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ههددفف االلممججممووععةة ووننططااققههاا 

 االلههددفف
ممنن االلممتتووققعع أأنن تتققددمم ممججممووععةة االلععمملل ععببرر 

االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ممققتتررححااتت 
تتععزززز ممنن ممسسااءللةة ICANN تتججااهه ججممييعع أأصصححاابب 

االلممصصللححةة. 
 

تتححدددد ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة 
ICANN االلآآللييااتت االلتتيي ييججبب تتططببييققههاا أأوو االلااللتتززاامم 

ببههاا ققببلل ااننتتققاالل ددوورر االلإإششرراافف ععللىى IANA ففيي ضضووء 
تتغغييييرر االلععللااققةة االلتتععااققددييةة االلههييككللييةة ممعع االلححككووممةة 

االلأأممررييككييةة )ممسساارر االلععمملل 1(٬، ووههذذهه االلآآللييااتت االلتتيي ققدد 
ييتتججااووزز االلججددوولل االلززممننيي للتتننففييذذههاا ااننتتققاالل ددوورر 

االلإإششرراافف ععللىى IANA )ممسساارر االلععمملل 2(. 
 

االلممججاالل 
 

 ننططااقق االلععمملل 1
ييررككزز ععللىى االلآآللييااتت االلتتيي تتععزززز ممنن ممسسااءللةة ICANN االلتتيي ييججبب أأنن 

تتككوونن سسااررييةة ووممففععّللةة أأوو ههننااكك االلتتززاامم ببههاا ففيي ححددوودد االلإإططاارر االلززممننيي 
 .IANA للععممللييةة ااننتتققاالل ددوورر االلإإششرراافف ععللىى

 
 ننططااقق االلععمملل 2

ييررككزز ععللىى االلتتععاامملل ممعع ممووضضووععااتت االلممسسااءللةة ووااللذذيي ييممككنن تتممددييدد إإططاارر 
ززممننيي خخااصص ببووضضعع االلححللوولل ووااللتتننففييذذ االلككاامملل للههاا للمماا ييتتججااووزز ععممللييةة 

 .IANA ااننتتققاالل ددوورر االلإإششرراافف ععللىى
 

ووتتههددفف ممسسااءللةة ICANN إإللىى إإععططااء االلممججتتممعع صصللااححييااتت ككااففييةة ففيي ممسساارر 
االلععمملل 1 ببححييثث للاا ييتتممككنن ممججللسس االلإإددااررةة ووااللإإددااررةة ممنن ووققفف تتننففييذذ ععننااصصرر 

ممسساارر االلععمملل 2. 
 

ووللتتسسههييلل ععممللييةة االلتتققييييمم ووتتببننِّيي ممققتتررححااتتههاا٬، ممنن االلممتتووققعع أأنن تتققددمم 
ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ووصصففًاا 

تتففصصييللييًاا ععنن ممددىى تتووففييرر ممققتتررححااتتههاا ممسستتووىى ممننااسسبب ممنن االلممققااووممةة 
للححااللااتت االلططووااررئئ )"ااخختتببااررااتت االلتتححمملل"( ففيي ننططااقق ككلل ممسساارر ممنن ممسسااررااتت 

االلععمملل. 
 

 ICANN ووتتخخصصصص ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة
ممسساائئلل للممسساارر االلععمملل 1 ووممسساارر االلععمملل 2. ووققدد تتممتتدد ببععضض االلممسساائئلل 
 للممسساارريي االلععمملل ععللىى ححددٍ سسووااء.

 2ططررحح ممسسووددةة االلممققتتررحح االلأأوولليي ببششأأنن ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN للللتتععللييقق االلععاامم 



 االلججددوولل االلززممننيي/االلتتققددمم االلممححررزز

 26االلممششااررككةة 
 االلأأععضضااء

154 
 االلممششااررككوونن

75 
االلددععووااتت/

 االلااججتتممااععااتت

4,026 
ممررااسسللااتت ققاائئممةة ععننااوويينن  
 االلببررييدد االلإإللككتتررووننيي

4,350 
 سسااععااتت االلععمملل

ICANN 52 ففررااننككففوو
ررتت 

إإسسططننببوو
لل 
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 أأببررييلل ممااررسس ففببررااييرر ييننااييرر ددييسسممببرر ننووففممببرر أأككتتووببرر

ووضضعع االلممييثثااقق 
ووااععتتمماادد ممننظظممااتت االلددععمم/االلللججاانن 

االلااسستتششااررييةة 

االلااججتتممااععااتت 
االلأأووللييةة/
تتححددييدد 

تتككللييففااتت 
االلععمملل 

ممسساارر  ممننططققةة االلععمملل 1 
االلععمملل 1 

ممننططققةة االلععمملل 2 

ممننططققةة االلععمملل 3 

ننققططةة االلععمملل 1 - االلتتممككيينن  

ننققططةة االلععمملل 2 - االلممررااججععةة ووااللتتصصححييحح  

ننققططةة االلععمملل 3 - ااخختتببااررااتت االلتتححمملل 

ممننططققةة االلععمملل 4 

تتأأمميينن االلففررييقق 
االلققااننووننيي 

االلممددخخللااتت االلققااننووننييةة 

تتححضضييرر ممققتتررححااتت االلممسسووددااتت - ممسساارر 
االلععمملل 1 



ققووااللبب االلببننااء االلأأررببععةة 

 
 
 
 
 

االلممججتتممعع االلممممَككَّنن 
ييششييرر إإللىى االلصصللااححييااتت االلتتيي 
تتسسممحح للللممججتتممعع٬، أأيي للللأأففرراادد٬، 

ببااتتخخااذذ االلإإججررااءااتت ففيي ححااللةة ممخخااللففةة 
ICANN للللممببااددئئ. 

 

 
 
 
 
 

ممببااددئئ تتششككييلل 
االلممههاامم 

االلضضممااننااتت ووااللققييمم 
االلأأسسااسسييةة للللممؤؤسسسسةة 

أأيي االلددسستتوورر. 
 

 
 
 
 
 
 
 ICANN ممججللسس إإددااررةة
ييممثثلل االلككيياانن االلتتننففييذذيي االلذذيي ييممككنن 
للللممججتتممعع أأنن ييععمملل ضضددهه٬، ووففققًاا للمماا ههوو 
ممننااسسبب. 
 

 
 
 
 
 

آآللييااتت االلممررااججععةة االلممسستتققللةة 
أأيي االلسسللططةة االلققضضاائئييةة٬، تتممننحح االلصصللااححييةة 

للأأججلل االلممررااججععةة ووااللتتصصححييحح٬، 
ححسسبب االلححااججةة. 

 4ططررحح ممسسووددةة االلممققتتررحح االلأأوولليي ببششأأنن ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN للللتتععللييقق االلععاامم 



االلللوواائئحح االلددااخخللييةة االلأأسسااسسييةة 

 مماا االلممققصصوودد ببااللللوواائئحح االلددااخخللييةة االلأأسسااسسييةة؟
ييممككنن تتغغييييرر االلللوواائئحح االلددااخخللييةة للممؤؤسسسسةة ICANN ببششككللٍ ععاامم ببققرراارر ممنن ممججللسس االلإإددااررةة. ووييممككنن للممججللسس االلإإددااررةة تتغغييييرر االلللوواائئحح االلددااخخللييةة ببأأغغللببييةة 

االلثثللثثيينن. ووييممككنن أأنن تتككوونن االلللاائئححةة  
االلددااخخللييةة االلأأسسااسسييةة للاائئححةة ددااخخللييةة للممؤؤسسسسةة ICANN ييصصععبب تتغغييييررههاا ععنن غغييررههاا. 

 مماا سسبببب ممللااءممتتههاا؟ وومماا االلغغررضض ممننههاا؟
تتششمملل ممققتتررححااتت ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ممررااججععةة االلللوواائئحح االلددااخخللييةة للممؤؤسسسسةة ICANN للووضضعع 

ممججممووععةة ممنن االلللوواائئحح االلددااخخللييةة االلأأسسااسسييةة٬، ووااللتتيي تتتتممتتعع ببححممااييةة خخااصصةة ووللاا ييممككنن تتغغييييررههاا إإللاا ببننااءً ععللىى ممووااففققةة ممسسببققةة ممنن 
االلممججتتممعع. ووتتووصصيي ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ببأأنن تتتتممتتعع االلععننااصصرر االلتتااللييةة ببممييززااتت االلللوواائئحح 

االلددااخخللييةة االلأأسسااسسييةة: 

• االلممههاامم ووااللااللتتززااممااتت ووااللققييمم االلججووههررييةة 
 ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة  •

• ححقق االلااععتتررااضض "االلففييتتوو" ععللىى تتغغييييررااتت االلللوواائئحح االلددااخخللييةة غغييرر االلأأسسااسسييةة ووااللممووااففققةة ععللىى إإضضففااء تتغغييييررااتت ععللىى 
االلللوواائئحح االلددااخخللييةة االلأأسسااسسييةة 

• أأييةة ممررااججععااتت ييتتططللببههاا االلإإششرراافف ععللىى ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت )ممثثلل ممررااججععةة ووظظييففةة ههييئئةة االلإإننتتررننتت 
للللأأررققاامم االلممخخصصصصةة( 

 صصللااححييااتت االلممججتتممعع االلججددييددةة ممثثلل ااسستتععااددةة ممججللسس االلإإددااررةة  •

 5ططررحح ممسسووددةة االلممققتتررحح االلأأوولليي ببششأأنن ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN للللتتععللييقق االلععاامم 



االلممججتتممعع االلممممَككنَّن 

مماا االلممققصصوودد ببصصللااححييااتت االلممججتتممعع؟ 
 ICANN تتووصصيي ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة

ببتتممككيينن االلممججتتممعع ووذذللكك ببممننححهه خخممسس صصللااححييااتت. 
  

