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	2 ة(فلخ ةذ"ن

	3 ا0اضقلا

	GAC 4 ة(موكحلا ة@راش=سالا ةنجللا ءارجإل ةدا(قلا ح2قم

	7 ةلصلا تاذ تاروطتلا

	7 ة>;خألا تاروطتلا 1ع ةماع ةرظن

	9 تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ف@2عت :ILMكIJلا

@Q ةPلاحلا تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ةGامح تاءارجإ :@>;ك<;لا
R 12 تالجسلا ءانمأو تالجسلا دوقع	

	13 ة(نمألا تاد0دهتلل ةaاجتسالل لجسلا لغشمل مزلملا ILغ لمعلا راطإ :ILMكIJلا

dM رظنلا :ILMكIJلا
e ةعجارم تا(صوت CCT g14 تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ نأش	

	DNS 16 تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا نم دحلا صوصخGNSO a ةسا(س عضو ةشقانم :ILMكIJلا

	DAAR( 17( قاطنلا كاهتنا طاشe نع غيل`تلا :@>;ك<;لا

	18 ة(لاحلا فقاوملا

	21 ة(سsئرلا ة(عجرملا قئاثولا

 

 

 ةسلجلا فاد4أ

 ICANN عمتجمو ICANN تاردا`مل اهتساردو اهرظن GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا ةلصاوم tإ ةسلجلا ەذه فدهت
 ةقثو ةسفانملا تاعجارم تاPصوت 1ع اًدر نوكG ام كلذ لمش~و ،هنم دحلاو DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا عنم tإ ةPمارلا

��اهنلا ر�xقتلا تلت R<�لا تاشقانملاو تاقاطنلا ءامسأ ماظن ةنورمو رارقتساو نمأل ةPناثلا ةعجارملاو @>��لهتسملا راPتخاو
R 

 1ع اًضGأ ةسلجلا ەذه لمتش� فوسو .ةدGدجلا gTLD تاقاطنل ةقحاللا تاءارجإلل تاساPسلا عضو ةPلمع لمع ةعومجمل
  .ةلأسملا ەذه لوح GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا بناج نم ةلمتحملا ةGداملا تاح<;قملل ةشقانم
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 ة=فلخ ةذ8ن

 طاقن نم ةدافتسالا لالخ نم @>�يئاهنلا @>�مدختسملاو قاطنلا ءامسأ 1Rجسم 1ع رثؤxو تن<;نإلا 1ع راضلا طاش�لا ددهي
@Q فعضلا

R قاطنلا مسا ماظن تاموظنمو تن<;نإلا بناوج عيمج DNS )صخشلا تالماعملا ،رتويبم¢لا ةمظنأ ،تالوكوتو¡;لاPة 
 مسا ماظنل ةPتحتلا @�بلا ةنورمو رارقتساو نمأ ددهت نأ نكمG ةطشeألا ەذه .)كلذ tإ امو ،قاطنلا لPجس� تاPلمع ،ةxراجتلاو
 .لماش ل¦ش¥ DNS قاطنلا مسا ماظنل كلذكو ،DNS قاطنلا

 مهف متي .ICANN عمتجم لخاد "تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ" مسا© اًمومع ةراضلا ةطشeألاو تادGدهتلا ەذه tإ راش¨
 ةمدخلل ®wنملا بجحلا تامجه لثم ةطشeألا نم ءزج وأ ل» لمش¨ هنأ 1ع اًمومع تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ
)DDoS( لاو;¡xف بوغرملا >;غ دPصتلاو هPتحالاو دPجم¡;لاو لاPزوتو ةراضلا تاتو²ورلاو ةراضلا تاxنوناقلا >;غ داوملا عــــP1عو .ة 
@1R Qعفلا ف�xعتلا نأ tإ ةراشإلا ردجت كلذ نم مغرلا

R شاقنلل اًعوضوم لازي ام "تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإل" هتاذ دح. 

@Q ةحلصملا باحصأ قفتي امن¶²و
R عمتجم ICANN قافتا نوقفتي

ً
 ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ نأ 1ع ود`ي ام 1ع اًماع ا

@Q تافالتخا كانه نأ الإ ،اهتجلاعم بجxو ةل¦شم لثمت تاقاطنلا
R لوؤسملا قاطن لوح يأرلاPتاذ فارطألا© ةطونملا تا 

 جذامن 1ع رثؤت دق R<�لا( ةGدقاعتلا تاما@<;لالا نم دx¼ملا tRوتب لجسلا ءانمأو تالجسلا متهت ،لاثملا لºPس 1ع .ةلصلا
 ضع© ةجلاعم مزلG دق( ة`سانم نوكت ال دقو ةدودحم مادختسالا ةءاسإ نم فPفختلل مهتاودأ نأ© نولداجxو ،)مهلامعأ
  .)ةPلوؤسملل ضرعتو ةºPناج را@Áأ tإ لجسملا À لجسلا تاءارجإ ضع© يدؤت دقو ةفاضتسالا R¿دقم ل`ق نم تاءاسإلا

  ةتوافتم تاجرد نآلا <�ح DNS مادختسا ةءاسإ ةجلاعمل ةPمارلا ةظحالملا© ةريدجلا ICANN عمتجم دوهج تققح دقو
 :حاجنلا نم

 ةرادإ ءوس تاساPس لمع ةعومجم دادعÆب ICANN ـل ةع©اتلا )GNSO( ةماعلا ءامسألل ةمعادلا ةمظنملا تماق ●
@Q لPجسwلا

R عونلا تال¦شملا نم ةعومجم تددح دقو .2008 ماعPسلا صخت جئاتن مدقت مل اهن�ل ةPملو ،ةسا 
@Q ام©( تالجسلا ءانمأو تالجسلل ةمزلملا >;غ تاسرامملا لضفأ اًقحال شقانت

R عامتجا لالخ لمعلا شرو كلذ 
ICANN41 عامتجاو ICANN42.( 

● dM
e جمانرب راطإ gTLD ةمظنم تدمتعا ،ةد0دجلا ICANN دجلا تا`لطتملا نم ةلسلسGنأش¥ اهتركذم بجوم© 1ةد 
 gTLD جمانرب ةGامح تاءارجإ لوح ICANN ر�xقت .)2009 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ 3 خــــxراتب( راضلا كولسلا نم دحلا
@Q اهتيلاعف مPيقتب ماق )2016 زومتÀويلوي 18( ةدGدجلا

R خو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارمل >;ضحتلاPكلهتسملا را 
)CCT( اهيلع صوصنملا Q@

R لاو حئاوللا�>R صوت تمدقPاهتا Q@
R 8 سºمت;¡ÀأG2018 لول. 

 اًرود )LEA( نوناقلا ذافنإ تالا�و ولثمم بعل ،GAC ةنجلل ةع©اتلا )PSWG( ماعلا نمألا لمع ةعومجم ءاشeإ ل`ق ●
@Q اًدئار

R مأ دامتعا ة(قافتا �ع ضوافتلا�LM كلذكو ،22013 ماعل لجسلا Q@
R ةروشم عضو GAC دهتلا© ةقلعتملاGتاد 

@Q ةدGدج ما¦حأ tإ تدأ R<�لا ةPنمألا
R قافتاPة gTLD ساسألاPدجلا ةGلا ةد�>R لوؤسم ددحتP3تالجسلا تا.  

�Mفلا لوؤسملا بتكم لالخ نم ،ICANN ةمظنم تماق ،اًرخؤم ●
e ئرلاs�e طتبÎxنع غال©إلا ر eمادختسا ةءاسإ طاش 

@DAAR( Q( قاطنلا
R ICANN يذلاو Gراقت معدxهشلا ةءاسإلا ر�xإ اًرخؤم ه© غال©إلا مت لثم تاهاجتالا دصرو ةt GAC 

 قرفو GAC نم ل» ل`ق نم DNS مادختسا ةءاسإ نع غال©إلاو ة`قارملا معد مت  .)2021 طا`شÀريا¡;ف 24 خــــxراتب(
@Q دعاس�و ةPفافشلا تاودألا ەذه ققحت نأ عقوتملا نمو .تان¶سحتلا© تصوأ R<�لاو ،ةعجارملا

R دحتGرداصم د 
 .ة>;نwسم ةدGدج ةساPس -ةجاحلا دنع- وأ لاثتمالا لالخ نم كلذ دع© اهتجلاعم نكمR G<�لاو ،تال¦شملا

 
 دنع ض?tفتلا ءاغلإ دعIP q ن?وانع تالجس ةلازmو ،لlدkلا ف?iحتلا رظحو ،DNSSEC تادادتما cdeل ةحضاو ةطخ طا̂_شاو ،لجسلا XYغشم صحف 1

 تالاصتا قيثوت طا̂_شاو ،ةقطنملا فلم �إ لوصولا �̂�كرتو ،ةلصفملا WHOIS تالجس Xع ظافحلا طا̂_شاو ،ةقطنملا نم مداخلا مسا لاخدإ ةلازإ
 لCجس>لا ىوتسم كاهتنا تاءارجmو

 )2012 راذآ�سرام 1 خــــ?راتب( نوناقلا ذافنإ تاهجل 12 ـلا تاCصوتلا اًضlأو )2019 لوألا ن?��deر�tت�أ( نوناقلا ذافنإل ةمزاللا ةlانعلا تاCصوت عجار 2
 ضوافتلا مت Y_¥لا )2017 لوألا ن?��deر�tت�أ 20( ةCنمألا تادlدهتلل ةqاجتسالل لجسلا لغشمل مزلملا ̂�غ لمعلا راط¡ب اًقحال ما حألا ەذه تلم�ُتسا 3

  .PSWG ماعلا نمألا لمع ةعومجمو تالجسلاو ،ICANN ةسسؤم ��©ب اهنأش§
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 ا@اضقلا

 كانه لاز ام هنأ حضاولا نم ،كلذ نم ًالد© ؛DNS قاطنلا مسا ماظن كاهتنا نم لاعف ل¦ش¥ دحلا tإ ةق©اسلا تاردا`ملا دؤت مل
 ةءاسإ نم فPفختلل ةعانصلا تاسرامم لضفأ دوجوو ICANN عمتجم مامتها نم مغرلا 1ع .ه© ماPقلا بجG امم >;ث�لا
 ةءاسإلا تاهاجتا تزربأ ةعجارملا قرف نأ tإ ةفاضإلا© GAC اهدوقت R<�لا عمتجملا ةكراشم نإف ،تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا
 ةPلاحلا فPفختلا >;بادت زx¼عتو رÎxطتل لاجم" كانه نأ 1ع ةلدألاو كاهتنالا tإ ةGدؤملا ةxراجتلا تاسرامملاو ،ةرمتسملا

@Q ةساPسلا رÎxطت ةPنا¦مإ tإ ةفاضإلا© "ةGامحلا لئاسوو
R 4ل`قتسملا. 

@DNS Q قاطنلا مسا ماظن كاهتنا نم لاعفلا فPفختلا 1ع ةردقلا© ةقلعتملا فواخملا تنا» ،كلذ tإ ةفاضإلا©
R ازتGد Q@

R ذافنإ 
@�ا¡;يسلا نمألاو نوناقلا

R امحوGامحلا رئاودو كلهتسملا ةGكفلا ة�xن 5ةwPامحل ماعلا نوناقلا لوخدل ةجGبلا ةPتانا )GDPR( 
@Q قيقحتلل ةPسÙئر ةادأ - WHOIS ماظن >;يغتل ةلوذ`ملا دوهجلا نامضو ذPفنتلا @>;ح R¡�وروألا داحتالل

R جلا�xكاهتنالاو ةم - 
@Q .تاناPبلا ةGامحل ماعلا نوناقلل لاثتمالل

R ثأ ،ة>;خألا ةنوآلاºحصلا ئراوطلا ةلاح تتPملاعلا ةPفوك ةPدحتلل ًالاثم 19-دGتا 
  .ءاÎ²لا© ةط`ترملا تاقاطنلا تالPجس� عافترا عم ةPلاحلا

@Q ةxراشwسالا ناجللا تعد
R ICANN، سالا ةنجللا ةصاخwراشxموكحلا ةPة GAC سالا ةنجللاوwراشxرارقتسالاو نمألل ة SSAC 

 ICANN عمتجمو ICANN ةمظنم ةر@Üتملا ةثلاثلا فارطألا فلتخمو ،ALAC @>�مدختسملا مومعل ةماعلا ةxراشwسالا ةنجللاو
 .6تاءارجإلا نم دx¼م ذاختا tإ

@Qاضإلا ءارجإلا اذه لثم بلطت¶س
R عمتجم لصوتي نأ ICANN إt ةحوتفملا ةلئسألا نم ددع لوح قفاوتلا نم ام ل¦ش.  

@Q لمتحملا ÞRاPسلا لمعلاو ةءاسإلا نم فPفختلا تاشقانم رودت
R عمتجم ICANN ¥لوح ماع ل¦ش: 

اßاهتنا لثمG يذلا ام :DNS قاطنلا مسا ماظن كاهتنا ف@2عت ●
à

 تالجسلا عم اهدوقعو ICANN صاصتخا tإ رظنلا© 
 ؟تالجسلا ءانمأو

 ماظن مادختسا ةءاسإ فاشÍwا نم دÍأتلا ةPفPك :هنع غالaإلاو تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ نع فش�لا ●
@Q ام© ،@>�ينعملا ةحلصملا باحصأل هPلع فرعتلاو تاقاطنلا ءامسأ

R دختسمو @>��لهتسملا كلذ¿R ؟ تن<;نإلا  
 تاهجلاو ICANN ةمظنمل نكمR G<�لا تاءارجإلاو تاودألا ام :تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ نم دحلاو عنم ●

 نم ؟اهثودح دنع بسانم ل¦ش¥ ة©اجتسالاو كاهتنالا ثودح لPلقتل اهمادختسا @>�متهملا ةحلصملا باحصأو ةلعافلا
 ؟لضفأ ل¦ش¥ ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلا نواعتت نأ نكمG فPكو ،ةموظنملا نم ءازجأ يأ نع لوؤسملا

@GAC، Q بغرت دق
R دختسم حلاصل رارقتسالاو نمألا @>�سحتل اهدوهج¿R ماع ل¦ش¥ تن<;نإلا، Q@

R لاعف© ةكراشملاPة Q@
R مدقت 

 .ةPلعاف Í;ãأ ل¦ش¥ كاهتنالا فPفختو عنم وحن مدقت زارحإ نكمG <�ح اGاضقلا ەذه لوح شاقنلا
  

 
�² تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإل Ȳ°اصحالا لCلحتلل Ȳ°اهنلا ر?iقتلا لوح )2017 لولlأ�̂®متس 19 خــــ?راتب( GAC قيلعت عجار 4

Y تاقاطن.gTLD   
�² 4.2 مسقلاو 3.2 مسقلا عجار 5

Y بCةنجل ناGAC  اتخلا·Y ² رداصلا�
Y ت�أ 25( ةنولشربtر���de?ع ̂�ثأتلا تاعالطتسا �إ ̂�ش« يذلا )2018 لوألا نX 

�² نوناقلا ذافنإ
Y ² 5.3.1 مسقلا�

Y قت ةدوسمi?ف رi?لد تامدخ ةعجارم قCجس>لا لCلRDS  )²و )2018 بآ�سطسغأ 31 خــــ?راتب�
Y مcنم روش 

 )2018 لوألا ن?��deر�tت�أ 18( ةلاّقنلا فتاوهلا مادختسا ءوسو ةثÁبخلا تاCجم̂®لاو لئاسرلا ةحفا مq ةصتخملا لمعلا تاعومجم
�²( ةCملاعلا تاقاطنلا ةkعش ةمق ءانثأ كلهتسملا ةlامح تاءارجmو تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ةشقانم عجار 6

