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 2011 ممااررسس 18ببتتااررييخخ  .XXX sTLD  للـICMممششررووعع ححييثثييااتت إإققرراارر ااتتففااقق االلتتسسججييلل ممعع 

 �ت�ن�ف�ي�ذ�ي �م�ل�خ�ص .1

ببععدد ففتتررةة ققصصييررةة وو  للأأععوواامم ععددةة.ICANNددااخخلل أأررووققةة  .XXX sTLDططاالل االلححددييثث ععنن ققضضييةة 
 ممعع االلععددييدد ممنن ICANN، تتععااططىى ممججللسس  ففيي ععاامم 2004ططللبب ممققتتررححااتت للـ sTLDsتتققددييمم ممنن 
 ففيي ممننااققششةة ICANNووااننخخررطط ممججتتممعع  .ICMببششأأنن ططللبب تتسسججييلل االلخخللااففييةة االلققررااررااتت االلممننااققششااتت وو
تتففووقق  االلممججتتممعع ااتتككممييااتت أأككببرر ممنن تتععللييققمممماا أأددىى إإللىى ظظههوورر ةة ييههذذهه االلققضضييةة االلففررددففيي ممسستتففييضضةة 
إإللىى ااخختتبباارر  .XXX sTLDااللننظظرر ففيي أأددىى ووققدد  .ممنن ققببلل ICANNووااججههتتههاا تتققررييببااً أأيي ققضضييةة أأخخررىى 
إإللىى االلصصددااررةة ، ووججللببتت ققضضاايياا ةة االلممتتببععةة للددييههااممسسااءللااللآآللييااتت بب ددُّببااللتتققييممههاا  ووااللتتززااICANNممررووننةة 
ممنن االلللججننةة االلااسستتششااررييةة ببااللننظظرر ووااللتتععاامملل ممعع االلممششااووررااتت االلووااررددةة االلممججللسس ققيياامم ككييففييةة ححوولل 
)االلححككووممييةة  GAC). 

 .ICM ففيي ططللببخخللاالل ععممللييةة االلننظظرر سسااههمموواا ببتتععللييققااتت ممنن ججممييعع ببااللششككرر للااللممججللسس  ييتتووججهه
 للتتششككييلل ههاا ووتتففااننييههااووققتت ووااللتتززاامممماا ببذذللتتهه ممنن  ععللىى GACااللششككرر االلخخااصص للـ ووييتتووججهه االلممججللسس بب
ووييخختتللفف ققرراارر االلممججللسس  سستت سسننووااتت. ااررممددععللىى ممتتدد ااااللذذيي وو ههااووااللممششااررككةة ففيي GAC ممششااووررااتتععممللييةة 
ووههذذاا االلققرراارر ههوو ننتتييججةة للددررااسسةة ممتتأأننييةة، ووققدد ااققتترربب االلممججللسس  .GACععنن ببععضض االلننصصاائئحح االلووااررددةة ممنن 
 ووإإللاامم ااتتووررااممشش ممعع االلررععااييةة ووااللااههتتمماامم، ووااللععمملل االلججاادد للففههمم االلGAC ااتتووررااممششممعع االلتتبباايينن ممنن ممسسأأللةة 
  ففيي ههذذهه االلححااللةة .ااتتووررااممششسسووفف ييؤؤدديي ططللبب االل

 االلممججتتممعع االلووااسسععةة للللممؤؤييدديينن ااتتووررااممششههذذاا االلققرراارر صصععووببةة ووتتووااززنن ددققييقق ببيينن ييممثثلل 
دد ووقق ووااللممععااررضض للااتتففااقق االلتتسسججييلل، ففضضللاا ععنن االلححففااظظ ععللىى االلااننضضمماامم إإللىى ععممللييةة سسللييممةة ووممووثثققةة.
) االلااففتتتتااححيي للععممللييةة االلااسستتععررااضض االلممسستتققلل ICMتتححددىى تتننففييذذ  IRP) ووااللااسستتععررااضض االلددققييقق 
 ففيي ننووااحح ككثثييررةة، ووللككنن االلننتتييججةة ههيي أأسسااسس االلققرراارر ICANN للـ IRPللككييففييةة االلننظظرر ففيي ننتتاائئجج 
 ففيي ااسستتععررااضض ااتتسسااعع االلننططااقق ووااللتتددااوولل. 

 .XXXععللىى للللححصصوولل  ICMااتتففااقق ممعع  ووإإببرراامم ICMووققرررر االلممججللسس االلممووااففققةة ععللىى ططللبب  
sTLD للللتتععللييقق االلععاامم ففيي أأغغسسططسس ببهه   إإححددااههااإإررسسااللتتمم االلذذيي  ببننففسس االلششككلل إإللىى ححدد ككببييرر2010. 
 ققدد ووججددتت أأنن االلممججللسس ققدد IRPككمماا أأنن ههييئئةة   / االلممععااييييرر االلففننييةة ووممععااييييرر ICM.2004 ااسستتووففتتووققدد 
ووللاا ييغغييرر   ممععااييييرر 2004 االلخخااصصةة ببااللررععااييةة ببششككلل ككببييرر.ااسستتووففتت ققدد ICMأأنن ببأأييضضااً  أأققرر
 ححددااً أأددننىى ببااللككاامملل سسووااء ععنن ككييففييةة تتووااففقق ICANN للههذذاا االلممووققفف، ووسستتضضعع GACااععتتبباارر تتووصصييةة 
ووييضضعع االلممججللسس أأييضضااً   أأوو االلأأسسبباابب االلأأخخررىى االلتتيي ااخختتللففتت ععنن االلتتووصصييةة.GACااللققرراارر ممعع تتووصصييةة 
 االلتتععللييققااتت االلأأخخررىى ببععيينن االلااععتتبباارر ووككذذاا االلتتووضضييحح االلآآخخرر ددععممااً للااتتففااقق االلتتسسججييلل.

 .�ا�ل�ط�ل�ب �ه�ذ�ا �و�ت�ق�ي�ي�م ICM ـ�ب �ا�ل�خ�ا�ص XXX sTLD. �ط�ل�ب .2

 sTLD ووتتققييييمم ططللبب .أأ

" أأوو( ممررععيي TLD ططللبب ععممللييةة تتببددأأ sTLD" ممققااببلل ففيي gTLD ددييسسممببرر ففيي )االلممررععيي غغييرر 
 ننظظاامم سسووقق ففيي ووااللممننااففسسةة االلممسستتههللكك ووثثققةة ااخختتيياارر تتععززييززففيي  ICANN ممههممةة ممنن ككججززء ،2003
 .(DNS) االلننططااققااتت أأسسممااء

 أأنن ييججبب للأأننهه ننظظرراا. وو sTLDككيي تتككوونن .XXX للـ  ممققتتررححًااICMققددممتت  2004 ممااررسس 14 ففييوو
 ذذككررتت ففققدد ،sTLD ـبب االلخخااصصةة االلسسييااسسااتت ووضضعع ععللىى للإإششررااففتتققوومم بباا ررااععييةة ممننظظممةة sTLDللـ  تتككوونن
ICM أأوو االلإإننتتررننتت ععللىى للللممسسؤؤووللييةة االلددووللييةة االلممؤؤسسسسةة أأنن IFFOR، االلددوورر ههذذااااللننههووضض بب ششأأننههاا ممنن. 
ببااللغغيينن ععببرر االلإإننتتررننتت االلممتتححلليي االل تتررففييهه ممججتتممعع" ببااسسمم االلممررععيي ممججتتممععااللتتمم تتععررييفف  ووققدد
ففققدد تتمم تتععررييففهه  " االلإإننتتررننتت ععببرر االلتتررففييهه ععنن االلممسسؤؤوولل االلببااللغغيينن ممججتتممعع"أأمماا  ." ةةببااللممسسئئوولليي
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 االلممننتتججااتت أأوو االلخخددممااتت أأوو ًااججننسسيي االلممووججههةة االلممععللووممااتت تتووففرر االلتتيي ووااللككييااننااتت ووااللششررككااتت االلأأففررااددببأأننهه 
 ."ننففسسهه االلممججتتممععإإررضضااء  أأوو للببااللغغييننااللممققصصوودد ببههاا إإررضضااء اا

 تتققييييمم ههييئئااتت ثثللااثث ققببلل ممنن 2004للععاامم  sTLD االلججووللةة ففيي االلططللببااتت ررضضتتووااسستتعع
 ططللبب ففيي االلممححددددةة sTLD ااخختتيياارر ممععااييييرر أأسسااسس ععللىى ططللببااتتققييااسس االل ييةةككييفف للتتققييييمم ممسستتققللةة
 /http://www.icann.org/en ااننظظرر .االلااققتتررااححااتت تتققددييمم
tlds/stld-apps-19mar04/PostAppA.pdf  (1) :ههييفف االلممسستتققللةة االلثثللااثث االلتتققييييمم ههييئئااتتأأمماا 
 ااسستتععررضضتت ووققدد .("االلررععااييةة") االلأأخخررىى ووااللققضضاايياا االلررععااييةة ،(3)وو االلممااللييةة، / ةةييااللتتججاارر (2)وو االلتتققننييةة؛
 للتتععررييفف االلررععااييةة ممععللووممااتت ممررااججععةة ووششممللتت .االلممججتتممعع ووققييممااللررععااييةة  ممععللووممااتت ممنن ككلل االلررععااييةة ههييئئةة
 صصييااغغةة ووببييئئةة ظظممةةااللممنن ههذذهه ممللاائئممةة ووممددىىااللررععااييةة  ممننظظممةة ممنن االلددععمم ععللىى ددللييللاا للللررععااييةة TLD ججممااععةة
 .االلممججتتممعع ممنن االلممققددمم االلددععمم ووممسستتووىى االلسسييااسسااتت،

 / االلتتججااررةة ممنن ككلل 2004 ععاامم ططوواالل ICM للططللبب االلممسستتققلل االلتتققييييمم ICANN ااسستتععررضضتت ووققدد
 ذذللكك ووممعع .االلففئئااتت تتللكك ففيي االلااححتتييااججااتت ووججممييعع تتتتووااففقق ICM أأنن االلففننيي االلففررييقق ووووججدد االلممااللييةة
 االلأأسسااسسييةة االلممررااققببةة ممععااييييرر تتللببييةة ففيي ICM ططللبب إإخخففااقق ععنن ICANN االلررققااببةة ففررييقق أأببللغغ ففققدد
 أأنن االلررععااييةة ههييئئةة ققررررتت ،sTLDs للـ االلععششررةة االلططللببااتت ممنن أأنن ببااللذذككرر ووااللججددييرر .sTLD للععممللييةة
 .االلررععااييةة ممععااييييرر ككااففةة ييووااففققاا ففققطط ططللببيينن
 .http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/PostAppD.pdf ااننظظرر

 ييممثثلل XXX. ططللبب أأنن تتععتتققدد للاا" (1) :االلررععااييةة ههييئئةة ففإإنن ICM ططللبب ممننططللقق ممنن ووببااللأأخخصص
 ححققووقق ععنن االلممددااففععيينن ممخخطططط ووإإششررااكك االلممججتتممعع، ففيي تتممااسسكك ووججوودد ععددمم أأنن ووججددتت (2) ؛"ببووضضووحح االلممججتتممعع
 للللسسييااسسةة ففععااللةة صصييااغغةة ددوونن ووللةةااللححييلل ششأأننههاا ممنن االلممصصااللحح، ععنن االلتتععببييرر ححررييةة ووججممااععااتت االلططففلل
 أأممررييككاا خخااررجج االلممججتتممعع للددععمم ككااففييةة أأددللةة ههننااكك ببأأنن ممققتتننععةة تتككنن للمم (3) للللممججتتممعع، ببااللننسسببةة
 ععللىى ننتتففقق للمم" (4) وو االلتتععببييرر، ححررييةة ممننظظممااتت ممنن أأوو االلققااننوونن، ووإإننففااذذ االلططففلل، للسسللااممةة أأوو االلششممااللييةة
 ".ببااللإإننتتررننتت االلااسسمم ممسسااححةة االلججددييددةة االلققييممةة أأضضاافف االلططللبب أأنن

 االلممععللووممااتت للتتققددييمم ففررصصةة sTLD االلططللببااتت ووممققددمميي ICM إإععططااء ICANN إإددااررةة للسسممجج ووققرررر
 تتسسللييطط تتمم االلذذيي االلططللبب ففيي ممححتتمملل ننققصص ببأأيي تتتتععللقق" أأخخررىى أأسسئئللةة ععللىى للللإإججااببةة ووتتووضضييحح
 ووششمملل .االلممععننييةة االلررققااببةة ممسساائئلل ببخخصصووصص مموواادد ICM ووققددممتت ."االلممسستتققلل االلتتققييييمم ففيي ععللييهه االلضضووء
 للممججللسس االلممققتتررححةة .XXX sTLD ععنن 2005 أأببررييلل 3 ععررضض ععنن ففضضللاا االلإإضضااففييةة، االلإإححااططااتت ذذللكك
ICANN ااججتتممااعع ححوولل ممننااققششااتت ببععدد االلممججللسس ووووااصصلل ICM االلممججتتممعع لل االلأأسسااسس خخطط للممععااييييرر 
 ففههيي ممتتااححةة ععللىى ICM ققببلل ممنن االلتتككممييللييةة االلمموواادد أأمماا ."االلررققااببيي
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/AppE-30nov05.pdf. 

