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 XXX. �لـ ICM �ت�س�ج�ي�ل �ط�ل�ب�ا�ت�ا�ع�ت�م�ا�د  �ع�ل�ى �ا�ل�ت�ص�و�ي�ت

 2011 �م�ا�ر�س 18 �ب�ت�ا�ر�ي�خ �ا�ل�إ�د�ا�ر�ة �م�ج�ل�س �ا�ج�ت�م�ا�ع

 أأثثننااء سسووااء ييننااللممددييرر ببههاا أأددللىى االلتتيي االلببييااننااتتأأددننااهه  االلممذذككووررةة االلببييااننااتت تتععككسس
 .ققصصييررةة ببففتتررةة االلتتصصووييتت ببععدد ككتتااببةة ققددييممههااتت تتمم االلتتيي أأوو االلممججللسس ااججتتممااعع
 .تتققددييممههاا أأججلل ممنن االلببييااننااتت ععمملل ييتتمم

 :�س�ا�د�و�س�ك�ي �ج�و�ر�ج

 االلممسساائئلل أأككثثرر ببيينن ممنن االلققرراارر ههذذااممنن خخللاالل  تتققددييممههاا تتمم االلتتيي االلممسساائئلل ككااننتت
 ههأأنن تتووققععتت االلممججللسس إإللىى ااننضضممممتت ووععننددمماا ICANN تتااررييخخ ممددىى ععللىى للللججددلل االلممثثييررةة
  .للللممججللسس ررئئااسستتيي ففتتررةة ننااءأأثثممنن االلووااججبب االلتتععررضض للههذذهه االلممسساائئلل 

 االلممسساائئلل ووتتححللييلل ففههمم أأججلل ممنن االلسسااببقق االلععاامم ممدداارر ععللىىببححسسنن االلننييةة  ككااففححتت ووللققدد
 .للللممننظظممةة االلققصصووىى االلممصصللححةة ييححقققق ببأأننهه أأععتتققدد مماا إإللىى ًااااسستتنناادد االلممططررووححةة

 .االلققرراارر ععللىى االلااععتتررااضض ققررررتت ففققدد ووللذذللكك

 .ررئئييسسييةة ااععتتببااررااتت خخممسسةة إإللىى ممووققففيي ييسستتنندد

 االلششخخصصيي ممووققففيي أأنن .االلككبباارر تتررففييهه ععنن للييسس االلتتصصووييتت ههذذاا ففيي ممووققففيي أأنن أأووللههاا
 ععللىى االلششخخصصيي ببااععتتررااضضيي ععللااققةة أأييةة للهه ووللييسس .االلككبباارر تتررففييهه تتججااهه ممععتتددلل
 .االلممققتتررحح االلققرراارر ممششررووعع

 ضضدد ببييااننًاا ييععتتببرر ببأأيي ححاالل ممنن االلأأححوواالل للاا تتصصووييتتيي إإننفف ذذللكك، ععللىى ععللااووةة
 للااددععااءاا ووببااسستتثثننااء للأأننهه XXX. االلررااععييةة ووااللججههةة ICM ضضدد أأوو للااوولليي ووااررتتييسستت
 ففإإننننيي إإللييهه، ييننتتمموونن االلذذيي االلممججاالل ددااخخلل للللممششااررككيينن خخااررججيي ددععمم ببووججوودد االلضضممننيي
 .ICANN أأققررتتههاا االلتتيي للععممللييااتتتتصصررففوواا ببمماا ييتتففقق ممعع اا ققدد ببأأننههمم أأععتتققدد

ككمماا  االلححاالليي ووققتتنناا ففيي ذذااتتهه ححدد ففيي االلككبباارر ببممححتتووىى ععللااققةة للههاا للييسس ققضضييتتنناا إإنن
 .االلششببككةة ععللىى االلإإببااححييةة االلمموواادد ضضدد للييسس تتصصووييتتيي أأنن

 االلمموواادد ممووااققعع ممنن االلككثثييرر ععللىى تتححتتوويي االلااننتتررننتت ششببككةة ببأأنن ححاالليياا ننععللمم ااففككمم
 ممسسااححةة ققممةة ففيي ععاامم ااسسمم ببددوونن ححتتىى ععللييههاا ووااللححصصوولل االلإإننششااء سسههللةة ففههيي .االلإإببااححييةة
 .االلننططااققااتت أأسسممااء
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 االلااننتتررننتت ششببككةة ععللىى االلإإببااححييةة االلمموواادد ننمموو ووممععددلل ححججمم ييتتغغييرر للاا أأنن أأتتووققعع إإننننيي
  .ااععتتممااددهه ييتتمم للمم أأوو XXX. ننططااقق ااععتتمماادد تتمم سسووااء

 للللددععمم االلككااففيي غغييرر للللددللييلل تتصصوورريي ببسسبببب ييتتغغييرر ققدد ممووققففيي إإنن ثثااننيياا،
 .للللممننظظممةة االلععااللمميي

 سسؤؤاالل تتمم ففققدد sTLD ععممللييةة ووببممووججبب gTLD ككررااععيي XXX. للننططااقق ICM تتققددممتت
 للتتققددييمم sTLD للججووللةة RFP االلممثثاالل سسببييلل ععللىى ووأأوورردد – ببععررضض االلططللببااتت ممققددمميي
 ممنن االلتتيي االلممننظظممةة ممنن االلخخااررججيي ووااللددععمم سسووااققتتبباا ببععررضض ممننههمم االلططللبب تتمم – االلططللببااتت
  .ببتتممثثييللههاا ييققوومموواا أأنن االلممففتتررضض

 ششككلل ببأأيي االلممججللسس للههذذاا االلممتتااححةة االلممععللووممااتت إإللىى ووااسستتنناادد ممععررففتتيي ححددوودد ووللأأققصصىى
  .ووههمميي ددللييلل ههوو االلخخااررججيي االلددععمم ههذذاا ييووضضحح االلذذيي االلددللييلل أأنن أأععتتققدد ففإإننننيي االلأأششككاالل، ممنن

 ممججللسس ققاامم ععننددمماا ععللييههاا ببااللععمملل ححاالليياا االلممججللسس ييققوومم االلتتيي االلععممللييةة ططررحح تتمم
ICANN ععللىى ووااللممووااففققةة االلأأسسااسسيي ببااللخخططأأ تتسسممييتتهه ييممككنن ببمماا ببااللققيياامم 
 .ICM ممعع االلتتععااققدد ممففااووضضااتت ففيي االلااسستتممرراارر

 ققرراارر ببأأنن ووااللااددععااء االلممسستتققلل االلممججللسس ووااسستتععررااضض IRP ححككمم ببأأنن االلآآنن ووأأععتتققدد
 ييننببغغيي ييككنن للمم االلررععااييةة ممععااييييرر تتططااببقق للاا ICM أأنن ققرررر االلذذيي 2005 االلممججللسس
 .ههققببوولل

 ععصصررنناا ففيي االلااننتتررننتت ششببككةةفف .االلححددييثث ححررييةة ععنن للييسس االلتتصصووييتت ههذذاا ثثااللثثاا،
 للككيي ااسستتخخددااممههاا ششخخصص للأأيي ييممككنن االلتتيي االلتتححتتييةة االلببننييةة ببممثثااببةة ههيي االلححاالليي
 االلااللككتتررووننييةة االلممووااققعع ممنن ممللااييييننههننااكك  ،أأمماا ففيي االلووققتت االلححاالليي .ااًننااششرر ييصصببحح
 ووااللممننااططقق ععااللممووااضضيي ممنن ووااسسعع ننططااقق ععللىى ععااللمميي ممححتتووىى تتووففرر االلتتيي االلششببككةة ععببرر
 االلأأححوواالل ممنن ححاالل ببأأيي ييممتتدد للاا ICANN ااننتتدداابب إإنن .االلككبباارر ممححتتووييااتت ذذللكك ففيي ببمماا
 .ذذااتتهه ححدد ففيي أأخخرر ممححتتووىى أأيي أأوو االلككبباارر ممححتتووىى ففيي االلتتححككمم إإللىى