 إإععااددةة االلننظظرر ففيي/ررففضض االلممووااززننةة أأوو االلإإسستتررااتتييججييةة/خخطططط االلتتششغغييلل  .1

 إإععااددةة االلننظظرر ففيي/ررففضض االلتتغغييييررااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة  .2
 ICANN االلققييااسسييةة" للممؤؤسسسسةة"

 ااععتتمماادد االلتتغغييييررااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة "االلأأسسااسسييةة"  .3

 ICANN إإققااللةة االلممددييرريينن االلأأففرراادد ففيي  .4

 ااسستتععااددةة ممججللسس إإددااررةة ICANN ببااللككاامملل  .5

 

مماا سسبببب ممللااءممتتههاا؟ 
أأششااررتت االلممششووررةة االلققااننووننييةة االلأأووللييةة إإللىى أأنن ممججممووععةة االلصصللااححييااتت 
االلممققتتررححةة ففيي ههذذاا االلتتققررييرر ييممككنن ققصصررههاا ععللىى ممججتتممعع أأصصححاابب 

االلممصصللححةة ببممؤؤسسسسةة ICANN. ووببششككللٍ أأككثثرر تتححددييددًاا٬، ههننااكك 
أأسسااللييبب ييممككنن للممؤؤسسسسةة ICANN ااتتخخااذذههاا للإإتتااححةة ههذذهه 

االلصصللااححييااتت ووتتننففييذذههاا ببششككللٍ أأككببرر.  

ووببااللننسسببةة للللتتععللييققااتت االلععااممةة٬، تتووااففقق ممججممووععةة االلععمملل ععببرر 
االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN إإللىى ححدد ككببييرر ععللىى مماا 

ييلليي: 

االلتتققييدد ققددرر االلإإممككاانن ففيي ددررججةة االلتتغغييييررااتت االلههييككللييةة أأوو 
االلتتننظظييممييةة االلللااززممةة ففيي ممؤؤسسسسةة ICANN للووضضعع آآللييااتت للههذذهه 

االلصصللااححييااتت. 

تتننظظييمم االلآآللييةة ععللىى غغرراارر االلخخططووطط ننففسسههاا ففيي االلممججتتممعع - 
تتممااششييًاا ممعع ههييااككلل SO/AC/SG )ببددوونن إإتتااححتتههاا للللتتغغييييرر ففيي 

االلممسستتققببلل(. 

مماا االلممققصصوودد ببااللممممييززااتت االلأأسسااسسييةة؟ 
تتممثثلل ممههممةة ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت تتووففييرر ههييككلل ممسسااءللةة ييححلل ممححلل االلععللااققةة االلتتااررييخخييةة ممعع االلححككووممةة االلأأممررييككييةة. 

 ICANN ٬، ييتتممتتعع االلممججتتممعع ببااللققددررةة ععللىى االلتتأأثثييرر ععللىى ممؤؤسسسسةةICANN ففييمماا ييتتععللقق ببصصللااححييااتت االلممججتتممعع ووتتغغييييررااتت االلللوواائئحح االلددااخخللييةة للممؤؤسسسسةة
ووااللتتححككمم ففييههاا.  

مماا االلآآللييةة االلققااننووننييةة االلتتيي ييممككنن ااسستتخخددااممههاا للتتففععييلل االلممججتتممعع االلممممَككَّنن؟  
 

 6ططررحح ممسسووددةة االلممققتتررحح االلأأوولليي ببششأأنن ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN للللتتععللييقق االلععاامم 



ننققططةة االلننظظرر 1 إإععااددةة االلننظظرر ففيي/ررففضض االلممووااززننةة أأوو االلإإسستتررااتتييججييةة/خخطططط االلتتششغغييلل 

 خخططةة االلععمملل

تتصصووييتت االلممججتتممعع 
ككككلل ببااللتتننسسييقق 

 ممعع االلأأععضضااء

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 
 

SSAC At-Large 

 ححدد االلققرراارر

االلممررةة االلأأووللىى 

٪66 ممنن االلأأصصووااتت 
االلممررةة االلتتااللييةة 

٪75 ممنن االلأأصصووااتت 

 االلووصصفف
تتمُمككنِّن ههذذهه االلصصللااححييةة االلممججتتممعع ممنن ننظظرر االلخخطططط 

االلإإسستتررااتتييججييةة/االلتتششغغييللييةة ووااللممووااززننةة ببععدد ااععتتممااددههاا 
ممنن ققببلل ممججللسس االلإإددااررةة )ووللككنن ققببلل سسررييااننههاا( 

ووررففضضههاا. 
 

 ممنَن ببإإممككااننهه تتققددييمم االلتتممااسس؟
ققدد تتتتممككنن ععممللييةة االلممججتتممعع االلققاائئممةة ععللىى االلججااننبب 

االلععمملليي االلتتففصصييلليي ممنن ططررحح االلممسسأأللةة٬، ممعع تتققددييمم 
 )AC( أأوو االلللججننةة االلااسستتششااررييةة )SO( االلممننظظممااتت االلددااععممةة

االلتتممااسسًاا. 
 

 ععللىى أأيي أأسسااسس ييممككنن تتققددييمم ذذللكك؟
ببإإممككاانن االلممججتتممعع ررففضض ققررااررااتت ممججللسس االلإإددااررةة ببششأأنن 

االلخخطططط االلإإسستتررااتتييججييةة/االلتتششغغييللييةة ووااللممووااززننةة ععننددمماا 
ييخخففقق ممججللسس االلإإددااررةة ففيي ووضضعع ممسسااههممااتت االلممججتتممعع ففيي 

االلااععتتبباارر. 
 

 مماا االلذذيي ييتتططللببهه االلببددء؟
ييممككنن إإددررااجج االلججددااوولل االلززممننييةة ففيي ععممللييةة االلتتخخططييطط 

ووااللممووااززننةة للضضمماانن ععددمم تتععططييلل االلررففضض االلففرردديي ععممللييةة 
االلتتخخططييطط ووااللممووااززننةة ددوونن ممببرررر. 

 
 مماا االلققييوودد االلممففررووضضةة للممننعع االلإإسسااءةة؟

للاا تتتتييحح ععممللييةة إإععااددةة االلننظظرر للللممججتتممعع إإععااددةة ككتتااببةة 
االلممووااززننةة. ووللممننعع دداائئررةة االلححظظرر٬، للاا ييممككنن إإععااددةة إإررسساالل 

االلخخططةة أأوو االلممووااززننةة ممعع ططررحح ممسساائئلل ججددييددةة٬، ووللككنن ييممككنن 
للللممججتتممعع ررففضض إإصصدداارر للااححقق ففيي ححااللةة ععددمم ققببوولل 

ممررااججععااتت ممججللسس االلإإددااررةة. 

ببااللتتننسسييقق ممعع 
االلأأععضضااء 

االلأأصصوواا
 تت

مماا إإذذاا تتمم 
االلااللتتززاامم 

ببححدد االلققرراارر 

ووععللىى االلأأععضضااء 
ووممججللسس االلإإددااررةة 

إإععااددةة االلممببااششرر 
ننظظرر 

ييححتتااجج 
ممججللسس االلإإددااررةة 

 إإععااددةة ننظظررإإللىى 

  االلممننظظممااتت أأههدداافف
( أأوو SOااللددااععممةة )
االلللججننةة 

االلااسستتششااررييةة 
(AC للللممووااززننةة )

االلممععتتممددةة 

 بب
ااععتتررااضض  

االلممججتتممعع 
 االلممممَككنَّن

ييووااففقق 
 ععللىى

ممججللسس 
 االلإإددااررةة

االلتتععللييقق 
 االلععاامم

ممسسووددةة 
 ممووااززننةة

ICANN  ممسسووددةة
 ممووااززننةة

ICANN 

 جج أأ

 ههـ دد

 7ططررحح ممسسووددةة االلممققتتررحح االلأأوولليي ببششأأنن ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN للللتتععللييقق االلععاامم 



 ICANN ننققططةة االلننظظرر 2 إإععااددةة االلننظظرر ففيي/ررففضض االلتتغغييييررااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة للممؤؤسسسسةة