 للللددخخوولل االلععاامم ووااللممسستتششاارر ICANN ررئئييسس إإللىى ICANN ممججللسس صصررحح ،2005 ييووننييوو 1 ففيي
 االلتتسسججييلل للااتتففااقق ووااللتتققننييةة االلتتججااررييةة االلممققتتررححةة ببااللأأححككاامم االلممتتععللققةة ICM ممعع ممففااووضضااتت ففيي
 :االلققررااررااتت ممننططووقق .ععللييههاا للللممووااففققةة االلممججللسس ىىإإلل للتتققددييممههاا .XXX sTLD ععللىى للللححصصوولل

 ييخخوولل االلممججللسس االلررئئييسس ووااللممسستتششاارر االلععاامم االلددخخوولل ففيي ممففااووضضااتت [05.32]االلققرراارر 
 ررففييعع االلممسستتووىى تتححتت XXX.تتتتععللقق ببااللششررووطط االلتتججااررييةة ووااللففننييةة االلممققتتررححةة للـ 
 ( ممعع ممققددمم االلططللبب.sTLDممررااققببةة )

 .XXX sTLDمميي االلططللبب ، إإذذاا ككاانن ببععدد االلددخخوولل ففيي ممففااووضضااتت ممعع ممققدد[05.33]االلققرراارر 
ووااللررئئييسس ووااللممسستتششاارر االلععاامم ققااددرروونن ععللىى االلتتففااووضض ععللىى ممججممووععةة ممنن االلششررووطط 
االلتتججااررييةة االلممققتتررححةة ووااللتتققننييةة للللتتررتتييبب االلتتععااققدديي، ففسسييققوومم االلررئئييسس االلححاالليي 
ببااللششررووطط االلممققتتررححةة للممثثلل ههذذاا االلممججللسس، للللممووااففققةة ععللييههاا للللتتصصررييحح ببااللددخخوولل ففيي 
 .sTLDااتتففااقق ييتتععللقق ببتتففووييضض 

 االلتتععااققددممففااووضضااتت  .3

 االلممففااووضضااتت ووققرراارر االلممججتتممعع أأ.
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 ببععضض االلممخخااووفف االلتتيي للمم تتححلل ووأأسسئئللةة ممففتتووححةة ححوولل للاا تتززاالل للددييههأأنن االلممججللسس ممنن ععللىى االلررغغمم 
 ببااللششررووعع ففيي االلممففااووضضااتت ICMااللأأسسااسسييةة، ففسسييسسممحح للـ  االلررععااييةة ععللىى تتللببييةة ممععااييييرر ICMققددررةة 
  ممنن ششررووطط تتععااققددييةة.ععللىى أأمملل االلتتخخففييفف ممنن االلممخخااووفف ممنن خخللاالل ههذذهه االلممففااووضضااتت وومماا ييننتتجج ععننههاا

 ببططللبب ييتتععللقق ففييمماا االلممججتتممعع ججددلل ككببييرر للددىى ااسستتممرر ،2005االلصصااددرر ففيي  االلققرراارر ببععدد
ICM االلااتتففااقق إإصصددااررااتت ععللىى االلععاامم للتتععللييققاا ممننتتددييااتت ممنن االلععددييدد ههننااكك ووككاانن .ةةااللممققتتررحح ييةةووااللااتتففااقق 
 ررسساائئلل ععنن ففضضللاا االلتتععللييققااتت، ممنن االلآآللاافف ععنن االلممننتتددييااتت ووأأسسففررتت .ICM للتتسسججييلل االلممققتتررحح
 ففققدد ؛ووككذذللكك .ذذللكك ووغغييرر للللككبباارر، االلتتررففييهه ووممززوودديي ححككوومميييينن ممممثثلليينن ممنن ICANN للممججللسس ةةففرردديي
 للمم أأننهه إإللىى ففيي إإششااررةة ووللييننغغتتوونن ببيياانن GAC أأصصددررتت ،2006 ممااررسس 28 ففييفف .ببددللووههاا GAC أأددللتت
 إإخخففااقق ببششأأنن االلممسستتققلل االلتتققييييمم ففررييقق ااههتتممااممااتت للددععمم ICANN ققببلل ممنن ككااففييةة تتففااصصييلل تتققددمم
ICM ووللااححظظتت .االلممررااققببةة ممععااييييرر تتللببييةة ففيي GAC ًللإإددخخاالل ممععااررضضتتههاا أأييضضاا .XXX sTLD ااننظظرر 
http://gac.icann.org/web/communiques/ 
gac24com.pdf. االلتتسسججييلل ااتتففااقق ففيي االلننظظرر االلممججللسس ووااصصلل ووللييننغغتتوونن، ببيياانن صصددوورر ببععدد 
 ببإإددخخاالل االلتتووصصييةة ححوولل االلااععتتبباارر ففيي GAC تتخخووففااتت للووضضعع االلععمملل ففررييقق ووتتووججييهه االلممققتتررحح،
 .sTLD للللتتسسججييلل االلممققتتررحح االلااتتففااقق ععللىى تتععددييللااتت
 تتووففرر GAC للأأنن ننظظرراا .http://www.icann.org/minutes/minutes-31mar06.htm ااننظظرر
 ممخخااووفف ممععااللججةة ييححااووللوونن االلععمملل ففررييققوو االلممججللسس ممنن ككلل ققدد ككااننفف االلععممللييةة، ففيي آآررااءااللتتععللييققااتت وواالل
GAC ااتتووررااممشش ووضضعع ممعع االلتتسسججييلل ااتتففااقق ععللىى االلتتففااووضض ممنن ممززييدد ذذللكك ففيي ببمماا GAC ففيي 
 .االلااععتتبباارر

، صصووتت االلممججللسس ببععددمم االلممووااففققةة ععللىى ااتتففااقق االلتتسسججييلل االلممننققحح، ووللككنن 2006ففيي ممااررسس 
للااححقق تتككرراارراا للللااتتففااقق االلذذيي ننششرر للللتتععللييقق االلععاامم ففيي  ففيي ووققتت ICMووققددممتت  للييسس ففيي االلططللبب.
ووففيي   ووااللممججتتممعع االلممححلليي.GAC للللتتععاامملل ممعع تتععللييققااتت ووممننااققششااتت، ووننققحح ببععدد ذذللكك ممررةة أأخخررىى 2007
 ببيياانن للششببووننةة، ممششييررةة إإللىى أأننهه للاا ييععتتققدد أأنن االلممججللسس ككاانن ييففيي GAC، أأصصددررتت 2007ممااررسس 
 .�ا�ل�ر�ع�ا�ي�ةييرر  ققدد ووااففقق ممععااييICM ببششأأنن مماا إإذذاا ككاانن ططللبب GACووااههتتممااممااتت 
 .http://gac.icann.org/web/communiques/gac27com.pdf ااننظظرر

 ققرراارر االلممججللسس بب.

 االلممععددلل sTLD ببررففضض ااتتففااقق االلتتسسججييلل ICANN، صصووتت ممججللسس 2007 ممااررسس 30ففيي 
  ققرررر االلممججللسس: ووققدد .XXX sTLD للـ ICMططللبب  ررففضضووااللممققتتررحح وو

 ممععيياارر االلممججتتممعع االلررققااببيي للممووااصصففااتت RFP.تتللببييةة ططللبب االلااتتففااقق االلممننققحح ففيي  ععججزز ·
 

  أأنن االلااتتففااقق ييثثييرر ققضضاايياا ععااممةةGACااتتسسااعع االلتتععللييققااتت االلععااممةة ووببيياانن ببننااءً ععللىى  ·
 .سسييااسسييةةتتتتععللقق بباالل
 

 ووااللااتتففااقق االلممععدد غغييرر ممننااسسبب للأأننهه للاا ييححلل االلممسساائئلل ICMااللممووااففققةة ععللىى ططللبب أأنن  ·
 GAC للاا تتتتننااوولل ممسسأأللةة ققللقق ICM، ووااسستتججااببةة GACببللااغغااتت االلتتيي أأثثييررتت ففيي 
 ممنن أأججلل ححممااييةة االلضضععففااء GACببششأأنن ممححتتووىى االلتتععدديي، ووااللااببتتععاادد ببااللممثثلل ععنن ققللقق 
للاا ييععتتققدد االلممججللسس أأننهه ممنن االلممممككنن للههذذهه االلششووااغغلل االلسسييااسسةة االلععااممةة  ممنن أأففرراادد االلممججتتممعع.
 ححلل ممععققوولل للللآآللييااتت االلممققتتررححةة ممنن ققببلل ممققددمم االلططللبب.
 

للااممتتثثاالل للإإننففااذذ االلققااننوونن ببسسبببب بباا ككببييررةة تتتتععللققققضضاايياا ثثييرر يي ICMططللبب أأنن  ·
تتععدددد ققووااننيينن االلددوولل االلممخختتللففةة ففيي مماا ييتتععللقق ببااللممححتتووىى ووااللممممااررسسااتت االلتتيي تتححدددد 
ببااللححصصوولل ععللىى ممللتتززممةة ببتتححمملل  ICANNللززمم سستتككوونن ططببييععةة االلططللبب، ووللذذللكك 
 االلممححتتووىى ووااللسسللووكك.االلصصللةة ببااللممسسؤؤووللييةة ذذااتت 
 

ممنن للششببووننةة، أأننهه ببممووججبب االلوواارردد  GACببيياانن ووييتتففقق االلممججللسس ممعع االلإإششااررةة االلووااررددةة ففيي  ·
االلااتتففااقق االلممننققحح، ههننااكك سسييننااررييووههااتت أأككييددةة تتؤؤدديي إإللىى االلظظررووفف االلتتيي سستتضضططرر 
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ICANN  للتتححمملل االلإإددااررةة االلججااررييةة ووااللددوورر االلررققااببيي ببششأأنن ممححتتووىى االلإإننتتررننتت، ووههوو مماا
 االلتتققننيي. تتففووييضضههااييتتععااررضض ممعع 
 

 .http://www.icann.org/minutes/resolutions-30mar07.htm ااننظظرر

 �ا�ل�م�س�ت�ق�ل�ة �ا�ل�م�ر�ا�ج�ع�ة �إ�ج�ر�اء�ا�ت .4

 االلإإججررااءااتت ووااللإإععللاانن أأ.

 ممنن أأججلل ااتتخخااذذ ططللبباا للللممررااججععةة االلممسستتققللةة ICMققددممتت  ،ICMببععدد ررففضض االلممججللسس ططللبب 
 3 االلممااددةة االلررااببععةة، االلققسسمم ICANN ووففققاا للللوواائئحح IRP، ووببددء ممتتااببععةة  إإججررااءً ففيي ههذذاا االلصصددددااللممججللسس
 /http://www.icann.org/en ااننظظرر)
general/bylaws.htm). االلأأووررااقق االلممققددممةة ممنن  تتتتووففررICMوو ICANN ععللىى http://www.icann.org/ 
en/irp/icm-v-icann.htm.  ممززاايياا أأنن االل ععللىى االلممذذككررةة االلتتيي تتللتتههااللططللبب ووووققدد ااددععىىICANN 
 : ففققددةةااللددااخخلليي االلللاائئححةةووععققدد االلتتأأسسييسس ببممخخااللففتتههاا لل

 ععللىى .ICM ططللبب ععللىى ااععتتررااضضههاا للددىى االلثثااببتتةة االلععممللييةة ااتتببااعع ففيي أأخخففققتت .1
 ععممللييةة ممنن االلأأووللىى االلممررححللةة ععنن ررااضضييةة أأننههاا ICM ززععممتت االلتتححددييدد، ووججهه
 ببششككلل ووللككنن االلععققدد، ممففااووضضااتت ممنن االلثثااننييةة االلممررححللةة إإللىى ووووصصللتت االلتتققييييمم
 أأنن االلممققرررر ننمم االلتتيي االلأأووللىى االلممررححللةة ففتتحح ببإإععااددةة ICANN ققااممتت صصححييحح غغييرر
  ؛"االلممججتتممععييةة االلررققااببةة" ممووااففققةة ععددمم ICM تتححدددد

 ففععللىى ICM .ططللبب تتققييييمم ففيي صصححييحح غغييرر ببششككلل ججددييددةة ممععااييييرر ووضضععتت .2
 ججددييددةة تتععررييفف ممععااييييرر" ببططللبب ققااممتت ICANN أأنن ICM ززععممتت االلتتححددييدد، ووججهه
 للمم االلذذيي االلذذااتتيي االلااخختتيياارر ممججتتممعع ععللىى ففججأأةة ححظظررااً تتففررضض االلتتيي "للللررققااببةة
  االلممججتتممعع؛ أأععضضااء ججممييعع ققببلل ممنن للممييععاا ددععمم ععللىى ييححصصلل

 ااتتففااقق للصصااللحح ICM ممعع ننييةةببححسسنن االل ببممففااووضضااتت االلممششااررككةةععججززتت ععنن  .3
 تتأأججلل ICANN أأنن ممرراارراا ICM ززععممتت االلتتححددييدد،أأييضضااً ووججهه ععللىى .االلتتسسججييلل
 وو ؛.XXX sTLD االلممققتتررحح االلططللبب ببششأأنن االلممففااووضضااتت

 أأنن ICM تتززععمم ووتتححددييددااً، .ICM ططللبب ووررففضض االلتتققييييمم خخللاالل ممههممتتههاا تتججااووززتت .4
ICANN ووههذذاا "االلععااممةة االلسسييااسسةة" ققضضاايياا صصححييحح غغييرر ووببششككلل تتععتتببرر 
 .ICANN للـ االلففننييةة االلووظظييففةة ييتتججااووزز االلننظظرر

 ICM تتووصصييفف ععنن ففضضللاا االلممططااللببةة ووااققععييةة ففيي ووططععننتت ،ICM ااددععااءااتت ععللىى ICANN ووررددتت
  ووتتححددييددااً، .االلممسستتققلل االلااسستتععررااضض للععممللييةة

 ففيي ججااءتت ICM ممعع ااووضضااتتااللممفف ووككذذللكك ،ICM للااققتتررااحح ICANN تتققييييمم .1
 .ننييةة ووببححسسنن ووششففااففةة، صصررييححةة االلأأووققااتت ججممييعع

 ييححتتااجج سسووفف االلممججللسس ووأأنن ججددللممثثييررًاا لللل سسييككوونن ااققتتررااححههاا أأنن ICM ععللممتت .2
 ممنن ددوورريي ببششككلل ICM ططللببتت ووققدد .االلممققتتررحح TLD للتتققييييمم ككببييرراا ووققتتاا
 تتووففرر أأنن ICM للـ ييممككنن ببححييثث االلااققتتررااحح ععللىى االلتتصصووييتت تتأأججييلل االلممججللسس
 ووررححبب .ععننههاا أأععرربب االلتتيي االلممخخااووفف ععللىى ووااللرردد االلممججللسس إإللىى إإضضااففييةة ممععللووممااتت
  .االلإإضضااففييةة ICM تتققااررييرر ووققددرر االلممججللسس

 للمموو ICM ااققتتررااحح ررففضضببتتققددييرر  االلأأووققااتت ججممييعع ففيي ICANN ااححتتففظظتت .3
 ععللىى ببااللممووااففققةة - ذذللكك غغييرر أأوو تتععااققددييااببأأيي ححاالل ممنن االلأأححوواالل  ICANN تتللتتززمم
 ممررااححلل ججممييعع ييفف تتاامم ببووضضووحح تتععررفف للمم ICM ححققييققةة ووههيي ،ICM ااققتتررااحح
  .االلععممللييةة
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 ااههتتممااممااتت ببششأأنن GAC ررأأيي ففيي االلننظظرر االلممججللسس ممنن ICANN للوواائئحح تتتتططللبب .4
 .االلععااممةة االلسسييااسسةة

ععللىى ببتتططببييقق تتففااضضلليي للللممررااججععةة  ICANN للـ االلددااخخلليي االلننظظاامم يينناادديي .5
 ااددععااءااتت ببططببييععةة ييتتععللقق ففييمماا خخااصصةة االلممسستتققللةة، االلااسستتععررااضض ععممللييةة
ICM. ااتتخخااذذ ييتتمم ششففااففةة،وو ممففتتووححةة االلممججللسس ممننااققششااتت ججااءتت ففططااللمماا 
 ععنن للللتتععببييرر ففررصصةة االلممععننييةة االلأأططرراافف ووأأععططييتت ننييةة، ببححسسنن االلققررااررااتت
  .االلممننااسسببةة ههيي االلممججللسس ققررااررااتت ببأأنن ققوويي ااففتتررااضض ففههننااكك ررأأييههاا،

أأمماامم ههييئئةة ممنن ثثللااثثةة خخططةة  ششههااددةة ااههمماا ققددممتت ككلل،ICANN ووICMببااللإإضضااففةة إإللىى ووررققااتت االلإإححااططةة للـ 
  .2009ممسسةة أأيياامم ففيي سسببتتممببرر  ووااللذذيي ععققدد ججللسسةة ااسستتممااعع للممددةة خخIRPأأععضضااء 

ممنن خخللاالل ييتتووففرر االلإإععللاانن  .2010 ففببررااييرر 19 ففييففأأصصددررتت االلههييئئةة إإععللااننههاا 
http://www.icann.org/en/ 
irp/icm-v-icann/irp-panel-declaration-19feb10-en.pdf. 1-ةة 2ووففيي إإععللاانن االلههييئئةة االلااسستتششاارريي، 
 : مماا ييللييأأععللننتت االلههييئئةة ففيي االلججززء ذذيي االلصصللةة

 للاا ووههيي ااسستتششاارريي، ططااببعع ذذااتت االلممسستتققللةة االلممررااججععةة ههييئئةة أأححككاامم تتععتتببرر .1
 .ممللززممةة أأححككاامماا تتششككلل

 للـ ICM سسججلل ططللبب أأنن ووججدد ،2005 ييووننييوو 1 ققرراارر ICANN ممججللسس ااععتتمماادد ععنندد .2
.XXX sTLD االلممططللووببةة االلررععااييةة ررووممععاايييي ييسستتووففيي. 

