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االبيیضاء حوولل تحدديیاتت االمستقبلل وواالتي تحملل  At-Largeااألشخاصص االتاليیة أأسماؤؤهھھھمم هھھھمم منن قاموواا بكتابة ووررقة 
): R3ذذااتت صلة وومتجاووبة ووتحظظى ااالحترراامم ( ICANNجعلل  االعنوواانن  

 
) APRALOرريیناليیا عبدد االررحيیمم ( •  
) EURALOيیوورريي النسبيیرروو ( •  
) NARALO( إإيیفانن ليیبووفيیتشش •  
)LACRALOكاررلتوونن صاموويیلزز ( •  
)EURALOجانن جاكك سووبرريیناتت ( •  
薛虹 )(APRALOهھھھوونج ااكسيیوو  •  

 
تسعى هھھھذذهه االووررقة لإلجابة على االتساؤؤالتت االتي تثارر ااآلنن حوولل مددىى قددررةة االنظظامم االبيیئي االحالي لحووكمة ااإلنتررنتت٬، بما 

التت ٬، على االتكيیفف مع االتغيیررااتت ااألخيیررةة في االنظظامم ااإليیكوولووجي. ووبشكلل أأكثرر تحدديیدًداا٬، في االمجاICANNفي ذذلكك 
ااألرربعة االتاليیة:  

 
االصالح االعامم االعالمي؛ .1  
نظظامم أأصحابب االمصالح االمتعدددديینن  .2 ؛خيیارر منن أأجلل االمستقبلل –  
وو ؛االحووكمة االعالميیة .3  
االتعاوونن االمؤؤسسي وواالعملي. .4  

 
 االبيیضاء حوولل تحدديیاتت االمستقبلل وواالتي تحملل االعنوواانن At-Largeبتنقيیح ووررقة  ALACقامتت االلجنة ااالستشارريیة 

. وويیمكنن ااعتمادد االنتيیجة بشكلل 2012سبتمبرر  29) يیوومم R3وومتجاووبة ووتحظظى ااالحترراامم ( ذذااتت صلة ICANNجعلل 
مستقلل عبرر االرراابطط: 

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=266544JpNEjLCs6mtiCNLRW7  
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االبيیضاء حوولل تحدديیاتت االمستقبلل At-Largeووررقة   
 

ذذااتت صلة وومتجاووبة ووتحظظى ااالحترراامم" ICANN"جعلل   
 

االمؤؤلفوونن االررئيیسيیوونن:  
رريیناليیا عبدد االررحيیمم •  
يیوورريي النسبيیرروو •  
إإيیفانن ليیبووفيیتشش •  
كاررلتوونن صاموويیلل •  
جانن جاكك سووبرريیناتت •  
薛虹هھھھوونج ااكسيیوو  •  

 
1.0ااإلصدداارر   

2012سبتمبرر  17  
 

مقددمة  
 

) بشكلل جيیدد خاللل عقددهھھھا االثاني. ووبصفة عامة٬، يیررىى ICANNتت لألسماء ووااألررقامم االمخصصة (تسيیرر منظظمة ااإلنتررن
قدد أأددتت ددووررهھھھا بشكلل جيیدد كمنسقق فني لمعررفاتت ااإلنتررنتت  ICANNمستخددموو وومتخصصوو ااإلنتررنتت االمططلعوونن أأنن 

على مددىى فتررةة ززاادد ). ووقدد تمم هھھھذذاا ااإلشرراافف DNSاالفرريیددةة٬، مع ضمانن االمووثووقيیة ووتعززيیزز أأمانن نظظامم أأسماء االنططاقاتت (
ألكثرر منن مليیوونيینن االيیوومم٬، ووحيینما صاررتت جميیع مجاالتت االنشاطط  متنووعةخاللهھا عدددد مستخددمي ااإلنتررنتت بقيیمم أأسيیة 

