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 ةسلجلا نم فدهلا

O0 امn ،هn لومعملا تانا:بلا ةFامح نوناق عم اًقفاوتم WHOIS ماظن لعجل ةلوذqملا دوهجلاn ةقلعتملا تاروطتلا رخآ ةعجارم
P 

O0 تاFدحتلا :كلذ
P مدقتلا ،ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم �وألا ةلحرملا ةسا:س تا:صوت ذ:فنت O0

P ة:لمعلا م:مصت ةلحرم 
)ODP( O0

P نع فش�لاو يرا:عملا لوصولا ماظن نأش� ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم ة:ناثلا ةلحرملا ةسا:س تا:صوت 
 صخشلا 0/�ب 0/,يمتلاn قلعتي ام:ف ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم أ2 ةلحرملل ة:لوألا تا:صوتلا ؛SSAD)( ل:جس�لا تانا:ب
�0وناقلا

P اقمnبطلا صخشلا ل:�P O0
P ��� ل:جس� تانا:ب gTLD، nب لئاسر مادختسا ىودج �إ ةفاضإلاZN�0و-,�لإ د

P فZNةد 
 gTLD ل:جس� تانا:ب ةقدو ؛لاصتالا تاهجل ردصملا ةلوهجمو
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 ة<فلخ ةذ9ن

 )"قاطنلا ل:جس� تانا:ب"( قاطنلل اًمسا لمحت P-£لا تانا:�لا وأ دارفألاn ةقلعتملا تامولعملا تحqصأ ،ة:ضاملا دوقعلا ىدم ¢ع
 ىوتحملا دانسإل اهنع 0£غ ال ًةادأ تتاn ه:لعو ،1ةلصلا تاذ WHOIS تامدخو HOISW لوكوتورب لالخ نم ماع ل¤ش� ةحاتم
  .اهباحصأل تن-,نإلا ¢ع ةمZNجلاو تامدخلاو

O0 امICANN، n عمتجمل دمألا لMNط مامتها عضوم WHOIS تنا© ،�Pاتلا¨و
P كلذ GAC، قلعتي ام:ف ةصاخو nعصلا تال¤شملاqة 

 .ل:جس�لا تانا:ب ةقد مدعو ،ة:صخشلا تانا:بلا ةFامح مدعn ةقلعتملا فواخملا لثم

�P O0وروألا داحتالل )GDPR( تانا:بلا ةFامحل ماعلا نوناقلاn لمعلا ءدn ,جأ
P 25 أFةسسؤم 2018 )ويام( را ICANN فارطألاو 

 .تانا:بلا ةFامح م:ظنت عم قفاوتم WHOIS ماظن لعج ¢ع ICANN عمتجمو ةدقاعتملا

 اAاضقلا

 لئاسملا ةاعارم )RDS( ل:جس�لا ل:لد تامدخ مساn فورعم وه ام© وأ ،WHOIS لوكوتو,ل ةqسانملا تاسا:سلا دFدحت بلطتي
O0 امn ،روهمجلا ةFامحn ةطqترملا ة:نوناقلاو ةعو��ملا تاسرامملاو تانا:بلا ةFامح نم هسفن ردقلاn ةقلعتملا

P ةحفا¤م كلذ 
�0وناقلا /,غ كولسلا

P كفلا ة:�لملا كاهتناو لا:تحالاو ة:نو-,�لإلا مئارجلا لثمZNأتلاو ةµعتو نمألا نم د¶Nةقثو مدختسملا ةقث ز 
O0 كلهتسملا

P امحو تن-,نإلاFراش�سالا ةنجللا 2ةروشم .لامعألا تا©�¹و 0/��لهتسملا ةNسملا ة:موكحلا ةqحئاولو ةق ICANN رقت 
  .ةMNيحلا حلاصملا ەذهب

 نوكF نأ بجF" هنأEDPB( n( تانا:بلا ةFامحل �Pوروألا سلجملاو ،29 ةداملاn تانا:بلا ةFامحn ة:نعملا لمعلا ةعومجم ترقأو
O0 قحلا نوناقلا بجومn ةلوخملا ذافنإلا تاهجل

P ة:صخشلا تانا:بلا ¢ع عالطالاو لوصولا O0
P ماظن ةلدأ Whois" أوµع تد¢ 

 لثم ،0/�ينعملا ةحلصملا باحصأ لqق نم ةعو��ملا تامادختسالا حي�ي WHOIS جذومن عضوبICANN " موقت نأn اهعقوت
  ."]...[ نوناقلا ذافنإ تاهج

O0 ه:لع 0/,ك-,لا مت امل اًقفو ،كلذ عمو
P راش�سالا ةنجللا ةروشمNراش�سالا ةنجللا تامهاسمو ة:موكحلا ةNةفلتخملا ة:موكحلا ة 

ICANN60 O0 عامتجا ذنم
P ظوبأ£P )���N�0اثلا ن

P )ملا دوهجلا تلشف ،)2017 ),مفونqق نم نآلا -£ح ةلوذqةسسؤم ل ICANN 
ICANN O0 عمتجمو

P نم ل© ة:بلت Ê0امح ةروFامحو تانا:بلا ةFو .ةماعلا ةحلصملا ةO0
P احلا تقولا�P، نم /,ث�لا فذح متي 

 .ةعو��ملا تامادختسالل تامولعملا �إ لوصولل ة:لآ وأ ة:ق:قح ة:لمع دوجو نود ةدحاو ةرم ةماعلا WHOIS ماظن تامولعم
�0ا,يسلا نمألا ءا,خو تانا:بلا ةFامح تاهجو نوناقلا ذافنإ تاهج ىدل نوكF نأ عقوتملا نم دعF مل ،دFدحتلا هجو ¢عو

P 
 .3ةماعلا ةحلصملا ةFامحل ةqسËلاn ة:مهألا تاذ تامولعملا �إ لوصولا ¢ع دامتعالا ة:نا¤مإ ةZNكفلا ة:�لملا قوقح باحصأو
  

 
 )2018 لgBبأeناسcن ICANN X̀Y )20 ةسسؤمل ىوتسملا عيفر WHOIS ماظنل WXYفلا زجوملا رظنا 1
 )2007 )سرام( راذآ gTLD )28 ـu ةصاخلا WHOIS تامدخu ةقلعتملا GAC ـu ةصاخلا Whois ئداnمصوصخلا هجو jع رظنا 2
 23 خــــBراتب( X̀Y GAC ب�Bلا ��ع ةسلجلا ةشقانم ةقرو X̀Y "ةماعلا ��غ  gTLDلFجس� تاناFب �إ دحوملا لوصولا ةFمهأ" رظنا ،ةشقانملا نم د�Bمل  3

 )2019 ��مت�سeلولOأ
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 GAC ة<موكحلا ة0راشLسالا ةنجللا ءارجإل ةدا<قلا حBقم

 تا:صوتب ةقلعتملا ةماعلا ةسا3سلا فواخمs قلعتي ام3ف ICANN ةرادإ سلجم عم ةعsاتملا fإ ةجاحلا د7دحت .1
O0 ذخألا عم ،)SSAD( ل3جسBلا تانا3ب نع حاصفإلا � دحوملا لوصولا ماظن ^ع GNSO ةسا:س

P تعالاqةروشم را 
 يذلا )2020 )سطسغأ( بآ 24 خــــNراتب( GAC ة:لقأ نا:¨و ،)2021 )سرام( راذآ 25 خــــNراتب( ICANN70 عامتجا نا:ب
Ïةرادإ سلجمل ة:ح:ضوتلا ةلئسألل ة:لاتلا ةشقانملاو ،ه:لإ /,ش ICANN )راتبNن 21 خــــÒبأ( ناسZNدامتعالاو ،)2021 )ل 
 .)2021 )ويام( راFأ 12 خــــNراتب( GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةروشم ¢ع هnاوجل ةرادإلا سلجم نم اًرخؤم

�T عضو .2
��3غشBلا م3مصتلا ةلحرم نم ءزجك GAC تالخدم را.تعالا ̂ )ODP( لا£-P ةرادإ سلجم اهقلطأ ICANN 

 ةح-,قملا SSAD ـل ةنكمملا ذ:فنتلا /,ياعمل م:يقت ءارجإل ،رهشأ 6 اهتدم ة:لوأ ةدمل ،)2021 )سرام( راذآ 25 خــــNراتب(
O0 رظنلا لqق

P ةسا:س تا:صوت GNSO ق نم اً:مسرqةرادإلا سلجم ل.  

�T عضو .3
� تالجسلا ءانمأل ةح-,قملا ة3مازلإلا PSغ تاهيجوتلا نأش� ،ة3نطولا فقاوملا كلذكو ،GAC فقوم را.تعالا 

 قيلعت نم ءزجك ،��3بطلا صخشلاو يرا.تعالا صخشلا ل3جسW تانا3ب �STب PSTيمتلل ة:عاوط نوراتخ:س نيذلا
GAC، روmلا ةعقوتملا ماعلا قيلعتلا تاءارجإ ¢ع اًدر ة3نطولا تاق3لعتلا ام£-P سÔاهقالطإ مت O0

P قتلاZNوألا ر�P ةلحرملل 
 .ICANN70 عامتجا لqق ،EPDP تاسا:سلا عضول ةلجعملا ة:لمعلا نم أ2

 لاقتنا ةسا3سل ةقلعملا ذ3فنتلا تا3لمعو EPDP ةسا:س تا:صوت 0/�ب ضراعتلا تالاحل ةماعلا ةحلصملا راثآ م3يقت .4
WHOIS راتب( اًرخؤم ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم هتددح امل اًقفو ،4لّصفملاN�0اثلا نونا© 29 خــــ

P )أو ،)2021 )ريانيFاًض 
�0اثلا نونا© 12 خــــNراتب( ICANN ةمظنم هتركذ امل اًقفو ،ل3كولا دامتعا�ة3صوصخلا ةسا3س تا:صوت

P )2021 )رياني(.  

 تاهجلا( ةلصلا تاذ فارطألا كا���و ةسا3سلا تاحPQقمو GAC ة3موكحلا ةEراشBسالا ةنجللا فقاوم رظنلا .5
 بسح )ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم سلجمو ICANN ةمظنمو ICANN ةرادإ سلجمو تانا:بلا ةFامحn ة:نعملا
O0 امn ،ةماعلا ةحلصملا مهت P-£لا ةقلعملا ة3فاضإلا ذ3فنتلاو تاسا3سلا ا7اضق لحل كلذو ،ءاضتقالا

P كلذ: 

a. 8فلا لاصتالا تاهج ىودج فاشكتساEأو ةدFوانع اًضEلا نP¡Eلإلا د¢PQو£T
� متت امل اًقفو( ةدحوملا ةلَّهجملا 

O0 اً:لاح هتشقانم
P ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم "أ2" ةلحرملا( 

b. لا تانا3ب ةقد نامضBل3جس O0
P لا ضارغألا ءوض£-P معد ةمظنم سلجم لصاوي( تانا:بلا ەذه اهلجأ نم جلاعت 

 )ةدFدج ةددحم تاسا:س عضو ة:لمعل لمتحم قالطإ لجأ نم فاشكتسا دهج ءدn ةشقانم ةماعلا ءامسألا

c. ب ة3صخشلا تانا3بلا نع حاصفإلا تا3لوؤسم حيضوت�ST ICANN ةدقاعتملا فارطألاو، nةلأسم �إ ةفاضإلا 
 م¤حتلا

d. قطانملا فلتخم ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا ة:لمع زا:تجا دنع ،ة3لودلا تانا3بلا لقن تا:لمع ةجلاعم 
�Þاضقلا صاصتخالا تاذ

P 

e. ةماعلا ءامسألل ةمعادلا ةمظنملا ةسا:س ذ:فنت GNSO ب ةقلعتملاBتاقاطنلا ل3جس sتامدخ مادختسا 
 نم د:فتس� دق P-£لاو ،ةئÔسملا تال:جس�لا نم اً/,بك اًردق مضت اهنأ تتàثأ P-£لا ة3صوصخلاو دمتعملا ل3كولا

 /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا á دحوملا لوصولا ماظن ةسا:س بجومn ة:صوصخلل ةجودزم ةFامح
 .SSAD ةماعلا

�T �¦¥لاs ةقلعتملا GAC ة3موكحلا ةEراشBسالا ةنجللا تاعقوت ةشقانم .6
� لوصولا ماظن ل:غش�و بسانملا تقولا 

gTLD O0 ماعلا ¢عألا ىوتسملا تاقاطنل كلذو )SSAD( ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا á دحوملا
P ءوض 

O0 اهنم ةدافتسالل رهشأ 6 ةدمل )P )ODP¢:غش� م:مصت ةلحرمل ICANN ةرادإ سلجم بناج نم قالطإلا
P اهرظن 

 ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم تا:صوتل اهتساردو
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a. ءاضعأ بغري دق GAC O0
P رظنلا O0

P دامتعا ئدا.م عامتجا ة3ف3ك GAC قملا دحوملا ماظنلا عمPQنم ح 
EPDP ءاشفإلاو لوصولل )(SSAD، لا£-P ت نأ اهنأش نم ،أزجتي ال ءزج ,تعتPQم3لقإلا�دل.لا ىوتسم ^ع مج 

  ةددحملا ةماعلا تاطلسلا نم اهيمدختسمل لوصولاو دامتعالا م:ظنتل

b. ءاضعأ بغري دق GAC أFاًض O0
P إلاnملا نع غالqتاردا O0

P لا ةماعلا تاهجلا ةمئاق عمج لجأ نم مهتاموكح£-P 
O0 لمعلا طاقن عجار( ةماعلا /,غ gTLD ل:جس� تانا:ب �إ لوصولا ط-,ش�

P حم نم 2.1 مسقلاå0 عامتجا 
ICANN65 عامتجاو ICANN66، حم نم 2.3 مسقلاوå0 عامتجا ICANN67( 

O0 رارمتسالا .7
P لا ة3لاعف م3يقتPQإ لوصولل ةتقؤملا تا.¬تf غ تانا3بلاPS ةماعلا nةدراولا ةروشملا عم قفتي ام O0

P نا:ب 
�0اثلا نGAC) 6 ���N ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجلل لاN-,نوم

P )ةرادإ سلجم لوبقو )2019 ),مفون NICAN ەذهل 
�0اثلا نونا© 26( ةروشملا

P )2020 )رياني(، nام O0
P كلذ: 

a. ةمظنم 0/�ب ة3عوطتلا ة3سا3قلا تا.لطلل جذومن عضو ICANN عومجم نم ل©و£-P ةحلصملا باحصأ O0
P 

  تالجسلا ءانمأو تالجسلا

b. لا قيثوتPQTام:ف لاصتالا طاقنو ةدقاعتملا فارطألا تاما Fتانا:ب �إ لوقعملا لوصولل مه/,فوت صخ 
 ةماعلا /,غ ل:جس�لا

c. إلاو ىوا¤شلا م7دقت ة3ف3ك لوح ةحضاو تام3لعتsىوا¤شلا كلت نع غال nتعاqةمظنأ روطت نم اًءزج ەرا 
O0 لاثتمالا

P ICANN هثودح عقوتملا nلا لولحZ̈2020 ماعلا نم ثلاثلا عــ 

d. ةردق ICANN صاخلا بلطملا ذافنإ ^ع sفوتب ةدقاعتملا فارطألا ما3قPS لوقعم لوصو O0
P ضفر ةلاح 

 ة:ع��لا ىرخألا فارطألا نم اه/,غو ةماعلا تاهجلا مامأ لوصولا كلذ
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 ةلصلا تاذ تاروطتلا

 ةنOارلا ةلاحلا ةعجارم

�T لوعفملا يراس gTLD ل:جس� تانا:ب ¢ع قبطملا �Pاحلا ةتقؤملا ةسا3سلا ماظن لظ7 نأ عقوتملا نم ●
� ل.قتسملا 

  ة:ع��لا ىرخألا فارطألا نم اه/,غو ةماعلا تاهجلل ةماعلا /,غ تانا:بلا �إ لوصولا نمض7 ال دق هن¢ل ،ب8Eقلا

 لZNبأáناسÒن ICANN 24( ةرادإ سلجم �إ GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا نم ةمدقملا ءارآلاو تاق:لعتلا دع¨و ○
2019(، O0

P 15 أFراáةرادإ سلجم ذختا ،2019 ويام ICANN هل:صافت تدرو( ًءارجإ O0
P nنأش� )ءادألا لجس ةقاط 

 تانا:àب قلعتي ام:ف ة:لqقتسملا ةسا:سلا ماظنل ساسألا تعضويتلا ةلّجعملا ة:لمعلا نم �وألا ةلحرملا تا:صوت
gTLD. O0 ل:جس�

P 20 أFب ةقلعتملا ةتقؤملا ةفصاوملا ة:حالص تهتنا ،2019 )ويام( راà:قاطن ل:جس� تانا 
 P-£لاو ،ماعلا ¢عألا ىوتسملا تاقاطنل ةتقؤملا ل:جس�لا تانا:ب ةسا:س� اهلاد�qسا متو ،ماعلا ¢عألا ىوتسملا
³Qلا PSبادتلا ذ3فنت ةلصاوم ةدقاعتملا فارطألا نم بلطتت

�O0 ،ةتقؤملا ةفصاوملا عم قفاوتت 
P ذ:فنت تقو سفن 

 عضول ةلّجعملا ة:لمعلاو �وألا ةلحرملا نم تا:صوت ذ:فنت لامتµا درجمn ة:ئاهنلا ل:جس�لا تانا:ب ةسا:س
O0 تاسا:سلا

P ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم.  

