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 ةسلجلا فادهأ

 فدهب ICANN تاعامتجا لالخ عامتجالا [ع )GNSO( ةماعلا ءامسألا معد ةمظنمو ة3موكحلا ةEراشOسالا ةنجللا تJأد
  :[ع ةسلجلا ەذه lstكرت بصني .rstفرطلا الoل كlmشملا مامتهالا تاذ اiاضقلا ةشقانم

 :m ICANN70~ح ةعJاتملا .1
  EPDP / SSAD تاسا3سلا عضول ةلّجعملا ة3لمعلل أ2 ةلحرملا ●
  ؛ةقدلا ●
  ؛DNS قاطنلا مسا ماظن كاهتنا ●

  ةقلعملا تا3صوتلا GNSOو CCT ةعجارم ق�Eف ذختي  .2
 GNSO سلجم نع ةرداصلا اiاضقلا وأ�و ةدiدجلا gTLD تاقاطنل ةقحاللا تاءارجإلا .3

 
 

 

 ة2فلخ ةذ-ن

GAC �t ة3موكحلا ةEراشOسالا ةنجللا ةكراشم ءدJ عم
�t تاسا3سلا عضو ةطش�أ lsيغت �

� ICANN �t
 ،ةlsخألا تاونسلا �

�t ل.ق يذ نع ىودج ��lأ تنا� ICANN عمتجم نم ةفلتخم تاعاطق عم تامولعملا ةكراشم نأ ظحول
 ءاضعأ ةدعاسم �



 

ICANN71 - موكحلا ة?راش>سالا ةنجللا لامعأ لودج نم 11 دنبCموكحلا ة?راش>سالا ةنجللا عامتجا - ةCسلجم عم ة GNSO  3  نم 2 ةحفص 

 عم مظتنملا راوحلا يدؤي دق .ةفلتخملا تاقاطنلا ءامسأ ماظن اiاضق قا3س مهف [ع GAC ة3موكحلا ةEراشOسالا ةنجللا
 ح�ط دنع اهيلع دامتعالا نكمi طJاور ةماق¥و تامولعملا لدا.تو لصاوتلا زDEعت £إ ىرخألا ICANN تاعمتجم ءاضعأ

�t ةدiدجلا ة3ل3غشOلا تاعوضوملاو ةسا3سلا عيضاوم ةشقانمو
 .عمتجملا تاعاطق عيمج �

�t
 gTLD ةحاسم نم عمتجملا تاعومجم فلتخم عم ة3موكحلا ةEراشOسالا ةنجللا تلعافت ،ةlsخألا ةماعلا تاعامتجالا �
Jراجتلا لامعألا اهيف امEلملاو ةª3كفلا ة�Eغ حلاصملاو ةls راجتلاEس  .ةOسلجم عم تاعامتجالا ەذه رمتس GNSO �t

 عا.تا �
 .ة3ج3تاlmسالا تالاصتالا جهن

 ة3عوضوم تاسا3س عضو نع ةلوؤسم ICANN عمتجم لخاد ةئيه نع ةرا.ع )GNSO( ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم نإ
 تامظنم °�lأ نم GNSO ةمظنم دعُتو .ةماعلا [عألا ىوتسملا تاقاطنب قلعتي ام3ف اهب ة3صوتلاو ICANN ةرادإ سلجمل
  .ICANN لمع راطإ لخاد معدلا

GNSO �t سلجم نم ن�Eخآلا ءاضعألاو سBئرلا عم ةداع ة3موكحلا ةEراشOسالا ةنجللا عمتجت
 ماع ICANN عامتجا ل� �

 سلجمل �£احلا سBئرلاو  .لضفأ نواعت قيقحت ل.س [ع فوقولاو كlmشملا مامتهالا تاذ اiاضقلا ةشقانم لجأ نم
GNSO ئرلا باونو .تراوكوف ب3ل3ف وهBامه س Jب لاصتالا لوؤسمو .ان´³ورت انا3تات و لتيل ماrst GNSO ةنجللا و 

 ويس�ا� جروج وه GNSO ىدل ة3موكحلا ةEراشOسالا ةنجللا لاصتا ةطقن .ناموين ف3ج وه ة3موكحلا ةEراشOسالا
 .)̧ا·¶س(