االبشرريي تعتمدد منن االناحيیة االعمليیة على ااإلنتررنتت٬، يیمكنن االقوولل بأنهھا االبنيیة االتحتيیة االعالميیة حًقا ااألوولى في االتارريیخ. 
بتت االتغيیرر االنووعي لإلنتررنتت أأنهھ أأكثرر أأهھھھميیة٬، حيیثث تمم االتحوولل منن قناةة ااتصالل إإضافيیة ووبررغمم االنموو االكمي االمددهھھھشش٬، أأث

ضيیقة ووااختيیارريیة إإلى بررنامج ضرروورريي ووووااسع االنططاقق للخددماتت ااألساسيیة وواالهھامة لقططاعع كبيیرر منن االبشرر. وونتيیجًة 
بكثيیرر٬، ووأأكثرر تددااخالً مع ددوواائرر لذذلكك٬، يیتعيینن على شبكة ااإلنتررنتت حاليًیا االتعاملل مع قضايیا حووكمة ووسيیاسة أأكثرر تعقيیدًداا 

 ICANN. ووفي االووقتت االحالي٬، تووااجهھ ICANNووقتت إإنشاء  1998االحيیاةة ااألخررىى مما كانن عليیهھ االحالل في عامم 
االكثيیرر منن االصعابب نتيیجة حجمم االتغيیرر ووسررعتهھ.  

 
ICANNاالتحدديیاتت االتي تووااجهھ   

 
٬، على ICANNلحووكمة ااإلنتررنتت٬، بما في ذذلكك ووفًقا لذذلكك٬، تثارر ااآلنن تساؤؤالتت حوولل مددىى قددررةة االنظظامم االبيیئي االحالي 

االتكيیفف مع هھھھذذاا االتغيیرر االخططيیرر. ووتنقسمم االتحدديیاتت إإلى أأرربع مجاالتت ررئيیسيیة هھھھي:  
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) االصالح االعامم االعالمي:1  
 

�� ���� ����� ������ �������� �� ������ ICANN ������ 
������� ������ ����� ��������� �������� �� ������� 

����� ������ ����� ����� ����� ��� �� ��� ��������� 
���� ������� �������  

 
باتخاذذ قررااررااتت تصبب في مصلحة  ٬ICANN، تعهھددتت ICANN) االخاصة بـ AoCفي ووثيیقة تأكيیدد اااللتززااماتت (

مجتمع مستخددمي ااإلنتررنتت على مستووىى االعالمم. وومع ززيیاددةة حجمم ووتنووعع هھھھذذاا االجمهھوورر االعامم بشكلل كبيیرر٬، تططووررتت 
خددماتهھا لجمهھوورر مكوونن منن عددةة ماليیيینن منن ااألشخاصص  ICANNيیًضا. خاللل سنووااتت رريیاددتهھا٬، قددمتت ااحتيیاجاتهھ أأ

في خددمة نططاقق أأكبرر منن االجماهھھھيیرر االذذيینن مثلل لهھمم ااإلنتررنتت تجدديیدًداا ووليیسس ضررووررةة. ووااليیوومم٬، يیأخذذ ووااجبهھا االمتمثلل  - 
عنهھ  ممثالً في مليیاررااتت ااألشخاصص االذذيینن يیمثلل لهھمم ااإلنتررنتت مررفًقا عالميًیا ال غنى وواالسؤؤاالل  معنى مختلًفا تماًما. -

منن خددمة االجمهھوورر بشكلل أأفضلل ددوونن أأنن تسيیططرر عليیهھا االمصالح االضيیقة االتي  ICANNااألساسي هھھھنا هھھھوو هھھھلل تتمكنن 
ساددتت في االماضي ووتحتلل ااآلنن مكانة باررززةة.   

