
 1ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت )CCWG( ممسسااءللةة 2 ممسسووددةة االلععررضض للللتتععللييقق االلععاامم 

ممووججزز ننظظرريي 

ممججممووععااتت االلععمملل ععببرر االلممججتتممعع:  
 )CCWG( ممسسااءللةة

ممسسووددةة االلااققتتررااحح للممسساارر االلععمملل 1 – 2 للأأججلل االلتتععللييققااتت االلععااممةة 
 

3 أأغغسسططسس 2015 

تتععتتببرر ههذذهه االلووثثييققةة ممللخخصص للللننققااطط االلررئئييسسييةة االلممووججووددةة ففيي االلععررضض االلممششررووحح ففيي االلأأععللىى. تتققددمم 
االلممللخخصصااتت ووااللصصوورر االلتتووصصييااتت االلررئئييسسييةة االلممووججووددةة ففيي االلااققتتررااحح االلككاامملل. ققدد تتككوونن ههذذهه االلووثثييققةة ممححددثثةة 

ببننااءً ععللىى االلتتننققييححااتت االلتتيي أأددخخللتت ععللىى ذذللكك االلااققتتررااحح. 
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ععممللييةة ممووااززييةة االلممسساارريينن 

أأععللننتت إإددااررةة االلااتتصصااللااتت ووااللممععللووممااتت االلووططننييةة )NTIA( ععنن ننييتتههاا للننققلل ممههممةة االلإإششرراافف ععللىى ووظظاائئفف ههييئئةة االلإإننتتررننتت للللأأررققاامم 
االلممخخصصصصةة ٬IANA، ووممننذذ ذذللكك االلووققتت ييققوومم ممججتتممعع ICANN ببااللععمملل ففيي ععممللييةة ببممسساارريينن ممتتووااززيييينن. ااسستتككمملل ICG ممششررووععهه 

االلممؤؤققتت IANA إإششرراافف ممققتتررحح االلااننتتققاالل٬، ووووضضعع االلللممسسااتت االلأأخخييررةة ععللىى CCWG-ممسسااءللةة ععللىى ممسسووددةة االلااققتتررااحح 2 للممسساارر االلععمملل 
 .1

 

NTIA 
 إإععللاانن

ووااللممععيياارر 

ICANN CCWG 
ممسسااءللةة 

 

 ICANN تتععززييزز ممسسااءللةة

ICG 
أأننتتققاالل االلإإششرراافف ععللىى 

A ووظظاائئفف 

ممققتتررحح 
 CCWG

ممججللسس إإددااررةة 
ICANN NTIA 

ممققتتررحح  
 ICG

 إإششرراافف
CWG 

 االلصصللةة

ففررييقق 

 IANA خخططةة



 3ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت )CCWG( ممسسااءللةة 2 ممسسووددةة االلععررضض للللتتععللييقق االلععاامم 

االلههددفف 
 
ممنن االلممتتووققعع أأنن تتققددمم ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت 

للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ممققتتررححااتت تتععزززز ممنن 
  ICANN ممسسااءللةة

تتججااهه ججممييعع أأصصححاابب االلممصصللححةة. 
 

 ICANN ممججتتممعع ووممججللسس إإددااررةة
 

ييتتأأللفف ممججتتممعع ICANN ممنن ثثللااثث ممننظظممااتت ددععمم )SOs(٬، ووأأررببعع للججاانن ااسستتششااررييةة )ACs(٬، ككلل ووااححددةة تتممثثلل أأصصححاابب ممصصااللحح 
ممههمميينن. ووففيي ححيينن أأنن ممججللسس إإددااررةة ICANN للددييهه ممططللقق االلصصللااححييةة ففيي ااععتتمماادد أأوو ررففضض تتووصصييااتت االلسسييااسسةة٬، إإللاا أأنن ممننظظممااتت 
االلددععمم ههيي االلممسسئئووللةة ععنن ووضضعع ووتتققددييمم تتووصصييااتت االلسسييااسسةة إإللىى ممججللسس االلإإددااررةة. أأمماا االلللججاانن االلإإسستتششااررييةة ففتتققددمم االلننصصاائئحح 

إإللىى ممججللسس إإددااررةة ٬ICANN، ووففيي ببععضض االلححااللااتت٬، ييممككننههاا ططررحح االلممششككللااتت ممنن أأججلل ووضضعع االلسسييااسسااتت. تتتتررككزز ممععظظمم ججههوودد 
CCWG-ممسسااءللةة ععللىى االلتتأأككييدد ععللىى ممسسااءللةة ممججللسس االلإإددااررةة )ووممووظظففيينن ICANN( تتججااهه أأصصححاابب االلممصصااللحح ههؤؤللااء٬، للككنن سسؤؤاالل 

االلممسسااءللةة للللممججتتممعع تتمم االلععمملل ععللييهه ككذذللكك.  

ننظظررةة ععااممةة 

االلممججاالل 
 

ممسساارر االلععمملل 1 – ييررككزز ععللىى االلآآللييااتت االلتتيي تتععزززز ممنن ممسسااءللةة 
ICANN االلتتيي ييججبب أأنن تتككوونن سسااررييةة ووممففععللةة أأوو ههننااكك االلتتززاامم 

ببههاا ففيي ححددوودد االلإإططاارر االلززممننيي للععممللييةة ننققلل إإششرراافف IANA؛ االلتتيي 
ييججبب أأنن تتككوونن سسااررييةة ووممففععللةة أأوو ههننااكك االلتتززاامم ببههاا ففيي ححددوودد 

 .IANA االلإإططاارر االلززممننيي للععممللييةة ننققلل إإششرراافف
 

ممسساارر االلععمملل 2 – ييررككزز ععللىى االلتتععاامملل ممعع ممووضضووععااتت االلممسسااءللةة 
ووااللذذيي ييممككنن تتممددييدد إإططاارر ززممننيي خخااصص ببووضضعع االلححللوولل 

ووااللتتننففييذذ االلككاامملل للههاا للمماا ييتتججااووزز ععممللييةة ننققلل إإششرراافف. 
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آآللييةة االلممسسااءللةة االلححااللييةة: 

ححددددتت CCWG-االلممسسااءللةة أأررببععةة ععننااصصرر أأسسااسسييةة تتممثثلل آآللييااتت االلممسسااءللةة االلممططللووببةة ممنن أأججلل تتححسسيينن ICANN-االلممسسااءللةة. 

االلممببااددىىء  االلللوواائئحح 
تتضضممنن االلققيياامم ببااللممههممةة ببأأككمملل ووججهه ووااللااللتتززااممااتت 
ووااللققييمم االلأأسسااسسييةة للـICANN ممنن خخللاالل االلللوواائئحح. 

آآللييااتت االلااسستتئئنناافف االلممسستتققلل 
تتممننحح االلصصللااححييةة ممنن أأججلل االلممررااججععةة ووااللتتصصححييحح٬، ححسسبب االلححااججةة. 