O0و ○
P نوم نا:ب,-Nاتخلا لاëP )راتبN6 خــــ ���N�0اثلا ن

Páراش�سالا ةنجللا تهجو ،)2019 ,مفونNة:موكحلا ة GAC حصنلا 
 /,غ قاطن مسا ل:جس� تانا:ب �إ "ًالوقعم ًالوصو" بلطتي يذلا �Pاحلا ماظنلا نأ نامضICANN n ةرادإ سلجم �إ

ق دقو ."لاعف ل¤ش� لمعF ماع
َ

qةرادإ سلجم ل ICANN O0
P nراش�سالا ةنجللا حئاصن تاجرد ةقاطNراتب( ة:موكحلا ةNخــــ 

�0اثلا نونا© 26
Páةمظنم هجوو ةح:صنلا ەذه )2020 رياني ICANN دعلا ذاختا �إFةقثوملا تاءارجإلا نم د nم¶Nنم د 

O0 ل:صفتلا
P لا ەذهËو ،ة��íةحلصملا باحصأ تاعومجم عم نواعتلا" كلذ لمش O0

P نم تالجسلا ءانمأو تالجسلا 
O0 همادختسا ةحلصملا باحصأل نكمïP Fوطت îPا:ق تاqلط جذومن رMNطتو عضو

P لوصولا بلط" 

O0و ○
P راش�سالا ةنجللا ةروشم ذ:فنت راطإNة:موكحلا ة GAC ةرداصلا O0

P نوم,-Nيدقاعتلا لاثتمالا ةرادإ ت��� ،لا O0
P 

ICANN دج ىوا¤ش تارامتساFنآلا موقتو ةد nإلاnس� 5تانا:بلا نع غالðام ب Fاهتنا ,تعñةتقؤملا ةفصاوملل تا 
 .gTLD ةماعلا ¢عألا ىوتسملا تاقاطن ل:جس� تانا:àب ةصاخلا

● O0
P وألا ةلحرملا ةسا3س تا3صوت ذ3فنت فشك دقف ،ءانثألا ەذهf ³لا ةلَّجعملا تاسا3سلا عضو ة3لمعلQ

� سلجم اهدمتعا( 
ICANN O0 ةرادإ

P 15 ويامáأF0/�تيلاح 0/�تسا:س ¢ع -ةماعلا ةسا:سلا ¢ع ةلمتحم تا:عادت تاذ- ة/,بك تا/,ثأت نع )2019 را 
 :ذ:فنتلا 0/,ح GDPR ةماعلا تانا:بلا ةFامح نوناق لوخد عم نما0-,لاn اًمامت امهذ:فنت قيلعت مت P-£لاو ICANN تاسا:س نم

CANNI )O0 ةرادإ سلجم ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم سلجم غلnأ دقل - لّصفملا WHOIS ةسا3س ○
P 29 ريانيá©نونا 

�0اثلا
P 2021(، nثأتملا ةحلصملا باحصأ 0/�ب ة/,بك تاشقانم دعZNهنأ ،ن "nنإف "حضاو نا:ب دوجو مدع نم مغرلا 

 تالاقتنا ةسا:س لFدعت" وه ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم �وألا ةلحرملل 7 مقر ة:صوتلا نم دصقلا
Whois لصفملا"، n6ةعقوتملا جئاتنلا ¢ع حجرألا ¢ع رثؤي ام. 

 ةمدخ دامتعا تال¤شم ذ:فنتو ةسا:س نأ ICANN ةمظنم ردقت - ل3كولا دامتعا�ة3صوصخلا ةسا3س ○
 �إ /,شÏ ام ،ةدFدجلا ل:جس�لا تانا:ب ةسا:س تاqلطتمn /,بك ل¤ش� ترثأت" دق )PPSAI( ل:كولاáة:صوصخلا
O0 ة/,بك تا/,يغت �إ ةجاحلا

P ةسا:سل ح-,قملا ذ:فنتلا "PPSAI، ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم" نأ �إ تراشأو GNSO 
O0 اًضFأ بغرت دق

P عالطضالا nتا/,ثأتلا ەذهب قلعتي ام:ف "ةسا:سلا لمع. 

 
 ةلصلا تاذ ]...[¯ ةجلاعملا تالجسلا ءانمأ ىوا¬ش نع اًقFقد اًرgBقت نآلا نمضتت W§Yلاو  X̀YICANN ةgBهشلا يدقاعتلا لاثتمالا ةحول رBراقت رظنا 5

uلطتملاnةجردنملا تا X̀Y بل ةتقؤملا ةفصاوملاFجس� تاناFتاقاطن ل"gTLD  
 ام لمش� W§Yلا فواخملا مغرºو اهدئاوف لوح عمتجملا عامجإل اًرظن 2014 )ريا��ف( طاnش X̀Y 7 ةلّصفملا  WHOISةساFس  ICANNةرادإ سلجم دمتعا دقل 6

Oامح صخOبلا ةFفنت هجاو .تاناFس ذFةساWHOIS  ةلّصفملا X̀Y اهنلاOنوناق تال¬شم ةFحضوم وه ام¿ ،ة X̀Y تالسارم دحأ ÂÃةكVeriSign  إ� ICANN  
)X̀Y 20 ح�B2017 )وينوي( نار(. uامح نوناق لوخد دعOبلا ةFةماعلا تاناGDPR  ح��X فنتلاFةرادإ سلجم ررق دقف ،ذICANN  )X̀Y 7 مفون��e�ÉÃBاثلا نÊX

Y 
 ذخت?س تنا¿ اذإ ام ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم دOدحت §Wحو تاساFسلا عضو ةFلمع نم �وألا ةلحرملا ذFفنت لامتÌا §Wح لاثتمالا ذافنإ لFجأت )2019

 ةFلصألا اهتاFصوت jع لمتحملا ��ثأتلا نأشÏ ًءارجإ



 

 

 24 نم 6 ةحفص  تاناFبلا ةOامح ةساFسو WHOIS ماظن - ةFموكحلا ةBراش?سالا ةنجللا لامعأ لودج نم 8 دنبلا - ICANN71 عامتجا

 حاصفإلا á دحوملا لوصولا ماظن حا-,قا �إ تفده P-£لا ةلّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم ة:ناثلا ةلحرملا تمتُتخا دقل ●
�Þاهنلا رZNقتلا ��Ëب كلذو ،gTLD ماعلا ¢عألا ىوتسملا تاقاطنل )SSAD( ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع

P )راتبN31 خــــ 
O0 كلذو ةحلصملا باحصأ نم دFدعلا هنع ,ع فالتخالا نم /,بك ىوتسم قيثوت مت دقو .)2020 )ويلوي( زومت

P ةق:ثو 
O0 امn ،)"ـه" قحلملا( تا:لقألا تانا:¨و )"د" قحلملا( "قفاوتلا تارارق"

P راش�سالا ةنجلل ة:لقألا نا:ب كلذNة:موكحلا ة 
GAC )راتبNسطسغأ 24 خــــáتسملا ەذه نم مغرلا ¢ع .)2020 بآMNسلجم نأ الإ ،ةضراعملاو ظفحتلا نم ة/,ب�لا تا 

GNSO ق نم اهيف رظنلل ةلَّجعملا تاسا3سلا عضو ة3لمعل ة3ناثلا ةلحرملا تا3صوت دمتعا دقqةرادإ سلجم ل ICANN، 
�3غشBلا م3مصتلا ةلحرم أد.ي نأ عقوتملا نم يذلاو̂ )ODP( قqسرلا رظنلا لöP O0

P تا:صوتلا. 

�T قفاوت fإ لصوتلا مت ○
� ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا á دحوملا لوصولا ماظن بناوج نأش� ءارآلا 

SSAD ةقلعتملا sدقم دامتعا·� ،اهذ:فنت درجمn .)17-15و 13و 11و 4-1 تا:صوتلا( تا.لطلا ةȨكرمو تا.لطلا 
Ëq�0ي

P كرم لوخد ةطقن /,فوتب ة:لاحلا ةأزجملا ةمظنألا نِّسحُت نأ تا:صوتلا ەذهل¶Nتانا:ب �إ لوصولا بلطل ة 
O0 امn( ةqسانملا ةجلاعملل تانامض /,فوتو ،حMضوب ةددحم /,ياعمل اًقفو ،ل:جس�لا

P تاعوضومل تانامضلا كلذ 
 .)بلطلا مدقمو تانا:بلا

 P£لF حاصفإلل دحوم ماظن /,فوتل ةمزاللا تاسا:سلا تا:صوت ^ع قافتالا نم ةحلصملا باحصأ نكمتي مل ○
O0 امn ،0/�ينعملا ةحلصملا باحصأ عيمج تاجا:تحا

P 12و 10-5 تا:صوتلا( ةماعلا تاطلسلا كلذ(. 

O0و ○
P دحوملا لوصولا ماظن نأ نامضل تنا© روطتلا ة3لآ نأ 0/�ح á ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا SSAD 

Fم وحن روطتي نأ نكم¶Nكرملا نم د¶Nملاو ة¶Nآلا ءادألا نم د�P س� نم ءزجك )18 ة:صوتلا( حاصفإلا تارارقلMNملف ،ة 
 اًمامت ةدFدج تاسا:س عضو ة:لمع بلطتت نل P-£لا تاروطتلا قاطن ¢ع قافتالا ^ع نEرداق ةحلصملا باحصأ نك7
 .حاصفإلا تارارقل ةN¶كرملاو �Pآلا ءادألاn رمألا قلعتي امدنع ام:س ال ،GNSO ةماعلا ءامسألل ةمعادلا ةمظنملا نم

 ة3لمعل ة3ناثلا ةلحرملا ة3صوت دمتعا دقف )2020 لولFأá,متàس 24 خــــNراتب( ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم رارق امأ ○
³Qلاو 18 مقر ةلَّجعملا تاسا3سلا عضو

� Wإ �سf ا3قلا حاصفإلا�لوصولا ماظن ءاش½إ¾� تMNصت نم مغرلا ¢ع ،
 لqق رواشBلل ICANN ةرادإ سلجم fإ اً.لط رارقلا نمضتي ام© .7حا-,قالا اذه دض ةZNكفلا ة:�لملاو لامعألا رئاود
O0 رظنلا

P ةقلعتملا ةلئسألا" ةشقانمل تاسا:سلا تا:صوت sحاصفإلا � دحوملا لوصولا ماظنل ة3لاملا ةمادتسالا 
O0 امn ]...[ ةفلتخملا ة3لقألا تانا3ب لخاد اهنع ¡Pعملا فواخملا ضعmو SSAD ةماعلا PSغ ل3جسBلا تانا3ب نع

P 
Ëq�0ي نا© اذإ ام كلذ

P اضإ ل:لحت ءارجإO0
P ق دئاعلاو ةفل¤تللqةرادإ سلجم رظني نأ ل ICANN O0

P تا:صوتلا عيمج 
  .8"اهدامتعال SSAD ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا á دحوملا لوصولا ماظنب ةقلعتملا

O0 رظنلا لqق ○
P ةسا:س تا:صوت SSAD ةصاخلا nـ GNSO، ةرادإ سلجم قلطأ ICANN 
en%232.c-25-03-2021-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board 

�3غشBلا م3مصتلا ةلحرم )2021 )سرام( راذآ 25 خــــNراتب(̂ )ODP( قملاPQثيدح ةح
ً

 ،رهشأ 6 اهتدم ة:لوأ ةدمل ،ا
 سلجمل حامسلا" لجأ نم ،ICANN69 عامتجا لالخ ODP أدqم مFدقت مت .ةنكمملا ذ:فنتلا /,ياعم م:يقت ءارجإل
 دراوملا /,فوت صخت اFاضقو ة:ل:غش� اFاضق يأ لوح ةلص تاذ ةلص تاذ تامولعم ¢ع لوصحلا ICANN ةرادإ

 نم ةدمتعملا ةسا:سلا تا:صوت نأش� ةرادإلا سلجم ءارجإ لqق ]...[ ةنيعم ةسا:س ذ:فنت دوهجn ةلص تاذو
GNSO" دق كلذ نأ �إ اً/,شم "Fلطم نوكM¨ًذ:فنتلا دوهج نم اه/,غ وأ ةفل¤ملاو ةدقعملا ذ:فنتلا دوهجل طقف ا 

 ),مسÏد( لوألا نونا© 18 خــــNراتب( ثدحم ح-,قم لوح ةدراولا عمتجملا ءارآو تاqيقعت دعn ."قاطنلا ةعساو
�0اثلا نونا© 13 خــــNراتب( بMNلا ,ع ICANN ةمظنمل ةودن لالخ هتشقانم تمت ،)2020

P )كلذ دع¨و ،)2021 )رياني 
�0اثلا نونا© 22 خــــNراتب( ءارآو تاqيقعت GAC تمدق

P )2021 )رياني(. 

 
 ةÕFلملا ةرئاد ناFب اًضOأو لامعألا ةرئاد ناFب X̀Y ةلَّجعملا تاساFسلا عضو ةFلمعل ةFناثلا ةلحرملا تاFصوت دامتعا دض تاوصألا ەذه تاÒFيح عجار 7

ناFب اًضOأ RrSG تالجسلا ءانمأل ةحلصملا باحصأ ةعومجم اًضOأو RySG تالجسلل ةحلصملا باحصأ ةعومجم تردصأ .ةgBكفلا
ً

 امهت�Bصت معدO ا
 .تاFصوتلا حلاصل
 ن�ÉÃB 1 خــــBراتب( مامضنالل  GAC/GNSOةملا¬م  ICANN69لnق ام ءانثأو )2020 )��مت�س خــــBراتب( لولOأ 29( ة��خألا  GAC/GNSOةداFق ةملا¬م ءانثأ 8

 تاFصوت ��يغت عقوتملا ��غ نم هنأو ةFلاملا ةمادتسالا ةلأسم jع تارواشملا ەذه ��Xكرت يونت اهنأ GNSO ةداFق تحضوأ ،)2020 )ر�ºتÌأ( لوألا
 .ICANN ةرادإ سلجم �إ اهتساFس



 

 

 24 نم 7 ةحفص  تاناFبلا ةOامح ةساFسو WHOIS ماظن - ةFموكحلا ةBراش?سالا ةنجللا لامعأ لودج نم 8 دنبلا - ICANN71 عامتجا

○ O0
P 9 2021 )سرام( راذآ، O0

P ةرادإ سلجم �إ ةلاسر ICANN، ةرئاد ت.لط GNSO 8كفلا ة3¢لمللEة )IPC( "نأ 
 ("ODP") ةد7دجلا ̂�3غشBلا م3مصتلا ةلحرم �¦½و رÂEطت فاق7إل ICANN ةمظنم ICANN ةرادإ سلجم هجوي
�Tاضإ لمع يأو

�O0 قفاوت دوجو مدعn قلعتي ام:ف ("SSAD") "حاصفإلاو لوصولل دحوملا ماظنلا نأش� 
P ءارآلا 

 ه:جوت( ةدFدجلا ة:نوناقلا تاروطتلاو ،ة:ملاعلا ةماعلا ةحلصملل اهسا¤عنا مدعو ،ةسا:سلا تا:صوت نأش�
GNSO. O0 سلجم لqق نم ەدامتعا ذنم )NIS2 ة:¨وروألا ة:ضوفملا