 "ةئيه" - "rstت«يه" نم فلأتEو  .ةحلصملا باحصأ نم ةفلتخم تاعومجم نم نوكم "داحتا" نع ةرا.ع GNSO نإ
 - ةدقاعتملا lsغ ىرخألا فارطألل ىرخألا "ةئيهلا"و ،)تالجسلا ءانمأو تالجسلا( ICANN عم ةدقاعتملا فارطألل امهنم
 .ةEراجتلا lsغو ةEراجتلا حلاصملا

iسلجم علطض GNSO ةحلصملا باحصأ تاعومجمو �t
� GNSO Jلخاد ةفلتخم راودأ GNSO. رود سلجملا £وتي 

�t ةحلصملا باحصأ ةعومجم فلتخمل rstلثمم ءاضعأ سلجملا لغش¾ .تاسا3سلا عضو ة3لمع ريدم
� GNSO رئاودلاو. 

Jمهسفنأ ةحلصملا باحصأ ةعومجم زكرت ،ةنراقملا Jةحلصملا باحصأ ةعومجم اهيف ام �t
 ةعومجمو تالجسلا �

 [ع اهئاضعأ ةدعاسمو تامولعملا ةكراشمو ة3ل3غشOلا تارا.تعالا [ع )RrSG( تالجسلا ءانمأ نم ةحلصملا باحصأ
ÆÇ �tا.م ٍلÄشÃ ةحلصملا باحصأ نم ةفلتخملا تاعومجملا كراشÂو .GNSO تا3لوؤسمو ةطش�أ مهف

 تاعومجم �
 .تاسا3سلا عضوب ة3نعملا لمعلا

Èmتلت ،ةماعلا ICANN تاعامتجا دقع ل.ق
�t ة3موكحلا ةEراشOسالا ةنجللاو GNSO سلجم نم ةدا3قلا قرف �

 °lع عامتجا �
�t ةÆÇا.ملا تاشقانملا نم دDEملا قحتسm� Â~لا اًحاحلإ ��lألا اiاضقلا دiدحتل فتاهلا

 .مداقلا عامتجالا �

 
 

 لامعألا لودج

 فدهب ICANN تاعامتجا لالخ عامتجالا [ع )GNSO( ةماعلا ءامسألا معد ةمظنمو ة3موكحلا ةEراشOسالا ةنجللا تJأد
  :[ع ةسلجلا ەذه lstكرت بصني .rstفرطلا الoل كlmشملا مامتهالا تاذ اiاضقلا ةشقانم

  :[ع ةسلجلا ەذه lstكرت بصني .نارمألا ال� ىدل مامتهالا اiاضق

 :m ICANN70~ح ةعJاتملا .1
  EPDP / SSAD تاسا3سلا عضول ةلّجعملا ة3لمعلل أ2 ةلحرملا ●
  ؛ةقدلا ●
  ؛DNS قاطنلا مسا ماظن كاهتنا ●

  ةقلعملا تا3صوتلا GNSOو CCT ةعجارم ق�Eف ذختي  .2



 

ICANN71 - موكحلا ة?راش>سالا ةنجللا لامعأ لودج نم 11 دنبCموكحلا ة?راش>سالا ةنجللا عامتجا - ةCسلجم عم ة GNSO  3  نم 3 ةحفص 

 GNSO سلجم نع ةرداصلا اiاضقلا وأ�و ةدiدجلا gTLD تاقاطنل ةقحاللا تاءارجإلا .3

 

 ة2س@ئرلا ة2عجرملا قئاثولا

 تاعوضوم تاصخلم ةعجارم °Êرُي ،ةسلجلا ەذه لالخ اهتشقانم نكمm� i~لا تاعوضوملا لوح ة3فاضإ راÄفأ [ع لوصحلل
  :تاعامتجالا ل.ق امل ة3موكحلا ةEراشOسالا ةنجللا

  ؛ةدiدجلا gTLD تاقاطنل ةمداقلا تاءارجإلا ●
● RDS/WHOIS امح ةسا3سوiو ؛تانا3بلا ة  
  .DNS قاطنلا مسا ماظن كاهتنا نم دحلا ●

 

 تامولعملا نم دABملا
 

iملا [ع روثعلا نكمDEلوح تامولعملا نم د GNSO ع اهب تاسا3سلا عضو ة3لمعو].http://gnso.icann.org/en/about  
 

  https://gnso.icann.org/en– بE¶لا [ع GNSO عقوم

 

 

 

 قئاثولا ةرادإ
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