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–مقددمة  االعامة لمناقشةوواالمسائلل ااألساسيیة ل ططررحح االررؤؤيیة وواالررسالة   
 

وواالخططة ااإلستررااتيیجيیة االخمسيیة لهھا. لقدد  ICANNررؤؤيیة ووررسالة شرركة  بناءمثابة مسووددةة عملل لددعمم عمليیة تعتبرر هھھھذذهه االووثيیقة ب
-مابيینن نيیسانن لتي ددااررتت في االفتررةة تمتت صيیاغتهھا إإستناددااً للعصفف االذذهھھھني أأثرر االمناقشاتت اا هھھھذذهه ووتعكسس . 2013أأيیلوولل لعامم  

. ااإلنتررنتت مجتمعكووااددررهھھھا وووو ICANNاالمسووددةة مددااخالتت مجلسس إإددااررةة   
 

ووإإبددااء  ااإلنتررنتت مجتمعمنن قبلل  األجلل مناقشتهھ هھھھذذهه االمسووددةةتمم ططررحح  ٬،صحابب االمصلحةبنمووذذجج أأ ICANNمع إإلتززاامم شرركة 
مسائلل خمسس  مع تحدديیدداالمووجووددةة حاليیاً  تهھاررسالمررااجعة ووأأيیضاً  ICANNلـِ  جدديیددةة  ررؤؤيیة مسووددةةقتررحح هھھھذذاا االت. ااالتعليیقاتت عليیهھ

إلستالمم تعليیقاتت االجمهھوورر فضالً عنن االمددااخالتت االخاصة  ٬ICANN، تتططلع االتططووررمنن  مررحلة اال هھھھذذهه ففي. مع ااالهھھھددااففة أأساسيی
يیة:ساساالمسائلل ااألتلكك بالنتائج االقابلة للقيیاسس ألهھھھدداافف   

 
– ووبصووررةة عامة  �� ���� ��� ������� ������ ������� ������� 

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

 
– أأهھھھدداافف االمسائلل ااألساسيیة  ���� ������� �� ��������� ������� ���� 
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����� ICANN� ����� ������� ������� �������� ���� 
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������ ������ �� �� ��� �� ����� ��� ������� 
���������  

 
 ICANNبجوواانبب إإضافيیة لمم يیتمم تضميینهھا بعدد٬، وولكنهھا ستكوونن ضمنن عناصرر أأستررااتيیجيیة  مسووددةةفي إإغناء اال إإجاباتكممستساعدد 
أأوو خطططط تشغيیلهھا ووميیززاانيیتهھا بما في ذذلكك تحدديیدد ااألوولوويیاتت وواالتووقيیتاتت ووتحدديیدد االمررااحلل على مددىى خمسس سنووااتت  /االنهھائيیة وو

سووفف تتمم ووبعنايیة تامة مررااجعة كافة االررددوودد وواالمددااخالتت ووووعووااملل االنجاحح االحاسمة وواالنتائج وواالموواارردد وواالمقايیيیسس وواالررصدد. 
.مناقشتهھا ووإإبددااء االمالحظظاتت بشأنهھاهھا  ألجلل ططررحوواالتي سيیتمم  ICANNاالخاصة بالخططة ااإلستررااتيیجيیة االخمسيیة لررؤؤيیة ووررسالة   

 
ةــــــاالررؤؤيی  

 
مووثووقق بهھا في كافة أأنحاء االعالمم هھھھي تنسيیقق أأنظظمة ااألنتررنتت االعالميیة ذذااتت كمنظظمة عالميیة مستقلة  ICANNإإنن ررؤؤيیة 
على  ICANNتشغيیلل االمتباددلل عالميیاً. تعملل بلة للددعمم شبكة إإنتررنتت ووااحددةة منفتحة ووقاألجلل  امنن نووعهھ ةةاالفرريیدد اتتاالمعرّرف