 ااززدديياادد ووممععددلل ححججمم ففإإنن ذذللكك ييتتمم للمم أأمم XXX. ننططااقق ااععتتمماادد تتمم سسووااء ففإإننهه ررأأيييي، ووععنن
 .ككببييرر ببششككلل ييتتغغييرر للنن االلششببككةة ععببرر االلممححتتووىى أأننووااعع

 إإننششااء ييتتمم للمم إإذذ أأذذىى للأأيي ييتتععررضضوواا للنن االلففرردديييينن االلااننتتررننتت ممسستتخخددمميي أأنن ووأأررىى
 XXX. ننططااقق

 ممنن ههذذاا ييججددوواا أأنن االلببااللغغيينن ممححتتووييااتت ععنن االلببااححثثيينن االلككبباارر ببممققددوورر ووسسييككوونن
 XXX. ننططااقق ووججدد إإذذاا االلسسههلل

 ممححتتووييااتت ننااششرريي ذذللكك ففيي ببمماا االلااننتتررننتت ععببرر االلممععللووممااتت ننااششرريي أأنن ووأأععتتققدد
 االلررأأيي ععنن االلتتععببييرر ححررييةة ممنن ححققووققههمم تتننففييذذ ععللىى ددررةةااللقق للددييههمم سسييككوونن االلككبباارر
 .ووججووددهه ححااللةة ففيي االلححاالل ههوو ككمماا XXX. ننططااقق ووججوودد ععددمم ففيي ببسسههووللةة
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 أأنن االلممممككنن ممنن االلممووححدد DNS ممسستتققببلل أأنن أأععتتققدد ففإإننننيي للللغغااييةة، االلممههمم ووممنن اا،ًررااببعع
  .االلممححكك ععللىى ييككوونن

 ممنن ددااممززيي ععللىى ييسسااععدد أأنن االلممممككنن ممنن XXX. ننططااقق ططللبب ععللىى االلممووااففققةة ببأأنن ووأأققرر
  .DNS ووخخصصووصصييةة تتممااسسكك خخررقق ننححوو االلتتححرركك

 ييؤؤدديي أأنن االلممححتتمملل ووممنن االلننططااقق، تتصصففييةة إإللىى ششكك ببللاا ذذللكك ييؤؤدديي ققدد ،ررأأيييي ووففيي
  .DNS ججذذرر ووححددةة تتششتتتت ثثمم ووممنن ووااللتتددههوورر االلتتققللصص ززييااددةة إإللىى

 أأنن أأععتتققدد ففإإننننيي ، ففيي االلووققتت االلححااللييببااللففععلل تتتتمم االلتتصصففييةة ببأأنن ععللممنناا ووممعع
االلتتيي ييتتخخذذ ففييههاا  االلممججللسس للههذذاا االلأأووللىى االلممررةة ككووننيي أأنن ششأأننهه ممنن XXX. ننططااقق إإننششااء
 ووااسستتققرراارر أأممنن ععللىى خخططرراا ييششككلل مممماا االلتتصصففييةة ههذذهه ممببااششررةة ييششججعع ققددققررااررًاا 
DNS. 

 ااششأأننهه ممنن ااتتإإججررااء أأييةة ييتتخخذذ للاا أأنن االلممججللسس ععللىى ييننببغغيي ففإإننهه ،ييييررأأ ووففيي
 .االلأأوولل االلممسستتووىى ععللىى ننططااقق ووققفف أأوو االلتتصصففييةة ععللىى ععييششججااللتت

 ققدد ممسسييئئةة تتسسممىى االلتتيي االلمموواادد ممنن االلتتصصففييةة أأنن أأععتتققدد ففإإننننيي ذذللكك، ععللىى ععللااووةة
 االلححققووقق تتححددييدد ححوولل ببااللااننتتررننتت االلممههتتممةة االلسسييااسسييةة للللأأننظظممةة ًااممققننعع ممببررررًاا ييققددمم
 .االلححوواارر ووححررييةة االلممددننييةة

 ععللىى ححااففززاا تتووففرر ققدد االلتتححررككااتت تتللكك ممثثلل أأنن أأععتتققدد ففإإننننيي ذذللكك، ععللىى ععللااووةة
 االلإإععدداادد ءأأثثنناا ععللييههاا االلتتععررفف تتمم االلتتيي االلممخخااووفف ممنن ييععدد ووااللذذيي االلججذذوورر ككسسرر
 .DNS ووااسستتققرراارر أأممنن ععللىى ًااففررييدد ًااخخططررببااععتتببااررهه  االلججددييددةة gTLD للببررننااممجج

 ققدد XXX. ننططااقق إإننششااء أأنن االلأأسسللووبب ببههذذاا االلآآخخرريينن آآررااء إإللىى ااسستتممععنناا ققدد أأنننناا االلممههمم ووممنن
 االلححككووممييةة االلأأننظظممةة ذذااتت االلببللدداانن ددااخخلل االلتتععببييرر ححررييةة ححققووقق ممححااصصررةة إإللىى ييؤؤدديي
 .االلممممككننةة ووااللتتككااللييفف االلووسساائئلل ببككلل ههذذاا تتججننبب ععلليينناا ووييججبب .االلققممععييةة

 ععنن ICANN ااججتتممااعع ممنن االلححااضضرريينن ففيي إإللييههاا ااسستتممععتت االلتتيي االلآآررااء غغااللببييةة ععببررتت
 ممتتووسسطط ننظظرر ووججههااتت خخللاالل ووممنن ذذللكك، ممععوو .االلججذذرر ددااخخلل XXX. ننططااقق تتضضمميينن ددععمم
 ممنن .ذذللكك ققوولل سسأأععييدد – ننسسممةة مملليياارر 6.5 ييسسككننهه االلذذيي ععااللممنناا ددااخخلل االلأأششخخااصص ننسسببةة
 مملليياارر 6.5 ييسسككننهه االلذذيي ععااللممنناا ددااخخلل االلأأششخخااصص سسببةةنن ممتتووسسطط ننظظرر ووججههااتت خخللاالل
 ععللىى تتصصووررههاا ييتتمم ققدد ICANN ااججتتممااععااتت ددااخخلل االلححووااررااتت تتللكك أأنن ررأأيييي ففإإنن ننسسممةة،
 ططببققةة ممنن االلققااددمميينن االلأأثثررييااء ععللىى ححصصرريي صصغغييرر للنناادديي ااججتتممااعع أأننههاا ععللىى االلأأررججحح
 - االلأأححوواالل أأححسسنن ففيي – للددييههمم االلذذيينن ممنن ككثثييرريينن االلععااللمم، سسككاانن ممنن صصغغييررةة ففررععييةة
 االلممححتتممللةة االلآآثثاارر ححوولل ععققييممةة ننظظررةة للددييههمم ووااللذذيينن االلأأخخررىى للللثثققااففااتت سسططححيي ممففهه
 االلثثققااففييةة االلممععااييييرر ذذااتت االلممججتتممععااتت ددااخخلل االلججذذرر ففيي XXX. ننططااقق للتتببننيي
 .االلممتتننووععةة االلممتتأأصصللةة ووااللسسللووككييةة