 
 وومم "االصالح االعامم".على مجابهھة هھھھذذاا االتحدديي هھھھوو االفهھمم االغامضض لمفهھ ICANNأأحدد االعووااملل ااألساسيیة االتي تحدددد قددررةة 

ووهھھھناكك أأمثلة  في سدداادد االضرريیبة االكالميیة لذذلكك. ICANNوومع ااستمرراارر غمووضض مفهھوومم "االصالح االعامم"٬، تستمرر 
للمووااقفف االتي أأددىى فيیهھا االغمووضض إإلى ررددوودد فعلل غيیرر مررضيیة للمشكالتت االفعليیة٬، ووتضارربب االحلوولل٬، ووإإنفاذذ شررووطط 

ي عمليیة االمصالح االمتعددددةة. ووقدد أأددتت أأووجهھ االقصوورر تلكك إإلى االتعاقدد٬، وونتيیجة لذذلكك٬، تررسخ مفهھوومم عددمم ااإلنصافف ف
٬، مما أأظظهھرر مؤؤشررااتت ضعفف ووااضحة. وويیعدد االنجاحح االمتززاايیدد لبدداائلل نمووذذجج تسميیة ICANNتقوويیضض ثقة االجمهھوورر في 

وومما يیززيیدد منن هھھھذذاا االغمووضض االمؤؤسفف حقيیقة  أأسماء نططاقاتت االمستووىى ااألعلى االمتعددددةة أأحدد مؤؤشررااتت تفاقمم أأززمة االثقة.
الستررااتيیجيیة تووااصلل ووااضحة لخددمة مصالح االجمهھوورر االعالمي٬، مما يیقللل منن مستووىى ااحترراامم ووثقة  ICANNارر اافتق

بتططوويیرر مفهھوومم ووااضح لتووجيیهھ  ICANNمستخددمي ااإلنتررنتت في االمنظظمة. وويیمكنن عكسس هھھھذذاا ااالتجاهه فقطط إإذذاا قامتت 
منن سيیططررةة  ICANNاتت مناسبة لحمايیة عمليیاتت تططوويیرر االسيیاسة االخاصة بهھا٬، ووااستررااتيیجة مشارركة أأكثرر إإقناًعا٬، ووآآليی

أأيي منن االمؤؤسساتت االمكوونة لهھا.  
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) نظظامم أأصحابب االمصالح االمتعدددديینن 2 خيیارر منن أأجلل االمستقبلل: –  
 

�� ��� ��� ����� ������� ��������� ����� �� ICANN 
����� ��������� ������ ������ ��� ����� ������ �� 

�� ����� ������� ���������  
 

) ووووصفتهھا بأنهھا ظظاهھھھررةة هھھھامشيیة عابررةة. DNSدديیدد منن االددوولل مبددئيًیا ااإلنتررنتت وونظظامم ااسماء االنططاقاتت (ررفضتت االع
ووبعدد إإددررااكك أأهھھھميیتهھما االشدديیددةة في نهھايیة االمططافف٬، تحاوولل بعضض االددوولل ااآلنن ااستعاددةة االسيیططررةة منن خاللل هھھھيیاكلل حكووميیة 

نتررنتت وورربما االووصوولل االعالمي إإليیهھ وواالعملل ددووليیة معيینة٬، مما قدد يیتررتبب عليیهھ عووااقبب قدد تضرر بابتكارر ووتططوويیرر ااإل
ووقووتهھا في مقابلل أأيي نهھج حكوومي ددوولي نمووذذجج  ICANNاالمتكاملل كما نعررفهھ. وويیمثلل مقتررحح االقيیمة االخاصص بـ 

االددفاعع عنن مززاايیا  أأصحابب االمصالح االمتعدددديینن ووووضع االسيیاسة منن االمستووىى ااألددنى لألعلى االخاصص بهھا. ووفي مغبة
تحسيینهھ لتلبيیة االططلباتت٬، وواالتي أأصبحتت أأكثرر تبايیًنا مع ااتساعع نططاقق ااإلنتررنتت ووأأنووااعع  ICANNهھھھذذاا االنمووذذجج٬، أأهھھھملتت 

منن مجمووعة صغيیررةة منن االرروواادد االمتصليینن بشكلل ووثيیقق إإلى كيیانن  ICANNمستخددميیهھ. على مددىى عشررةة أأعوواامم٬، نمتت 
لددااخليیة في تحدديیدد االمستمررةة للمررااجعاتت االتنظظيیميیة اا ICANNتناطط بهھ مسؤؤووليیاتت ووعمليیاتت عالميیة. ووقدد فشلتت ددووررااتت 