ووددمج االتعاوونن االفّعالل وواالشفافف بيینن أأصحابب االمصلحة في كافة أأنحاء االعالمم  بناء االثقة منن خاللهھا خددمتهھا للمصلحة االعامة 
تسهھيیلل ددووررهھھھا االتنسيیقي. جلل أل  

 
الة ــــاالررس  

 
ذذااتت االمعرّرفاتت االفرريیددةة لهھا هھھھوو تنسيیقق أأنظظمة ااإلنتررنتت االعالميیة  االنظظامم االددااخليكما تمم تثبيیتهھا في  ICANNإإنن مهھّمة تأسيیسس 

ألجلل ضمانن إإستقرراارر ووأأمنن عمليیاتت تلكك ااألنظظمة االمترراابططة. وويیتضمنن هھھھذذاا:ووعلى كافة االمستوويیاتت٬، ووتحدديیددااً منن نووعهھا   
1 ):IANAة ووظظيیف فاتت االفرريیددةة منن نووعهھا لالنتررنتت(تنسيیقق االتووززيیع وواالمهھامم للمجمووعاتت االثالثث االتاليیة ذذااتت االمعررّ  -  

1 ").DNSيیررمزز إإليیهھ بالمختصرر "اقاتت ( وواالمستخددمم في نظظامم أأسماء االنطط -  
2 ")؛ ثممASاالنظظامم االمستقلل ذذااتيیاً (" ") ووأأررقاممIPعناوويینن بررووتووكوولل ااإلنتررنتت (" -  
3 منفذذ االبررووتووكوولل ووأأررقامم االمعَلمة. -  

2   .DNSتنسيیقق االعمليیة ووتططوويیرر نظظامم خاددمم أأسمم جذذرر االـ  -
3 بصووررةة معقوولة وومتناسبة فيیما يیتعلقق بهھذذهه االووظظائفف االتقنيیة. ااإلنتررنتت مجتمع تنسيیقق ووضع سيیاساتت  -  
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االمباددئئ االعامة وواالقيیمم  يیمم االجووهھھھرريیة االمثبتة في نظظامهھا االددااخلي. تستمرر هھھھذذههأأثناء قيیامهھا بمهھمتهھا بالق ICANNتستررشدد 

).ICANNووكووااددررهھھھا وومجتمع ااإلنتررنتت (االذذيینن تتألفف منهھمم  ICANNبتووجيیهھ أأنشططة مجلسس إإددااررةة   
 
 

االمسائلل ااألساسيیة للسنووااتت االخمسس االمقبلة  
 

 ICANNحققتت االقووىى االخاررجيیة وواالنموو االعالمي ووتططوورر ااالنتررنتت وونظظامم إإسماء االنططاقاتت ٬،  مع ااألخذذ بنظظرر ااإلعتبارر
 أأسُتنبططتت .2019االمعلنة ووتحقيیقق ررؤؤيیتهھا بحلوولل عامم  لمووااصلة أأددااء ررسالتهھا ٬،نجاحاً في خمسة مسائلل ررئيیسيیة ذذااتت أأوولوويیة

 ICANNلـِ  االتحدديیاتت وواالفررصص االررئيیسيیةهھھھذذهه االمسائلل ااألساسيیة منن االمددااخالتت االعامة االكثيیررةة االتي ووررددتت لحدد ااآلنن بشأنن 
 االمددااخالتت ٬، فضالً عنن االمجاالتت ااإلستررااتيیجيیة االثمانيیةعلى  ICANNمنن خاللل تسليیطط االضووء منن قبلل مجلسس إإددااررةة  وو

االمستلمة في مباددررااتت ااخررىى ذذااتت صلة.  وواالمالحظظاتت  
 

االمسائلل ااألساسيیة هھھھي:إإنن   
 

I - ألجلل االتنسيیقق أأصحابب االمصلحةلمنهھج  ICANN تنفيیذذتططوويیرر   
II الممعلى مستووىى االع لمسؤؤووليیة االعامةااإإططاررعملل  تحدديیدد -  