P راتب( ەدرNأ 13 خــــFراشأ ،)2021 )ويام( را 
-&طنملا ساسألا �إ ICANN ةرادإ سلجم

P غش�لا م:مصتلا م:يقت ءارجإل:¢P تا:صوت ¢ع SSAD توqهل:لحت لدا 
 .قاطنلا ل:جس� تانا:ب ¢ع NIS2 ه:جوت /,ثأتو تانا:بلا ةFامحل ماعلا نوناقلا قيبطتل

³Qلاو "2 ةÂEلوألا" تاذ ةسا3سلا ا7اضق مسا ه3لع قلط7 ام امأ ●
� عضو ة3لمع نم ة3ناثلا ةلحرملا لالخ اهلوانت متي مل 

O0 تاشقانملا نم دN¶مل اً:لاح عضختف ةلَّجعملا تاسا3سلا
P راطإ: 

 لsاقم E�STرا.تعالا صاخشألا تال¤شم لوان�ت ةلَّجعملا تاسا3سلا عضو ة3لمع نم ةد7دج "أ2" ةلحرم ○
T£وPQ¢لإ د8Eب ناونع ¢ع ةد8Eفلا تالاصتالا تاهج لوصح ىودج اًضFأو �STيع3بطلا صاخشألا

� ةÂEهلا لَّهجم 
O0 تدقع P-£لاو ،اًدحوم نوك7

P ©د( لوألا نوناÏنأ ررقملا نمو 2020 ),مس Fقت ردصZNق ماعلا قيلعتلل اً:لوأ اًرqل 
ICANN71. قتلا اذه نمضتي نأ عقوتملا نمZNوألا ر�P ام F¢P: 

 ل3جسW تانا3ب �STب PSTيمتلا ة:عاوط نوراتخ:س نيذلا تالجسلا ءانمأل ة3مازلإ PSغ تاداشرإ حا-,قا –
 عامتجا عجار( ة:مازلإلا تاqلطتملل GAC تاعقوت نم مغرلا ¢ع ،��3بطلا صخشلاو يرا.تعالا صخشلا
 )ICANN70 عامتجا نمض GAC/GNSO عامتجا å0حم

 سلجم اهضرفP F-£لا ةلئسألا ¢عدر ،ةÂEهلا ةلوهجملاو ةد8Eفلا لاصتالا تاهج ىودجs قلعتي ام:ف –
GNSO لاو£-P لطتم يأ ح-,قت نلqعأ( ةسا:سلل تاZ̈ت GAC ةل¤شملا ەذه ل:لحتب اهمامتها نع O0

P نا:ب 
GAC O0 ـل ة:لقألا

P قتلاZNاهنلا ر�Þ
P تاسا:سلا عضول ةلجعملا ة:لمعلا نم ة:ناثلا ةلحرملل(  

O0 رئاودلاو ةحلصملا باحصأ تاعومجم نم 0/�عوطتم نم فلأتي GNSO نم قاطن د7دحت قZNف ةمث ○
P GNSO، 

nراش�سالا ناجللا �إ ةفاضإلاNرظني نأ ررقملا نم نا© ةمتهملا ة O0
P عت ةطاحإZNةمظنمل ة:ف CANNI )راتبN26 خــــ 

 رEراقت ماظنب ةطqترملا اFاضقلا اًض7أو ل3جسBلا تانا3ب ةقد ة:ضق مهف ل:هس� �إ فدهتو )2021 )ريا,ف( طاqش
O0 رظنلا لqق ،WHOIS ةقد

P سلجم لازي ال ،كلذ عمو .ةلمتحملا ة:فاضإلا ةسا:سلا لامعأ GNSO شقاني 
 ةدقاعتملا فارطألا نم بلطت P-£لاو )2021 )لZNبأ( ناسÒن 23 خــــNراتب( ةح-,قملا ة:لاتلا تاوطخلا نم ةعومجم
 EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلل أ2 ةلحرملا ةFاهن لqق اهروصت متي مل تاشقانم يأ ءدqل ،اهيف رظنلا ةداعإ
  .)2021 )بآ( سطسغأ رخاوأل ردقF اً:لاح(

 فواخملا فلتخم يذ3فنتلا ICANN ريدم عم gTLD ل3جسW تانا3ب fإ لوصولاs قلعتي ام3ف GAC تاشقانم تطغ ●
 ماظن ةسا:س :يذ:فنتلا ICANN سÒئر عم GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةشقانم ءانثأ.ذ3فنتلا ا7اضقو

WHOISáامحل ماعلا نوناقلاFتانا:بلا ة WHOIS/GDPR) 28 أF2020 )ويام( را(: 

لس ○
)

 ¢ع ءوضلا GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا تاعوضوم ةداقو GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا سÒئر ط
³Qلا ةرمتسملا تا7دحتلا

� لاثتما ةردقs ةقلعتملا فواخملاو ل3جسBلا تانا3ب fإ لوصولل ةماعلا تاطلسلا هجاوت 
ICANN غ ضفرلا تالاح يدحتلPS ِق نم لوصولل عو�¦ملاqةدقاعتملا فارطألا ل nباطخ دع ICANN إ /,خألا� 

O0 .)2020 )ويام( راFأ 22 خــــNراتب( EDPB تانا:بلا ةFامحل �Pوروألا سلجملا
P إ ةلاسر� IPC )راتبNأ 13 خــــFويام( را( 

 ـل يدقاعتلا لاثتمالل نكمF ف:ك ىرن ال" :F¢P ام �إ اً/,شم ةلأسملا ەذه ICANN ةرادإ سلجم لوانت ،)2021
ICANN تخال دقاعتملا فرطلا قيبطت ءاغلإqامحل ماعلا نوناقلا ةنزاوم راFعقت ،انه لاحلا وه ام© ،ث:ح تانا:بلا ة 

 "دقاعتملا فرطلا قتاع ¢ع نوناقلل ةحضاولا /,غ تاqلطتملل لاثتمالا مدع نع ة:نوناقلا ة:لوؤسملا

 ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا á دحوملا لوصولا ماظن 0/�ب تافالتخالا يذ:فنتلا ICANN سÒئر شقان ○
SSAD تانا:بلا �إ لوصولل دحوملا جذومنلاو ح-,قملا UAM O0

P ICANN، ث:ح Èُدحوملا لوصولا ماظن لِّهس � 
 ،ةȨكرمال ةق8Eطs ةدقاعتملا فارطألا ل.ِق نم تا.لطلا ةجلاعم SSAD ةماعلا PSغ ل3جسBلا تانا3ب نع حاصفإلا

 نم مغرلا ¢ع ،تانا3بلا نع حاصفإلا تارارقs قلعتي ام3ف ICANN ^ع ة3لوؤسملا نم اًدȨم لِّمح7ُ ال ن¢لو
O0 ه:لع صوصنملا وحنلا ¢ع ة:لوؤسملا ەذه �Pوتل )ICANN ةرادإ سلجم كلذكو( ةسسؤملا دادعتسا

P جذومنلا 
 .UAM تانا:بلا �إ لوصولل دحوملا
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 نم ,µأ اًردق �Pوتل ةق8Eط fإ لصوتلا وحن اهلمع لصاوت ICANN ةمظنم نأ ¢ع يذ:فنتلا ICANN ريدم دµأو ○
 ةحلصملا ث3ح نم اً.سانم كلذ ناË ام ³Qم ىرخألا تاهجلل ل3جسBلا تانا3ب نع حاصفإلا ل3هسBل ة:لوئسملا
 .ةماعلا

 باطخ بقع ،)2020 ),متàس( لولFأ 14( يذ:فنتلا ICANN سÒئر عم GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا راوح ءانثأ
 ة:لقألا نا:ب ¢ع اًدر )2020 ),متàس( لولFأ GAC) 10 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا سÒئر �إ يذ:فنتلا ICANN سÒئر
 :)2020 )سطسغأ( بآ GAC) 24 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجلل

O0 مهتدعاسم مFدقت �إ ةلصلا يوذ 0/�ع��ملا يذ:فنتلا ICANN سÒئر اعد ○
P Wسفت ل3هسPS تانا3بلا ة7امح نوناق 

 يراسلا

 مدع رطخ كانه نأGAC n ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا رظن ةهجو GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ولثمم ررك ○
³Qلا ةلوقعملا تاوطخلا حيضوت يرجF مل اذإ )GDPR( تانا:بلا ةFامحل ماعلا نوناقلل لاثتمالا

� اOذختي نأ بج7 
 تانا3بلا ةقد قيقحتل تانا3بلاs نوم¤حتملا

 راودأ لوح اًحوضو رفوي نأ بجSSAD F نأ ة:¨وروألا ة:ضوفملا ولثمم ح-,قا ،م¤حتلا عMضومn قلعتي ام:فو ○
 لوصولا ماظن ل:صفت نم ءزجك م¤حت تا:قافتا ءاش�إ �إ ICANN اوعدو ،مهتا:لوؤسمو ةفلتخملا فارطألا
 .0/�ق:لا مدع نم ةلاح قلخ بنجتل SSAD ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلاáدحوملا

 ةدقاعتملا فارطألا نأICANN n رظن ةهجو يذ:فنتلا ICANN سÒئر كراش ،حاصفإلا تارارقs قلعتي ام:ف امأ ○
 ساسألا حيضوتل GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا بلط رركو تارارقلا ەذه ذاختال ة:نوناقلا ة:لوؤسملا لمحتت
O0 ةلما-لا فåتلا ةZNح ةدقاعتملا فارطألا حنم نأn اهنا:بل

P لط ةعجارمqدق" حاصفإلا تا Fنامضل ما0-,لالا ضِّوق 
 ةFامحn ةفل¤ملا تالا©ولاو ،هحلاصمو روهمجلا قوقح نع عافدلل ةادأ© قاطنلا مسا ل:جس� تانا:ب ة:حالص رارمتسا
 ."ةZNكفلا ة:�لملاو لامعألا رئاودو ،روهمجلا

ICANN O0 ةسسؤمل يذ:فنتلا سÒئرلا لسرأ
P 2 أµتM¨رá���Nاطخ 2020 لوألا نnًلاط ة:¨وروألا ة:ضوفملا �إ اqًا 

O0 اهتدعاسم
P أ ردق ¢ع لوصحلاµ, ضولا نمM�0وناقلا ح

P اضق نأش�Fاقرلا اnل:جس�لا تانا:ب ةقدو ة:موكحملاو ة 
 حMضو ¢ع لوصحلل يذ:فنتلا ICANN ريدم �س دقف ،ةقدلا ةل¤شم صخF ام:ف امأ .ة:لودلا تانا:بلا لقن تا:لمعو
 وأ ،تانا:بلا باحصأ صخF ام:ف طقف ةردقلا مدع �إ يدؤي فوس تانا:بلا ةقد ما0-,لال لاثتمالا مدع نا© نإ ام لوح
 ل:جس� تانا:ب ¢ع لوصحلا P£لاط لثم( تانا:ب نم هنع حاصفإلا متي ام ةقد ¢ع ةدمتعملا ىرخألا فارطألا ەاجت -£ح
O0 كلذو ،)ةماع /,غ

P راش�سالا ةنجللا رظن ةهجو ءوضNة:موكحلا ة GAC nلثمتي رطخ كانه نأ O0
P نوناقل لاثتمالا مدع 

 تانا:بلاn نوم¤حتملا اهذختي نأ بجP F-£لا ةلوقعملا تاوطخلا حيضوت متي مل اذإ GDPR ةماعلا تانا:بلا ةFامح
  .تانا:بلا ةقد قيقحتل

 ةجلاعمل ذ:فنتلا ة:لمعو ICANN ةسا:س ة:مهأ ¢ع ةددشم )2020 ,مسÏد 18 خــــNراتب( ة:¨وروألا ة:ضوفملا تدر دقو
0.ملا �إ ةجاحلاو ةدقعملا اFاضقلا ەذه

P لوصولا ماظن ذ:فنت وحن اًمدقáا:قلا حاصفإلاîP nتعاqلوأ تاذ ةلأسم ەراMNة. 
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● nراش�سالا ةنجللا 0/�ب ة:ح:ضوتلا تاشقانملا دعNةرادإ سلجم قفاو ،ةرادإلا سلجمو ةماعلا ة ICANN �T
� 12 خــــNراتب( ەدر 

�T رظنلا" ^ع ICANN70 عامتجال GAC ةروشم ¢ع )2021 )ويام( راFأ
� ة3موكحلا ةEراشBسالا ةنجللا نم ة3لقألا نا3ب 

GAC ءاضتقالا بسح ،ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو ،ه3ف ةدراولا ةماعلا ةسا3سلا فواخم ةجلاعمل ةحاتملا تارا3خلاو". 
 :ICANN ةرادإ سلجم نإف ،كلذ¨و

 سلجم ەا�qنا تفل �إ ةطاسðب فدهت تنا©"GAC  ةروشم نأ ەدافم مهف fإ دنBسÈ ةروشملل هلوبق نأ ¢ع ددش ○
O0 نا:بلا ذخأ متي P/لو ،GAC ـn صاخلا ة:لقألا نا:ب �إ ةرادإلا

P تعالاqرا O0
P ةلحرملا تا:صوتل ةرادإلا سلجم ةعجارم 

 "ةلجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمع ة:لمعل ة:ناثلا

○ Ïهنأ �إ /,ش "Fنأ بج Fتار,م لضفأ ل¤ش� مهف GAC ³لا فقاومللQ
��T اOذاختا مت 

�O0 ةصاخو ة3لقألا نا3ب 
P ءوض 

 ەرMNطت نكمF ءاشفإلاو لوصولل دحوم ماظن دوجو نامض �إ ةجاحلاو تاموكحك GAC ءاضعأل دZNفلا فقوملا
 "تانا:بلا ةFامح 0/�ناوق عم قفاوتي اًضFأ

³Qلا ا7اضقلا ضعn ¢ع ءوضلا ط:لس� مت ○
�O0 تPSثأ 

P ة:لقألا نا:ب O0
P GAC )راتبNعم )2020 )سطسغأ( بآ 24 خــــ 

 :�إ ،ىرخأ رومأ 0/�ب نم ،ةراشإلا

– nلا تانا3ب نع حاصفإلا صوصخBف نأ ةرادإلا سلجم مهفتي" :ل3جسZNنم ة:ناثلا ةلحرملا ق EPDP  
 جذومنلا لاعف ل¤ش� نوناقلا عنمF ة:لمع ضارغأل هنأل اًرظن ،SSAD ،يزكرم /,غ حاصفإ جذومن ماظن ح-,قا
 نوكت نأ بجNو حاصفإلا تارارق نع ةلءاسمو ةلوؤسم نوكتس ةدقاعتملا فارطألا نأل اذه .يزكرملا
 ة:ناثلا ةلحرملا قZNف هح-,قا يذلا ماظنلا عقوتي ،كلذل ةج:�ن .رارقلا اذه ذختت P-£لا 0P ةدقاعتملا فارطألا
O0 نوكF نل ICANN ـل يدقاعتلا لاثتمالا نأ EDPD تاسا:سلا عضول ةلجعملا ة:لمعلا نم

P عضو Ïهل حمس 
 حاصفإ رارق راqجإل ة:موكحلا وأ ة:م:ظنتلا ةطلسلا هFدل نوكF نلو دقاعتملا فرطلا رارق رهوج م:يقتب
 ".دقاعتم فرط ەذختا يذلا صخشلا نع فلتخم

 تعفر" :حاصفإلا رارق ة3لوؤسم نأش� تانا3بلا ة7امح تاطلس عم ة3فاضإلا ةكراشملاs قلعتي ام:ف –
 �إ ةدقاعتملا فارطألا ة:لوؤسم ¢ع رثؤيس رارقلا عنص ة:لمع /,يغت نا© اذإ ام ةلأسم ICANN ةمظنم
 لعفت مل ام© .ة:لمع تاداشرإ يأ ة:ك:جلqلا تاطلسلا مدقت مل .]...[ تانا:بلا ةFامح تاطلس ىوتسم
 نأ ةرادإلا سلجم كردEDPB. F ىوتسم ¢ع ة:ضقلا عفرل ءارجإ يأ ذختت مل P-£لا ،ة:¨وروألا ة:ضوفملا

GAC بغرت O0
P ةمظنم لصاوت نأ ICANN اتمnاج1و لاؤسلا اذه ةعnيزكرم جذومن ىودج لوح ةسوملم ة 

Fلا تارارقلا نع ةدقاعتملا فارطألا ة:لوؤسم مدع نمض£-P اهنوذختي ال." 

