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 ICANN �إ�د�ا�ر�ة �م�ج�ل�س �ا�ل�ص�ا�د�ر �ع�ن �ا�ل�م�ش�ت�ر�ك�ة �ا�ل�م�ل�ك�ي�ة �ق�ر�ا�ر �ح�ي�ث�ي�ا�ت

 �م�ق�د�م�ة .1

تتععززييزز ههوو 1998 ففيي االلععاامم ICANNممنن أأججللههاا تتأأسسسستت ككاانن ممنن ببيينن االلأأههدداافف االلتتيي 
ووههوو ممنن ههييئئةة ففررددييةة ) - تتااررييخخ ققببلل ههذذاا االل–ووااللذذيي تتأأللفف ننظظاامم ااسسمم االلننططااقق ففيي االلتتننااففسسييةة 
Network Solutions, Inc.) سسججللااتت ققااممتت ببتتششغغييلل االلتتيي وو.COMوو .NETوو .ORG  ككمماا ككااننتت
 ممعع ووززااررةة ICANNممذذككررةة االلتتففااههمم االلتتيي ووققععتتههاا تتححتتوويي وو للتتللكك االلههييئئااتت.االلووححييدد االلممسسججلل 
 االلتتججااررييةة ببااللووللااييااتت االلممتتححددةة االلأأممررييككييةة ععللىى االلففققررةة االلتتااللييةة:

 ممنن ششأأننههاا االلسسممااحح ببططررييققةة DNSددااررةة ههذذهه االلااتتففااققييةة إإتتععزززز 
ففيي  االلممسستتههللكك ووااخختتييااررددععمم االلتتننااففسسييةة أأنن تتللآآللييااتت االلسسووقق 
  االلإإددااررةة االلتتققننييةة للـ DNS إإللىى تتققللييلل االلممننااففسسةة تتؤؤدديي ههذذهه . ووسسووفف
ككمماا سستتععمملل ععللىى تتححسسيينن ااخختتيياارر االلممسستتههللكك ووسسووفف االلننففققااتت 
 اا.ًتتررضضييهه أأييضض

http://www.icann.org/en/general/icann-mou-25nov98.htm. تتننصص للوواائئحح ووICANN 
االلتتأأسسييسسييةة االلأأخخررىى ععللىى أأنن تتععززييزز االلتتننااففسسييةة ببععممللييةة االلتتسسججييلل غغييررههاا ممنن االلووثثاائئقق وو
 .2.6 ، االلممااددةة 1، االلققسسممICANNللوواائئحح  ررااججعع االلأأسسااسسييةة. ICANNللأأسسممااء االلننططااقق أأححدد ممههممااتت 

ففوواائئدد تتححققييقق إإللىى  مممماا أأددىى ببممسستتووىى االلممسسججلل ككببييررةة ممننااففسسةة ICANN  خخللققتتللققدد
تتننااففسسييةة تتععززييزز  خخططووااتت تتججااهه ICANNخخذذ تتتتللمم ووققتت ققررييبب، ووححتتىى  يينن.للممسستتههللككععددييددةة لل
 ببخخصصووصصللممججللسس للااللههااممةة إإججررااءااتت االلااللتتااللييةة االلممااددةة ووتتللخخصص  ببممسستتووىى االلسسججلل.ذذااتت ففاائئددةة 
وومماا ييلليي  . ففييههااااللممججللسسااللتتيي ننظظرر االلممللككييةة االلممششتتررككةة للللسسججللااتت ووااللممققتتررححااتت االلررئئييسسييةة 
االلسسممااحح ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة  ببووررااء ااتتخخااذذ ققررااررللتتححللييلل االلممججللسس ووااللأأسسبباابب أأييضضًاا ووصصفف 
 ررااججعع  5 ننووففممببرر 2010. االلصصااددرر ففييققررااررااللضضممنن االلظظررووفف ووااللححااللااتت االلممححددددةة االلممووضضححةة ففيي 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm. 

 �ا�ل�م�ل�ك�ي�ة �ا�ل�م�ش�ت�ر�ك�ة�ظ�ر �ا�ل�م�ج�ل�س �ف�ي �م�س�أ�ل�ة �ا�ل�ت�ت�ب�ع �ا�ل�ت�ا�ر�ي�خ �ل�ن .2

للننظظرر االلممججللسس ففيي ممسسأأللةة االلممللككييةة ععللىى االلتتتتببعع االلتتااررييخخيي ههذذاا االلققسسمم  ييننصص
 ممسسججلليينن.االلسسججللااتت ووااللممششتتررككةة لللل

 ممسسأأللةة االلممللككييةة االلممششتتررككةة ففيي ععددةة ICANNممججللسس ببححثث ققببلل االلععاامم 2010،  •
ةة سسييااسسةة ررسسممييةة ببممععررففأأننهه للمم تتووضضعع أأييةة ذذللكك آآخخذذًاا ففيي االلااععتتبباارر ررغغمم ممننااسسببااتت 
 ببححااللةة االلممللككييةة ICANNووسسووااء سسممححتت  .ICANNللددىى  ااتتسسييااسساالل ووضضععههييئئااتت 
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ففققدد تتمم تتححددييدد  ،ييتتمم ذذللككممددىى إإللىى أأيي ووااللممششتتررككةة ففيي االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن 
أأنن نن ععللىى االلررغغمم مم ،االلتتععااققددييةة ممووححددةةووللمم تتككنن االلأأححككاامم  .ببططررييققةة تتععااققددييةةذذللكك 
دد ببععضض االلسسججللااتت االلممممننووععةة ممنن ااممتتللااكك أأككثثرر ممنن 15% ممنن أأيي ممسسججلل ممععتتمم
ففيي االلتتففااووضض ففققدد ككاانن ننتتييججةة  %15االلممققرررر ببـ االلأأصصلليي  االلححددأأمماا  .ICANN للـ
 .ااتتللسسييااسسووضضعع لل ععممللييةة ةةأأييممققااببلل 
ببععضض ففيي ووضضعع االلققييوودد ععللىى ققددررةة  ICANNااللتتيي أأممضضتتههاا ووططوواالل االلففتتررةة  1
 ICANNللمم تتققييدد ففيي االلسسججللااتت، ممللككييةة ففيي االلححصصوولل ععللىى ممززاايياا االلااللسسججللااتت 
ااممتتللكك ببععضض االلأأممرر، ففيي ححققييققةة ، ببلل االلسسججللااتتففيي ممصصااللحح ححييااززةة االلممسسججلليينن ممنن 
 ممصصااللحح ببااللسسججللااتت.ببااللففععلل االلممسسججلليينن 

االلححااججةة إإللىى إإببرراازز  ةةججددييدد gTLDs للـ ICANN ححييثث أأددىى تتططووييرر وو،ببممرروورر االلووققتتوو ·
ااههتتممااممهه االلممججتتممعع ععنن ححييثث أأععرربب إإللىى ننممااذذجج تتججااررييةة ممخختتللففةة ببسسووقق ااسسمم االلننططااقق وو
للممججللسس االلننظظرر  ففققدد ببددأأ اا،االلتتققييييددااتت االلتتععااققددييةة للللممللككييةة االلممششتتررككةةببتتععددييلل 
  ببععيينن االلااععتتبباارر للللممللككييةة االلممششتتررككةة للللسسججلل/االلممسسججلل.

 إإججررااء ددررااسسةة ااققتتصصااددييةة للتتححددييدد االلممششككللااتت ICANNففووضضتت ووففيي ببددااييةة االلأأممرر،  ·
 تتققررييرر ررااججعع االلتتققييييددااتت.االلتتخخللصص ممنن ووتتأأثثييرر االلممتتععللققةة ببااللتتككاامملل االلررأأسسيي 
 23CRA International أأككتتووببرر 2008 ممنن 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/crai-report-24oct08-en.pdf.  

ففيي سسييددننيي ببااسستترراالليياا 22 ييووننييوو 2009 االلممننععققدد ففيي  ICANNففيي ااججتتممااعع وو ·
االلتتككاامملل االلررأأسسيي ببيينن االلممسسججلليينن " ووررششةة ععمملل ممططووللةة ببععننوواانن ICANNممججللسس أأققاامم 
ععررووضضًاا تتققددييممييةة أأللققااههاا  تتضضممننتت "ةةااللااققتتصصااددييااللممززاايياا ووااللممسسااووئئ  –سسججللااتت وواالل
ووأأححدد االلممسستتششاارريينن االلققااننووننيييينن ممنن االلخخااررجج. خخببررااء االلااققتتصصاادد ععدددد ممنن 
http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/ 
presentation-vertical-separation-22jun09-en.pdf.  