 االلسسييااسسةة ططللبب ممعع االلححققاائئقق تتللكك ففيي االلممججللسس ننظظرر إإععااددةة تتتتففقق ووللمم .3
  ووااللععااددلل ووااللممووضضووععيي االلممححااييدد االلممووثثققةة

غغييرر ررااضضييةة ععنن  ICMووققدد أأععرربب أأححدد االلممششااررككيينن ععنن ررأأيي أأققللييةة/ممخخااللفف، خخللصص إإللىى أأنن 
أأسسسس  االلخخااصصةة ببااللICM، ووأأنن االلممججللسس ررففضض ططللببااتت sTLDممتتططللببااتت ووممععااييييرر االلررععااييةة للـ 
ككمماا أأنن االلررأأيي االلممخخااللفف ااتتففقق ممعع االلأأغغللببييةة االلتتيي تتتتصصلل  االلممووضضووععييةة ففيي ممننتتددىى ممففتتووحح ووششففاافف.
 ببااللططببييععةة غغييرر االلممللززممةة للللإإععللاانن. 

 IRPننظظرر االلممججللسس ففيي إإععللاانن ههييئئةة  بب.

 .2010 ممااررسس 12 خخللاالل ااججتتممااعع االلممججللسس ففيي IRPووففققاا للللوواائئحح، ننظظرر االلممججللسس ففيي إإععللاانن ههييئئةة 
 للللسسننووااتت االلسستت االلتتيي ععققببتت sTLD ععممللييةة االلممووااففققةة ععللىى "ففيي ظظلل غغيياابب ووللااححظظ االلممججللسس أأننهه
االلططللبب االلأأصصلليي، أأنن االلممججللسس ييررغغبب ففيي إإننششااء ممججممووععةة ششففااففةة ممنن االلخخييااررااتت االلععممللييةة االلتتيي ييممككنن 
-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-12mar10 ااننظظررننششررههاا للللتتععللييقق االلععاامم." 
en.htm.  

، تتمم ننششرر ممششررووعع ققرراارر ووررسسوومم ببييااننييةة تتووضضييححييةة تتصصفف خخييااررااتت 2010 ممااررسس 26ففيي 
ICANN ففيي أأععققاابب إإععللاانن IRP ببششأأنن ططللبب .XXX االلخخااصص ببـ ICM،  للللتتععللييقق االلععاامم ععللىى ووههوو ممععللنن
تتللققتت  .http://www.icann.org/en/public-comment/#icm-options-reportععللىى ممدداارر 45 ييووممًاا 
ICANN ووأأنن ججُللّ االلتتععللييققااتت االلتتيي ووررددتت للمم تتتتننااوولل - تتععللييقق ففيي االلممننتتددىى 13,000 أأككثثرر ممنن 
 للتتللكك االلتتععللييققااتت للللننظظرر ففيي ااً ووتتححللييللًااااللممججللسس ممووججزز ققددممووققدد  ججووههرر ووثثييققةة خخييااررااتت االلععممللييةة.
ييتتااحح ممووججزز ووتتححللييلل االلتتععللييققااتت ممنن خخللاالل  خخااذذ ممززييدد ممنن االلإإججررااءااتت ععللىى إإععللاانن االلففررييقق.ااتت
http://forum.icann.org/lists/icm-options-report/msg13297.html. 

ككسسلل، ققرررر االلممججللسس أأنن االلععممللييةة سستتووااصصلل  خخللاالل ااججتتممااعع ببرروو2010 ييووننييوو 25ووففيي ججللسسةة 
ووععللااووةة ععللىى ذذللكك، ققرررر االلممججللسس "االلتتصصررفف ووففققاا للللننتتاائئجج االلتتااللييةة  .IRPااللننظظرر ففيي إإععللاانن ففررييقق 
 ييووننييوو 1 ععنندد ااععتتمماادد ققرراارر ICANN 'أأنن ممججللسس (1)للللأأغغللببييةة االلممسستتققللةة ممنن ععممللييةة االلااسستتععررااضض: 
ييييرر االلررععااييةة االلممططللووببةة؛  ييتتووااففقق ووممععاا.XXX sTLD للـ ICMأأنن ططللبب تتسسججييلل  تتببيينن للهه ،2005
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تتففقق ووططللبب سسييااسسةة االلتتووثثييقق االلممححااييددةة ييااللننتتاائئجج للمم ههذذهه ففيي  'أأنن إإععااددةة ننظظرر االلممججللسس (2)وو
-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25jun10 ااننظظررووااللممووضضووععييةة ووااللععااددللةة." 
en.htm#5. 

ووههككذذاا، ققببلل االلممججللسس ررسسمميياا ننتتاائئجج االلففررييقق االلتتيي تتششييرر إإللىى أأنن االلتتصصووييتت ففيي ييووننييوو 
، ببمماا sTLD RFPججممييعع االلممععااييييرر االلممططللووببةة ممنن تتسستتووففيي  ICM ييششككلل ههددفف االلممججللسس ففيي أأنن 2005
 ففيي ممتتططللببااتت االلررععااييةة االلتتققننييةة ووااللممااللييةة / االلتتججااررييةة. 

  IRP �ع�ق�ب .4

 ااسستتششااررتتههمم؟ تتتتممذذيينن االل االلآآخخرريينن أأوو االلممصصللححةة أأصصححاابب ممنن .أأ

 ذذااتت االلممسسئئووللييةة االلممححددووددةة ،ICM سسججلل االلططللبب، ممققددمم .1

 االلححككووممييةة االلااسستتششااررييةة االلللججننةة .2

  االلققااننووننيي االلففررييقق / ييسستتششاارراااالل .3

 االلتتععللييقق ممننتتددىى خخللاالل ممنن االلممججتتممعع ووأأففرراادد االلآآخخرريينن االلممصصللححةة أأصصححاابب ججممييعع .4
 .االلممششااررككةة أأسسااللييبب ممنن ووغغييررهه االلععاامم

   ععللىى االلععققوودد، ووااللتتععللييقق االلععااممااللععننااييةة االلووااججببةة، ووااللتتففااووضض بب.

، ووججهه االلممججللسس ببععدد أأنن ققرررر االلتتصصررفف ووففققاا للللأأججززااء ذذااتت االلصصللةة ممنن إإععللاانن 2010ففيي ييووننييوو 
IRP، "ااسستتممرراارر ططللبب (1)إإللىى االلإإججررااء االلممععججلل للضضمماانن مماا ييلليي:  ففررييقق االلععمملل ICM(2) ععللىى ححااللتتهه وو 
-http://www.icann.org/en/minutes/minutes ااننظظرر ".ICMععددمم ووججوودد تتغغييييررااتت ببممؤؤههللااتت 
25jun10-en.htm. 

، ووككذذللكك ICM ووخخااصصةة ففيي ططللبب ووتتللققيي ووثثاائئقق ععددييددةة ممنن ICANN ففررييقق ععممللااججتتههدد 
 .ICMااللممششااررككةة ففيي االلممؤؤتتممررااتت االلههااتتففييةة، ووععققدد ااججتتممااعع ووججههاا للووججهه، ووممؤؤتتممرر االلففييددييوو ممعع ممممثثلليي 
 للاا ييززاالل ععللىى ححااللتتهه ووأأننهه للمم ييككنن ههننااكك أأيي تتغغييييررااتت سسللببييةة ففيي ICMأأظظههرر االلااججتتههاادد أأنن ططللبب وو
  .ICMممؤؤههللااتت 

 ببااتتففااقق تتسسججييلل ججددييدد ممققتتررحح ييتتضضممنن أأححككاامماا إإضضااففييةة ICANN ههييئئةة ICMككمماا ززووددتت 
 ووأأففرراادد االلممججتتممعع ففييمماا ييتتععللقق GACووممتتططللببااتت ووضضممااننااتت للممععااللججةة االلققضضاايياا االلتتيي أأثثااررههاا 
 ممععللووممااتت أأثثننااء ممررححللةة االلببححثث رردداا ععللىى االلأأسسئئللةة االلتتيي ICMووققددممتت  حح سسااببققاا.ببااللااتتففااقق االلممققتترر
أأثثييررتت ببششأأنن االلككييففييةة االلممققتتررححةة للععمملل ممننظظممةة االلررععااييةة ووااللممؤؤسسسسةة االلددووللييةة للللممسسؤؤووللييةة ععببرر 
ككمماا تتمم تتووففييرر ممززييدد ممنن االلممننااققششةة للككييففييةة  االلإإننتتررننتت )IFFOR(، االلتتيي ممنن االلممررججحح أأنن تتششاارركك ففييهه.
  االلوواارردد ذذككررههاا أأددننااهه.GACففااقق االلممققتتررحح للللتتسسججييلل للممععااللججةة ششووااغغلل ووثثاائئقق االلععننااييةة االلووااججببةة ووااللااتت

 ICMمموواادد االلددععمم االلخخااصصةة ببـ ععنن  ففررييقق االلععمملللل ICANN، صصررحح ممججللسس 2010ووففيي أأغغسسططسس 
ككمماا ووججهه االلممججللسس  .XXX sTLDللللتتععللييقق االلععاامم، ووككذذللكك ااتتففااقق االلتتسسججييلل االلممققتتررحح للللححصصوولل ععللىى 
للععاامم، إإللىى تتققددييمم ممللخخصص ووتتححللييلل للللتتععللييققااتت ، ععنندد االلااننتتههااء ممنن ففتتررةة االلتتععللييقق ااففررييقق االلععمملل
 .XXX sTLDععللىى �GACووييووصصيي مماا إإذذاا ككاانن ااتتففااقق االلتتسسججييلل االلممققتتررحح ييتتففقق ممعع ننصصييححةة 
ررتت مموواادد . ننششhttp://www.icann.org/en/minutes/minutes-05aug10-en.htm ااننظظرر االلممققتتررحح.
ICM ممنن خخللاالل http://www.icann.org/en/public-comment/#xxx-revised-icm-agreement، 
   تتععللييقق.700ووتتمم تتللققيي 

ووييتتااحح ممننااققششةة تتححللييلل ووممللخخصص االلتتععللييقق االلععاامم ممنن خخللاالل 
http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement/msg00723.html %50 للأأككثثرر ممنن ،
، ووممعع ذذللكك، للمم ييععااللجج ممععظظمم XXX.ممنن االلططللببااتت االلتتيي ككااننتت للصصااللحح االلممضضيي ققددمماا ففيي ااتتففااقق 
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وودداارر االلممووضضووعع االلأأككثثرر ببححثثاا ففيي االلتتععللييققااتت ححوولل ررععااييةة  االلممععللققيينن ججووههرر ااتتففااقق االلتتسسججييلل.

ووتتسسااءلل االلععددييدد ممنن االلممععللققيينن ععنندد ممددىى ممللاائئممةة االلتتععررييفف،  االلممججتتممعع االلممححددددةة ففيي ااتتففااقق االلتتسسججييلل.
 تتععوولل ععللىى ممععللووممااتت ققببلل االلتتسسججييلل ICMففيي صصححةة ددععمم االلممججتتممعع االلققاائئمم ببااللررععااييةة، ووععمماا إإذذاا ككااننتت 
ببااللتتععللييققااتت ييتتععللقق ببششففااففييةة االلممععللووممااتت ككاانن ههننااكك ممووضضووعع ررئئييسسيي  للإإثثببااتت ذذللكك االلددععمم.
 ففضضللاا ععنن االلتتععررفف ببممنن IFFORااللممتتااححةة، ببمماا ففيي ذذللكك االلددععووةة إإللىى االلإإففررااجج ععنن أأسسممااء أأععضضااء ممججللسس 
نن ععددمم ووججوودد تتععررييفف للسسييااسسااتت ووووببااللممثثلل، للااححظظ االلممععللقق .IFFORسسييععمملل ففيي ممججللسس سسييااسسةة 
IFFOR. 

 GAC ااتتااسستتششاارر جج.

 ححوولل GAC إإللىى االلتتصصدديي للااسستتششااررةة ICANNببااللإإضضااففةة إإللىى االلتتععللييقق االلععاامم، ااضضططررتت 
 أأككتتووببرر 28خخللاالل ااججتتممااعع االلممججللسس ففيي ىى ذذللكك ووععلل ووببننااء XXX. االلممققتتررحح ممنن أأججلل ICMااتتففااقق سسججلل 
2010 ففررييقق ععمملل، ققددمم ICANN للللممججللسس تتووصصييةة ببششأأنن مماا إإذذاا ككاانن االلااتتففااقق االلممققتتررحح للللسسججلل 
 ااتتففااقق االلتتسسججييلل ققدد ككمماا أأنن االلممججااللااتت االلثثللااثثةة االلممححددددةة للللممووااففققةة ععللىى .GACييتتففقق ممعع ااسستتششااررةة 
، ععللىى االلررغغمم ممنن أأنن االلااتتففااقق ععللىى خخللاافف ذذللكك ييظظههرر االلتتسسججييلل GACييككوونن ففيي صصررااعع ممعع ااسستتششااررةة 
ممخخطططط ببييااننيي للتتححددييدد  .GACللااححتتووااء االلححممااييةة االلككااففييةة للممععااللججةة االلششووااغغلل االلممععللنن ععننههاا ممنن ققببلل 
-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/icmممننااططقق االلننززااعع االلممححتتممللةة االلممتتااححةة ممنن خخللاالل 
gac-advice-chart-28oct10-en.pdf.  ددييسسممببرر 10ففيي 2010 للااححظظ االلممججللسس أأنن ااتتففااققهه ممعع ،
 إإللىى للففررييقق االلععمم، ووتتووججييهه GAC للللصصررااععااتت االلممححتتممللةة ممعع ااسستتششااررةة ففررييقق االلععممللتتققييييممااتت 
ووببااللإإضضااففةة إإللىى االلررسسمم االلببييااننيي االلذذيي ييععككسس  .GACااللتتووااصصلل ممعع تتللكك االلتتووصصييااتت إإللىى 
، تتمم تتققددييمم ووثثييققةة تتووضضحح ججلليياا ممووققفف االلممججللسس ممنن ااسستتششااررةة GACااللصصررااععااتت االلممححددددةة ممعع ااسستتششااررةة 
GAC للممززييدد ممنن االلتتششااوورر ممعع GAC.  ييتتااحح ووررققةة االلممككااننةة ممنن خخللاالل
http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey-to-to-dryden-10feb11-en.pdf. 