 ICANN ممججتتممعع
 .)ACs( ووأأررببعع للججاانن ااسستتششااررييةة )Sos( ييممققسسممةة إإللىى ثثللااثث ممننظظممااتت ددااععممةة

 ICANN  ممججللسس إإددااررةة
للددييهه االلسسللططةة االلممططللققةة ففيي االلممووااففققةة ععللىى تتووصصييااتت االلسسييااسسةة 
أأوو ررففضضههاا االلتتيي ييققررررههاا SOs. ووتتققددمم ههذذهه االلللججاانن االلااسستتششااررييةة 
االلننصصاائئحح إإللىى ممججللسس إإددااررةة ICANN ببمماا ييخخصص ممششااككلل ممععييننةة أأوو 

للووضضعع االلسسييااسسااتت. 

AC SO AC SO AC SO AC 
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تتصصععييدد االلممسسااررااتت ووااللووضضعع االلررااههنن 

تتووصصيي CCWG-االلممسسااءللةة ببإإععططااء االلممججتتممعع صصااححبب االلممصصااللحح االلممششتتررككةة االلققووةة للللححككمم ككمم ههوو ممببيينن ففيي االلأأسسففلل. ووتتههددفف ههذذهه 
االلققووىى للتتححلل ممححلل ممسسااننددةة االلتتيي تتققددممههاا االلععللااققةة االلتتااررييخخييةة ممعع ححككووممةة االلووللااييااتت االلممتتححددةة.  

تتههددفف ههذذهه االلققووىى للتتووففييرر االلممصصددرر ككججززء ممنن ممسساارر 
االلتتصصععييدد ففيي ححااللةة ااخختتللاافف ككببييرر ببيينن ممججللسس إإددااررةة 
ووممججتتممعع ICANN. للاا ييتتددخخللوونن ببااللععممللييااتت االلأأسسااسسييةة 

 : االلتتيي تتققوومم ببههاا ICANN ييووممييااً
 

ووللنن ييؤؤثثرر إإججررااء ههذذاا االلتتغغييييرر ععللىى ععمملل االلممششااررككيينن 
ببههذذهه االلممججممووععااتت أأوو إإددخخاالل ممخخااططرر ججددييددةة إإللييههاا. 

AC SO AC SO AC SO AC 

1 2 3 4 5 
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االلآآللييااتت االلممققددممةة للتتححسسيينن االلممسسااءللةة 

ححددددتت CCWG-االلممسسااءللةة االلتتححسسييننااتت االلممططللووببةة للللععننااصصرر االلأأسسااسسييةة االلتتيي تتممثثلل آآللييااتت االلممسسااءللةة االلممططللووببةة ممنن أأججلل تتححسسيينن 
ICANN-االلممسسااءللةة. 

آآللييااتت االلااسستتئئنناافف االلممسستتققلل 
تتممننحح االلصصللااححييةة ممنن أأججلل االلممررااججععةة ووااللتتصصححييحح٬، ححسسبب 

االلححااججةة.  

AC SO AC SO AC SO AC 

االلممببااددىىء  
تتضضممنن ببااللققيياامم ببااللممههممةة ببأأككمملل ووججهه 

ووااللااللتتززاامم ببااللققييمم االلأأسسااسسييةة ممنن خخللاالل 
 .ICANN للوواائئحح
)ممثثلل االلددسستتوورر(. 

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

ببااتتخخااذذ االلإإججررااءااتت ففيي ححااللةة ممخخااللففةة ICANN للللممببااددئئ )ممثثلل االلننااسس(. 

 ICANN ممججللسس إإددااررةة
للددييهه االلسسللططةة االلممططللققةة ففيي االلممووااففققةة ععللىى تتووصصييااتت االلسسييااسسةة 
أأوو ررففضضههاا االلتتيي ييققررررههاا SOs. ووتتققددمم ههذذهه االلللججاانن االلااسستتششااررييةة 

االلننصصاائئحح إإللىى ممججللسس إإددااررةة ICANN ببمماا ييخخصص ممششااككلل ممععييننةة 
أأوو للووضضعع االلسسييااسسااتت )ممثثلل االلممججاالل االلتتننففييذذيي(. 

1 2 3 4 5 
 ممييززااننييةة  •

 االلااسستتررااتتييججييةة ووخخططةة االلخخييااررااتت  •
 االلللوواائئحح  •

االلممررااججععةة ووااللررففضض 

االلممررااججععةة ووااللتتصصححييحح 

IRP 7+ أأععضضااء االلللججننةة االلدداائئممةة:  ججددييدد

االلممررااججععااتت االلإإننششاائئييةة 
ككمماا االلممسسااءللةة االلااججتتممااععييةة 

االلأأسسااسسيي 
االلللوواائئحح االلددااخخللييةة 

ممووججووددةة 
 +
ججددييدد 
االلآآللييااتت 
 +
تتأأككييدد 
االلااللتتززااممااتت 
 )AoC(
االلممررااججععااتت 

االلللوواائئحح 

ججددييدد 

آآللييااتت االلااسستتئئنناافف االلممسستتققلل 
تتممننحح االلصصللااححييةة ممنن أأججلل االلممررااججععةة ووااللتتصصححييحح٬، ححسسبب االلححااججةة.  
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ممببااددىىء ممههممةة ICANN ووااللتتززااممااتتههاا ووققييممههاا االلججووههررييةة 

تتععدد االلللوواائئحح االلددااخخللييةة ققللبب ممسسااءللةة ICANN: ففههيي تتللززمم ICANN ببااللتتصصررفف ففققطط ضضممنن ننططااقق ممههممتتههاا االلممححددووددةة ووإإددااررةة أأننششططتتههاا 
ببمماا ييتتففقق ممعع ببععضض االلممببااددئئ االلأأسسااسسييةة. تتووصصيي ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت ببااللتتغغييييررااتت االلتتااللييةة ووووضضععههاا ععللىى االلللااوواائئحح. 
 
 
 
 ICANN ححييثث ييتتططللبب تتأأككييدد االلتتززااممااتت

االلااسستتععررااضض ططوواالل سسننةة ووااححددةة ببععدد 
االلتتففووييضض االلأأوولل ببششأأنن gTLD االلججددييددةة. 

ووتتتتممثثلل أأغغررااضض ممججممووععةة االلععمملل ععببرر 
االلممججتتممعع للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ففيي 

تتضضمميينن ممررااججععااتت تتأأككييدد االلااللتتززااممااتت 
ففيي االلللوواائئحح االلددااخخللييةة للممؤؤسسسسةة 

  .ICANN

أأنن ببيياانن ممههاامم ICANN ييصصفف ننططااقق 
أأننششططةة االلممننظظممةة. تتووصصيي CCWG-
ممسسااءللةة ببووصصفف أأففضضلل للمماا ددااخخلل 

ووخخااررجج ننططااقق ICANN وومماا تتققوومم ببهه٬، 
ووأأنن تتككوونن ووااضضححةة أأنن ICANN للاا 

تتسستتططييعع ببااللققيياامم ببأأيي أأممرر غغييرر 
ممننصصووصص ععللييهه ببااللللوواائئحح. 