 االلععااممةة للممصصللححةة اا ععللىى ببااللححففااظظ ووااججبباا ICANN ععللىى ففإإنن ووااللممررككززيي، خخااممسساا
  .االلععااللممييةة
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 االلععااللممييةة، االلععااممةة االلممصصللححةة ففيي ممننصصببةة أأععممااللههاا ووننتتكك أأنن ععللىى ICANN ووااففققتت
 االلججذذرر ففيي XXX. ننططااقق ووضضعع ووتتمم االلققرراارر ههذذاا ععللىى االلممووااففققةة تتممتت إإذذاا ببأأننهه ووأأععتتققدد
 .االلععااللممييةة االلععااممةة للللممصصللححةة ممننااققضض أأننهه ععللىى االلععمملل ااععتتبباارر ييتتمم ففققدد

 – االلأأححوواالل أأححسسنن ففيي – ففههننااكك ببهه، أأؤؤممنن ببمماا ممققااررننةة ككببييرر ضضرررر للههذذاا ييككوونن ووققدد
 ممنن االلججذذرر ففيي XXX. ننططااقق تتضضمميينن أأججلل ممنن ججدداا ممححددووددةة ععااللممييةة ععااممةة ممصصللححةة ققضضييةة
 تتووااففرر مموواادد االلااسستتغغللاالل االلججننسسيي للللأأططففاالل ممسستتووىى ععللىى االلممححتتمملل تتأأثثييررهه ننااححييةة
 .االلااننتتررننتت ششببككةة ععببرر

ييممككنن  للاا ووررببمماا ضضااررةةوو ككببييررةة آآثثاارر ووججوودد إإممككااننييةة ووههيي أأققووىى ققضضييةة ههننااكك أأنن أأععتتققدد
 ااححتتووااء تتمم إإذذاا االلععااللمميي ننتتررننتتااللاا ششببككةة ووتتممااسسكك ببووححددةة ييتتععللقق ففييمماا تتصصححييححههاا
 .االلججذذرر ددااخخلل االلووااققعع ففيي XXX. ننططااقق

 ححررووفف صصييااغغةة ففييأأححدد االلععوواامملل االلسسللببييةة  تتككوونن للاا أأنن ICANN ووااججبب ممنن أأننووأأنناا أأررىى 
 ممثثلل للتتأأثثييررااتت االلااككتتررااثثووععددمم  ببااسستتغغللااللههاا ييققوومموواا أأنن ججللأأ ممنن للللآآخخرريينن االلسسللااسسلل
  .االلععااللمم ممسستتووىى ععللىى االلأأععمماالل تتللكك

 ككببييرراا تتججااههللاا ههذذاا ففيي ففإإنن االلججذذرر ففيي XXX. ننططااقق ااءااححتتوو تتمم إإذذاا أأننهه ووأأععتتققدد
  .االلععااللممييةة للللممششااععرر

 االلححررووفف سسللااسسلل أأسسااسسيي ببششككلل االلااععتتبباارر ببععيينن ييأأخخذذ أأننهه ععللىى االلممننظظممةة ححوواارر ييددلل
 ممنن أأننهه أأععتتققدد ووللككنن ققااننووننيي، ععمملل ننههجج ييككوونن ققدد ووههذذاا .ووااللررببحح للللصصييااغغةة ككففررصص
 ببااللععوواامملل ووععيي ععللىى تتككوونن أأنن ICANN ووااججبب ففإإننهه االلااننتتررننتت ااسستتققرراارر ممصصللححةة أأججلل
  .االلأأننششططةة تتللكك للممثثلل ااععتتببااررههاا خخللاالل ممنن االلممححتتممللةة االلخخااررججييةة االلسسللببييةة

 – ددووللتتيي غغييرر ممننااططقق ععللىى آآثثاارر االلييوومم للتتصصووييتت ييككنن للمم إإذذاا ببأأننهه ووتتععللمموونن
 االلططللبب ووللككنن االلننططااقق، ههذذاا إإننششااء أأممااننعع للنن ففإإننننيي – االلأأممررييككييةة االلممتتححددةة االلووللااييااتت
 االلننططااقق ووااسسععةة أأككثثرر آآثثاارر للهه ررااللااععتتبباا ببععيينن للأأخخذذهه االلممججللسس ههذذاا ددععووةة تتممتت االلذذيي
 ععللىى االلننااممييةة ببااللددوولل ييددععووننههاا مماا خخااررجج ححتتىى أأوو االلأأممررييككييةة االلممتتححددةة االلووللااييااتت خخااررجج
  .ححددةة

 االلممععتتببررةة ووتتععققييددااتتههمم ننسسممةة مملليياارر 6.5 ععللىى ييؤؤثثرر ببأأنن ااححتتممااللييةة ففههننااكك
  .االلممتتننووععةة للثثققااففااتتههمم

 ممنن ععددييددةة أأووججهه ببخخصصووصص ممتتببااييننةة ننظظررةة ووججههااتت االلثثققااففااتت تتللكك تتححمملل ححييثث
 ووااللححققووقق االلففللسسففييةة للللممخخااووفف االلممخختتللففةة االلممننااههجج ذذللكك ففيي ببمماا االلببششرريي للووككااللسس
 االلسسييااسسييةة ووااللأأننظظممةة ووااللتتععببييرر االلححوواارر ووححررييةة االلددييننييةة ووااللععققاائئدد االلممددننييةة
  .االلججننسسييةة ووااللأأففضضللييةة االلججممااللييةة ووااللتتععببييررااتت

 االلأأخخررىى االلثثققااففااتت ححوولل - إإييججااببييةة أأوو سسللببييةة ككااننتت سسووااء - آآررااء للدديينناا ييككوونن ققدد
 االلإإننسسااننييةة االلححققووقق ععنن أأوو االلننففسس ععنن ااًددففااعع ييككنن للمم مماا – ووللككنن االلأأخخللااققييةة ووااللننظظمم
 ننففككرر ففيي ععننددمماا ببححذذرر ننخخططوو أأنن ييججبب أأنننناا ررأأيييي ففممنن – االلأأخخررىى االلججووههررييةة
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 ممنن تتتتششككلل االلتتيي االلععااللمميي االلممسستتووىى ووططااققااتت االلأأوولل، االلممسستتووىى ننططااققااتت تتففووييضض
 سسككاانن ممنن ككببييررةة ششرراائئحح ممششااععرر ممعع تتتتننااققضض ققدد االلتتيي ووااللممصصططللححااتت االلتتصصووررااتت
 .االلععااللمم

 ططللبب ععللىى للللممووااففققةة االلممععااييييرر تتششتتمملل للمم االلححظظ ووللسسووء ففإإننهه للااححقق، ووققتت ووففيي
ICM – ععممللييةة ههيي ووااللتتيي sTLD –  االلممخخااووفف للصصااللحح ررسسمميي ااععتتررااضض إإججررااءععللىى 
 .ذذللكك ببسسبببب تتننششأأ ققدد االلتتيي االلممتتننووععةة االلثثققااففييةة

 للللااللتتززاامم ااننتتصصاارراا سسييععدد ههذذاا ففإإنن XXX. ننططااقق ععللىى االلممووااففققةة تتممتت إإذذاا ببأأننهه أأععتتققدد
 ممسستتققببلل ععنن ممسسؤؤووللييتتنناا ببخخصصووصص ججااددةة ممننااققششةة ببخخللاافف ععممللييةةبباالل االلإإججبباارريي
DNS االلااننتتررننتت ووششببككةة.  