– nتا:لآلاو تاءارجإلا نأ ةرادإلا سلجم ىري" :تانا3بلا ة7امحل ماعلا نوناقلا ةقد أد.م قيبطت صوصخ 
 ءانمأل ذ:فنتلل ةلnاقو ةمزلم تاما0-,لاو ،0/�لجسملا لqق نم ةمدقملا ل:جس�لا تانا:ب[ اهب لومعملا ة:لاحلا
O0 ةدعاسملل تالجسلا

P أتµ:تاما0-,لالاو ؛ل:جس�لا تانا:ب ةقد د nققحتلاو ل:جس�لا تانا:ب نم ققحتلا 
O0 اهنم

P ةنيعم طاقن O0
P لطتملا ة:بلتل ة:فا© ]قاطنلا مسا ل:جس� ةا:ح ةرودqمل ة:نوناقلا تاqةقدلا أد 

nامحل ماعلا نوناقلا بجومFتانا:بلا ة )GDPR( ت نلوËامح دعاوق كهتFروكذم وه ام© تانا:بلا ة O0
P نا:ب 

 ".GAC ـn صاخلا ة:لقألا
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 ةلَّجعملا تاسا3سلا عضو ة3لمعل fوألا ةلحرملا ذ3فنتو تقؤملا ماعلا ^عألا ىوتسملا قاطن ل3جسW تانا3ب ةسا3س :PSTكPQلا

● nةرادإ سلجم ءارجإ دع ICANN أ 15( تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم �وألا ةلحرملا تا:صوت نأش�Fويام( را( 
gTLD O0 ل:جس� تانا:بل ةتقؤملا تافصاوملا ة:حالص تهتنا ،)2019

P 20 و ، 2019 ويامNسا مت�qةسا:س� نآلا اهلاد 
 عم ةقسBملا PSبادتلا ذ3فنت ةلصاوم ةدقاعتملا فارطألا نم بلطتت P-£لا gTLD �إ لوخدلا ل:جس� تانا:ب
O0 ،ةتقؤملا تافصاوملا

P ة:لمعلا نم �وألا ةلحرملا تا:صوتل اًقفو ة:ئاهنلا ل:جس�لا تانا:ب ةسا:س ذ:فنت راظتنا 
 .تاسا:سلا عضول ةلّجعملا

O0 عمتجملا P¢ثممو ICANN ةسسؤم تمدق ●
P فZNذ:فنتلا ةعجارم ق IRT)(، نيذلا Fلا ةغللا نوغ:ص£-P صأqتح O0

P اهنFة 
Ï£اهنلا ل3جسBلا ذ3فنتل كلذو لحارم 3 نم ةطخ ICANN ىدل اFًدقاعت ذ:فنتلل ةلnاقلا عامجإلا تاسا:س فاطملا

� 
�T اهيلع صوصنملا ئدا.ملا عم ا3ًشمت ،تانا3بلا ةسا3سل

� عضول ةلّجعملا ة:لمعلا ةطخل1 ةلحرملا نم 28 ةل3صوتلا 
  .تاسا:سلا

ذ ام©و ،ن�ل ●
ُ

µسلجمل ر GNSO O0
P )2 أµتM¨رá���N8ف ىأر ،)2019 لوألا نEاهنلا دعوملا نأ تا3صوتلا ذ3فنت لمع ق£Ï

� 
 لودج يأ PSفوت مدعو د:قعتلاو لمعلل عساولا قاطنلل اًرظن ،"ٍدجُم PSغ" 2020 طا.ش�ريا¡Pف 29 قفاوملا ذ3فنتلل
³Tمز

�O0 مامتإلل 
P ةلحرملا ەذه. 

ةج:�ن ●
ً

 4.2 مسقلا:ف ه:لإ ةراشإلا تمت ام© ،نوناقلا ذافنإ تاق3قحت ^ع ةتقؤملا ةفصاوملا PSثأت لوانت متي نل ،كلذل 
O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا نا:ب نم

P 25( ةنولشرب ���Nأ( لوألا نµتM¨اهيلإ راشملاو )2018 )ر O0
P لاخدإ GAC إ� 

ICANN O0 ةرادإ سلجم
P )24 نÒبأ( ناسZNصقلا ىدملا ^ع ،)2019 )لPS. فواخملا لمش�و: 

 تاسا:سلا نم فالآلا نآلا اهم¤حت P-£لا ،ل:جس�لا تانا:ب �إ أزجم لوصو ¢ع ةتقؤملا تافصاوملا يوتحت ○
 0P£عملا لجسلا 0/�مأ ¢ع اًدامتعا ة0/,متملا

O0 ة:لاحلا تاqلطتملا تلشف ○
P ةتقؤملا تافصاوملا O0

P قحم تاجا:تحا ة:بلت&-
P �0و-,�لإلا نمألاو نوناقلا ذافنإ

P 
O0 0/�كراشملا كئلوأل ةلثامم فواخم دوجو عم(

P امحFكفلا ة:�لملا ةZNس� )ةðب: 
 ؛اهفقو وأ تاق:قحتلا رخأت ■
 ؛ةماعلا /,غ تامولعملا �إ لوصولا بلط ة:ف:ك نومدختسملا فرعF ال ■
 .لوصولا �إ نوعسÏ نيذلا كئلوأ نم دFدعلا عنم مت دقو ■

● O0
P لا ةروشملا£-P اهتمدق O0

P راش�سالا ةنجللا نا:بNة:موكحلا ة O0
P وك�P )14 2019 )سرام( راذآ( O0

P عامتجا ICANN64، 
 ل:جس�لا ل:لد تامدخل ةدFدجلا تاسا:سلل عــــ�Nلا ذ:فنتلا" �إ ةجاحلا ¢ع ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا تددش
O0 امn ،اهيلع قافتالاو اهعضو دنع

P ط نع كلذZNةلئسألا لثم ،اهيلع ةقفاوملا دنع ذ:فنتلا �إ ة0/,مم ءازجأ لاسرإ ق 
O0 ."�وألا ةلحرملا نم ةلجؤملا

P أ 15( ەدرFةرادإ سلجم قفاو ،)2019 )ويام( را ICANN هنأ ركذو ةروشملا ەذه ¢ع 
O0 ،ەدهج ىراصق لذÔqس"

P و ،هصاصتخاو هتطلس دودحO0
P تعا ءوضqةلص تاذ ىرخأ تارا" 

O0 اهتروشم:ف ●
P اتخلا نا:بلاëP nنوم,-Nراش�سالا ةنجلل لاNةماعلا ة O0

PICANN66 )6���N�0اثلا ن
P )تراشأ ،)2019 ),مفون 

 ةسسؤم ما:ق نامضل ةنكمملا تاوطخلا عيمج ذاختا" :F¢P امICANN n ةرادإ سلجم �إ ةماعلا ةراش�سالا ةنجللا
ICANN فوZNةلصفم لمع ةطخ ءاش�2ب تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا ةطخ نم �وألا ةلحرملا ذ:فنت ةعجارم ق 

الودج ددحت
ً

ثدحم اً:عقاو 
ً

 نونا© 3 لولحn زرحملا مدقتلا ةلاحn اهغال1nو ةماعلا ةراش�سالا ةنجللا دNوزتو اهلمع لامñإل ا
�0اثلا

P )ريدم فصو ،كلذ ¢ع اًدرو "؛2020 )رياني ICANN يذ:فنتلا O0
P ئر �إ هجوم باطخÒراش�سالا ةنجللا سNة 

GAC )O0 ة:موكحلا
P 6 ©�0اثلا نونا

Páدحتلاو نهارلا عضولا ،)2020 ريانيFدوهجلا مامأ ةلثاملا تا. 

قاحل1و ●
ً

GAC O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةح:صنب ا
P راش�سالا ةنجللا نا:بNة:موكحلا ة GAC اتخلاëP رداصلا O0

P 
�0اثلا ن���N 6 خــــNراتب( لاN-,نوم

Páتهجو ،)2019 ,مفون "nاحلا ماظنلا نأ نامض�P إ "ًالوقعم ًالوصو" بلطتي يذلا� 
 نونا© 26 خــــNراتب( ICANN ةرادإ سلجم لوبقn 30حF "لاعف ل¤ش� لمعF ماعلا /,غ قاطنلا مسا ل:جس� تانا:ب
�0اثلا

Páطو .)2020 ريانيqةمظنم ةرادإلا سلجم هّجو ،كلذل اًق ICANN إ�: 



 

 

 24 نم 11 ةحفص  تاناFبلا ةOامح ةساFسو WHOIS ماظن - ةFموكحلا ةBراش?سالا ةنجللا لامعأ لودج نم 8 دنبلا - ICANN71 عامتجا

 طnاورلا ةحات1و ةماعلا /,غ تانا:بلا تاqلط ةجلاعمn ةدقاعتملا فارطألا ما0-,لا نأش� ةحلصملا باحصأ ف:قثت ○
 عMضوملا اذه لوح لاصتالا طاقنو لجسلاو لجسلا 0/�مأ تامولعم �إ ةلصوملا

 îPا:ق بلط جذومن عضو لجأ نم تالجسلا ءانمأو تالجسلا نم ةحلصملا باحصأ تاعومجم عم نواعتلا ○
  ة:لاحلا عامجإلا ةسا:س �إ اًدان�سا لوصولا بلطل هتحات1و ïPوط

O0 لاثتمالا ةراد2ب ةصاخلا بMNلا ةحفص ¢ع ةحضاو تام:لعت ��� ○
P ICANN دقت ة:ف:ك فصتFىوكش م 

  .ة:جراخ ةهج نم لوصو بلطn قلعتت
 كلت رفوت درجمn ة:جراخ تاهج �إ لوصولا ىوا¤ش� ةقلعتملا ةZNهشلا تا�¹ؤملا تانا:ب ���و عيمجت ○

O0 جذامنلا
P دقت ماظنFدجلا لاثتمالا ىوا¤ش مFد 

● nةتقؤملا ة:لوألا تاوطخلا دع O0
P إ مت امل اًقفو ،ةرادإلا سلجم رارق ذ:فنتnراش�سالا ةنجللا غالNة:موكحلا ة nبناج نم ه 

 لوح رNراقت ICANN ةمظنم تمدق ،ICANN69 نم اًراqتعاو ،ICANN67 عامتجا لالخ ماعلا نمألا لمع ةعومجم
�T لاثتمالا ةرادإ مدقت عم بنج fإ اً.نج ةدFدج ىوا¤ش جذامن رفاوت

� ICANN ام لوح تانا3بل Èتافلاخم 9هنأ عاش 
gTLD. O0 ل:جس� تانا:ب ة:نعملا ةتقؤملا ةفصاوملل

P لوح ة:لمعلا اهاؤر ةدقاعتملا فارطألا تمدق ،كلذ نوضغ 
 .)2020 لولFأá,متàس 22 خــــNراتب( ةدقاعتملا فارطألل تانا:بلا نع فش�لا

● O0
P امح ةئيه نم ةمدقم ىوا¤ش باقعأFإ تانا:بلا ة� ICANN ام:ف Fلط تالجسلا ءانمأ ضفر صخqمهتا nلوصحلا 
 ةماعلا تانا:بلا ةFامح نوناقل تاñاهتنا نم عيشأ ام لوح اهتاZNحتل اًمعد ةماع /,غ ل:جس� تانا:ب �إ لوصو" ¢ع

GDPR، لاو£-P إلا متnغال nاضقلا اهصاصتخا نمض )تانا:بلا باحصأ( بحاص بناج نم ةئيهلا �إ ه�Þ
P"، ريدم بلط 

ICANN امح سلجم نم تاهيجوتلاو تاداشرإلا ¢ع لوصحلا يذ:فنتلاFراتب( ة:¨وروألا تانا:بلا ةNأ 22 خــــFراáويام 
O0 ةعو��ملا حلاصملا ةنزاوم ة:ف:ك" لوح )2020

P تانا:بلا �إ لوصولا nنم كلذو "0/�ينعملا تانا:بلا باحصأ حلاصم 
O0 م¤حتملا هتفصn( لجسلا 0/�مأ نا© نإ ام م:يقت" ¢ع ICANN ةمظنم ةدعاسم لجأ

P نزاوت ققح دق )تانا:بلا
ً

 اqًسانم ا
O0 اهب نوبلاطملا نورخآلا اهدشËي P-£لا ةعو��ملا حلاصملا 0/�ب

P اقمnحلاو ة:ساسألا قوقحلا وأ حلاصملا لZNةصاخلا تا 
nأ دقو ."تانا:بلا بحاصµهنأ كلذ ¢ع ةوالع باطخلا د "]O0

P[ لا ،تاداشرإلا كلت /,فوت مدع ةلاح£-P Fدوعت نأ نكم 
nذافنإ ¢ع عفنلا ICANN ةمظنم لصاوت فوسف ،تالجسلاو تالجسلا ءانمأ عم ةم,ملا تا:قافتالل ICANN مه/,غو 
O0 تا¨Mعص ةهجاوم 0/�ينعملا ةحلصملا باحصأ نم

P ة:نعملا تاهجلا نأ نامض nامحFباحصأ نم اه/,غو تانا:بلا ة 
O0 ةعو��ملا حلاصملا

P امحل ةمزاللا تانا:بلا �إ قس�م لوصو ¢ع لوصحلا ¢ع ةردقلا اهل تانا:بلا ەذهFمهحلاصم ة 
 ."ةماعلا ةحلصملاو ةعو��ملا

  

 
 jع لFلدلا عم ]لجسلا Ø�Xمأ e لجسلا[¯ ىوا¬ش" نBوانعلا تحت 2020 )سطسغأ( بآ رهشل  X̀YICANN يدقاعتلا لاثتمالل ةFسcئرلا ةحفصلا عجار 9

 ةفصاوملاu ةقلعتملا ]لجسلا Ø�Xمأ e لجسلا[¯" تاراعشإ e تاراسفتساو "هخBرات §Wح 2020 )ريا��ف( طاnش 1 – ةتقؤملا ةفصاوملل موعزملا كاهتنالا
 "2020 )سطسغأ( بآ X̀Y ةقلغملاو ةلسرملا ةتقؤملا



 

 

 24 نم 12 ةحفص  تاناFبلا ةOامح ةساFسو WHOIS ماظن - ةFموكحلا ةBراش?سالا ةنجللا لامعأ لودج نم 8 دنبلا - ICANN71 عامتجا

 EPDP ة:لمعل ة:ناثلا ةلحرملا :0/,ك-,لا

 تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نأش� GAC ة:موكحلا ةراش�سالا ةنجلل بMNلا ,ع ةودنلا لالخ ءوضلا طلس ام© ●
EPDP 25) أFس( لولàترملا ةشقانملا ةقروو )2019 ),متqراش�سالا ةنجللا ولثمم كراش :اهب ةطNة:موكحلا ة GAC O0

P 
 نم EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا ةسا:س تا:صوت" نأn عقوتلا EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا
³Qلاو ىوتسملا ة3لاع تاداشر�و ئدا.مو تاضاPQفا نم نوكتت نأ حجرملا

� ماظن يأ لqق PSبك ذ3فنت لمع بلطتBس 
 ."هn لمعلا نكمF دحوم وأ يزكرم

�T 10لمعلا قاطن نا© ●
� ةسا:سلا تا:صوت عضو ¢ع 0/,ك-,لا EPDP تاسا3سلا عضول ةلّجعملا ة3لمعلا نم 2 ةلحرملا 

 نع حاصفإلا � دحوملا لوصولا ماظن مساn اًضFأ فورعملا ،ةثلاث فارطأ عم ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب ةكراشمل
³Qلا "2 ةÂEلوألا" ا7اضق وأ دونب öسÏ ام ةجلاعم جاردإ اًضFأو ،)SSAD( ةماعلا PSغ ل3جسBلا تانا3ب

�ت مل 
ُ

 لماÕلاs جلاع
�T
�O0 امn 1 ةلحرملا 

P تعالا صاخشألا 0/�ب 0/,يمتلا :كلذqراN�/0 ىودجو ل:جس�لا تانا:ب ةقدو 0/�يع:بطلا صاخشألاو 
�0و-,�لإ دZNب ناونع ¢ع لوصحلل ةدZNفلا لاصتالا تاهج

P هلا لوهجم دحومMNاذه نأ حضاولا نم حبصأ ،كلذ عمو .ة 
O0 دراولا نم حضتي ام© ،لاحلا وه نوكF نل

P قتلا قحلمZNادتبالا ر�Þ
P 2020 )سرام( راذأ 26( 2 ةلحرملل(، O0

P ءوض 
 تمعد P-£لا 0P£مزلا لودجلا طوغضو EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا قZNف اهاقلت P-£لا ة:نوناقلا ةروشملا
�T رظنلا ةلصاومل ةEراجتلا PSغ ةحلصملا باحصأو ةدقاعتملا فارطألا تاضاPQعا