تتققوودد االلققييمم االلججووههررييةة للـICANN ععممللييةة 
ااتتخخااذذ ققررااررااتتههاا أأوو إإججررااءااتتههاا. ييووصصيي 

CCWG-ممسسااءللةة ببتتققسسييمم أأححككاامم االلققييمم 
االلججووههررييةة االلححااللييةة إإللىى االلتتززااممااتت وو"ققييمم 

ججووههررييةة." 

االلللوواائئحح 
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االلممببااددىىء: االلللوواائئحح االلأأسسااسسييةة 

ييممككنن تتغغييييرر للوواائئحح للممؤؤسسسسةة ICANN ببششككللٍ ععاامم ببققرراارر ممنن ممججللسس االلإإددااررةة. تتششمملل CCWG-ممسسااءللةة 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 CCWG-ممسسااءللةة ببأأنن 
تتتتممتتعع االلععننااصصرر االلتتااللييةة ببممييززااتت االلللوواائئحح االلددااخخللييةة: 

 االلممههاامم/االلااللتتززااممااتت/االلققييمم االلججووههررييةة؛   .1

 إإططاارر االلععمملل االلممخخصصصص للععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة؛  .2

 االلططررييققةة االلتتيي ييممككنن ببههاا تتععددييلل االلللوواائئحح االلأأسسااسسييةة؛  .3

 آآللييةة االلممججتتممعع ببححييثث تتككوونن االلععضضوو االلووححييدد  .4

 ققدد تتققوومم االلققووىى االلممججتتممععييةة ببإإععددااتت االلننظظرر/ررففضض  .5
االلممييززااننييةة أأوو االلااسستتررااتتييججييةة/خخطططط االلععمملل٬، أأوو تتععييدد االلننظظرر/
تتررففضض االلتتغغييييررااتت ععللىى للوواائئحح ٬ICANN، ووإإززااللةة ببععضض 

 .ICANN ووررففعع االلثثققةة ععنن ممججللسس إإددااررةة ICANN ممددررااء

 ممررااججععةة ووظظييففةة IANA ووععممللييةة االلففصصلل االلتتيي ييتتططللببههاا  .6
ممققتتررحح  

CWG-االلإإششرراافف؛  

 ههييااككلل االلللججننةة االلدداائئممةة للللععممللااء ووإإددااررةة IANA ببععدد االلااننتتققاالل  .7
ممططللووببةة أأييضضاا ففيي ممققتتررحح CWG-االلإإششرراافف. 

االلللججننةة االلححاالليي 

االلللوواائئحح 

االلأأسسااسسيي 
االلللوواائئحح االلددااخخللييةة 

ممووججووددةة. 
+ 
ججددييدد 
االلآآللييااتت 
+ 
تتأأككييدد 
االلااللتتززااممااتت 
 )AoC(
ممررااججععااتت 
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آآللييااتت االلططععنن: ععممللييةة ممررااججععةة ممسستتققللةة 

ييووصصيي CCWG-االلممسسااءللةة ببتتححسسييننااتت ججذذررييةة ععللىى ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة االلححااللييةة )IRP(٬، ببححييثث ييققوومم أأيي ششخخصص أأوو 
ككيياانن تتأأثثرر ببففععلل ممععيينن  

)أأوو ببأأممرر آآخخرر( ففيي خخررقق للللوواائئحح ICANN ممنن خخللاالل ممججللسس إإددااررةة ٬ICANN، ففققدد ييططللبب إإججررااء ممررااججععةة ححررةة للللططررفف االلثثااللثث للللإإججررااء 
االلذذيي تتمم. 

ييتتممثثلل ججووههرر االلتتووصصييااتت ففيي تتععيييينن للججننةة ققاائئممةة للللععمملل ففيي ووظظييففييةة تتححككييممييةة ممسستتققللةة تتممااممًاا ببممججتتممعع ICANN. ففيي ككلل ححااللةة٬، سسييتتمم ااخختتيياارر  
للججننةة ممررااججععةة ممنن ثثللااثثةة أأععضضااء ممنن االلللججاانن االلدداائئممةة. 

االلههييئئةة االلققاائئممةة 
7 أأععضضااء )ععللىى االلأأققلل(.  االلتتششككييلل:  

 
تتققوومم ICANN ببتتننظظييمم االلججههوودد االلتتيي ييققوومم ببههاا  االلااخختتيياارر: 

االلممججتتممعع للتتححددييدد ووتتررششييحح أأععضضااء ععللىى ممججللسس االلإإددااررةة للللممووااففققةة 
ععللييههمم. 

 
االلخخببررةة:  خخببررةة ققااننووننييةة ككببييررةة. االلخخببررةة ففيي أأععمماالل ICANN وو 

DNS. االلووصصوولل إإللىى خخببررااء آآخخرريينن ببننااء ععللىى ططللببههاا. 
 

االلتتننووعع:  ججههوودد ممععققووللةة للتتححققييقق االلتتننووعع٬، ممعع ههددفف للاا ييززييدد ععنن 2 
.ICANN ممنن االلممتتححددثثيينن ممنن ممننططققةة 

 
 

  

للججننااتت االلممررااججععةة 
3 ممنن أأصصححاابب االلققرراارر.  االلتتششككييلل: 

 
االلااخختتيياارر:  االلممخختتاارر ممنن االلللججننةة االلدداائئممةة. للاائئححةة 1 ععضضوو ييتتمم ااخختتييااررهه 

ممنن ككلل ففررييقق٬، ووييققوومم االلععضضوويينن االلذذيي تتمم إإخختتييااررههمم ببإإخختتيياارر 
االلععضضوو االلثثااللثث. 

 
للهه صصللةة للللننززااعع ففيي االلممسسأأللةة؛ االلووصصوولل إإللىى خخببررااء آآخخرريينن  االلخخببررةة:  

ببننااء ععللىى االلططللبب. 
 