 .االلغغااييااتت ععللىى ووللللووسساائئلل االلأأههدداافف ععللىى للللععممللييةة ااننتتصصاارراا ووسسييككوونن

 ففههلل االلققرراارر للههذذاا ككننتتييججةة ممتتووققععةة سسللببييةة ععووااققبب االلممسستتققببلل ففيي ظظههررتت ووإإذذاا
 ؟"ففححسسبب االلععممللييةة تتتتببععتت ووللككننيي" ففققطط االلععذذرر ععللىى ممققصصوورراا ددففااععنناا سسييككوونن

 أأععتتققدد ففإإننننيي االلممففييدد االلتتغغييرر ببععضض ااسستتننتتااجج إإممككااننييةة ممنن االلررغغمم ففععللىى ذذللكك،لل
 DNS للـ االلممددىى ططووييلل االلتتككاامملل ييههدددد االلممججللسس أأمماامم ححاالليياا االلممققتتررحح االلققرراارر أأنن ووببااتتززاانن
 .ييههززمم أأنن ووييننببغغيي .االلععااللممييةة االلععااممةة ممصصللححةة ضضدد ووييععمملل

 :�و�ر�ا�ي�ت �ك�ا�ت�م

 االلتتصصووييتت ججللأأ ممنن ووأأسسببااببيي .االلققرراارر ههذذاا ضضددأأصصووتت سسأأققوولل أأننننيي  أأنن أأييضضااأأوودد 
 .ووااححدد سسبببب ههننااكك االلووااققعع ففيي .ججدداا ببسسييططةة ببهه االلققيياامم ققصصددتت االلذذيي

 ككثثييرر ببذذلل تتمم ووببااللططببعع ججدداا ننززااععييةة ووععممللييةة ججدداا للللججددلل ممثثييررةة ععممللييةة ككااننتت للققدد
 ففإإننننيي إإللىى ببااللننسسببةة ووللككنن .االلممسسأأللةة ههذذهه ببششأأنن االلططررففيينن ككللاا ممنن االلععووااططفف ممنن
 ييككوونن أأنن تتصصووررأأ االلذذيي للللأأثثرر ووتتققددييرريي تتققييييمميي ككاانن االلققااتتلل ااتتففااقق أأنن أأععتتققدد
 .االلععااللمم ححوولل االلححككووممااتت ممعع ICANN ععللااققةة ععللىى

 ICANN للـ ببااللننسسببةة ححييووييةة وودداائئررةة ككببررىى أأههممييةة تتممثثلل GAC أأنن ااععتتققاادديي
 ICANN ككااننتت االلتتيي GAC ععنن االلآآنن ممخختتللففةة ممععههاا ننتتععاامملل االلتتيي GAC ووتتععتتببرر
 ننككاا للققدد .أأععوواامم خخممسسةة ووأأققوولل أأججررؤؤ أأنن ووييممككننننيي ممضضتت أأععوواامم ثثللااثثةة ممننذذ ممععههاا تتتتععاامملل
 تتضضمميينن ععللىى ببااللننسسببةة ككااننتت ككمماا االلممررككززييةة االلججااذذببييةة ففيي أأسسااسسيي تتححوولل ههننااكك
GAC ددااخخلل ICANN. أأنن االلححااججةة ححققييققةة إإللىى االلآآنن االلححككووممااتت ممنن ككثثييرر تتننتتببهه 
 للممننظظممةة االلككببررىى االلممننففععةة أأججلل ممنن ICANN ببهه تتققوومم مماا ففيي أأككثثرر ييننخخررططوواا
  .االلععااللممييةة االلااننتتررننتت

 –ICANN  ذذللكك ققدد ييججععللأأنن أأععتتققدد ففإإننننيي ببااللذذااتت، االلسسبببب ووللههذذاا ووببااللتتاالليي
 ةةببننااء غغييرر - ووأأععضضاائئههاا GAC ممششووررةةببصصررفف االلننظظرر ععنن  – االلممسسأأللةة ههذذهه ببخخصصووصص
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 االلتتيي االلإإييججااببييااتت ووإإححددىى ببننااءهه، ننررييدد االلذذيي االلععاامم االلممننااخخ ععلل خخططرر االلأأممرر ننههااييةة ووففيي
  .االلععااللمم ححككووممااتت ذذللكك ففيي ببمماا االلححككووممااتت ووببااققيي GACوو ICANN ببيينن

 ههيي ووااللححككووممااتت GACوو ICANN ببيينن ععللااققااتتاالل أأنن ررأأيييي ففيي للأأننهه أأييضضاا ههذذاا ووأأققوولل
 "ووججووددييةة" أأققوولل ككمماا ووههذذاا .للدديينناا االلووججووددييةة االلففررددييةة االلععللااققااتت أأككثثرر االلأأررججحح ععللىى
  .ICANN ععللىى ممححتتمملل ووججوودديي خخططرر للههاا ييككوونن ققدد ووااححددةة ععللااققةة أأنن ببممععننىى

 ححووككممةة ممننتتددىى ففيي تتضضغغطط، االلتتيي االلححككووممااتت ممنن ككثثييرر ييووججدد أأننهه ججممييععاا ننععررفف
 ممنن ببهه االلققيياامم تتمم االلذذيي االلععمملل ممنن ببععضض للننققلل االلععااللمم، أأننححااء ججممييعع ففيي االلإإننتتررننتت
 .االلأأخخررىى االلددووللييةة ووااللأأططرر االلددووللييةة االلههييئئااتت ممنن غغييررههاا إإللىى ICANN ققببلل

 ججدداا االلححككووممااتت ممنن االلععددييدد ففييههاا تتسسععدد االلتتيي االلححااللةة ععنن ننتتححددثث أأخخررىى، ووببععببااررةة
 ممههمماا للللذذععرر تتددععوواا خخططووةة ههذذهه أأنن أأررىى للاا ببااللذذااتت االلسسبببب ووللههذذاا .تتههللكك ICANN للررؤؤييةة
 ججممييعع ففيي االلححككووممااتت ممعع االلببننااءةة ووااللععللااققةة االلتتللااححمم ممصصللححةة ففيي أأثثقق ووللككننننيي ،ييككنن
 .االلققرراارر ههذذاا تتممررييرر للنناا ببااللننسسببةة االلححككممةة غغييرر ممنن سسييككوونن أأننهه ووأأععتتققدد االلععااللمم، أأننححااء
 للكك ششككرراا .ضضددهه أأصصووتت ففسسووفف االلسسبببب ووللههذذاا

 :�ش�ا�ب�ي�ل �ل�ا �د�ي �ب�ر�ت�ر�ا�ن�د

 ممججللسس ففيي ععضضوواا ببووصصففهه .تتخخييللهه ييممككنن ححدد أأببععدد إإللىى ههااتتخخااذذ صصععبب ققرراارر ههذذاا
 أأنن ييممككننكك ووااسسعع، ننططااقق ععللىى ااتتببععتتههاا للللغغااييةة ططووييللةة ععممللييةة ببععدد ووصصلل االلإإددااررةة
 ففسسووفف .االلييوومم ببهه سسأأققوومم االلذذيي االلتتصصووييتت أأههممييةة ففيي أأففككرر ككننتت أأننننيي تتتتخخييلل
 .ذذللكك سسبببب أأششررحح ووسسووفف االلققرراارر للصصااللحح أأصصووتت