III امنن نووعهھ ةةفرريیدد اتتنظظامم بيیئي صحي ذذوو معرّرفددعمم  -  
IV - تشغيیليتميّیزز تقني وواالسعي نحوو    
V   االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااألنتررنتتي بووضووحح ف ICANNتحدديیدد ددوورر  -

 
 

I لتنسيیققل منهھج أأصحابب االمصلحةـِ ل ICANNتططوويیرر تنفيیذذ  -  
 

ااإلنتررنتت  االعالمم ممنن يیستخددمووننسكانن تعدداادد % فقطط منن 4 كانن هھھھناكك 1998في عامم  ICANNعنددما تـأسستت 
ً  ةانن هھھھناكك ثالثفي االوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيیة. ووك يیتووااجدد نصفهھمموو سبعة منهھا فقطط منن نووعع ؟٬، ماليیيینن مووقعاً أألكترروونيیا

سجالتت إإقليیميیة كانتت هھھھناكك ثالثث ) ووgTLD- generic top-level domainsاالنططاقاتت ذذااتت االمستووىى ااألعلى (
) لكووكبب ااألررضض بأكملهھ RIRs- Regional Internet Registries( فقطط وولمم يیكنن هھھھناكك منظظمة لددعمم أأسماء  -

).ccNSO- Country Code Supporting Organizationررمووزز االددوولل (  
 

منن تعدداادد سكانن االعالمم وويیشكلل تقرريیباً سكانن آآسيیا نصفف هھھھذذاا   %35بلغتت نسبة مستخددمي ااإلنتررنتت  2013ووفي عامم 
ً ووبأسماء نططاقاتت تجاووزز االمائتي مليیوونن. ووتووجدد ااآلنن خمسة سجالتت أأقليیميیة  635االعدددد. ووتووجدد  ً أألكترروونيیا مووقعا

)RIRsمنظظمة لددعمم أأسماء  285هھا في منططقتهھا وو) باإلضافة االى أأفرريیقيیا ووأأميیرركا االالتيینيیة االلتيینن تدديیرر كلل منهھما سجل
غيیرر  كما مثبتت في االووثائقق ccTLDمنن نووعع  IDNااسمم نططاقق مددوّولل  36 ( بما في ذذلكك ccNSOررمووزز االددوولل 

االالتيینيیة)  .في كافة أأنحاء االعالمم ccNSOأأنتشارر عضوويیة مع  –  
 

مستخددمي ااإلنتررنتت بحوواالي سيیقدّدررعدددد  ICANNلـِ تكتملل فيیهھ االخططة ااإلستررااتيیجيیة االخمسيیة سفي االووقتت االذذيي وو
. التيینيیةاالحررووفف مم)٬، ممنن اليیستخددمم االكثيیرر منهھمم لووحة مفاتيیح االمستخدد تعدداادد سكانن االعالمم ( خمسة مليیاررااتت % منن63

ً منن ااصحابب  سووفف يیؤؤدديي هھھھذذاا االنموو وواالتططوورر االى جلبب االمززيیدد منن مستخددمي ااإلنتررنتت منن مجمتع أأكثرر تنووعا
. ااالعتمادد عليیهھاكذذلكك االمززيیدد منن االمززيیدد منن االتووقعاتت وو االمصلحة في مختلفف أأنحاء االعالمم٬، وواالى  

 
ووعمليیاتت أأصحابب  هھھھيیاكللتططوويیرر  ICANNعلى صعيیدد االعالمم أأجمع٬، ستووااصلل وولتلبيیة إإحتيیاجاتت هھھھذذاا االتغيیرر االكبيیرر

ً ووجهھإإما  – االمصلحة ووعبرر ااإلنتررنتت أألووجهھ  ا ذذلكك االمشارركة االووااسعة وواالشاملة وواالمتعددددةة االلغاتت ووك ألجلل تعززيیزز –
عملل مؤؤسساتيیة على أأساسس توواافقق ااآلررااء ووتططوويیرر أأطُطررتخاذذ االقررااررااتت على تططوويیرر أأنماطط جدديیددةة للمشارركة ووإإستعملل 