أأنن ييككوونن ممللززممااً ععللىى ICANN )تتخخضضعع للططععنن ككاامملل االلللججننةة(  االلققررااررااتت:  

للللححدد االلممسسممووحح ببهه ممنن ققببلل االلققااننوونن٬، االلققررااررااتت االلممتتووققععةة ههيي:  
1( االلععمملل/ععددمم االلععمملل ييتتففقق/للاا ييتتففقق ممعع االلللوواائئحح    

2( ققرراارر غغييرر إإججرراائئيي ععللىى ححققووقق االلععضضوو االلووححييدد  
 
 
 

  

 IRP ددوورر ووننططااقق
 تتححددييدد ققيياامم ICANN )أأوو ففششللتت ببااللققيياامم( ففيي ممخخااللففةة للوواائئححههاا أأمم للاا.  •

 تتووففييقق االلتتضضاارربب ففيي االلععممللييةة االلممححددددةة "للججاانن االلخخببررااء"  •
 ممططااللببااتت االلااسستتممااعع االلتتيي تتننططوويي ععللىى ححققووقق االلععضضوو االلووححييدد  •

للججننااتت االلممررااججععةة االلههييئئةة االلققاائئممةة 
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آآللييااتت االلططععنن: ططللبب للإإععااددةة االلننظظرر 

ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت )CCWG( االلننسسااءللةة 2 

تتششمملل االلإإصصللااححااتت االلأأسسااسسييةة االلممققتتررححةة: 

تتققددمم ممسساائئللةة CCWG ببععضض االلااققتتررااححااتت للللححللوولل االلتتيي تتققددممههاا ICANN ففيي ععممللييةة إإععااددةة االلننظظرر )RFR(٬، ممنن ششأأننههاا أأنن ييتتققددمم أأيي 
ششخخصص ققدد ييتتأأثثرر ببأأيي إإججررااء ممنن ققببلل ICANN ببططللبب ممررااججععةة أأوو إإععااددةة االلننظظرر ففيي االلإإججررااء ممنن ققببلل االلممججللسس. 

االلططللبب ممنن ممججللسس إإددااررةة 
ICANN للإإتتخخااذذ ققرراارر ععللىى 
ججممييعع االلططللببااتت ببععدد االلححصصوولل 

ععللىى االلتتووصصييااتت ممنن للججننةة 
ححووككممةة االلممججللسس )ببددللااً ممنن ببثث 

BGC ببااللأأممرر(. 

إإضضااففةة إإللىى مماا تتققددمم٬، تتمم 
تتققييييدد أأسسسس االلااسستتببععاادد 

االلممللخخصص ووييججبب أأنن ييتتخخذذ 
ممججللسس إإددااررةة ICANN ققررااررااتت 

ححوولل ككااففةة االلططللببااتت )ببخخللاافف أأيي 
للججننةة تتتتووللىى ممششككللااتت ففررييقق 

االلععمملل(.  

تتممددييدد االلووققتت للتتققددييمم ططللبب 
إإععااددةة ننظظرر ممنن 15 إإللىى 30 ييووممًاا. 

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. 

تتققددييمم ممتتططللببااتت 
ششففااففييةة ممححسسننةة ووممووااععييدد 

ننههاائئييةة ثثااببتتةة ععنندد إإصصدداارر 
االلققررااررااتت.  

تتززووييدد ممققددمميينن االلططللببااتت 
 االلففررصصييةةللللححصصوولل ععللىى 

 ححووككممةةللررففضض تتووصصييةة للججننةة 
االلممججللسس ققببلل ااتتخخااذذ ققرراارر ننههاائئيي 

ممنن ققببلل االلممججللسس ببأأككممللهه. 

تتككللييفف أأمميينن االلممظظااللمم  
ففيي ICANN ممعع االلتتققييييمم 

االلممووضضووععيي االلأأوولليي 
للللططللببااتت للممسسااععددةة للججننةة ححووككممةة 

االلممججللسس ففيي تتووصصييتتهه. 
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آآللييةة االلممججتتممعع ببااععتتببااررهه ننممووذذجج االلععضضوو االلووححييدد 

11 

تتمم ففححصص االلععددييدد ممنن االلههييااككلل أأوو االلآآللييااتت االلققااننووننييةة ببششككلل ككاامملل ووااللتتيي ممنن ششأأننههاا تتننظظييمم االلممججتتممعع ووتتممككييننهه للللححصصوولل ععللىى 
ققووىى ممططببققةة ووااللتتيي تتتتططللبب االلححصصوولل ععللىى "االلصصففةة االلققااننووننييةة" ففيي االلسسللططةة االلققضضاائئييةة. تتووصصيي CCWG-ممسسااءللةة االلممججتتممعع 

ببااععتتببااررهه ننممووذذجج االلععضضوو االلووححييدد. 

ممججللسس 
االلإإددااررةة  إإججررااءااتت أأوو ققررااررااتت ممججللسس االلإإددااررةة 

 .ICANN ممععااً للممممااررسسةة االلققووىى االلممججتتممععييةة ووااللتتيي سستتببننىى إإععتتممااددااً ععللىى للوواائئحح ووااللععضضوو االلووححييدد ممنن SOs/ACS تتككوونن آآللييةة االلممججتتممعع ببممششااررككةة
ووسستتححدددد االلققررااررااتت االلصصااددررةة ععنن ممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة SOs/Acs ففيي آآللييةة االلممججتتممعع ببصصووررةة ممببااششررةة ممممااررسسةة االلححققووقق للآآللييةة االلممججتتممعع 

 .)CMSM( ببااععتتببااررهه االلععضضوو االلووححييدد

ممججللسس 
االلإإددااررةة 

االلممججتتممعع 

ههلل ييععتتررضض االلممججتتممعع؟ 

للاا ررججووعع.... 

AC SO AC SO AC SO AC 

 
إإصصننعع 
االلسسييااسساا
تت 
SOs 
 
إإننصصحح 
ACs 

االلننييااببةة ععنن ممججللسس 
االلإإددااررةة. 

االلححاالليي 
إإذذاا ععااررضض االلممججتتممعع ععللىى ققررااررااتت أأوو إإججررااءااتت ققاامم ببههاا ممججللسس االلإإددااررةة٬، للاا ييممككننههمم 

االلللججووء للتتغغييييررهه. 

إإججررااءااتت أأوو ققررااررااتت ممججللسس 
االلإإددااررةة 

االلممججتتممعع االلممممَككَّنن 

ههلل ييععتتررضض االلممججتتممعع؟ 
AC SO AC SO AC SO AC 

إإصصننعع 
االلسسييااسساا
تت 
SOs 
 
إإننصصحح 
ACs 

االلننييااببةة ععنن ممججللسس 
االلممججتتممعع االلإإددااررةة. 

االلآآللييةة ععللىى أأننههاا 
 ععضضوو ووححييدد 

االلققووىى 
1 

2 3 4 
5 

ححقق االلررججووعع! 

االلللججننةة 
إإذذاا للمم ييووااففقق االلممججتتممعع ععللىى ققرراارر أأوو إإججررااء للللممججللسس٬، ييممككننههمم االلااععتتررااضض ععللييهه 

 .CMSM ععنن ططررييقق ممممااررسسةة سسللططااتتههمم ممنن خخللاالل

ممججللسس 
االلإإددااررةة 

إإججررااءااتت أأوو ققررااررااتت ممججللسس 
االلإإددااررةة 
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تتووصصيي ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت CCWG للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ببتتممككيينن االلممججتتممعع ووذذللكك ببممننححهه خخممسس صصللااححييااتت. 

1. إإععااددةة االلننظظرر ففيي/ررففضض االلممووااززننةة أأوو االلإإسستتررااتتييججييةة/خخطططط االلتتششغغييلل 
تتمُمككنِّن ههذذهه االلصصللااححييةة االلممججتتممعع ممنن ننظظرر االلخخطططط االلإإسستتررااتتييججييةة/االلتتششغغييللييةة ووااللممووااززننةة ببععدد ااععتتممااددههاا ممنن ققببلل ممججللسس االلإإددااررةة 

)ووللككنن ققببلل سسررييااننههاا( ووررففضضههاا. 