Y أ�ويام 8-7 ة̂_فلاl2019 را( 



 

ICANN71 - موكحلا ة?راش>سالا ةنجللا لامعأ لودج دونبCتاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا نم دحلا - 3 ة DNS  21  نم 4  ةحفص 

 GAC ة=موكحلا ة0راشLسالا ةنجللا ءارجإل ةدا=قلا حBقم

 ح<;قG يذلا DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا لوح رارقتسالاو نمألل ة@راش=سالا ةنجللا لمع ةعومجم ر@2قت ةسارد .1
@R Q@�يبلا لPغشwلل ًال©اق اÎ²ًلسأ

R ةءاسإلا عم لماعتلا لوانت Q@
R سرام 19( تاقاطنلا ءامسأ ماظنÀءارجإ فدهب )2021 راذآ 

 >;غو لما¢لا© ةلقتسم ةمظنم نوكت ثPح© "مادختسالا ةءاسإل ة©اجتسالل ك<;شم طPسو" ـل ح<;قملا ءاشeإلل صاخ مPيقت
@Q ةدقاعتملا فارطألا كلذ لمش~و ،تاقاطنلا ءامسأ ةموظنم لما¢ل طPسو ةفص© لمعت حــ�²لل ةفداه >;غو ةPموكح

R 
ICANN تن<;نإلا ةمدخ يرفومو ،ةفاضتسالا تامدخ يرفومو )(ISP، إ تا¦`شوGىوتحملا لاص )CDN( ت لجأ نمÙس;< 

 .ةءاسإلل ةPحض ضرعتلا نم دحلاو ةءاسإلا نع غال©إلا لPهس�و

@DNS Q تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا صخ0 ام(ف هخ@رات �Jح ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم تالوادم ةسارد .2
R ءوض 

 فواخملاو ICANN70 عامتجا لالخ ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم سلجمGACÀ ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا تاشقانم
@Q اهنع >;بعتلا مت R<�لا ة>;طخلا

R ةنجلل قباسلا GAC لمع لمع ةعومجم رارق عمPسلا عضو ةPتاسا Q@
R GNSO نعملاPة 

@Q ىرخأ تاPصوت ةGأ مGدقت مدع© ةدGدجلا gTLD تاقاطن جمان¡;ل ةPلاتلا تاءارجإلا©
R حانلا ەذهPة. 

@Q ام© ،ةلمتحملا ة(لاتلا تاوطخلا لوادت .3
R قم لالخ نم كلذIJسحتل ةسوملم تاح�LM سحت وأ�و تاسا(سلا�LM ما حأ 

 ددحم وه ام» تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسÆب ةقلعتملا ةماعلا ةساPسلا اGاضق ةجلاعم لجأ 7نم ا¢ذافن¡و دوقعلا
 :GAC ةنجل تامهاسمو ةفلتخملا عمتجملا دوهج لالخ نم

a. ةعجارم تا(صوت CCT قتلا كلذ ل¢ل�xس 8( >;خألا رºمت;¡À أGذخألا عم ،)2018 لول Q@
R ام را`تعالا G1R: 

@ICANN )Q ةرادإ سلجم ءارجإ –
R 1 سرامÀ2019 راذآ( صوتلا عيمجPدامتعا نم ەالت امو 35 ـلا تا )Q@

R 26 
@�اثلا نونا»Àرياني

R 2020( فنت ةطخلPصوت 6 ددعل ةح<;قم ذPاهتدمتعا دق تنا» تا )Q@
R 6 سºمت;¡ÀأGلول 

@Q( ثدحألا ICANN ةرادإ سلجم رارق اًضGأو ،)2019
R 22 أÍتÎ²رÀ�®xًءارجإلمش¨ يذلاو )2020 لوألا ن Q@

R 
@tR Qوأ ل¦ش¥ اهعضو مت ةPصوت 17 @>�ب نم 11

R يقت لالخ نم نلعأ امل اًقفو ،راظتنا ةلاحPصفت مP1R نم 
 .ICANN ةمظنم

@GAC Q ةنجل تامهاسم –
R لعتلاPقتلا ةدوسم 1ع تاق�xراتب( رxويام 19 خــــÀأGلعتلاو ،)2017 راPلحتلا 1ع تاقPل 

��اصحإلا
R تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإل Q@

R تاقاطن gTLD )راتبxس 19 خــــºمت;¡ÀأG2017 لول(،  
@�اثلا نونا»Àرياني 15 خــــxراتب( ةPفاضإ تاPصوت ةدوسم 1ع تاقPلعتلاو

R 2018(، لعتلاوPقتلا 1ع تاق�xر 
��اهنلا

R تخاو ةقثو ةسفانملا ةعجارملPراتب( @>��لهتسملا راxمس¨د 11 خــــ;¡À«2018 لوألا نونا(،  
 ؛)2019 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ 21 خــــxراتب( ذPفنتلا ةطخ 1ع تاقPلعتلاو

@GAC Q ةنجل ةروشم –
R بPنوم نا;>xاتخلا لا¿R )6 مفون;¡À�®xاثلا ن�@

R 2019( ©ملا مدعì@
R اًمدق Q@

R ةلوج 
@Q تاPصوتلل لما¢لا ذPفنتلا دع© الإ gTLD تاقاطن نم ةدGدج

R تخاو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارمPرا 
 "ةPلاع ةÎxلوأ" وأ "ةPساسأ تا`لطتم" اهنأ 1ع اهدGدحت مت R<�لا كلهتسملا

 - GAC نم لاx<;نوم ةروشم صوصخ© )2019 لوألا نونا»À¡;مس¨د 16( ةرادإلا سلجمل ةPحPضوت ةلئسأ –
@Q ام©

R ضوم كلذÎةعجارم ع CCT تاقاطنل ةقحاللا تالوجلاو gTLD دجلاGعتو ةد�xفنتلا" فPلما¢لا ذ" 

 )2020 رياني 22( ةرادإلا سلجمل ةPحPضوتلا ةلئسألا 1ع GAC در –

@Q )2020 طا`شÀريا¡;ف 11( ةPحPضوتلا ةلئسألا 1ع GAC در 1ع ةرادإلا سلجم در –
R إ ةراشإt 26( رارق 

@�اثلا نونا»Àرياني
R 2020( ©ةروشملا ضفر وأ ل`قت لوبق مدع. 

 
�Y ²·اتخلا ةCموكحلا ة?راش>سالا ةنجللا ناCب بسح 7

Y عامتجا ICANN69 ةنجل دقتعت :4.2 مسقلاGAC  ق اً̂�بعت نآلا كانه نأt?ًعساولا معدلا نع ا 
  ICANN69عامتجا �Íحم و" ؛DNS مادختسا ةءاسإ نم لاعفلا فCفختلل ةCساسألا تانوكملا ةجلاعمل اهذاختا بجY l_¥لا ةسوململا تاوطخلل
�GAC  ²ةنجلq  (PSWG)ماعلا نمألا لمع ةعومجم رظنت "2.2 مسقلا  :GAC ةنجلل

Y فختلا تاوطخ نأش§ سوملم حا̂_قا عضوCةءاسإ نم ف 
�² تاشقانملا نم د?Ïمل GAC دادعإل DNS مادختسا

Y ICANN70) ةنجل ماتتخا ةسلج ةشقانم بسح .(GAC  
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b. تاقاطنلا ءامسأ ماظن ةنورمو رارقتساو نمأل ة(ناثلا ةعجارملا ق@2ف تا(صوت )SSR2( Q@
R قتلا�xاهنلا ر��

R )راتبxخــــ 
@�اثلا نونا»Àرياني 25

R 2021(، ف تمدق يذلاوPسالا ةنجللا هwراشxموكحلا ةPة GAC لعتPتاق )Q@
R 8 بأ�xلÀنÙناس 

  .2021 زومتÀويلوي 25 ل`ق اPًمسر ICANN ةرادإ سلجم اهيف رظني نأ عقوتي R<�لاو )2021

c. ةسا(س عضو ة(لمع لمع ةعومجم GNSO gتاقاطنل ةقحاللا تاءارجإلا نأش gTLD لا ةد0دجلا�>R ددحت Q@
R 

 امPف تاPصوت يأ ەذه تاساPسلا عضو ةPلمع لمع ةعومجم مدقت ال" نأ© )2021 طا`شÀريا¡;ف 1( >;خألا ر�xقتلا
 1ع قبطني نأ بج1R G`قتسم دهج يأ نأ 1ع دÍPأتلا فالخ© قاطنلا مسا مادختسا ةءاسإ نم فPفختلا© قلعتي
 تاPصوتلا نم مغرلا 1ع ")ccTLD تاقاطن نوكت نأ لمتحملا نمو( ةدGدجلاو ةPلاحلا gTLD تاقاطن نم ل»
 نع GAC ةنجل ت�²عأ8CCT . ةعجارم ق�xف ل`ق نم اهيلإ ةهجوملا DNS مادختسا ةءاسإ نأش¥ ةلصلا تاذ
@Q رارقلا اذه نأش¥ ةداجلا اهفواخم

R لعتPتاق GAC )راتبxس 29 خــــºمت;¡ÀأGقتلا ةدوسم نأش¥ )2020 لول�xاهنلا ر��
R 

 .ةلأسملا ەذه نأش¥ عــــîx ءارجإ ذاختال GNSO سلجم نم اهعقوتو ،ەذه تاساPسلا عضو ةPلمع ةعومجمل

d. لالا ذافن¡و ذ(فنتIJMئرلا ة0دقاعتلا تاماsة(س Q@
R قافتاPصوصخلا هجو 1ع ،لجسلا ءانمأو لجسلا تا: 

dM 11 ةفصاوملا –
e تاقاطن تالجس ة(قافتا TLDg حئاصنو ةد0دجلا GAC ئاقولاPةلصلا تاذ ة Q@

R بPنا 
@Q ذخألا عم ،)2013 ناسÙنÀل�xبأ R )11¿اتخلا @>�ك©

R سا را`تعالاwةجلاعمل لجسلا لغشم قيقدت تاجاتن 
@Q ةشقانمو )2019 لولGأÀ¡;متºس 17 خــــxراتب( DNS نامأ تادGدهت

R جأو ةلئسأÎ²ة GAC / ICANN )راتبxخــــ 
@Qو ،)2017 راGأÀويام 30

R لعتPتاق GAC ¥قت ةدوسم نأش�xر CCT )راتبxويام 19 خــــÀأGو )2017 راQ@
R 

 )2020 ناسÙنÀل�xبأ 3 خــــxراتب( SSR2 ر�xقت عو®م نأش¥ GAC تاقPلعت

@WHOIS Q ةقد جمانرب ةفصاوم –
R قافتاPلا 2013 ماعل تالجسلا ءانمأ دامتعا ة�>R قيثوتل اًما¦حأ نمضتت 

@Q هتشقانم تمت امل اًقفو ،قاطنلا لPجس� تاناPب ةقدو ةحص نم ققحتلاو
R ةنجل قيلعت GAC ¥قتلا نأش�xر 

��اهنلا
R لد ةمدخ ةعجارملPلا لwجسPل WHOIS ناثلاPراتب( ةxمس¨د 23 خــــ;¡À«أو ،)2019 لوألا نوناGاًض 

dM قيقحتلا بجاوو لجسلا �LMمأ ىدل ةءاسإلاa ةصتخملا لاصتالا ةهج
e 3.18 مسقلا( ةءاسإلا ر@راقت( 

 راPتخالا مهيلع عقو لجس @>�مأ 153 ددعل اهقالطإ مت يدقاعتلا لاثتمالا قيقدت ةPلمعل اPًلاح عضخG يذلاو
@�اثلا نونا»Àرياني 15(

R 2021(. أ @>�عوضوملا ال» ةشقانم تمتGاًض Q@
R جأو ةلئسأÎ²ة GAC / ICANN 

@GAC Q ةروشم دع© )2017 راGأÀويام 30 خــــxراتب(
R بPح ناPاتخلا دا©أ رد¿R )8 مفون;¡À�®xاثلا ن�@

R 2016( 

e. ح نم ،ةلصلا تاذ دقعلا ما حأ ة(لاعفو تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ لوح عمتجملا تاشقانمPث 
 :ذافنإلاو ذافنإلا

 ،)2019 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ 15( تن<;نإلا ¡;ع ICANN66 ل`ق ام ةودن :ICANN تاعامتجا تاسلج –
@Q عمتجملا مومع ةسلجو

R عامتجا ICANN66 اهنلا مدختسملا فواخم لوح��
R )3 مفون;¡À�®xاثلا ن�@

R 
 تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ لوح عمتجملا تاعاطق فلتخمل ICANN66 ةسلج اًضGأو ،)2019

@�اثلا نÀ�®x¡;مفون 6(
R 2019(، لماشلا عمتجملا ةسلجو Q@

R عامتجا ICANN67 دوقعلل لاثتمالا لوح  
@Q ةماعلا ةxراشwسالا ةنجللا ةسلج اًضGأو ،)2020 راذآÀسرام 9(

R عامتجا ICANN68 تاما@<;لا لوح 
 سلجم عامتجا اًضGأو ،)2020 نارx¼حÀوينوي 22( ةلصلا تاذ تاعا@@;لا لح تاءارجðو ةماعلا ةحلصملا
@Q ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم

R عامتجا ICANN68 لاتلا تاوطخلا شقان يذلاPف ةلمتحملا ةPقلعتي ام 
@Q ةPمومعلا ةسلجلا اًضGأو )2020 نارx¼حÀوينوي 14 خــــxراتب( DNS مادختسا ةءاسÆب

R عامتجا ICANN69 
 )2020 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ 20( تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ اGاضق لوح

J®رئادو ICANN ةرادإ سلجم �LMب تالسارملا –
e ة@2كفلا ة(�لملاو لامعألا Q@

R ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم، 
@Q ام©

R ب :كلذPتاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ لوح عمتجملا ةشقانم صوصخ© لامعألا ةرئاد نا 
 9 خــــxراتب( ICANN ةرادإ سلجم tإ سلجملا باطخ ،)2019 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ 28 خــــxراتب(
 نم باطخ© ةعوبتم ؛)2020 طا`شÀريا¡;ف 12 خــــxراتب( ة©اجتسا نم هPلG امو ،)2019 لوألا نونا»À¡;مس¨د
 )2020 ناسÙنÀل�xبأ 24 خــــxراتب( ICANN ةرادإ سلجم tإ ة�xكفلا ة�Pلملا ةرئاد

 
 اهب طkترملا ICANN ةرادإ سلجم ءارجإ اًضlأو )42 ص( 9.15 ةCصوتلا ةقحاللا تاءارجإلل تاساCسلا عضو ةCلمع لمع ةعومجمل Ȳ°اهنلا ر?iقتلا رظنا 8

qصوت صوصخCف تاi?تخاو ةقثو ةسفانملا ةعجارم قCلهتسملا راÓ©��. 