وومددوّولة لددعمم مثلل هھھھذذهه االووظظائفف االمحسّنة.  
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نحنن نسعى االى:  

• ً لتكوونن أأكثرر شمووليیًة  ICANN تددوويیللاالعملل على   ووذذلكك بجعلهھا أأكثرر تعدددديیة للغاتت منن قبلل بصووررةة أأكثرر إإّتساعا
تووفيیرر أأددووااتت ااإلتصالل وواالتعاوونن في جميیع أأنحاء االعالمم. ووب  

• ً  مشارركة أأقليیميیةاالى االعالمم منن خاللل  ICANNإإيیصالل   لتعززيیزز ددووررنا االددوولي. أأكثرر إإتساعا  
• ألجلل تلبيیة ااإلحتيیاجاتت االمتغيیررةة ألصحابب  االهھيیاكلل االتنظظيیميیة للجنة ااالستشارريیة للمنظظماتت االددااعمةتططوويیرر  

ووعاً.االمصلحة االعالميیيینن ووااألكثرر تن  
• لتقدديیمم ددعمم أأفضلل لالحتيیاجاتت االمتغيیررةة للمجتمع االعالمي.  ICANNإإجتماعاتت تططوويیرر    
• لتكوونن أأكثرر شمووليیًة ووأأكثرر فعاليیًة ووكفاءةًة. إإتخاذذ االقررااررعمليیاتت ووضع االسيیاساتت ووتططوويیرر    
• ما متى نتررنتت ووااللجانن ااإلستررااتيیجيیة ااالخذذ بنظظرر ااإلعتبارر أأيیة إإضافاتت أأوو تغيیيیررااتت صاددررةة منن مجتمع ااإل{ 

  }إإقتصتت االحاجة
 

II مسؤؤووليیة االعامة على مستووىى االعالممإإططاررعملل لل تحدديیدد -  
 

تغيیيیرر مستمرر في كلل  ٬، حيیثث تعملل ااإلنتررنتت على إإحددااثثلمم يیسبقق لهھ مثيیلل في االعالممتعتبرر ااإلنتررنتت مصددرر عالمي مشترركك 
مثلل ااألعمالل االتجارريیة وواالتعليیمم وواالحكوومة وواالتقنيیاتت وواالمجتمع.  شي تصلل إإليیهھ  

 
عالمم مع ااززدديیادد ااعتمادديیة االمجتمع عليیهھا في جميیع أأنووااعع ااألنشططة٬، ااإلنتررنتت تنموو بشكلل مستمرر في كلل أأنحاء االووحيیثث اانن 

ة لعامة االعالميیة ووبما يیتوواافقق مع ررسالاالى تصميیمم إإططارر عملل للمسؤؤووليیة االعامة ألجلل تعززيیزز االمصلحة اا ICANNتسعى 
ICANN .ووقيیمهھا االجووهھھھرريیة  

 
ة االعامة منن خاللل بناء االقددررااتت وواالمررااحلل ااألساسيیة لتعززيیزز االمصلح هھھھدداافهھاووأأ ICANNسيیووّضح إإططارر االعملل هھھھذذاا٬، ددوورر 

. ICANNاالمعررفة لددىى أأصحابب االمصلحة  االمشترركيینن مع  االعالمي وومستووىى ووززيیاددةة قاعددةة االتنووعع  
 

االى: ICANNتسعى   
• ووفي نمووذذجج وواالمشارركة فيیهھ  ICANNإإستيیعابب عملل  االناميیة منن خاللل برراامج تمّكنهھمم منن ددعمم االمجتمعاتت  

أأصحابب االمصلحة.  
•  ICANNة اافقق مع ررسالاالتصدديي للتحدديیاتت االتي تووااجهھهھ االددوولل االناميیة االتي تسعى االى ااإلنددماجج وواالتططوورر بما يیتوو 