ففيي سسوولل ببككوورريياا  27 أأككتتووببرر 2009االلممننععققدد ففيي  ICANNففيي ااججتتممااعع وو ·
االلممللككييةة االلممششتتررككةة. ممسسأأللةة االلججننووببييةة ننااققشش االلممججللسس ممررةة أأخخررىى 
http://sel.icann.org/node/6768.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 )االلممسسممااةة ففيي االلووققتت االلححاالليي .Network Solutions, Inc ووICANNووااللممففااووضضااتت االلححااددثثةة ببيينن  1
VeriSign ووووززااررةة االلتتججااررةة االلأأممررييككييةة تتححدددد ححققييققةة أأنن ) Network Solutions ككااننتت ففيي ذذللكك االلووققتت االلسسججلل 
 تتققوومم ععللىى ععممللييةة إإننششااء االلتتننااففسسييةة ففيي سسووقق ICANN ووككااننتت ORG.وو NET. ووCOM. ووااللممسسججلل االلررئئييسسيي للـ
 ممططااللببةة ببففصصلل ععممللييااتت تتششغغييلل االلممسسججلل ععنن ععممللييااتت تتششغغييلل االلسسججلل. Network Solutionsااللممسسججلل ووككااننتت 
 ببااممتتللااكك 15% ففققطط ممنن تتججااهه االلممسسججلل االلععااممللةة Network Solutions ووننتتييججةة االلممففااووضضااتت تتممثثلل ففيي االلسسممااحح للـ
)ووووااففققتت  Network Solutions أأننههاا للمم تتععدد تتخخددمم ممششغغلل .ORG). 



3 

2010،�ففيي ااسستتججااببةة للططللبب ممنن االلممججتتممعع أأععللنن ممججللسس ممننظظممةة ددععمم  ييننااييرر ففيي 28وو ·
"االلأأسسممااء االلععااممةة ) GNSO")  للسسييااسسةة ححوولل االلممللككييةة االلممششتتررككةة ووضضعع ببددء ععممللييةة
 .ووججهه االلسسررععةةببيينن االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن ععللىى 
http://gnso.icann.org/resolutions/#201001.  

12 ممااررسس 2010 ببتتااررييخخ ففيي ننييررووببيي ببككييننيياا االلممننععققدد  ICANNففيي ااججتتممااعع وو ·
-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions) ًااأأصصددرر االلممججللسس ققرراارر
12mar10-en.htm#5 االلسسممااحح ععددمم إإللىى  ةةااللااففتتررااضضييممنن االلننااححييةة ( ييششييرر إإللىى
gببااللممللككييةة االلممششتتررككةة ببببررننااممجج  TLD  االلججددييدد ووللككنن إإذذاا ككاانن ععللىىGNSO االلععمملل 
االلججددييدد  gTLDsتتووصصييةة االلسسييااسسةة ححوولل االلممووضضووعع ققببلل إإططللااقق ووضضعع ععللىى 
االلممووققفف ووككاانن االلغغررضض ممنن ههذذاا  تتللكك االلسسييااسسةة.ففيي االلممججللسس ففسسييننظظرر 
سسييااسسةة ببححييثث للاا ييتتووججبب ععللىى  ووضضعع تتششججييعع االلممججتتممعع ععللىى "االلااففتتررااضضيي"
 االلممججللسس تتححددييدد االلممششككللةة ححوولل ممسستتووىى االلتتننففييذذ.

 االلإإصصدداارر االلررااببعع للددللييلل ممققددمم االلططللبب ووااللذذيي ICANNييوو 2010، أأععللننتت ففيي مماا ·
 ععللىى سسييااسسةة االلتتووصصييةة ححوولل تتللكك GNSOييتتضضممنن ممللااححظظةة ببتتششججييعع االلممججللسس 
 GNSOااللممششككللةة ووممررااججععةة االلممججللسس ووإإععااددةة ططررحح االلممششككللةة ممررةة أأخخررىى إإذذاا للمم ييققددمم 
gااللتتووصصييااتت للإإططللااقق ببررننااممجج  TLD  .االلججددييدد
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-4-en.htm.  

ننااققشش  ،22 ييووننييوو 2010االلممننععققدد ببتتااررييخخ ففيي ااججتتممااعع ببررووككسسلل ففيي ببللججييككاا  ·
االلممججللسس ممررةة أأخخررىى االلممللككييةة االلممششتتررككةة. 
http://brussels38.icann.org/node/12470.  

ففيي 12 أأغغسسططسس 2010، ااننتتههتت ففتتررةة االلتتععللييقق االلععاامم ععللىى االلتتققررييرر االلأأوولليي  ·
ححوولل االلممللككييةة االلممششتتررككةة.  GNSOللـ�
https://st.icann.org/data/workspaces/vert-integration-
pdp/attachments/vertical_integration_pdp:20100818171812-0-
28944/original/Summary%20of%20public%20comments%20for%20I
nitial%20Report%20on%20VI_rev%204.pdf.  

 االلتتققررييرر االلأأوولليي ووههوو ييععررضض ععددةة ممققتتررححااتت GNSOففيي 18 أأغغسسططسس 2010، ققددمم  ·
 ححوولل االلممللككييةة االلممششتتررككةة االلممففتتررضضةة ععللىى ننححوو تتاامم. 
https://st.icann.org/data/workspaces/vert-integration-
pdp/attachments/vertical_integration_pdp:20100818172144-0-
27930/original/Revised%20Initial%20Report%20Vertical%20Integrati
on%20PDP%20WG%2018%20Aug%202010%20Final.pdf.  

ففيي ااسستتججااببةة للططللبب االلممججللسس ععللىى االلققرراارر ففيي 25 سسببتتممببرر 2010  ·
(http://www.icann.org/ 
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en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.11 ووففيي 8 أأككتتووببرر )
2010،�أأببللغغ  GNSO االلتتووصصلل للااتتففااققااتت ععللىى أأيي  االلممججللسس أأننهه غغييرر ققااددررةة ععللىى
-http://gnso.icann.org/mailingممنن االلممققتتررححااتت االلممققددممةة. 
lists/archives/council/msg09754.html.  

للككييةة ففيي 5 ننووففممببرر 2010، تتببننىى االلممججللسس االلققرراارر االلننههاائئيي ححوولل ممششككللةة االلمم ·
-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10االلممششتتررككةة. 
en.htm.  االلتتققييييددااتت االلممححددددةة ممططببققةة ححوولل إإججررااء –ااننتتههىى االلممججللسس إإللىى أأنن 
 االلممننااففسسةة االلططووييللةة االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن خخااصصةة االلممتتععللقق ححتتىى تتااررييخخهه ووممررااججععةة
 ووللاا ييووججدد ددععمم –ححييثث تتظظلل ممتتووففررةة ففيي ححااللةة االلممششككللااتت االلممتتععللققةة ببققووةة االلسسووقق 
ااققتتصصاادديي للتتققييييدد أأسسااسس االلممللككييةة االلممششتتررككةة للللممججلليي ووققددررةة االلسسججللااتت ععللىى 
 االلااسستتححووااذذ ععللىى ممصصااللحح االلممللككييةة ببااللممسسججلليينن ووااللععككسس صصححييحح.

اائئيي ووههوو  ممققتتررحح ددللييلل ممققددمم االلططللبب االلننههICANNأأععللننتت  ففيي 12 ننووففممببرر 2010، ·
ييتتضضممنن للغغةة تتننششأأ ممنن ققرراارر االلممججللسس ففيي 5 ننووففممببرر 2010. 
(http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-
en.pdf.). ممققددمم االلططللبب ههوو ففيي ممسسووددةة إإضضااففةة إإللىى ذذللكك ففإإنن ججززء ممنن ممققتتررحح ددللييلل 
gااتتففااققييةة  TLD  ققااننوونن إإججررااء "ووااللتتيي تتتتضضممنن ممووااصصففااتت ججددييددةة ررققمم 9 االلممسسممااةة
-http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft ���� "ممششغغلل االلسسججلل.
agreement-specs-clean-12nov10-en.pdf.  

 �ت�ح�ل�ي�ل �ا�ل�م�ج�ل�س �ل�ل�م�ل�ك�ي�ة �ا�ل�م�ش�ت�ر�ك�ة  .3

 �ل�م�ا�ذ�ا �ي�ح�د�د �ا�ل�م�ج�ل�س �ا�ل�م�ش�ك�ل�ة �ا�ل�آ�ن؟ .1

أأننششأأتت  ووأأححدد االلممببااددئئ االلررئئييسسيي للتتععززييزز االلتتننااففسسييةة.ICANNببيياانن ممههممةة  ·
ICANN ممننااففسسةة ههااممةة ببممسستتووىى االلممسسججلل أأددتت إإللىى ففوواائئدد ههاائئللةة تتععوودد ععللىى 
 أأيي تتننااففسس ذذوو ممععننىى ICANNخخللقق ووححتتىى تتااررييخخهه ففللمم تت االلممسستتههللككيينن.
 ببممسستتووىى االلسسججلل.

gططللبب االلممججلليي االلسسممااحح االلتتننووعع ببااللننممااذذجج االلتتججااررييةة خخااصصةة للببررننااممجج  · TLD 
 االلججددييدد.