 ICANN 2. إإععااددةة االلننظظرر ففيي/ررففضض االلتتععددييللااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة "االلققييااسسييةة" للممؤؤسسسسةة
تتمُمككنِّن ههذذهه االلصصللااححييةة االلممججتتممعع ممنن ررففضض االلتتغغييييررااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة ببععدد ااععتتممااددههاا ممنن ققببلل ممججللسس 

االلإإددااررةة ووللككنن ققببلل سسررييااننههاا. 

3. ااععتتمماادد االلتتغغييييررااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة "االلأأسسااسسييةة" 
سستتششككلل ههذذهه االلسسللططةة ججززءًاا ممنن االلععللييةة االلممذذككووررةة للللااتتففااقق ععللىى أأيي تتغغييييررااتت ععللىى االلللوواائئحح "االلأأسسااسسييةة". ووييتتططللبب ذذللكك 

ممووااففققةة االلممججتتممعع ببششككلل إإييججااببيي ععللىى أأييةة تتغغييييررااتت أأوو ععممللييةة ااتتخخااذذ االلققرراارر االلممششتترركك ببيينن ممججللسس االلإإددااررةة ووااللممججتتممعع ووممثثلل 
ههذذهه االلتتغغييييررااتت ققدد تتتتططللبب تتصصووييتت أأععللىى. 

4. إإققااللةة أأععضضااء ممججللسس إإددااررةة ICANN االلأأففرراادد 
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. 

5. ااسستتععااددةة ممججللسس إإددااررةة ICANN ببااللككاامملل 
تتتتييحح ههذذهه االلصصللااححييةة للللممججتتممعع إإققااللةة ممججللسس إإددااررةة ICANN ببااللككاامملل. )ووممنن االلممتتووققعع ااسستتخخددااممهه ففيي ظظررووفف إإسستتثثنناائئييةة(. 

االلممججتتممعع االلممممَككَّنن ووااللققووىى 
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ننممووذذجج االلتتممررييرر ققووىى االلممممااررسسةة 
ككييفف ييققوومم االلممججتتممعع ببممممااررسسةة ققووااهه؟ ققدد ييتتضضممنن ممممااررسسةة ببععضض االلسسللططااتت االلممخختتللففةة للللممججتتممعع خخططووااتت ممررتتببططةة ببااللسسللططااتت 

االلممممننووححةة٬، ووللككنن تتككوونن ططررييققةة االلععمملل ببششككلل ععاامم ككااللتتاالليي. 

ووممنن االلااسستتثثننااءااتت االلججددييررةة ببااللذذككرر ففيي ههذذهه االلععممللييةة االلممككووننةة ممنن ثثللااثث خخططووااتت االلصصللااححييااتت االلخخااصصةة ببإإققااللةة إإللىى ععضضوو ففيي ممججللسس إإددااررةة ICANN ييتتمم تتععييييننهه ببممععررففةة أأيي ممننظظممةة ددععمم أأوو للججننةة 
ااسستتششااررييةة )ححييثث ييككوونن ههننااكك تتصصووييتت للللببددء ففيي االلععممللييةة ددااخخلل ممننظظممةة االلددععمم أأوو االلللججننةة االلااسستتششااررييةة ممنن أأججلل االلببددء ففيي االلننظظرر ففيي االلععممللييةة( أأوو االلااتتففااقق ففيي االلممووااففققةة ععللىى االلتتغغييييررااتت االلتتيي تتتتمم 

ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة االلأأسسااسسييةة )ممتتىى مماا ككاانن ااسستتخخددااممههاا ييححددثث ببششككلل تتللققاائئيي ممنن خخللاالل أأيي ممققتتررحح للإإججررااء تتغغييييررااتت ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة(. ووللإإققااللةة ممججللسس إإددااررةة ICANN ببااللككاامملل ففههذذاا ييتتططللبب 
ااثثننتتيينن ممنن ممننظظممااتت االلددععمم أأوو االلللججاانن االلااسستتششااررييةة )ععللىى أأنن تتككوونن ووااححددةة ممننههمماا ععللىى االلأأققلل ممننظظممةة ددععمم( ممنن أأججلل االلتتووققييعع ععللىى االلتتممااسس. 

ببششككلل ععاامم ففتتررةة ببااللححدد 
االلأأققصصىى للخخممسسةة ععششرر 

ييوومماًا ممنن االلإإععللاانن للللققرراارر 
االلذذيي ققدد ييببددأأ ففيي 

ااسستتخخدداامم االلصصللااححييةة. 

        

1 2 3 
االلننااتتجج االلققرراارر االلننققااشش االلااللتتممااسس  االلسسبببب 

ققدد تتتتسسبببب االلااججررااءااتت 
االلتتيي ييققوومم ببههاا ممججللسس 

االلإإددااررةة أأوو ععضضوو ففيي 
 ICANN ممججللسس إإددااررةة

ممخخااووفف ككببييررةة للأأععضضااء 
ممنن االلممججتتممعع. 

  ICANN ممججللسس إإددااررةة
االلتتصصررفف ووففققاا 

 .ICANN للققررااررااتت
ييببددأأ االلااللتتممااسس ممنن 

ققببلل ووااححدد ععللىى االلأأققلل 
 ACs أأوو SOs ممنن

)ببننااءً ععللىى االلققووةة( 
ننققااششااً ررسسممييااً ووععممللييةة 
إإتتخخااذذ االلققرراارر للممممااررسسةة 

ققووةة االلممججتتممعع. 

االلممججتتممعع ككللهه - ججممييعع 
ممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن 
االلااسستتششااررييةة SOs وو 

  ACs
ممننااققششةة االلأأسسللووبب 

االلممققتتررحح للإإسستتخخدداامم 
االلققووةة٬، ععللىى ششببككةة 

االلإإننتتررننتت وو/أأوو ممنن خخللاالل 
ممننتتددىى ااججتتممااععيي 

 .ICANN ممققتتررحح ممنن

تتققوومم ممننظظممااتت االلددععمم 
ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة 
ببااللتتصصووييتت ممنن أأججلل 

تتححددييدد مماا إإذذاا ككااننتت 
االلصصللااححييةة سسووفف ييتتمم 

ااسستتخخددااممههاا أأمم للاا. 

ووتتسستتممرر ففتتررةة 
االلممننااققششةة ههذذهه للممددةة خخممسسةة 

ععششرر ييوومماا٬ً، تتببددأأ 
ااععتتببااررًاا ممنن االلييوومم 

االلتتاالليي للتتااررييخخ تتققددييمم 
االلتتممااسس صصححييحح. 