االتغيیيیررااتت االجووهھھھرريیة االتي ااقتضتهھا هھھھذذهه االبيیئة االمتغيیررةة. وويیحتاجج اانتشارر االددوواائرر وومجمووعاتت أأصحابب االمصالح في 
إإلى أأنن تصاحبهھ جهھوودد حقيیقيیة لتحقيیقق وواالحفاظظ على االمساووااةة وواالتووااززنن بيینن مختلفف مصالح أأصحابب  ICANNهھھھيیكلل 

عددمم االتحايیلل االغامضض بعدد ااآلنن على إإجررااءااتت توواافقق ااآلررااء منن أأجلل  االمصالح. كما يیتعيینن تووفيیرر ووسائلل حمايیة لضمانن
تحقيیقق مصالح سيیاسيیة. كما يیلززمم مررااجعة االلوواائح االمنظظمة لحالة ووددوورر أأصحابب االمصالح ووذذلكك للحصوولل االتامم على 

شارريیة ٬، بما في ذذلكك االددوولل ذذااتت االسيیاددةة االممثلة منن خاللل االلجنة ااالستICANNاالموواافقة االمستنيیررةة لجميیع مكووناتت 
) االتابعة لهھا.GACاالحكووميیة (  
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) االحووكمة االعالميیة:3  
 

�� ��������� ��� ����� ������ ����� �������� 
������� ��� �� ��� ������� ������� �������� ������ 

�� ICANN� ������ ������ �������� ����� ������ 
������ �������� �������� ��� ����� �������  

 
تت االحووكمة لموواارردد ااإلنتررنتت االهھامة نقططة منن ااالهھھھتمامم وواالقلقق االعالمي االمتووااصلل. ووفي االمقابلل كانتت٬، تمثلل تررتيیبا

٬، ICANNووستظظلل٬، تررتيیباتت االحووكمة االددااخليیة االخاصة بالمنظظماتت االمسؤؤوولة عنن إإددااررةة موواارردد ااإلنتررنتت االهھامة٬، مثلل 
تخددمي ااإلنتررنتت على مستووىى االعالمم وواالتنووعع خاضعة لتددقيیقق مكثفف ووااهھھھتمامم عالمي كذذلكك. في ظظلل االنموو االمتززاايیدد لمس

االتعاملل مع مسألة في غايیة ااألهھھھميیة تتعلقق بكيیفيیة تططوورر  ICANNاالمتززاايیدد الحتيیاجاتت االمستخددميینن٬، يیتعيینن على 
االحووكمة االخاصة بهھا بما يیلبي االتووقعاتت االمشررووعة لمجتمع ااإلنتررنتت على مستووىى االعالمم٬، االذذيي باتت أأكثرر تررتيیباتت 

ووااستهھالًكا لهھ٬، ووذذلكك في سيیاقق ثقافي وولغوويي أأكثرر تنووًعا منن أأيي ووقتت مضى٬، مع ااالحتفاظظ بنهھج إإنتاًجا للمحتووىى 
أأصحابب االمصالح ووتجنبب مخاططرر االحلوولل االحكووميیة االددووليیة. ووتمثلل نقاطط االضعفف االمووجووددةة في تررتيیباتت االحووكمة 

قررتت االهھيیئة االووططنيیة لالتصاالتت وواالمعلووماتت مصددرر قلقق بالغ للمجتمع االددوولي. ووقدد أأ ICANNاالددااخليیة االخاصة بـ 
)NTIA ذذااتهھا بنقاطط االضعفف هھھھذذهه ااستنادًداا إإلى االمتططلباتت ااألخررىى االتي تمتت إإضافتهھا إإلى مؤؤخرًراا إإلى ووظظائفف (

IANA ٬، وواالتي تستعررضض ااالنفصالل االهھيیكلي لعمليیة ووضع االسيیاساتت عنن االتنفيیذذ ووسيیاسة تعاررضض االمصالح االقوويیة
ووررفع االتقارريیرر لززيیاددةة االشفافيیة  رراامم االمتززاايیدد لقوواانيینن االبدد للمحليیة وومتططلباتت ااالستشاررةةعلى مستووىى االمنظظمة ووااالحت