 

ICANN71 - موكحلا ة?راش>سالا ةنجللا لامعأ لودج دونبCتاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا نم دحلا - 3 ة DNS  21  نم 6  ةحفص 

f. غشم ل"ِق نم مادختسالا ةءاسإ ةحفا مل ة(قا"=سا تاءارجإ ذ(فنت�e تاقاطن ccTLD لاو�>R Gعفنلا© دوعت نأ نكم 
@ccTLD Q تاقاطن بناج نم ةحورطملا تاسرامملا كلت لثم gTLD تاقاطن لPجس� تاسرامم 1ع

R قاطن EU. 
 DK.9 قاطنو

g. ل(جس=لا ل(لد ةمدخ ةعجارم تا(صوت WHOIS لصفم وه ام» ة(ناثلا Q@
R قت�xاهنلا اهر��

R )8 أÍتÎ²رÀ�®xلوألا ن 
@Q قيقحتلل ةPسÙئر ةادأ» WHOIS ـل عو®ملا مادختسالا© ةلصلا تاذ )2019

R و مئارجلاðعم ،مادختسالا ةءاس 
@Q ذخألا

R لعت را`تعالاPةنجل تاق GAC )راتبxمس¨د 23 خــــ;¡À«أو )2019 لوألا نوناGةرادإ سلجم ءارجإ اًض ICANN 
 )2020 طا`شÀريا¡;ف 25( هخxرات <�ح

dM عض .4
e رمتساو را"تعالا dM

e زرحملا مدقتلا ة"قارم dM
e مادختسا ةءاسإ نم ف(فختلا دوهج DNS Q@

R عمتجم ICANN 
@Q ةPلاعلا >;ياعملا نع غال©إلل

R و<;لاو دوقعلاو تاسرامملاxاهل جــــ: 

a. بادتلا ذ(فنتIL تاقاطن تالجسو تالجسلا ءانمأ ل"ق نم ة(عوطلا gTLD مادختسالا ةءاسإ ةجلاعمل راطإ ل¢ل 
@Q ةرمتسملا ةشقانملاو ةعانصلا ةداPق©

R س ةك`شPئاضقلا ةطلسلاو تن<;نإلا ةساP10ة 

b. إلا تان²سحتaقاطنلا مادختسا ةءاسإ طاش³ نع غال )DAAR( Q@
R ICANN - «ل`ق نم اًق©اس هتشقانم تمت ام 

 ICANN ىدل لوألا R@�قتلا لوؤسملا بتكمو SSACو GAC ةنجلو تالجسلا

11  

c. Q@
R 27 سرامÀةمظنم تماق ،2020 راذآ ICANN بwفنPدعت نم ح<;قم وه ام ذGقافتا 1ع لPلجس ة COM. يذلاو 
@Q ام©( اهنع غالaإلاو DNS مادختسا ةءاسإ فاش=¶ا ل(هس=ل ة0دقاعتلا ما حألا قاطن عسوي

R تافصاوملا كلذ 
�¹لث ¸إ )ب3 11

e ءامسأ ةحاسم gTLD )«تاقاطن 1ع طقف قيبطتلل ةل©اق تنا gTLD دجلاGنآلا <�ح ةد(. 
@�واعت لمع راطإ 1ع VeriSign ةك®îو ICANN ةمظنم @>�ب اGاون باطخ صني ،كلذ tإ ةفاضإ

R طتو عضولÎxر 
@Q دعاس� >;بادت tإ ةفاضإلا© ،ةنكمملا ةدGدجلا ةGدقاعتلا تاما@<;لالاو تاسرامملا لضفأ

R قPماظن نمأ رطاخم سا 
 .اهنم دحلاو تاقاطنلا ءامسأ

  

 
 ICANN64( عامتجا لالخ .DK قاطنل lÕYدقتلا ضرعلاو )Y 2016̄�اثلا نونا�Ùرياني 28 خــــ?راتب (EURid ـل lÕYدقتلا ضرعلا صوصخلا هجو Xع رظنا 9

 )2018 راذآ�سرام 12 خــــ?راتب
10 Ùش تناkس ةكCئاضقلا ةطلسلاو تن̂_نإلا ةساC² اًرخؤم تنلعأ دق ة�

Y )22 ش�ريا̂®فkىوتسم تاءارجإ لوح تاودأ ةعومجم قالطإ )2021 طاDNS  
 .راذآ�سرام 18 سÝمخلا موي رمتؤم لالخ اهمlدقتل ططخت Y_¥لاو ،تاÜاهتنالا ةجلاعمل
�² لوألا �Y¥قتلا لوئسملا نم در نع ةراkع وهو ،)2020 لولlأ�̂®متس 9 خــــ?راتب(  RySG DAARلمع ةعومجمل ر?iقت رخآ رظنا 11

YICANN  )30 خــــ?راتب 
 )2021 طاkش�ريا̂®ف 24 خــــ?راتب(  GACةنجل �إ ةمدقملا لوألا �Y¥قتلا لوؤسملا ةطاحإ اًضlأو )2020 لولlأ�̂®متس
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 ةلصلا تاذ تاروطتلا

 ةILخألا تاروطتلا �ع ةماع ةرظن

 GAC ةنجل tإ ةPلPصفت تازجوم GAC ةنجلل ةع©اتلا ماعلا نمألا لمع ق�xف ةداق مدق ،ةILخألا ICANN تاعامتجا لالخ ●
 عامتجا تاسلجو ،ICANN66 عامتجا ةسلج© GAC ةنجل داوم عجار( تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ةلأسم لوح

ICANN68 أوGسالا ةنجللا ةطاحإ اًضwراشxموكحلا ةPة Q@
R عامتجا ICANN68 تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا لوح DNS، 

@Q ماعلا نمألا لمع ةعومجم ةطاحðو
R عامتجا ICANN69 إt سالا ةنجللاwراشxموكحلا ةPةسلجو ة ICANN70.( 

 رود ةصاخو ،DNS مادختسا ةءاسإ عنمل تالجسلا ءانمأو تالجسلا مامأ ةحاتملا >;بادتلا GAC تضرعتسا ○
@Q ام©( لPجسwلا تاساPس

R هلا نم ققحتلا كلذÎxتا<;ساو )ةPجPلا تاwئر تاددحم اهرا`تعا© >;عسÙسPتسمل ةÎxتا 
@Q مادختسالا ةءاسإ

R 1عأ ىوتسم قاطن يأ TLD ددحم.  

 Í;ãأ ل¦ش¥ تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ةجلاعمل ةلمتحملا وأ ةxراجلا تاردا`ملا اًضGأ GAC ةنجل تسرد ○
 R¿اتخلا ناPبلا اًضGأو ،ICANN66 عامتجا @Üحم رظنا( ICANN ةمظنمو ICANN ةرادإ سلجم ىوتسم 1ع ةPلعاف
@Q ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجلل

R عامتجا ICANN68 أوGحم اًضÜ@أو ،ەGبلا اًضPاتخلا نا¿R عامتجا عامتجال 
ICANN69 أوGحك اًضÜ@إ ةفاضإ ،ەt بPنا ICANN70 اتخلا¿R أوGحم اًضÜ@ە(.  

 1 مقر Pû¡Rتا<;سالا اهفده نم ءزجك تالاجملا ەذه ل» 2021-2020 ةماعلا ةمالسلا لمع ق�xف لمع ةطخ نمضتت ○
  .ةPنو<;�لإلا مئارجلا نم فPفختلاو تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ تاردق رÎxطتل

 SSR2 ةعجارم تا(صوت ●

@Q( ر�xقت ةدوسم SSR2 ةعجارم ق�xف مدق ○
R 24 ريانيÀ«اثلا نونا�@

R 2020( ©فختو عنم >;بادت 1ع >;بك @>;كرت هPكاهتنا ف 
 نم دGدعلا )2020 ناسÙنÀل�xبأ 3 خــــxراتب( GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا قيلعت دGأ .DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن
  .لاثتمالا تاPلآ زx¼عتو )DAAR( قاطنلا كاهتنا طاشe نع غيل`تلا @>�سحتب ةقلعتملا كلت ةصاخو تاPصوتلا

@GAC Q ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا ترظن دقل ○
R قتلا�xاهنلا ر��

R )راتبxرياني 25 خــــÀ«اثلا نونا�@
R 2021( لالخ كلذو 

��اهنلا مGدقتلل اًدادعتسا ICANN70 عامتجا
R لعتلPسالا ةنجللا تاقwراشxموكحلا ةPراتب( ةxبأ 8 خــــ�xلÀنÙناس 

2021( Q@
R لعتلا تاءارجإ راطإPةماعلا تاق.  

@Q اPًمسر نآلا ICANN ةرادإ سلجم رظني نأ عقوتملا نمو ○
R قتلا�xاهنلا ر��

R ناثلا ةعجارمللPماظن ةنورمو رارقتساو نمأل ة 
قاس�ا ،2021 زومتÀويلوي 25 ل`ق تاقاطنلا ءامسأ

ً
@Q ددحملا R@�مزلا راطإلا عم ا

R لخادلا ةحئاللاPرهشأ 6 رادقم© ة.  

DNS dM تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتناa ة(نعملا لمعلا ةعومجم تردصأ ●
e رارقتسالاو نمألل ة@راش=سالا ةنجللا )SSAC( 

@SAC115 )Q مسا© روش�ملا اهر�xقت
R 19 سرامÀيذلاو )2021 راذآ Gلل ًال©اق اًجهنم ح<;قwغشPيبلا ل�@R Q@

R ةجلاعم لوانت 
@Q كاهتنالا

R تاقاطنلا ءامسأ ماظن  

 لمعلا ق�xف ءد`ب ماعلا نمألا لمع ةعومجم رارقتسالاو نمألل ةxراشwسالا ةنجللا تغل©أ ،ICANN66 عامتجا لالخ ○
�LM dMكراشملا ءاسؤرلا دحأ ه(ف كراش يذلاو ،DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا© Rّ@�عملا

e نمألا لمع ةعومجم 
 GAC. ةنجلa ماعلا

○ Q@
R قتلا اذه�xلجأ نم تا(لمعلاو تاسرامملا لضفأل ماع لمع راطإ رارقتسالاو نمألل ة@راش=سالا ةنجللا ح<;قت ،ر 
 G1R ام ةشقانم عم ،ةماع ةفص© تن<;نإلا 1ع ةءاسإلاو DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا نع غال©إلا >;سÙتو لPهس�

 لمعلا رطأو ،دPعصتلا تاراسمو ،تا`ثإلا >;ياعمو ،ةءاسإلا لح نع ةPلوألا ةPلوئسملا ةطقن :صوصخلا هجو 1ع
 .لاصتالا تاهج تامولعم ةدوجو رفاوتو تاءارجإلل ةلوقعملا

 حيقنتلا نم دx¼مو صحفلل عضخG نأ بجG رارقتسالاو نمألل ةxراشwسالا ةنجللا ه© ýRوت يذلا ،s�eئرلا حIJقملا ○
dM لثمتي ،تاقاطنلا ءامسأ ماظنل ةدتمملا ةPتحتلا ة�Pبلا عمتجم عم نواعتلا© ICANN عمتجم بناج نم

e ءاش³إ 
 ةفداه >;غو ةPموكح >;غو لما¢لا© ةلقتسم ةمظنم نوكG ثPح© "مادختسالا ةءاسإل ةaاجتسالل كIJشم ط(سو"
@Q ةدقاعتملا فارطألا كلذ لمش~و ،تاقاطنلا ءامسأ ةموظنم لما¢ل طPسو ةفص© لمعت حــ�²لل

R ICANN يرفومو 
 لPهس�و >;سÙت لجأ نم )CDN( ىوتحملا لاصGإ تا¦`شو ،ISP)( تن<;نإلا ةمدخ يرفومو ،ةفاضتسالا تامدخ
 .ةءاسإلل ةPحض ضرعتلا نم دحلاو ةءاسإلا نع غال©إلا
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 تالجسلا ءانمأو تالجسلا ل"ق نم تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ نم دحلل تاردا"ملاو ILبادتلا ●

○ Q@
R 27 سرامÀةمظنم تماق ،2020 راذآ ICANN بwفنPدعت نم ح<;قم وه ام ذGقافتا 1ع لPلجس ة COM. يذلاو 
@Q ام©( اهنع غالaإلاو DNS مادختسا ةءاسإ فاش=¶ا ل(هس=ل ة0دقاعتلا ما حألا قاطن عسوي

R 11 تافصاوملا كلذ 
�¹لث ¸إ )ب3

e ءامسأ ةحاسم gTLD )«تاقاطن 1ع طقف قيبطتلل ةل©اق تنا gTLD دجلاGإ ةفاضإ .)نآلا <�ح ةدt 
@�واعت لمع راطإ 1ع VeriSign ةك®îو ICANN ةمظنم @>�ب اGاون باطخ صني ،كلذ

R طتو عضولÎxلضفأ ر 
@Q دعاس� >;بادت tإ ةفاضإلا© ،ةنكمملا ةدGدجلا ةGدقاعتلا تاما@<;لالاو تاسرامملا

R قPءامسأ ماظن نمأ رطاخم سا 
 .اهنم دحلاو تاقاطنلا

○ dM
e ءانثأو ل`ق ةدافتسملا اهسوردو اهتاءارجإ ةدقاعتملا فارطألا تمدق ،19-د(فوك ضرم ةحئاج ةمزأ قا(س 
@ICANN68 Q عامتجا

R ةحلصملا باحصأ غل©أ @>�ح Q@
R راجلا دوهجلا نع ماعلا نمألا لمع ةعومجمxعم نواعتلا© ة 

@Q ءاضعألا لودلا
R وروألا داحتالا�¡R، تاقاطنو ،لو²ورويلاو ccTLD تل تالجسلا ءانمأوÙراقتلا >;سxاهتعجارمو ر 

��اضقلا صاصتخالا tإ اهتلاحðو
R قاطنلا نع غال©إلل دحوم جذومن دامتعا لالخ نم ةلصلا يذÀقلعتملا ىوتحملا 

 1ع دوهجلا ەذه موقتو .ةلصلا تاذ ءاضعألا لودلا تاطلسل ةدحاو لاصتالا ةهج ءاشðeو 19-دPفوك ضرم ةحئاج©
 باحصأ ةعومجم بناج نم ®�لا كلذكو تالجسلا ءانمأو نوناقلا ذافنإ تاهج @>�ب ةمئاقلا لمعلا تاقالع
dM ةحلصملا

e لدل تالجسلا ءانمأPلالخ هنع نالعإلا مت تالجسلا ءانمأ مادختسا ةءاسإ نع غال©إلل صصخم ل 
 .ICANN67 عامتجا

○ �@)Q قلطأ دق ةدGدجلا gTLD تاقاطن نم دGدعلاو .ORG لجس لغشم وهو ،PIR(( ةماعلا ةحلصملا لجس نا
R 

 ةداقلا @>�ب عمجلا" وه فدهلا نأ ركذ يذلا تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ دهعم )2021 طا`شÀريا¡;ف 17
Q@
R مت :لجأ نم مادختسالا ةءاسإ ةحفا¦م لاجمÎxو ثاح©ألا لe® وملا تاسرامملاý بلا ةكراشمو اهبPفوتو تانا;< 
 ق�xف 1ع اهحرط مت دق ةردا`ملا ەذه تنا» ."اهنع غال©إلاو تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ دGدحتل تاودألا

 دهعم اهدقعG نأ ررقملا نم تن<;نإلا ¡;ع ةودن ل`ق )2021 راذآÀسرام 3 خــــxراتب( GAC ةنجلل ةماعلا ةمالسلا لمع
@Q تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ةلاح

R 16 سرامÀسالا ةنجللا ت`حر دقو .2021 راذآwراشxموكحلا ةPة 
GAC Q@

R بلاPاتخلا نا¿R عامتجال ICANN70 بÆتاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا ةحفا¦م دهعم قالط DNS ام» اًرخؤم 
@�واعت ل¦ش¥ لماعتلل عمتجملا دوهج ]اًضGأ[ تعجش"

R تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا عم DNS ©ط�xلومش ةقPة". 