 أأنن أأررييدد ووأأنناا .ووككااتتمم ججووررجج ممنن ككلل ععننههاا ععببرر االلتتيي االلااههتتممااممااتت ممنن ككثثييرر ممعع أأتتففقق
 االلااععتتبباارر ففيي االلثثققااففييةة االلححسسااسسييااتت ككلل تتأأخخذذهه االلذذيي االلأأوولل االلععننصصرر أأنن أأققوولل
 ففععللاا أأخخذذههاا ييتتمم االلتتيي االلااععتتبباارر، ببععيينن تتؤؤخخذذ أأنن ييججبب االلتتيي االلششررععييةة ههوو االلككاامملل
 ههذذاا ووححككووممااتت صصغغييررةة أأققللييةة ببيينن ععللااققةة ووججوودد ححوولل ننققااششاا للييسس ووههذذاا .االلااععتتبباارر ففيي
 .ممممييززوونن ننففننحح .ببااللضضببطط ووصصففننااههاا ققدد االلصصغغييررةة، االلأأققللييةة ححتتىى .ككثثييرراا االلععااللمم
 االلررغغمم ععللىى ششييء ييممننععنناا للاا .االلممششااررككةة ووييممككنننناا .االلققررااررااتت صصننعع ييممككنننناا .ههنناا ننححنن
 ببأأنن ننححااوولل ففننححنن للللممووققفف ووااللممععااررضضةة االلممؤؤييددةة ووااللححجججج االلصصغغييررةة االلأأققللييةة ممنن
  .االلععااللممييةة االلننااححييةة ممنن أأففضضلل ههوو مماا ننووضضحح

 ععووااققبب ددررسستت أأننننيي ففيي االلييوومم، االلققرراارر ههذذاا للصصااللحح تتصصووييتتيي سسبببب ييككممنن
 .ببللاا ننصصووتت أأنن ففييممككنننناا .ممززللززللةة االلععووااققبب تتككوونن ففللنن ،االلققررااررضضدد  االلتتصصووييتت
 .ققرراارر ثثممةة ووههذذاا .أأححرراارر أأنننناا ححييثث .ببللاا االلتتصصووييتت ععللىى ييججببررنناا ششييء ففللاا

 ييصصااغغ االلتتيي االلططررييققةة ففإإنن ووببااللممننااسسببةة، .االلأأمموورر تتتتططوورر ففسسووفف ببللاا صصووتتنناا إإذذاا
 ححييثث االلننههااييةة ححتتىى ذذللكك ييككوونن للنن ببللاا صصووتتنناا إإذذاا مماا ححااللةة ووففيي االلييوومم االلققرراارر ببههاا
 ببللاا صصووتتنناا االلووااححدد، ببااللححررفف للننققوولل آآخخرر ققرراارر تتممررييرر االلووااققعع ففيي ممككنننناايي
 ققررررنناا ححييثث .االلننققييضض ععللىى ممصصمممميينن ففللسسنناا ههنناا ببللاا صصووتتنناا إإذذاا للأأننهه ببااللتتأأككييدد
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 االلللععببةة ههذذهه ففيي االلااسستتممرراارر ييممككنننناا للذذللكك .االلججذذرر ففيي إإييججااببيي ببششككلل ووضضععهه ععددمم
 .االلأأببدد إإللىى االلأأخخررىى ههيي تتسستتممرر أأنن ييممككنن ححييثث االلأأببدد، إإللىى

 االلذذيي االلننممووذذجج ففيي ضضرررراا االلأأككثثرر ههوو وومماا أأههممييةة، االلأأككثثرر ههوو مماا أأتتسسااءلل االلسسبببب للههذذاا
 االلممسسأأللةة تتححلل أأنن أأججلل ممنن أأننهه أأمم االلأأببدد، إإللىى تتسستتممرر للععببةة أأججلل ممنن ههذذاا ههلل .ننتتببععهه
 ككنناا إإذذاا .االلااععتتبباارر ففيي آآخخرر ششييء أأخخذذ ععلليينناا االلييوومم، االلممسسأأللةة ههذذهه ححلل أأججلل ففممنن االلييوومم؟
 االلتتصصووييتت ععددمم ررووننققرر االلممثثاالل، سسببييلل ععللىى االلييوومم، ببللاا االلتتصصووييتت ببصصدددد
 .ببهه االلققيياامم ععددمم ررسسمميياا ننققرررر للنن للااححقق ووققتت ففيي ققرراارر للدديينناا ييككوونن ققدد للللتتأأييييدد،
 .االلووققتت ذذللكك ففيي ككااففييةة أأغغللببييةة للدديينناا تتككوونن للنن ووررببمماا

 ااخختتيياارر ننققرر للاا أأنن االلججووللةة ههذذهه ففيي ققررررنناا إإذذاا ححتتىى ححااللةة أأيي ففيي ييححددثث االلذذيي مماا للككنن
ICM االلععممللييااتت ممنن االلععددييدد ههننااكك تتككوونن سسووفف .ققضضاائئييةة ددععااووىى ههننااكك سستتككوونن ههلل 
 ككلل ععللىى ييسستتححووذذ تتططببييقق ههننااكك ييككوونن سسووفف أأننهه إإللاا .ممششككللةة ههذذهه ففللييسستت .االلرراائئععةة
 ههممااكك للييسس ججووررجج ققاالل ححييثث XXX. أأججلل ممنن ةةااللججددييدد gTLD ببررننااممجج ففيي االلششررععييةة
 االلإإننتتررننتت ششببككةة ععللىى ععددممهه ممنن ممححتتووىى ههننااكك ككاانن إإذذاا مماا ببششأأنن ففععللهه للييتتمم ششييء
 أأججلل ممنن ICANN إإددااررةة للممججللسس ككللةةممشش ههذذاا ييششككلل للاا ححييثث .االلإإببااححييةة ببااللمموواادد ييتتععللقق
 .االلإإننتتررننتت ششببككةة ععللىى االلإإببااححييةة االلمموواادد إإتتااححةة ببششأأنن للاا أأمم ججييدداا ككاانن إإذذاا مماا االلتتققررييرر

 ممووععدد ممعع ييأأتتيي سسووفف ششررععيي تتططببييقق ههننااكك ييككوونن ففسسووفف ببللاا، االلتتصصووييتت تتمم إإذذاا
 ههيي ببهه ييتتووااججدد أأنن ييججبب ووااللذذيي االلططللبب ممققددمم ددللييلل ههييةةااللمم تتققييييمم ووأأيي .االلججووللةة ححللوولل
 ععببئئاا ييششككلل للأأننهه االلممججتتممععيي، غغييرر TLD تتققددييمم ببششأأنن تتمماامماا ةةممككففوولل غغييرر ننتتييججةة
 .ممججتتممععييةة ققييوودد تتججدد أأنن

 غغضضوونن ففيي تتووااففرر ممنن االلأأففضضلل ههوو مماا ججدداا، ببسسييططةة أأسسئئللةة ننففسسيي أأسسئئلل ككننتت
 أأيي ههننااكك ييككوونن للنن للأأننهه تتمماامماا؟ للللررققااببةة خخااضضععةة االلغغييرر .XXX TLD ققللييللةة سسننووااتت
 االلججذذرر ههذذاا خخللاالل ممنن ةةححاالليي آآللييةة أأوو ااععتتررااضضااتت ععببرر تتممرر ووسسووفف ششييء، ببتتممللكك االلتتززاامم
  .إإططاارر ففيي ذذللكك ووضضعع ممنن ككببييررةة ككممييةة إإللىى أأددىى ووااللذذيي ججدداا االلممللتتوويي