ووقيیمهھا االجووهھھھرريیة.  
• ووفي كافة أأنحاء االعالمم وواالعملل  ICANNعلى االمستووىى ااإلقليیمي إلجلل إإشررااكك االمجتمعاتت مع  بناء االقددررااتتإإددخالل  

على تططوويیررهھھھا.  
• متى ما إإقتصتت ااإلنتررنتت ووااللجانن ااإلستررااتيیجيیة ااالخذذ بنظظرر ااإلعتبارر أأيیة إإضافاتت أأوو تغيیيیررااتت صاددررةة منن مجتمع { 

  }االحاجة
 
 

 
III - امنن نووعهھ ةةفرريیدد اتتددعمم نظظامم بيیئي صحي ذذوو معرّرف   

 
يیسعى فيیهھ يیووااجهھ االنظظامم االبيیئي ذذوو االمعرّرفاتت االفرريیددةة منن نووعهھا لألططرراافف االمتعاوونة تغيیيیررااتت كبيیررةة في االووقتت االذذيي 

للتعرريیفف عنن نفسهھ في مررااحلل تططووررهه.  
 

بحلوولل نهھايیة عامم أأكبرر بكثيیرر منن عدددد سكانن االكووكبب. أأما ٬، سيیكوونن عدددد أأجهھززةة االهھاتفف االنّقالة 2013ووبحلوولل نهھايیة عامم 
ترريیليیوونن. ووسيیعملل ذذلكك على تووسيیع ططبيیعة  1بحوواالي مررتبططة بشبكة ااإلنتررنتت االتي ستكوونن يیقددرر عدددد " ااألجهھززةة" ف 2010
ً نحووااستخدداامهھا لغررضض ووااحدد لخددمة ااإلنسانن االى ااحالة دداامم ااإلنتررنتت منن إإستخ  ااستخدداامهھا لحاجة االمستمررةة لهھا ووااقترراابا

منن خاللل ااستعمالل أأجهھززةة ااإلستشعارر وواالمكائنن. االمستمرر  
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إإحددااثث تووسعاتت في هھھھذذاا االمجالل  على New gTLDيیعملل بررنامج ااألسماء االعامة للنططاقاتت ذذااتت االمستووىى ااألعلى  االجدديیدد 

تغيیيیررااتت إإيیجابيیة ووسلبيیة على حدد سووااء مع حصوولل  مستلهھماً بذذلكك أأنماطط جدديیددةة إلددااررةة ااألعمالل مع أأحتماليیة خلقق إإرربالكك  -
للمستهھلكك  فضالً عنن إإددخالل االتحدديیاتت االجدديیددةة في مجالل ااألمنن ووااألستقرراارر في جميیع مستوويیاتت نظظامم تسميیة االنططاقق  –
. DNS االهھررمي  
بعدد اانن ووصلل عدددد االتططبيیقاتت االتي تمم تحميیلهھا  عامم دددد االتططبيیقاتت للهھووااتفف االنّقالة (االنقيیضض منن ذذلكك٬، فإنن إإررتفاعع عووعلى 
ً ااهھھھميیة أأسماء يیضع االمستقبلل وو )2018مليیارر في عامم  350مليیارر وواالتي منن االمتووقع اانن تصلل االى  45االى  2013 أأيیضا

االنططاقاتت في مووضع تساؤؤلل.   
 

بإشررااكك  ICANNستقوومم ووضمنن هھھھذذاا االمجالل االووااسع وواالمتغيیرر.  االمعرّرفاتت االفرريیددةة منن نووعهھا يیتمم إإنن تنامي ووتططوورر صناعة
مجالل االعالمي وواالمسؤؤوولل ألجلل تعززيیزز االنموو ووااإلبتكارر.أأصحابب االمصلحة لددعمهھا في عمليیة االتخططيیطط لتططوويیرر هھھھذذاا اال  

 
االى: ICANNتسعى   
• مووثووقة  DNSذذلكك عمليیة  وويیشملل وومررنن وومستقررآآمنن ٬، منن نووعهھا بيیئي ذذوو معرّرفاتت فرريیددةةتعززيیزز ووتنسيیقق نظظامم  