� Oراسملا نم ءزجك ا7اضقلا ەذ 
 .2 ةلحرملا لام¤تسال ج8حلا

O0 ح-,قم وه ام© )SSAD( ةماعلا PSغ ل3جسBلا تانا3ب نع حاصفإلا�دحوملا لوصولا ماظن نإ نإ ●
P قتلاZNادتبالا ر�Þ

P 
O0 فوصوملاو )2020 طاqشáريا,ف 7 خــــNراتب( EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل

P ةنجللا صخلم 
 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةسلج لالخ هتشقانم تمت يذلاو )2020 طاqشáريا,ف 17 خــــNراتب( ة:موكحلا ةNراش�سالا
O0 ةلصلا تاذ ةعماجلا

P عامتجا ICANN67 )راتبNسرام 10 خــــáام لوح اً:لوأ اًروصت عضو دق ،)2020 راذآ F¢P: 
 îPا:قلا د:حوتلاو ةتمتألا ةداNز وحن ،جذومنلل رمتسملا روطتلا عم ،تاnاجتسالا ةN¶كرمالو تاqلطلا ةN¶كرم ○
 ماظنل رمتسملا 0/�سحتلاو روطتلا ¢ع دقاعتملا تاهجلاو ICANN ةسسؤمل ةروشملا مFدقتل ة:لآ ءاش�إ ○

 ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا á دحوملا لوصولا
ةnاجتسا حاصفإلا ةتمتأ ○

ً
 ةماعلا تاطلسلا ضعn تاqلطل 

O0 اهب لومعملا تانا:بلا ةFامح 0/�ناوق ة:بلتو ءاف:�سا ○
P لو ،ملاعلا ءاحنأ عيمجÒامح نوناق طقف سFتانا:بلا ة 

 GDPR ةماعلا

�Þادتبالا رZNقتلا رادصإ ذنم EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا قZNف اهارجأ P-£لا تالوادملا دعn ،كلذ عمو ●
P 

O0 امn ،2 ةلحرملل
P رظنلا كلذ O0

P تانا3ب نع حاصفإلا � دحوملا لوصولا ماظن ةسا3س ة3صوتف ،ةماعلا تاق:لعتلا 
O0 0/�بملا وحنلا ¢ع ،ة3ئاهنلا SSAD ةماعلا PSغ ل3جسBلا

P قتلاZNاهنلا ر�Þ
P عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل 

O0 قفاوتلا تادFدحتو )2020 )ويلوي( زومت 31) EPDP تاسا:سلا
P ةنجلل اًمامت ة3ضرُم نكت مل ،)"د" قحلملا( ءارآلا 

 .)"ـه" قحلملا( ة:لقألا تانا:ب اومدق نيذلا ن8Eخآلا ةحلصملا باحصأو GAC ة3موكحلا ةEراشBسالا

 مومعل ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا تانا:ب بناج �إ ،GAC ة3موكحلا ةEراشBسالا ةنجللا تمدق ،صوصخلا هجو ¢عو ●
 ،IPC ةZNكفلا ة:�لملا ةرئادو BC لامعألا ةرئادو SSAC رارقتسالاو نمألل ةNراش�سالا ةنجللاو ALAC 0/�مدختسملا

 ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل ة:ئاهنلا تا:صوتلا نأ �إ راشأ يذلا )2020 )سطسغأ( بآ 24( ة:لقأ نا:ب ،همعدF اهمظعمو
 :EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا

 ؛اNً¶كرم نوكF نأ نم ًالدn أزجم حاصفإ ماظن �إ تصلخ ○
 ؛حاصفإلا تارارق ةعجارمل ذ:فنتلل ةلnاق /,ياعم ¢ع يوتحت ال ○
 ؛كلهتسملا ةقثو كلهتسملا ةFامح فواخم ٍفا© ل¤ش� جلاعت ال ○

 
 )2019 )سرام( راذآ 14( ح�ضوب ەدOدحتب GAC ةFموكحلا ةBراش?سالا ةنجللا تراشأ يذلاو  10



 

 

 24 نم 13 ةحفص  تاناFبلا ةOامح ةساFسو WHOIS ماظن - ةFموكحلا ةBراش?سالا ةنجللا لامعأ لودج نم 8 دنبلا - ICANN71 عامتجا

 )SSAD( ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا á دحوملا لوصولا ماظنل ةقوثوم تا:لآ ¢ع يوتحت ال ○
ةnاجتسا روطتلل

ً
�0وناقلا حMضولا ةداN¶ل 

Pو ؛ 

 SSAD ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا á دحوملا لوصولا ماظنب رطاخت ة:لام اًطو�¹ ضرفت دق ○
O0 امn ه:مدختسمل ةqسانتم /,غ ف:لا¤ت �إ وعدF يذلا

P نيذلا كئلوأ كلذ Fدهت نوفش�كF�0ا,يسلا نمألا تاد
P 

 ؛اهل اًقفو نوفåتNو
 ة:محملا /,غ ة:نوناقلا تانا:�لا نم تانا:بلا ءافخ1و تانا:بلا ةقد اهزربأو ،ة:سÒئرلا تال¤شملا جلاعت ال ○

nامحل ماعلا نوناقلا بجومFتانا:بلا ة GDPR لا لئاسر مادختساو,N�0و-,�لإلا د
P هلا ةلوهجمMNة.  

  .اهل 0/�جلاعملاو تانا:بلاn 0/�م¤حتملا نم ل-ل رودلاو ةلاحلا حيضوت ةداNز نم د:فتس� دق ○
 نامض GNSO ةماعلا ءامسألل ةمعادلا ةمظنملا سلجم نم GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا تqلطو ○

O0 روفلا ¢ع ة:سÒئرلا تانا:بلا تال¤شم ەذه ةجلاعم
P تاسا:سلا عضو ة:لمع نم ة:ئاهنلاو ة:لاتلا ةلحرملا 

 .ةلَّجعملا

 GNSO ةماعلا ءامسألل ةمعادلا ةمظنملا سلجم ³Tّبت ،ةضراعملاو ظفحتلا نم ىوتسملا اذه نم مغرلا ¢عو ●
ICANN O0 ةرادإ سلجم اهيف رظنيل EPDP تاسا3سلا عضول ةلّجعملا ة3لمعلا نم 2 ةلحرملا تا3صوت

P 24( رارق 
  .ةZNكفلا ة:�لملاو لامعألا رئاود ەدض تتوص )2020 ),متàس( لولFأ

O0 مهتضراعمل تا:6يح اومدقو
P لامعألا ةرئاد نا:ب رظنا :ةروكذملا تانا:بلا BCكفلا ة:�لملا ةرئاد نا:¨وZNةIPC .11  

 تال¤شم ةجلاعم GNSO ةماعلا ءامسألل ةمعادلا ةمظنملا نمضت نأ GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا تqلط ●
�T روفلا ^ع "2 ةÂEلوألا" ةسا3س

�  .ةلَّجعملا تاسا3سلا عضو ة3لمع نم ة3ئاهنلا ةلحرملا 

 
  

 
 ةÕFلملا ةرئاد ناFب اًضOأو لامعألا ةرئاد ناFب X̀Y ةلَّجعملا تاساFسلا عضو ةFلمعل ةFناثلا ةلحرملا تاFصوت دامتعا دض تاوصألا ەذه تاÒFيح عجار 11

ناFب اًضOأ RrSG تالجسلا ءانمأل ةحلصملا باحصأ ةعومجم اًضOأو  RySGتالجسلل ةحلصملا باحصأ ةعومجم تردصأ .ةgBكفلا
ً

 امهت�Bصت معدO ا
 .تاFصوتلا حلاصل
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O0 2 ةMNلوألا تاذ ةسا:سلا اFاضق ةشقانم تمت :0/,ك-,لا
P فو ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم "أ2" ةلحرملاZNدحت قFقاطنلا د 

 ةقدلا لوح

● nترت ءاغلإ دعÒلوألا بMNامل تا Ïسö "اضقFلوألا اMN2 ة" O0
P ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمعل ة:ناثلا ةلحرملا ماتخ، 

GNSO �T ترظن
� لnاقم N�/0راqتعالا صاخشألا نم تانا:بلا 0/�ب 0/,يمتلا :لوح ةشقانملا نم دN¶م ءارجإل تاح-,قم 

�0و-,�لإ دZNب ناونع ¢ع ةدZNفلا لاصتالا تاهج لوصح ىودجو ،0/�يع:بطلا صاخشألا
P هلا لوهجم دحومMNةقدو ة 

 .gTLD ل:جس� تانا:ب

 :نأ GNSO تررق ،ICANN69 عامتجا لالخ ●
�T ةلَّجعملا تاسا3سلا عضو ة3لمع ق8Eف ل3كشW ةداعإ ○

� اهدFدمت متو( رهشأ 3 ةدمل ةدFدجلا أ2 ةلحرملا 
 ىودج اًضFأو �STيع3بطلا صاخشألا لsاقم E�STرا.تعالا صاخشألا P-£لأسم ةجلاعمل )رهشأ 6 ةدمل اًقحال
�0و-,�لإ دZNب ناونع ¢ع ةد8Eفلا لاصتالا تاهج لوصح

P هلا لَّهجمMNدحوم ة. 
○ W8ف ل3كشEرئاودلاو ةحلصملا باحصأ تاعومجم نم 0/�عوطتم نم نوكتي يذلا قاطنلا د7دحت ق O0

P 
 ةقد ةلأسم مهف ل:هس�ل ةمتهملا ةNراش�سالا ناجللا �إ ةفاضإلاGNSO n ةماعلا ءامسألل ةمعادلا ةمظنملا
O0 /,كفتلا لqق gTLD ل3جسW تانا3ب

P ةسا:سلا صخت ىرخأ لامعأ ءارجإ. 

O0 ماظتناn نوكراشÏ ةدحتملا تاFالولاو ةدحتملا ة�لمملاو ة:¨وروألا ة:ضوفملا نم نولثمم كانهو ●
P ةصاخلا تاعامتجالا 

s8فل "أ2" ةلحرملاEكلذكو ،تاسا3سلا عضول ةلّجعملا ة3لمعلا ق O0
P ررقملا نم .ة:عرفلا ة:نوناقلا اهتنجل تاعامتجا 

 نمضتي نأ عقوتملا نم .ICANN71 لqق ماعلا قيلعتلل اً:لوأ اًرZNقت تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا قZNف ردصF نأ
 :F¢P ام �Pوألا رZNقتلا اذه

 ل3جسW تانا3ب �STب PSTيمتلا ة:عاوط نوراتخ:س نيذلا تالجسلا ءانمأل ة3مازلإلا PSغ تاداشرإلاs حا-,قا ○
 عجار( ة:مازلإلا تاqلطتملل ةنلعملا GAC تاعقوت نم مغرلا ¢ع "،��3بطلا صخشلاو يرا.تعالا صخشلا
 )ICANN70 نمض GAC تاعامتجا Ê0احم

 GNSO سلجم اهضرفP F-£لا ةلئسألا ¢عدر ،ةÂEهلا ةلوهجملاو ةد8Eفلا لاصتالا تاهج ىودجs قلعتي ام:ف ○
O0 ةل¤شملا ەذه ل:لحتب اهمامتها نع GAC تZ̈عأ( ةسا:سلل تاqلطتم يأ ح-,قت نل P-£لاو

P ـل ة:لقألا نا:ب GAC 
O0
P قتلاZNاهنلا ر�Þ

P تاسا:سلا عضول ةلجعملا ة:لمعلا نم ة:ناثلا ةلحرملل(  

 ةقدلا نأش� GNSO قاطن د7دحت ق8Eفs قلعتي ام:ف ●

 تاFالولاو ناري1و ة:¨وروألا ة:ضوفملا لqق نم GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ل:ثمت متي نأ عقوتملا نم ○
 تانا3ب ةقد عÂضوم لوانت هs ضPQفملا GNSO قاطن د7دحت ق8Eف ل:كش� متي امدنع ةدحتملا
Wل3جسgTLD . ةمظنم ةطاحإ ةعجارم �وألا مهماهم ىدحإ نوكت نأ عقوتملا نم ICANN )راتبN26 خــــ 
 تانا:بلا ةFامح نوناق /,ثأت �إ ةفاضإلاn ،ة:لاحلا ةقدلا جمار¨و تاqلطتم عجارت P-£لاو )2021 طاqشáريا,ف
 .اهذافن1و اهذ:فنت ¢ع GDPR ةماعلا

 اFاضق ةجلاعم قافآو دهجلا اذه ءدqل تادجتسم GNSO سلجم نم GAC تqلط ،ICANN71 عامتجا لالخ ○
 عضول P¢عفلا لمعلا أدqي نأ نكمF -£م ةفرعم هناوأل قباسلا نم هنأ �إ GNSO سلجم ةدا:ق تراشأ .ةسا:سلا
O0 اًقحال اهتشقانم مت�س ةلأسملا ەذه نأ تدµأو ،تاسا:سلا

P انث�سالا عامتجالا�Þ
P سلجمل GNSO دقعنا يذلا 

O0
P 8 نÒبأ( ناسZN2020 )ل. 

 )2021 )لZNبأ( ناسÒن 23( ةح-,قملا ة:لاتلا تاوطخلا نم ةعومجم 0/�حلا كلذ ذنم GNSO سلجم شقاني ○
 ةلحرملا ةFاهن لqق اهروصت متي مل تاشقانم يأ ءدqل ،اهيف رظنلا ةداعإ اًرخؤم ةدقاعتملا فارطألا تqلط P-£لا

 نأ نآلا ررقملا نم .)2021 )سطسغأ( بآ رخاوأ اً:لاح ردقُم( EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلل أ2
Fف موقZNسلجم نم /,غص ق GNSO n0.ملل ح-,قملا راسملا ةعجارم

P اًمدق. 
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GNSO O0 سلجم عامتجا لالخ ○
P 20 أFةداق شقان ،2021 )ويام( را GNSO راتل اًضرعNضوملا اذه خــــMذنم ع 

���N�0اثلا ن
P )صفت ططخمو ،2018 ),مفون:¢P سلجم ةدا:ق ح-,قمل GNSO اجتساو ،ة:لاتلا تاوطخللnة 

ICANN O0 ةرادإ سلجم لqق نم ة:ضقلل ة/,خألا ةشقانملاو ،حا-,قالا اذهل ةحلصملا باحصأ
P هتباجتسا 

O0 تافالتخالا ¢ع دFدش�لا عم ،)2021 )ويام( راFأ 12 خــــNراتب( GAC ةروشمل
P م مهفqماعلا نوناقلا ةقد أد 

 تامولعم رفوت مدعل اًرظن ةقدلا نأش� ةسا:س يأ ذ:فنتل ICANN هجاوت P-£لا تاFدحتلاو تانا:بلا ةFامحل
O0 ماعلا لاصتالا

P WHOIS/RDS. 
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 ةm3وروألا تانا3بلا ة7امح تائيO عم ICANN ةسسؤم ةكراشم :PSTكPQلا

T£اثلا نW¦�Eو )¡PمتÙس( لول7أ �STب ●
� ةµا��لا تا:قافتا عم اهلمع نع 12اًر8Eقت ICANN تمدق ،2018 ماع )¡Pمفون( 

�0وناق حMضو ¢ع لوصحلا �إ �س� P-£لا ة:¨وروألا ةFداصتقالا
P اهفاشكتساو ،لمتحم دحوم لوصو جذومن نأش� 

 دحوم لح ءاش�إ ءانثأ ل:جس�لا تانا:ب ةماع /,غ تاهج �إ لوصولا /,فوتل ة:لوؤسملا زN¶عتل ة:نقتلاو ة:نوناقلا قرطلل
ا:ملاع عسوتلل لnاق

7
  .تانا:بلا �إ لوصولل 

 ام:ف هn ةصاخلا راطإلا قئاثول تالFدعتلا نم 0/�نثا عمتجملا تاق:لعتل ICANN تمدق دقف ،دوهجلا ەذهب قلعتي ام:ف ●
 لمع راطإ ةدوسمو )2018 )وينوي( زومت 18( دحوم لوصو جذومنل راطإ Êانع :دحوملا لوصولا جذومنب قلعتي
 ة:ئدqم تاق:لعت ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا تمدق .)2018 )سطسغأ( بآ 20( دحوملا لوصولل نكمم جذومنل
)16 ���Nأ( لوألا نµتM¨2018 )ر(. 