ببأأننهه ييففيي  ااتتففااقق االلتتسسججييلل االلممققتتررحح تتققررييررففيي ووررققةة االلممككااننةة، ححدددد االلممججللسس أأسسبباابب 
 رراارر االلااتتففااقق. ففيي ووققتت سسااببقق ببششأأنن تتككGACااللععددييدد ممنن االلششووااغغلل االلتتيي أأثثااررتتههاا بب

 للممججللسس GAC، ققددممتت GAC، ووققببلل ممششااووررةة االلللاائئححةة االلددااخخللييةة ممعع 2011 ممااررسس 16ووففيي 
ICANN ررسسااللةة تتققددمم ممززييدد ممنن االلااسستتششااررةة ببششأأنن ططللبب ICM.  ووققددممتتGAC:مماا ييلليي ممنن ننصصاائئحح  

 .xxx TLD للإإددخخاالل GACللاا ييووججدد أأيي ددععمم ننششطط للـ  ·
، ففإإنن ههننااكك آآخخرروونن ييععااررضضوونن .xxx TLD ووننععااررضضأأوو يي ووننؤؤييددييففيي ححيينن أأنن ههننااكك أأععضضااء للاا  ·

  .xxx TLDببششددةة ممنن ممننظظوورر االلسسييااسسةة االلععااممةة للإإددخخاالل 
 
 ففيي االلججذذرر ققدد ييؤؤدديي إإللىى .xxx TLDأأنن إإددخخاالل بب ICANNممججللسس إإببللااغغ تتوودد ههاا  أأييضضاا "أأننGACووذذككررتت 
. للذذاا تتددععوو TLDااللخخططووااتت االلتتيي ااتتخخذذتتههاا ببععضض االلححككووممااتت للممننعع االلووصصوولل إإللىى  GAC إإللىى ااننتتببااهه 
ممخخااووفف االلتتيي أأععرربب ععننههاا االلخخببررااء ففيي أأنن ممثثلل ههذذهه االلخخططووااتت تتححمملل االلممخخااططرر االلممححتتممللةة / االلممججللسس لللل
 تتههددييدد للللااسستتققرراارر االلععااللمميي للننظظاامم أأسسممااء االلننططااققااتت".
 
  ررسسااللتتههاا، ققاائئللةة:GACووااخختتتتممتت 
 

 ببششأأنن مماا إإذذاا GAC ففيي االلممععللووممااتت االلممققددممةة ممنن ققببلل االلممججللسس للللرردد ععللىى ممخخااووفف GACللاا تتننظظرر  ·
 . أأمم للااييييرر االلررععااييةةممععاا ييسستتووففيي ICMككاانن ططللبب 

 ICANNنن ببششأأنن ااتتففااقق سسججلل وو تتللكك االلممخخااووفف االلتتيي ييععببرر ععننههاا االلآآخخررGACننتتاابب تتككمماا  ·
االلممققتتررحح، ووأأنن االلششررككةة ييممككننههاا االلتتححرركك ننححوو ااففتتررااضض االلإإددااررةة االلممسستتممررةة ووااللددوورر االلررققااببيي 
 ييتتععااررضض ممعع االلااننتتدداابب االلتتققننيي.ققدد ببششأأنن ممححتتووىى االلإإننتتررننتت، ووااللذذيي 
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 �ت�ف�ا�ق�و�ا�ل�ا �.XXX sTLDم�و�ا�ف�ق�ة �ط�ل�ب  .5
 
  sTLD ممععااييييرر ككااففةةييسستتووففيي  ICMططللبب  أأ.

 ووااللددخخوولل ففيي ااتتففااقق االلتتسسججييلل للللححصصوولل ععللىى ICM االلممووااففققةة ععللىى ططللبب ICANNققررررتت 
.XXX sTLD ووععللىى االلننححوو االلذذيي ححددددتتهه ههييئئااتت  .ممسستتووففااةةأأوو ييععتتققدد ببأأننههاا  ممسستتووففااةة للأأنن االلممععااييييرر
االلممععااييييرر االلتتققننييةة  ععنن ممووااففققتتههاا ععللىى ICMااللتتققييييمم االلممسستتققلل، ففففيي ععاامم 2004 أأععللننتت 
، ككمماا ذذككرر أأععللااهه، أأنن االلممججللسس ققرررر IRPووققدد أأععللنن ففررييقق  ووااللتتججااررييةة/االلممااللييةة؛ ووااللتتيي للمم تتككنن ممححلل ططععنن.
، ححلل االلممججللسس للللععمملل ووففققاا للإإععللاانن ففررييقق 2010ووففيي ييووننييوو   ققدد ااسستتووففتت ممععااييييرر االلررععااييةة.ICMأأنن 
IRP.  يي ييووللييوو ووأأغغسسططسس  ففففررييقق االلععممللووككذذللكك، ووممنن خخللاالل االلححررصص ععللىى ننتتييججةة سسررييععةة ييققوومم ببههاا
2010 أأنن ططللبب ففررييقق االلععمملل، أأككدد ICM للاا ييززاالل ككاائئنناا، ووأأننهه للمم تتككنن ههننااكك أأيي تتغغييييررااتت سسللببييةة ففيي 
  ااسستتنناادداا إإللىى أأيي ممنن ههذذهه االلممععااييييرر.ICMممؤؤههللااتت 

ففإإنن االلججووللةة تتععتتببرر االلممففتتااحح  ،2004للععاامم  sTLDووففيي أأععققاابب االلععممللييةة االلممننصصووصص ععللييههاا للـ 
 ووااتتففااقق ICMااققعع أأنن ررففضض االلممججللسس االلأأوولليي للططللبب ووااللوو  ووععممللييتتههاا.ICANNللضضمماانن ممسسااءللةة 
 .ICANN ااسستتخخدداامم آآللييةة ممنن آآللييااتت االلممسسااءللةة االلخخااصصةة ببـ ررففضض ممنن خخللااللااللتتسسججييلل االلتتاالليي ققدد 
 ققدد ICM ققدد ققررررتت ففيي ووققتت سسااببقق أأنن ICANNتتووصصلل إإللىى أأنن تتمم االل ،االلررففضضووننتتييججةة للههذذاا 
ككمماا تتللتتززمم  .XXX sTLDااسستتووففتت ججممييعع االلممععااييييرر االلممططللووببةة االلللااززممةة للتتسسوودد ففيي ططللببههاا ممنن أأججلل 
ICANN ببككووننههاا ممسسؤؤووللةة أأمماامم االلممججتتممعع، ووتتللتتززمم ببذذللكك ععققبب ننتتاائئجج االلآآللييةة االلتتيي تتططععنن ففيي 
 ببممتتااببععةة أأيي تتققررييرر ممنن ICANNووتتللتتززمم  االلممسسااءللةة؛ ووأأنن االلققيياامم ببذذللكك ييصصبب ففيي االلممصصللححةة االلععااممةة.
  .ICANNههذذاا االلققببييلل إإذذاا للمم ييضضرر ببممههممةة 

ففيي تتننففييذذ ممسسؤؤووللييتتههاا االلممذذككووررةة ففيي  سسللططةة تتققددييررييةة ووااسسععةة ICANNممججللسس ببووييننااطط 
يي تتللتتززمم ببهه ممححااككمم ووللااييةة ذذووتتععتتببرر تتللكك االلققااععددةة ببممثثااببةة االلممععيياارر االل "ققااععددةة االلححككمم ععللىى االلععمملل."
ككااللييففووررننيياا ففيي ططللبب تتققررييرر مماا إإذذاا ككاانن االلممددييرر ييتتصصررفف ددوونن أأنن تتككوونن للهه ممصصللححةة ممااللييةة ففيي 
ااييةة ككااللييففووررننيياا. ااننظظرر ااتتخخااذذ االلققرراارر، ووممتتططللببااتت االلسسللووكك االلححذذرر االلتتيي ييففررضضههاا ققااننوونن ششررككااتت وولل
Gaillard v. Natomas Co.، (1989) 208 CA3d 1250 1264. ككمماا ههوو ممددوونن ففيي االلممااددةة 309 ممنن ،
ققااننوونن ششررككااتت ووللااييةة ككااللييففووررننيياا، ووسسييااددةة ححككمم االلععمملل االلذذيي ييننصص ععللىى أأننهه ييتتععيينن ععللىى االلممددييرر أأنن 
ووممسسااههممييههاا تتتتصصررفف "ببححسسنن ننييةة، ببااللططررييققةة االلتتيي ييععتتققدد االلممددييرر أأننههاا االلأأففضضلل للصصااللحح االلششررككةة 
ووممعع ممثثلل ههذذهه االلررععااييةة، ببمماا ففيي ذذللكك االلااسستتففسساارر االلممععققوولل ككششخخصص ععاادديي ففيي ممووققفف ييسستتخخددمم ففيي 
 Lee v. Interinsurance Exch.، (1996)؛ ااننظظرر أأييضضاا Cal. Corp. Code § 309(a)ظظررووفف ممممااثثللةة". 
50 CA4th 694، 714. 

 GACتتتتووااففقق ااتتففااققييةة االلسسججلل االلممققتتررححةة ممعع ااسستتششااررةة  بب.

 للللششررووعع ففيي ممففااووضضااتت ففررييقق االلععممللةة االلررااههننةة للللططللبب، ككاانن ممنن االلممننااسسبب للببننااء ععللىى االلححاالل
 ممققتتررححاا ييششمملل ICMااللععمملل ممنن إإصصدداارر 2007 للااتتففااقق االلسسججلل االلممققتتررحح، أأننتتججتت  .ICMااللتتععااققدد ممعع 
 ففييمماا ييخخصص االلتتككرراارر االلممسسببقق GACششررووطط ممععااللججةة ككلل االلممخخااووفف االلتتيي أأثثييررتت ففيي ممججتتممعع 
 للااتتففااققييةة االلسسججلل. 

تتضضممييننههاا ففيي االلسسييااسسةة  ييججبب أأررببععةة ججووااننبب ممححددددةة GAC ووففيي ببيياانن ووللييننغغتتوونن، ححددددتت
 االلذذيي ممنن ششأأننهه XXX.االلععااممةة للااتتففااقق االلتتسسججييلل االلممققتتررحح، ووططللببتت ممععللووممااتت ععنن ددررججةة ااتتففااقق االلسسججلل 
 تتتتسسقق ممعع ممخخااووفف االلممججتتممعع االلأأووسسعع GACككمماا أأنن االلععددييدد ممنن ممخخااووفف  االلتتصصدديي للتتللكك االلممننااططقق.
للتتسسججييلل للككيي تتككوونن ممتتسسققةة ممعع  ووللذذللكك االلتتووففييقق ببيينن ششررووطط ااتتففااقق اا.XXX sTLDببخخصصووصص 
 االلممققددممةة للللتتصصدديي للتتققييييدد ICMممثثلل ششررووطط   للممععااللججةة تتععللييقق االلممججتتممعع االلأأووسسعع.GACااسستتششااررةة 
االلووصصوولل إإللىى االلممححتتووىى غغييرر االلققااننووننيي، ووححممااييةة االلضضععففااء ممنن أأففرراادد االلممججتتممعع، ووااللممللككييةة االلففككررييةة 
 ووإإننمماا أأييضضاا GACووتتععززييزز آآللييااتت ححممااييةة االلععللااممااتت االلتتججااررييةة للييسس ففققطط للللااسستتججااببةة للااههتتممااممااتت 
  للششووااغغلل االلممججتتممعع.
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ووننصص ببيياانن ووللييننغغتتوونن ععللىى ووججووبب تتضضمميينن ااتتففااقق االلسسججلل للـ "أأححككاامم ققااببللةة للللتتننففييذذ 
 " ففييمماا ييلليي:ICMتتششمملل ججممييعع االلتتززااممااتت سسججلل 

"ااتتخخااذذ االلتتددااببييرر االلممننااسسببةة للتتققييييدد االلووصصوولل إإللىى االلممححتتووىى غغييرر االلققااننووننيي  ·
 ووااللههججوومميي"

 ء ممنن أأففرراادد االلممججتتممعع""تتققددييمم االلددععمم للتتططووييرر أأددووااتت ووببررااممجج ححممااييةة االلضضععففاا ·

"االلححففااظظ ععللىى االلتتففااصصييلل االلددققييققةة للللممسسججلليينن ووممسسااععددةة ووككااللااتت إإننففااذذ االلققااننوونن  ·
 للتتححددييدد ووااللااتتصصاالل ببأأصصححاابب االلممووااققعع خخااصصةة، إإذذاا ااققتتضضىى االلأأممرر"

"االلتتصصررفف ببمماا ييضضممنن ححممااييةة االلممللككييةة االلففككررييةة ووححققووقق االلععللااممةة االلتتججااررييةة ووااللأأسسممااء  ·
ييننييةة ووااللثثققااففييةة ووااللتتااررييخخييةة االلششخخصصييةة ووأأسسممااء االلددووللةة ووأأسسممااء ذذااتت االلأأههممييةة االلدد
 ووأأسسممااء االلممتتططااببققااتت االلججغغررااففييةة ببااللااععتتمماادد ععللىى تتططووييرر ققووااععدد االلتتسسججييلل ووااللأأههللييةة."

 
 ففإإنن ككللاا ممنن االلأأووججهه االلأأررببععةة تتمم تتننااووللههاا ببددققةة ممنن خخللاالل ااتتففااققييةة ،ووممنن ممننظظوورر ممججللسس االلإإددااررةة

 GAC ككمماا أأنن تتللكك االلممننااققششةة تتففيي أأييضضاا ببططللبب االلسسججلل، ككمماا تتمم تتققددييمم ممننااققششةة تتففصصييللييةة أأددننااهه
"للللتتأأككييدد ممنن ققببلل  ICANN ببأأنن االلااتتففااققييةة سستتششتتمملل ععللىى ببننوودد تتففععييلل تتغغططيي ككلل االلتتززااممااتت 
 ببيياانن ووللييننغغتتوونن  ااننظظرر ".ICMسسججلل 

6 ممااررسس 1 للممججللسس االلإإددااررةة ببتتااررييخخ GACففيي خخططاابب  2011/ووآآخخرر ففيي ممششااووررةة االلممججللسس GAC 
 االلسسججلل تتتتننااوولل  أأيي ممععااررضضةة للههذذاا االلتتأأككييدد ببأأنن ااتتففااققييةةGAC للمم تتببدديي 2011ممااررسس  ببتتااررييخخ 17
 .GAC ااتتووررااممششككلل ههذذهه االلببننوودد ممنن 

 �إ�ل�ى �ا�ل�و�ص�و�ل �ل�ت�ق�ي�ي�د �ا�ل�م�ن�ا�س�ب�ة �ا�ل�إ�ج�ر�اء�ا�ت �ع�ل�ى �ا�ل�س�ج�ل �ا�ت�ف�ا�ق�ي�ة �ت�ش�ت�م�ل .1
 .�و�ع�د�ا�ئ�ي �ق�ا�ن�و�ن�ي �غ�ي�ر �م�ح�ت�و�ى

ييررىى االلممججللسس أأنن ااتتففااققييةة االلسسججلل تتححتتوويي ععللىى ششررووطط ممللاائئممةة للتتققييييدد االلووصصوولل إإللىى 
ةة االلسسججلل ففيي االلممللححقق S ممنن ففضضللاا ععنن أأننهه تتمم تتووضضييحح ششررووطط ااتتففااققيي ممححتتووىى غغييرر ققااننووننيي ووععدداائئيي.
-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposedااتتففااققييةة االلسسججلل، ووااللممتتااححةة ععللىى 
xxx-agmt-appendix-s-clean-23aug10-en.pdf.  ففببععضض ممنن ششررووطط االلممججللسس ققدد ووضضععتت للتتففييدد
 أأنن ههذذاا االلققضضييةة تتتتننااوولل:

 ببـ "تتععززييزز االلتتننممييةة ووااععتتمماادد االلممممااررسسااتت االلتتججااررييةة االلممسسؤؤووللةة ICMللززمم يي ،1.2االلججززء  ·
االلتتيي تتسستتههددفف ممككااففححةة االلمموواادد االلإإببااححييةة، تتسسههييلل ااخختتيياارر االلممسستتخخددمم ووااللررققااببةة 
 "االلممححتتووىىااللأأببووييةة ممنن االلووصصوولل إإللىى 