ططللبب أأععضضااء االلممججتتممعع إإععااددةة تتققييييمم تتققييييددااتت االلممللككييةة االلممششتتررككةة ففيي  ·
gضضووء ببررننااممجج  TLD .االلججددييدد 

ييررغغبب االلممججلليي ففيي االلتتححددييدد ببششككلل أأككببرر للققووةة سسووقق ااسسمم االلننططااقق ععببرر  ·
االلخخااصصةة  ااتت االلسسييااسسووضضععسسييااسسييةة ششااممللةة لل ووضضععتتششججييعع ععللىى ععممللييةة االل
أأوو  ااتتااللسسييااسسللمم ييتتمم ووضضعع أأيي ممنن ههذذهه االلممللككييةة االلممششتتررككةة ووللككنن بب
 ااققتتررااححههاا.
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 �ا�ل�م�ج�ل�س�ا�ل�ت�ي �ن�ظ�ر �ف�ي�ه�ا �م�ق�ت�ر�ح�ا�ت �ا�ل�م�ل�ك�ي�ة �ا�ل�م�ش�ت�ر�ك�ة �ا�ل�ر�ئ�ي�س�ي�ة  .2

 ببععيينن االلااععتتبباارر إإللىى ععدددد ككببييرر ممنن ممققتتررححااتت االلممللككييةة االلممششتتررككةة االلذذيي GNSOننظظررتت 
 ففيي سستتةة ممققتتررححااتت ممققددممةة ممنن االلممججللسس. ييححدددد تتببااععاا
https://st.icann.org/data/workspaces/vert-integration-
pdp/attachments/vertical_integration_pdp:20100818172144-0-
27930/original/Revised%20Initial%20Report%20Vertical%20Integration%20PDP
%20WG%2018%20Aug%202010%20Final.pdf. مم تتللخخييصصههاا ههذذهه االلممققتتررححااتت االلسستتةة تت
 6 أأددننااهه ووأأددررججتت ممنن االلتتققييييددااتت ححوولل االلممللككييةة االلممششتتررككةة للللتتققييييددااتت االلددننيياا.-ففيي االلأأققسساامم 1
للاا  االلااققتتصصاادديي سسااللووبب ووررااييتت ققددمموواا االلممققتتررحح االلسسااببعع للللممججللسس ووههوو ممللخخصص ببااللققسسمم 7 أأددننااهه.
 ييووججدد ممنن االلممققتتررححااتت مماا ييععككسس ررأأيياا تتووااففققيياا.

1. DAGv4 

ةة االلممششتتررككةة للللسسججللااتت ووااللممسسججلليينن ضضدد االلممللككييططببييععييًاا  ًاا ححظظررDAGv4ييققددمم ممققتتررحح 
ععللىى سسببييلل االلممثثاالل االلممسسججلل أأوو االلههييئئةة االلممددممججةة ييسسممحح للههاا  ممعع ععدددد ققللييلل ممنن االلااسستتثثننااءااتت.
االلممسسججلل أأوو االلههييئئةة االلممددممججةة ققدد للاا ييسستتححووذذ ععللىى ععققدد  ببممللككييةة مماا ييصصلل إإللىى 2% ببااللسسججلل.
 ييتتمم ووععللااووةة ععللىى ذذللكك ففققدد للاا االلسسججلل ووللاا ييتتححككمم ههييئئةة االلسسججلل ففيي االلممسسججلل أأوو االلتتااببععيينن للهه.
  االلأأوولليي االلصصففححااتت GNSO18تتققررييرر تتننققييحح  ���� .TLDتتووززييعع أأسسممااء االلسسججللااتت ففيي أأيي 
 .19وو

ققدد للاا ييتتمم تتووججييهه ههييئئةة االلممسسججلل أأوو ششررككةة االلددممجج )ششررككةة أأخخررىى ييتتححككمم ففييههاا  ·
االلممسسججلل ببششككلل ممششتترركك( للااممتتللااكك ععققدد االلسسججلل. ووييتتمم تتططببييقق ذذللكك ببغغضض 
 للمماا تتمم ااععتتمماادد االلممسسججلل للهه. TLDااللننظظرر ععنن 

 االلممسسججلل أأوو ششررككةة االلددممجج ممنن االلممللككييةة للمماا ييصصلل إإللىى 2% ممنن ققدد تتسستتففييدد ههييئئةة ·
االلأأسسههمم ببششررككةة االلسسججلل. االلممللككييةة االلممششتتررككةة ههيي ششككلل ممنن أأششككاالل االلممللككييةة تتككوونن 
للههاا ححقق االلتتصصووييتت ووتتتتضضممنن ققووتت االلتتصصووييتت أأوو تتووججييهه  )أأ( ففييههاا االلأأسسههمم:
ققووةة االلااسستتثثمماارر ووااللتتيي تتتتضضممنن ققووةة االلتتخخللصص  االلتتصصووييتت ععللىى االلأأسسههمم وو/أأوو )بب(
 ووييلل ممللككييةة االلأأسسههمم.ممنن االلتتررتتييبب ووتتحح

ففيي ععددمم ووججوودد ظظررووفف مماا ييممككنن للللممسسججلل االلتتححككمم ففيي االلممسسججلل أأوو ششررككةة  ·
 االلددممجج أأوو االلععككسس ببااللععككسس.

 للأأننهه للاا ييووججدد -- TLDددممجج ههييئئةة االلسسججلل ققدد للاا ييووززعع االلأأسسممااء ففيي أأيي ممنن  ·
 بباائئعع للللتتججززئئةة أأوو أأيي ششككلل ممنن أأششككاالل تتووززييعع االلننططااقق

للددممجج( ققدد ييووففرر للاا ييووججدد ممسسججلل أأوو أأيي ششككلل ممنن أأششككاالل ممووززعع االلننططااقق )أأوو اا ·
ييتتمم تتححددييدد خخددممااتت االلسسججلل ففيي االلممووااصصففااتت  خخددممااتت االلسسججلل للههييئئةة االلسسججلل.
  ببععققدد االلسسججلل.6ععللىى 
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 ييممككنن تتسسججييلل االلأأسسممااء ففققطط ممنن خخللاالل االلممسسججلليينن. ·

ييممككنن ضضببطط االلسسججللااتت للممععااييييرر االلتتققييييمم للللسسججللااتت ذذااتت االلصصللةة  ·
االلتتيي تتتتططللبب ممنن  TLD االلللغغةة االلببووللننددييةة للـ��� ) TLDببغغررضض 
 ااقق ممنن خخللاالل ووااججههةة ببااللللغغةة االلببووللننددييةة(.االلممسسججلليينن تتققددييمم االلننطط

 .ييججبب ممععااممللةة ممششااررككةة االلممسسججلليينن ععللىى أأسسااسس غغييرر تتممييييززيي ·

  االلممععتتممدد.ICANNييممككنن أأنن تتككوونن االلسسججللااتت أأسسممااء االلممسسججلل خخللاالل ممسسججلل  ·

2. IPC 

 للللتتققييييددااتت ععللىى االلممللككييةة االلممششتتررككةة brand. ثثللااثثةة ننممااذذجج ااسستتثثنناائئييةة IPCتتققتتررحح 
 ("SRSU" االلممسستتخخددمم االلففرردديي )–ممسسججلل االلففرردديي  االلbrand.ووأأسسففلل  ععللىى االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن.
( ههوو ممسسججلل االلننططااقق ووممسستتخخددمم ككلل أأسسممااء االلننططااقق ممنن االلممسستتووىى "bRO") brand.ووممششغغلل سسججلل 
ووااللممممللووككةة ببااللككاامملل ببففررووععههاا ووااللششررككااتت االلممددممججةة االلأأخخررىى ييممككننههاا االلتتسسججييلل ووااسستتخخدداامم  االلثثااننيي.
brand. ووأأسسففلل أأسسممااء االلننططااقق ممنن االلممسستتووىى االلثثااننيي.  ممتتععدددد االلممسستتخخددمميينن  – االلممسسججلل االلففرردديي
("SRMU")  ففإإنن ،bRO  ههوو ممسسججلل االلننططااقق للككااففةة أأسسممااء االلننططااقق ممنن االلممسستتووىى االلثثااننيي ووققدد تتمم
��� تتررخخييصصههاا للأأططرراافف أأخخررىى للددييههاا ععللااققااتت ححااللييةة سسااببققةة ممعع ممااللكك االلععللااممةة االلتتججااررييةة )
 ممتتععدددد االلممسستتخخددمميينن – ممتتععدددد االلممسسججلليينن brand.ووتتححتت  االلممززوودديينن( للللسسللعع/االلخخددممااتت.
(" MRMU")، ـاالل bRO  ووتتررااخخييصص االلععللااممةة االلتتججااررييةة ييممثثللوونن االلممسسججلليينن ووااللممسستتخخددمميينن للككااففةة
 .66 إإللىى  االلأأوولليي االلصصففححااتت GNSO59تتققررييرر تتننققييحح  ���� ننططااققااتت االلممسستتووىى االلثثااننيي.