�0اثلا ن���N 0/�ب ●
P )مفون,( أو 2018Fرا )لمعلا زاجنإ مت ،2019 )ويام O0

P ة:نعملا ةعومجملا nة:نفلا ةساردلا )TSGS( 
 د:حولا نا:�لا ICANN 0P ةسسؤم لعج0P F£ف لح �إ لصوتلا لجأ نم ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب �ا لوصولا لوح
-&لت هنا¤م2ب يذلا

P ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نأش� ةدمتعم تامالعتسا. O0
P 2 أFةعومجملا تنلعأ ،2019 )ويام( را 

0&:ئاهنلا 0P£فلا اهجذومن مFدقت )TSGS( ة:نفلا ةساردلاn ة:نعملا
P )30 نÒبأ( ناسZNيذ:فنتلا ريدملا �إ )2019 )ل 

O0 همادختسا متÔس هنأ �إ راشأ يذلاو ICANN ةسسؤمل
P امح ةرادإ سلجمو ة:¨وروألا ة:ضوفملا عم تاشقانملاFة 

  .ة:¨وروألا تانا:بلا

● O0
P 25 ���Nا( لوألا نµتM¨ئرلا نلعأ ،2019 )رÒةسسؤمل يذ:فنتلا س ICANN سلجم نم حيضوتلا اً:مسر بلط:نآلاهنأ 

 ةعومجملل 0P£فلا جذومنلا ¢ع مئاقلا تانا:بلا �ا لوصولل دحوملا جذومنلا نا© اذإ ام نأش� ة:¨وروألا تانا:بلا ةFامح
 جذومن فشكتس� ةدFدج ةقرو ¢ع ًءانب ،تانا:بلا ةFامحل ماعلا نوناقلل لثتمF نأ )TSGS( ة:نفلا ةساردلاn ة:نعملا

 ةلئسأ 5 نم ةنوكم ةعومجم ةحفص 21 ¢ع ةلمتشملا ة:ثحqلا ةقرولا نمضتت . gTLD ل:جس� تانا:بل دحوم لوصو
GAC O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا اهتشقان P-£لا )19 ص 8 مسقلا(

P عامتجا لالخ ةماع ةسلج ICANN66 )راتبN3 خــــ 
�0اثلا نá���N,مفون

P 2019(. 

● O0
P 4 ©لوألا نوناáدÏلا ةئيهلا تصوأ ،2019 ,مسqامحل ة:ك:جلFتانا:بلا ة -O0

P ريدم �إ هجوملا اهدر ICANN 
O0 م¤حتلل لماش ماظن م3مصتل اOدوهج ةلصاومICANN s ةمظنم -يذ:فنتلا

P و تانا:بلا �إ لوصولاNماظنلا اذه ذخأ 
nسحلاqة:ئاهن ءارآ يأ درلا رفوي ملو .ةلءاسملا تاطا-,شا كلذكو �0دألا دحلا �إ تانا:بلا ل:لقتو ة:نمألا تاطا-,شالا نا 
nلا ةلئسألا صوصخ£-P ةمظنم اهتنّمض ICANN O0

P لا ةلصلا تاذ تانامضلاو ةسا:سلا نأ ¢ع ةلاسرلا صنت .ةق:ثولا£-P 
O0 اهق:بطت لجأل عمتجملا اهعض:س

P جذومن UAM اغلل ةمهم نوكتسFول ام:ف م:يقتل ة Fز ¢ع يزكرملا جذومنلا لمعNةدا 
 ¢ع ةلاسرلا صنت ،تا:لوؤسملاو راودألا صخF ام:فو .0/�يدا:تعالا صاخشألا هn عتمتي يذلا ةFامحلا ىوتسم ناصقن وأ
O0 ةكراشملا فارطألا نأ

P ال ةجلاعملا طاش� Fب اهنكمðيذلا فرطلا 0/�يعت ةطاس Fتعا بجqەرا nاثمnوأ م¤حت ةدحو ة 
O0 رظنلل ةطقنلا ەذهب قلعتي ام:ف ةجاح كانهو ؛ةك-,شم م¤حت ةدحو

P ©لاو ةلاح لqإ ةراشإلا تمتو .ةدح ¢ع اهيف ت� 
 ICANN.نأ ودqي دق �وألا ةلهولل" ةراqع تنمضت P-£لاو ،29 ةداملا لمع ةعومجم نع ةرداص ةقnاس تالسارم
 ."ةنماضتم م¤حت تادحو 0P تالجسلاو

�Tو ●
� نم نولثمم شقان ،)2020 ريا,فáطاqش 14 خــــNراتب( تانا3بلا ة7امحل ة3ك3جل.لا ةئيهلا عم ةعsاتملل عامتجا 
 جذومن ةقرو 00,يل©را© سÒناج تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا قZNف سÒئرو ة:¨وروألا ة:ضوفملا نمو ICANN ةمظنم
O0 ةلجاعلا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم ة:ناثلا ةلحرملل �Pّوألا رZNقتلاو ،دحوملا لوصولا

P ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم 

 
 ضرعو ،)2018 )��مت�س( لولOأ 24( ةFصوصخلاeتاناFبلا ةOامحو  ICANNىدل تاناFبلا ةOامحل ماعلا نوناقلا ثOدحت ةنودم لالخ نم كلذ مت دقل  12

 ،)2018 )��مت�س( لولOأ 25( هجول اًهجو تاساFسلا عضول ةلّجعملا ةFلمعلا قgBف عامتجا لالخ  ICANNةسسؤمل يذFفنتلا سcئرلا همدق OßYدقت
 )ر�ºتÌأ( لوألا ن�ÉÃB 8( ةماعلا ةBراش?سالا ةنجللا �إ ةلاح رgBقتو ،)2018 )ر�ºتÌأ( لوألا ن�ÉÃB 8( ةFصوصخلاeتاناFبلا ةOامح ثOدحت ةودنو

 ةFلاتلا ةوطخلاو  ICANN63عامتجال âYاتخلا فلملا ةنودم :ةFصوصخلاeتاناFبلا ةOامح اOاضقو ةماعلا ةBراش?سالا ةنجللا ةروشمل ةuاجتسا )2018
 8)�ÉÃBاثلا نÊX

Y )2018 )��مفون.( 
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EPDP ةرادإ سلجم رظنو ICANN O0
P ةلجاعلا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم �وألا ةلحرملا تا:صوت O0

P معد ةمظنم 
 :EPDP ةماعلا ءامسألا

 ولثمم راشأ دقف ،GDPR ةماعلا تانا3بلا ة7امح نوناق عم قفاوتم يزكرم جذومن رÂEطت ة3نا¤مإ صخ7 ام3ف ○
 عضو �إ ة:مارلا دوهجلا ةلصاوم ¢ع اًع:جش� نوكF نأ هنم فدهلا نا© مهباطخ نأ �إ تانا:بلا ةFامح ةئيه
 تمت دقف ،ىرحألا¨و .يزكرم جذومن عضو عنمو ةقاعإ هنم فدهلا سÒلو ،لوصولا لجأ نم لماش ماظن
-&طنم" را:خ هنأ ودNqو ثحqلاو P.قتلاn ردجألا وه اNً¶كرم اًجذومن نأ �إ ةراشإلا

P" نمألا ث:ح نم لضفأ 
O0 نكت مل تانا:بلا ةFامحل ة:ك:جلqلا ةئيهلا نأ نم كلذك اورذح دقو .تانا:بلا باحصأ حلاصل اًضFأو

P فقوم 
O0 م¤حتلاو ةnاقرلا ةلأسم لوح ددحم يأر مFدقت �إ اهلهؤي

P جذومنلا كلذ.  

 نأ �إ تانا:بلا ةFامح ةئيه ولثمم راشأ دقف ،ىرخألا تاهجلا اً.لط ^ع اًدر حاصفإلا ةتمتأs قلعتي ام3فو ○
O0 ةفلتخملا فئاظولا ةتمتأ نود لوحF نل GDPR ةماعلا تانا:بلا ةFامح نوناق

P ¹ ،لوصولل جذومن�Nنأ ةط 
 P-£لا ةلصلا تاذ /,ياعملا ïPارت تارارقلا عنص ةتمتأ ¢ع لمعت ة:مزراوخ يأ نأ حيضوت ¢ع ةردقلا هل نوكت
Ïامح نوناق اهط-,شFةماعلا تانا:بلا ة GDPR تارارقلا كلتل. 

O0و ●
P أ 22 خرؤم باطخFراáس ،2020 ويام�P ريدم ICANN نا تفل �إ يذ:فنتلا�qامح سلجم ەاFة:¨وروألا تانا:بلا ة 

EDPB امح نوناق ذافن2ب ة:نعملا تائيهلا نأ �إFةماعلا تانا:بلا ة GDPR دحت هجاوتFتا O0
P لوصو ¢ع لصحلا 

 ةداملا بسح ةعو��ملا حلاصملا م:يقتب ط:حت P-£لا 0/�ق:لا مدع طاقن بðس� ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب ¢ع عالطاو
 ضعs ة3مOأل اًحوضو ÜPÝأ رارقÛب يذ3فنتلا ICANN ريدم بّحرو .GDPR ةماعلا تانا:بلا ةFامح نوناق نم )و(6.1

نورقم ،ةلصلا تاذ ةماعلا حلاصملا لمش� P-£لاو ،ةعو�¦ملا حلاصملا
ً

 حلاصملا ةنزاوم لوح اًحوضو µ,9أ تاداشر2ب ا
O0 ةعو��ملا

P تانا:بلا �إ لوصولا nتانا:بلا باحصأ ةحلصم، �T
� سلجم نم ةعقوتملا ة3هيجوتلا تاداشرإلا قا3س 

�T م¤حتلا ةهجل ةعو�¦ملا ةحلصملا عÂضوم لوح EDPB ةm3وروألا تانا3بلا ة7امح
� لمع جمان,ل اًقqط تانا3بلا 

EDPB O0 ة:¨وروألا تانا:بلا ةFامح سلجم
P 2019á2020.  

● nراش�سالا ةنجللا راوح دعNة:موكحلا ة GACáريدم ICANN راتب( يذ:فنتلاNس 14 خــــàمت,áأFنا:ب ةلاح1و ،)2020 لول 
�Þاهنلا رZNقتلا نأش� GAC نم ة:لقألا

P راتب( ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمعل ة:ناثلا ةلحرمللNسطسغأ 24 خــــáبآ 
 )0202 لوألا نá���Nر¨Mتµأ 2 خــــNراتب( ة:¨وروألا ة:ضوفملا معد ¢ع لوصحلل يذ:فنتلا ICANN ريدم �س ،)2020

 ةماعلا تانا3بلا ة7امح نوناق قيبطتب قلعتي ام3ف �STينوناقلا �STق3لاو حÂضولا نم ¡ÜPأ ردق ^ع لوصحلا" لجأ نم
GDPR" قلعتي ام3ف صوصخلا هجو ^ع sلا تانا3ب ةقدو م¤حتلا ا7اضقBة3لودلا تانا3بلا لقن تا3لمعو ل3جس. 

O0 اع�¹ دق ICANN عمتجمو ICANN " نأ ¢ع باطخلا ددشو
P nامح نامضل دهج لذFنود تانا:بلا باحصأ قوقح ة 

O0 امn ،نZNخآلا ةحلصملا باحصأل ةمساحلا دوهجلاn ة:حضتلا
P ةماعلا تاطلسلا كلذ O0

P اً:شمت ،"ملاعلا ءاحنأ عيمج 
O0 امn( رمتسملا ةماعلا تاطلسلا بلط عم

P ءاضعألا لودلا كلذ O0
P وروألا داحتالا�P( nط" كانه نوكت نأZNةرقتسم ةق 

 ةعو��م ةحلصم مهيدل نيذلا 0/�مدختسملل ةماعلا /,غ WHOIS تانا:ب �إ لوصولل قيبطتلل ةلnاقو اهب ؤبËتلا نكمNو
�0وناق ساسأ وأ

P ه:لع صوصنم وه ام© رخآ O0
P امح نوناقFةماعلا تانا:بلا ة GDPR." عمتجم" نأ �إ راشأو ICANN 

Fطتب موقMNتاقاطنل تاسا:س ر gTLD O0
P ال.نوناقلا راطإ Fي الو ،عمتجملا ةسا:س عضو ة:لمعل نكمËq�0

P ةرداق نوكت نأ 
 قلعتي ام:ف ICANN عمتجم اهروط P-£لا تا:صوتلا نإف ،�Pاتلا¨و.هn لومعملا نوناقلا /,يغت وأ /,سفت وأ فZNعت ¢ع
�0وناقلا 0/�ق:لا مدعn /,بك ل¤ش� رثأتت îPا:قلا حاصفإلاáلوصولا ماظنب

P ضولا صقنوMدوجوملا ح O0
P امح نوناق لظFة 

O0 ءاجو ."تال¤شملا نم ددعn قلعتي ام:ف GDPR ةماعلا تانا:بلا
P لا نم" باطخلاå0م ءارجإ يرو¶Nعم راوحلا نم د 

 0/,متت ةماعلا /,غ gTLD ل:جس� تانا:ب �إ لوصولل ة:لآ ذ:فنت ¢ع ICANN ةردق نامضل ]...[ تانا:بلا ةFامح تاطلس
nتلا ¢ع ةردقلاËحت نأو ،ةلءاسملاو ة:فافشلاو اهب ؤبöP 0&تو تانا:بلا باحصأ قوقح

P أFاًض nلا فارطألا تاجا:تحا£-P 
O0 ةعو��م ةحلصم اهيدل

P ل:جس� تانا:ب �إ لوصولا gTLD تحصن امل اًقفو nراش�سالا ةنجللا هNاتلا ة:موكحلا ةnـل ةع 
ICANN ]...[". ام:ف امأ Fريدم �س دقف ،ل:جس�لا تانا:ب ةقد ةل¤شم صخ ICANN ضو ¢ع لوصحلل يذ:فنتلاMح 

 وأ ،تانا:بلا باحصأ صخF ام:ف طقف ةردقلا مدع �إ يدؤي فوس تانا:بلا ةقد ما0-,لال لاثتمالا مدع نا© نإ ام لوح
 ل:جس� تانا:ب ¢ع لوصحلا P£لاط لثم( تانا:ب نم هنع حاصفإلا متي ام ةقد ¢ع ةدمتعملا ىرخألا فارطألا ەاجت -£ح
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O0 كلذو ،)ةماع /,غ
P راش�سالا ةنجللا رظن ةهجو ءوضNة:موكحلا ة GAC nلثمتي رطخ كانه نأ O0

P نوناقل لاثتمالا مدع 
 تانا:بلاn نوم¤حتملا اهذختي نأ بجP F-£لا ةلوقعملا تاوطخلا حيضوت متي مل اذإ GDPR ةماعلا تانا:بلا ةFامح
  .تانا:بلا ةقد قيقحتل

O0 ،ةm3وروألا ة3ضوفملا تددش ●
P ريدم �إ هجوملا اهدر ICANN راتب( يذ:فنتلاNد 18 خــــÏمس,á©2020 لوألا نونا( 

 تا:لمعو ل:جس�لا تانا:ب ةقدو ةnاقرلا 0Pو ةدقعملا ا7اضقلا ةجلاعمل ذ3فنتلا ة3لمعو ICANN ةسا3س ة3مOأ ^ع
 :نم صوصخلا هجو ¢ع اًءدn ،ة:لودلا تانا:بلا لقن

0P O0 لئاسملا ەذه نأ دقتعن ]...[ ○
P ةسا:س� قلعتت ة:ضق ساسألا ICANN وNاهتجلاعم بج O0

P عضو ة:لمع 
 ]...[ .ةررقملا تاءارجإلل اًقفو ةلَّجعملا تاسا:سلا

O0 م¤حتلاn قلعتي ام:ف ○
P لومشملا ةجلاعملا طاش� ل:صافت نأ ىرن ]...[" ،تانا:بلا O0

P لوصولا ماظنáحاصفإلا 
O0 اهدFدحت بجF ل:جس�لا تانا:ب نع فش�لا ةصاخو îPا:قلا

P ذ:فنت تانا:بلا بقارم رود بلطتي.ةسا:سلا 
�0وناقلا راطإلا تاqلطتمل اًقفو متت ةجلاعملا نأ تاqثإلو نامضل ةمزاللا ة:م:ظنتلاو ة:نفلا /,بادتلا

P امحلFة 
 راشملاو( ةجلاعملا لئاسوو ضارغأ مهنÔب ام:ف نماضتلاn طqضلا تاهج نم ةعومجم ررقت امدنع.تانا:بلا
 نع ًةداع ،ةفافش ةقZNطn مهنم ل© تا:لوؤسم دFدحت مهيلع 0/�عتي ،)ةنماضتملا طqضلا تاهج ظفلn مهيلإ

 .تانا:بلا بحاص امأ تا:قافتالا ەذه لوح تامولعملا ةحاتإ لالخ نم كلذكو مهنÔب ام:ف بÒترت قZNط
 ل© تا:لوؤسمو راودأ حيضوتل طqضو ةnاقر تا:قافتا ماربإ يروå0لا نم نأ دقتعن ،ةFاغلا ەذه قيقحتلو
O0 اًضFأ ،امهنم

P قتسم ماظن قا:سq¢P رارقلا عنصل يزكرمو". 