ووآآمنة وومستقررةة.  
• وومعرّرفاتت أأخررىى. أأستخدداامم أأسماء االنططاقاتتاالتخططيیطط للتغيیيیررااتت االناشئة منن    
• ووإإعالمم االنظظامم  ICANNمعرّرفاتت ااخررىى ألجلل تووجيیهھ أأنشططة لوو خاررططة ططرريیقق تقنيیة ألسماء االنططاقاتتووضع  

االبيیئي لإلنتررنتت.   
• وواالمرروونة ووااألمنن  لددعمم ااالستقرراارريیة االتشيیغيیليیة وواالمووثووقيیة ووإلجررااءااتت االحمايیة ICANNخاررططة ططرريیقق لـِ ووضع  

.DNSووقابليیة االتشغيیلل االبيیني االعالمي للـ   
• تجززئة خّالقة ووألجلل ااالبتكارر.جلل أل DNSإإفتتاحٍح مسؤؤوولل ٍ للـ تنسيیقق    
• ً االنططاقاتت لجعلهھ مستقررااً االعملل على تططوويیرر سووقق أأسماء   .ووحائزز على االثقة وومتماسكا  
• على نططاقق ووااسع في مجالل ااإلنتررنتت. ااإلنتررنيیتت االعملل على تحقيیقق إإعتمادد ووتشغيیلل ااالصدداارر االساددسس لبررووتووكوولل   
• متى ما ااإلنتررنتت ووااللجانن ااإلستررااتيیجيیة منن مجتمع صاددررةة ووتغيیيیررااتت أأضافاتت أأيیة إإااالخذذ بنظظرر ااالعتبارر { 

}أأقتضتت االحاجة  
 

IV - تشغيیليتميّیزز تقني وواالسعي نحوو    
"�� ��� ���� ������ �� ������ ���� ���� ������ �� 

جاكك وويیلشش  – "����� �� ������ ����� ���� �������  
 

بما قيیامنا  ���تتغيیرر أأيیضاً. سووفف لنن نغيیرر  ICANNفإنن  بصووررةة مستمررةة حيیثث اانن ااإلنتررنتت وواالعالمم حوولنا يیتغيیرراانن
نقوومم بهھ. وولكنن إإستجابًة للعدديیدد منن االقووىى االخاررجيیة االمتنووعة االتي يیووااجهھهھا ااصحابب  ��نقوومم بهھ. سووفف لنن نغيّیرر 
ما نقوومم بهھ.  ����� �����عالمم٬، يینبغي عليینا االمحافظظة على االمصلحة االتابعيینن لنا في اال  

 
ى تقدديیمم لتحسيینن مجمووعة االمهھاررااتت وواالعمليیاتت وواالتقنيیاتت االتي منن خاللهھا نعملل عل - االى تقوويیة منظظمتنا ICANNتسعى 

حووااليینا٬، وواانن نقوومم  االتططوورر االحاصللى االى تططوويیرر قددررااتت أأكثرر لتلبيیة سررعة االى االمجتمع. نحنن نسع ICANNخددماتت 
زز في كلل ما نقوومم بهھ. بتحقيیقق االتميیّ   

 
االى: ICANNتسعى   
  تنسيیقق االمنظظمم للموواارردد االتقنيیة لـهھا.ووأأصحابب االمصلحة ووضمانن اال  ICANNلددىى كووااددرر  االتقنياالمستووىى تحسيینن  •
.ااإلنتررنتت مجتمعططابب أأفضلل االمووااهھھھبب االى كووااددررهھھھا وواالى منن خاللل إإستق ثقافة االمعررفة وواالخبررااتتتططوويیرر  •  
ااددرر االمووظظفيینن ووااصحابب االمصلحة.وولكلل منن مجلسس ااإلددااررةة ووك ددوورر ووااضحتحدديیدد  •  
.ICANNلـِ  ااألمدد يططوويیلإإستدداامة ووإإستقرراارر ضمانن  •  
للقيیاسس) ووبيینن االميیززاانيیة  مع أأهھھھدداافف قابلةيیة (االتشغيیلاالخططة ااإلستررااتيیجيیة وو االخططةضمانن ووجوودد صلة ووثيیقة بيینن  •