 ييتتمم تتططببييققههمم ععللىى االلممللككييةة االلممششتتررككةة brand.سسببععةة ممععااييييرر إإضضااففييةة للااسستتثثننااءااتت 
  ووتتتتضضممنن:

 ووخخااضضععةة brand.للةة ييججبب أأنن تتككوونن االلععللااممةة االلتتججااررييةة ممططااببققةة للسسللسس ·
 ICANNللللتتققييييددااتت ععللىى االلججههوودد االلووططننييةة ففيي ثثللااثثةة ددوولل ععللىى االلأأققلل ببممننااططقق 
 االلثثللااثث؛

ممااللككيي االلععللااممةة االلتتججااررييةة االلذذيينن ييععممللوونن ععللىى تتششغغييلل سسججلل ااسسمم االلننططااقق ووأأسسممااء  ·
 ننططااقق االلسسججلل أأوو إإععااددةة ببييعع أأسسممااء االلننططااقق غغييرر ممؤؤههلليينن؛

ههيي تتخخضضعع  االلأأسسممااء ممنن االلممسستتووىى االلثثااننيي ووbRO تتففووضض MRMUببممووججبب  ·
للااتتففااققييةة االلتتررخخييصص للللععللااممةة االلتتججااررييةة ووففققررااتت االلتتححككمم ففيي االلججووددةة االلتتيي 
 تتسسممحح ببااللإإننههااء ححسسبب االلررغغببةة للععممللييااتت االلتتسسججييلل وو

 االلممسسججلل ببااللممسستتووىى االلثثااننيي للأأططرراافف أأخخررىى للييسستت ذذااتت صصللةة غغييرر TLDsننططااقق  ·
 ممؤؤههلليينن.
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gسسججلل  TLD االلججددييدد االلذذيي ييللببيي تتللكك االلممععااييييرر: )أأ( ققدد ييتتححككمم ففيي االلممسسججلل االلممععتتممدد 
؛ )بب( للاا تتححتتااجج إإللىى ااسستتخخدداامم االلممسسججلل TLD  ببششككلل ججووههرريي للععممللييااتت االلتتسسججييلل ببـICANNممنن 
وو/أأوو )جج( ققدد ييددخخلل ففيي ااتتففااققييااتت ممعع ععدددد  ؛TLD للععممللييااتت االلتتسسججييلل ضضممنن ICANNااللممععتتممدد ممنن 
 .TLD  االلممععتتممدديينن للععممللييااتت االلتتسسججييلل ببـICANNممححددوودد ممنن ممسسججلليي 

3. RACK+ 

نن االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن ططااللمماا ههيي  ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة ببيي+RACKييسسممحح ممققتتررحح 
 ���� ممممللووككةة للههييئئااتت ببششككلل ممششتترركك ببمماا ييققلل ععنن 15% ممنن ممصصللححةة االلممللككييةة ففيي االلأأخخررىى.
 .48 إإللىى 45  االلأأوولليي االلصصففححااتتGNSOتتققررييرر تتننققييحح 

تتتتييحح ممننههججييةة االلممللككييةة االلممششتتررككةة للممششغغلليي االلسسججلل ووااللممسسججلليينن ااسستتثثمماارر ااسسمم  ·
قق ييتتججننبب إإننششااء ححااللااتت االلننططااقق ببااللتتججااررةة االلإإججممااللييةة ووااللتتججززئئةة. ووههذذاا االلممننطط
 االلممللككييةة االلممششتتررككةة االلتتيي تتققددمم االلووصصوولل للببييااننااتت االلسسججلل للللممسسججلليينن.

 ICANNووللاا تتووصصيي تتللكك االلممججممووععةة ببننظظاامم االلععققدد االلججددييدد للتتأأسسييسسهه ببيينن  ·
 تتععززييزز ددوورر االلممللككييةة ICANN ووممززوودديي خخددممااتت االلسسججلل. ببددللاا ممنن ذذللكك ييممككنن للـ
 االلممششتتررككةة ممنن خخللاالل ععققدد ممششغغلل االلسسججلل.

ةة االلممششتتررككةة ممنن االلففققررااتت االلممننااسسببةة ذذااتت االلصصللةة االلتتيي ييججبب ددععمم ححااللااتت االلممللككيي ·
 تتححدددد االلددممجج ووااللتتححككمم للممننعع االلععببثث للتتللكك االلححااللااتت.

 ففققطط ففيي ICANNييججبب ععللىى ممززوودديي االلااممتتدداادد ااسستتخخدداامم االلممُسسججللوونن االلممععتتممددوونن ممنن  ·
تتسسججييلل أأسسممااء االلننططااقق ووللاا ييححقق للههمم االلتتممييييزز ببيينن ههؤؤللااء االلممُسسججلليينن 
 االلممععتتممدديينن.

ففئئ ووععددمم االلتتممييييزز ععللىى ككلل تتووززييععااتت ييججبب تتططببييقق ممببااددئئ االلووصصوولل االلممككاا ·
TLD.  

4. JN2 

 إإللىى االلسسممااحح ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة ببيينن االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن ططااللمماا JN2ييههددفف ممققتتررحح 
للمم تتككنن االلههييئئااتت االلممتتششااررككةة ففيي ممووققعع االلتتححككمم أأوو االلااممتتللااكك للأأككثثرر ممنن 15% ممنن ففاائئددةة االلممللككييةة 
نن االلممللككييةة )<  ععللىى تتععررييففااتت االلددممجج االلتتيي تتتتضضممنن ككلل ممJN2ييححتتوويي ممققتتررحح  ععللىى االلأأخخررىى.
 ففرردديي TLDs%15( ووااللتتححككمم )االلممببااششرر أأوو غغييرر االلممببااششرر( ممعع االلسسممااحح ببااللااسستتثثننااءااتت للممسسججلل 
  االلأأوولليي االلصصففححااتت GNSO34تتققررييرر تتننققييحح  ررااججعع . االلففررددييةةTLDs ووTLDsووممججتتممعع 
 .38 إإللىى

االلتتيي ييككوونن  TLDووههوو ييققييدد االلممششغغلليينن ععممللييااتت االلددممجج ععنن أأسسممااء االلتتووززييعع ضضممنن  ·
  االلددممجج تتععمملل ككممششغغلل للللسسججلل.ببههاا ممششغغلل االلسسججلل أأوو ععممللييةة
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ووههيي تتسسممحح للللممسسججلليينن )ووععممللييااتت االلددممجج( للممششغغلليي االلسسججلل االلممققددمميينن ممممنن تتممتت  ·
ووتتععمملل ععممللييةة االلددممجج للههمم  TLDااللممووااففققةة للههمم ععللىى ععددمم تتووززييعع أأسسممااءههمم ضضممنن 
 ككممششغغلل للللسسججلل.

( االلتتيي للاا RSPsللاا تتططببقق االلتتققييييددااتت ععللىى ممززوودديي خخددممةة االلسسججلل االلننههاائئييةة ) ·
 سسععييرر أأوو ااخختتيياارر االلممسسججلليينن.تتتتححككمم ففيي االلسسييااسسااتت أأوو االلتت

 االلتتههددئئةة للأأنن ICANN ممققييدد ققدد ييططللبب ممنن RSP ششههرراا ففإإنن أأيي 8ببععدد 1 ·
 االلتتققييييددااتت تتععتتممدد ععللىى ععدددد ممنن االلععوواامملل.

تتممتتدد تتققييييددااتت االلممللككييةة االلممششتتررككةة للبباائئععيي االلتتججززئئةة للللممسسججلل للففتتررةة 18  ·
 ششههرراا. ببععددههاا ييججبب تتططببييقق آآللييااتت ححممااييةة االلسسووقق.

سستتنناادداا إإللىى ممععيياارر االلههددفف ووققدد للاا ييممككنن للممششغغلليي االلسسججلل ااخختتيياارر االلممسسججلليينن اا ·
 ييتتمم االلتتممييييزز ممنن ببيينن االلممخختتاارريينن. 

5. CAMv3 

( االلممللككييةة االلممششتتررككةة ببيينن االلسسججللااتت "CAMv3"ييححظظرر ننممووذذجج سسللططةة االلتتننااففسسييةة )
 ففيي ققرراارر ااتتخخذذ ففيي ننييررووببيي ووللككننهه ييسسممحح ICANNووااللممسسججلليينن االلممححددددةة ففيي االلأأسسااسس ممنن ممججللسس 
ممللييةة االلإإععففااء ووااللتتننااززلل. ووههوو ببممللككييةة ممششتتررككةة تتصصلل إإللىى 100% ببممووججبب تتللكك االلققووااععدد ووعع
ييسسممحح ببااللإإححااللةة إإللىى سسللططااتت االلتتننااففسسييةة االلممححللييةة للللرردد ععللىى االلااسستتففسسااررااتت ححوولل ققووةة االلسسووقق 
 .58 إإللىى  االلأأوولليي االلصصففححااتت GNSO49تتققررييرر تتننققييحح  ���� ووححممااييةة االلممسستتههللكك.

ووسسييتتمم  االلههييئئااتت االلتتيي تتررغغبب ففيي ذذللكك ررببمماا تتككوونن ممططااللببةة ببااللتتننااززلل/االلإإععففااء. ·
سس ممععتتممدد ييسسممىى ببللججننةة االلتتننااففسسييةة ووللججننةة االلووققووفف االلممضضيي ففيي ذذللكك إإللىى ممججلل
"ععللىى ححااللةة تتققييييمم االلممسستتههللكك ) CESP" ووسستتققوومم االلللججننةة ببتتووضضييحح ممججممووععةة .)
 ببإإللققااء ننظظررةة سسررييععةة CESPإإررششااددااتت للتتققييييمم ممققددمميي االلططللببااتت. إإنن ققااممتت 
ببتتححللييلل أأوولليي ووأأووضضحح ععددمم ووججوودد االلتتننااففسسييةة أأوو ممششككللااتت ححممااييةة االلممسستتههللكك 
 ففسسييتتمم ممننحح االلإإععففااء/االلتتننااززلل.