اا للععممللييةة ااخختتيياارر االلممسسججلل، ًللممللححقق، ييققددمم ووصصففااللججززء 5، ففيي االلصصففححةة 9 ممنن اا ·
ووتتتتططللبب ممنن ككلل ممسسججلل إإثثببااتت "ففههمم ممببااددئئ ووممققااصصدد االلممننصصووصص ععللييههاا ففيي سسييااسسااتت 
." )االلببنندد االلثثااننيي(؛ "االلااسستتععدداادد ووااللققددررةة ععللىى ننششرر xxxااتتففااققييةة االلتتسسججييلل 
. ووففققاا للللسسييااسسااتت ووااللإإججررااءااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففيي sTLDووتتععززييزز سسييااسسااتت 
للررااببعع(، وو "أأننظظممةة ممصصممممةة ووممععررووضضةة للتتججننبب تتققددييمم )االلببنندد اا ممششغغلل االلتتسسججييلل"
 )االلببنندد االلسسااببعع(. االلططللببااتت غغييرر ممللاائئممةة ببششككلل ووااضضحح"

، ققاائئممةة ممننتتججااتت االلتتققددييمم 20االلممللححقق، ففيي صصففححةة بب1ووييتتضضممنن االلممررففقق  ·
".xxxlock"" تتووففييرر االلققددررةة للللممسسججلليينن للددييههمم ععللىى بب ممنن االلممققرررر أأنن تتققوومم، ووههيي خخددممةة
 للننططااققااتت ددوونن تتصصررييحح ممنن االلممسسججلل.ممننعع االلتتععددييللااتت أأوو االلننققلل أأوو ححذذفف أأسسممااء اا
ووااللأأغغررااضض االلررئئييسسييةة ممنن االلخخددممةة ههيي للممننعع االلسسططوو االلسسييئئ ععللىى االلننططااقق ووأأخخططااء ننققلل 
االلححممااييةة االلممررتتققببةة ضضدد سسللووكك ضضاارر للللححدد ممنن ممخخااططرر خخططفف ااسسمم االلننططااقق، مممماا  االلننططااقق."
 ققدد ييؤؤدديي إإللىى ننششرر ممححتتووىى غغييرر ققااننووننيي أأوو ععدداائئيي.
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1، ممووااصصففااتت للععررضض خخددممااتت ككمماا ييتتضضممنن االلممررففقق 1 إإللىى االلممللححقق، ففيي االلصصففححةة 2 ·
االلتتصصددييقق االلررققمميي االلتتيي تتتتططللبب ممنن االلممسسججلليينن "تتققددييمم ووثثاائئقق االلتتففووييضض 
  ببههمم.xxx.االلممننااسسببةة للللتتححقققق ممنن ممننظظممتتههمم ووححققههمم ففيي ااسستتخخدداامم ااسسمم االلننططااقق االلخخااصص 
ببااللإإضضااففةة إإللىى ششههااددااتت تتممننحح ممسستتخخددمميي االلممووااققعع االلإإللككتتررووننييةة ممسستتووىى أأععللىى ممنن 
للييةة آآممننةة للأأيي صصففققااتت ممااللييةة ععببرر االلثثققةة؛ ووتتتتضضممنن للههمم خخصصووصصييتتههمم ككمماا تتققددمم آآ
 االلإإننتتررننتت."

 أأييضضاا ICMككمماا ققددممتت  ههذذهه االلششررووطط ششررططاا ووااضضححاا للللتتأأككدد ممنن صصححةة االلممسسججلليينن. تتففررضض
ممععللووممااتت ففييمماا ييتتععللقق ببااتتففااققييةة ننظظاامم االلتتححققييقق، ممووضضححةة خخللااللههاا االلتتززاامم االلممسسججلل ببتتققددييمم ووضضمماانن 
ممتتااججررةة ببااللااععتتمماادد، ووأأنن االلااممتتثثاالل للسسييااسسااتت االلممننظظممةة االلررااععييةة، ووأأففضضلل االلممممااررسسااتت ببععددمم ببييعع أأوو االل
ككمماا ييححتتففظظ االلسسججلل أأييضضاا ببااللححقق ففيي  تتظظلل خخااضضععةة للسسييااسسةة االلااسستتببععاادد أأوو االلتتججررييدد ممنن االلأأههللييةة.
تتتتااحح ااتتففااققييةة ننظظاامم االلتتححقققق ممنن خخللاالل  .UDRPتتججممييدد ااسستتخخدداامم ااسسمم االلننططااقق خخااررجج ععممللييةة 
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/terms-for-verification-credentials-
contract-26jul10-en.pdf ككمماا تتششتتمملل ععللىى ششررطط أأييضضاا ببأأنن االلممسسججلل سسييممتتثثلل ببككلل االلققووااننيينن ،
ممنن ففررصصةة أأنن ييككوونن ااسسمم االلننططااقق  تتععمملل ااتتففااققييةة ننظظاامم االلتتححقققق ععللىى االلححدد ووااللللوواائئحح االلممععمموولل ببههاا.
.xxx.ممسسججللاا ووممررخخصصاا ببععدد ذذللكك أأوو ببييععههاا للططررفف ثثااللثث للنن ييممتتثثلل للسسييااسسااتت ووششررووطط االلسسججلل   

 ععللىى أأننههاا خخددممةة "xxxProxy" أأييضضاا خخددممةة 20، االلصصففححةة 1، ففيي االلممررففقق Sككمماا ييصصفف االلممللححقق 
ةة تتققددمم ععببرر ببررووككسسيي تتففووييضض ممععتتممدد. ووععننددمماا ييخختتاارر االلممسسججلل ههذذهه االلخخددممةة ففسسييتتمم تتخخززيينن االلههوويي
ووممعع ششررطط االلححصصوولل  اا ففيي ممصصااددققةة ققااععددةة ببييااننااتت االلسسججلل."ًااللففععللييةة للللتتححقققق ممنن أأنن االلممسسججلل أأييضض
ااتتففااققييااتت االلخخااصصةة ببتتسسججييلل ههووييةة االلممسسججلل، ففههذذاا االلععللىى تتففووييضض ممنن ممققددمميي خخددممةة االلببررووككسسيي وو
 إإخخففااء للأأننههمم للنن ييسستتططييععوواا sTLD ببسسييااسسااتت نناا ببأأنن ككلل االلممسسججلليينن سسووفف ييللتتززممووًييثثييرر تتووققعع
 تتههمم ععنن االلسسججلل.ااههوويي

االلإإضضااففةة إإللىى ووضضعع ممززييدد ممنن االلممووااصصففااتت ففييمماا ييتتععللقق ببااللأأننووااعع االلأأخخررىى ممنن االلمموواادد بب
   أأنن تتننتتههجج ددوورراا ففيي إإددااررةة االلممححتتووىى.ICANN تتععيينن ععللىى"االلههججووممييةة" سسيي

 �أ�ع�ض�اء �م�ن �ا�ل�م�ع�ر�ض�ي�ن �ل�ل�ه�ج�و�م �ل�ح�م�ا�ي�ة �و�ب�ر�ا�م�ج �أ�د�و�ا�ت �ت�ط�و�ي�ر �د�ع�م �ا�ت�ف�ا�ق�ي�ة �ش�ر�و�ط .2
 .�ا�ل�م�ج�ت�م�ع

تتععززييزز تتططووييرر ووتتببننيي ممممااررسسااتت  ببICMككمماا وورردد أأععللااهه، ففإإنن االلممللححقق S ييششمملل االلتتززاامم 
لل ااططففأأتتججااررييةة ممسسؤؤووللةة االلممممااررسسااتت االلتتججااررييةة االلممسسؤؤووللةة االلتتيي تتسستتههددفف ممككااففححةة االلمموواادد االلإإببااححييةة لللل
 ICMببااللإإضضااففةة إإللىى أأنن  االلووصصوولل إإللىى االلممححتتووىى. ففييووتتسسههييلل ااخختتيياارر االلممسستتخخددمم ووااللررققااببةة االلأأببووييةة 
طط االلتتسسججييلل ففيي تتتتببننىى االلااللتتززاامم ممنن أأججلل سسللططةة ووضضعع االلسسييااسسةة "االلتتيي تتتتععللقق ببببننوودد ووششرروو
.XXX sTLD".االلخخااصصةة ببأأمماانن االلططففلل ووممننعع صصوورر االلااععتتددااء ععللىى االلططففلل  
http://www.icann.org/en/tlds/ 
agreements/xxx/iffor-responsibilities-obligations-20jul10-en.pdf.  تتددلل ووثثاائئقق االلععننااييةة
 ووIFFOR ووااللممسسؤؤووللييااتت ووااللااللتتززااممااتت ععللىى االلتتززاامم للااععتتمماادد أأففضضلل ICMااللووااججببةة ببمماا ففيي ذذللكك تتححددييدد 
االلممممااررسسااتت االلتتججااررييةة ووففققاا للححممااييةة االلأأططففاالل ععللىى االلإإننتتررننتت ووممككااففححةة صصوورر االلااععتتددااء ععللىى االلأأططففاالل 
نن االلككششفف ععنن االلممسستتههللككيينن ببووضضووحح ووددققةة ووححظظرر ووححظظرر إإسسااءةة ااسستتخخدداامم االلممععللووممااتت االلششخخصصييةة ووضضمماا
 /http://www.icann.org/en/tlds/agreementsااننظظرر  االلتتسسووييقق االلخخااددعع.
xxx/iffor-responsibilities-obligations-20jul10-en.pdf.  

سسييتتععيينن ععللىى االلممننظظممةة االلررااععييةة )IFFOR( تتححمملل ههذذهه االلممسسؤؤووللييةة ععللىى ووججهه االلتتححددييدد ببممووججبب 
 ببمماا ففيي ذذللكك االلتتششغغييلل ممنن أأججلل "تتععززييزز االلتتننممييةة ووااععتتمماادد االلممممااررسسااتت االلتتججااررييةة ICMااتتففااققييتتههاا ممعع 
ييةة االلممسسؤؤووللةة االلتتيي تتسستتههددفف ممككااففححةة االلمموواادد االلإإببااححييةة ووتتسسههييلل ااخختتيياارر االلممسستتخخددمم ووااللررققااببةة االلأأببوو
ععللىى االلإإننتتررننتت" )صصففححةة 1( إإضضااففةة إإللىى خخللقق  االلببااللغغييننففييمماا ييتتععللقق ببااللححصصوولل ععللىى تتررففييهه 
أأففضضلل االلممممااررسسااتت االلتتيي تتههددفف إإللىى "ححممااييةة االلأأططففاالل ععللىى االلإإننتتررننتت ووممككااففححةة االلمموواادد االلإإببااححييةة ]وو[ 
 ععللىى االلببااللغغييننتتننففييذذ ننههجج ممببتتككررةة للللححدد ممنن ححااللااتت االلأأططففاالل االلذذيينن ييححصصللوونن ععللىى تتررففييهه 
/IFFOR تتتتااحح ااتتففااققييةة )صصففححةة 4( االلإإننتتررننتت" ICM ممنن خخللاالل 
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http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/iffor-sponsoring-organization-
agreement-26jul10-en.pdf. سسووفف ييششمملل ممؤؤييدد ححممااييةة ععللااووةة عع IFFOR للىى أأنن ممججللسس سسييااسسةة
-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/appendixااللططففلل ببووصصففهه ووااححدداا ممنن أأععضضاائئههاا. 
d-iffor-organizational-chart-26jul10-en.pdf.  

 ممعع ICM االلمموواادد االلتتيي تتصصفف ققووةة االلااممتتثثاالل للننظظاامم االلإإببللااغغ ووااللتتيي ببممووججببههاا تتععمملل ICMققددممتت 
IFFOR.تتللتتززمم   مممماا ييسسههلل إإححااللةة االلششككااووىى االلممتتععللققةة ببصصوورر االلااععتتددااء ععللىى االلأأططففاالل ووششككااووىى أأخخررىى
ICMككمماا تتمم ووصصفف ننظظاامم  ششككااووىى". "ببممتتااببععةة االلخخطط االلسسااخخنن وو/أأوو إإننففااذذ االلققااننوونن ففييمماا ييتتععللقق ببههذذهه االل
 /http://www.icann.org/en/tlds االلإإببللااغغ ععنن االلااممتتثثاالل ععللىى
agreements/xxx/appendix-c-compliance-reporting-syste m-26jul10-en.pdf.  

االلتتصصدديي ووييششمملل االلممللححقق S أأييضضاا تتووففييرر إإننههااء االلخخددممةة االلسسررييععةة للللااسستتخخدداامم ففيي 
 ببمماا ففيي ذذللكك االلتتسسججييلل غغييرر االلممصصررحح ببهه ممنن االلأأسسممااء االلششخخصصييةة. سسييئئةة االلااسستتخخددااممللتتسسججييللااتت لل
ككمماا ووصصففتت خخددممةة االلإإننههااء االلسسررييعع ففيي االلممللححقق 1صصففححةة 20، ووتتسستتككمملل ببننوودد ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل 
 للممننعع االلتتسسججييللااتت االلممسسييئئةة، ووههيي ممتتااححةة ممنن خخللاالل ICMععنن ططررييقق سسييااسسةة تتسسججييلل 
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/preventing-abusive-registrations-
20jul10-en.pdf. 

 �ل�م�س�ج�ل�ي�ن�ل �د�ق�ي�ق�ة �ت�ف�ا�ص�ي�ل �ت�و�ف�ي�ر �ا�ل�ت�س�ج�ي�ل �ا�ت�ف�ا�ق�ي�ة �و�ط�ش�ر �ت�ت�ط�ل�ب .3
 �ب�ع�ض �ب�أ�ص�ح�ا�ب �و�ا�ل�ا�ت�ص�ا�ل �ت�ح�د�ي�د�ف�ي  �ا�ل�ق�ا�ن�و�ن �إ�ن�ف�ا�ذ �و�ك�ا�ل�ا�ت �و�م�س�ا�ع�د�ة
 .�ا�ق�ت�ض�ت �ا�ل�ض�ر�و�ر�ة �إ�ذ�ا �ا�ل�م�و�ا�ق�ع٬،

تتففررضض ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل ففيي االلممللححقق 5 )صصففححةة 48( ممتتططللببااتت Whois ووتتووففرر 
-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx ااننظظرر ببييااننااتت ععنن االلتتسسججييلل.
agmt-clean-23aug10-en.pdf.  تتمم إإللححااقق ممتتططللببااتت ووققددWhois ببااتتففااققييةة S تتححتت االلممللححقق 
للىى ققددررااتت االلخخصصووصصييةة ييححتتووىى االلججززء االلسسااددسس ممنن االلممللححقق ووااللذذيي ييببددأأ ببصصففححةة 6 ععوو االلتتسسججييلل.
(، ففضضللاا ععنن االلتتززاامم ببققااببللييةة ببححثث ببييااننااتت 12للببييااننااتت إإضضااففييةة ممررتتببططةة ممعع االلتتسسججييلل )صصففححةة 
Whois ووتتتتططللبب خخددممةة " .تتححتت ننققااطط االلببييااننااتت االلممتتععددددةةxxxProxy االلممووصصووففةة أأععللااهه أأنن تتسستتخخددمم "
خخددممةة االلخخصصووصصييةة ععننددمماا ييتتمم ااخختتاارر االلممسسججلل "ههووييةة االلممسسججلل االلففععللييةة االلححققييققييةة سسووفف ييتتمم 
  )االلممللححقق S صصففححةة 20( ييننههاا ففيي ققااععددةة ببييااننااتت تتسسججييلل ممععتتممددةة".تتخخزز

 للللتتححقققق ووااللذذيي ييففررضض ششررووططاا ععللىى ااسستتخخدداامم االلممووااققعع ICMتتممتت ممننااققششةة ننظظاامم ييذذككرر أأننهه 
ووتتححددييثث ممععللووممااتت االلتتسسججييلل، إإضضااففةة إإللىى ننظظاامم االلإإببللااغغ ععنن االلااممتتثثاالل أأععللااهه، ووتتمم تتووففييرر ضضممااننااتت 
 لل.ممششددددةة ففييمماا ييتتععللقق ببتتووااففرر ممععللووممااتت ااتتصصاالل االلممسسجج