على تحقيیقق االمتططلباتت االجدديیددةة مسألة محلل شكك٬، ووالسيیما عنددما  ICANNوواالمساءلة للمجتمع االددوولي. ووتعدد قددررةة 
اء جهھوودد إإصالحح ووااضحة علًنا منن إإصالحح نفسهھا بفعاليیة على االررغمم منن إإنش ICANNمنعتهھا االدديیناميیاتت االددااخليیة في 

). ووسووفف يیستمرر االتقددمم االبططئ في معالجة نقاطط االضعفف في االحووكمة ATRTمثلل فرريیقق مررااجعة االمساءلة وواالشفافيیة (
تجاهه مسؤؤووليیة عالميیة مشترركة في تنظظيیمم موواارردد  ICANNمقرروونة بالفشلل في ااإلسررااعع بتددوويیلل  ICANNاالددااخليیة في 

ووتعززيیزز بدداائلل مثلل االحلوولل االحكووميیة االددووليیة. ICANNالفف حوولل شررعيیة صخبب االخ ااإلنتررنتت االهھامة٬، في تأجيیج  
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) االتعاوونن االمؤؤسسي وواالعملي:4  
 

�� ������ ICANN ������� �������� ���� ���� �� 
�������� ���� �� ������� ������� �� ����� ����� 
�������� ������� �� ������ ICANN ������� �������� 

������  
 

مة ااإلنتررنتت مع قضايیا معقددةة متعلقة بالسيیاسة االعامة مع تددااخلل االعدديیدد منن ااالختصاصاتت ووااألددوواارر (سووااء تتعاملل حووك
بالتنسيیقق االفني٬، لكنن قررااررااتهھا االفنيیة وواالتشغيیليیة ووااإلدداارريیة  ICANNاالحكووميیة ووغيیرر االحكووميیة). وويیتصلل اانتدداابب 

االسيیاسة غيیرر االفنيیة ااألخررىى االتي تنددررجج تحتت  ) لهھا تأثيیرر كبيیرر على قضايیاDNSاالمتعلقة بنظظامم أأسماء االنططاقاتت (
عنوواانن حووكمة ااإلنتررنتت. ووتشملل هھھھذذهه االقضايیا غيیرر االفنيیة االملكيیة االفكرريیة وواالخصووصيیة وواالتجاررةة ااإللكترروونيیة ووااألمنن 

االفنيیة وواالسيیاساتت  ICANNووحتى حقووقق ااإلنسانن وواالتنووعع االثقافي (بما في ذذلكك االلغة). وونظظرًراا للترراابطط بيینن سيیاساتت 
االتززاامم  ICANNفنيیة االخاضعة الختصاصص االمنظظماتت ااألخررىى٬، منن أأجلل االصالح االعامم االعالمي٬، يیقع على عاتقق غيیرر اال

إإثباتت االقددررةة على االووصوولل  ICANNبالووصوولل إإلى االمنظظماتت ووتكوويینن عالقاتت عملل فعالة. ال يیززاالل يیتعيینن على 
جج نططاقق ااختصاصهھا االمتعلقق بالتنسيیقق وواالتنسيیقق وواالتعاوونن ااالستباقي وواالكافي وواالمناسبب مع االمنظظماتت االمووجووددةة خارر

االفني. ووفي بعضض ااألحيیانن٬، تفاقمتت االعالقاتت االمتووتررةة مع االكيیاناتت االددووليیة٬، إإلى حدد ما بسببب االططمووحاتت ووسيیاساتت 
االقووةة االخاصة ببعضض االسلططاتت االووططنيیة أأوو االمنظظماتت االحكووميیة االددووليیة٬، ووذذلكك نتيیجة ررسالة محددددةة بشكلل سيء منن 

لسببب في بعضض االخالفاتت أأيیًضا إإلى عددمم ووجوودد ااستجابة كافيیة وومناسبة منن جانبب . ووقدد يیررجع ااICANNجانبب 
ICANN  تجاهه االتحدديیاتت االناشئة ووكذذلكك فشلهھا في ااالستفاددةة منن نقاطط االقووةة في ططبيیعتهھا االمتعلقة بأصحابب االمصالح
االمتعدددديینن.  
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:االتووصيیاتت  
 