 خخططةة االلععمملل

تتصصووييتت االلممججتتممعع 
ككككلل ببااللتتننسسييقق 

 ممعع االلأأععضضااء

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 
 

SSAC At-Large 

 ححدد االلققرراارر

االلممررةة االلأأووللىى 

٪66 ممنن االلأأصصووااتت 
االلممررةة االلتتااللييةة 

٪75 ممنن االلأأصصووااتت 

ببااللتتننسسييقق ممعع 
االلأأععضضااء 

 االلأأصصووااتت

مماا إإذذاا تتمم 
االلااللتتززاامم 

ببححدد االلققرراارر 

ووععللىى االلأأععضضااء 
ووممججللسس االلإإددااررةة 

إإععااددةة االلممببااششرر 
ننظظرر 

ييححتتااجج 
ممججللسس االلإإددااررةة 

 إإععااددةة ننظظررإإللىى 

 االلممننظظممااتت أأههدداافف
( أأوو SOااللددااععممةة )
االلللججننةة 

االلااسستتششااررييةة 
(AC للللوواائئحح)

االلددااخخللييةة 
االلممععتتممددةة 

 بب
ااععتتررااضض  

االلممججتتممعع 
 االلممممَككنَّن

ييووااففقق 
 ععللىى

 ممججللسس االلإإددااررةة

 االلتتععللييقق االلععاامم

ممسسووددةة 
 ممووااززننةة

ICANN 
االلللوواائئحح 
االلددااخخلليي
 ةة

للممؤؤسسسسةة 
ICANN 

 جج أأ

 ههـ دد

 االلووصصفف
تتمُمككنِّن ههذذهه االلصصللااححييةة االلممججتتممعع ممنن ررففضض االلتتغغييييررااتت 

االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة ببععدد ااععتتممااددههاا ممنن ققببلل 
ممججللسس االلإإددااررةة ووللككنن ققببلل سسررييااننههاا. 

 
 ممنَن ببإإممككااننهه تتققددييمم االلتتممااسس؟

ققدد تتتتممككنن ععممللييةة االلممججتتممعع االلققاائئممةة ععللىى االلججااننبب 
االلععمملليي االلتتففصصييلليي ممنن ططررحح االلممسسأأللةة٬، ممعع تتققددييمم 

 )AC( أأوو االلللججننةة االلااسستتششااررييةة )SO( االلممننظظممااتت االلددااععممةة
االلتتممااسسًاا. 

 
 ععللىى أأيي أأسسااسس ييممككنن تتققددييمم ذذللكك؟

ممنن االلممححتتمملل أأنن ييججرريي ذذللكك ففيي ححااللةة ااققتتررااحح تتغغييييررااتت 
ععللىى االلممههممةة ووااللااللتتززااممااتت ووااللققييمم االلججووههررييةة أأوو أأنن ييككوونن 

للههاا تتأأثثييرر سسللببيي ععللىى ققددررةة ICANN ببااللووففااء 
ببأأغغررااضضههاا ممنن ووججههةة ننظظرر االلممججتتممعع٬، ووللككنن ييممككنن تتووااففررههاا 

ككرردد ععللىى أأيي تتغغييييرر ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة. 
 

 مماا االلذذيي ييتتططللببهه االلببددء؟
ييممككنن تتضضمميينن ممممااررسسةة االلصصللااححييةة ففيي ععممللييةة ااععتتمماادد 

االلللوواائئحح االلددااخخللييةة )ممنن االلممححتتمملل أأنن تتسستتممرر للممددةة 
أأسسببووععيينن ببععدد ممووااففققةة ممججللسس االلإإددااررةة(. ووييننببغغيي أأنن 

تتتتممثثلل ااسستتججااببةة ممججللسس االلإإددااررةة ففيي ااسستتييععاابب 
االلتتععققييببااتت ووإإججررااء االلتتععددييللااتت ووااققتتررااحح ممججممووععةة ججددييددةة 

ممنن االلتتععددييللااتت ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة. 
 

 مماا االلققييوودد االلممففررووضضةة للممننعع االلإإسسااءةة؟
للاا تتتتييحح ههذذهه االلصصللااححييةة إإععااددةة ككتتااببةة االلممججتتممعع 

للللتتغغييييررااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة: إإننههاا 
ععممللييةة ررففضض٬، مممماا ييششييرر إإللىى ععددمم سسععااددةة االلممججتتممعع. ووللاا 
ييووججدد ححدد للععدددد ممررااتت ررففضض االلتتغغييييرر االلممققتتررحح٬، ووللككنن 

االلححدد ييممثثّلل أأغغللببييةة ععظظممىى للتتققييييدد ااححتتممااللييةة إإسسااءةة 
ااسستتخخدداامم ههذذهه االلصصللااححييةة. 

 8ططررحح ممسسووددةة االلممققتتررحح االلأأوولليي ببششأأنن ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN للللتتععللييقق االلععاامم 



ننققططةة االلننظظرر 3 االلممووااففققةة ععللىى االلتتغغييييررااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة االلأأسسااسسييةة 

 خخططةة االلععمملل

تتصصووييتت االلممججتتممعع 
ككككلل ببااللتتننسسييقق 

 ممعع االلأأععضضااء

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 
 

SSAC At-Large 

 ححدد االلققرراارر

75٪ 
ممنن االلأأصصووااتت 

للصصااللحح 

 االلووصصفف
ققدد تتششككّلل االلصصللااححييةة ججززءًاا ممنن االلععممللييةة االلممححددددةة 

للللممووااففققةة ععللىى أأييةة تتغغييييررااتت ممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح 
االلددااخخللييةة "االلأأسسااسسييةة". ووييتتططللبب ذذللكك ممووااففققةة االلممججتتممعع 

ببششككلل إإييججااببيي ععللىى أأييةة تتغغييييررااتت أأوو ععممللييةة ااتتخخااذذ 
االلققرراارر االلممششتترركك ببيينن ممججللسس االلإإددااررةة ووااللممججتتممعع. 

 
 ممنَن ببإإممككااننهه تتققددييمم االلتتممااسس؟

للاا ييممككنن تتققددييمم االلتتممااسس٬، ففااللععممللييةة ممششتتررككةة مماا ببيينن 
ممججللسس االلإإددااررةة ووااللممججتتممعع. ووققدد ييققتتررحح ممججللسس االلإإددااررةة 

إإضضااففةة للاائئححةة ددااخخللييةة أأسسااسسييةة أأوو إإززااللتتههاا. ووتتتتططللبب ههذذهه 
االلععممللييةة ددررججةة ععااللييةة ممنن ددععمم االلممججتتممعع. 

 
 ععللىى أأيي أأسسااسس ييممككنن تتققددييمم ذذللكك؟

للححممااييةة أأححككاامم االلللوواائئحح االلددااخخللييةة االلتتيي ييععتتببررههاا 
االلممججتتممعع ضضررووررييةة٬، ممعع إإججررااء ععممللييةة أأووتتووممااتتييككييةة٬، 

ككللمماا تتمم ااققتتررااحح ععممللييةة إإضضااففةة االلللوواائئحح االلددااخخللييةة 
االلأأسسااسسييةة أأوو إإززااللتتههاا. 

 
 مماا االلذذيي ييتتططللببهه االلببددء؟

ييممككنن إإددررااجج االلججددااوولل االلززممننييةة ففيي ععممللييةة االلتتخخططييطط 
ووااللممووااززننةة للضضمماانن ععددمم تتععططييلل االلررففضض االلففرردديي ععممللييةة 

االلتتخخططييطط ووااللممووااززننةة ددوونن ممببرررر. 
 

 مماا االلققييوودد االلممففررووضضةة للممننعع االلإإسسااءةة؟
للاا ييووججدد 

 بب أأ

 جج

ببااللتتننسسييقق ممعع 
االلأأععضضااء  االلأأصصوو

 ااتت

مماا إإذذاا تتمم 
االلااللتتززاامم 

ببححدد االلققرراارر 

 ممججللسس االلإإددااررةة

االلتتغغيييي
 رر

 إإللىى ييققددمم
االلللوواائئحح 
االلددااخخللييةة 
سس سساا للأأ اا
 ييةة

ققرراارر االلتتززاامم االلأأععضضااء 
ببااللممووااففققةة ععللىى 

االلتتغغييييرر 

 9ططررحح ممسسووددةة االلممققتتررحح االلأأوولليي ببششأأنن ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN للللتتععللييقق االلععاامم 



ننققطط االلننظظرر 4أأ إإققااللةة االلممددييرريينن االلأأففرراادد ببممججللسس االلإإددااررةة )ممننظظممااتت االلددععمم/االلللججاانن االلااسستتششااررييةة( 

ممنَن ييححقق للهه 
االلتتصصووييتت

: 
ننممووذذجج ممننظظممااتت 
االلددععمم/االلللججاانن 
 االلااسستتششااررييةة

CCNSO ASO 

GNSO At-Large 

ببددء ععممللييةة إإععااددةة 
 االلتتععيييينن

 خخططةة االلععمملل
  أأ                                     بب

 االلووصصفف
ييممككنن للممننظظممةة االلممججتتممعع االلتتيي ععييننتت ممددييررًاا ممححددددًاا إإننههااء 

خخددممتتهه ووإإععااددةة تتععيييينن آآخخرر. ووييننصص االلننههجج االلععاامم٬، ببمماا 
ييتتففقق ممعع أأححككاامم االلققااننوونن٬، ععللىى أأنن االلججههةة االلتتيي ققااممتت 

ببااللتتععيييينن ههيي االلممخخووللةة ببإإننههااء االلخخددممةة. 
 