 �و�ح�ق�و�ق �ا�ل�ف�ك�ر�ي�ة �ا�ل�م�ل�ك�ي�ة �ح�م�ا�ي�ة �ع�ل�ى �ا�ل�ت�س�ج�ي�ل �ا�ت�ف�ا�ق�ي�ة �ش�ر�و�ط �ت�ض�م�ن .4
 �ا�ل�ت�ا�ر�ي�خ�ي�ة �ا�ل�أ�ه�م�ي�ة �ذ�ا�ت �و�ا�ل�أ�س�م�اء �ا�ل�ش�خ�ص�ي�ة �و�ا�ل�أ�س�م�اء �ا�ل�ت�ج�ا�ر�ي�ة �ا�ل�ع�ل�ا�م�ا�ت
 �أ�ف�ض�ل �ع�ل�ى �ب�ا�ل�ا�ع�ت�م�ا�د �ا�ل�ج�غ�ر�ا�ف�ي�ة �ا�ل�م�ع�ر�ف�ا�ت �و�أ�س�م�اء �و�ا�ل�د�ي�ن�ي�ة �و�ا�ل�ث�ق�ا�ف�ي�ة
 .�و�ا�ل�أ�ه�ل�ي�ة �ا�ل�ق�ي�د �ق�و�ا�ع�د �ت�ط�و�ي�ر �ف�ي �ا�ل�م�م�ا�ر�س�ا�ت

سسييئئةة االلححممااييةة ضضدد االلتتسسججييللااتت أأددووااتت ىى االلععددييدد ممنن تتححتتوويي ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل ععلل
 أأييضضاا سسييااسسةة ICMووتتععررضض  االلتتيي للمم تتككنن ممووججووددةة ففيي سسججللااتت أأخخررىى ححتتىى االلآآنن. االلااسستتخخدداامم
االلتتيي تتششمملل "ممططااللببااتت االلققااننوونن االلععاامم  سسييئئةة االلااسستتخخدداامم ببخخصصووصص ممننعع االلتتسسججييللااتت ICMتتسسججييلل 
ااففييةة أأوو االلددييننييةة" ففيي أأننووااعع االلخخااصص ببااللععللااممااتت االلتتججااررييةة ووااللأأسسممااء االلششخخصصييةة ]وو[ االلننااححييةة االلثثقق
ححييثث ييششمملل ههذذاا أأييضضاا إإننششااء آآللييةة  االلششررووطط االلتتيي ييممككنن أأنن تتتتأأههلل للححممااييةة خخااصصةة ددااخخلل االلتتسسججييلل.
 مممماا ققدد ييححدددد GAC أأوو االلححككووممااتت ففيي أأيي ببللدد أأوو ااققتتصصاادد االلممششااررككةة ففيي GACتتسستتططييعع ممنن خخللااللههاا 
 للأأسسممااء االلححففظظ االلتتيي تتططااببقق االلككللممااتت االلثثققااففييةة أأوو االلددييننييةة.
-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/preventing-abusive-registrations ااننظظرر
20jul10-en.pdf. 
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اا تتششمملل ييححتتوويي االلممللححقق 6 للااتتففااققييةة االلتتسسججييلل ععللىى ققاائئممةة ببااللأأسسممااء االلممححففووظظةة ككمم
ممتتططللببااتت االلتتسسججييلل االلققييااسسييةة ففررضض ححظظرر ععللىى ااثثننتتيينن ممنن أأححررفف االلححففظظ ووااللأأسسممااء االلججغغررااففييةة 
  ببااللللغغتتيينن االلإإننججللييززييةة ووججممييعع االلللغغااتت االلررسسممييةة ذذااتت االلصصللةة.ISO 3166-1 ووااللسسييااسسييةة ففيي ققاائئممةة
-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean ااننظظرر
23aug10-en.pdf  56ففيي االلصصففححةة. 

ييححتتوويي االلممللححقق S ممنن ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل ععللىى إإججررااءااتت ممععااررضضةة ببددء االلععللااممااتت االلتتججااررييةة، 
ىى أأنن تتسسممحح االلتتسسججييللااتت )صصففححةة 19( ععلل ررففضضببأأصصححاابب االلممللككييةة االلففككررييةة أأمماامم للإإتتااححةة االلففررصصةة 
خخددممةة "ححممااييةة IP" للأأصصححاابب االلممللككييةة االلففككررييةة ببتتععيييينن ششييء غغييرر ححلل االلتتسسججييللااتت ووففررضض "ششررووطط 
صصااررممةة ففييمماا ييتتععللقق ببننققلل" )صصففححةة 20( ووععممللييةة إإننههااء االلخخددممةة االلسسررييععةة"، ووههيي آآللييةة سسررييععةة 
للتتغغييييرر ممججاالل ننششطط للووضضعع ححلل للححااللااتت إإسسااءةة تتججااررةة االلخخددممااتت أأوو االلععللااممةة االلتتججااررييةة أأوو االلتتسسججييللااتت 
ممثثلل تتسسججييلل االلأأسسممااء االلششخخصصييةة غغييرر االلممصصررحح ببههاا، ووييككوونن االلففصصلل ففييههاا ممنن  للااسستتخخددااممسسييئئةة اا
UDRP االلصصففححةة ررققمم 21(  االلككااممللةة". ققببلل ححااككمم ييووااففقق ععللييهه ططررفف ثثااللثث ففيي ااننتتظظاارر تتققددييمم( 

  ببمماا ففيي ذذللكك ICANN.UDRPأأخخييرراا تتححدددد ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل سسرريياانن إإججممااعع سسييااسسااتت 
-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean ااننظظرر
23aug10-en.pdf 3.1، االلممااددةة االلثثااللثثةة، االلققسسمم (b).3 صصففححةة ، 

 طط االلممتتببققييةة. ححوولل االلششررووGACأأككمملل ممججللسس االلإإددااررةة االلممششااووررااتت االلخخااصصةة ببااللللوواائئحح ممعع  جج.  

 ققببلل GACككمماا ححدددد االلممججللسس ثثللااثثةة ببننوودد ييممككنن أأنن ييسستتففييدد ببههاا ممنن خخللاالل االلتتششااوورر ممعع 
 GAC ببننوودداا إإضضااففييةة ككاانن ققدد ححددددههاا ممججللسس االلإإددااررةة GAC ححددددتت 2011ممااررسس  ففيي 16 ااتتخخااذذ االلإإججررااءااتت
 ممنن للوواائئحح j.2 االلممققررررةة ببممووججبب االلممااددةة االلححااددييةة ععششررةة ققسسمم 2011خخللاالل ممششااووررااتتههمماا ففيي 17 ممااررسس 
ICANN ععللىى http://www.icann.org/en/ 
general/bylaws.htm#XI-2.  ووببااللننسسببةة للللببننوودد االلممببييننةة أأددننااهه ففههيي االلببننوودد االلتتيي تتششااوورر ممججللسس
. ححييثث أأنن ححووللههاا ووااللتتيي للمم ييممككنن خخللااللههاا االلتتووصصلل إإللىى ننتتييججةة ممققببووللةة للللططررففييننGACااللإإددااررةة وو 
 االلععااممةة ووتتررججعع GAC ااتتووررااممششممووااففققةة ممججللسس االلإإددااررةة ععللىى ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل للاا ييتتففقق ممعع ببننوودد 
 ككششررككةة ععااممةة ICANNووييععتتببرر االلممججللسس أأنن ممووققفف  أأسسبباابب ممججللسس االلإإددااررةة ببععددمم إإتتببااعع االلننصصييححةة أأددننااهه.
االلتتيي  ااتتووررااممششغغييرر ههااددففةة للللررببحح ييججععلل ممنن االلضضرروورريي أأخخذذ ممسسااههممةة االلممججتتممعع االلممححلليي، ببمماا ففيي ذذللكك االل
   ببععننااييةة ففيي ااتتخخااذذ ههذذاا االلققرراارر.GACققددممتتههاا 

 GAC �ت�ص�ر�ي�ح �و�ل�ي�ن�غ�ت�و�ن٬، �ب�ي�ا�ن �م�ن

"ييععااررضض أأععضضااء  GAC إإللىى ححدد للااففتت للللننظظرر ووججههةة ننظظرر االلسسييااسسةة االلععااممةة، تتققددييمم .xxx sTLD"  تتممتت
ككمماا ككرررر ههذذاا  .GAC ممنن ررئئييسس 2007 ففببررااييرر 3إإععااددةة االلتتصصررييحح ممنن خخللاالل االلخخططاابب االلوواارردد ففيي 
"للييسس ]ههننااكك[ ددععمم للللننششااطط ممنن ججااننبب  ممششييرراا إإللىى أأننهه GAC ممنن 2011 ممااررسس 16االلتتصصررييحح ففيي ررسسااللةة 
GAC للتتققددييمم .xxx TLD للاا ييؤؤييددوونن ووللاا ييععااررضضووننx ببييننمماا "ههننااكك أأععضضااء ".xxx TLD ييععااررضضوونن ،
  ."xxx TLD.آآخخرريينن ببششددةة ممنن ممننظظوورر االلسسييااسسةة االلععااممةة إإددخخاالل 
 
 :GAC ااتتووررااممشش�ا�ب �ع�د�م �إ�ت�ب�ا�ع �ب�أ�س
 
  ممععيياارراا ففيي ججووللةةGAC ووههذذاا االلببنندد. ححييثث للاا ييتتططللبب ددععمم GAC ااتتووررااممشش للاا ييووججدد ههننااكك تتععااررضض ببيينن
2004 sTLD.  ممنن ااتتووررااممششععللااووةة ععللىى ذذللكك، للاا تتععتتببرر ههذذهه GAC ممنن أأججلل إإققرراارر .XXX أأوو ععددمم إإققررااررهه 
 .ااتتووررااممشش ممتتععااررضضاا ممعع ههذذهه االلXXX.ققببلل أأنن ييككوونن ققرراارر إإققرراارر 

 
 

  :�ل�ش�ب�و�ن�ة �ب�ي�ا�ن �م�ن

 االلححررصص ععللىى تتععللييقق االلححككووممةة االلككننددييةة للممننتتددىى أأييضضاا ممججللسس االلإإددااررةة إإللىىGAC" تتددععوو 
ICANNععللىى االلإإننتتررننتت ووتتععرربب ععنن االلققللقق ححوولل االلأأههدداافف االلممننققححةة االلممققتتررححةة للااتتففااقق تتسسججييلل  
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ICANN- ICM ووأأنن تتممضضيي االلممؤؤسسسسةة ننححوو ااففتتررااضض إإددااررةة ححااللييةة ووااللددوورر االلررققااببيي ببخخصصووصص ممححتتووىى 
تتمماامم ففيي خخططاابب 16 ممااررسس تتككرررر ههذذاا االلااهه االلإإننتتررننتت ووااللذذيي للنن ييككوونن ممتتسسققاا ممعع تتففووييضضهه االلففننيي".
2011 ممنن GAC. 

 :GAC �م�ش�ا�و�ر�ا�ت �إ�ت�ب�ا�ع �ع�د�م �ا�ب�ب�أ�س

 ممنن االلااممتتثثاالل االلممققتتررحح للللككثثييرر ممنن االلققللقق االلذذيي سسييططللبب ممنن ICMسسووفف ييخخفففف ننظظاامم 
ICANN.ووللاا ييككممنن ددوورر ااممتتثثاالل   للللإإششرراافف ععللىى االلممححتتووىىICANN ححدد ذذااتتهه، ووللككنن  ففيي ففيي االلممححتتووىى
. ووككمماا االلثثااننيي  ببششأأنن ااسستتخخدداامم تتسسججييللااتت االلممسستتووىىففيي االلتتسسججييلل ممعع االلااممتتثثاالل ووإإننففااذذ سسييااسسااتتههاا
 للللححصصوولل ععللىى ICANN االلأأخخررىى، ففسسووفف ييررججعع االلممسسججلليينن ووغغييررههمم إإللىى TLDههوو االلححاالل ممعع أأيي ممنن 
ووللذذللكك،  االلممسسااععددةة ممعع االلققضضاايياا ذذااتت االلصصللةة ببااللممححتتووىى، ببغغضض االلننظظرر ععنن ووججااههةة ممثثلل ههذذهه االلططللببااتت.
، ففيي ححااللةة أأننهه ققدد ييززييدد ممنن االلععدددد .XXX sTLDييععتتببرر االلددخخوولل ففيي ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل االلممققتتررححةة 
 ممنن أأججلل االلححصصوولل ععللىى ممسسااععددةة االلممححتتووىى ذذااتت االلصصللةة، للاا ييددففعع ICANNااللإإججمماالليي للللططللببااتت إإللىى 
ICANN .إإللىى االلأأمماامم ننححوو إإددااررةة االلممححتتووىى أأوو ددوورر االلررققااببةة  

 :GAC �ب�ر�ئ�ي�س �ا�ل�خ�ا�ص 2010 �غ�س�ط�س�أ 4 �خ�ط�ا�ب �م�ن

"تتووصصيي  GAC ببتتسسههييلل ICANN تتممعع ممنن أأججلل ضضمماانن إإججررااءااتت للممننااققششااتت ووااسسععةة ممنن ققببلل االلممجج
ااععتتررااضضااتت ففععااللةة ييتتمم تتططووييررههاا ععللىى ححدد سسووااء ممنن أأججلل االلااللتتززاامم ببااللققووااننيينن االلووططننييةة ووممععااللججةة 
االلسسللااسسلل االلتتيي تتثثييرر االلححسسااسسييةة االلووططننييةة ووااللثثققااففييةة ووااللججغغررااففييةة ووااللددييننييةة وو االلللغغووييةة 
أأنن ككمماا ييننببغغيي  ببففععااللييةة أأوو أأييةة ااععتتررااضضااتت ييممككنن أأنن ييؤؤدديي إإللىى ننززااععااتت ممسستتععصصييةة ععللىى االلححلل.
 تتننططببقق ههذذاا االلااععتتررااضض ععللىى TLDs االلممسستتققببلليي".