 يدقاعتلا ذافنإلاو بناوجلا ةددعتم ICANN ةمظنم ةaاجتسا ●

○ e® ريدم ICANN فنتلاPةنودم يذ Q@
R 20 بأ�xلÀنÙصافت د� 2020 ناسPةسسؤم ة©اجتسا ل ICANN ةددعتم 

 DNS قاطنلا مسا ماظن كاهتنال بناوجلا

�Mفلا لوئسملا بتكم يرج@و ○
e لوألا )OCTO( dM

e ICANN ةنورملاو رارقتسالاو نمألا ق@2فو )SSR( اًثح© هل عباتلا 
@ICANN Q ة¡;خ 1ع ظفاحxو

R نمأ لاجم DNS كراشم هنأ ام» .عمتجملا حلاصل Q@
R دتنم نم ةعونتم ةعومجمGتا 

@Q ام© ،ثداوحلل ة©اجتسالاو ةPنا¡;يسلا تادGدهتلا تارا`ختسا
R نمألاو ثداوحلل ة©اجتسالا قرف ىدتنم كلذ 

)FIRST)، أوGةلومحملا ةزهجألا مادختسا ةءاسإ ةحفا¦مو ةراضلا جما¡;لاو ةلسارملا لمع ةعومجم اًض 
)M3AAWG)، أوGصتلا ةحفا¦م لمع ةعومجم اًضPد )APWG)، ©إ ةفاضإلاt طولا فلاحتلا�@R لا بطلل®#R 
@�ا¡;يسلا

R ردتلاوxب Q@
R الولاGةدحتملا تا )NCFTA( أوGدهتلا فالتئا اًضGنو<;�لإلا تادPخألا ة;< )CTC( ةحئاج لالخ 

 CTI).( تارا`ختسالا داحتاو 19-دPفوك ضرم
@Q ةدعاسملل تاودأو ةمظنأ رÎxطتب اًضGأ موقG ام»

R دحتGلحتو دPتاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا ل DNS هنع غال©إلاو: 

 تاد0دهت تامولعم عمج ةادأ لوألا R@�فلا لوئسملا بتكم رّوط ،19-دPفوك ضرم ةحئاج ةمزأل ة©اجتسا –
@Q ةدعاسملل )DNSTICR( اهنع غالaإلاو تاقاطنلا ءامسأ نمأ

R دحتGةمدختسملا تاقاطنلا ءامسأ د Q@
R 

 ةنجللا ةطاحإ تمت .ة`سانملا فارطألا عم تاناPبلا ةكراشمو 19-دPفوك ضرم ةحئاج© ةط`ترملا ةءاسإلا
@Q دقعنملا( ICANN68 عامتجا ل`ق ةلأسملا ەذه نأش¥ GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا

R 12 وينويÀح¼xنار 
 .ICANN68 عامتجا لالخ ICANN عمتجم عم ثدح ام» ،)2020
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 غال©إلا©اهب ةصاخلا )DAAR( لاجملا مادختسا ةءاسإ طاش³ نع غالaإلا ةصنم لالخ نم ICANN تماق ام» –
@�اثلا نونا»Àرياني ذنم ا�xًهش

R 2018 جس� نعPدهتلا كولسو تاقاطنلا ءامسأ لGنمألا تادPلا ة�>R تظحول Q@
R 

 صاخلا )ITHI( تافرعملا تاPنقت @>�سحت تا®îؤم لالخ نم تاهاجتالا بقارت اهنأ ام» .تاقاطنلا ءامسأ ماظن
 تاقاطنلا كاهتنا طاشe نع غال©إلا دويق 1ع ICANN تاردا`مو ةحلصملا باحصأ نم دGدعلا قلع .اهب

DAAR، س الوPةزهجألا مادختسا ةءاسإ ةحفا¦مو ةراضلا جما¡;لاو ةلسارملا لمع ةعومجم نم باطخ ام 
@ICANN )Q ةمظنم tإ ةلومحملا

R 5 بأ�xلÀنÙقتلا ةدوسم )2019 ناس�xف نم مدقملا ر�xناثلا ةعجارملا قPة 
@Q( تاقاطنلا ءامسأ ماظن ةنورمو رارقتساو نمأل

R 24 ريانيÀ«اثلا نونا�@
R 2020( هتمعد ام وهو GAC )رظنا 

@Q ةحلصملا باحصأ ةعومجم نأ© اًملع .)ەاندأ
R أ او�²عأ نيذلا تالجسلاGنع غال©إلا نأش¥ مهفواخم نع اًض 

eقاطنلا كاهتنا طاش DAAR اونا»و Gمهنأ نوفرع Gعم نولمع ICANN Q@
R طتÎxصوت اًرخؤم اومدق ،اهرPتا Q@

R 
@Q لوألا R@�قتلا لوئسملا tإ تالسارم

R ICANN )Q@
R 9 سºمت;¡ÀأG2020 لول( 

@Q لوألا R@�فلا لوئسملا بتكم نأ ام» ○
R ICANN ي$xأ دGاًرخؤم هقالطإ مت ام اَ◌ًض )Q@

R 6 ويامÀأGوهو )2020 را 
 ماعلل ةPجPتا<;سالا ةطخلا ذPفنت راطإ نمض ،تاقاطنلا ءامسأ ماظن نمأ ل(هسÃ ةردا"مل ة(نفلا ةساردلا ةعومجم
 نواعتلا ىوتسم ةداx¼ل ICANN هلعفت نأ بجG امو نكمG ام لوح را¦فألا فاشكتسا" لجأ نم ،tR 2021-2025املا

@Q ةحلصملا باحصأ عم ةكراشملاو
R ةموظنم DNS عتلا فلم @>�سحتل�xمألا ف�@R تاقاطنلا ءامسأ ماظنل DNS". 

 .2021 راGأÀويام لولح© تاPصوتلا مGدقت عقوتملا نم

 ،)2021 طا`شÀريا¡;ف 24( خــــxراتب تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ لئاسم نأش¥ GAC ةنجلل عامتجا لالخ ○
 ـa ةصاخلا تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسÄب ةقلعتملا ةطش³ألا نأشg تاثيدحت ICANN ةمظنم تمدق

OCTO، لاو�>R عت لوح ةشقانم تنمضت�xدهت فGو نامأ تادðتاما@<;لاو ،تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاس 
 ،قاطنلا مسا نامأ دGدهت تامولعمو ،DAAR)( قاطنلا مادختسا ةءاسإ طاشe نع غال©إلاو ،ةدقاعتملا فارطألا

 ةفرعملا ةكراشمل ةدGدج ةردا`م R'و ،DSFI)( قاطنلا نامأ لPهس� ةردا`م ةلاحو ،DNSTICR)( غال©إلاو ،عيمجتلاو
@OCTO Q دوهج ةعجارمو ،KINDNS)( قاطنلا مسا نمأ دعاوق لPعفتو

R ردتلا لاجمxتاردقلا ءان²و ب Q@
R عيمج 

 .ملاعلا ءاحنأ

@Q :يدقاعتلا لاثتمالا ذافنإ ○
R اهتنودم )Q@

R 20 بأ�xلÀنÙريدم ركذ ،)2020 ناس ICANN فنتلاPةرادإ ضرفت" :يذ 
@Q لاثتمالا

R ICANN دقاعتلا تاما@<;لالاGاهيلع صوصنملا ة Q@
R سPتاسا ICANN قافتاوPام© ،اهتا Q@

R قافتا كلذPة 
@Q لاثتمالا ةرادإ لمعتو.)RAA( لجسلا @>�مأ دامتعا ةPقافتاو )RA( لجسلا

R ICANN أGبتكم عم قيثو ل¦ش¥ اًض 
 فارطألا© تادGدهتلا كلت ط²رو ]...[ ةPنمألا DNS قاطنلا مسا ماظن تادGدهت دGدحتل لوؤسملا R@�فلا ريدملا
@Q لاثتمالا ةرادإ مدختس�.ةPعارلا ةدقاعتملا

R ICANN بلاPلا تانا�>R تعمُج Q@
R لمعPيقتل ]...[ قيقدتلا تاPاذإ ام م 

 تاPلمع جراخ.DNS قاطنلا مسا ماظنل ةPنمألا تادGدهتلا تاما@<;لا© نوم@<;لG تالجسلا ءانمأو تالجسلا تنا»
@Q لاثتمالا ةرادإ دPفتسwس ،قيقدتلا

R ICANN بلا نمPلا تانا�>R فلا ريدملا بتكم اهعمج�@R لوؤسملا OCTO نورخآو 
<Qا`wسا ل¦ش¥ ةكراشملل

R دهتلا نم بسانتم >;غ رادقم نع @>�لوؤسملا تالجسلا ءانمأو تالجسلا عمGنمألا تادPة 
@Q لاثتمالا ةرادإ دد<;ت نل ،ةءانبلا ةكراشملا لشفت امدنع.DNS قاطنلا مسا ماظنل

R ICANN Q@
R ذافنإ تاءارجإ ذاختا 

 ام»."DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظنل ةPنمألا تادGدهتلا© ةقلعتملا تاما@<;لالل لاثتمالا نوضفري نيذلا كئلوأ دض
 .ىوا¦شلا ەذه لح لوح تاءاصحðو اهتجلاعمل ةصصخملا دراوملاو ىوا¦شلا مجح نع ةركف اًضGأ ةنودملا تمدق

 تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ف@2عت :ILMكIJلا

 يأ دجوي ال ،)2019 راGأÀويام 9-7 خــــxراتب( GDD ةPملاعلا تاقاطنلا مسق ةمق لالخ اًرخؤم هPلع ءوضلا طPلس� مت امل اًقفوو
 ضع© فواخم tإ اPًئزج كلذ عجرxو ،"تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ" ل شÆ ام نأشg عمتجملا ىوتسم �ع قافتا
 فارطألل ةPئاهنلا ةجwPنلا 1ع >;ثأتلاو @>�مدختسملا قوقح 1ع اهتا>;ثأتو اهضÎxفتل ICANN زواجت نم ةحلصملا باحصأ
  .12ةدقاعتملا

 
12 ²�

Y عت يوطني دق ،عقاولاi?ع كاهتنالا نم دحلا فX ف بقاوعCلا قاطنب قلعتي امcيذلا طاش �deلع فCس هCتاساICANN  ب .اهدوقعوÁمتهت امن 
�² امq ،ةماعلا ةحلصملا Xع DNS قاطنلا مسا ماظن كاهتنا ̂�ثأتب ن?iخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا

Y قوقح كاهتناو روهمجلا ةمالس كلذ 
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dM قفاوت ةمث ،CCT كلهتسملا راPخو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارم ق�xفل اًقفوو ،كلذ عمو
e ام لوح ءارآلا Æكاهتنا" ل ش 

 راضلا طاش�لا نم ًالا¦شأ" نمضتي هنأ مهفDNS" Gُ ـل ة(تحتلا ة(Éبلل DNS نامأ كاهتنا" وأ "DNS قاطنلا مسا ماظن نامأ
 هPف بوغرملا >;غ دx¡;لا كلذكو ،ةراضلا تاتو²ورلاو ،لاPتحالاو دPصتلاو ،ةراضلا تاPجم¡;لا لثم ،"Í;ãأ R@�فلا بناجلا tإ لPمت
 13."كاهتنالا نم ىرخأ لا¦شأ لاصGإ لئاسو نم ةلPسوك اهمادختسا دنع"

@Q "نمألا تاد0دهت"و "قاطنلا مسا ماظنل ة(تحتلا ة(Éبلا مادختسالا ةءاسإ" ¸إ ICANN ـل يدقاعتلا لاثتمالا مسق راشأ
R 

@Q ةGدقاعتلا ما¦حألل مهذPفنwب قلعتي امPف تالجسلا ءانمأو تالجسلا تاقPقدت لوح هتالاصتا
R قافتاPتاقاطن تالجس ة gTLD 

 تاPجم¡;لاو لاPتحالاو دPّصتلاو ةPنو<;�لإلا عقاوملا رxوزت ةمجه لثم نامألا تادGدهت" نأش¥ - )ب3 11 ةفصاوملا( ةدGدجلا
@Qو - 14"ةراضلا تاتو²ورلاو ةراضلا

R قافتاPلاو - )3.18 مسقلا( لجسلا @>�مأ دامتعا ة�>R إ >;ش�t "أو "كاهتنالا لاصتا تاهجGاًض 
@Q ام© ن�لو ،دGدحتلا هجو 1ع "كاهتنالا" حلطصمل ف�xعت مGدقت نود "كاهتنالا رxراقت"

R وناقلا >;غ طاش�لا" كلذ�@
R" نمض 

 .اهقاطن

@Q "نامألا تادGدهت" ف�xعت نإف ،ة(موكحلا ة@راش=سالا ةنجللا روظنم نم
R قافتاPتاقاطن لجس ة gTLD دجلاGوه ةد Q@

R 
dM دراولا ف@2عتلل خسe عقاولا

e ةصاخلا ة0امحلا تاءارجإ ةروشم aلومعملا "نامألا صوحفل" ة(موكحلا ة@راش=سالا ةنجللا 
@Q اهب

R تاقاطن عيمج gTLD دجلاGةد Q@
R بPاتخلا @>�ك© نا¿R )11 بأ�xلÀنÙ2013 ناس(. 

@Q تن<;نإلا ¡;ع ICANN66 عامتجال ةx>;ضحت ةودن لالخ
R 15 أÍتÎ²رÀ�®xماعلا نمألا لمع ةعومجم تشقان ،2019 لوألا ن 

PSWG ةعومجم تردصأ ،تن<;نإلا ¡;ع ةودنلا ەذهل اً>;ضحت .ة(لاحلا ة(عانصلا تاسرامملاو ا0اضقلا ةدقاعتملا فارطألاو 
 ف�xعت لوح تالجسلا رظن تاهجو شقاني )2019 بآÀسطسغأ 19 خــــxراتب( اًحوتفم اً©اطخ تالجسلل ةحلصملا باحصأ
 مهفواخمو ةPنمألا تادGدهتلا نأش¥ تاءارجإ ذاختال تالجسلل ةدودحملا تاراPخلاو ،تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ
  .قاطنلا كاهتنا طاشe نع غيل`تلا نأش¥

ناPب GAC تردصأ ،كلذ 1ع اًدرو
ً

 ةرئادل ناºPب اًعوبتم ،لولGأÀ¡;متºس 18 خــــxراتب( تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ لوح ا
 ءامسأ ماظن كاهتنا© صاخلا ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا ناPب بسح .)2019 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ 28 خــــxراتب( لامعألا
 ەرا`تعا© DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنال @>��لهتسملا راPتخاو ةقثو ةسفانملا ةعجارم ق�xف ف�xعت تكردأ دقف ،تاقاطنلا
@Q ةمدختسملا تاءارجإلا وأÀو تاقاطنلا ءامسأ لالغتسا 1ع فكعت ةÎ²غرم >;غ وأ ةرÍام وأ ةعداخ ةطشeأ"

R جس�Pءامسأ ل 
 ،تن توب تا¦`شو دPّصتلاو ةراضلا جما¡;لا" لثم ةPنمألا تادGدهتلا ل¦ش -R@�فلا روظنملا نم- ذختت دق R<�لاو ،"تاقاطنلا
ةلPسو اهمادختسا دنع بوغرملا >;غ دx¡;لا tإ ةفاضإ

ً
 ةنجللا ترقأ دقو ."مادختسالا ةءاسإ نم لا¦شألا ەذه ذPفنتو قيقحتل 

@Q مهفلا اذه سكعت ةدGدجلا gTLD تاقاطن تالجس ةPقافتا نأ© GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا
R هجو 1عو ،11 ةفصاوملا 

@Q صوصخلا
R 16ب3 مسقلاو 15أ3 مسقلا. 