 إإللىى تتووضضييحح االلتتننااففسسييةة أأوو ممششككللااتت CESP ووإإنن تتووصصلل االلتتححللييلل االلأأوولليي للـ ·
ححممااييةة االلممسستتههللكك أأوو أأششاارر إإللىى االلححااججةة إإللىى ممززييدد ممنن االلتتووضضييحح االلممففصصلل ففققدد 
 االلأأممرر ببررممتتهه إإللىى ووككااللااتت االلححممااييةة/االلتتننااففسسييةة االلققووممييةة ذذااتت ICANNتتححييلل 
 االلصصللةة.

ققوومم ببااللننسسببةة للتتللكك االلههييئئااتت االلممممننووححةة ببححقق االلتتننااززلل/االلإإععففااء ففسسووفف تت ·
ICANN ببتتععددييلل ااتتففااققييااتت سسللططةة االلتتسسججييلل للتتضضمميينن االلققووااععدد للممننعع 
االلتتععاامملل االلذذااتتيي أأوو االلتتسسبببب ببضضرررر للأأططرراافف أأخخررىى ممثثلل االلممسسججلليينن ووممسستتخخددمميي 
 االلإإننتتررننتت.
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)1( ججههوودد   ممننههججييةة االلتتررتتييبب ففيي ااتتججااهه االلتتووااففقق االلتتععااققدديي:CAMييققتتررحح ننممووذذجج  ·
 ححلل االلننززااعع االلممووسسععةة  االلععااددييةة؛ )2( االلممررااججععةة االلسسننووييةة؛ )3( إإججررااءااتتICANNتتووااففقق 
"ببععدد االلتتففووييضض ) PDDRP" للأأططرراافف أأخخررىى للببددء أأسسللووبب االلإإددااررةة االلذذااتتييةة ووددممججههاا )
 ممعع ثثللااثث ضضررببااتت صصااررممةة للللممسسييئئيينن االلممتتككرررريينن.

 �ا�ل�ت�ج�ا�ر�ة �ا�ل�ح�ر�ة .6

 ييققتتررحح ننممووذذجج االلتتججااررةة االلححررةة االلتتخخللصص ممنن االلققييوودد ححوولل االلممللككييةة االلممششتتررككةة ببااللككاامملل.
 .44إإللىى   االلأأوولليي االلصصففححااتت GNSO39تتققررييرر تتننققييحح  ررااججعع

ووههوو ييتتخخللصص ممنن االلممللككييةة االلممششتتررككةة ,ووااللتتققييييددااتت ععللىى االلممسسججلليينن ووااللسسججللااتت  ·
"ووممززوودديي خخددممااتت االلسسججلل ) RSPs"). 

ججددييرر ببااللذذككرر أأنن االلووصصوولل االلممتتككااففئئ ممططللووبب ممعع االلسسممااحح للللممسسججلليينن ببااللتتووززييعع  ·
 .ووتتمم ددففعع ررسسوومم االلتتسسججييلل االلممططللووببةة RAA االلذذااتتيي ططااللمماا ااررتتببطط ذذللكك للـ

 تتررتتببططسسووفف فف للللككففااييةة االلتتققننييةة. ICANNخخللاالل  ممنن RSPsييججبب ااععتتمماادد  ·
 ببااللببننوودد ووااللششررووطط االلممششااببههةة ووففررضض االلتتققييييددااتت ععللىى ممششغغلليي RSPsككذذللكك 
 االلسسججلل ممنن خخللاالل االلااتتففااققييااتت االلتتععااققددييةة ممعع ككلل ممششغغلل سسججلل.

 االلممسستتخخددمم -ييتتخخللصص ههذذاا االلننممووذذجج ممنن االلااسستتثثننااءااتت ممثثلل االلممسسججلل االلففرردديي  ·
 (SRMUنن ) االلممسستتخخددمموونن االلممتتععددددوو–( ووااللممسسججلل االلففرردديي SRSUااللففرردديي )
 . االلففررددييTLDsوو

 للمموواارردد االلتتووااففقق االلتتععااققدديي االلذذيي ICANNييففتتررضض ههذذاا االلممققتتررحح تتووصصلل  ·
gييتتووااففقق ممعع ططللببااتت تتووسسعع  TLD .االلججددييدد 

ممتتططللببااتت االلممررااققببةة ووااللتتععززييزز ووااللممننعع االلممططللقق للللإإججررااءااتت االلممسسييئئةة أأوو االلضضااررةة  ·
سسييتتمم تتووججييهههه للللققااننوونن االلخخااصص ببااللممسسأأللةة ببددللاا ممنن تتققييييددااتت االلممللككييةة 
 االلممششتتررككةة.

 �س�ا�ل�و�ب �و�ر�ا�ي�ت�ن�م�و�ذ�ج  .7

 االلسسججلل أأوو تت ححصصةةييسسممحح ننممووذذجج سسااللووبب ووررااييتت ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة ووللككنن إإذذاا ككاانن
ففاائئددةة االلممللككييةة االلممششتتررككةة ففيي أأييةة ههييئئةة ججددييددةة ببممسستتووىى للللااسستتححووااذذ ععللىى االلممسسججلل االلذذيي ييططببقق 
 االلححككووممييةة تتااللووككااللاا ببإإببللااغغ ICANNررأأسسيي آآخخرر ييتتججااووزز أأسسههمم االلسسووقق ذذااتت االلصصللةة ففسسووفف تتققوومم 
-http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/registry ���� تت االلصصللةة.االلتتننااففسسييةة ذذاا
registrar-separation-vertical-integration-options-salop-wright-28jan10-en.pdf. 
ووههذذاا ييتتووااففقق   ببتتححددييدد ممووضضعع االلططللبب االلممععللقق للففتتررةة للاا تتتتججااووزز 45 ييوومماا.ICANNسسووفف تتققوومم 
 ممعع ففتتررةة االلااننتتظظاارر للخخددممااتت االلسسججلل االلججددييددةة االلتتيي ققدد تتززييدد ممنن ممششككللااتت االلتتننااففسسييةة.
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 سسااللووبب ووررااييتت أأووصصوواا .http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html ررااججعع
 ببااللخخططووتتيينن االلتتااللييتتيينن:

 ووااللممسسججلل ووااللسسججلل خخللاالل ففتتررةة 45 ييوومماا ICANNإإذذاا أأببللغغتت االلووككااللةة أأوو االلووككااللااتت  ·
ببأأنن االلااككتتسساابب االلخخااصص ببااللههييئئةة ببممسستتووىى االلتتككاامملل االلررأأسسيي ققدد ييننتتههكك ققووااننيينن 
 االلططللبب ققييدد االلتتععللييقق للففتتررةة للاا تتتتججااووزز ICANNااللتتننااففسسييةة ففسسووفف تتححدددد 
ففيي ننههااييةة  ططللبب ببححلل أأييةة ممششككللااتت.120 ييوومماا للللسسممااحح للللووككااللةة أأوو االلووككااللااتت وواالل
االلففتتررةة أأوو أأسسررعع ممنن ذذللكك إإذذاا أأببللغغتت االلووككااللااتت ببأأييةة ممششككللااتت تتمم ححللههاا ففسسووفف 
  ممععااللججةة االلططللبب أأووICANNتتسستتأأننفف 

 ففيي ممععااللججةة االلططللبب ووااللممسسججلل ICANNففيي ننههااييةة ففتتررةة 45 ييوومماا سسووفف تتسستتممرر  ·
 ووااللسسججلل ييتتححمملل ممخخااططرر أأيي إإججررااءااتت تتععززييززييهه ممححتتممللةة.
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 �و �ا�ل�آ�خ�ر�ي�ن �ت�م�ت �ا�س�ت�ش�ا�ر�ت�ه�م؟�أ�ي �م�ن �أ�ص�ح�ا�ب �ا�ل�م�ص�ل�ح�ة �أ .3

 االلااققتتصصاادديييينن ·

· CRA االلددووللييةة  

 سسااللووبب ووررااييتت  ·

 االلااسستتششاارريي االلققااننووننيي/ططااققمم االلععمملل ·

· GNSO ببمماا ييتتضضممنن ممججممووععةة االلععمملل ععللىى االلتتككاامملل االلررأأسسيي PDP 

 االلللججننةة االلااسستتششااررييةة االلححككووممييةة  ·

ككلل أأصصححاابب االلممصصللححةة ووأأععضضااء االلممججتتممعع االلآآخخرريينن خخللاالل ممننتتددىى االلتتععللييقق  ·
 ررىى.االلععاامم ووططررقق االلممششااررككةة االلأأخخ

 �م�ا �ه�ي �ا�ل�م�ش�ك�ل�ا�ت �أ�و �ا�ل�ق�ض�ا�ي�ا �ا�ل�ت�ي �ت�ن�ش�أ �م�ن �ا�ل�م�ج�ت�م�ع؟ .4

 االلععمملل سسررييععاا ععللىى ححلل االلممششككللااتت االلخخااصصةة ببااللممللككييةة ICANNييججبب ععللىى  ·
االلممششتتررككةة ححتتىى ففيي ظظلل ععددمم ووججوودد تتووااففققااتت ققدد ييتتمم االلتتووصصلل إإللييههاا ممنن 
 .GNSOااللممججتتممعع/

للاا ييووججدد ههننااكك تتووااففققااتت تتددععمم أأيي ممنن االلممققتتررححااتت االلسستتةة االلممققددممةة ععللىى  ·
  ففيي االلتتققررييرر االلأأوولليي.GNSOتتققررييرر 

ههننااكك ددععمم ععاامم للااسستتثثننااءااتت ممححددددةة ععللىى تتققييييددااتت االلممللككييةة االلممششتتررككةة  ·
( gTLDs  االلججددييددةة االلممححددددةة ووااسستتخخدداامم االلممسسججلل االلففررددييTLDs ووااللتتيي ققدد )
 ععللىى أأسسااسس ححااللةة ببححااللةة.ييتتمم االلننظظرر ففييههاا 

 ههننااكك إإددررااكك ععاامم للللححااججةة إإللىى ججههوودد االلتتووااففقق االلممععززززةة. ·

للتتننااففسسييةة االلووططننييةة االلتتيي قق للاا ههننااكك ااههتتمماامم ععاامم ببتتضضمميينن ههييئئااتت اا ·
 تتتتففههمم أأوو للمم تتتتععاامملل ممعع سسووقق ععمملل ااسسمم االلننططااقق.

