريع وتقارير التكاليف وتقارير إدارة   •
دقيق وفي الوقت المحدد  



الخالصة 

:فوائد عملية التخطيط المعدلة            •
األعمال المعتادة وجهود التحسين المستمر     : دمج وربط جميع أعمال االيكان–

والمشاريع 
بحيث تستفيد الجهود من  )   أو ما يقارب ذلك 20(تحديد عدد المشاريع ب   –

منهجية التخطيط الرسمي للمشاريع ويمكن إدارتها بفاعلية     
المحافظة على ارتباط قوي مع أهداف الخطة االستراتيجية  –

خطة ألخذ المشورة حول هذه الخطة قبل الموافقة عليها  •
استشارات المجموعات    –
استشارات متعددة اللغات  –

مجتمع التخطيط إلدارة الخطة المتجهة لإلمام بما في ذلك اعداد التقارير لل   •
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