@DNS )Q تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ صوصخ© GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا ناPب ®e دع©
R 18 سºمت;¡ÀأGلول 

 نÀ�®xرÎ²تÍأ 17( مادختسالا ةءاسإ عم لماعتلل لمع راطإ ةدئارلا gTLD تالجس ءانمأو تالجس نم ددع ح<;قا )2019

 
 لCغش>لا فCلا ت ةدا?زو ،ةسفانملا Xع ةردقلاو ،ة?راجتلا مهتطشâأ Xع ةضورفملا دويقلاq نوينعم تالجسلا ءانمأو تالجسلا نإف ،ة?iكفلا ةÓCلملا

 مهبناج نم ��©?راجتلا ̂�غ ةحلصملا باحصأ لغشcي .ةئÁسملا تاقاطنلا نأش§ ءارجإ ذاختا دنع نولجسملا اهلمحتي دق Y_¥لا بقاوعلا نع ةCلوؤسملاو
qح كاهتناi?صوصخلا قوقحو ̂�بعتلا ةCدختسمو ��©لجسملل ة·Y و ،تن̂_نإلاãزواجت نأش§ فواخم ةدقاعتملا فارطألا عم نوكراش ICANN اهتمهمل. 
 طCلس� مت امل اًقفو )2018 لولlأ�̂®متس 8 خــــ?راتب( CCT كلهتسملا راCخو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارمل Ȳ°اهنلا ر?iقتلا نم 88 ةحفصلا عجار 13
�² اًرخؤم هCلع ءوضلا

Y بCناGAC  تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا لوح DNS )أ�̂®متس 18 خــــ?راتبl2019 لول) 
 نمضتت اهنأ Xع "ةCنمألا تادlدهتلل" اًف?iعت )2017 نار?Ïح�وينوي 8 خــــ?راتب( )ب()3( 11 مقر ةدlدجلا  gTLDتاقاطن لجس ةCقافتا ةفصاوم رفوت 14

 "ةCنمألا تادlدهتلا نم اه̂�غو تن توب تا kشو ةراضلا تاCجم̂®لاو دCّصتلاو جاردتسالا"
�² م ح جارد¡ب لجسلا لغشم م�̂_لl "نأ Xع أ3 دنبلا 11 ةفصاوملا صنت 15

Y قافتاCةصاخلا لجسلا ��©مأ-لجسلا ة qع ط̂_ش« هX نأ تالجسلا ءانمأ lاونّمض 
²�
Y قافتاCجس>لا تاCمهب ةصاخلا ل åeاًط lع رظحX جم̂®لا عــــ?زوت ةلجسملا ءامسألا باحصأCش وأ ةراضلا تاk غش>لا تن توب تاCلCصتلا وأ ةراضلا ةCّوأ د 
�² عtلضلا _¥ح وأ فC?�̂_لا وأ ةعداخلا وأ ةCلاCتحالا تاسرامملا وأ عــــ?زوتلاو cdeلا قوقح وأ ة?راجتلا ةمالعلا كاهتنا وأ ةنصرقلا

Y أâنوناقلا فلاخت ةطش 
قاس�ا( كلذك صن?و ،يراسلا

ً
 ."قاطنلا مسا قيلعت لمش� ةطشâألا كلت Xع بقاوع )ةلصلا تاذ تاءارجإلا نم يأو ةCعرملا ��©ناوقلا عم ا

�² 11 ةفصاوملا صنت 16
Y ع ب3 دنبلاX " لحت ءارج¡ب لجسلا لغشم ما�̂_لاCف ل¥�Y يقت لجأ نم يرودCنإ ام م Ù² ةعقاولا تاقاطنلا تنا�

Y ىوتسملا قاطن 
�² اهمادختسا يرجX lعألا

Y دهت با تراlصتلاو جاردتسالا لثم ،ال مأ نمألا صخت تادCّجم̂®لاو دCشو ةراضلا تاk لجسلا لغشم م�̂_ل?و .تن توب تا 
qئاصحإ ر?راقتب ظافتحالاCدهتلا ددع لوح ةlنمألا تادCلا ة¥_Y دحت متlن تاءارجإ نم ەذاختا مت امو اهد<Cلمعل ةجCم�̂_ل?و .نمألل ة?رودلا صحفلا تا 
 �إ اهمlدقتب م�̂_ل?و ،اهيلع ICANN ةقفاوم وأ Íقأ ة̂_ف نوناقلا çضتقl مل ام ةCقافتالا ەذه ةدم لاوط ر?راقتلا ەذه Xع ظافحلاq لجسلا لغشم

ICANN اهبلط ىدل". 
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@Q نمضتي راطإلا اذه نأ ركذلا© ريدجلاو .)2019 لوألا
R دمتعم ل`ق نم لمتحملا ءارجإلا قاطنGةءاسإ" نم ةنيعم ًالا¦شأ ه 

 ەدxوزت دنع فÜتلا دقاعتملا فرطلا 1ع بجوتي هنأ ةجردل اًحضاف اًرمأ" اه¡;تعت R<�لاو ،"بÎxلا عقاوم ىوتحم مادختسا
 كلت تعسوت دقف ،ICANN66 عامتجا لالخ راطإلا اذه 1ع @>�عقوملا ةمئاق ةشقانمو ®e ذنمو ."قوثومو ددحم راعشÆب
@Q رغصألا ةلعافلا تاهجلا نم ددع tإ ةفاضإلا© ،ن�xخآ نيدئار تالجس تامدخ يرفومو تالجس ءانمأ لمشwل ةمئاقلا

R 
 .ةعانصلا

Q@
R 18 وينويÀح¼xةحلصملا باحصأ تاعومجم ءاسؤر ماق ،2020 نار dM

e ةعمتجم ةفورعملا( تالجسلا ءانمأو تالجسلا 
@Q ةدقاعتملا فارطألا راد مسا©

R وأ ،ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم CPH( بÆعت اودمتعا دق مهنأ© عمتجملا ةداق مالع�xكاهتنال اًف 
 :نxوانعلا مادختسا ةءاسإ ةجلاعمل ةعانصلا ەدوقت يذلا لمعلا راطإ اًمامت سكعDNS G تاقاطنلا ءامسأ ماظن

 :DNS عم عطاقتت تماد ام ةراضلا ةطشeألا نم ةعساو تائف سمخ نم DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا فلأتxو
��اوشعلا دx¡;لاو ،فxP@<;لاو ،tRاPتحالا دPصتلاو ،تن توب تا¦`شو ،ةراضلا جما¡;لا

R امدنع Gل*» لمعPلا¦شأل لاسرإ ة 
 تاساPس ةك`شو تن<;نإلل ةPلPغشwلا تاPلآلاو >;ياعملاو دعاوقلاو جهانملا tإ عÎجرلا[ DNS مادختسا ةءاسإ نم ىرخأ
��اضقلا صاصتخالا قطانم

R عت 1ع لوصحلل�xألا ەذه نم ل¢ل تافeةطش[.  

 

 كاهتنا" هنأ �ع اً(لاح اًعامجإ ��LMلهتسملا را(تخاو ةقثو ةسفانملا ةعجارم ق@2ف ه(لع قلطأ ام دكؤي ف�xعتلا اذه نأ ود`ي
 ةسفانملا ةعجارم ق�xف ر�xقت( "تاقاطنلا ءامسأ ماظن ة�Pبل تاقاطنلا ءامسأ ماظن نمأ كاهتنا وأ تاقاطنلا ءامسأ ماظن نمأ

��اهنلا @>��لهتسملا راPتخاو ةقثو
R 8 ص( أوGموكحلا ة@راش=سالا ةنجللا ف@2عت عم قفاوتي اًض)ة GAC ضوتلا)Ëe "تاد0دهتلل 

@Q "ة(نمألا
R صنPسالا ةنجللا تانامض ةحwراشxموكحلا ةPة GAC "تاقاطن عيمج 1ع ةق`طنملا "نامألا تاصوحفل gTLD 

@Q ةدGدجلا
R بPاتخلا @>�ك© نا¿R )11 بأ�xلÀنÙلومشملا )2013 ناس Q@

R قافتاPلجس ة gTLD Q@
R ب.3 11 ةفصاوملا. 
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dM ة(لاحلا تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ة0امح تاءارجإ :ILMكIJلا
e تالجسلا ءانمأو تالجسلا دوقع 

 نم دحلا ة0امح تاءارجإ جاردإ tإ GAC تعس ،)2009 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ( نوناقلا ذافنإل ةمزاللا ةGانعلا تاPصوت 1ع ًءانب
dM تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ

e دوقع ICANN تالجسلا ءانمأو تالجسلا عم: 
 ةرادإ سلجم ل`ق نم )2013 لولGأÀ¡;متºس 17 خــــxراتب( 2013 ةنسل لجسلا @>�مأ دامتعا ةPقافتا 1ع ةقفاوملا تمت ●

ICANN )راتبxوينوي 27 خــــÀح¼x2013 نار( ©صوت 12 ـلا جلاعت ما¦حأ جاردإ دعPنوناقلا ذافنإل ة )سرام 1À2012 راذآ( 
 2 خــــxراتب( ICANN ةرادإ سلجم ل`ق نم اهيلع ةقفاوملا تمت دق ةدGدجلا gTLD تاقاطن تالجس ةPقافتا تنا» ●

@Q ةدراولا GAC ةGامح تاءارجإ ةروشم عم ®Þامتت ما¦حأ جاردإ دع© )2013 زومتÀويلوي
R بPاتخلا @>�ك© نا¿R )راتبx11 خــــ 

 ةدGدجلا gTLD تاقاطن عيمج 1ع ةق`طملا CGA ةGامح تاءارجإ ذPفنت حا<;قا عم قفاوتي ام© ،)2013 ناسÙنÀل�xبأ
 )2013 نارx¼حÀوينوي 19 خــــxراتب( ICANN ةرادإ سلجم نم

 ما حألا نم اًددع GAC تددح ،ICANN57 عامتجا لالخ ،ةدGدجلا gTLD تاقاطن تاPلمع نم tوألا ةلPلقلا تاونسلا دع©
�Jلا ةلصلا تاذ ة0امحلا تاءارج¡و

e نو .اهتيلاعف م(يقت نم نكمتت ملwPتعس ،كلذل ةج GAC Q@
R بPرداصلا اهنا Q@

R حP8( دا©آ رد 
@�اثلا نÀ�®x¡;مفون

R 2016( إt ضوتPفنت لوح تاحPةرادإ سلجم نم اهذ ICANN. إ كلذ ىدأt ب راوح�<@ GAC ةمظنمو 
ICANN، ةع©اتملا ةلئسأو Q@

R بPنا GAC رداصلا Q@
R كÎ²سرام 15( نغاهنÀويام 30( دودرلا تادوسم نم ةعومجمو )2017 راذآÀأGرا 

@Q اهتشقانم تمت R<�لا )2017
R ب فتاهلا ¡;ع رمتؤم�<@ GAC ريدمو ICANN فنتلاPوينوي 15( يذÀح¼x2017 نار(. ©+>

R ددع 
@Q حضوملا وحنلا 1ع ةدGدج ةلئسأ دGدحت متو اًحوتفم ةلئسألا نم

R ثوPلاتلا لمعلا ةقPويلوي 17( ةÀ2017 زومت(. 

@Q ةxراشwسالا )ب( )3( 11 دGدجلا gTLD قاطن لجس ةPقافتا ةفصاوم ®e مت ،GAC مهت R<�لا ةزرا`لا تاعوضوملا @>�ب نم
R 8 

 ب3 مسقلل لاثتمالا نامض ةPفPك لوح تاداشرإ نع نوثح`ي نيذلا لجسلا 1Rغشم ضع© ةلئسأ 1ع اًدر 2017 نارx¼حÀوينوي
اجهنم يداشرإلا ل(لدلا مدق0 .دGدجلا gTLD قاطن لجس ةPقافتا نم 11 ةفصاوملا نم

Í
ا(عوط 

Í
ادحاو 

Í
 ولغشم ەاّنب=ي دق 

@Q هPلع صوصنم وه ام»و ةPئاصحإلا رxراقتلا رادصðو ةPنمالا تادGدهتلا مPيقتل R@�فلا لPلحتلا اذه ءادأل تالجسلا
R دنب 

 .)ب(3 11 ةفصاوملا

Q@
R لا ةمظتنملا قيقدتلا تا(لمع راطإ�J

e تادقاعتلا ةرادإ اهــ@2جت dM
e ICANN، قاطن 20 ددعل فدهتسم قيقدت رهظأ gTLD 

 >;غ تالPلحت دوجو" ،2018 لولGأÀ¡;متºسو راذآÀسرام @>�ب ،"ةPساسألا DNS ة�Pبل مهتجلاعمو مهتاءارجðو مهتاPلمع" 1ع
قاطن 13 ددعل نامأ رxراقتو ةلمتكم

ً
 وأ ةPساPق كاهتنا ةجلاعم تاءارجإ دوجو مدع نع ًالضف ،(TLD( 1عألا ىوتسملا نم ا

@Qو ،>;صق تقوب كلذ دع© 17".ةددحملا تادGدهتلا نأش¥ ءارجإ يأ ذاختا مدعو ةقثوم
R مفون;¡À�®xاثلا ن�@

R 2018، ىرج 
@Q قيقدت ةPلمع قالطإ

R بلا كاهتنا�Pتحتلا ةPماظنل ة DNS قت�x`ًتاقاطن تالجس عيمجل ا gTLD لاثتما نامض" لجأ نم 
لخ ."ةPنمألا تادGدهتلاو DNS ماظنل ةPتحتلا ة�Pبلا كاهتنا© قلعتي امPف ةGدقاعتلا اهتاما@<;لال ةدقاعتملا فارطألا

-
 ICANN تص

Q@
R قت�xراتب( قيقدتلا اذه نأش¥ اهرxس 17 خــــºمت;¡ÀأGإ )2019 لولt نأ:  

 .DNS نامأ تادGدهت ةجلاعم© تالجسلا 1Rغشم نم .ظعلا ةPبلاغلا م@<;لت ●
@DNS Q نامأ تادGدهت راشwنا زك<;ي ●

R غص ددع;< eسºPً1غشم نم اR تالجسلا.  
● G1غشم ضع© فR دقاعتلا ةغللا تالجسلاGط© )ب(3 11 ةفصاوملل ة�xكت بعصلا نم لعجت ةقÎxاذإ ام لوح م¦ح ن 

  .ةلاعفو ةقفاوتم DNS نامأ تادGدهت نم فPفختلل مهدوهج تنا»

Q@
R ريانيÀ«اثلا نونا�@

R 2021، يدقاعتلا لاثتمالا ةرادإ تقلطأ Q@
R ICANN لمعPيقت لجأ نم قيقدت ةPتالجسلا ءانمأ لاثتما م 

@Q ةحلصملا باحصأ ةعومجم عم نواعتلا دع²و .DNS ماظنل ة(نمألا تاد0دهتلاa ةلصلا تاذ مهتاماIJMلال
R تالجسلا ءانمأ Q@

R 
 1ع تالجسلا ءانمأ اهب لماعت دق R<�لا ةق�xطلا© ةلصلا تاذ قئاثولا لمش¨ يذلاو( تامولعملا 1ع لوصحلا بلط عضوو رÎxطت
@Q يدقاعتلا لاثتمالا ةرادإ تمض ،)ةئ¶سم نوكت دق R<�لا تاقاطنلا عم حجرألا

R ICANN Q@
R لمعPنأ @ّ>�بت لجس @>�مأ 127 قيقدتلا ة 

@Q ةدراو لقألا 1ع تاقاطن 5 مهيدل
R راقتxدهتلا رGنمألا تادPتالجسلا ءانمأ نم مدقملا ة Q@

R لمعPوأ ،ةق©اس قيقدت ة Q@
R قت�xر 

@Q رداصلا تاßاهتنالا
R مفون;¡À�®xاثلا ن�@

R 2020 فلا لوؤسملا بتكم ەدعأ يذلاو�@R ئرلاÙ/R Q@
R ICANN. ةرادإ نم ةطاحإ لالخو 

@Q قيقدتلا اذه نع غال©إلا تعقوت اهنأ tإ ICANN ةمظنم تراشأ ،ICANN70 عامتجا ل`ق لاثتمالا
R ©ادGوينوي ةÀح¼x2021 نار. 