نن قبلل االكثيیرر منن االمصاددرر٬، بما في ذذلكك تلكك االتي يیعدد ما سبقق بعضض االمخاووفف االتي تمم االتعبيیرر عنهھا٬، بقووةة متززاايیددةة٬، م
أأوو حتى االقضاء عليیهھا. ووااستجابة لذذلكك٬، تمم ووضع االتووصيیاتت االتاليیة لبددء نووعع االتغيیيیرر  ICANNتسعى إلضعافف 

بالتكيیفف مع هھھھذذهه االتحدديیاتت وواالتحدديیاتت ااألخررىى في االمستقبلل: ICANNاالمتعمقق االمططلووبب لقيیامم   
 

االصالح االعامم االعالمي  
 

. ICANNووااضح للصالح االعامم لتستررشدد بهھ عمليیاتت تططوويیرر سيیاسة  تططوويیرر مفهھوومم •  
للتحدديیاتت في االمجاالتت االددووليیة وواالمؤؤسسيیة ووبررنامجهھا االخاصص بالسنة االقاددمة في هھھھذذاا  ICANNنشرر تقيیيیمم  •

االشأنن٬، كمكوونن إإلززاامي لخططتهھا ااالستررااتيیجيیة.   
االتعاررضض٬، سووااًء حقيیقي أأوو  إإيیالء ااالهھھھتمامم االالززمم لتعاررضض االمصالح٬، ووتصحيیح أأيي ووضع يیكوونن فيیهھ هھھھذذاا •

متصوورر٬، مضرًراا بالثقة االمتباددلة ووبالصالح االعامم. وويیعدد قبوولل بيیاناتت ااالهھھھتمامم فقطط مع االسماحح للمصالح 
. ICANNاالمكتسبة بالتأثيیرر على االسيیاسة االتي تؤؤثرر عليیهھمم أأمرًراا غيیرر كافٍف وويیضرر بمصددااقيیة   

قووااعدد مناسبة لحمايیة كلل منن تووضيیح كشفف ااألسرراارر (مثال٬ً، بخصووصص تعاررضض االمصالح) مع ووضع  •
االمؤؤسسة ووكاشفي ااألسرراارر االمحتمليینن.   

 
نظظامم أأصحابب االمصالح االمتعدددديینن  

 
 

) منن ALACااالستشارريیة ( At-Large) وولجنة GACتحوويیلل أأددوواارر االلجنة ااالستشارريیة االحكووميیة ( •
عنن٬، أأوو  ااستشارريیة بحتة إإلى االمشارركة في تشكيیلل االسيیاسة. وويیجبب عددمم تنفيیذذ هھھھذذاا ااإلجررااء بشكلل منفصلل

قبلل٬، إإجررااء إإصالحح منسقق للهھيیاكلل يیؤؤثرر على جميیع االمنظظماتت االددااعمة ووااللجانن ااالستشارريیة.  
إإعاددةة تنظظيیمم أأددوواارر ووعالقاتت االمنظظماتت االددااعمة ووااللجانن ااالستشارريیة٬، في ضووء هھھھددفف ووااضح هھھھوو تحسيینن  •

االتووااززنن ووتجنبب االغمووضض.   
) مقابلل أأفضلل االمماررساتت ccTLDبلدد (معالجة تنووعع مماررساتت نظظامم ااسمم نططاقق االمستووىى ااألعلى لررمزز اال •

االعامة. ICANNوومعايیرررر   
تووفيیرر ددعمم االمووظظفيینن االدداائمم وواالمؤؤهھھھلل لكلل مجمووعة منن أأصحابب مصالح.  •  

 
 

تررتيیباتت االحووكمة االددااخليیة  
 

. ICANNجعلل مجلسس ااإلددااررةة هھھھوو االلجنة االتنفيیذذيیة لمجتمع  •  
ذذااتهھا.  ICANNتمع٬، ووليیسس إإعاددةة تووجيیهھ االووااجبب ااالئتماني االخاصص بأعضاء مجلسس ااإلددااررةة للمج •  
تحسيینن االترراابطط بيینن مجلسس ااإلددااررةة وواالررئيیسس االتنفيیذذيي: يیقوومم االمجلسس بتووفيیرر االتووجيیهھ ووااإلشرراافف٬، وويیتوولى  •