 ءامسأ ل:جس� تانا:ب ةقد نأ ¢ع اًراركتو اًرارم ةنجللا تدµأ دقف ،تانا:بلا ةقد ةلأسمn قلعتي ام:ف امأ" ○
 صوصنملا ضرغلا وهو - تاقاطنلا ءامسأ ماظن ةنورمو نمأ ¢ع ظافحلا ضرغل ىوصق ة:مهأ تاذ تاقاطنلا

O0 اًضFأ ه:لع
P حئاول ICANN.ف-,عم نآلا رمألا اذهو nه Êةحا O0

P نمأ لوح ه:جوت نأش� /,خألا انحا-,قا 
 تالجسل ةدFدج تاما0-,لا ة:ضوفملا ح-,قم مدقF.اًحقنم نوكNIS2( F ه:جوت( تامولعملا ةمظنأو تا¤qشلا

O0 تامدخلا نومدقF نيذلا TLD ¢عألا ىوتسملا قاطن تالجس ءانمأو
P وروألا داحتالا�P، 0وP هجو ¢ع 

 تانا:ب ��� )2و ؛اهيلع ظافحلاو تاقاطنلا ءامسأ ل:جس� صخF ام:ف ةلما©و ةق:قد تانا:ب عمج )1 :دFدحتلا
 تانا:ب �إ لوصولا /,فوت )3و ،)ةNراqتعالا تانا:�لاn قلعتي ام:ف يأ( ة:صخشلا /,غ تاقاطنلا ءامسأ ل:جس�
 0/�ثحاqلا نم لوصألا بسح ةغوسمو ة:نوناق تاqلط ¢ع ًءانب ةددحملا ة:صخشلا تاقاطنلا ءامسأ ل:جس�

 اًحوتفم باqلا حا-,قالا ك-,ي.لوصولا تاqلط عيمج ¢ع هل ïPاد ال /,خأت نود درلا )4و ،��ïPلا لوصولا نع
 ل:جس�لا تانا:ب بلطل لاعف ماظن /,فوتل ىرخأ ة:نف ةادأ وأ ة:نو-,�لإ ةnاوب وأ ةهجاو مادختسا ة:نا¤مإ مامأ

 13."اهيلإ لوصولاو

O0 حضوم وه ام©- ة:ضوفملا نأ دكؤن نأ اننكم:ف ،ة:لودلا تالMNحتلا ةلأسمn قلعتي ام:ف امأ" ○
P ةخرؤملا اهتلاسر 

 ةقالعو ة:لودلا لقنلا تا:لمع نم ل-ل ة:سا:ق ةFدقاعت دونب رMNطت ¢ع طاشËب لمعت -2020 )وينوي( نارN¶ح
O0.جلاعملاáطqضلا ةهج

P ملا ةدوسملا لوح ةماعلا تارواشملا نم اًرخؤم ءاهتنالا مت ،ددصلا اذهËةروش O0
P 12 

�0اثلا نá���N,مفون
P 2020". 

 ل:هس�ب 0/�م0-,لم لظن اننإ الإ ،انصاصتخا نم سÒل تانا:بلا ةFامح م:يقت ذ:فنت نأ نم مغرلا ¢ع ]...[" ○
 "]...[ ة:¨وروألا تانا:بلا ةFامح تائيه عم ةلأسملا ەذه نأش� تالعافتلا

 

 
  

 
 تاناÕFلا صخت W§Yلا لFجس?لا تانا�Fب قلعتي )(2)دنبلا X̀Y حضوم وه ام¿(  NIS2هFجوت ح§�قم بجومu ةFصخشلا ��غ تاناFبلا ãÉÃب ماX§�لالا نإ 13

 .ةFصخش تاناFب تسcلو ةBراnتعالا
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 ة<لاحلا فقاوملا

GAC O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةروشم ●
P نا:ب ICANN70 )راتبNام:ف )2021 )سرام( راذآ 25 خــــ Fقتلا صخZNر 

�Þاهنلا
P ل ،تاسا:سلا عضول ةلجعملا ة:لمعلا نم ة:ناثلا ةلحرملل/P Fةرادإ سلجم موق  ICANN"nرظنلا O0

P ة:لقألا نا:ب 
 ذاختاو ،ه:ف ةدراولا ةماعلا ةسا:سلا فواخم ةجلاعمل ةحاتملا تارا:خلاو GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا نم
 ".ءاضتقالا بسح ،ةمزاللا تاءارجإلا

ëP O0اتخلا GAC نا:ب ●
P عامتجا ICANN69 )أ 23 خرؤملاµتM¨رá���Nا )2020 لوألا ن�P دج نم دكؤيFاسلا اهتح:صن دnةق 

O0
P اتخلا نا:بلاëP رداصلا O0

P ةصاخلا ل:جس�لا تانا:ب �إ ماعلا لوصولا( ناوخ ناس nتعالا تاهجلاqراNاقم ةnل 
�Þاهنلا رZNقتلا لوح GAC نم ة:لقألا نا:ب( ل:جس�لا تانا:ب ةقد لوح ةقnاسلا تانا:بلا �إ ةفاضإلاn )ة:ع:بطلا

P ةلحرملل 
O0 ة:متحلا ةروå0لاو )ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمعل ة:ناثلا

P لت نأ£P WHOIS امح تاجا:تحاFنا:ب( ةماعلا حلاصملا ة 
 .)ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجلل ëPاتخلا P£ظوبأ

�Þاهنلا رZNقتلا نأش� GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجلل ة:لقألا نا:ب ●
P تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل 

EPDP ماعلا ¢عألا ىوتسملا تاقاطن ل:جس� تانا:ب نأش� gTLD) 24 2020 )سطسغأ( بآ( 

ëP O0اتخلا GAC نا:ب ●
P عامتجا ICANN68 )راتبNوينوي 27 خــــáح¶Nيذلا )2020 نار Ïطت �إ ةجاحلا ¢ع ددشMNيأ ر 

O0 م¤حتلاو ،تانا:بلا ةقدو ،�P:بطلا لnاقم يراqتعالاو ،ح-,قم îPا:ق حاصفإáلوصو ماظن
P لا لئاسرو ،تانا:بلا,Nد 

�0و-,�لإلا
P ردصملا ةلَّهجم 

�Þادتبالا رZNقتلا قحلم ¢ع GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا قيلعت ●
P تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل 

EPDP 5) أF2020 )ويام( را( 

�Þدqملا رZNقتلا نأش� GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ماهسإ ●
P تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلل 2 ةلحرملل 

EPDP 24) 2020 )سرام( راذآ( 

 ذ:فنت عباتي يذلا )2020 راذآáسرام 14 خــــNراتب( ICANN67 عامتجاn رداصلا ëPاتخلا ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا نا:ب ●
GAC O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةروشم

P راش�سالا ةنجللا نا:بNة:موكحلا ة GAC اتخلاëP رداصلا O0
P نوم,-Nلا. 

�0اثلا نونا© GAC) 21 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا دامتعا ئداqم ●
P )نآلا ةنمضملا )2020 )رياني O0

P قتلاZNادتبالا ر�Þ
P 

 EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل

GAC )O0 تاق:لعت ●
P 23 ©لوألا نوناáدÏف تا:صوت ¢ع )2019 ,مسZNل:جس�لا ل:لد ةمدخ ةعجارم ق WHOIS ة:ناثلا 

GAC O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا حئاصن ●
P اتخلا نا:بلاëP رداصلا O0

P نوم,-Nلا nعامتجا ICANN66 )O0
P 6 ���Nن 

�0اثلا
Páام:ف )2019 ,مفون F0£مزلا راطإلا صخP ةلجاعلا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم �وألا ةلحرملا ذ:فنتل O0

P معد ةمظنم 
 ةعnاتم مFدقت متو .ةماعلا /,غ gTLD ل:جس� تانا:ب �إ "لوقعم لوصو" /,فوتب تقؤملا بلطملاو EPDP ةماعلا ءامسألا

 .P=كو,لا áة:صوصخلا تامدخ دامتعا ةسا:س ذ:فنت صخF ام:ف ةقnاسلا ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا حئاصن ¢ع

O0 ةماعلا ةNراش�سالا ةنجلل ةركqملا تاق:لعتلا تزكر ●
P راتب( تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم ة:ناثلا ةلحرملاN19 خــــ 

 تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلل ة:سÒئرلا لمعلا تافZNعتل ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا مهف ¢ع )2019 ويلويáزومت

ëP O0اتخلا GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا نا:ب ●
P ارم عامتجاµش )O0

P 27 ح¶Nنارáنا:ب ةح:صن ءاغل2ب )2019 وينوي 
ëP O0اتخلا GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا

P وك عامتجا�P 

O0 ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا در ●
P )24 نÒناسáبأZN2019 ل( ةرادإ سلجم راطخإ ¢ع ICANN )O0

P 8 راذآá2019 سرام( 
 ت,تعا يذلاو تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلل 1 ةلحرملا ةسا:س تا:صوت ¢ع ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم لوح نم
O0 ةلجاعلا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم �وألا ةلحرملا نم ةسا:سلا تا:صوت GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ه:ف

P 
0.ملل م:ظنتلاو ICANN عمتجمل اً:فا© اًساسأ EPDP ةماعلا ءامسألا معد ةمظنم

P ةصاخلا فواخملا زربأو ،اًمدق 
nلاو ،ةماعلا ةسا:سلا£-P لطتملا" لمش�qة:لاحلا تا O0

P لا ةتقؤملا تافصاوملا£-P ل:جس� تانا:ب م¤حت gTLD ]...[ لاو£-P 
0&ت ال

P n�0ا,يسلا نمألاو نوناقلا ذافنإ تاجا:تحا
P" 
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O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةروشم تزكر ●
P راش�سالا ةنجللا نا:بNاتخلا ة:موكحلا ةëP O0

P وك عامتجا�P  شماه ¢ع 
O0 لمعلل بسانملا رارمتسالا نامض ¢ع )2019 سرامáراذآ 14 خــــNراتب( ICANN64 عامتجا

P نم ة:ناثلا ةلحرملا 
 .�وألا ةلحرملا ةسا:س ذ:فنتو تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا

 عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نأش� 0/�مدختسملا مومعل ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا áةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا نا:ب  ●
 )2019 )سرام( راذآ 13( تاسا:سلا

�Þاهنلا رZNقتلانأش�ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا تالخدم ●
P ش 20( تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم �وألا ةلحرمللqطا 

 )2019 )ريا,ف(

�Þدqملا رZNقتلا نأش� ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا ةمهاسم ●
P 21( تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم �وألا ةلحرملل 

 )2018 ),مسÏد( لوألا نونا©

O0 )6.2 مسقلا( ةقnاسلا ةروشملا ةعnاتمو )4.2 مسقلا( تانا:بلا ةFامح عــــ���Nو WHOIS لوح GAC تاظحالم ●
P نا:ب 

ICANN O0 ةرادإ سلجم درو )2018 ر¨Mتµأáلوألا ن���N 25 خــــNراتب( ICANN63 عامتجا شماه ¢ع ëPاتخلا ةنولشرب
P 

nراتب( جئاتنلا ل:جس� ةقاطN�0اثلا نونا© 27 خــــ
Pá2019 رياني( 

 لوصو جذومنل راطإ ةدوسم ¢ع )2018 )ر¨Mتµأ( لوألا ن���N 16( ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجلل ة:ئدqملا تاق:لعتلا ●
ICANN O0 اهت��� لمتحم دحوم

P 20 2019 )سطسغأ( بآ. 

O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةروشم ●
P راش�سالا ةنجللا نا:بNة:موكحلا ة O0

P عامتجا شماه ¢ع امنب ICANN62 (28 
 )2018 )وينوي( نارN¶ح

O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةروشم تنا© ●
P راش�سالا ةنجللا نا:بNة:موكحلا ة O0

P عامتجا شماه ¢ع ناوخ ناس 
)ICANN61 15 راش�سالا ةنجللا 0/�ب ة:مسر /,غ ةرواشمل اًعوضوم )2018 )سرام( راذآNةرادإ سلجمو ة:موكحلا ة 
)ICANN 8 أFويام( را( 2018( لاو£-P رادصإ �إ تدأ nةرادإلا سلجم ءادأ لجس ةقاط )أ 11Fرا )ع اًدرو .)2018 )ويام¢ 
 17( اهضفري نأ نكمF نا© ةروشم نأش� ءارجإ ذاختا ررقF نأ ةرادإلا سلجم نم ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا تqلط ،كلذ
 .öPسرلا رارقلا نم ءزجك )2018 )ويام( راFأ 30( ةثدحم ءادأ لجس ةقاطICANN n ةرادإ سلجم ردصأ .)2018 )ويام( راFأ

 تانا:بلا ةFامحل ماعلا نوناقلل لاثتمالل ح-,قملا تقؤملا جذومنلا ¢ع )2018 )سرام( راذآ 8( ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللاqيقعت ●

�0اثلا نونا© 29 خــــNراتب( GAC ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا تاق:لعت ●
Páنوناقل لاثتمالل ةتقؤملا جذامنلا ¢ع )2018 رياني 

 GDPR ةماعلا تانا:بلا ةFامح

GAC O0 ةروشم لوبق مت ●
P ظوبأ نا:ب£P O0

P 60ICANN 1 ���N�0اثلا ن
P )ل اًقفو )2017 9<,مفونqجئاتنلا ل:جس� ةقاط 

  )2018 )ريا,ف( طاqش (ICANN 4 ةرادإ سلجمn ةصاخلا

 )2007 )سرام( راذآ gTLD )28 ـل WHOIS تامدخn ةقلعتملا GAC ئداqم ●
 

 GAC ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا لثمم رظنل ةلئسأ
O0 ىرخألا GAC تاسلجو ةسلجلا ەذهل اًدادعتسا

P ICANN71 قتسملا تاعامتجالاوqتعا مت دقف ،ة:لqثمم نأ را¢P GAC Fنأ نكم 
Ïتاعوضومل قمعأ ةشقانم نم اود:فتس ICANN جتك ،ەاندأ .مهتمظنم وأ مهتموكح لخاد ةفلتخملاZ̈ـل ة ICANN71، كانه 
 ةكراشمو مهتاسلجل تادادعتسالا نم ءزجك اهيف رظنلل P GAC¢ثممل ةلئسألا جذامن ضعn رMNطتل ICANN ةمظنم مقاطل نواعت
O0 ةدعاسملل - عامتجالا تامولعم

P دحتو تاسرامملا لضفأ ةكراشمو تاشقانملاFلا تا:ج:تا-,سالا وأ ةفلتخملا ب:لاسألا د£-P 
 عيسوتل ةل:سوك وأ /,ضحتلا دوهج 0/,ك-,ل ەاندأ ةدراولا ةلئسألا مادختسا ءارقلل نكمF .اFاضقلا ەذهل ةفلتخملا تاموكحلا اهذختت

O0 ةم:ق تاذ ةلئسألا نم عاونألا ەذه تدجو اذإ GAC معد قZNف غالnإ ءاجرلا .q¢Pقتسملا عامتجالا راوح
P عامتجالل /,ضحتلا 

 

O0 دامتعالاn قلعتي ام:ف
P ا:قلا لوصولل ح-,قملا ماظنلاîP ل:جس� تانا:ب نع حاصفإلاو gTLD )ماظن SSAD(: 

O0 دامتعا ةئيه دجوت له ●
P nكدل Fيعت نكمÔـل وحنلا اذه ¢ع اهن SSAD؟  

O0 دامتعالا تاطلس دمتعتس ف:ك ●
P nـل 0/�يع��لا 0/�مدختسملا كدل SSAD؟ 
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nتانا:بلا لقن صوصخ:  