 :GAC �م�ش�ا�و�ر�ا�ت �إ�ت�ب�ا�ع �ع�د�م �ا�ب�ب�أ�س

 تتححتت ممججممووععةة ممنن ICM تتووضضييححاا ممنن أأججلل تتققييييمم تتططببييقق IRPتتضضعع ققاائئممةة تتصصررييحح 
  ووااللتتيي ييننببغغيي أأللاا تتخخضضعع للععممللييااتت إإضضااففييةة.sTLDااللإإججررااءااتت ووااللممععااييييرر االلوواارردد ففيي ممععيياارر 2004 
 TLDs ببااععتتبباارر GACححييثث تتععتتببرر ممببااددئئ  ةة االلططللبب. ووضضعع ممععيياارر ييسستتووضضحح ععممللييGACووأأددررككتت 
ييننببغغيي تتققييييمم ججممييعع ممققددمميي ططللببااتت ااششتتررااكك ممززوودد ااممتتدداادد  االلججددييددةة االلووااررددةة ففيي االلققسسمم 5.2 ووااضضححةة:
gTLD االلججددييددةة ططببققااً للممععااييييرر االلششففااففييةة ووإإممككااننييةة االلتتووققعع، ووييككوونن ههذذاا االلتتققييييمم ممتتااححااً ببششككلل 
ووننتتييججةة للذذللكك، ففممنن االلططببييععيي أأللاا  ممللييةة.ككاامملل للممُققددمميي ططللببااتت االلااششتتررااكك ققببلل ببددء تتششغغييلل االلعع
 ااننظظرر ييتتمم ااسستتخخدداامم ممععااييييرر ااخختتيياارر إإضضااففييةة تتااللييةة ففيي ععممللييةة االلااخختتيياارر.
http://gac.icann.org/system/files/gTLD_principles_0.pdf.  
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 إإللىى  إإللىى االلأأصصلل، ررببمماا ييؤؤدديي.xxx TLD أأنن ممططااببققةة ICANN أأنن تتععللمم ممججللسس إإددااررةة GACتتوودد 
 ممججللسس االلإإددااررةة إإللىى GAC. ووللذذللكك تتددععوو TLDااتتخخااذذ خخططووااتت ممنن ججااننبب االلححككووممااتت ممنن أأججلل ممننعع االلددخخوولل إإللىى 
االلااننتتببااهه إإللىى مماا ذذككررهه االلخخببررااء، ممنن أأنن ممثثلل ههذذهه االلخخططووااتت ييممككنن أأنن تتؤؤدديي إإللىى تتههددييدد االلححلل االلععااللمميي 
 ".DNSإإضضااففةة إإللىى ااسستتققرراارر 

 GAC �م�ش�ا�و�ر�ا�ت�أ�س�ا�ب �ع�د�م �إ�ت�ب�ا�ع 

 ممنن ججااننبب االلححككووممااتت )أأوو أأيي ككيياانن آآخخرر( TLDوو تتصصففييةة االلووصصوولل إإللىى للاا تتععتتببرر ممسسأأللةة ححججبب أأ 
 ححييثث ييععتتببرر ذذللكك االلححججبب أأوو االلتتصصففييةة ممتتووااججدد ببااللففععلل االلييوومم. .XXX sTLDممققتتصصررةة ععللىى ممسسأأللةة 
 .XXX sTLD غغييرر ممررغغووبب ففييهه ببصصففةة ععااممةة، ووإإذذاا للمم ييححددثث ححججبب TLDووننححنن ننتتففقق ببأأنن ححججبب 
 خختتللففةة ععنن االلححججبب االلذذيي ييححددثث ععااددةة ففللييسس ههننااكك ددللييلل ععللىى أأنن االلننتتييججةة سسووفف تتككوونن مم
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"للاا تتننظظرر  GAC ففيي االلممععللووممااتت االلممققددممةة ممنن ققببلل ممججللسس االلإإددااررةة للتتججييبب ععنن ممخخااووفف GAC 
 ." ييففيي ببممععااييييرر االلأأممااننICMببششأأنن مماا إإذذاا ككاانن تتططببييقق 

 GAC �م�ش�ا�و�ر�ا�ت�ا�ب �ع�د�م �إ�ت�ب�ا�ع �ب�أ�س

 مممماا إإذذاا GACااللممججللسس ببششأأنن ممخخااووفف ققاامم ممججللسس االلإإددااررةة ببتتققددييمم ككلل االلممععللووممااتت االلممططللووببةة إإللىى 
ففففيي ذذللكك االلووققتت االلذذيي صصددرر ففييهه ققرراارر ممججللسس االلإإددااررةة   ييففيي ببممععااييييرر االلأأمماانن.ICMككاانن تتططببييقق 
ووممعع ذذللكك، ققببلل ممججللسس  2005، ككاانن االلممججللسس ققدد أأتتمم االلتتووصصلل إإللىى ققرراارر ححوولل ممععااييييرر االلأأمماانن االلممططللووببةة.
ييففيي ببممععااييييرر االلأأمماانن، ووللنن ييققوومم  ببأأنن ققرراارر ممججللسس االلإإددااررةة ففيي ييووننييوو IRP 2005االلإإددااررةة االلآآنن ههييئئةة 
 للللممججللسس أأييةة ففررصصةة للإإععااددةة ققرراارر sTLDللاا تتووففرر ععممللييةة  ممججللسس االلإإددااررةة ببإإععااددةة االلننظظرر ففيي ههذذاا االلققرراارر.
 االلممققتتررحح ععللىى أأسسسس االلتتككففلل ببههاا ICMععاامم 2005 ووأأنن أأيي ررففضض ففيي االلووققتت االلررااههنن للااتتففااقق تتسسججييلل 
 ممررااججععةة GACووببإإممككاانن  .IRPـ  للICMممنن ششأأننهه أأنن ييععييدد االلممسساائئلل االلإإججرراائئييةة االلتتيي أأددتت إإللىى ططررحح 
، إإذذاا ككااننتت تتررغغبب ببممررااججععةة االلممععللووممااتت االلإإضضااففييةة االلتتيي ععززززتت IRPااللببيياانن ووااللممسستتننددااتت االلممققددممةة إإللىى 
ييممككننكك ممررااججععةة تتللكك االلمموواادد  ببيياانن االلممججللسس إإللىى أأنن ممععااييييرر االلررققااببةة تتمم االلااتتففااقق ععللييههاا ففيي ععاامم 2005.
  .http://www.icann.org/en/irp/icm-v-icann.htmععللىى االلممووققعع االلإإللككتتررووننيي االلتتاالليي 

 ععااممةةااللتتععللييققااتت ففيي االلللممججللسس للققدد ننظظرر اا دد.

 ععللىى ااتتففااقق االلتتسسججييلل االلممققتتررحح أأنن 2010أأظظههررتت تتععللييققااتت ممننتتددىى االلتتععللييقق االلععاامم 
 ااتتففااقق أأييقق ععللىى  ححوولل مماا إإذذاا ككاانن ممنن االلممففتتررضض ععللىى االلممججللسس أأنن ييوواافف�ل�ا �ت�ز�ا�ل �م�ن�ق�س�م �ا�ل�م�ج�ت�م�ع
، للييسس ففققطط ااتتففااقق االلتتسسججييلل االلخخااصص االلممططررووحح ععببرر االلإإننتتررننتت للللتتععللييقق .XXX sTLDتتسسججييلل 
24 أأغغسسططسس االلععاامم ببتتااررييخخ  2010. ووببااللإإششااررةة إإللىى ااههتتمماامم ICANN االلممننصصبب ععللىى ممسسؤؤووللييتتههاا ععنن 
، ففإإنن االلممججللسس للييسس ففيي ممووققفف للتتججااههلل ققررااررااتتههاا IRPععممللييااتتههاا ووققببوولل االلممججللسس ببننتتاائئجج ببيياانن 
  .XXX sTLDااللأأووللييةة ببببسسااططةة ووتتححددييدد االلآآنن أأننهه للاا ييتتففقق ممعع ممننظظوورر ممققددممةة 

 ققدد ححااززتت ممععااييييرر االلررققااببةة ممععلللليينن أأنن ICMييخختتللفف ككثثييرر ممنن االلممععللققيينن ححوولل االلتتققددييرر أأنن 
ICM للمم تتححسسنن تتممثثييلل ههددفف االلممننظظممةة االلممككففووللةة ووههننااكك ععججزز ففيي االلددععمم االلححققييققيي ددااخخلل ممننظظممةة تتررففييهه 
ووببسسبببب أأنن االلممججللسس ققدد ققببلل ننتتاائئجج االلللججننةة أأنن ققرراارر  ، ووككذذللكك االلححجججج االلأأخخررىى ذذااتت االلصصللةة.االلببااللغغيينن
االلممججللسس ببتتااررييخخ ييووننييوو 2005 ققدد ااععتتببرر أأنن ممععااييييرر االلررققااببةة ككااففييةة، ففإإنن االلممججللسس للنن ييععييدد ههذذاا 
 للللممججللسس أأييةة ففررصصةة للإإععااددةة ققرراارر ععاامم 2005 ووأأنن أأيي sTLDللاا تتووففرر ععممللييةة  يي االلووققتت االلررااههنن.االلققرراارر فف
 االلممققتتررحح ععللىى أأسسسس االلتتككففلل ببهه ممنن ششأأننهه أأنن ICMررففضض ففيي ووققتتنناا االلححاالليي للااتتففااقق تتسسججييلل 
 sTLDففإإنن ععممللييةة ععللااووةة ععللىى ذذللكك،  .IRP للـ ICMييععييدد االلممسساائئلل االلإإججرراائئييةة االلتتيي أأددتت إإللىى ططررحح 
RFP تتضضمم االلممننظظممةة االلممذذككووررةة تتححتت االلررععااييةة ججممييعع ممززوودديي االلإإننتتررننتت االلممررججححيينن ددااخخلل  للمم تتتتططللبب أأنن
 ههيي االلممننظظممةة االلتتيي تتررغغبب ممؤؤسسسسةة االلررققااببةة sTLD RFPممننظظممةة ععااللممييةة، ووأأنن االلممننظظممةة االلممششاارر إإللييههاا ففيي 
 االلممذذككووررةة تتححتت االلررععااييةة ييممككننههمم sTLDووأأنن أأووللئئكك ممممنن للييسستت للههمم ررغغببةة ففيي ممششااررككةة ممننظظممةة  ببخخددممتتههاا.
 للتتععررييفف االلتتللققاائئيي.ععززلل أأننففسسههمم ععنن اا

ووييععااررضض ببععضض االلممععللققيينن ااتتففااقق االلتتسسججييلل االلممققتتررحح ببسسبببب االلممسساائئلل االلممتتععللققةة 
ببااللأأسسععاارر ممععلللليينن أأنن ررسسوومم االلتتسسججييلل ععااللييةة ججدداا أأوو أأنن االلححددوودد االلققصصووىى للللأأسسععاارر ممنن االلممففتتررضض أأنن 
ووللاا تتووججدد تتععددييللااتت ممططللووببةة للااتتففااقق االلتتسسججييلل االلممققتتررحح للتتححددييدد ههذذهه  تتووضضعع ففيي االلتتسسججييلل.
ففيي ححيينن أأنن  سسععييرر خخددممااتت االلتتسسججييلل ممتتررووككةة ععمموومماا إإللىى تتققددييرر االلتتسسججييلل.ووأأنن تت االلتتععللييققااتت.
ICANN ققدد ضضممتت ححددوودد ققصصووىى للللأأسسععاارر ففيي ببععضض ااتتففااققييااتت االلتتسسججييلل االلققددييممةة، ففإإننههاا ققدد 
 ووففييررييسساايينن ووووززااررةة االلتتججااررةة أأوو ععنندد ططللبب ICANNضضممتتههاا ععللىى إإثثرر ممففااووضضااتت خخااصصةة ببيينن 
ةة ببتتككااللييفف ووااللتتززااممااتت االلتتسسججييللااتت ووإإللىى ححدد ععننووننةة االلممععللققيينن للللممسساائئلل االلممتتععللقق االلتتسسججييلل.
 ققدد ققااممتت ببااتتخخااذذ إإججررااءااتت للتتققللييلل تتللكك ICM ككمماا ذذككرر سسااببققاا، ففإإنن .XXX sTLDااللددففااععييةة ددااخخلل 
 االلتتككااللييفف ووععررضض آآللييااتت ححققووقق ححممااييةة.

 "االلببااللغغييننييععااررضض االلممععللققوونن ااتتففااقق االلتتسسججييلل االلممققتتررحح ببسسبببب ننققصص تتععررييفف "ممضضمموونن 
للاا ييممككنن تتععددييلل ااتتففااقق وو ووففقق ممععااييييرر ممججههووللةة. ييؤؤدديي إإللىى االلتتننققييحح االلححككوومميي للللممضضمموونن ققددااللذذيي 
 االلببااللغغييننإإذذاا تتمم ددممجج االلششررووطط االلممتتععللققةة ببتتععررييفف ممضضمموونن  االلتتسسججييلل للمموواائئممةة تتللكك االلتتععللييققااتت.
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 ققدد تتتتححرركك ببصصووررةة ججاائئررةة ففيي ممججاالل تتططببييقق ICANN، ففإإنن .XXX sTLDإإللىى ااتتففااقق تتسسججييلل 
 للللممضضمموونن ممنن خخللاالل ييممككنن تتححددييدد أأففضضلل تتععررييفف االلممضضمموونن ممنن خخللاالل ججههوودد االلتتووااففقق االلتتععااققددييةة.
 .ICANNتتننققييةة االلسسييااسسااتت ممعع االلممننظظممةة االلررااععييةة ححييثث للاا ييععتتببرر أأممرراا ممججههووللاا ببااللننسسببةة إإللىى 

ييححتتجج ككثثييرر ممنن االلممععللققيينن ببأأنن سسييااسسااتت IFFOR للمم تتححدددد ببععدد ببششككلل ججييدد ووأأظظههررتت ققللققاا 
 ووااللققددررةة ععللىى االلتتععللييقق االلككاامملل ععللىى ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل االلممققتتررححةة .XXX sTLD ببخخصصووصص تتققددييمم
للاا تتتتططللبب ههذذهه االلتتععللييققااتت أأيي تتغغييييرر للااتتففااققييةة االلتتسسججييلل   ككاامملل للتتللكك االلسسييااسسااتت.ببددوونن ككششفف
ييممككننككمم ممررااججععةة االلممللححقق S ببخخصصووصص ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل االلممققتتررححةة ممنن خخللاالل االلررااببطط  االلممققتتررححةة.
-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-appendix-sااللتتاالليي: 
clean-23aug10-en.pdf سسييااسسةة االلتتففووييضض للتتووففييرر سسللططةة للـ ICM.IFFORببااللتتاالليي ففإإنن   وو
ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل االلممققتتررححةة للمم تتتتضضممنن سسييااسسااتت IFFOR ووللاا ييتتططللبب تتححددييدد أأككثثرر 
ووههذذاا االلتتففووييضض للسسللططةة  سس للللممووااففققةة ععللىى ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل.للللسسييااسسااتت االلخخااصصةة ممنن أأججلل االلممججلل
 ASIA. ممثثلل sTLDصصننعع االلسسييااسسااتت ييععتتببرر ججززءاا ممنن ااتتففااققييااتت تتسسججييلل 
(http://www.icann.org/en/tlds/agreements/asia/appendix-s-06dec06.htm#2وو ).CAT 
(http://www.icann.org/en/tlds/agreements/cat/cat-appendixS-22mar06.htm ققااممتت .) ICM 
 .XXXللددىى  ببخخصصووصص االلسسييااسسااتت االلأأسسااسسييةة االلممسستتققببللييةة ICANNببتتققددييمم ااححتتججااججااتت ممععييننةة إإللىى 
sTLD سسييااسسااتت  ككمماا تتمم تتححددييددهه ففيي ووثثييققةةIFFORووتتععتتممدد ععللىى ممللاائئممةة   االلأأسسااسسييةةICM للتتللكك 
ةة االلتتسسججييلل االلسسييااسسااتت االلأأسسااسسييةة االلتتيي ييتتططللعع االلممججللسس ننححووههاا ممعع االلممووااففققةة ععللىى ااتتففااققيي
 االلممققتتررححةة.