 ممنَن ببإإممككااننهه تتققددييمم االلتتممااسس؟
ييممككنن للممننظظممةة االلممججتتممعع االلتتيي ععييننتت ممددييررًاا ممححددددًاا إإننههااء 

خخددممتتهه أأوو خخددممتتههاا٬، ققببلل ااننتتههااء االلممددةة٬، ووإإععااددةة تتععيييينن 
آآخخرر. 

ووففييمماا ييتتععللقق ببااللممددييرريينن االلسسببعع االلذذيينن ععُييننوواا ممنن 
ققِببلل ممننظظممااتت االلددععمم أأوو ممججتتممعع At-Large )أأوو ممنن ققِببلل 
أأققسساامم ففررععييةة ككمماا ههوو االلححاالل ففيي GNSO(٬، ققدد تتؤؤدديي 

ععممللييةة تتققووددههاا االلممننظظممةة االلممععيينِّنةة أأوو االلققسسمم االلففررععيي إإللىى 
إإققااللةة االلممددييرر. 

 
 ععللىى أأيي أأسسااسس ييممككنن تتققددييمم ذذللكك؟

ييتتممثثلل االلأأسسااسس ففيي إإججررااء ععممللييةة إإققااللةة ففيي االلممننظظممةة 
االلتتيي ععييننتت االلممددييرر ووححددوودد االلتتصصووييتت االلتتيي ييننببغغيي 

تتححددييددههاا ممنن ققببلل االلممججممووععااتت االلممععننييةة. 
 

 مماا االلذذيي ييتتططللببهه االلببددء؟
ققدد تتُججرريي االلممننظظممااتت االلممععيينِّنةة ععممللييااتتههاا االلخخااصصةة ممعع 

ووضضعع ححددوودد تتصصووييتت ببغغررضض االلإإققااللةة. 
 

 مماا االلققييوودد االلممففررووضضةة للممننعع االلإإسسااءةة؟
ققدد ييققوومم أأععضضااء ممننظظممااتت االلددععمم/االلللججاانن االلااسستتششااررييةة 

االلذذيينن ااننتتخخببوواا االلممددييرريينن ببععممللييةة االلإإققااللةة. ووققدد تتؤؤدديي 
ععممللييةة االلإإققااللةة إإللىى ععممللييةة تتععيييينن ممححددددةة ممسسببققًاا 

 دد جج

 االلككلل ددااخخلل ممننظظممةة االلممججتتممعع االلممععيينِّنةة )االلممننظظممااتت االلددااععممةة أأوو االلللججننةة االلااسستتششااررييةة(

تتُححددَّدد االلععممللييةة ممنن 
ممننظظممةة االلممججتتممعع ققِببلل 

االلممععيينِّنةة )االلممننظظممااتت 
االلددااععممةة أأوو االلللججننةة 

 االلااسستتششااررييةة(

أأسسااسس االلننظظرر ففيي 
االلااللتتممااسس ممنن خخللاالل 

االلتتصصووييتت ددااخخلل االلججههةة 
 االلممععيينِّنةة

 )ييووضضعع االلححدد للااححققًاا(
االلتتصصووييتت ععللىى 
 االلإإققااللةة

 )ييووضضعع االلححدد للااححققًاا(

 ععممللييةة االلإإققااللةة ووإإععااددةة االلتتععيييينن

االلتتصصوويي
 تت

االلتتصصوويي
 تت

االلتتصصوويي
 تت

االلتتصصوويي
 تت
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ننققططةة االلننظظرر 4بب إإققااللةة االلممددييرريينن االلأأففرراادد ببممججللسس االلإإددااررةة )للججننةة االلتتررششييحح( 

 خخططةة االلععمملل

ممنَن ييححقق للهه 
االلتتصصووييتت: 
ننممووذذجج للججننةة 
 االلتتررششييحح

 االلووصصفف
ييننصص االلننههجج االلععاامم٬، ببمماا ييتتففقق ممعع أأححككاامم االلققااننوونن٬، ععللىى 

أأنن االلججههةة االلتتيي ققااممتت ببااللتتععيييينن ههيي االلممخخووللةة ببإإننههااء 
االلخخددممةة. ييننططببقق ذذللكك أأييضضاا ععللىى للججننةة االلتتررششييحح. 

 
 ممنَن ببإإممككااننهه تتققددييمم االلتتممااسس؟

ييممككنن للععممللييةة االلممججتتممعع االلققاائئممةة ععللىى االلججااننبب االلععمملليي 
االلتتففصصييلليي ططررحح االلممسسأأللةة. ووييننببغغيي إإججررااء ععممللييةة 

االلإإققااللةة ممنن خخللاالل تتققددييمم االلتتممااسس إإللىى ااثثننيينن ععللىى 
االلأأققلل ممنن االلللججاانن االلااسستتششااررييةة أأوو ممننظظممااتت االلددععمم )أأوو 

ممججممووععةة أأصصححاابب االلممصصللححةة ممنن GNSO(. ووققدد ييننصص ممثثلل 
ههذذاا االلااللتتممااسس ععللىى أأسسبباابب االلإإققااللةة. 

 
ععللىى أأيي أأسسااسس ييممككنن تتققددييمم ذذللكك؟  

ييممككنن ممننااققششةة أأسسااسسييااتت االلإإققااللةة االلممووججووددةة 
ببااللااللتتممااسس ففيي 

ممننظظممااتت آآللييااتت االلممججتتممعع. ووتتسسععىى ممججممووععةة االلععمملل ععببرر 
االلممججتتممععااتت إإللىى االلووققووفف ععللىى ممددخخللااتت االلممججتتممعع ببششأأنن 
ذذللكك ككمماا تتققددمم خخيياارريينن للننظظررههمماا: 

1. أأععضضااء للججننةة االلتتررششييحح ووققتت تتققددييمم االلااللتتممااسس. 
2. ييممككنن إإننششااء للججننةة خخااصصةة ممنن للججننةة االلتتررششييحح 

للللتتععاامملل ممعع االلتتممااسسااتت االلإإققااللةة. 
 

 مماا االلذذيي ييتتططللببهه االلببددء؟
سسووااء ككااننتت ججههةة ااتتخخااذذ االلققرراارر ممننظظممااتت االلددععمم أأوو االلللججاانن 

االلااسستتششااررييةة أأوو للججننةة االلتتررششييحح٬، تتتتططللبب ععممللييةة 
االلإإققااللةة ممسستتووىى ددععمم ييببللغغ ]75٪[ )أأوو مماا ييععااددللهه( للااتتخخااذذ 

ققرراارر ببششأأنن ععممللييةة االلإإققااللةة. 
 

 مماا االلققييوودد االلممففررووضضةة للممننعع االلإإسسااءةة؟
ييننببغغيي تتححددييدد ححددوودد االلتتصصووييتت للأأيي ععممللييةة إإققااللةة ععنندد 

ممسستتووىى ممررتتففعع للممننعع االلااسستتخخدداامم االلططاائئشش للللععممللييةة 
ووضضمماانن تتووااففرر االلآآللييةة ككخخيياارر أأخخييرر. 

 ححدد االلققرراارر
 

75٪ 
ممنن االلأأصصووااتت 

للصصااللحح 

ببددء ععممللييةة إإععااددةة 
 االلتتععيييينن

للججننةة 
االلتتررششييحح 

 إإمماا:
 للججننةة االلتتررششييحح االلححااللييةة .1 

 للججننةة االلتتررششييحح االلخخااصصةة االلممععننييةة  .2
 "ببااللإإققااللةة"

 االلتتصصووييتت

  دد جج بب أأ
 
 

ععممللييةة االلإإققااللةة ووإإععااددةة 
االلتتصصووييتت ععللىى  االلتتععيييينن

 االلإإققااللةة
 )ييووضضعع االلححدد للااححققًاا(

 ننظظرر للججننةة االلتتررششييحح
ففيي أأسسااسسييااتت تتققددييمم 

 االلااللتتممااسس

تتققددييمم االلتتممااسس 
إإللىى 

ااثثننيينن ععللىى 
االلأأققلل ممنن االلللججاانن 
االلااسستتششااررييةة أأوو 
 ممننظظممااتت االلددععمم

75٪ 
ييللززمم تتووااففرر 
ممسستتووىى االلددععمم 
للتتححددييدد مماا إإذذاا 

ككاانن ذذللكك 
للصصااللحح ععممللييةة 

 االلإإززااللةة أأمم للاا

 االلككلل ددااخخلل للججننةة االلتتررششييحح
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ننققططةة االلننظظرر 5 ااسستتععااددةة ممججللسس إإددااررةة ICANN ببااللككاامملل 

تتصصووييتت االلممججتتممعع 
ككككلل ببااللتتننسسييقق ممعع 

 االلأأععضضااء

At-Large 

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 
 

SSAC 

 ححدد االلققرراارر

75٪ 
ممنن االلأأصصووااتت 

للصصااللحح 

 ههـ

 خخططةة االلععمملل
        أأ                                    بب

 االلووصصفف
تتتتييحح ههذذهه االلصصللااححييةة للللممججتتممعع إإققااللةة ممججللسس إإددااررةة 

ICANN ببااللككاامملل. 
 