 
17 Ù² درو ام�

Y مcمفون 8 خــــ?راتب ةنودملا روش®̂��de?̄�اثلا نY 2018، بلا كاهتنا ةجلاعم :يدقاعتلا لاثتمالاcCساسألا ةCـ ل ة:DNS 
abuse-infrastructure-dns-system-name-domain-addressing-compliance-https://www.icann.org/news/blog/contractual 
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 ة(نمألا تاد0دهتلل ةaاجتسالل لجسلا لغشمل مزلملا ILغ لمعلا راطإ :ILMكIJلا

Q@
R تاقاطن جمانرب راطإ gTLD دجلاGةرادإ سلجم ذختا ،ةد ICANN راتب( اًرارقxوينوي 25 خــــÀح¼xس¨ ام جمد© )2013 نار. 
@Q "ةPنمألا تاصوحفلا©"

R ةروشم GAC ¥امحلا تاءارجإ نأشGة Q@
R )بPاتخلا @>�ك© نا¿R Q@

R قافتا نم 11 ةفصاوملاPلجس ة 
 عمتجملا ةكراشم بلط تررق دقف ،ذPفنتلا لPصافت tإ رقتفت تارارقلا ەذه نأ تددح اهنأل ،كلذ عمو .ةدGدجلا gTLD تاقاطن

Q@
R 1غشمل" راطإ عضوR نمألا رطاخملل ة©اجتسالل لجسلاPلا ة�>R دحت متGلاو اهد�>R لعف اًرطخ ل¦ش�Pًلل ضرعتلل اÜ@ر )…(".  

Q@
R ويلويÀتل¦ش ،2015 زومت ICANN ف�xص قPو تالجسلا ءانمأو تالجسلا نم @>�عوطتم نم اًفلؤم ةغاGAC )©ام Q@

R كلذ 
@Q روش�ملا ةPنمألا تادGدهتلل ة©اجتسالل لجسلا لغشمل لمعلا راطإ اوروط نيذلا )PSWG ماعلا نمألا لمع ةعومجم ءاضعأ

R 
 .ماعلا قيلعتلل هعوضخ دع© ،2017 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ 20

 نم تالجسلا بPجتس� نأ نكمR G<�لا قرطلا نأش¥ تاهيجوت حيضوت tإ فدهت ةمزلم >;غو ةPعوط ةادأ نع ةرا`ع راطإلا اذهو
@Q ام© ،ةددحملا ةPنمألا تادGدهتلل اهلالخ

R راقتلا كلذxهنإ .نوناقلا ذافنإ نم ةدراولا ر Gقأ دحك ةعاس 24 ةحوتفم ةذفان مدقì 
 يذو î®#R لصأ" نم )لافطألا لالغتسا وأ ةجرح ةPتحت ة�Pب وأ ناسeإلا ةاPحل كPشو دGدهت( ةPلاع ةÎxلوأ تا`لطل ة©اجتسالل
��اضقلا صاصتخالا تاذ ةماعلا ةمالسلا ةلا»و وأ ةPنطولا نوناقلا ذافنإ ةطلس" لثم "ةPقادصم

R بسانملا". 

 راطإ ةPلاعفل مPيقت ءارجإ ةمهم 19 مقر هت¶صوتل اًقفو CCT كلهتسملا راPخو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارم ق�xف أجرأ
@+كت ةدمل لمعلا راطإ رفوتي مل ثPح 18ةقحال ةعجارم tإ لمعلا

R يقتلPهتيلعاف م. 
 
  

 
�ckùي :CCT كلهتسملا راCخو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارم نم 19 ةCصوتلا 18

Y عX فi?ةعجارم قCCT  اتلا�Y لجسلا لغشمل لمعلا راطإ" ةعجارم 
 مlدقت ق?iط نع مادختسالا ءوس نم فCفختلل ةlافÓلا هCف امq ةلاعفو ةحضاو ةCلآ لثمl راطإلا ناÙ اذإ ام مCيقتو "ةCنمألا تادlدهتلل ةqاجتسالل
 ةCنمألا تادlدهتلا Xع اًدر ةددحمو ةمظتنم تاءارجإ
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dM رظنلا :ILMكIJلا
e ةعجارم تا(صوت CCT gتاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ نأش 

@Q ام© 19،تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ عضول هلPلحت ساسأ 1ع
R قت را`تعا كلذ�xر ICANN ¥امح تاءارجإ نأشGة 

��اصحإلا لPلحتلاو ،)2016 راذآÀسرام 15( دGدجلا gTLD قاطن جمانرب
R تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإل لقتسملا 

 ةءاسÆب قلعتي امPف ،CCT كلهتسملا راPخو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارم ق�xف ýوأ ،)2017 بآÀسطسغأ 9 خــــxراتب(
 :تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا

dM ما حأ جاردإ ●
e فحتل لجسلا تا(قافتاILM بادت دامتعاIL صوتلا( كاهتنالا ةحفا مل ة(قا"=ساP14 ة( 

 كاهتنا© قلعتي امPف ةددحملا تالجسلا وأ تالجسلا ءانمأل ËÑeهنملا مادختسالا عنم tإ فدهت ةGدقاعت ما¦حأ جاردإ ●
DNS ام© ،نمألل Q@

R لا كاهتنالا تا`تع كلذ�>R ئاقلت لاثتمالا تامالعتسا ءد© اهدنع متيPًرظنلاو ا Q@
R سPةلمتحم ةسا 

 1ع ةرداق >;غ وأ ة`سانم >;غ اهسفن ICANN ةمظنم نأ عمتجملا ررق اذإ )DADRP( وأ DNS نأش¥ تاعزانملا ةÎxسwل
 )15 ةPصوتلا( ما¦حألا ەذه قيبطت

@Q تاPصوتلا ەذه عضوب )2019 راذآÀسرام 1 خــــxراتب( اًرارق NNICA ةرادإ سلجم ذختا
R ةمظنم هجو ام» ،"ةقلعم" ةلاح 

ICANN إt "هس�Pعت عضو لجأ نم عمتجملل دوهج ل�xاهنم ةدافتسالل "كاهتنا" ةمل¢ل ف Q@
R صوتلا ەذهP20."ة 

Q@
R صنلا ءوضPةدراولا ةح Q@

R بPسالا ةنجللا ناwراشxموكحلا ةPة GAC اتخلا¿R رداصلا Q@
R نوم;>xراتب( لاxمفون 6 خــــ;¡À�®xاثلا ن�@

R 
@Q ةع©اتملا مدع©" ICANN ةرادإ سلجمل )2019

R دج ةلوج يأGتاقاطن نم ةد gTLD فنت نم لما¢لا ءاهتنالا <�حPصوتلا ذPتا 
 26 خــــxراتب( ةحPصنلا ەذه 1ع ةرادإلا سلجم در اًضGأو ،"اPلع ةÎxلوأ" اهنأ© وأ "ةق`سملا تاطا<;شالا" ظفل© ةددحملا ]...[
@�اثلا نونا»Àرياني

R 2020(، رظنلا ة`قارم ماعلا نمألا لمع ةعومجم لصاوت Q@
R صوتPف تا�xتخاو ةقثو ةسفانملا ةعجارم قPرا 

 >;بادتلا 1ع ثحلل ةGدقاعتلا تاطا<;شالا دامتعا tإ فدهت R<�لا )2018 لولGأÀ¡;متºس 6 خــــxراتب( ةPسÙئرلا @>��لهتسملا
@Q تالجسلا وأ تالجسلا ءانمأل جهنمملا مادختسالا عنمو )14 .مقر ةPصوتلا( مادختسالا ةءاسإ نم دحلل ةPقا`wسالا

R ةءاسإ 
 ؛)16 مقر ةPصوتلا( DNS مادختسا ةءاسإ نع ثح`لا @>�سحت ؛)15 .مقر ةPصوتلا( DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا
@Q مقر ةPصوتلا( يدقاعتلا لاثتمالا ىوا¦ش ةجلاعم ةPلاعفو ؛)18 مقر ةPصوتلا( WHOIS ةقد @>�سحت

R 20 ماع. 

 23 خــــxراتب( ICANN ذPفنت ةطخ ةع©اتم© ةرادإلا سلجم رارق اًضGأ GAC ةنجلل عباتلا ماعلا نمألا لمع ق�xف سرد ام»
@Q اهلوبق مت R<�لا @>��لهتسملا راPتخاو ةقثو ةسفانملا ةعجارم ق�xف تاPصوتل )2019 بآÀسطسغأ

R ©تاءارجإ تاجرد ةقاط 
@Q( GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا تقلع دقو .)2019 راذآÀسرام 1 خــــxراتب( ICANN ةرادإ سلجم

R 21 أÍتÎ²رÀ�®xلوألا ن 
 ءامسأ ماظن كاهتنا ة²راحم© ةماهلا تاPصوتلا صخG امPف روصقلا هجوأ ضع© 1ع ءوضلا تطلسو ةطخلا ەذه 1ع )2019

 ،)17 .مقر ةPصوتلا( gTLD تاقاطن ءامسأ تالPجس� نع ةلوئسملا فارطألا ةلسلس ®e لمش� R<�لاو ،DNS تاقاطنلا
 عم ةقواسwملا ة`سانملاو ةلوقعملا ةPنمألا >;بادتلا ،)21 مقر ةPصوتلا( يدقاعتلا لاثتمالا ىوا¦ش لوح ًالPصفت Í;ãأ تامولعم
@Q مقر ةPصوتلا( ةساسحلا ةPلاملاو ةPحصلا تامولعملا عمج نمضتت R<�لا تامدخلا ح�ط

R 22 ماع(.  

 ICANN ةرادإ سلجم نم اًح(ضوت GAC ت"لط DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا ف�xعتل ةدقاعتملا فارطألا دامتعا دع©
@Q ةرادإلا سلجمGACÀ عامتجا ةدام رظنا( ICANN68 عامتجا لالخ

R 24 وينويÀح¼xف ،)2020 نارPب قلعتي امwفنPصوت ذPتا 
 زفاوح مدقت R<�لا ةGدقاعتلا دونبلا 1ع ICANN ضوافتت نأ ررقملا نم( 14 .@>��لهتسملا راPتخاو ةقثو ةسفانملا ةعجارم ق�xف
 لPهسwب ةقلعتملا ةطخلاو ةلاحلا© قلعتي امPف ،)مادختسالا ةءاسإ ةحفا¦مل ةPقا`wسا تاءارجإ دامتعال ةدقاعتملا فارطألل ةPلام
@Q عمتجملا دوهج

R عت عضو�xجرللو "مادختسالا ةءاسإل" فÎم© ع¼xەذه نأش¥ ةرادإلا سلجم تاءارجإ 1ع ةدئافلا نم د 
@GAC Q تلجس .ةPصوتلا

R حم فلمÜ@ عامتجا ICANN68 1متجملا راوحلا معد لصاويس ةرادإلا سلجم" نأR «نا» ام Gلعف 
 ةدعاسملل تاودألا رÎxطتو ثوح`لا ءارجإ لالخ نم ،عمتجملا تاعاطق @>�ب تاشقانملاو ةPمPلقإلا تاشقانملا لPهس� لالخ نم

Q@
R عمتجملا تاشقانملا ةدافإPبلطلا دنع @>�ثدحتملا >;فوت لالخ نمو ،ة". 

 
�² )88 ص( ةlامحلا تاءارج¡ب صاخلا 9 مسقلا رظنا 19

Y قتلاi?اهنلا ر°̄Y خو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارملCكلهتسملا را CCT )8 خــــ?راتب 
 )2018 لولlأ�̂®متس
  ةCئاهنلا  CCTكلهتسملا راCخو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا تاCصوت نأش§ ةرادإلا سلجم ءارجإ جئاتن لجس نم 5 ةحفصلا عجار 20
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@Q ةحلصملا باحصأ عم ماعلا نمألا لمع ةعومجم تراشأ ،ICANN68 عامتجا لالخ
R سالا ةنجللاwراشxزرحملا مدقتلا نأ ةماعلا ة 

Q@
R «فنت نم لPصوت ذPف ة�xتخاو ةقثو ةسفانملا ةعجارم قPرظنلاو ةلوبقملا @>��لهتسملا را Q@

R صوتلاPام» .حضاو >;غ رمأ ةقلعملا ة 
@Q اضرلا مدع نع >;بعتلا مت

R راتب( ةلسارمxبأ 29 خــــ�xلÀنÙتاسا(سلا عضو ة(لمع لمع ةعومجم نم ةمدقم )0202 ناس dM
e 

GNSO aتاقاطنل ةمداقلا تاءارجإلا صوصخ gTLD دقتل ططخت ال" اهنأ© ةد0دجلاGصوت يأ مPف تاPفختلا© قلعتي امPنم ف 
 gTLD تاقاطن نم ل» 1ع قبطني نأ بجG اذه لثم 1R`قتسم دهج يأ نأ 1ع دÍPأتلا فالخ© قاطنلا مسا مادختسا ةءاسإ
 اهيلإ ةهجوملا ةلصلا تاذ تاPصوتلا نم مغرلا 1ع اذه .")ccTLD نادل`لا زومرل 1عألا ىوتسملا تاقاطن ام²رو( ةدGدجلاو ةPلاحلا
 نأش¥ ICANN ةرادإ سلجم تاءارجإ اًضGأ اهمعدت R<�لاو ،CCT كلهتسملا راPخو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارم ق�xف ل`ق نم
@Q رداصلا GAC ناPب ةروشم كلذكو ،تاPصوتلا ەذه

R نوم;>xراتب( لاxمفون 6 خــــ;¡À�®xاثلا ن�@
R 0192( مو¼xتالخدم نم د GAC 

@Q لجسم وه ام»
R بPنا GAC اتخلا¿R عامتجا نم رداصلا ICANN67 )راتبxسرام 16 خــــÀ2020 راذآ(. 

@Q ةدGدجلا gTLD تاقاطنل ةقحاللا تاءارجإلا© ةPنعملا GNSO ةساPس عضو ةPلمع لمع ةعومجم تدÍأ
R قت�xخألا اهر;< 

@Q رارقلا اذه نأش¥ ةداجلا اهفواخم نع GAC ةنجل ت�²عأ .21اهرارق ،)2021 طا`شÀريا¡;ف 1 خــــxراتب(
R لعتPةنجل تاق GAC 

@Q كلذو )2020 لولGأÀ¡;متºس 29 خــــxراتب(
R قتلا ةدوسم�xاهنلا ر��

R سلا عضو لمع ةعومجملPذختي نأ© اهعقوتو ،ەذه تاسا 
  .ةلأسملا ەذه نأش¥ اًعîx ًءارجإ ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم سلجم

 
  

 
 )42 ةحفصلا( 15-9 ةCصوتلا ةقحاللا تاءارجإلل تاساCسلا عضو ةCلمع لمع ةعومجمل Ȳ°اهنلا ر?iقتلا عجار 21
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 DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا نم دحلا صوصخGNSO a ةسا(س عضو ةشقانم :ILMكIJلا

Q@
R د`ملا رارقلا باقعأ��

R سلا عضو لمع ةعومجملPتاقاطنل ةقحاللا تاءارجإلا© ةصاخلا تاسا gTLD دجلاGدقت دع© ةدGأ مGة 
@Q تاPصوت

R حانPتاقاطن دوقعل تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا ة gTLD دجلاGل`قتسملا ةدPءامسألا معد ةمظنم سلجم شقان ة 
@Q ةماعلا

R دقعنملا هعامتجا Q@
R 21 سرامÀعمتجملا تاعاطق نم لمع ةعومجم قالطإ ة(نا مإ 2020 راذآ )CCWG( عُت�@ 

 تا`لطتملا تضتقا اذإ ةماعلا ءامسألا معد ةمظنمل تاساPس عضو ةPلمع ام²رو DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا لئاسم©
  .كلذ ةدGدجلا ةGدقاعتلا

@Q رظنلل )2020 راGأÀويام 12 خــــxراتب( GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا ةداPق نم مدقم R.سر >;غ اًحا<;قا شقاني ملو
R ةشقانم 

@Q ام© ،@>�ينعملا ءا¡;خلا @>�ب ةPلخاد
R 1غشم كلذR ccTLD، دحتلGس دهج يأ قاطن دPاÞR 1`قتسمR.  