ووتتسستتممرر ففتتررةة ااتتخخااذذ 
االلققررااررااتت ههذذهه للممددةة خخممسسةة 

ععششرر ييوومماا٬ً، تتببددأأ 
ااععتتببااررًاا ممنن االلييوومم 

االلتتاالليي ممنن االلااننتتههااء ممنن 
االلففتتررةة االلممخخصصصصةة 

للللممننااققششةة. 
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ممثثاالل: إإععااددةة االلننظظرر ففيي/ررففضض االلتتععددييللااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة 
 ICANN االلققييااسسييةة" للممؤؤسسسسةة"

ككييفف ييققوومم االلممججتتممعع ببممممااررسسةة ققووااهه؟ ققدد ييتتضضممنن ممممااررسسةة ببععضض االلسسللططااتت االلممخختتللففةة للللممججتتممعع خخططووااتت ممررتتببططةة ببااللسسللططااتت 
االلممممننووححةة٬، ووللككنن تتككوونن ططررييققةة االلععمملل ببششككلل ععاامم ككااللتتاالليي. 

للاا تتتتييحح ههذذهه االلصصللااححييةة للللممججتتممعع إإععااددةة صصييااغغةة تتغغييييرر ممققتتررحح ممنن ممججللسس االلإإددااررةة ععللىى االلللاائئححةة االلددااخخللييةة: ففههيي ععممللييةة ررففضض٬، ييححصصلل خخللااللههاا االلممججللسس ععللىى إإششااررةة ووااضضححةة إإللىى أأنن ممججتتممعع ICANN غغييرر 
ممؤؤييدد.  

        

1 2 3 

االلققرراارر االلننققااشش االلااللتتممااسس 

االلننااتتجج 
االلسسبببب 

ووممنن االلممححتتمملل أأنن ييُججرريي 
ممججللسس االلإإددااررةة تتععددييللااً 

ععللىى االلللوواائئحح االلددااخخللييةة 
االلققييااسسييةة ببااللططررقق 

االلتتيي للاا ييددععممههاا 
االلممججتتممعع. 

ووففيي االلححااللااتت االلتتيي 
ييتتمم ففييههاا ققببوولل أأيي 

ااععتتررااضض٬، ييننببغغيي 
ععللىى ممججللسس االلإإددااررةة 

ااسستتييععاابب 
االلتتععققييببااتت ووإإججررااء 

االلتتععددييللااتت ووااققتتررااحح 
ممججممووععةة ججددييددةة ممنن 
االلتتععددييللااتت ععللىى 
االلللوواائئحح االلددااخخللييةة 

ححسسبب ععممللييااتتههاا 
االلااععتتييااددييةة. 

تتققوومم ممننظظممااتت االلددععمم 
ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة 
ببااللتتصصووييتت ممنن أأججلل 

تتححددييدد مماا إإذذاا ككااننتت 
االلصصللااححييةة سسووفف ييتتمم 

ااسستتخخددااممههاا أأمم للاا 
ووسسييتتووللىى ررئئييسس ككلل 
ممننظظممةة ممنن ممننظظممااتت االلددععمم 

ووككلل للججننةة ممنن االلللججاانن 
االلااسستتششااررييةة ممسسؤؤووللييةة 

ننققلل االلأأصصووااتت أأوو 
 ACs وو SOs ققررااررااتت

إإللىى ممججللسس إإددااررةة 
 .ICANN

للتتححررييكك ععممللييةة 
ااسستتخخدداامم ههذذهه االلسسللططةة 

ممنن ققببلل االلممججتتممعع٬، 
ييتتمم تتللققيي ععررييضضةة 

 .ACs أأوو SOs ممنن

ووللققببوولل أأيي ااععتتررااضض٬، 
ففإإننهه ييتتططللبب االلححصصوولل 
ععللىى ممسستتووىى 66% ممنن 

االلددععمم ففيي آآللييةة 
االلممججتتممعع. 

ييتتضضحح ممنن االلتتووققييعع 
ففيي أأععققاابب ققرراارر 

االلأأغغللببييةة االلببسسييططةة 
)أأصصووااتت ككااففييةة 

للتتتتججااووزز  
50%( ممنن االلههييئئةة االلإإددااررييةة 

 .AC's وو SO ففيي

ممززييجج ممنن االلممننااققششااتت 
االلررسسممييةة ووغغييرر 

االلررسسممييةة٬، ووتتققددييمم 
االلممششووررةة ووااللننظظرر - ففيي 
إإططاارر االلممننتتددىى ببششككلل 

غغييرر ررسسمميي ددااخخلل 
االلممننظظممااتت االلددااععممةة 

ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة.  

االلممججتتممعع ككللهه - ججممييعع 
ممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن 
االلااسستتششااررييةة SOs وو 

  ACs
ممننااققششةة االلأأسسللووبب 

االلممققتتررحح للإإسستتخخدداامم 
االلققووةة٬، ععللىى ششببككةة 

االلإإننتتررننتت وو/أأوو ممنن خخللاالل 
ممننتتددىى ااججتتممااععيي 

 .ICANN ممققتتررحح ممنن
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ممثثاالل: ااسستتععااددةة ممججللسس إإددااررةة ICANN ببااللككاامملل 
ككييفف ييققوومم االلممججتتممعع ببممممااررسسةة ققووااهه؟ ققدد ييتتضضممنن ممممااررسسةة ببععضض االلسسللططااتت االلممخختتللففةة للللممججتتممعع خخططووااتت ممررتتببططةة ببااللسسللططااتت 

االلممممننووححةة٬، ووللككنن تتككوونن ططررييققةة االلععمملل ببششككلل ععاامم ككااللتتاالليي. 

        

1 2 3 

االلققرراارر االلننققااشش االلععررييضضةة 
االلننااتتجج  االلسسبببب 

تتررسسخختت ممججممووععةة ممنن 
االلممششككللااتت مممماا أأددىى إإللىى 

ففققدداانن االلممججتتممعع ثثققتتهه 
ففيي ممججللسس االلإإددااررةة. 

ييححلل االلممججللسس االلممؤؤققتت 
ممححلل االلممججللسس االلققددييمم 

 ICANN ففيي
)ببااسستتثثااء االلررئئييسس( 

تتققوومم ممننظظممااتت االلددععمم 
ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة 
ببااللتتصصووييتت ممنن أأججلل 

تتححددييدد مماا إإذذاا ككااننتت 
االلصصللااححييةة سسووفف ييتتمم 

ااسستتخخددااممههاا أأمم للاا 
ووسسييتتووللىى ررئئييسس ككلل 
ممننظظممةة ممنن ممننظظممااتت االلددععمم 

ووككلل للججننةة ممنن االلللججاانن 
االلااسستتششااررييةة 

ممسسؤؤووللييةة ننققلل 
االلأأصصووااتت أأوو ققررااررااتت 

SO ووAC إإللىى ممججللسس 
 ،٬ICANN إإددااررةة

االلتتممااسس ممققددمم ممنن 
ااثثننتتيينن ععللىى االلأأققلل 

ممنن ممننظظممااتت االلددععمم 
ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة٬، 

ععللىى أأنن تتككوونن ووااححددةة 
ممننههمماا ععللىى االلأأققلل ممننظظممةة 

ددععمم. 