 ممنَن ببإإممككااننهه تتققددييمم االلتتممااسس؟
ققدد ييببددأأ االلممججتتممعع ااسستتخخدداامم ههذذهه االلصصللااححييةة ععنندد تتققددييمم 

االلتتممااسس ببثثللثثيي االلللججاانن االلااسستتششااررييةة أأوو ممننظظممااتت االلددععمم 
ففيي ممؤؤسسسسةة ٬ICANN، ممعع تتققددييمم االلتتممااسس ممنن إإححددىى 
االلللججاانن االلااسستتششااررييةة أأوو ممننظظممااتت االلددععمم ععللىى االلأأققلل. 

 
ععللىى أأيي أأسسااسس ييممككنن تتققددييمم ذذللكك؟  

ققدد تتككوونن ههننااكك ممووااققفف للاا يينُنظظرر ففييههاا إإللىى إإققااللةة 
ممددييرريي ICANN ككععللااجج ككااففٍ للللممججتتممعع -- ححييثث 
تتررسسخختت ممججممووععةة ممنن االلممششككللااتت ووببااتت االلممججتتممعع 
ييررغغبب ففيي إإققااللةة ممججللسس إإددااررةة ICANN ببأأككممللهه 

ببققرراارر ووااححدد. 
 

 مماا االلذذيي ييتتططللببهه االلببددء؟
ييفُفضضَّلل أأنن ييككوونن االلققرراارر ممنن ههذذاا االلننووعع ننتتييججةةً للللإإججممااعع 

ععببرر االلممججتتممععااتت. ووححييثث إإنن ههذذاا االلإإججممااعع غغييرر ووااضضحح٬، 
ففييججبب ووضضعع ححدد ممررتتففعع للتتططببييقق ههذذهه االلصصللااححييةة٬، ممعع مماا 
ننسسببتتهه ]75٪[ ممنن ككلل االلددععمم االلممتتااحح ضضممنن آآللييةة االلممججتتممعع 

ممنن أأججلل االلتتننففييذذ. 
 

 مماا االلققييوودد االلممففررووضضةة للممننعع االلإإسسااءةة؟
ااُخختتييرر االلححدد االلممررتتففعع للللتتققددييمم للممننعع أأيي ممنن االلللججاانن 

االلااسستتششااررييةة أأوو ممننظظممااتت االلددععمم ممنن االلتتممككنن ممنن ممننعع 
ااسستتددععااء ممججللسس االلإإددااررةة٬، ووللككنن ععللىى أأععللىى ممسستتووىى ممممككنن 

ببددوونن ججععلل ذذللكك ممسستتححييلل االلححددووثث. ووييتتممثثلل ششررطط ججممييعع 
ححااللااتت االلددععمم/االلممععااررضضةة االلققااببللةة للللتتسسججييلل االلتتيي 

ييننببغغيي ححصصررههاا ففيي تتججننبب ععددمم االلممششااررككةة مممماا ييققلللل ممنن 
االلححدد االلففععاالل للااتتخخااذذ االلققرراارر. 

 دد جج

ممنن االلممننظظممااتت االلتتممااسسااتت 3 
ووااللللججاانن  االلددااععممةة

  االلااسستتششااررييةة
ممعع ووججوودد ووااححددةة ممنن ككلل ممننههاا 

 ععللىى االلأأققلل

ضضببطط ففتتررةة 
 ززممننييةة

للممننظظممااتت االلددععمم/
االلللججاانن 

االلااسستتششااررييةة 
 للتتددااووللههاا ووممننااققششتتههاا

تتححدددد ككلل ممننظظممةة ممنن 
ممننظظممااتت االلددععمم/االلللججاانن 

االلااسستتششااررييةة 
ككييففييةة االلتتصصووييتت 

 ببششأأنن االلممسسأأللةة

 تتععيييينن ممججللسس إإددااررةة ممؤؤققتت أأوو
 أأوو آآللييةة ااسستتممررااررييةة أأخخررىى

االلإإججممااعع ععببرر 
 االلممججتتممععااتت

 
 

 أأوو
 

   75٪ 
ممنن ككلل االلددععمم االلممتتااحح ضضممنن آآللييةة 

 االلممججتتممعع
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ننممووذذجج ععضضووييةة ممننظظممااتت االلددععمم/االلللججاانن االلااسستتششااررييةة 

 مماا ههيي ططببييععتتههاا؟
تتووضضحح آآللييةة االلممججتتممعع االلههييككلل االلققااننووننيي 

االلذذيي ييممككنن للممججتتممعع ICANN االلتتننظظييمم ممنن 
خخللااللهه ببممووججبب ققااننوونن ووللااييةة ككااللييففووررننيياا 

للإإننففااذذ صصللااححييااتت االلممججتتممعع ممنن االلننااححييةة 
االلققااننووننييةة االلممووصصىى ببههاا ممنن ققِببلل ممججممووععةة 

االلععمملل ععببرر االلممججتتممعع للتتععززييزز ممسسااءللةة 
.I 

 
 )SOs( ببااخختتصصاارر٬، ققدد تتُششككِّلل االلممننظظممااتت االلددااععممةة

ووببععضض االلللججاانن االلااسستتششااررييةة )ACs( ااتتححااددااتت غغييرر 
* )أأوو ببددللااً ممنن ذذللكك  ممسسججللةة ككيي ييصصببححوواا أأععضضااءً

"ممححددددوونن"( ببممؤؤسسسسةة ٬ICANN، مممماا ييععططييههمم ممججممووععةة 
ممنن االلصصللااححييااتت االلتتيي ييككففللههاا ققااننوونن ووللااييةة 

ككااللييففووررننيياا٬، ففضضللااً ععنن االلأأددووااتت االلللااززممةة 
.ICANN للللااسستتففااددةة ممنن ححققووققههمم أأمماامم ممؤؤسسسسةة 

 
ووللنن ييؤؤثثرر إإججررااء ههذذاا االلتتغغييييرر ععللىى ععمملل 

االلممششااررككيينن ببههذذهه االلممججممووععااتت أأوو إإددخخاالل ممخخااططرر ججددييددةة 
 إإللييههاا.

 مماا ههيي ططببييععتتههاا؟

االلتتأأثثييرر ععللىى آآللييااتت 
 االلممججتتممعع

تتأأتتيي االلأأصصووااتت ممنن ممننظظممااتت االلددععمم 
ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة االلتتااببععةة 

للممؤؤسسسسةة ICANN.  ووتتممتتللكك ككلل 
ممننظظممةة ممنن ممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن 

االلااسستتششااررييةة ععددددًاا ممنن "االلأأصصووااتت" ففيي 
آآللييةة االلممججتتممعع ييتتححدددد ووففققًاا 

للللصصللااححييااتت االلممققررررةة للللممججتتممعع. 

ققدد تتتتممككنن ععممللييةة االلممججتتممعع االلققاائئممةة ععللىى االلججااننبب االلععمملليي االلتتففصصييلليي ممنن 
ططررحح االلممسسأأللةة٬، ممعع تتققددييمم إإححددىى االلممننظظممااتت االلددااععممةة )SO( أأوو االلللججننةة 
االلااسستتششااررييةة )AC( االلتتممااسسًاا. ووققدد ييششببهه ذذللكك: 

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 

SSAC At-Large 

29 
صصووتتًاا 

تتضضعع 
االلممننظظممااتت 

( أأوو SOااللددااععممةة )
االلللججننةة 

االلااسستتششااررييةة 
(AC )

 االلااللتتممااسس
ققييدد االلتتننففييذذ 

؟ 
تتححقققق مممماا إإذذاا ككاانن االلااللتتممااسس 

 أأمم للاا للللححدد االلللااززممممططااببققًاا 

 دد  
ييررججىى االلممتتااببععةة ممنن خخللاالل 

ققرراارر االلممججتتممعع 

مماا إإذذاا تتمم االلااللتتززاامم 
ببححدد االلتتصصووييتت 

ببااللتتننسسييقق ممعع  
االلأأععضضااء 

االلتتصصوويي
 تت

 ننععمم
 للاا

 جج بب أأ
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االلااتتححااددااتت غغييرر االلممسسججللةة 

 مماا االلممققصصوودد ببااللااتتححااددااتت غغييرر االلممسسججللةة؟
االلااتتححااددااتت غغييرر االلممسسججللةة ععببااررةة ععنن االلووسساائئلل االلتتيي ييتتمم ممنن خخللااللههاا ععمملل ععضضووييةة "للللششخخصصييةة االلققضضاائئييةة". ووققدد تتككوونن ووسسييللةة للممننظظممااتت 

االلددععمم ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة للممممااررسسةة صصللااححييااتت ععضضووييتتههاا٬، ففههيي ههييااككلل للييسس للههاا أأههممييةة ككببييررةة. 

 مماا االلممققصصوودد ببااللممممييززااتت االلأأسسااسسييةة؟
N للمم تتححددثث تتغغييييررااتت ببششأأنن االلممتتططووععيينن ببممؤؤسسسسةة 

 ICANN للييسستت ههننااكك ححااججةة للتتغغييييرر االلأأففرراادد أأوو االلممننظظممااتت ططررقق ممششااررككتتههمم ببممؤؤسسسسةة
أأوو ممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة ككننتتييججةةً للضضمم "أأععضضااء" أأوو "ااتتححااددااتت غغييرر 

ممسسججللةة" ججددييددةة. ووييممككنن ممممااررسسةة االلووظظاائئفف االلححااللييةة ككمماا ههيي االلآآنن. 
 