 تنا© اذإ ؟كتيالو قاطن جراخ ة:صخش تانا:ب ¢ع يوتحت P-£لا ل:جس�لا تانا:ب لقنل ة:نوناق تاqلطتم كانه له ●
  ؟كلت 0P امف ،معنب ةnاجإلا

 

 :تاطلسلا لqق نم ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب �إ لوصولل ة:نوناقلا سسألاn قلعتي ام:ف

�0وناقلا ساسألا وه ام ●
P يذلا Fتاطلسلل نكم O0

P nةطساوب ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع حاصفإلا بلطت نأ كدل 
  ؟تالجسلا ءانمأáتالجسلا

�0وناق ساسأ يأ تحت ●
P Fتاطلسلل نكم O0

P nق نم ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع فش�لا بلطت نأ كدلqل 
O0 تالجسلا ءانمأáتالجسلا

P الوF؟ىرخأ ة  

● n�0وناق ساسأ يأ بجوم
P Fتاطلسلل نكم O0

P الوFق نم ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب نع فش�لا بلطت نأ ىرخأ ةqل 
O0 تالجسلا ءانمأáتالجسلا

P n؟كدل  
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 ة<س]ئرلا ة<عجرملا قئاثولا

 ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا قيثوت ●

 )2021 )لZNبأ( ناسÒن 21 خــــNراتب( ICANN ةرادإ سلجمو GAC 0/�ب حيضوتلا عامتجال ةزجوم تاظحالم ○
 ICANN70 نمض GAC نا:ب ةروشم نأش� ة:ح:ضوتلا ةلئسألا شقان يذلا

O0 امn )2021 )سرام( راذآ 22 خــــNراتب( ICANN70 نمض GAC ةسلج داوم ○
P لا حئا��لا كلذ£-P الودج مدقت

ً
 

 أ2 ةلحرملا مدقتو ،EPDP نم �وألا ةلحرملا ذ:فنت تاFدحت ةشقانمو ،حاصفإلاáلوصولا ماظن رفوتل اً:نمز
 .ل:جس�لا تانا:ب ةقدو

GAC O0 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ةسلج داوم ○
P عامتجا ICANN69 )راتبNأ 20 خــــµتM¨رá���Nلوألا ن 

2020( nام O0
P ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمعل ة:ناثلا ةلحرملا تا:صوت ¢ع ةماع ةرظن مدقت حئا�¹ كلذ، 

 لودج �إ ةفاضإلاn مهب ةقلعتملا نZNخآلا ةحلصملا باحصأو GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا فواخمو
 ة:لاتلا تاوطخلل 0P£مز

 )2020 ),متàس( لولFأ 14( يذ:فنتلا سÒئرلا GAC á ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا راوحل ةزجوم تاظحالم ○
 ),متàس( لولFأ GAC 10( ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا سÒئر �إ يذ:فنتلا ICANN سÒئر باطخ بقع

�Þاهنلا رZNقتلا نأش� GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجلل ة:لقألا نا:ب ¢ع اًدر )2020
P ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل 

 EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا

�Þادتبالا رZNقتلل GAC ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا صخلم ○
P تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل 

EPDP) 7 شq2020 )ريا,ف( طا( 

 تانا:àب ةصاخلا تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نأش� ةماعلا ةNراش�سالا ةنجللا ةودن ةشقانم ةقرو ○
 )2019 ),متàس( لولFأ 23( ماعلا ¢عألا ىوتسملا قاطن ل:جس�

 ة:موكحلا زµارملا ●

 ¢ع اًدر )2020 لوألا نونا©á,مسÏد 18 خــــNراتب( يذ:فنتلا ICANN ريدم �إ ة:¨وروألا ة:ضوفملا باطخ ○
 ة:موكحلا ةNراش�سالا ةنجللا ة:لقأ نا:ب صخF ام:ف )2020 لوألا نá���Nر¨Mتµأ 2 خــــNراتب( ةعnاتملا باطخ

GAC nقتلا صوصخZNاهنلا ر�Þ
P ل:جس� تانا:ب لوح ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمع نم ة:ناثلا ةلحرملل 

gTLD )راتبNسطسغأ 24 خــــá2020 بآ( 

 )2019 )راFأ( ويام 3( ةقحاللا تاح:ضوتلاو )2019 )لZNبأ( ناسÒن 17( ة:¨وروألا ة:ضوفملل ماعلا قيلعتلا ○
nتاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم �وألا ةلحرملا تا:صوت صوصخ  

 مالعإلاو تالاصتالا نوؤشل ةراجتلا رNزو دعاسم ة:ك/,مألا ة:جراخلا ةرازو باطخ ○
-04apr19-chalaby-to-//www.icann.org/en/system/files/correspondence/redlhttps:

en.pdf )4 نÒبأ( ناسZNاجتساو )2019 )لnئرلا ةÒةسسؤمل يذ:فنتلا س ICANN (22 نÒناس )بأZN2019 )ل( 

ةnا:ن ةح-,قملا WHOIS ماظن جذامن نأش� ة:¨وروألا ة:ضوفملل 0P£فلا ماهسإلا ○
ً

 باطخو �Pوروألا داحتالا نع 
 )2018 )ريا,ف( طاqش 7( فZNعتلا

 تانا:بلا ةFامح تائيه تالسارم ●

 )2019 ),مسÏد( لوألا نونا© 4( ة:ك:جلqلا تانا:بلا ةFامح ةئيه نم ةلاسر ○

 )2018 )ويلوي( زومت �P )5وروألا تانا:بلا ةFامح سلجم نم ةلاسر ○

 )2018 )ويام( راFأ (ICANN /WHOIS 27 نأش� �Pوروألا تانا:بلا ةFامح سلجم نا:ب ○

 )2018 )لZNبأ( ناسÒن 11( 29 ةداملاn ةلماعلا لمعلا ةقرف نم ةلاسر ○

 )2017 ),مسÏد( لوألا نونا© ICANN )6ىدل 29 ةداملا بجومn ةلماعلا لمعلا ةقرف نم ةلاسر ○
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 ةرمتسملا تاسا:سلا عضو جئاتنو ة:لاحلا ةسا:سلا ●

�Þاهنلا رZNقتلا ○
P تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل )EPDP 31 شq2020 )ريا,ف( طا( 

�Þادتبالا رZNقتلا قحلم ○
P تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم 2 ةلحرملل )EPDP 26 2020 )سرام( راذآ( 

�Þدqملا رZNقتلا ○
P راتب( تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم ة:ناثلا ةلحرمللNش 7 خــــqطاá2020 ريا,ف( 

 لحم لحت P-£لا )2019 )ويام( راFأ 20( ماعلا ¢عألا ىوتسملا تاقاطنل ةتقؤملا ل:جس�لا تانا:ب ةسا:س ○
 )2018 )ويام( راFأ 17( ماعلا ¢عألا ىوتسملا قاطن ل:جس� تانا:àب ةقلعتملا ةتقؤملا ةفصاوملا

�Þاهنلا رZNقتلا ○
P ش 20( تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم �وألا ةلحرمللq2019 )ريا,ف( طا( 

 ICANN ةرادإ سلجم تارارق ●

 ام:ف ICANN70 نمض GAC ةروشم ¢ع ەدر 0£ب�ي )2021 )ويام( راFأ 12 خــــNراتب( ICANN ةرادإ سلجم رارق ○
�Þاهنلا رZNقتلاn قلعتي

P نم 2 ةلحرملل EPDP نم ة:لقألا نا:¨و GAC. 

 رهشأ 6 ةدمل ل:غش�لا م:مصت ةلحرم ءدqل )2021 )سرام( راذآ 25 خــــNراتب( ICANN ةرادإ سلجم رارق ○
)ODP( ةسا:س تا:صوتب قلعتي ام:ف SSAD ةصاخلا nنم ة:ناثلا ةلحرملا EPDP ةصاخلا nـ GNSO 

 لوح ةرادإلا سلجم تاءارجإ صخF ام:ف )2020 طاqشáريا,ف 25 خــــNراتب( ICANN ةرادإ سلجم تارارق ○
 ة:ناثلا WHOIS ل:جس�لا ل:لد ةمدخ ةعجارم قZNف تا:صوت

�0اثلا نá���N,مفون 7 خــــNراتب( ICANN ةرادإ سلجم رارق ○
P2019( ام:ف Fةسا:سل لاثتمالا ذافنإ ل:جأت صخ 

O0 قفاوتلا
P ماظنل ءارآلا WHOIS ةلَّصفملا 

○ nةرادإ سلجم ءادأ لجس ةقاط ICANN تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا نم �وألا ةلحرملا تا:صوت نأش� 
 )2019 )راFأ( ويام 15(

  ةتقؤملا ةفصاوملا دامتعاn )2018 ويامáراFأ 17 خــــNراتب( ICANN ةرادإ سلجم رارق ○

 ة:نفلا ةساردلا ةعومجم ةمهاسمو ICANN ةسسؤم ●

 ةلحرملا ة:صوتل اًقفو ة:لاحلا ICANN تاسا:س ¢ع ل:جس�لا تانا:ب ةسا:س /,ثأتل ICANN ةمظنم ل:لحت ○
  :27 مقر ةلَّجعملا تاسا:سلا عضو ة:لمعل �وألا

O0 امn ،ةNراسلا ICANN تاسا:س ¢ع تا/,ثأتلاn قلعتي ام:ف 1 ةجوملا رZNقت –
P لاقتنالا ةسا:س كلذ 

  )2020 طاqشáريا,ف 14( لّصفملا WHOIS ماظن �إ

 دامتعا لوان�ت P-£لاو ،ذ:فنتلا د:ق ICANN تاسا:س ¢ع تا/,ثأتلاn قلعتي ام:ف 1.5 ةجوملا رZNقت –
�0اثلا نونا©áرياني 11( ل:كولاáة:صوصخلا

P 2021( 

O0 0/�يع:بطلاو N�/0راqتعالا صاخشألا 0/�ب 0/,يمتلا نأش� ICANN ةسارد ○
P مسا ل:جس� تانا:ب ل:لد تامدخ 

أ P-£لا )2020 )ويلوي( زومت 8( قاطنلا
B

�Þاهنلا رZNقتلا نم 17.2 ة:صوتلل اًقفو تدع
P ة:لمعلا نم 1 ةلحرملل 

O0 تاسا:سلا عضول ةلّجعملا ة:لمعلا قZNف ¢ع ةح-,قملا اًضFأو EPDP تاسا:سلا عضول ةلّجعملا
P nادFة 

�0اثلا نونا©áرياني 26 خــــNراتب( "أ2" ةلحرملا
P 2021( 

 لوألا نgTLD )25 ���N ماعلا ¢عألا ىوتسملا قاطن ل:جس� تانا:ب �إ لوصولل دحوملا جذومنلا فاشكتسا ○
ق ةقرو ،)2019 )ر¨Mتµأ(

ُ
 �Pوروألا سلجملا نم حيضوت ¢ع لوصحلل ICANN ةسسؤم �Pسل ساسأ© تمِد

 ةFامحل ماعلا نوناقلل UAM تانا:بلا �إ لوصولل دحوملا جذومنلا لاثتما صخF ام:ف EDPB تانا:بلا ةFامحل
 GDPR تانا:بلا

 )2019 )لZNبأ( ناسÒن 30( ةماعلا /,غ ل:جس�لا تانا:ب �إ لوصولل 0P£فلا جذومنلا ○

 P-£لا ة:نوناقلا ةلئسألا لوح تالوادملا نم ءزجك نآلا -£ح EPDP قZNفل Bird & Bird اهتمدق P-£لا ة:نوناقلا ةروشملا ●
 أ2 ةلحرملاو 2 ةلحرملا ،1 ةلحرملا لالخ تأش�

 ��� حلاصمn ثلاثلا فرطلاو �Pوروألا داحتالا فا-,عا:0/�يع:بطلا صاخشألا لnاقم نوNراqتعالا صاخشألا ○
 )2021 )لZNبأ( ناسÒن 27( ل:جس�لا تانا:ب



 

 

 24 نم 24 ةحفص  تاناFبلا ةOامح ةساFسو WHOIS ماظن - ةFموكحلا ةBراش?سالا ةنجللا لامعأ لودج نم 8 دنبلا - ICANN71 عامتجا

 )2021 )لZNبأ( ناسÒن 9( لاصتالا ةهج ناونع ءافخإل تارا:خ ○

 رطاخملا ىوتسمو ةقفاوملاو ةNراqتعالا ة:صخشلا":0/�يع:بطلا صاخشألا لnاقم نوNراqتعالا صاخشألا ○
  )2021 )لZNبأ( ناسÒن 6( ة:صخشلا تانا:بلا ��Ëل ةفلتخم سسأn ةطqترملا

 )2020 لZNبأáناسÒن 23 خــــNراتب( حاصفإلا ة:لمع ةتمتأ لجأ نم ةمدختسملا تالاحلا ○

 )2020 لZNبأáناسÒن 9 خــــNراتب( �P:بطلا لnاقم يراqتعالاو ةقدلا أدqم لوح ةعnاتم ○

 )2020 سرامáراذآ 13 خــــNراتب( ةماع ة:صخشلا تانا:بلا لعج ضرغل ةقفاوملا تارا:خ ○

�0و-,�لإلا دN,لاو P=كو,لاáة:صوصخلا ،)îP )""SSADا:قلا حاصفإلاáلوصولل ماظن صخF ام:ف ةلئسأ ○
P 

 )2020 ريا,فáطاqش 4( لّهجملا

 )2019 ),متàس( لولFأ 10 خــــNراتب( حاصفإلا تا:لمع وأáو ة:ئاقلتلا تاqلطلا مFدقتو ةعو��ملا حلاصملا ○

�0وناقلا ساسألا ○
P ضلا ةهج صاصتخا قاطن جراخ نوناقلا ذافنإ تاهجل حاصفإللqراتب( طNأ 9 خــــFلولáسàمت, 

2019( 

 )2019 ,متàسáلولFأ 9 خــــNراتب( ةجلاعملا ةهجو م¤حتلا ةهجو تانامضلاو ة:لوئسملا ○

 )2019 سرامáراذآ 8 خــــNراتب( ةف:ث�لا WHOIS لقنل نوناقلا ساسألا ○

O0 "ةنيدملا" ةناخ جاردإ ○
P تانا:ب Whois راتب( روهمجلل ةحاتملاNش 13 خــــqطاá2019 ريا,ف( 

 )2019 ريا,فáطاqش 8 خــــNراتب( GDPR ةماعلا تانا:بلا ةFامح نوناق بجومn ةقدلا أدqم 0£عم ○

 )2019 ريا,فáطاqش 7 خــــNراتب( ICANN ¢ع GDPR ةماعلا تانا:بلا ةFامح نوناق قيبطت ○

-�اذلا فZNعتلاn لصتي ام:ف ة:لوئسملا ○
P لجسملل nتعاqبط /,غ اً:ع:بط اًصخش ەرا:�P )راتبNنونا© 25 خــــ 

�0اثلا
Pá2019 رياني( 

�0اثلا نونا© 23( )ب()1(6 ةداملا GDPR ةماعلا تانا:بلا ةFامح نوناق /,سفت ○
Pá2019 رياني( 

�0اثلا نونا© 22 خــــNراتب( ة:نفلا لاصتالا تاهج �إ راعشإ ○
Pá2019 رياني( 

 تامولعملا نم د0\ملا

 ة:صوصخلاáتانا:بلا ةFامح اFاضق نأش� ICANN ةسسؤم عجرم ةحفص
https://www.icann.org/dataprotectionprivacy  

 gTLD تاقاطن ل:جس� تانا:بل ةتقؤملا ةفصاوملا صوصخGNSO n ىدل ةلجاعلا تاسا:سلا عضو ة:لمع
epdp-data-registration-activities/active/gtld-https://gnso.icann.org/en/group )وألا ةلحرملا�( 

 2-phase-epdp-data-registration-activities/active/gtld-https://gnso.icann.org/en/group 

 

 قئاثولا ةرادإ

23ا01فالا تاسا*سلا ىدتنم عامتجا
 2021 )وينوي( نارKLح I 17إ 14 نم ة01فلل ،ICANN71 مقر عامتجالل 4

 تانا*بلا ةeامح ةسا*سو RDS/WHOIS - 8 ةسلجلا - ICANN71 عامتجال GAC زجوم ناونعلا

 )عامتجالا دعr( روهمجلا ةماعو )عامتجالا لoق( ة*موكحلا ةLراشkسالا ةنجللا ءاضعأ عــــ-زوتلا

 2021 نارKLحwوينوي 1 :1 رادصإلا عــــ-زوتلا خــــ-رات
 