ييتتضضحح ممنن االلتتووققييعع 
ففيي أأععققاابب ققرراارر 

االلأأغغللببييةة االلببسسييططةة 
)أأصصووااتت ككااففييةة 

للتتتتججااووزز  
50%( ممنن االلههييئئةة 

االلإإددااررييةة ففيي SO وو 
 .AC's

ممززييجج ممنن االلممننااققششااتت 
االلررسسممييةة ووغغييرر 

االلررسسممييةة٬، ووتتققددييمم 
االلممششووررةة ووااللننظظرر - ففيي 
إإططاارر االلممننتتددىى ببششككلل 

غغييرر ررسسمميي ددااخخلل 
االلممننظظممااتت االلددااععممةة 

ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة .  

%75 للججممييعع االلأأصصووااتت 
االلممتتااححةة ددااخخلل آآللييةة 

االلممججتتممعع ككععضضوو ووححييدد 
ددااخخلل CMSM سسووفف 

ييتتمم االلإإددللااء ببههاا 
للممصصللححةة االلإإققااللةة للككيي 

تتصصببحح ننااففذذةة.  

االلممججتتممعع ككللهه - ججممييعع 
االل SOs وو ACs -  
ممننااققششةة االلأأسسللووبب 

االلممققتتررحح للإإسستتخخدداامم 
االلققووةة٬، ععللىى ششببككةة 
االلإإننتتررننتت وو/أأوو ممنن 

خخللاالل ممننتتددىى ااججتتممااععيي 
 .ICANN ممققتتررحح ممنن
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االلتتأأثثييرر ععللىى آآللييااتت االلممججتتممعع 

ممؤؤسسسسةة االلددععمم أأوو 
االلللججننةة االلااسستتششااررييةة

# ممنن 
االلأأصصووااتت

ممننظظممةة ددععمم االلععننااوويينن  
ASO 5 

ممننظظممةة ددععمم االلأأسسممااء االلععااممةة 
 )GNSO(5 

ممننظظممةة ددععمم أأسسممااء ررممووزز 
االلببللدداانن 

(ccNSO) 
5 

االلللججننةة االلااسستتششااررييةة 
االلححككووممييةة 

GAC 
5 

االلللججننةة االلااسستتششااررييةة االلععااممةة 
 )ALAC(5 

االلللججننةة االلااسستتششااررييةة للللأأممنن 
ووااللااسستتققرراارر 

 )SSAC( 
2 

االلللججننةة االلااسستتششااررييةة للننظظاامم  
خخااددمم االلججذذرر 

 )RSSAC( 
2 

ننظظررتت CCWG-االلممسسااءللةة ففيي ممققدداارر ااتتخخااذذ االلققرراارر للللأأججززااء االلممخختتللففةة ففيي االلممججتتممعع. ييححدددد   
االلججددوولل االلتتاالليي تتووززييعع االلتتصصووييتت االلتتيي ااققتتررححتتههاا ممججممووععةة ععمملل CCWG-االلممسسااءللةة. 

إإنن ممششااررككةة ممننظظممااتت االلددععمم 
ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة للنن 

تتففيي ببووصصففههاا ععضضوو 

للنن ييتتممككنن أأععضضااء ممنن االلممننظظممااتت 
االلددااععممةة )SOs( ووممننظظممااتت ددععمم 

االلععننااوويينن )ASOs( ممنن 
االلتتصصووييتت. 

إإنن ممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن االلااسستتششااررييةة االلتتيي تتششاارركك ففيي االلتتصصووييتت ففيي االلععضضوو االلووححييدد سستتققوومم ببذذللكك ووففققاا للممججممووععةة 
ممنن االلققووااععدد االلممذذككووررةة ففيي االلللوواائئحح االلددااخخللييةة للـICANN ووااللتتيي سسييتتمم ووضضععههاا خخصصييصصاا للههذذاا االلغغررضض. ككمماا سستتككوونن ككلل 

ممننظظممةة ممنن ممننظظممااتت االلددععمم ووككلل للججننةة ممنن االلللججاانن االلااسستتششااررييةة ممسسؤؤووللةة ععنن تتححددييدد ععممللييااتت االلتتصصووييتت ببممووججبب ههذذهه االلققووااععدد. 
 SO ووسسييتتووللىى ررئئييسس ككلل ممننظظممةة ممنن ممننظظممااتت االلددععمم ووككلل للججننةة ممنن االلللججاانن االلااسستتششااررييةة ممسسؤؤووللييةة ننققلل االلأأصصووااتت أأوو ققررااررااتت

ووAC إإللىى ممججللسس إإددااررةة ICANN. ووههذذاا ممنن ششأأننهه أأنن ييججععلل تتممررييرر االلأأصصووااتت ووااللققررااررااتت االلتتررااككممييةة ععمملل ممنن أأععمماالل االلععضضوو 
االلووححييدد.  

االلممججتتممعع 
االلآآللييةة ععللىى أأننههاا 

 ععضضوو ووححييدد 

ممججللسس 
االلإإددااررةة 

AC SO AC SO AC SO AC 

ممللااححظظةة: ووتتممتت االلإإششااررةة إإللىى أأننهه للمم ييتتمم إإققرراارر ممششااررككةة GAC وو SSAC وو RSSAC ببووصصففههاا ممننظظممةة ممييثثااقق. 
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ااخختتببااررااتت االلإإججههاادد 
ييررككزز ججززء أأسسااسسيي ممنن ممييثثااقق ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت CCWG للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN ععللىى ااخختتبباارر تتححمملل 
تتححسسييننااتت االلممسسااءللةة. ييتتممثثلل االلغغررضض ممنن ااخختتببااررااتت االلإإججههاادد ههذذهه ففيي تتححددييدد ااسستتققرراارر ICANN ففيي ححااللةة االلننتتاائئجج أأوو 

  .ICANN ححااللااتت االلتتععررضض٬، ووتتققييييمم ممللااءممةة آآللييااتت االلممسسااءللةة االلققاائئممةة ووااللممققتتررححةة االلممتتووففررةة للممججتتممعع

1 
 
 
 

االلأأززممةة االلممااللييةة أأوو 
االلتتععثثرر 

2 
 
 
 

االلإإخخففااقق ففيي 
ااسستتييففااء 
االلااللتتززااممااتت 

االلتتششغغييللييةة 

3 
 
 
 

إإججررااء ققااننووننيي/
تتششررييععيي 

4 
 
 
 

االلإإخخففااقق ففيي 
االلممسسااءللةة 

5 
 
 
 