ييممككنن للللممججتتممعع ممممااررسسةة ححققووقق "االلععضضووييةة" ممنن خخللاالل ممننظظممااتت 
 االلددععمم/االلللججاانن االلااسستتششااررييةة االلتتااببعع للههاا

ييممككنن للممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة االلتتااببععةة للممؤؤسسسسةة ICANN االلتتيي 
تتتتممتتعع ححااللييًاا ببححقق ااننتتخخاابب االلممددييرريينن )خخللااففًاا للللممررااققببيينن االلذذيينن للييسس للددييههمم 

ححقق االلتتصصووييتت( ببممججللسس إإددااررةة ICANN تتككوويينن ااتتححااددااتت غغييرر ممسسججللةة٬، ححييثث 
 "ICANN ييممككننههاا ممممااررسسةة االلصصللااححييااتت االلتتيي ييتتممتتععوونن ببههاا "ككأأععضضااء ببممؤؤسسسسةة

 ممنن خخللاالل ههذذهه االلااتتححااددااتت.

مماا سسبببب ممللااءممتتههاا؟ وومماا 
 االلغغررضض ممننههاا؟

ييممككنن للممننظظممااتت االلددععمم )SOs( ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة 
)ACs( االلتتااببععةة للممؤؤسسسسةة ICANN تتككوويينن ااتتححااددااتت 

غغييرر ممسسججللةة٬، ححييثث ييممككننههاا ممممااررسسةة االلصصللااححييااتت 
 "ICANN االلتتيي ييتتممتتععوونن ببههاا "ككأأععضضااء ببممؤؤسسسسةة
ممنن خخللاالل ههذذهه االلااتتححااددااتت. ووققدد تتككوونن االلااتتححااددااتت غغييرر 

االلممسسججللةة االلتتااببععةة للممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن 
االلااسستتششااررييةة أأععضضااءً ممعع ااتتصصااللههاا ببممننظظممااتت االلددععمم 

ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة االلتتيي تتممثثللههاا ووخخضضووععههاا 
للتتححككممههاا ببششككللٍ ككاامملل. ووللنن تتصصببحح االلججههااتت االلأأخخررىى 

 .ICANN أأوو االلأأففرراادد أأععضضااءً ببممؤؤسسسسةة
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N ععممللييةة ممررااججععةة ممسستتققللةة ممععززززةة ووممووصصىى ببههاا ممنن ققِببلل 

 مماا االلممققصصوودد ببههاا؟
ععممللييةة االلممررااججععةة 

)IRP( االلممسستتققللةة 

 ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة )IRP( االلججددييددةة
 تتتتخخذذ ققررااررااتت ممللززممةة   • 

 تتتتييحح ممررااججععةة االلااممتتثثاالل االلممووضضووععيي ووااللإإججرراائئيي ععللىى ححددٍ سسووااء • 
 ييسسههلل االلووصصلل إإللييههاا ببششككللٍ أأككببرر ممنن ححييثث ممنَن االلممتتأأههبب للإإططللااقق ععممللييةة  •

 االلممررااججععةة االلممسستتققللةة
 ذذااتت تتككللففةة أأققلل • 

 للددييههاا للججننةة دداائئممةة تتتتككوونن ممنن سسببععةة أأففرراادد • 
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N ععممللييةة ممررااججععةة ممسستتققللةة ممععززززةة ووممووصصىى ببههاا ممنن ققِببلل 

 للججننةة ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة )IRP( االلججددييددةة
ييتتممثثلل ججووههرر االلتتووصصييااتت ففيي تتععيييينن للججننةة تتضضمم 7 أأععضضااء للللععمملل ففيي ووظظييففييةة ققضضاائئييةة/

.ICANN تتححككييممييةة ممسستتققللةة تتمماامماًا ببممججتتممعع 

تترُرششِحح ههييئئااتت 
االلتتححككييمم االلددوولليي 
 االلأأخخررىى االلممررششححيينن

ققدد تتقُقرر آآللييةة 
االلممججتتممعع 

 االلتتععييييننااتت

ععممللييةة تتححددييدد أأععضضااء 
 االلللججننةة

 خخصصاائئصص االلللججننةة

االلتتننووعع االلثثققااففيي ووااللججغغررااففيي  
 )االلللغغةة االلإإننججللييززييةة للغغةة أأسسااسسييةة

 + تتررججممةة ححسسبب االلححااججةة(
خخببررااء ففيي االلققااننوونن االلددوولليي 
ووششؤؤوونن ICANN )ممعع إإممككااننييةة 

 االلووصصوولل إإللىى خخببررااء إإضضااففيييينن(

ففتتررةة 
 ثثااببتتةة

االلأأععضضااء االلممسستتققللوونن 
ببممؤؤسسسسةة ٬ICANN، ببمماا ففيي 
ذذللكك ممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن 

االلااسستتششااررييةة االلتتااببععةة للممؤؤسسسسةة 
ICANN 

 ففتتررةة ممححددووددةة

االلتتععووييضض ممنن ققِببلل 
ICANN 

 ICANN ييححدددد ممججللسس إإددااررةة
أأععضضااء االلللججننةة ووييققتتررحح 

 االلتتأأككييددااتت.
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ععممللييةة االلممررااججععةة 
)IRP( االلممسستتققللةة 



N ععممللييةة ممررااججععةة ممسستتققللةة ممععززززةة ووممووصصىى ببههاا ممنن ققِببلل 

)IRP( ططللبب ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة 

 ممنن ببإإممككااننهه ططللبب ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة؟
ببإإممككاانن أأيي ففرردد ططللبب ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة إإذذاا تتأأثثرر ممااددييًاا ببااللإإججررااءااتت االلتتيي ااتتخخذذتتههاا ICANN أأوو االلتتيي للمم ييتتمم ااتتخخااذذههاا 

ببااللممخخااللففةة للببننوودد تتأأسسييسس ICANN وو/أأوو للوواائئححههاا االلددااخخللييةة٬، ببمماا ففيي ذذللكك االلااللتتززااممااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففيي ببيياانن االلممههاامم االلممققتتررحح 
.ICANN ووااللااللتتززااممااتت ووااللققييمم االلججووههررييةة ووسسييااسسااتت 

 
 

 
)IRP( ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة 

 إإججررااءااتت ممججللسس االلإإددااررةة

إإييددااعع ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة 
 )IRP( للننظظررههاا

 )IRP( ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة
 االلممتتببععةة

االلققررااررااتت االلتتيي تتمم االلتتووصصلل 
 إإللييههاا

 ججههوودد ححسسننةة االلننييةة للللححلل تتععررضض االلججممييعع للللأأذذىى ممااددييًاا
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ععممللييةة االلممررااججععةة 
)IRP( االلممسستتققللةة 



N ععممللييةة ممررااججععةة ممسستتققللةة ممععززززةة ووممووصصىى ببههاا ممنن ققِببلل 

 ققررااررااتت ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة

تتتتخخذذ ههييئئااتت ااتتخخااذذ االلققررااررااتت 
االلممررااججععةة االلممسستتققللةة ققرراارراًا ممنن 

خخللاالل إإننششااء للججننةة ممككووننةة ممنن 
ففرردد أأوو ثثللااثثةة أأففرراادد ممنن االلللججننةة 

االلدداائئممةة االلممككووننةة ممنن سسببععةة 
 أأففرراادد.

 خخصصاائئصص االلققرراارر

 االلققررااررااتت االلممتتووققععةة
االلققررااررااتت االلممتتووققععةة ههيي االلإإججررااءااتت 
االلممتتخخذذةة أأوو االلتتيي للمم ييتتمم ااتتخخااذذههاا 

ببااللممخخااللففةة للببننوودد تتأأسسييسس 
ICANN وو/أأوو للوواائئححههاا االلددااخخللييةة٬، 

ببمماا ففيي ذذللكك االلااللتتززااممااتت 
االلممننصصووصص ععللييههاا ففيي ببيياانن االلممههاامم 

االلممققتتررحح ووااللااللتتززااممااتت ووااللققييمم 
 االلججووههررييةة.