 ففيي ققرراارريي للسسبببب ووببااللننسسببةة .االلخخااتتممةة ففيي االلااتتخخااذذ سسههلل ققرراارراا ييككوونن للنن للذذللكك
 إإههااننةة ههننااكك تتووججدد للاا أأننهه ههوو االلععااللممييةة االلععااممةة االلممصصللححةة ااققتتننااعع ببششأأنن االلننههااييةة
 أأنن تتمماامماا االلأأففضضلل ممنن ووأأننهه .ووععووااللتتنن للللححققييققةة ااننععككااسس إإننههاا .االلأأخخررىى للللثثققااففااتت
 .للااححقق ووققتت ففيي ببااللضضررووررةة تتححددثث أأنن ييممككنن االلتتيي االلأأططرر أأسسووأأ ممنن االلإإططاارر ههذذاا ييككوونن
 للكك ششككرراا

 : مماا ييللييمماانن ررييككااإإ أأععللننتت

 إإللىى ااننتتققللنناا ووككللمماا .ججددييددةة ممننااططقق إإللىى ييأأخخذذنناا أأننهه ححييثث ووضضرروورريي صصععبب ققرراارر إإننهه
 ففععلل رردد ههذذاا ببررييععتت .ممؤؤككدديينن غغييرر ننككوونن أأنن إإللىى ننممييلل ففإإنننناا ككببششرر، ججددييددةة ممننااططقق
 ههيي ههذذهه أأنن إإللاا .االلتتااممةة االلإإججااببااتت ههيي االلححققييققةة ههذذهه ففيي ننععررففهه للاا مماا أأنن ححييثث ططببييععيي
 االلإإججااببةة ههيي مماا ننععررفف ففللاا .االلججددييددةة االلممغغااممررااتت االلببششرر ببههاا ييككتتششفف االلتتيي االلططررييققةة
 االلإإننتتررننتت ععااللمم ففيي ننششههددهه مماا ووللييسس .للللممخخااططرر دداائئمماا ننتتععررضض ووللذذللكك .االلتتااممةة
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 سسووفف ششييء أأننهه أأظظنن ،XXX ببششأأنن للققررااررلل ووببااللننسسببةة .االلججددييدد ببااللششييء ييععتتببرر
 .االلإإططللااقق ععللىى ممععنناا ييسستتممرر

 االلممسساائئلل - االلااننععككااسسااتت إإللىى إإييااههاا ااًممضضييفف االلننققااطط ججممييعع ااععتتبباارريي ففيي آآخخذذ للذذاا
 DNS ههييككللةة ببههاا تتممتت االلتتيي االلططررييققةة ممعع سستتتتععااررضض ووااللتتيي – االلتتققننييةة
 ووققدد .االلااسستتققرراارر ووممسساائئلل االلععااللممييةة ببييئئتتنناا ييتتععللقق ففييمماا االلسسييااسسييةة ووااللممسساائئلل
 ففيي االلببححثث أأتتذذككرر إإذذ االلققصصييرر، االلووققتت ههذذاا ففيي االلممسستتططااعع ببققددرر ذذللكك ححوولل تتججووللتت
 أأججااززفف سسووفف .ننععمم أأققوولل سسووفف :ههيي ووإإججااببتتيي .االلممججتتممعع ممعع االلأأججووببةة ووإإييججاادد االلووثثاائئقق،
 سسووفف االلييوومم ننووااججههههاا للمم ففللوو .ططررييققةة ببأأييةة االلتتححددييااتت ههذذهه ممووااججههةة ععلليينناا أأنن ببسسبببب
 للييسستت ففيي .gTLDs ششأأننبب االلججددييددةة االلججووللةة ففيي ننووااججههههاا أأنن ععلليينناا االلووااججبب ممنن ييككوونن
 أأنن االلققررييبب االلممسستتققببلل ففيي االلأأققلل ععللىى أأنن ششخخصص أأيي ببممققددوورر ييككوومم ووللنن .ببااللببععييددةة
 .خخططئئههاا أأوو ببصصححتتههاا ييققوولل

 ووأأووااججهه سسأأخخااططرر أأننننيي ككمماا ننععمم أأققوولل سسووفف ووللذذاا االلااععتتبباارر، ففيي ههذذاا ككلل أأخخذذ ععلليينناا للذذللكك
 للكك ششككرراا .االلتتححدديي ذذللكك

 :�ب�ل�ز�ا�ك �ر�ا�ي

 ننتتببعع – ننععمم – أأنننناا ححققييققةة إإللىى ررأأششيي أأنن أأوودد للككننننيي .ححققاا االلتتححدديي ووققتت إإننهه ننععمم
 .االلععممللييةة للههذذهه ااًععببييدد للسسنناا أأنننناا إإللاا االلآآنن، مماا ععممللييةة

 ععللىى تتععررففوواا ققدد – ححققييققةة – لليي االلتتااببععيينن االلإإددااررةة ممججللسس أأععضضااء ممنن االلععددييدد أأنن أأععللمم
 ااخختتييااررنناا ييععننيي للاا ببححييثث .ططووييلل للووققتت ععللييههاا تتععررففنناا ففققدد .االلععممللييةة ههذذهه ممثثلل
  .ننففععللهه للمماا ععببييدد أأنننناا ففييهه ننسسييرر االلذذيي االلططررييقق ععللىى ققددمماا االلممضضيي

 للاا ببررووككسسلل ففيي ععددييددةة ووأأيياامماا االلأأسسببووعع ههذذاا ممنن أأيياامم ووأأررببععةة ثثللااثثةة أأممضضيينناا للققدد
 تتححدديي ههوو تتححدديياا، ييممثثلل أأننهه ححيينن ففيي االلققرراارر ههذذاا أأنن أأععتتققدد للذذاا .االلععممللييةة إإللاا ننننااققشش
 .للصصااللححهه أأصصووتت سسووفف ووللذذللكك ننتتققددمم، ككيي للنناا ففررصصةة ووههوو .ككممننظظممةة للنناا ببااللننسسببةة

 :�و�ى �و�و �ك�و

 ععضضوو ااتتخخذذهه ققرراارر ععنن االلننظظرر ففببغغضض .ججدداا ممففججعع ققرراارر ههذذاا .ققااللهه مماا ججججوورر أأششااططرر إإننننيي
 للـ االلتتااببععةة االلآآللييةة ههذذهه أأججلل ممنن ججههددنناا ققصصااررىى ننببذذلل ججممييععاا أأنننناا ففأأععتتققدد ووااححدد،
ICANN، ببأأثثررهه االلممججتتممعع ههذذاا أأججلل ووممنن ببلل. 

 صصووتت ققدد ككاانن إإذذاا ععمماا االلننظظرر ببغغضض ععضضوو ككلل ببأأنن تتاامم ييققيينن ععللىى ييننأأنن ككمماا
 االلممججتتممعع للههذذاا ممصصااللحح أأففضضلل إإللىى ننتتططللعع ًااججممييعع ااأأنننن أأععتتققدد االلررففضض، أأوو ببااللققببوولل
 .ببااللررففضض تتصصووييتتيي ووسسييككوونن .االلآآللييةة ووللههذذهه ببأأثثررهه
 
 :�ك�ر�و�ك�ر �س�ت�ي�ف

 االلتتيي االلققضضاايياا ههذذاا ففيي للللتتففككييرر االلععمملل أأضضننااهه ققدد ممنناا ففككلل اا،ًججممييعع سسممععتتمم ككمماا
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 ووككذذللكك ككأأففرراادد ععلليينناا ثثققييللاا ععببئئاا ككاانن االلأأممرر ههذذاا أأنن أأووضضحح أأنن ففأأوودد .أأييدديينناا ببيينن
 .إإددااررةةاالل ممججللسسففيي  ككأأععضضااء

 إإللىى ششددييدد ووببححررصص خخااصص ببووججهه ووااسستتممععنناا االلممججتتممعع ططوواائئفف ككلل إإللىى ااسستتممععنناا ححييثث
GAC ككببييرريينن ووببااننتتببااهه ووببااححتترراامم.  