ققددمم االلممععللققوونن أأييضضاا ااققتتررااححااتت ممححددددةة ببخخصصووصص تتععززييزز أأككثثرر للححققووقق االلممللككييةة االلففككررييةة 
ووككمماا ذذككرر سسااللففاا، ففإإنن االلممججللسس  ووححممااييةة االلععللااممااتت االلتتججااررييةة خخللاالل ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل االلممققتتررححةة.
 االلخخااصصةة ببححققووقق االلممللككييةة االلففككررييةة ووااللععللااممااتت االلتتججااررييةة ICMييأأخخذذ ببععيينن االلااععتتبباارر ااققتتررااححااتت 
 ووااللتتيي تتتتععددىى أأييضضاا االلححممااييةة االلممططببققةة GACااللتتيي تتععتتببرر ككااففييةة للتتللببييةة االلققللقق االلذذيي تتثثييررهه 
ففيي ححيينن أأنن االلممججللسس ييششججعع ععللىى ممززييدد ممنن االلااببتتككااررااتت ففيي  ححاالليياا ففيي تتسسججييللااتت أأخخررىى ععددييددةة.
ححممااييةة االلتتسسججييلل، ففإإننهه للييسس ممنن االلضضرروورريي االلممططااللببةة ببتتععددييلل ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل االلممققتتررححةة 
 ببااتتففااققييةة تتسسججييلل ممققتتررححةة ICANN إإللىى ICMممنن االلممممككنن أأنن تتررججعع  ككااسستتججااببةة للتتللكك االلتتععللييققااتت.
 تتررغغبب ببااللأأخخذذ ففيي االلااععتتبباارر أأيياا ممنن تتععللييققااتت االلخخطططط االلممققتتررححةة ققببلل ICMتتممتت ممررااججععتتههاا إإذذاا ككااننتت 
 تتننففييذذ ااتتففااققييةة االلتتسسججييلل.

 ووييققرر .XXX sTLDااللممووااففققةة ععللىى ااتتففااقق تتسسججييلل ككثثييرر ممنن االلأأععضضااء ببااللممننظظممةة ييددععمم 
 للططررحح ممننااففسسةة ععللىى ICANN ممههممةة .XXX sTLDووسسييخخددمم تتققددييمم  ععللييققااتت.ككذذللكك تتللكك االلتتااللممججللسس 
 ICANN االلتتززااممااتت .XXX sTLDسستتززوودد االلممووااففققةة ععللىى ااتتففااققييةة تتسسججييلل  تتسسججييلل أأسسممااء االلننططااققااتت.
 للععممللييااتت االلممححااسسببةة ككمماا ييككوونن ICANNببااللممححااسسببةة ووااللششففااففييةة ووييككوونن ممتتممااششيياا ممعع االلتتززاامم 
ييتتووقق   االلممسستتققللةة.ICANNخخدداامم االلأأوولل للععممللييةة ااسستتععررااضض ممتتممااششيياا ممعع ببيياانن االلللججننةة االلصصااددرر للللااسستت
 ففيي االلووققتت االلممننااسسبب للععددةة أأسسبباابب ووتتععتتببرر االلممووااففققةة .XXX sTLDككثثييرر ممنن االلممععللققيينن للإإددخخاالل 
 ععللىى ااتتففااقق االلتتسسججييلل ننتتييججةة للتتللكك االلااههتتممااممااتت. 

 �ا�ل�ت�أ�ث�ي�ر .5

للممننظظممةةممنن خخللاالل االلممووااففققةة ععللىى ااتتففااققييةة لل  االلسسللببييةة أأوو االلإإييججااببييةةتتأأثثييررااتتاالل أأ.
 ييللااللتتسسجج
 

 ففإإنن أأيي ققرراارر .XXX sTLDففيي االلممننظظممةة ففييمماا ييتتععللقق ببتتققددييمم االلدداائئرر ننظظرراا للللخخللاافف 
ووععللىى  ؤؤدديي إإللىى ككللاا ممنن االلتتأأثثييرر االلإإييججااببيي ووااللسسللببيي للللممننظظممةة.ييببخخصصووصص ااتتففااقق االلتتسسججييلل سس
 االلخخااصص sTLD ببآآللييااتت ممسسؤؤووللييااتتههاا ووإإتتمماامم ممععااللججةة ططللبب ICANN 2004ككلل، ففققدد ققرررر االلممججللسس تتععههدد 
 ثثققةة ICANNييؤؤككدد ههذذاا االلققرراارر ووييممننحح ممننظظممةة  إإللىى تتأأثثييرر إإييججااببيي للللممننظظممةة. ووااللذذيي سسييؤؤدديي ICMببـ 
  ببااللممححااسسببةة ووااللااللتتززاامم ببععممللييااتتههاا.ICANNممججددددةة ففيي االلتتززااممااتت 
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ووععللىى االلأأررججحح سسييككوونن االلتتأأثثييرر االلسسللببيي للللممننظظممةة ععللىى أأووللئئكك االلذذيينن للمم ييددععمموواا ففككررةة 
لل ببااللتتببععااتت االلتتيي . ووممعع ذذللكك، ففإإنن ررففضض االلممووااففققةة ععللىى ااتتففااققييااتت االلتتسسججييXXX sTLDتتققددييمم 
 االلتتححرركك ننححوو تتققددييمم ICANNللييسس للههاا إإججممااعع ددععمم ممنن ققببلل االلممننظظممةة للييسس خخيياارراا ممققببووللاا ممعع ااسستتممرراارر 
gTLDs ججددييددةة أأككثثرر. 

 )االلخخططةة االلإإسستتررااتتييججييةة ووخخططةة ICANNههلل االلتتأأثثييررااتت االلممااللييةة أأوو االلننتتاائئجج ععللىى  بب.
 االلتتششغغييلل ووااللممييززااننييةة(؛ ععللىى االلممججتتممعع وو/أأوو االلععااممةة؟
 

 �ر�س�و�م �ا�ل�ت�س�ج�ي�ل �و�ر�س�و�م ICANN �ف�س�ي�ك�و�ن �م�ن �ح�ق �.XXX sTLDو�ب�م�ج�ر�د �ط�ر�ح �ت�س�ج�ي�ل  
  �ع�ل�ى �ا�ل�ن�ح�و �ا�ل�م�ح�د�د �ف�ي �ا�ت�ف�ا�ق �ا�ل�ت�س�ج�ي�ل.�.XXX sTLDت�س�ج�ي�ل �م�ا �ق�ب�ل �ا�ل�ا�س�م �ل�ل�ت�س�ج�ي�ل �ف�ي 
 �ب�م�ا �ف�ي �ذ�ل�ك �ا�ل�أ�ن�ش�ط�ة �ا�ل�م�ت�ع�ل�ق�ة �ب�ا�ل�ت�س�ج�ي�ل �و�أ�ن�ش�ط�ة �ICANNو�س�ت�ع�ز�ز �ت�ل�ك �ا�ل�ر�س�و�م �ع�م�ل�ي�ا�ت 
�م �إ�ج�ر�اء �ت�ه�د�ي�د�ا�ت �ل�ب�دء �إ�ج�ر�اء �ق�ا�ن�و�ن�ي �إ�ذ�ا  �أ�ي�ض�ا �ت�أ�ث�ي�ر�ا�ت �م�ا�ل�ي�ة �ف�ي �ح�ا�ل �ت�ICANNق�د �ت�و�ا�ج�ه  �ا�ل�ا�ل�ت�ز�ا�م.
�ع�ل�ا�و�ة �ع�ل�ى �ذ�ل�ك٬، �ب�م�ا �أ�ن �ش�ك�ا�و�ى �ا�ل�ا�ل�ت�ز�ا�م �ا�ل�ت�ع�ا�ق�د�ي �ل�ي�س�ت  �و�ا�ف�ق �ا�ل�م�ج�ل�س �ع�ل�ى �ا�ت�ف�ا�ق �ا�ل�ت�س�ج�ي�ل.
  �م�ع�ل�و�م�ة �ف�ي �ا�ل�و�ق�ت �ا�ل�ر�ا�ه�ن٬، �ف�إ�ن �ك�ث�ي�ر�ا �م�ن �ا�ل�ت�أ�ث�ي�ر�ا�ت �ا�ل�م�ا�ل�ي�ة �س�ت�ق�ع �ع�ل�ى �ذ�ل�ك �ا�ل�ج�ا�ن�ب �م�ن �ا�ل�م�ن�ظ�م�ة.

�م�ة �ا�ل�و�ا�ق�ع�ة �ت�ح�ت �ا�ل�ر�ع�ا�ي�ة �أ�ن �ي�س�ج�ل�و�ا �و�ق�د �ي�خ�ت�ا�ر �أ�ع�ض�اء �ا�ل�م�ن�ظ�م�ة �و�ا�ل�ع�ا�م�ة �ا�ل�أ�ع�ض�اء �ف�ي �ا�ل�م�ن�ظ
�ب�ا�ل�إ�ض�ا�ف�ة �إ�ل�ى �ذ�ل�ك٬، �ق�د �ي�ك�و�ن   �و�ي�ق�و�م�و�ا �ب�ت�س�د�ي�د �ر�س�و�م �ا�ل�ت�س�ج�ي�ل �ا�ل�م�ح�د�د�ة.�.XXX sTLDأ�س�م�اء �ل�د�ى 
�ه�ن�ا�ك �ت�أ�ث�ي�ر�ا�ت �م�ا�ل�ي�ة �ل�أ�ع�ض�اء �ا�ل�م�ن�ظ�م�ة �ا�ل�آ�خ�ر�ي�ن �ع�ل�ى �أ�س�ا�س �ا�خ�ت�ي�ا�ر�ا�ت �ا�ل�ع�م�ل �ا�ل�ت�ي �ق�ا�م�و�ا �ب�ه�ا 
 �أ�خ�ر�ى.�ب�خ�ص�و�ص �أ�غ�ر�ا�ض �ح�ق�و�ق �ا�ل�م�ل�ك�ي�ة �و�ا�ل�ع�ل�ا�م�ا�ت �ا�ل�ت�ج�ا�ر�ي�ة �ب�ي�ن �ا�ل�أ�م�و�ر �ا�ل

 ممسساائئلل االلأأممنن ووااللااسستتققرراارر ووااللممررووننةة االلممتتععللققةة ببـ DNS جج.

 �و�ق�ا�م�ت �ب�م�ش�ا�ر�ك�ة sTLD RFP �ب�ا�س�ت�ي�ف�اء �ج�م�ي�ع �ا�ل�م�ع�ا�ي�ي�ر �ا�ل�ف�ن�ي�ة �ا�ل�أ�و�ل�ي�ة �ا�ل�خ�ا�ص�ة �بـ �ICMق�ا�م�ت 
Afilias – و�ب�ا�ل�ت�ا�ل�ي٬، �ل�ا �ت�و�ج�د �أ�ي �أ�س�س �م�و�ا�ج�ه�ة   �ل�أ�د�اء �ع�م�ل�ي�ا�ت�ه�ا �ا�ل�أ�س�ا�س�ي�ة.– �م�ش�غ�ل �ت�س�ج�ي�ل �م�ؤ�س�س�
�ا�س�ت�ق�ر�ا�ر �و�ا�ل�م�ر�و�ن�ة �م�ت�ع�ل�ق�ة �بـ DNS �ع�ل�ى �أ�س�ا�س �ت�ق�د�ي�م �ه�ذ�ا �ل�ق�ل�ق �ا�ل�ف�ن�ي �ب�خ�ص�و�ص �م�س�ا�ئ�ل �ا�ل�أ�م�ن �و�ا�ل
 �ق�د �ي�ع�ز�ز �إ�م�ك�ا�ن�ي�ة �ا�س�ت�خ�د�ا�م �.XXX sTLDو�ا�ل�م�ج�ل�س �ع�ل�ى �د�ر�ا�ي�ة �ب�أ�ن �و�ج�و�د  �ا�ل�ن�ط�ا�ق �ا�ل�ج�د�ي�د �ع�ا�ل�ي �ا�ل�أ�د�اء.
�م�ع �ذ�ل�ك٬، �ت�ن�ص �م�ذ�ك�ر�ة �ا�ل�م�ج�ل�س �ع�ل�ى   �ا�ل�إ�ل�ك�ت�ر�و�ن�ي�ة.�.XXX sTLDا�ل�ت�س�ل�س�ل �ل�م�ن�ع �ا�ل�د�خ�و�ل �إ�ل�ى �م�و�ا�ق�ع 
 �ي�و�ج�د �د�ل�ي�ل٬، �ف�إ�ن �ا�ل�ن�ت�ي�ج�ة �س�ت�ك�و�ن �م�خ�ت�ل�ف�ة �ع�ن �ا�ل�م�ن�ع �ا�ل�ذ�ي  �و�ل�ا�XXXأ�ن�ه �إ�ذ�ا �ح�د�ث �ب�ع�ض �ا�ل�م�ن�ع �لـ 
 .�DNSي�ح�د�ث �ب�ا�ل�ف�ع�ل �و�ل�ا �ي�ح�د�د �ا�ل�م�ج�ل�س �ه�ذ�ا �ا�ل�أ�م�ر �ع�ل�ى �أ�ن�ه �خ�ط�ر �ع�ل�ى �ا�ل�أ�م�ن �ا�ل�ع�ا�م �و�ا�س�ت�ق�ر�ا�ر �و�م�ر�و�ن�ة 
  
 �ا�ل�م�ج�ل�س �ا�س�ت�ع�ر�ض�ه�ا �ا�ل�ت�ي �ا�ل�ه�ا�م�ة �ا�ل�م�و�ا�د .6

-http://www.icann.org/en/tlds/new-stld ااننظظرر .("RFP") االلممققتتررحح ططللبب .1
rfp/new-stld-application-parta-15dec03.htm. 

 ااننظظرر .االلممسستتققلل االلممننظظممةة تتققييييمم ممججللسس ووتتققررييرر االلررققااببةة .2
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/PostAppD.pdf. 

-http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps ااننظظرر .ICM االلتتككممييللييةة االلتتققييييمم مموواادد .3
19mar04/AppE-30nov05.pdf. 

 ااننظظرر .(2010 ففببررااييرر 19) االلممسستتققللةة االلممررااججععةة للججننةة ببيياانن .4
http://www.icann.org/en/irp/ 
icm-v-icann/irp-panel-declaration-19feb10-en.pdf. 

 ممنن (2011 ففببررااييرر 11) GAC ممششااووررااتت ممعع االلممتتممااششييةة االلممججللسس ممووققفف أأووررااقق تتتتااحح .5
-http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey-to-to االلتتاالليي االلررااببطط خخللاالل
dryden-10feb11-en.pdf. 
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 االلععننااييةة وومموواادد 2010 أأغغسسططسس ببتتااررييخخ االلممققتتررحح ICM تتسسججييلل ااتتففااقق ييتتااحح .6
-http://www.icann.org/en/public االلتتاالليي االلررااببطط خخللاالل ممنن االلووااججببةة
comment/public-comment-201009-en.htm#xxx-revised-icm-agreement. 

 االلررااببطط خخللاالل ممنن االلممققتتررححةة االلتتسسججييلل ااتتففااققييةة ببخخصصووصص االلععااممةة االلتتععللييققااتت تتتتااحح .7
 ووييششمملل ،/http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement االلتتاالليي
 االلررااببطط خخللاالل ممنن االلععااممةة االلتتععللييققااتت ووتتححللييلل ممللخخصص
http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement/msg00723.html 

 2 ببتتااررييخخ خخططاابب (2) ووووللييننغغتتوونن ببيياانن (1) :ييلليي مماا GAC ااتتصصااللااتت تتضضمم .8
 ممججللسس ررئئييسس إإللىى GAC للـ االلممننتتخخبب ووااللررئئييسس  ممنن االلررئئييسس2007 ففببررااييرر
ICANN (3) أأغغسسططسس 4 ببتتااررييخخ خخططاابب (4)وو للششببووننةة ننببيياا 2010 ررئئييسس ممنن GAC 
 ممااررسس 16 ببتتااررييخخ خخططاابب (6)وو تتااخخييننااككاارر ببيياانن (5)وو ICANN ممججللسس ررئئييسس إإللىى
2011 ممنن GAC االلإإددااررةة ممججللسس ررئئييسس إإللىى. 

 