للججننةة ممككووننةة ممنن ثثللااثثةة 
 أأششخخااصص

 ICANN ييححدددد ككلل ممنن ممؤؤسسسسةة
ووااللممددعّعيي ععضضووًاا ببااللللججننةة٬، 
ووييححدددد االلععضضوواانن االلععضضوو 

 االلثثااللثث

للججننةة ممككووننةة ممنن ششخخصص 
 ووااححدد

 ICANN تتووااففقق ممؤؤسسسسةة
 ووااللممددعّعيي ععللىى ععضضوو االلللججننةة

ممسستتنن
 تتجج ممنن

ممُللززمِم للممؤؤسسسسةة ICANN ووللاا 
ييممككنن االلططععنن ععللييهه 

)ببااسستتثثننااء أأمموورر ممححددووددةة 
 للللغغااييةة(

ممووثثقق ووممببرررر ججييددًاا ببننااءً ععللىى  
 االلممععااييييرر االلممععمموولل ببههاا

تتمم االلتتووصصلل إإللييهه ففيي االلووققتت 
 االلممننااسسبب

ييننببغغيي للللأأععضضااء أأنن ييضضععوواا ففيي 
 ففييمماا االلظظررووفف االلححااللييةةااععتتببااررههمم 

ييتتععللقق ببععممللييةة ااتتخخااذذ االلققرراارر 
للللممسسااععددةة ععللىى تتممككيينن االلااتتسسااقق 
 ففيي االلممععااممللةة ببممرروورر االلووققتت
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ععممللييةة االلممررااججععةة 
)IRP( االلممسستتققللةة 



ططللبب إإصصللااحح ععممللييةة إإععااددةة االلننظظرر 

 مماا سسبببب ممللااءممتتههاا؟ 
وومماا االلغغررضض ممننههاا؟ 

تتششمملل االلإإصصللااححااتت االلأأسسااسسييةة االلممققتتررححةة مماا ييلليي:  

 االلننففووذذ: تتووسسييعع ننططااقق االلططللببااتت االلممسسممووحح ببههاا للتتششمملل  •
االلإإججررااءااتت االلتتيي تتمم ااتتخخااذذههاا أأوو االلتتيي للمم ييتتمم ااتتخخااذذههاا ممنن ققِببلل 
ممججللسس االلإإددااررةة/ففررييقق االلععمملل ووااللتتيي تتتتععااررضض ممعع سسييااسسةة ممههاامم 

ICANN ووااللتتززااممااتتههاا ووققييممههاا االلججووههررييةة. 

 االلأأههدداافف: ززييااددةة أأننووااعع االلققررااررااتت٬، ممعع تتووففييرر ممززييدد ممنن االلششففااففييةة  •
ففيي ععممللييةة االلإإققااللةة ممعع إإععططااء ممججللسس االلإإددااررةة االلصصللااححييااتت االلممععققووللةة 

للررففضض االلططللببااتت االلتتااففههةة.  

 االلتتششككييلل: إإششررااكك االلممززييدد ممنن أأععضضااء ممججللسس االلإإددااررةة ووخخففضض ععدددد  •
االلممششااررككيينن ممنن إإددااررةة االلششؤؤوونن االلققااننووننييةة. 

 ععممللييةة ااتتخخااذذ االلققرراارر: تتححسسيينن االلششففااففييةة ووففررصص االلططععنن.  •

 إإممككااننييةة االلووصصوولل: تتممددييدد االلووققتت للتتققددييمم ططللبب إإععااددةة ننظظرر ممنن 15  •
إإللىى 30 ييووممًاا.   

مماا االلممققصصوودد ببإإصصللااحح ععممللييةة إإععااددةة االلننظظرر؟ 
تتققتتررحح ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة 

 ICANN ععددددًاا ممنن االلإإصصللااححااتت االلأأسسااسسييةة ععللىى ططللبب ICANN
ببششأأنن ععممللييةة إإععااددةة االلننظظرر٬، ححييثث إإنن ممججللسس إإددااررةة ICANN ممللززمم 

ببإإععااددةة ننظظرر االلققرراارر االلححاالليي أأوو االلإإججررااءااتت االلذذيي تتمم ااتتخخااذذههاا/للمم ييتتمم 
ااتتخخااذذههاا ممنن ققِببلل ممججللسس إإددااررةة ICANN أأوو ففررييقق ععممللههاا. 

مماا االلممققصصوودد ببااللممممييززااتت االلأأسسااسسييةة؟ 
تتعُعااللَجج أأووججهه االلققصصوورر ففيي ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة االلححااللييةة 

 .ICANN للججععللههاا ووسسييللةة ففععااللةة للززييااددةة ممسسااءللةة
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 )AoC( ممررااججععااتت تتأأككييدد االلااللتتززااممااتت

ييممككنن للممؤؤسسسسةة ICANN إإننههااء االلتتززااممااتتههاا ببممووججبب تتأأككييدد االلااللتتززااممااتت ففيي 
أأيي ووققتت. ووتتتتممثثلل أأغغررااضض ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممعع للتتععززييزز ممسسااءللةة 

ICANN ففيي تتضضمميينن ممررااججععااتت تتأأككييدد االلااللتتززااممااتت ففيي االلللوواائئحح االلددااخخللييةة 
  .ICANN للممؤؤسسسسةة

أأووصصتت االلااققتتررااححااتت االلتتيي ججمُمععتت خخللاالل ففتتررااتت االلتتععللييقق ففيي ععاامم 2014 

ببششأأنن ممسسااءللةة ICANN ططررققًاا ععددييددةة ييننببغغيي ممنن خخللااللههاا تتععددييلل ممررااججععااتت 
تتأأككييدد االلااللتتززااممااتت ععنندد تتضضممييننههاا ففيي االلللوواائئحح االلددااخخللييةة للممؤؤسسسسةة 

 :ICANN

• االلققددررةة ععللىى إإننههااء االلممررااججععااتت ووإإننششااء ممررااججععااتت ججددييددةة. 
• ييننببغغيي للممججممووععااتت أأصصححاابب االلممصصللححةة االلممججتتممععييةة تتععيييينن أأععضضاائئههاا 

ببففررقق االلممررااججععةة. 

 إإتتااححةة ووصصوولل ففررقق االلممررااججععةة إإللىى ججممييعع االلممسستتننددااتت االلددااخخللييةة للممؤؤسسسسةة  •
 .ICANN

• ممططااللببةة ممججللسس إإددااررةة ICANN ببااللننظظرر ففيي االلممووااففققةة ووببددء تتننففييذذ 
تتووصصييااتت ففررييقق االلممررااججععةة٬، ببمماا ففيي ذذللكك تتووصصييااتت االلممررااججععااتت 

االلسسااببققةة.  

• ققدد ييخخضضعع ققرراارر ممججللسس االلإإددااررةة إإللىى االلططععنن ممنن خخللاالل ععممللييااتت إإععااددةة االلننظظرر 
االلممححسسننةة ووععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة. 

 مماا االلممققصصوودد ببااللممممييززااتت االلأأسسااسسييةة؟
االلممررااججععااتت ععببااررةة ععنن آآللييةة ههااممةة للضضمماانن ااسستتممررااررييةة ععمملل 

ICANN ععللىى تتححسسنن ككممؤؤسسسسةة. ووييللززمم ااسستتممرراارر ههذذهه 
االلففككررةة إإللىى مماا ببععدد تتأأككييدد االلااللتتززااممااتت. 

 تتأأككييدد االلااللتتززااممااتت ووممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت
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ااخختتببااررااتت االلتتححمملل 

 مماا االلممققصصوودد ببااخختتبباارر االلتتححمملل؟
ههوو ججززء أأسسااسسيي ممنن ممييثثااقق ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ييررككزز ععللىى ااخختتبباارر تتححمملل تتححسسييننااتت االلممسسااءللةة. "ااخختتبباارر االلتتححمملل" ههوو 

ععممللييةة ممححااككااةة تتُسستتخخددمَم ففييههاا ممججممووععةة ممنن االلسسييننااررييووههااتت االلممععققووللةة للققييااسس االلتتأأثثييررااتت ععللىى االلننظظاامم أأوو االلججههةة.  
ووتتععمملل ااخختتببااررااتت االلتتححمملل االلتتيي ييببللغغ ععددددههاا 26 ووااللخخااصصةة ببممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممعع ععللىى تتققييييمم مماا إإذذاا ككاانن االلممججتتممعع ييتتممتتعع ببصصللااححييااتت ككااففييةة أأمم 

للاا للللااععتتررااضض ععللىى ققررااررااتت ICANN ممنن ححييثث االلرردد ععللىى االلسسييننااررييووههااتت ووااللإإببققااء ععللىى ممسسااءللةة ICANN ببششأأنن إإججررااءااتتههاا. 

 

مماا االلممققصصوودد 
ببااللممممييززااتت 
 االلأأسسااسسييةة؟

تتووضضييحح االلتتححسسييننااتت ععللىى 
 ICANN ممسسااءللةة

تتووضضحح ععممللييةة ااخختتبباارر االلتتححمملل أأنن 
تتووصصييااتت ممسساارر االلععمملل 1 تتععزززز ققددررةة 

االلممججتتممعع ععللىى االلإإببققااء ععللىى ممججللسس إإددااررةة 
ICANN ووممححااسسببةة االلإإددااررةة٬، ووذذللكك ففييمماا 
ييتتععللقق ببتتددااببييرر االلممسسااءللةة االلححااللييةة. 