.ICANNلـِ االماليیة   
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متى ما ااإلنتررنتت ووااللجانن ااإلستررااتيیجيیة ااالخذذ بنظظرر ااالعتبارر أأيیة إإضافاتت أأوو تغيیيیررااتت صاددررةة منن مجتمع { •

}أأقتضتت االحاجة  
 
 
 
 

V - بووضووحح في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااألنتررنتت ICANNتحدديیدد ددوورر    
 

ً للنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت٬، حيیثث أأنن كلل منن ااإلنتررنتت ووووضووحح االددوورر يیمثلل   االخاررططة االجيیووسيیاسيیة في حالةٍ  تحدديّیا
وواالمجاميیع  ااتت مابيینن االقيیاددااتت االعليیا٬، تنشأ تددااخالتت تنظظيیميیة ووفجوولمستمرر. ووكناتج ثانوويي لهھذذاا االتغيّیرررر ااأأقرربب االى االتغيیّ 

كنن تووترر في االعالقاتت. وومنن االممحصوولل نوواايیا أأوو أأنن يُیساء فهھمم االأأوو  ااإلدداارريیة ووبالنتيیجة يیمكنن أأنن تكوونن االمنافسة غيیرر مثمررةة
بددوونن معالجة أأوو إإحتووااء  ووتبقى خططيیررةة تووااجهھهھا ااإلنتررنتت منن ذذلكك حيینن حددووثث مشاكلل اانن تكوونن االنتائج على نحوو أأسووء

أأجمع االى مخاططرر تلكك االمشاكلل.ووبالتالي يیتعررضض االعالمم   
 

بهھا. نحنن نسعى جاهھھھدديینن االى تووضيیح االرروواابطط ووااألططرر االتي تكمنن ووررااء  االى تووضيیح ددووررهھھھا االمناطط ICANNتسعى 
وواالعملل على  ICANNنتعهھدد بتططوويیرر ططررقق إإشرراافف خاصة بـٍ ووفي االنظظامم االبيیئي االحالي لإلنتررنتت.  ICANNمسؤؤووليیاتت 

ددمة منن خ ICANNتمّكنن  وونتعهھدد بتططوويیرر قيیاددةة فكرريیة ذذااتت ووسائللاالحفاظظ عليیهھا ووإإغنائهھا ضمنن نظظامم بيیئي متططوورر. 
مجمووعة معقددةة منن ددوواائرر ااإلنتررنتت.   

 
االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت. نحنن في  بالمساهھھھمة في تحدديیدد كلل ااألددوواارر ٬ICANN، تتعهھدد وومع إإستمرراارر هھھھذذهه االجهھوودد

ووبهھذذاا نحنن نتعهھدد بإجررااء ااتصاالتت مفتووحة فررصة لجعلل االنظظامم االبيیئي أأكثرر قووةة منن خاللل االتعاوونن وواالتنسيیقق. أأنن هھھھناكك نررىى 
كلل أأنحاء االعالمم.  نتررنتت عالميیة ووااحددةة وومنفتحة لخددمةة لتعززيیزز شبكة إإووشفاف  

 
االى : ICANNتسعى   
•  منن لتأكددفيیما يیخصص تنسيیقق أأنظظمة ااألنتررنتت االعالميیة ذذااتت االمعرّرفاتت االفرريیددةة منن نووعهھا ل ICANNددوورر  تحدديیدد 

 /بالمستهھلكيینن ووااألمنن ووااإلمتثالل قةبما في ذذلكك االمسائلل ااألساسيیة االمتعل مووااكبتنا للنظظامم االبيیئي االمتططوورر لإلنتررنتت
االتنظظيیميیة وواالمصلحة االعامة ووااإلبتكارر ووإإددااررةة ااالعمالل ووحقووقق االملكيیة االفكرريیة.  