 �م�ا �ه�ي �ا�ل�م�و�ا�د �ا�ل�ه�ا�م�ة �ا�ل�ت�ي �ر�ا�ج�ع�ه�ا �ا�ل�م�ج�ل�س؟ .5

 االلتتققااررييرر ممنن االلااققتتصصاادديييينن ·

  االلددووللييةة:CRAتتققررييرر 23 أأككتتووببرر 2008 ممنن  ·
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/crai-report-
24oct08-en.pdf.  
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22 ييووننييوو 2009 ععققددتت ووررششةة ععمملل للممججللسس  · ICANN تتححتت ععننوواانن 
 ععنن االلممششككللااتت –االلتتككاامملل االلررأأسسيي ببيينن االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن "
 االلتتيي تتتتضضممنن ععررووضض تتققددييممييةة ممنن "ووااللااححتتممااللااتت االلااققتتصصااددييةة
 ققااننووننيي ممنن االلخخااررجج:االلااققتتصصاادديييينن سسااللووبب ووررااييتت ووااسستتششاارريي 
http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/presentat
ion-vertical-separation-22jun09-en.pdf. 

 ررااييتت:ممنن سسااللووبب ووتتققررييرر ييننااييرر 2010  28 ·
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/registry-
registrar-separation-vertical-integration-options-salop-
wright-28jan10-en.pdf. 

تتققررييرر 12 سسببتتممببرر 2010 ممنن سسااللووبب ووررااييتت ححوولل تتققييييمم  ·
 :GNSOااللممققتتررححااتت االلسستتةة االلممققددممةة ممنن 
http://www.icann.org/en/minutes/board-briefing-
materials-2-25sep10-en.pdf34 (50 إإللىى  )االلصصففححااتت. 

 :GNSOااللتتققررييرر االلأأوولليي 18 أأغغسسططسس 2010 االلممننققحح ممنن  ·
https://st.icann.org/data/workspaces/vert-integration-
pdp/attachments/vertical_integration_pdp:20100818172144-0-
27930/original/Revised%20Initial%20Report%20Vertical%20Inte
gration%20PDP%20WG%2018%20Aug%202010%20Final.pdf. 

 االلتتععللييققااتت االلووااررددةة ممنن االلممججتتممعع ·

  االلممننتتددىى االلععاامم: ·
http://icann.org/en/public-comment/#vi-pdp-initial-report.  

 ممللخخصص االلتتععللييققااتت:  ·
https://st.icann.org/data/workspaces/vert-integration-
pdp/attachments/vertical_integration_pdp:20100818171
812-0-28944/original/Summary%20of%20public 
%20comments%20for%20Initial%20Report%20on%20V
I_rev%204.pdf. 

 :("ALAC" االلااسستتششااررييةة )At-Largeااللتتععللييققااتت ممنن للججننةة  ·
http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-
10sep10-en.htm.  
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 :(""GACااللتتععللييققااتت ممنن االلللججننةة االلااسستتششااررييةة االلححككووممييةة ) ·
http://www.gac.icann.org/press-release/gac-comments-new-
gtlds-and-dagv3. 

 مموواادد االلممججللسس االلممووججززةة ·

-http://icann.org/en/minutes/board 25 سسببتتممببرر 2010: ·
briefing-materials-1-25sep10-en.pdf. 

 :28 أأككتتووببرر 2010 ·
http://www.icann.org/en/minutes/board-briefing-
materials-1-28oct10-en.pdf137 142(؛  إإللىى  )االلصصففححااتت
http://www.icann.org/en/minutes/board-briefing-
materials-2-28oct10-en.pdf ( 100 إإللىى 69االلصصففححااتت). 

ووااللننصصووصص: ننققااطط ااججتتممااعع االلممججللسس  ·
http://www.icann.org/en/minutes/. 

 �م�ا �ه�ي �ا�ل�ع�و�ا�م�ل �ا�ل�ت�ي �ا�ع�ت�ر�ف �ا�ل�م�ج�ل�س �ب�أ�ه�م�ي�ت�ه�ا؟ .6

تتووصصلل  ععدددد ممنن االلععوواامملل ببمماا ييتتضضممنن تتححللييلل االلممللككييةة االلممششتتررككةة.ففيي االلممججللسس للققدد ننظظرر 
 االلممججللسس إإللىى أأنن االلععوواامملل االلتتااللييةة ههااممةة:

 للللببييااننااتت ببمماا ييتتضضممنن االلتتششغغييلل االلتتممههييدديي ووااننتتههااككااتت ممخخااططرر االلإإسسااءةة ·
االلخخصصووصصييةة ووااخختتبباارر االلننططااقق ووتتووففرر االلأأددووااتت االلققااننووننييةة ووااللتتععااققددييةة 
للإإددااررةة االلممخخااططرر )االلتتععررفف ععللىى ححددووثث إإسسااءةة االلببييااننااتت ببغغضض االلننظظرر ععنن 
 االلسسممااحح ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة(؛

 ممخخااططرر ززييااددةة االلتتععررضض للللتتققييييدد؛ ·

 االلققااننووننييةة ووااللتتننظظييممييةة ممخخااططرر إإسسااءةة ققووةة االلسسووقق ووتتووففرر االلأأددووااتت ·
ووااللتتععااققددييةة للإإددااررةة تتللكك االلممخخااططرر )االلتتععررفف ععللىى تتللكك االلإإسسااءااتت االلتتيي 
 تتححددثث ببققووةة االلسسووقق ببغغضض االلننظظرر ععنن االلسسممااحح ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة(؛

ممببددأأ�ااسستتنناادد االلممججللسس إإللىى االلققرراارر إإللىى تتححققييققااتت ححققييققييةة ووتتححللييلل  ·
 االلخخببررااء؛

تت  ووااللممممااررسسااICANN االلااففتتققاارر إإللىى االلممششككللااتت االلممببللغغ ععننههاا للـ ·
 االلتتااررييخخييةة للههاا االلممتتععللققةة ببااللسسممااحح للللممسسججلليينن ببااممتتللااكك االلسسججللااتت؛

 ففوواائئدد االلإإددررااكك للللتتككاامملل االلررأأسسيي ععللىى االلصصننااععااتت؛ ·
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 ووصصوولل االلممتتسسااوويي للللسسججللااتت للللممسسججلليينن.ووههددفف تتععززييزز االل ·

 �أ�س�ب�ا�ب �ا�ل�م�ج�ل�س �ل�ل�س�م�ا�ح �ب�ا�ل�م�ل�ك�ي�ة �ا�ل�م�ش�ت�ر�ك�ة �ف�ي �ظ�ل �ظ�ر�و�ف �م�ح�د�د�ة .7

 ووااللممتتععللقق 2010 ننووففممببرر 5 ببتتااررييخخ االلممججللسس ققرراارر أأنن االلممججتتممعع ممنن االلببععضض ااققتتررحح
 ففيي االلممححدددد االلممججللسس ممووققفف ممنن ببااللككاامملل ااننععككسستت االلممسسججلل /للللسسججلل االلممششتتررككةة ببااللممللككييةة
 ييععننيي للاا ننييررووببيي ففيي االلممححدددد االلااففتتررااضضيي االلممووققفف ففإإنن ذذللكك ووممعع .االلممووضضووعع ببههذذاا ننييررووببيي
 االلخخااصص االلممججللسس ققرراارر ففإإنن أأععللااهه أأششررنناا ككمماا .االلممششتتررككةة االلممللككييةة ععللىى للللممججللسس ننههاائئيي ممووققفف
 االلممششتتررككةة للللممللككييةة االلننههاائئيي االلممووققفف تتححددييدد ففيي االلممججللسس ييأأمملل .ففققطط للككااللمماا ييححدددد ببننييررووببيي
 ككلل ييففييدد مماا ووههوو االلسسججلل/االلممسسججلل ععللىى تتووااففققيي ممووققفف إإللىى االلتتووصصلل ففيي سستتسسااععدد ووأأننههاا االلصصااررممةة
  .االلممتتضضممننيينن

 
 للييسس أأننهه ننييررووببيي ققرراارر االلممججللسس ووضضحح االلططللبب ممققددمم ددللييلل ممنن االلررااببعع االلإإصصدداارر ففيي

 ععللىى GNSO ييششججعع االلممججللسس أأنن ممللااححظظةة تتتتضضممنن االلططللبب ممققددمم ددللييلل ممسسووددةة خخااصصةة .ننههاائئيياا
 االلممششتتررككةة االلممللككييةة ممششككللةة ببممررااججععةة االلممججللسس ووسسييققوومم االلققضضييةة تتللكك ععللىى ببسسييااسسةة االلتتووصصييةة
g ببررننااممجج ببددء ووققتت ففااععللةة تتووصصييااتت ببططررحح GNSO االلممججللسس ييققوومم للمم إإذذاا أأخخررىى ممررةة TLD االلججددييدد. 
-http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-agreement-specs-clean ررااججعع
28may10-en.pdf (االلتتأأككييدد أأضضييفف) 5 ببااللصصففححةة.  