ااننععدداامم االلممسسااءللةة 
للأأصصححاابب االلممصصااللحح 

االلخخااررججيييينن 

ححددددتت ممممااررسسةة تتططببييقق ااخختتببااررااتت االلإإججههاادد االلتتغغييييررااتت ففيي للوواائئحح ICANN االلددااخخللييةة االلتتيي ققدد تتككوونن للااززممةة للللسسممااحح للممججممووععةة 
ممججممووععةة ععمملل االلممججتتممععااتت االلممتتععددددةة-االلممسسااءللةة ببتتققييييمم آآللييااتت االلممسسااءللةة االلممققتتررححةة ععللىى االلننححوو االلممننااسسبب للتتللببييةة مماا ييتتمم 

تتححددييددهه ممنن تتححددييااتت. 
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ممسسااررااتت االلععمملل ووااللتتططببييقق 
ييججبب تتننففييذذ تتغغييييررااتت االلممسسااءللةة ففيي ممسساارر االلععمملل 1 أأوو االلااللتتززاامم ييققسسمم ععمملل االلممججممووععةة CCWG-ممسسااءللةة االلىى ممسساارريينن إإثثننيينن: 
 .NTIA ممنن IANA ببههاا ققببلل ححددووثث أأيي ااننتتققاالل للللإإششرراافف ععللىى 

االلععننااصصرر االلممععتتببررةة ففيي ممسساارر االلععمملل 2: 

 تتننققييحح االلتتففااصصييلل االلتتششغغييللييةة للممققتتررححااتت ممسساارر االلععمملل 1  •
 ICANN ممووااصصللةة تتققييييمم االلتتححسسييننااتت للممششااررككةة االلححككووممااتت ففيي  •

 االلننظظرر ففيي ممسسأأللةة  صصللااححييةة االل•
 تتععززييزز ممسسااءللةة للججاانن االلددععمم ووااللممننظظممااتت االلااسستتششااررييةة  •

  ICANN إإررسسااء ثثققااففةة ششففااففييةة ددااخخلل ممننظظممةة  •
 ددررااسسةة إإددخخاالل تتححسسييننااتت ععللىى االلتتننووعع ففيي ككااففةة االلججووااننبب ووععللىى ججممييعع  •

ممسستتووييااتت االلممننظظممةة 
 تتححددييدد ططررقق ككييففييةة ددممجج ICANN تتححللييللااتت تتأأثثييرر ححققووقق االلإإننسساانن  •

ففيي إإططاارر ممههممتتههاا  

االلأأسسااللييبب االلتتيي ممنن االلممممككنن تتططببييققههاا ففيي ممسساارر االلععمملل 1: 
 

 االلممههاامم ووااللااللتتززااممااتت ووااللققييمم االلججووههررييةة ببععدد ممررااججععتتههاا  •
 ووضضعع للوواائئحح ددااخخللييةة أأسسااسسييةة  •
 IRP إإككمماالل تتححسسييننااتت ععممللييةة  •

 إإننششااء آآللييةة تتممككيينن ممججتتممععيي ووددممجج االلققووىى االلممججتتممععييةة ففيي االلللوواائئحح  •
االلددااخخللييةة 

 ددممجج ممررااججععااتت AoC ففيي االلللوواائئحح االلددااخخللييةة  •
 إإككمماالل تتححسسييننااتت ععممللييةة إإععااددةة االلننظظرر  •
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2016 

ممسساارر االلععمملل 1 تتططووييرر )ووتتححددييدد ممووااضضييعع للممسساارر االلععمملل 2( 
ممسساارر االلععمملل 1 تتططببييقق 

ممسساارر االلععمملل 2 تتططووييرر 
ممسساارر االلععمملل 2 تتططببييقق 

ICANN 52 

ففررااننككففوو
ررتت 

إإسسططننببوو
لل 

ICANN 53 

ببااررييسس 

ICANN 54 ICANN 55 ICANN 56 ICANN 57 
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 CWG -ممتتططللببااتت ممققتتررحح االلإإششررااففCCWG إإققتتررااحح ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت
ممسسااءللةة 

إإتتمماامم االلممتتططللببااتت؟ 

 ICANN ممووااززننةة
ححققووقق االلممججتتممعع ففييمماا ييتتععللقق ببااللننظظرر ووااللتتططووييرر 

سسللططةة االلممججتتممعع االلممططللووببةة إإععااددةة االلننظظرر/ررففضض االلممووااززننةة 
أأوو االلإإسستتررااتتييججييةة/خخطططط االلتتششغغييلل 

 ICANN  ممججللسس إإددااررةة
ححققووقق االلممججتتممعع ووععللىى ووججهه االلخخصصووصص االلققددررةة ععللىى تتععيييينن 

 االلأأععضضااء ووإإققااللتتههمم ووااسستتددععااء االلممججللسس ببااللككاامملل

سسللططااتت االلممججتتممعع االلممططللووببةة  
تتععيييينن ووإإققااللةة ممووظظغغيي ووممددررااء ٬ICANN، إإسستتررججااعع 

ممججللسس إإددااررةة ICANN االلككاامملل 

 ICANN للوواائئحح
ممخخااللفف للللتتاالليي ممنن االلللاائئححةة االلددااخخللييةة للـICANN. ععممللييةة 

ممررااججععةة ووظظاائئفف IANA ووللججننةة االلععممللااء االلدداائئممةة ووععممللييةة 
االلففصصلل. 

ييففضضلل إإضضااففتتهه ححسسبب للوواائئحح ICANN االلددااخخللييةة. 

االلللوواائئحح االلأأسسااسسييةة 
 ICANN ييججبب تتععززييزز االلآآللييااتت االلسسااببققةة ففيي للوواائئحح ممننظظممةة

 ببااععتتببااررههاا "االلللوواائئحح االلأأسسااسسييةة".
ييففضضلل إإضضااففتتهه ححسسبب للوواائئحح ICANN االلددااخخللييةة. 

ييججبب أأنن تتككوونن للججننةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة 
ككمماا أأننهه ييججبب أأنن تتككوونن ههييئئةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة سسااررييةة 

ععللىى ووظظاائئفف IANA ووييممككنن االلووصصوولل إإللييههاا ممنن خخللاالل ججممييعع 
D ممددييرريي ننططااققااتت .

سستتككوونن ققااببللةة للللتتططببييقق إإللاا ععللىى تتففووييضضااتت 
ccTLD ووااللإإللغغااءااتت ووتتررققييمم االلققررااررااتت. 
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أأددررككتت ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت CCWG للتتععززييزز ممسسااءللةة ICANN أأنن االلممششااررككةة االلممسستتممررةة ووااللووثثييققةة ممعع ععممللييةة 
االلإإششرراافف ععللىى ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت أأممرر ضضرروورريي. ووتتُععتتببرر االلججووااننبب االلررئئييسسييةة للممققتتررحح االلإإششرراافف CWG ععللىى 

 .ICANN للتتععززييزز ممسسااءللةة CCWG ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت أأممرر ممششررووطط ببننتتاائئجج ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت

االلررببطط ممعع ععممللييةة االلإإششرراافف ععللىى ممججممووععةة االلععمملل ععببرر االلممججتتممععااتت 