• لفهھمم في كلل أأنحاء االعالمم.هه ووسهھلل ااتميیيیززووااضح وومنن االسهھلل  ICANNددوورراالتأكدد منن إإنن    
• سماء االنططاقاتت امم أأنظظ عتمددةة علىاالم االمحليیةااإلنتررنتت  مجتمعاتتمع إإنشاء منهھج متووااززنن ووإإستباقي لإلنخررااطط  

DNS.  
• .لإلنخررااطط مع االحكووماتتإإنشاء منهھج متووااززنن ووإإستباقي    
• االمشاكلل.تلكك حلل مهھيّیأةة لبيیئة خلقق ٬، وواالمشاكلل لىاالتعاوونن االقائمم عتيیسيیرر    
• ووضع إإططارر عملل مستقرر لحووكمة ااإلنتررنتت.   
• تعززيیزز االتعاوونن ووااإلنصافف ووااالتصاالتت وواالثقة بيینن االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت.   
• ؛ كوونوواا أأقووىى وواانتمم مجتمعيینن مع بعضضووإإلقاء االضووء على االعالقاتت االتكامليیةااإلنخررااطط معاً    
• متى ما أأقتضتت  ااالخذذ بنظظرر ااالعتبارر أأيیة إإضافاتت أأوو تغيیيیررااتت صاددررةة منن مجتمع ااإلنتررنتت ووااللجانن ااإلستررااتيیجيیة 

}االحاجة  
 

 
ررأأيیكك؟هھھھوو ما    

 
إإنن تعقيیباتكمم وومددااخالتكمم حاسمة وومهھمة. وولتسهھيیلل ااألمرر عليیكمم قمنا بتصميیمم نماذذجج إإستماررااتت مبسططة إلستخدداامهھا في  

إإررسالل أأفكارركمم حوولل االررؤؤيیة وواالررسالة ااإلجماليیة ووكذذلكك أأهھھھدداافف االمسائلل ااألساسيیة. أأنقررعلى االرروواابطط أأددناهه للووصوولل االى تلكك 
االنماذذجج.   
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االررسالة /االررؤؤيیة  حووللإإضغطط هھھھنا إلبددااء االتعليیقق   

في مجالل االتنسيیقق  لمنهھج أأصحابب االمصلحة ICANNتنفيیذذ  تططوويیرر) Iإإضغطط هھھھنا إلبددااء االتعليیقاتت حوولل   
مسؤؤووليیة االعامةلاا) ووضع إإططارر عملل على صعيیدد عالمي بخصووصص IIإإضغطط هھھھنا إلبددااء االتعليیقاتت حوولل   
ووصحي ذذوو معرّرفاتت فرريیددةة منن نووعهھا نظظامم بيیئي) ددعمم IIIإإضغطط هھھھنا إلبددااء االتعليیقاتت حوولل   
تميّیزز تقني ووتشغيیلي) االسعي االجادد نحوو IV إإضغطط هھھھنا إلبددااء االتعليیقاتت حوولل  
االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتتفي  ICANNلـِ ) تحدديیدد ددوورر ووااضح Vإإضغطط هھھھنا إلبددااء االتعليیقاتت حوولل   

 
 

للمالحظظاتتإإضغطط هھھھنا إلبددااء االتعليیقاتت االعامة بددوونن إإستخدداامم االنماذذجج االمخصصة   
 ICANNسووفف تتمم ووبعنايیة تامة مررااجعة كافة االررددوودد وواالمددااخالتت االخاصة بالخططة ااإلستررااتيیجيیة االخمسيیة لررؤؤيیة ووررسالة 

تمم نشررهھھھا ألجلل مناقشتهھا ووجمع االتعليیقاتت وواالمددااخالتت.وواالتي سيی  
 
 

 
 

 
  