 
 تتووااففققييةة سسييااسسةة ووضضعع ففيي تتععذذرر GNSOوو االلممججللسس تتننسسححبب 2010 سسببتتممببرر ببححللوولل

 االلتتووااففققااتت تتححددييدد ععللىى االلععمملل GNSO ممنن االلممججللسس ططللبب ههنناا .االلممششتتررككةة ببااللممللككييةة ممتتععللققةة
 /http://icann.org/en/minutes) ووااححتتممااللههاا
resolutions-25sep10-en.htm#2.11). 2010،�أأببللغغ رر ووبب8 أأككتت ففيي GNSO االلممججللسس أأننهه 
-http://gnso.icann.org/mailingااللتتووصصلل إإللىى تتووااففقق )غغييرر ققااددرر ععللىى 
lists/archives/council/msg09754.html.) ااتتخخذذاا ققرراارراا االلممججللسس االلععمملل للىى ووووففققًاا للذذللكك، ككاانن عع
gللججووللةة االلأأووللىى ممنن ببررننااممجج للللممللككييةة االلممششتتررككةة ححوولل ااننههاائئيي  TLD  ععللىى أأققلل تتققددييرر االلججددييدد
 ففيي ننووففممببرر 2010.االلععووددةة خخللاالل ووممتتااببععةة االلممسسأأللةة 

 
للللننظظرر ففيي ننييررووببيي ااججتتممااعع سستتةة أأششههرر ممننذذ أأممااممهه "ببأأنن  ، أأششاارر االلممججللسستتررووننددييممففيي 

 ععللىى االلععمملل ممججممووععةة ممششااووررااتت ااععتتبباارر تتتتضضممنن ووههيي [ككةةااللممششككللةة ]االلممتتععللققةة ببااللممللككييةة االلممششتترر
 ففييااللممننععققدد  ICANN ااججتتممااعع ففيي ححتتىى االلممججتتممعع ووتتععللييققااتت GNSO االلررأأسسيي االلتتككاامملل
 /http://icann.org/en/minutes ررااججعع) ".2010 ييووننييووببتتااررييخخ  ببررووككسسلل
resolutions-05nov10-en.htm.) ببححررصص االلااععتتبباارر ببععيينن ننظظرر أأننهه تتححددييدد إإللىى االلممججللسس ذذههبب 
 .ههذذاا تتححددييددهه خخللاالل "االلممججتتممعع ممنن االلققااننووننييةة ووااللننصصاائئحح االلممتتووففررةة االلااققتتصصااددييةة االلتتححللييللااتت إإللىى"

 
ففيي االلممججللسس  ننظظررااللممللككييةة االلممششتتررككةة ممسساائئلل ححوولل االلتتيي ججررتت االلممششااووررااتت  خخللااللوو

 ففققدد ننظظررككمماا أأششررنناا أأععللااهه  للصصااللحح ققرراارر ننووففممببرر.للتتصصووييتت ممنن أأججلل ااااللأأسسبباابب االلممخختتللففةة 
ةة ففيي االلممققتتررححااتت ووككذذللكك االلتتححللييللااتت االلااققتتصصااددييةة االلممععللووممااتت االلممتتضضممننففيي ككااففةة االلممججللسس 
االلممسستتققللةة ووااللممششااووررااتت االلععااممةة ووممننتتددييااتت االلتتععللييقق االلععااممةة ووممووججززااتت االلممججللسس االلممققددممةة خخللاالل ععممللييةة 
ففيي ضضووء االلمموواادد االلممللتتففةة ووااللممننااققششااتت االلككثثييررةة ققرررر االلممججللسس  ااتتخخااذذ االلققررااررااتت ممنن االلممججللسس.
 .ققررااررهه االلممننععككسس ففيي ققرراارر 5 ننووففممببرر 2010 للللأأسسبباابب االلتتااللييةة
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 مماا ييععككسس ررأأيياا تتووااففققيياا ككننتتييججةة GNSOللاا ييووججدد ممنن االلممققتتررححااتت االلممققددممةة ممنن  ·
للددععمم االلممججللسس للللننممووذذجج ااسستتنناادداا إإللىى االلتتححللييلل االلتتععااققدديي االلخخااصص ووتتححللييلل 
 االلخخببررااء ووااللممششككللااتت االلتتيي تتمم االلتتععببييرر ععننههاا ممنن أأصصححاابب االلممصصللححةة ووااللممججتتممعع.

اا ههوو  ععللىى خخللقق ممززييدد ممنن االلتتننااففسسييةة ووففقق ممICANNييججبب تتررككييزز ممووققفف ووممههممةة  ·
 ممففتتررضض ووتتححددييدد االلققووااععدد للتتققييييدد االلتتننااففسسييةة ووااللااببتتككاارر ووااللإإببددااعع.

تتسسممحح ققووااععدد االلممللككييةة االلممششتتررككةة ببررععااييةة االلتتننووعع االلتتججاارريي االلككببييرر ففيي االلننممااذذجج  ·
 االلتتججااررييةة ممعع تتححسسيينن االلففررصص االلممععررووضضةة ممنن TLDs االلججددييدد.

تتتتططللبب االلققووااععدد االلتتيي تتححظظرر االلممللككييةة االلممششتتررككةة ممززييدداا ممنن االلتتععززييزز ووييممككنن  ·
 ههاا.ببسسههووللةة تتححددييدد

االلققووااععدد االلتتيي تتسسممحح ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة تتححسسنن ممنن االلففععااللييااتت ووسستتؤؤدديي إإللىى  ·
 االلففوواائئدد ععللىى االلممسستتههللككيينن ففيي ششككلل أأسسععاارر ممننخخففضضةة ممعع تتححسسيينن االلخخددممااتت.

 ICANNسسييؤؤدديي ممننعع االلممللككييةة االلممششتتررككةة إإللىى ممززييدد ممنن االلتتععررضض للللوواائئحح  ·
 )ووففقق ICANNااللققااننووننييةة ببمماا ييتتضضممنن االلققووااننيينن االلتتيي تتححدددد ممددىى ااععتتققاادد 
 عع االلححاالليي( ووععددمم االلتتععررضض االلممننااسسبب للذذللكك االلااننتتههااكك.االلووضض

ققااننوونن االلإإججررااء االلججددييدد االلذذيي ييععتتببرر ججززءاا ممنن االلااتتففااققييةة االلأأسسااسسييةة للككلل تتضضممنن يي ·
gTLDs  االلججددييددةة آآللييااتت ححممااييةة ككااففييةة ممخخصصصصةة للتتححددييدد سسللووكك االلممججللسس
ححممااييةة  للللتتخخللصص ببمماا ييتتضضممنن االلإإسسااءااتت االلخخااصصةة ببااللببييااننااتت ووققووةة االلسسووقق.
ففضضلل ووييتتمم تتننففييذذهه ممنن خخللاالل آآللييااتت ححممااييةة االلببييااننااتت االلببييااننااتت ههوو االلخخيياارر االلأأ
االلتتيي تتتتضضممنن االلممررااججععااتت ووااللععققووببااتت االلتتععااققددييةة ممثثلل إإننههااء االلععققدد ووععققووببااتت 
ببااللممققااببلل ييممككنن  االلأأضضرراارر ووتتككااللييفف االلتتععززييزز إإللىى ججااننبب تتععززييزز االلققووااععدد.
 تتححددييدد ققووااععدد إإننششااء االلسسووقق ووااللتتيي تتسسبببب االلضضرررر.

ةة للتتععككسس ققووااععدد االلممللككييةة إإععااددةة االلتتففااووضض ووففقق ححااللةة ببححااللةة للللععققوودد االلححاالليي ·
 ببتتححددييدد ممخخااططرر االلإإسسااءةة ععللىى ققووةة ICANN االلممششتتررككةة االلججددييددةة االلتتيي تتسسممحح للـ
 االلسسووقق االلتتععااققددييةة.

 ICANN ععااننتت ممنن ممششككللااتت تتننااففسسييةة ففسسووفف ييككوونن للـ�ICANNففيي ححااللةة  ·
 االلققددررةة ععللىى إإححااللةة االلممششككللااتت إإللىى االلههييئئااتت االلققااننووننييةة ذذااتت االلصصللةة.