@Q "اهل ططخم >;غ" اهنأ© ةلأسملا ەذه فرعُت لازت ام ،2021 راGأÀويام 20 نم اًرا`تعا
R تاءارجإ دصرم À ةمظنم سلجم رارق 

 ةءاسإ نأش¥ -تدجو نإ- ةPلاتلا تاوطخلا دGدحتب" ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم سلجم موقG نأ 1ع ،ةماعلا ءامسألا معد
  ."تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا

@ýا<;فالا عامتجالا اًضGأو ICANN70 عامتجا ذنم
R سالا ةنجلا ةداقلwراشxموكحلا ةPةÀعامتجا ل`ق ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم 

ICANN70 )راتبxسرام 8 خــــÀأو )2021 راذآGسالا ةنجللا عامتجا اًضwراشxموكحلا ةPلالخ ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم عم ة 
 صخG امPف هتدرو R<�لا تاطاحإلا ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم سلجم شقان ،)2021 راذآÀسرام 24 خــــxراتب( ICANN70 عامتجا
 :ة>;خألا ة�xهشلا هتاعامتجا لالخ DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا ةلأسم

@Qو ●
R 22 بأ�xلÀنÙتاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا ةعومجم تماق ،2021 ناس DNS dM

e ةدقاعتملا فارطألا راد dM
e 

 ةلPلقلا تاونسلا رادم 1ع ةدقاعتملا فارطألا اهتذختا R<�لا تاردا`ملا فلتخم ةعجارم© ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم
 ماعلا نمألا لمع ةعومجم ةفرعم© اًق`سم تادجتسملا© اًملع ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا اهيف تطPحأ R<�لاو ةPضاملا
 :تاردا`م ةدعل ةراشإلا تمت ،1R`قتسملا لمعلاو لصاوتملا لمعلا صخG امPفو .اهل ةع©اتلا

@Q ماعلا نمألا لمع ةعومجم عم نواعتلا ○
R سالا ةنجللاwراشxموكحلا ةPجم¡;لا لوانت لجأ نم ةPةراضلا تا 

 عساو قاطن 1ع تن توب تا¦`شو
@Q تالجسلا ءانمأ رظن ○

R فحتلا جمارب;<@ 
@Q ىرخألا تانوكملا عم لصاوتلاو ةPعوتلا دوهج ○

R ICANN لاو�>R جألاو ةلئسألا تاسلج لمش�Î²ة 
 تامولعملا دراوم نم اه>;غو عمتجملا تاعالطتساو

● Q@
R 20 ويامÀأGسالا ةنجللا ةداق نم ةطاحإ ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم سلجم <+لت ،2021 راwراشxرارقتسالاو نمألل ة 

@R Q@�يبلا لPغشwلل ًال©اق اًجهنم ح<;قG يذلاو اًثيدح ردص يذلا SAC115 ر�xقتلا لوح
R كاهتنالا ةجلاعم عم لماعتلا 

 صوصخ© ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم سلجم ل`ق نم ةع©اتملل تاشقانم يأ َرجُت ملو .)2021 راذآÀسرام 19 خــــxراتب(
 .عامتجالا كلذ لالخ DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا عم لماعتلل معأ ل¦ش¥ ةPلاتلا تاوطخلا وأ SAC115 ر�xقتلا
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 )DAAR( قاطنلا كاهتنا طاش³ نع غيل"تلا :ILMكIJلا

@Q قاطنلا كاهتنا طاشe نع غيل`تلا عو®م رهظ
R ICANN «ح© عو®م�ãR Q@

R عمتجمو ةرادإ سلجم ةكراشمل تقولا سفن 
ICANN Q@

R GAC ماعلا نمألا لمع ةعومجمو PSWG لاعف لوحPقاطنلا مسا ماظن كاهتنا نم دحلا ة DNS، عامتجا @>�ب 
ICANN57 )مفون;¡À�®xاثلا ن�@

R 2016( عامتجاو ICANN60 )مفون;¡À�®xاثلا ن�@
R 2017(22.  

@DAAR Q قاطنلا كاهتنا طاشe نع غيل`تلا نم ضرغلا لثمتxو
R "نع غيل`تلا eدهتلا طاشGمألا د�@R عمتجمل ICANN، يذلاو 

Gبلا مادختسا كلذ دع© هنكمPل تاناwهسPسم تارارق لwف ة>;نPام Gسلا صخPرياني ذنم اذه ققحت ."ةساÀ«اثلا نونا�@
R 2018 نم 

 ةعمسلا تادGدهت تاناPب نم ة>;بك ةعومجم نم تامولعم عم TLD لPجس� تاناPب عيمجت tإ اًدانwسا ،ة�xهش رxراقت ®e لالخ
  23.ةقثلا ةPلاع نمألاو

@DAAR Q قاطنلا كاهتنا طاشe نع غيل`تلا مهاس¨ ،وحنلا اذه 1ع
R سالا ةنجللا هتددح يذلا بلطملاwراشxموكحلا ةPب ة�® 

@DNS" Q كاهتنا نع ةلصفمو ةقوثوم تاناPب"
R بPظوبأ نا�¡R اتخلا¿R ةنجلل GAC )راتبxمفون 1 خــــ;¡À�®xاثلا ن�@

R 2017(. عمو 
@Q @>�بملا وحنلا 1ع ،كلذ

R جم¡;لاو لئاسرلا ةحفا¦م© ةصتخملا لمعلا ةعومجم نم باطخPمادختسا ءوسو ةث¶بخلا تا 
 دGدهتلا تامولعم @>�مضت مدع لالخ نم ،)2019 ناسÙنÀل�xبأ 5 خــــxراتب( ICANN ةمظنم tإ 24M3AAWG ةلاّقنلا فتاوهلا
 نمألا لمع ةعومجم ءاضعأ تاعقوت R¡�لG ال DAAR قاطنلا كاهتنا طاشe نع غيل`تلا نإف ،TLD ل¢ل لجسم ساسأ 1ع R@�مألا
@�ا¡;يسلا نمألا نم مهئا»®îو GAC ةنجلل ةع©اتلا PSWG ماعلا

R ح نمPدقت ثGفنتلل ةل©اق تامولعم مPذ. 

@Q اًرخؤم تالجسلا تركذ
R تفم باطخÎسطسغأ 19( حÀفلا ريدملا بتكم عم لصاوتي )2019 بآ�@R ةمظنمل لوؤسملا 

ICANN "لحت لجأ نمPنع غال©إلا ل eقاطنلا كاهتنا طاش DAAR صوتلا فدهبPفلا لوئسملا بتكمل تان¶سحتب ة�@R لوألا 
 نأ تالجسلا ترقأ امن¶ب ."مPق ردصم© ICANN عمتجم دوزxو لضفأ ل¦ش¥ هنم دوصقملا ضرغلا مدخDAAR G نأ نامضل
@Q ةمدقملا تاناPبلا 1ع نودمتعG دق عمتجملا ءاضعأ ضع©"

R نع غيل`تلا eةمظنم© صاخلا قاطنلا كاهتنا طاش ICANN - وأ 
DAAR - قاطنلا مسا ماظنل قاطنلا عساو وأ جهنمم كاهتنا تاءاعدا معدل DNS"، مهنإف Gدويق 1ع يوتحت ةادألا" نأ نودقتع 

 ."دع© اهفادهأ ققحت الو ،ةPنمألا تادGدهتلا ةلدأ نع ةPقوثومو ةقد© غال©إلل اهيلع دامتعالا نكمG الو ،ة>;بك

@Q ةحلصملا باحصأ ةعومجم تمدق
R قت لجسلا�xاهلمع نع اًر Q@

R قت�xلمع ةعومجم ر DAAR )راتبxس 9 خــــºمت;¡ÀأGلول 
@Q لوألا R@�فلا لوؤسملا ه© موقG امل ة©اجتسا ،)2020

R ةمظنم ICANN )راتبxس 30 خــــºمت;¡ÀأGبلاغ دكؤت" :)2020 لولPة 
@Q ةدراولا تاPصوتلا

R بلا لوح لاصتالا @>�سحت 1ع باطخلاPلا تانا�>R نع غال©إلا ماظن نم اهريدصت متي eقاطنلا كاهتنا طاش 
DAAR، حPف ىري ث�xح نم ًءاوس ،حضاو >;غ لاصتالا اذه نأ لمعلا قPجهنم قئاثو ثPة DAAR لاحلاPكلذكو ة Q@

R راقتxر 
DAAR هشلا�xصوتلا مظعم زكرت امن¶ب .ةPةددحم تا>;يغت 1ع تا Q@

R قتلا�xصوتلا لثم( اهضع© نإف ،رPلا 3 ة�>R ق بلطتPسا 
@+سعتلا طاش�لا "رارمتسا"

R قحت بلطتي دق )هنع غل`ملاPاق
à

 ”.لÎxطلا ىدملا 1ع ًالPلحتو 

@Q لوؤسملا R@�فلا ريدملا شقان ،)2021 طا`شÀريا¡;ف 24 خــــxراتب( GAC ةنجل tإ لوؤسملا R@�فلا ريدملا بتكم ةطاحإ ءانثأ
R 

ICANN ل`قتسملا ططخلاPة Q@
R طتÎxر DAAR: ملا ةفاضإ¼xتاقاطن نم د ccTLD إt قاطن DAAR، عم لمعلا ةلصاومو 

 لجس ءانمأ ءانبل WHOIS تاناPب tإ لوصولا عم تاGدحتلا 1ع بلغتلل لولحلا فاشكتساو ،RySG DAAR لمع ةعومجم
@Q ام© سÙياقملا يوتسم 1ع

R تامالعتسا :كلذ WHOIS مويلاPئاوشع تانيع ذخأ وأ ،ةروظحملا تاقاطنلل طقف ةPنم ة 
 .)BRDA( عمجملا لPجسwلا تاناPب tإ لوصولا نم تاناPبلا مادختسا 1ع ةقفاوملا 1ع لوصحلا وأ تالاجملا

 

 

 
 ،)Y 2016̄�اثلا ن?��dê®مفون( ICANN57 عامتجا لالخ  GACةنجلل ةعqاتلا ماعلا نمألا لمع ةعومجم ةداCقq عمتجملا تاسلج عجار 22

 امCف  ICANNةرادإ سلجم �إ ةلئسأ �إ ةفاضإلاq ،)2017 لوألا ن?��deر�tت�أ ANN60IC )عامتجاو ،)2017 راذآ�سرام(  ICANN58 عامتجاو
�² ةعqاتملا ةلئسأو ،)Y 2016̄�اثلا ن?��dê®مفون Y )8·اتخلا داqآ ردCح ناCب DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا نم ةlامحلا تاءارجإ ةCلاعفq قلعتي

Y 
�² رداصلا  GACةنجلل Y·اتخلا ناCبلا

Y كt2017 راذآ�سرام 15( نغاهن�( لوألا دودرلا نم ةعومجموCة )أ�ويام 30lةمظنم نم )2017 راICANN.  
   faqs-ssr/daar-https://www.icann.org/octo عجار ،تامولعملا نم د?Ïمل 23
 ةلاّقنلا فتاوهلا مادختسا ءوسو ةثÁبخلا تاCجم̂®لاو لئاسرلا ةحفا مq ةصتخملا لمعلا ةعومجم 24
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 ة=لاحلا فقاوملا

  :R/كع R@�مز بÙت<;ب ەاندأ ةماعلا ةxراشwسالا ةنجلل ةPلاحلا فقاوملا جاردإ متي

��اهنلا ر�xقتلا 1ع )2021 ناسÙنÀل�xبأ 8( ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا تاقPلعت ●
R فل�xناثلا ةعجارملا قPنمأل ة 

 ICANN ةرادإ سلجم بناج نم اهيف رظنلل تاقاطنلا ءامسأ ماظن ةنورمو رارقتساو

@Q ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجلل R¿اتخلا ناPبلا ●
R عامتجا ICANN70 )راتبxسرام 25 خــــÀإ >;ش¨ يذلاو )2021 راذآt 

 قالطإ ل`ق ICANN ةمظنمو ICANN عمتجم عم نواعتلا© DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا عم لماعتلا بوجو"
 ةح<;قملا دقعلا دونب رÎxطت GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا معدت .ةدGدجلا gTLD تاقاطن نم ةPناثلا ةلوجلا
 ةxراشwسالا ةنجللا تدÍأ .DNS قاطنلا مسا ماظن كاهتنال تا©اجتسالا @>�سحتل gTLD تاقاطن عيمج 1ع ةق`طملا
 تامدخ R¿دقمو تالجسلا ءانمأو تالجسلا لاثتما نامضل >;بادتلا ذاختا ةPمهأ 1ع اًضGأ GAC ةPموكحلا
@Q ةدراولا ما¦حألل R/كو¡;لا À ةPصوصخلا

R عم دوقعلا ICANN، ©ام Q@
R لمع كلذPةنجللا بحرتو .قيقدتلا تا 

 عمتجملا دوهج عجش�و اًرخؤم هقالطإ مت يذلا DNS قاطنلا مسا ماظن كاهتنا دهعم© GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا
@�واعت ل¦ش¥ لماعتلل

R قاطنلا مسا ماظن كاهتنا عم DNS ©ط�xةلماش ةق" 

@GAC Q ةنجلل R¿اتخلا ناPبلا >;ش¨ ●
R ICANN69 )راتبxأ 23 خــــÍتÎ²رÀ�®xإ )2020 لوألا نt إGنام GAC ©دجوي" نأ 

 فPفختلل ةPساسألا تانوكملا ةجلاعمل اهذاختا بجR G<�لا ةسوململا تاوطخلل عساولا معدلا نع يوق >;بعت نآلا
@Q "تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ نم لاعفلا

R ا@<;ملا مخزلا ءوضGءانبلا راوحلاو د Q@
R عمتجم ICANN )رظنا 

 .)6 ص 4.2 مسقلا

@GAC Q ةنجلل R¿اتخلا ناPبلا >;ش¨ ●
R ICANN68 )راتبxوينوي 27 خــــÀح¼xإ“ )2020 نارt "دجلا دوهجلا نأGةجلاعمل ةد 

 ماظن لثم ،لPجسwلا تاناPب ةقد @>�سحتل ةPلاحلا تاردا`ملا© ،لمت�ُت ل© ،لد`wسُ� الأ بجDNS G مادختسا ةءاسإ
 )7 ص 4.3 مسقلا رظنا( "اPًلاح ةقلعملا ،R/كو¡;لا تامدخو ةPصوصخلا ةساPس ذPفنتلو ،ةقدلا نع غال©إلا