 مماا سسبببب ممللااءممتتههاا؟ وومماا االلغغررضض ممننههاا؟
ححددددتت ععممللييةة االلإإششرراافف ععللىى ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممعع 26 خخططررًاا ممددممججًاا ففيي 5 

ففئئااتت للااخختتببااررااتت االلتتححمملل: 
• االلأأززممةة االلممااللييةة أأوو االلإإععسساارر: تتصصببحح ممننظظممةة ICANN ممععسسررةة ممااللييًاا٬، ووتتففتتققرر إإللىى االلمموواارردد 

االلللااززممةة للااسستتييففااء االلتتززااممااتت ببششككلل ككااففٍ 
• االلإإخخففااقق ففيي ااسستتييففااء االلااللتتززااممااتت االلتتششغغييللييةة: أأخخففققتت ICANN ففيي إإصصدداارر ططللببااتت 
االلتتغغييييرر أأوو االلتتففووييضض إإللىى ممننااططقق االلججذذرر ٬IANA، أأوو تتننففييذذ تتغغييييرر االلتتففووييضض ررغغمم 

ااععتتررااضضااتت أأصصححاابب االلممصصللححةة 
• االلإإججررااء االلققااننووننيي/االلتتششررييععيي: تتخخضضعع ICANN للللتتققااضضيي ففيي ظظلل االلسسييااسسااتت االلححااللييةة أأوو 

االلممسستتققببللييةة أأوو االلتتششررييععااتت أأوو االلللوواائئحح. تتححااوولل ICANN تتففووييضض TLD ججددييدد أأوو إإععااددةة 
تتففووييضض TLD االلققاائئمم غغييرر االلممتتووااففقق 

• االلإإخخففااقق ففيي االلممسسااءللةة: ععمملل ووااححدد أأوو أأككثثرر ممنن أأععضضااء االلممججللسس٬، أأوو االلررئئييسس االلتتننففييذذيي٬، أأوو 
االلممووظظففيينن ييتتععااررضض ممعع االلممههممةة أأوو االلللاائئححةة االلددااخخللييةة. ممننظظممةة ICANN ممسستتههددففةة ممنن ققططااعع ووااححدد ممنن 

أأصصححاابب االلممصصللححةة 
• االلإإخخففااقق ففيي االلممسسااءللةة تتججااهه أأصصححاابب االلممصصللححةة االلخخااررججيييينن: ققااممتت ICANN ببتتععددييلل ههييككللههاا 

للتتججننبب االلااللتتززاامم تتججااهه أأصصححاابب االلممصصللححةة االلخخااررججيييينن. تتققوومم ICANN ببتتففووييضض االلااللتتززااممااتت أأوو 
االلتتععااققدد ممنن االلببااططنن أأوو االلتتخخلليي ععنن االلااللتتززااممااتت للصصااللحح االلغغييرر. ICANN ممننددممججةة أأوو ممممللووككةة ممنن ققببلل 

االلغغييرر غغييرر االلخخااضضععيينن للللممسسااءللةة 
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االلررببطط ممعع ععممللييةة االلإإششرراافف ععللىى ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت 

أأددررككتت ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN أأنن االلممششااررككةة االلممسستتممررةة ووااللووثثييققةة ممعع ععممللييةة االلإإششرراافف ععللىى ممججممووععةة 
االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت أأممرر ضضرروورريي. ووتتعُعتتببرر االلججووااننبب االلررئئييسسييةة للممققتتررحح االلإإششرراافف ععللىى ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت أأممرر 

 .ICANN ممششررووطط ببننتتاائئجج ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة
 

ققددممتت ععممللييةة االلإإششرراافف ععللىى ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت خخططااببًاا ررسسممييًاا إإللىى ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة 
ICANN ببتتااررييخخ 15 أأببررييلل ييققددمم تتففااصصييلل ععنن تتووااببعع االلممققتتررحح: 

 ICANN ممووااززننةة
 ططللببتت ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت تتووااففرُر االلششففااففييةة ببششأأنن تتخخصصييصص االلتتككااللييفف ففييمماا ييتتععللقق ببووظظاائئفف ٬IANA، ممعع ددععمم  •

ممققتتررحح ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت ببششأأنن االلممججتتممعع ووذذللكك للممررااججععةة ممووااززننةة ICANN ووررففضضههاا. 

آآللييااتت تتممككيينن االلممججتتممعع 
 أأششااررتت ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت إإللىى أأننهه سسييججرريي االلااععتتمماادد ععللىى تتممككيينن االلممججتتممعع ووآآللييااتت االلممسسااءللةة٬، خخااصصةةً االلققددررةة ععللىى  •

 .ICANN ممررااججععةة ققررااررااتت ممججللسس إإددااررةة

ممررااججععةة آآللييااتت االلتتصصححييحح 
 أأووصصتت ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ببتتضضمميينن ووظظييففةة ممررااججععةة IANA االلممققتتررححةة االلخخااصصةة ببممججممووععةة  •

االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت ففيي االلللوواائئحح االلددااخخللييةة للممؤؤسسسسةة ICANN ككللاائئححةة ددااخخللييةة أأسسااسسييةة. 

آآللييااتت االلططععنن 
 تتععتتببرر ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة ووععممللييااتت االلممررااججععةة االلممععززززةة االلأأخخررىى أأممررًاا ممههممًاا للممققتتررححااتتههاا  •

ففضضللااً ععنن أأييةة ممششككللااتت أأخخررىى ققدد تتتتععللقق ببـ IANA. ططللببتت ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممعع ممنن ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت ععددمم 
ووضضعع آآللييااتت ططععنن للتتغغططيي تتففووييضض ننططااقق االلممسستتووىى االلأأععللىى للررممزز االلببللدد/ممششككللااتت إإععااددةة االلتتففووييضض. 

 22ططررحح ممسسووددةة االلممققتتررحح االلأأوولليي ببششأأنن ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN للللتتععللييقق االلععاامم 



االلججددوولل االلززممننيي ووططررييقق االلممسستتققببلل 

2015 
أأببررييلل        
 ممااييوو

                                 2016      
أأغغسسططسس    سسببتتممببرر     أأككتتووببرر   ننووففممببرر      ددييسسممببرر   

 ييننااييرر        ففببررااييرر

  ICANN 53/االلأأففررعع االلببععييددةةICANN 54 

االلتتععلل
االلععاامم االلذذيي ييقق 

ييسستتممرر 
للممددةة 30 

ييووممًاا 

االلتتععللييقق 
االلععاامم االلذذيي 

ييسستتممرر 
للممددةة 40 

ييووممًاا 
 

االلتتععللييقق 
االلععاامم االلذذيي 
ييسستتممرر 
للممددةة 40 

ييووممًاا 

االلتتععلل
االلععاامم االلذذيي ييقق 

ييسستتممرر 
للممددةة 40 

ييووممًاا 

ييووننييوو        
 ييووللييوو

 
االلصصييااغغةة االلممتتووققععةة 

خخللاالل ففتتررةة 
االلتتععللييقق االلععاامم 

ممااررسس      أأببررييلل      ممااييوو        ييووننييوو       ييووللييوو    
  أأغغسسططسس

ننققططةة االلععمملل 1 - االلتتممككيينن 

ننققططةة االلععمملل 2 - االلممررااججععةة 
ووااللتتصصححييحح 

ننققططةة االلععمملل 3 - ااخختتبباارر االلتتححمملل 

االلممددخخللااتت االلققااننووننييةة 

تتخخططييطط ممششررووعع االلتتننففييذذ تتححضضييرر ممققتتررححااتت االلممسسووددااتت - ممسساارر االلععمملل 1 

تتششغغييلل ممؤؤققتت 
ووففققًاا للااععتتمماادد 

 WS1

تتققددييمم ممننظظممااتت االلددععمم/االلللججاانن 
االلااسستتششااررييةة ببتتااررييخخ 30 سسببتتممببرر 

 2015

21 ييوومماًا 
تتققددييمم 
االلننممووذذجج 
االلننههاائئيي 

إإللىى 
االلممككااتتبب 
االلققططررييةة 

ممججللسس إإددااررةة 
ICANN 

ببددء ففتتررةة االلتتععللييقق 
ببتتااررييخخ 20 ييووللييوو 2015 االلععاامم 

ووااللتتيي تتررككزز ععللىى 
االلققضضاايياا االلععااللققةة 

ببددء ففتتررةة االلتتععللييقق 
ببتتااررييخخ 04 ممااييوو 2015 االلععاامم 

االلتتسسللييمم إإللىى ممججللسس االلإإددااررةة 
ببتتااررييخخ 22 أأككتتووببرر 2015 

االلممههاامم ووااللااللتتززااممااتت ووااللققييمم االلججووههررييةة االلتتيي تتممتت 
االلللوواائئحح االلددااخخللييةة ممررااججععتتههاا 

تتححسسييننااتت ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة  االلأأسسااسسييةة 

تتممككيينن االلممججتتممعع 

ددممجج تتأأككييدد االلااللتتززااممااتت ففيي االلللوواائئحح االلددااخخللييةة 

تتححسسييننااتت ععممللييةة إإععااددةة االلننظظرر 

ممؤؤققتت: 
االلممسسااررااتت االلسستتةة االلممووضضححةة ههنناا ععببااررةة ععنن تتممثثييلل ففققطط ووللاا تتععككسس أأييةة 
تتووصصييااتت للممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت أأوو مماا إإذذاا ككاانن ييللززمم تتننففييذذههاا 

ققببلل االلااننتتققاالل ممققااببلل االلااللتتززاامم. 

ICANN 55 ICANN 56  االلأأففررعع
االلببععييددةة 
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 أأسسئئللةة ووأأججووببةة

أأسسئئللةة 
ووأأججووببةة 
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