االلأأضضرراارر االلتتيي ققدد تتننششأأ ببششككلل  تتععددييلل االلععققوودد للتتححددييدد ICANNككنن للـ�ييمم ·
 ممببااششرر أأوو غغييرر ممببااششرر ووتتؤؤدديي إإللىى ققووااععدد االلممللككييةة االلممششتتررككةة.

 �ب�ي�ا�ن �ا�ل�ت�أ�ث�ي�ر .4

 �ه�ل �ا�ل�ت�أ�ث�ي�ر�ا�ت �ع�ل�ى �ا�ل�م�ج�ت�م�ع �س�ل�ب�ي�ة �أ�م �إ�ي�ج�ا�ب�ي�ة؟ �أ.
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ييععتتققدد االلممججللسس أأنن ققرراارر االلسسممااحح ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة للللسسججللااتت ووااللممسسججلليينن ببببررننااممجج  
g TLD ممعع ووسسييسسااععدد ففيي االلححدد االلأأددننىى ففيي ررععااييةة االلججددييدد سسييككوونن للهه تتأأثثييرر إإييججااببيي ععللىى االلممججتت
 االلتتننااففسسييةة ووااللااببتتككاارر.

 �ا�ل�ت�أ�ث�ي�ر �ا�ل�م�ا�ل�ي. �ب.

 ICANNللاا ييععتتققدد االلممججللسس أأنن االلققرراارر سسييككوونن للهه تتأأثثييرر مماالليي ععللىى خخططةة 
االلإإسستتررااتتييججييةة ووخخططةة االلتتششغغييلل أأوو االلممييززااننييةة ببااسستتثثننااء إإللىى االلممددىى االلذذيي تتححككمم ففييهه ججههوودد 
يي ققدد ييؤؤثثرر ععللىى ممييززااننييةة االلتتووااففقق االلتتووااففقق للتتععززييزز ققااننوونن إإججررااء االلسسججلل االلججددييدد االلذذ
ققدد ييتتمم ططللبب ممززييدد ممنن ططااققمم االلععمملل ووااللمموواارردد االلإإضضااففييةة للللتتووااففقق االلتتععااققدديي ووللككنن  االلتتععااققدديي.
ققدد ييققوومم االلممججللسس ببااللتتححللييلل االلأأففضضلل للللححااللةة  االلممققدداارر االلممححدددد غغييرر ممععررووفف ففيي ههذذاا االلووققتت.
 ددييدد ببممججرردد االلتتععررفف ععللىى ععدددد ممششغغلليي االلسسججلل االلججICANNللتتححللييلل االلتتأأثثييرر االلمماالليي ععللىى 
 .gTLD للـ

سسييككوونن ببممققددوورر  ييععتتققدد االلممججللسس ببووججوودد تتأأثثييرر مماالليي إإييججااببيي ععللىى االلممججتتممعع ووااللععااممةة.
االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن تتققللييلل االلتتككااللييفف االلتتيي ققدد تتككوونن ممسسااععددةة ووسسييتتمم تتممررييررههاا للككلل 
ووععللااووةة ععللىى ذذللكك ففإإنن ااتتججااههااتت االلتتننااففسسييةة تتممييلل إإللىى تتققللييلل االلأأسسععاارر  االلممسستتههللككيينن.
 للللممسستتههللكك.

 .�ر �و�ا�ل�م�ر�و�ن�ة�ا�ل�أ�م�ا�ن �و�ا�ل�ا�س�ت�ق�ر�ا .�ج

 DNSييررىى االلممججللسس ععددمم ووججوودد ممششككللااتت ححوولل االلأأمماانن ووااللااسستتققرراارر ووااللممررووننةة ققدد تتتتععللقق ببـ� 
 ووققدد تتننششأأ ممنن ققررااررااتت االلممللككييةة االلممششتتررككةة.

 �ا�ل�ر�ف�ض�ب�ي�ا�ن 

ققرراارر االلممججللسس ححوولل االلممللككييةة االلممششتتررككةة  ضضدد – أأححدد أأععضضااء االلممججللسس  ووههووججووررجج سسااددووسسييصصووتت 
-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsننووففممببرر 2010 ) االلذذيي تتمم إإصصددااررهه ففيي 5
05nov10-en.htm.صصووتت ععضضوو ممججللسس آآخخرر ممععااررضضاا للققرراارر  ( ووققددمم ببييااننهه االلممععااررضض االلممححدددد أأددننااهه
 ععللىى:ييننصص ببيياانن ججووررجج سسااددوو سسيي  االلممججللسس ححوولل االلممللككييةة االلممششتتررككةة ووععللىى ننففسس أأسسسس ججووررجج.

أأووللاا االلققرراارر ييققوومم ببتتغغييييرر ككببييرر ججدداا ففيي االلععللااققةة  .أأنناا أأععااررضض ههذذاا االلإإججررااء ووففقق أأسسسس ععددةة
ووسسييغغييرر ععللىى ننححوو ممأأسسووفف ككلل االلآآللييااتت  .ببيينن االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن ووممززوودديي خخددممةة االلسسججلل
ووااللتتغغييييرر سسييتتمم تتققددييممهه ببااللتتززااممنن ممعع  .االلححااللييةة للصصننااععةة االلننططااقق ووااللططررييققةة االلتتيي تتببددأأ ببههاا
gححةة االلتتووسسعع االلككببييرر ففيي ممسساا TLD  ووللاا ييممككنننناا االلتتننببؤؤ ببأأيي تتححددييدد ععللىى ججههوودد االلتتغغييييرر
 .ووتتققلل ككثثييرراا ععنن ممججممووععههمماا ممععاا

 .للككلل االلأأغغررااضض االلععممللييةةننظظررًاا ثثااننيياا االلممددىى االلككببييرر للههذذاا االلتتغغييييرر ييججععللهه أأممرراا للاا ييللغغىى 
تتججععلل ممنن االلممححتتمم إإععااددةة تتققددييمم االلففصصلل ببيينن االلأأططرراافف ففسسييككوونن  ممررغغووببةةإإذذاا ححددثثتت ععووااققبب غغييرر 
 ذذللكك ببددوونن إإججررااءااتت ححلل االلننززااعع االلررئئييسسييةة ببيينن االلأأططرراافف للللععاامملليينن ففيي ممنن االلممسستتححييلل تتننففييذذ
 .االلممججاالل االلصصننااععيي ههذذاا
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ثثااللثثاا ععللىى االلررغغمم ممنن االلإإججررااءااتت االلممتتخخذذةة للضضمماانن االلإإججررااء االلججييدد ففإإنن للللققرراارر ااححتتمماالل ممززجج 
ككلل االلببييااننااتت ووااللممععللووممااتت االلخخااصصةة ووااللععااممةة االلممتتععللققةة ببااللسسججلل ففيي ممككاانن ووااححدد مماا ييووففرر ااححتتممااللييةة 
ررككةة للللببييااننااتت للللههييئئةة االلممششتتررككةة ببغغضض االلننظظرر ععنن ننططااقق أأيي ااتتففااققييةة ممعع للسسههووللةة االلممششاا
ICANN. 

ووههذذهه االلممششااررككةة ييححتتمملل أأنن للاا ييتتمم االلتتععررفف ععللييههاا ععللىى ااففتتررااضض االلااننتتسساابب ووااللتتششااببهه 
االلببييااننااتت االلممممننووععةة ففيي االلووققتت االلححاالليي ممنن االلممششااررككةة ببيينن االلسسججللااتت سسييققوومم  .ببيينن االلههييئئااتت
ققدد ييككوونن ففععااللاا ععللىى  ICANNتتععززييزز االلممففررووضض ممنن ككلل ممنن االلممررااججععةة وواالل .االلممسسججللوونن ببممششااررككتتههاا
 .االلججددييددةة gTLDsإإللىى االلممئئااتت ممنن  +20االلججممييعع ححييثث ييتتمم االلتتححرركك ممنن 

ممششااررككةة االلببييااننااتت تتتتممثثلل ففيي ااححتتممااللااتت للهه االلسسججلل ووااللممسسججلل االلججممعع ببيينن  ففإإنن ،ااًأأخخييرر
ععللىى ااففتتررااضض أأننهه ييججبب ععللىى ككلل سسججلل  .ووأأنن ييككوونن للههاا تتأأثثييرر ععللىى ققووةة االلسسووقق أأككثثرر ممنن االلععككسس
g TLD  االلااسستتممرراارر ففيي ممععااممللةة ككلل االلسسججللااتت ععللىى ننححوو ممتتسسااوويي ففإإنن االلففوواائئدد االلححققييققييةة
للللتتككاامملل االلررأأسسيي ووههمم ككببييرر ووللككنن ييسسههلل ففععلليياا االلححصصوولل ععللييههاا ممنن االلممششااررككةة االلففععللييةة 
 .االلممممننووععةة ررسسمميياا للللببييااننااتت

إإززااللةة االلتتققييييددااتت ععللىى االلتتككاامملل االلررأأسسيي االلممتتضضممنن ببههذذاا االلققرراارر غغييرر ضضرروورريي ووييذذههبب 
 .للككلل ممنن االلممصصااللحح للللممسسججلليينن ووااللممصصللححةة االلععااممةة االلععااللممييةةإإللىى ااتتججااهه ممععااررضض 

 