 إإللىى االلأأححوواالل ممنن ححاالل ببأأيي ييههددفف ووللاا ااًععاادديي ااًققرراارر للييسس ههنناا ننتتخخذذهه االلذذيي ففااللققرراارر ،للذذاا
 .ننققددممهه سسووفف وومماا ننتتأأممللوو مممماا أأققلل إإصصدداارر

 للللططررييققةة ممؤؤييدداا أأوو ممددااففععاا ووللسستت ههنناا، للههأأققوو أأنن أأوودد االلذذيي االلررئئييسسيي االلأأممرر ههوو ففههذذاا
 ببااللغغ االلأأممرر ههذذاا أأوولليينناا أأنننناا ققووةة ببككلل للأأووضضحح ووللككنن االلققرراارر ااتتخخااذذ ببههاا ييتتمم االلتتيي
 ووااللممششااععرر االلخخططاابب ممنن للككللاا ففههوو ققللتت ووككمماا االلققددرر، ووععظظييمم االلااننتتببااهه ووغغااييةة االلااههتتمماامم
 .ججممييععاا أأششككررككمم .GAC ممنن إإلليينناا ووررددتت االلتتيي االلككللممااتت خخللفف تتككممنن االلتتيي ووااللممععااننيي

 :�ج�و�ن�س�ت�و�ن �ر�و�د�ن �ا�ر�ي�ت

 ووللممنن ".ووااللسسنندداانن االلممططررققةة ببيينن ععااللقق" ييققوولل االلممتتححددةة االلووللااييااتت ففيي تتععببييرر ههننااكك
 أأششععرر ففللمم .االلصصععووببةة ببااللغغيي ااخختتيياارريينن ببيينن أأننكك إإللىى ييششييرر ففههوو ممععننااهه ييففههمم للاا
  ههذذاا XXX ققرراارر ففيي ببههاا ششععررتت االلتتيي ككتتللكك ببممررااررةة ممططللققاا

 .XXX ققرراارر ضضدد صصووتتنناا ععننددمماا 2007 ععاامم ففيي االلإإددااررةة ممججللسس ففيي ةةععضضوو ككننتت ففققدد
 2005 ععاامم ففيي االلسسااببقق االلممججللسس أأننششططةة ممنن االلررغغمم ععللىى تتععللييممااتت للدديينناا ككااننتت ححييثث
 ببممععااييييرر ييففيي ككاانن مماا إإذذاا االلأأخخررىى االلأأششييااء ببيينن ممنن للتتححددييدد االلططللبب للممررااججععةة
  .ببااللممععااررضضةة ففصصووتت ذذللكك ييححقققق أأننهه أأششععرر للمم االلووققتت ذذللكك ففيي .للاا أأمم االلررععااييةة

 ووببووصصففيي .خخااططئئاا ككاانن تتصصووييتتيي أأنن ممسستتققللةة ممررااججععةة للججننةة ققررررتت ووببااللتتاالليي
 االلممججللسس للأأنن االلررععااييةة ممععااييييرر للتتققييييمم االلققددررةة للدديي تتككنن للمم ببااللممججللسس، ةةععضضوو
 تتممررييرر تتمم ووللككنن ـــ ببااللغغممووضض تتتتسسمم ببططررييققةة ررببمماا ـــ االلققرراارر ههذذاا صصااغغ ققدد االلسسااببقق
 .2005 ففيي االلققرراارر ههذذاا

 أأععتتققدد ححييثث .االلننههاائئيي للققررااررنناا ننتتووصصلل ووللمم أأععوواامم، سستتةة ببععدد أأيي ،2011 ععاامم ههوو ووااللآآنن
االلتتععررضض للللخخسسااررةة ففيي  ههوو االلممووققفف أأنن ببسسبببب ووااللسسنندداانن االلممططررققةة ببيينن ققففااللمموو أأنن
 ففسسننببددوو للصصااللححهه، صصووتتنناا مماا ففإإذذاا .إإددااررتتنناا للممججللسس ببااللننسسببةة ككللاا االلخخيياارريينن
 ععررضض GAC ببييننههمم ووممنن االلممججتتممعع ممنن االلممششااررككيينن ببتتععللييققااتت ننضضرربب ووككأأنننناا
 االلععممللييةة ننتتاائئجج ااححتتررممنناا ققدد ببذذللكك ننككوونن ففللنن ببممععااررضضتتهه، صصووتتنناا إإذذاا أأمماا .االلححاائئطط
 .ققررااررااتتنناا للممررااججععةة ببإإننششاائئههاا ققممنناا االلتتيي االلممسستتققللةة

 االلسسااببققةة sTLD ججووللةة ممنن ككججززء االلممححددددةة االلممععااييييرر ججممييععاا تتععللممنناا ففققدد ررأأيييي ووففيي
 االلخخااصصةة االلععننااصصرر ببععضض ممررااججععةة ففففيي .االلههااممةة االلممججااللااتت ممنن االلععددييدد ففيي تتححسسننتت ققدد
 .للللتتططوورر ممججااللاا ههننااكك أأنن ووججددنناا ICANN ععممللييااتت ممنن االلععددييدد ووككذذللكك ،IRP ببععممللييةة
 االلووللييددةة ممررااححللههاا ففيي تتززاالل للاا GAC ممعع االلتتششااوورر ععممللييةة أأنن االلأأسسببووعع ههذذاا ررأأيينناا ووككمماا
  .ععااججلل ااههتتمماامم إإللىى ووتتححتتااجج
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 تتججااهه ببااللممسسؤؤووللييةة أأششععرر ففأأنناا االلححككممةة، ههيي لليي ببااللننسسببةة االلققوولل خخللااصصةة ووللككنن
 ففيي إإددررااججههاا ييتتمم أأنن ووآآمملل – االلخخلللل ببععضض ببههاا ييككوونن ققدد أأننههاا ررغغمم .ععممللييااتتنناا ااححتترراامم
 تتققررؤؤووننههاا ججممييععاا ففأأننتتمم .االلممووججووددةة ـــ االلتتححسسييننااتت أأججلل ممنن ATRT ععممللييةة
 .ععللييههاا ووتتععتتممددوونن ووتتسستتخخددممووننههاا

 .ههذذاا TLD ضضدد ججددييدد ووممنن ثثااننييةة أأصصووتت أأنن ييممككننننيي للاا ببأأننيي أأششععرر االلححااللةة، ههذذهه ووففيي
 ككلل ققببلل إإددااررةة ممججللسس ككععضضوو ممههممتتيي أأضضعع أأننننيي ييععننيي ففااللأأممرر ييخخصصننيي ووففييمماا
 .ححققييققةة أأوو ااخخيياالليي ممللاائئمم ههذذاا أأنن أأععتتققدد ووللاا ههنناا، ششخخصص ككلل ووففووقق ششييء

 االلددييننييةة للللااخختتللااففااتت ااححتترراامم أأوو االلححددييثث ححررييةة أأوو االلإإببااححييةة ععنن ممججااددللةة للييسستت ففههذذهه
 ااححتترراامم ععنن ههيي االلممججااددللةة ههذذهه .ططووييلل أأممدد ممننذذ ووققتتههاا ممرر ففققدد .ووااللححككووممييةة ووااللثثققااففييةة
 .االلععممللييةة