االررئيیسس االتنفيیذذيي مسؤؤووليیة ااالقتررااحح وواالتنفيیذذ وواالمررااقبة ووررفع االتقارريیرر.   
يیتت إإلى منصبب لهھ حقق ااستبعادد االررئيیسس االتنفيیذذيي منن قائمة أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة االذذيینن يیحقق لهھمم االتصوو •

االحضوورر االدداائمم٬، ما لمم يیقرررر االمجلسس خالفف ذذلكك.   
مررااجعة االهھيیكلل ووااإلجررااءااتت ووااسمم لجنة االتررشيیح.  •  
) لززيیاددةة مستووىى االشفافيیة وواالمساءلة وواالحرريیة بعيیدًداا BGCإإصالحح ااإلجررااءااتت ددااخلل لجنة حووكمة ااإلنتررنتت ( •

عنن خططرر ااالستغاللل.   
جهًھا لجميیع ااإلجررااءااتت وواالمحاضرر ووووثائقق االمووظظفيینن ااالفتررااضي موو ICANNضمانن أأنن يیكوونن سلووكك  •

االمقرررر فتحهھا٬، ما لمم تكنن ذذااتت ططبيیعة سرريیة (أأيي حوولل مووضووعاتت محددددةة بووضووحح مثلل قضايیا عقوودد 
االمووظظفيینن االتي تتعاملل مع أأسرراارر تجارريیة).  

٬، بما في ذذلكك ااألنشططة االخاصة باالمتثالل ICANNضمانن أأنن تتمم مررااجعة تقارريیرر االتقددمم االتي تررفعهھا  •
ااإلنفاذذ٬، بمعررفة هھھھيیئة مستقلة (يیتعاررضض االتقيیيیمم االذذااتي منن جانبب االمووظظفيینن مع مبددأأ االتقيیيیمم االعاددلل). وو  



	  8 	  

ددررااسة تووسيیع نططاقق مهھامم محققق االشكاووىى لتشملل ددوورر "االمعاررضض االمستقلل" وومررااعاةة ططلباتت "حرريیة  •
االمعلووماتت" بخصووصص االووثائقق االتي تعتبرر سرريیة.   

 
االتعاوونن االمؤؤسسي وواالعملي  

 
)٬، تضميینن ااألشخاصص غيیرر ااألعضاء في مجلسس ااإلددااررةة ذذوويي GRCعالقاتت االعالميیة للمجلسس (في لجنة اال •

االخبررةة في منتدديیاتت حووكمة ااإلنتررنتت االخاررجيیة ووكذذلكك االشؤؤوونن االددووليیة وواالمؤؤسسيیة.  
تووفيیرر ططاقمم عملل مؤؤهھھھلل وومستقرر ووغيیررهه منن االموواارردد لضمانن ووجوودد عالقة دداائمة ووجدديیررةة بالثقة وودديیناميیة مع  •

ووغيیررهھھھا). وولنن تقتصرر  ISOCوو WIPOوو ITUوو IGFررىى في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت (االكيیاناتت ااألخ
فحسبب٬، وولكنن سيیعززززهھھھا وويیبررززهھھھا أأصحابب االمصالح بهھا. ICANNمشارركة هھھھذذهه االعالقاتت على مووظظفي   

االعالميیة وواالتنسيیقق وواالتعاوونن مع االمنظظماتت  ICANNتططوويیرر ااستررااتيیجيیة تعتمدد على االشبكة لتعززيیزز عالقاتت  •
اتت لى مجمووعة كبيیررةة منن قضايیا حووكمة ااإلنتررنتت عبرر تعززيیزز نقاطط االقووىى ووااالتصاالتت/االعالقاالتي تعملل ع

االمووجووددةة بيینن أأعضاء االمجتمع.  
 