 تاقاطنلا ءامسأ ماظنل SSR2 ةعجارم ق�xف ر�xقت ةدوسم نأش¥ )2020 ناسÙنÀل�xبأ 3 خــــxراتب( GAC قيلعت ●

  نونا»À¡;مس¨د 23( ةPناثلا WHOIS لPجسwلا لPلد ةمدخ ةعجارمل ةPئاهنلا تاPصوتلا 1ع GAC تاقPلعت ●
 )2019 لوألا

@DNS )Q تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا لوح ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا ناPب ●
R 18 سºمت;¡ÀأG2019 لول( 

��اهنلا ر�xقتلا 1ع GAC قيلعت ●
R خو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارملPكلهتسملا را CCT )راتبxمس¨د 11 خــــ;¡À«نونا 

 )2018 لوألا

@�اثلا نونا»Àرياني 16 خــــxراتب( GAC قيلعت ●
R 2018( دجلا ماسقألا 1عGقت ةدوسم نم ةد�xف ر�xةسفانملا ةعجارم ق 

@�اثلا نÀ�®x¡;مفون 27( كلهتسملا راPخو كلهتسملا ةقثو
R 2017( 

��اصحإلا لPلحتلا 1ع GAC قيلعت ●
R كاهتنال DNS Q@

R تاقاطن gTLD )راتبxس 19 خــــºمت;¡ÀأG2017 لول( 

 تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ر�xقت دض دGدجلا gTLD قاطن جمانرب تانامض نأش¥ GAC ةنجل قيلعت ●
 )2016 راGأÀويام 21(

@Q رداصلا GAC ناPب ●
R أ 25( ةنولشربÍتÎ²رÀ�®xصوصخلا هجو 1ع )2018 لوألا ن Q@

R لمع ةعومجم 3.2 ماسقألا 
 )5 ص( تاناPبلا ةGامحو WHOIS تاعx®� 4.2 مسقلاو )3 ص) GAC ةنجلل ةماعلا ةمالسلا

@Q رداصلا R¿اتخلا GAC ناPب ●
R كÎ²سرام 15( نغاهنÀام© )2017 راذآ Q@

R 1ع دودر بلط كاهتنالا نم دحلا ةروشم كلذ 
@Q رداصلا R¿اتخلا GAC ناPب نم 1 قحلملا 1ع GAC نم ةع©اتملا جئاتن لجس

R حP32-11 ص( دا©آ رد( 

@Q رداصلا R¿اتخلا GAC ناPب ●
R حPمفون 8( دا©آ رد;¡À�®xاثلا ن�@

R 2016( ©ام Q@
R لا كاهتنالا نم دحلا ةروشم كلذ�>R 

 تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا نم دحلا نأش¥ ICANN ةرادإ سلجم tإ ةهجوملا 1 قحلملا ةلئسأ 1ع اًدودر بلطت
DNS بناج نم ICANN 17-14 تاحفصلا( ةدقاعتملا فارطألاو( 
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@Q رداصلا GAC ناPب ●
R ©بأ 11( @>�ك�xلÀنÙامح تاءارجإ صوصخلا© ،)2013 ناسG1ع ةق`طنملا "نمألا صوحف" ة 

 )7 ص) gTLD تاقاطن عيمج

@Q رداصلا GAC ناPب ●
R ادßأ 27( راÍتÎ²رÀ�®x2011 لوألا ن( صوت .ثلاثلا مسقلاPنوناقلا ذافنإ تا )LEA( 

@Q رداصلا R¿اتخلا GAC ناPب ●
R و>;ن�¡R )10 سرامÀصوت .سداسلا مسقلا )2010 راذآPانعلا تاGنوناقلا ذافنإل ةمزاللا ة 

 )2012 راذآÀسرام 1( لجسلا @>�مأ ةPقافتا 1ع تالGدعتلا نأش¥ LEA تاPصوت ●

  )2009 رÎ²تÍأÀلوألا نx®�( نوناقلا ذافنإل ةمزاللا ةGانعلا تاPصوت ●
 

 اهيف رظنلل ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا 1Rثمم 1ع ةحورطم ةلئسأ
@Q ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجلل ىرخألا تاسلجلاو ةسلجلا ەذهل اًدادعتسا

R عامتجا ICANN71 ل`قتسملا تاعامتجالاوPمت ،ة 
 لخاد ةفلتخملا ICANN تاعوضومل قمعأ ةشقانم نم ةدافتسالا ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا 1Rثمم نا¦مÆب نأ را`تعا

 لجأ نم ICANN ةمظنم ق�xف نواعت دقف ،ICANN71 عامتجال ة�²جتكو ،اًقحال دراو وه امل اًقفو .مهتسسؤم وأ مهتموكح
@Q اهيف رظنلا لجأ نم GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا 1Rثممل ةلئسأ 1ع ةلثمأ عضو

R ةسلجلا ەذهل تادادعتسالا راطإ 
 وأ بPلاسألا فلتخمل حجرملا ف�xعتلاو تاسرامملا لضفأ ةكراشمو تاشقانملا ءارثإل - عامتجالا تامولعم ةكراشمو
@Q ةفلتخملا تاموكحلا كلت اهجهت�ت R<�لا تاPجPتا<;سالا

R و.تال¦شملا ەذهxلاتلا ةلئسألا مادختسا نكمPك<;لل ءارقلا ل`ق نم ة;<@ 
 اذإ ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا معد ق�xف راطخإ ءاجرب.ةPل`قتسملا تاعامتجالا راوح عيسوتل ةق�xطك وأ دادعإلا دوهج 1ع
@Q ةمPق تاذ ةلئسألا نم عاونألا ەذه نأ تGأر

R تاعامتجالل دادعإلا. 

 

@Q ةدراولا كاهتنالا ما¦حأل لاثتمالا ذافنإ صخG امPف
R قافتاPتالجسلا ءانمأو تالجسلا دامتعا تا: 

 ؟كتموكح اهفّرعت فPكف ،كلذك رمألا نا» نإ ؟DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنال ف�xعت كتم»وح ىدل له ●

@Q ةماعلا تاطلسلا تفداص له ●
R ©مدختسُ� اهنأ ود`ي تاقاطن ءامسأ كدال Q@

R تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا با¦ترا 
DNS إ اهب تغل©أوt عملا لجسلا @>�مأ وأ لجسلا�@Rّتاقاطن ءامسأل ة`س�لا© ،كلذك رمألا نا» نإ ؟ gTLD اهنع غل`ملا 

@Q لاثتمالا ةرادإ tإ اهب غال©إلا مت R<�لا ةصحلا ام ،لجسلا @>�مأ وأ لجسلل
R ICANN ¥فارطألا م@<;لا مدع ب6س 

@Q غال`لا عم ةقد© لماعتلا© ةدقاعتملا
R ط²و بسانملا تقولا�x؟ةلوقعم ةق  

@Q ةلجسم DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا بكترت اهنأ ود`ي R<�لا ءامسألا كلت نم ةصحلا ام ●
R تاقاطن gTLD ةنراقم 

 ؟ccTLD تاقاطنب

@Q ةماعلا تاطلسلا تعجار له ●
R ©لا تاداشرإلا كدال�>R e®ةحلصملا باحصأ ةعومجم اهت Q@

R لاو ،تالجسلا ءانمأ�>R 
@Q ةدPفم نوكت دق تامولعم رفوت

R دقتG؟تالجسلا ءانمأ ىدل ةءاسإلا ىوا¦ش م 

@Q ةماعلا تاطلسلا له ●
R ©ارد 1ع كدالGاهيلع صوصنملا ما¦حألا© ة Q@

R قافتاPلجسلا ة )RA( قافتاوPءانمأ دامتعا ة 
@Q 11 ةفصاوملا صوصخلا هجو 1ع( ؟ICANN اهضرفت R<�لاو ةxراسلا )RAA( تالجسلا

R قافتاPأ3 مقر دنبلا لجسلا ة 
 )3.18 دنبلا تالجسلا ءانمأ دامتعا ةPقافتاو ب3 دنبلاو

@Q ةماعلا تاطلسلا ىرت R<�لا ذافنإلا تاPلآو ةPحالص ام ●
R ©نأ كدال ICANN ؟ةفلاخملا تاقاطنلا© اهتط²ر دق   
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@ICANN Q ةمظنم دوهج صخG امPف
R دهتلا فشكGنمألا تادPاهنع غال©إلاو ة: 

 ةدمتعمو قئاقح 1ع ةمئاق تاناºPب ICANN عمتجم دxوزت tإ )DAAR( قاطنلا كاهتنا طاشe نع غال©إلا فدهي ●
@Q اهمادختسا نكمG عمتجملا نم ةدمتعمو ةحتفنم ةPجهنم مادختسا لالخ نم ة@>;حتم >;غو ةمئادو

R 1ع ةدعاسملا 
 غال©إلا 1ع اهلاخدإ بوجو ةPنعملا ةماعلا تاطلسلا وأ كتموكح ىرت R<�لا تان¶سحتلا ام .تاساPسلا تاشقانم ءارثإ

  ؟DAAR قاطنلا كاهتنا طاشe نع

 ةPنمألا تادGدهتلا تامولعم عمج 1ع اهلاخدإ بوجو ةPنعملا ةماعلا تاطلسلا وأ كتموكح ىرت R<�لا تان¶سحتلا ام ●
@Q تاقاطنلا ءامسأل

R ICANN اهنع غال©إلاو )DNSTICR)، إ ةفداهلاt دحتGجم¡;لا دPصتلاو ةراضلا تاPّةط`ترملا د 
 ؟دجتسملا انوروك سو>;ف ةحئاج©

 ةجاح© تال¦شم دوجو 1ع ةلدألا كلت صوصخلا هجو 1عو ،هخxرات <�ح دهجلا اذه جئات�ب ةGارد 1ع كتموكح له ●
@Q تنا»و ةدقاعتملا فارطألا tإ اهنع غال©إلل

R ؟ةئاملا دودح 

 

 :تاقاطنلا ءامسأ ماظن نمأ تادGدهت نم دحلا معدل ICANN دوهج© قلعتي امPف

@Q تاقاطنلا ءامسأ ماظنل ةPنمألا تادGدهتلا نم دحلا معد 1ع @>;ك<;لا ICANN ـل بسانملا نم نأ كتموكح ىرت له ●
R 

 م¦حتلل تن توب تا¦`شو ةراضلا جما¡;لاو دPّصتلا( GAC ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا ف�xعتل اًقفو gTLD تاقاطن
 تادGدهتلا نم ىرخألا عاونألا ذPفنتل هجتم» اهمادختسا دنع بوغرملا >;غ دx¡;لا tإ ةفاضإ جاردتسالاو ةرطPسلاو
@Q ،)ةPنمألا

R حئاول رظح ءوض ICANN لخادلاPظنتل ةPئاضقلا ةطلسلا رفاوت مدعو ىوتحملا مPتاقاطن 1ع ة ccTLD؟ 

 لضفأ ر�xقتو ةل¦شملا دGدحتل ةPمارلا ةرمتسملا ICANN عمتجم تالوادم 1ع اهلخدت تاماهسإ كتموكح ىدل له ●
@ìملل ةق�xط

R ف اًمدقPام Gتاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا نم دحلا صخ DNS، لضفأ نع ثحلا© كلذ نا» ءاوس 
@Q قفاوت ةساPس وأ ةPعوط تاسرامم

R خلا ەذه نم ةعومجم وأ ءارآP؟تارا 

 لPهس� لجأ نم اهمGدقت ICANN ةمظنم نا¦مÆب نأ كتموكح ىرت قئاقحلا 1ع ةمئاقلاو ةPعوضوملا تاناPبلا ام ●
 ؟كلت عمتجملا تاشقانم
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 ة=س]ئرلا ة=عجرملا قئاثولا

 تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ لوح GAC ةنجل قئاثو ●

@Q ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا ةسلج ○
R عامتجا ICANN70 تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا لوح SDN )راتبxخــــ 

 )2020 راذآÀسرام 23

@GAC Q ةنجل ةطاحإ ○
R ICANN68 تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ لوح )Q@

R 18 وينويÀح¼x2020 نار( 

 ل¢ل )2017 راGأÀويام 30 خــــxراتب( ICANN ةدوسم 1ع تا©اجإلاو كاهتنالا نم دحلا نأش¥ GAC ةلئسأ ○
@Q ةروشم

R بPنا GAC رداصلا Q@
R حPمفون 8( دا©أ رد;¡À�®xاثلا ن�@

R 2016( ةع©اتملاو Q@
R بPنا GAC رداصلا Q@

R 
 )2017 راذآÀسرام 15( نغاهنÎ²ك

@Q ام©( تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإ ف�xعت ●
R ةحلصملا باحصأ روظنم كلذ Q@

R ةعانصلا( 

 )2020 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ( تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإل ةدقاعتملا فارطألا ف�xعت ○

 )2019 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ 17( مادختسالا ةءاسإ ةجلاعمل راطإ ○

@DNS )Q تاقاطنلا ءامسأ ماظن كاهتنا لوح ةPموكحلا ةxراشwسالا ةنجللا ناPب ○
R 18 سºمت;¡ÀأG2019 لول( 

��اهنلا ر�xقتلا ●
R ناثلا ةعجارمللPراتب( تاقاطنلا ءامسأ ماظن ةنورمو رارقتساو نمأل ةxرياني 25 خــــÀ«اثلا نونا�@

R 2021( 

 RDS-WHOIS2 ةعجارم ●

 ةمدخ ةعجارم تاPصوت نأش¥ )2020 طا`شÀريا¡;ف 25 خــــxراتب( ةرادإلا سلجم لمع جئاتن تاجرد ةقاط© ○
 ةPئاهنلا ةPناثلا WHOIS لPجسwلا لPلد

 )2019 لولGأÀ¡;متºس 3 خــــxراتب( ةPناثلا WHOIS لPجسwلا لPلد ةمدخ ةعجارمل ةPئاهنلا تاPصوتلا ○

 لPمعلا ةقثو كلهتسملا تاراPخو ةسفانملا ●
 ةPصوت 11 صوصخ© )2020 لوألا نÀ�®xرÎ²تÍأ 22 خــــxراتب( ICANN ةرادإ سلجم تاءارجإ تاجرد ةقاط© ○

 يذ P1Rصفتلا مPيقتلا اًضGأو @>��لهتسملا راPتخاو ةقثو ةسفانملا ةعجارم ق�xفل ةقلعم ةPصوت 17 @>�ب نم
 ICANN ةمظنم نم مدقملا ةلصلا

 كلهتسملا راPخو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا تاPصوت نأش¥ ةرادإلا سلجم لمع جئاتن تاجرد ةقاط© ○
 )2019 راذآÀسرام 1 خــــxراتب( ICANN ةرادإ سلجم نم ةPئاهنلا

 لولGأÀ¡;متºس 8( كلهتسملا راPخو كلهتسملا ةقثو ةسفانملا ةعجارمل تاPصوتلاو R¿اتخلا ر�xقتلا ○
 )88 ص( ةGامحلا تاءارجÆب صاخلا 9 مسقلا امPس الو ،)2018

��اصحإلا لPلحتلا ○
R تاقاطنلا ءامسأ ماظن مادختسا ةءاسإل Q@

R تاقاطن gTLD )راتبxسطسغأ 9 خــــÀ2017 بآ(  

 قئاثولا ةرادإ

23ا01فالا تاسا*سلا ىدتنم عامتجا
4 ICANN71، وينوي 17-14 نم ة01فللFحHI2021 نار 

W3 ة*موكحلا ةIراشRسالا ةنجللا ةطاحإ ناونعلا
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 تاقاطنلا
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