 ههذذاا االلككثثييرروونن ففععلل ككمماا ككللييننتتوونن االلررئئييسس ننووصصلل ههذذاا االلررأأيي إإللىى أأنن آآمملل للذذاا
 االلققضضييةة، ههذذهه ححوولل ككأأففرراادد االلششخخصصييةة ننظظررنناا ججههااتتوو ععنن االلننظظرر ببغغضض االلأأسسببووعع
 .TLD ففيي ققددمماا ووننممضضيي ججممييععاا ننتتككااتتفف أأنن ييممككنننناا ححييثث

 االلييوومم، ييححددثث ففااللااععتتررااضض .TLD ييددععمموونن للاا االلذذيينن GAC للأأععضضااء أأععتتذذرر أأنن أأوودد ككمماا
  .للللغغااييةة ممؤؤسسففاا ييككوونن ققدد االلذذيي االلأأممرر تتففااققمم ممنن االلتتصصووييتت ههذذاا ييززييدد ووققدد

 ححتتىى ييررااببكك ووققتتاا أأممضضوواا االلذذيينن االلممججتتممعع ااءللأأععضض ببااععتتذذاارر أأتتققددمم أأنن ااًأأييضض ووأأوودد
 للممععااررضضةة االلططوواالل االلسسننووااتت ههذذهه ععببرر ععددييددةة ووللممررااتت ببااللأأممسس االلححددييثث للههمم ييتتسسننىى
TLD. أأنن ههوو للككمم ببااللننسسببةة االلسساارر االلخخببرر أأمماا XXX ييؤؤثثرر ووللنن االلررأأيي ححررييةة ييققممعع للنن 
 ففيي ببككمم االلخخااصصةة االلااللككتتررووننييةة االلممووااققعع تتسستتممرر أأنن ييممككنن ححييثث آآخخرر TLD أأيي ععللىى
 .ممععننىى ممنن االلككللممةة ففيي مماا ببككلل ششييء ببأأيي االلققيياامم أأوو االلااززددههاارر ففيي ههااووغغييرر ككوومم ددووتت

 .ووااللففتتييااتت االلششبباابب أأييههاا ممووففققاا ححظظاا XXX. ببسسججلل ييتتععللقق ووففييمماا االلننههااييةة ووففيي
 ببااللتتززااممااتتككمم تتففوواا أأنن ووآآمملل ببااللممررااققببةة تتققوومم سسووفف االلأأععيينن ككلل أأنن ممنن ففتتأأككددوواا
 .االلججررييء االلججددييدد االلففضضااء ههذذاا ففيي ووممسسؤؤووللةة ححذذررةة وو ممتتععققللةة تتككوونن ووسسووفف االلتتععااققددييةة
 .للككمم ججززييللاا ششككرراا

 :�و�و�ل�ف �س�و�ز�ا�ن

 ههوو االلققررااررااتت ممنن االلممججممووععةة ههذذهه صصععووببةة أأسسبباابب ححددأأ أأنن إإللىى ببإإييججاازز أأششييرر أأنن ففققطط أأررييدد
 ننوودد مماا ببققددرر ففييههاا للببسس للاا ففننييةة ممششووررةة تتققددييمم ععنن تتععججزز االلأأححيياانن ببععضض ففيي أأننهه
 ججددييرراا ييببددوو وومماا .االلأأووققااتت تتللكك ففيي ههذذاا تتححقققق ووققدد االلططررييققةة ببههذذهه االلععااللمم ييععمملل أأنن
 ممنن االلععددييدد ببععدد ممننططققيياا ييببددوواا مماا أأننهه االلححججبب أأوو االلووصصوولل ممننعع ققضضييةة ففيي ااححظظةةببااللمملل
 .االلووثثييققةة ففيي ففققطط ههذذاا إإللىى أأششييرر ووسسووفف االلررووحح ععنن ووااللببححثث االلممننااققششااتت

 للاا ممححدددد TLD إإللىى االلووصصوولل ييققييدد أأوو ييممننعع آآخخرر ككيياانن أأيي أأوو االلححككووممااتت ففققضضييةة
 ببووججهه ففييهه ممررغغووبب غغييرر ممننععهه ععللىى ننتتففقق ففمماا XXX sTLD. ققضضييةة ععللىى تتققتتصصرر
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 االلننتتييججةة أأنن ععللىى ددللييلل ههننااكك ففللييسس ،XXX sTLD للـ االلممننعع ببععضض ححددثث ففإإذذاا .ععاامم
 .ججممييععاا أأششككررككمم .ببااللففععلل ممننععههاا تتمم االلتتيي تتللكك ععنن ممخختتللففةة تتككوونن سسووفف

  :(�ا�ل�ت�ص�و�ي�ت �ع�ن �ل�ا�م�ت�ن�ا�ع�ه �د�ع�م�ه �ف�ي) �و�ا�ل�ر�ئ�ي�س �ا�ل�ت�ن�ف�ي�ذ�ي �ا�ل�م�د�ي�ر �ب�ي�ك�س�ت�و�ر�م �ر�و�د

 ممنن للةةووممججاادد ممسستتففييضضةة ممننااققششااتت أأججررييتت ححييثث .االلصصععووببةة ببااللغغ ااًققرراارر ككاانن للققدد
 .االلششأأنن ههذذاا ففيي االلإإددااررةة ممججللسس ققببلل
  
 ففيي االلممسسأأللةة ههذذهه ططررححتت ععننددمماا االلممااضضيي ييووننييوو ففيي ببررووككسسلل ففيي ُأأععررببتت ووككمماا
 ووششففااففييةة ممسساائئللةة ففيي االلممسسااههممةة ققببللتت ببييننمماا ،ممتتصصلل ببذذللكك آآخخرر تتصصووييتت
ICANN ععممللييةة للإإججررااء ممسستتققللةة للججننةة ووااسستتخخدداامم االلتتووااججدد خخللاالل ممنن تتققددمم االلتتيي 
 ااثثننيينن ققببلل ممنن تتققررييرر إإززااء االلققللقق ببععضض سسااووررننيييي ززاالل للاا ذذللكك ووررغغمم االلممررااججععةة،
 ييسستتععيينن أأنن ICANN إإددااررةة للممججللسس ييككنن للمم ووااللتتيي االلثثللااثثةة االلللججننةة أأععضضااء ممنن
 للمم االلإإددااررةة ممججللسس أأنن أأددرركك أأننيي ححييثث .ششؤؤووننههاا تتسسييييرر ففيي تتججااررييةة أأععمماالل ببققااضضيي
 للققااضضيي ططللببهه أأككدد االلإإددااررةة ممججللسس ووأأنن أأووللئئكك االلججننةة أأععضضااء ممنن االلننتتييججةة ههذذاا ييععتتممدد
 .االلققرراارر للههذذاا االلممننططققييةة االلأأسسبباابب خخللاالل ممنن االلققرراارر ههذذاا للححممااييةة ييةةتتججاارر أأععمماالل
 
 ييججبب ببأأننهه االلتتأأككييدد أأععييدد أأنن ببممككاانن االلأأههممييةة ففممنن تتننففييذذيي، ككممددييرر ننظظرريي ووججههةة ووممنن
 االلممصصللححةة للححممااييةة تتججااررييةة أأععمماالل ببققااضضيي االلااسستتععااننةة ععللىى ققااددرراا االلممججللسس ييككوونن أأنن
 .ننططااققاالل ااسسمم ووننظظاامم االلااننتتررننتت ججذذرر ممننططققةة تتننسسييقق ففيي االلععااللممييةة االلععااممةة
  
 ووااضضحح، ككققرراارر ععننههاا ييععرربب للمم ووااللتتيي ،GAC ششووااغغلل أأنن أأللااححظظ ذذللكك، إإللىى ببااللإإضضااففةة
 .تتووججييههييةة ككااننتت ذذللكك ررغغمم
 


