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(GNSO) منظمة دعم األسماء العامة

یحدد مجلس GNSO أو مجلس إدارة 
ICANN أو AC المشكلة.

یراعي مجلس GNSO فیما إذا كانت 
المسألة ستؤدي إلى سیاسة التوافق في اآلراء 

أم ال.

 GNSO إذا كانت اإلجابة بنعم، یطلب مجلس
تقریر المشكالت األولي.

ینشر الموظفون تقریر المشكالت األولي في 
فترة التعلیقات العامة.

بعد مراجعة التعلیقات العامة، یتم تقدیم تقریر 
المشكالت النھائي للنظر فیھ من قبل مجلس 

.GNSO

ینظر مجلس GNSO في تقریر المشكلة 
النھائي ویحدد فیما لو یبدأ بعملیة وضع 

السیاسات أم ال.
إذا كانت اإلجابة بنعم، یضع/یتبنى مجلس 

.PDP میثاًقا لمجموعة عمل GNSO
یدعو مجلس GNSO المتطوعین إلى تشكیل 

.PDP مجموعة عمل

تتشاور مجموعة العمل مع المجتمع وتضع 
التقریر األولي لفترة التعلیقات العامة.

بعد المراجعات، تقدم مجموعة العمل التقریر 
.GNSO النھائي الى مجلس

یراجع مجلس GNSO التقریر النھائي وینظر 
في اعتماده.

وفي حال اعتماده، یقدم مجلس GNSO التقریر 
.ICANN النھائي إلى مجلس إدارة

یستشیر مجلس إدارة ICANN المجتمع 
.GAC ولجنة

یصوت مجلس إدارة ICANN على 
توصیات التقریر النھائي.

التصویت من قبل مجلس 
ICANN إدارة

تشكیل مجموعة عمل

نطاق المشكلة

دراسة التقریر النھائي

PDP بدء

تحدید المشكلة

GNSO عملیة وضع سیاسة
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gnso.icann.org
GNSO أعرف المزید عن

یتألف مجلس GNSO من 21 عضًوا – الذي ینقسم إلى مجموعتین 
(األطراف المتعاقدة وغیر المتعاقدة) – وھم یعملون على سیاسات نطاق المستوى األعلى العام 

(gTLD) (على سبیل المثال، نطاق com. ونطاقات gTLD الجدیدة)

یعمل مجلس ccNSO (المجلس واألعضاء) على السیاسات العالمیة المرتبطة 
 (ccTLD) بسیاسات أسماء نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان

.(.ukو .br على سبیل المثال، نطاق)

(ccNSO) منظمة دعم أسماء رموز البلدان

ccNSO عملیة وضع سیاسة

یمكن لمجلس ccNSO أو مجلس إدارة 
ICANN أو منظمات ccTLD اإلقلیمیة 

أو منظمات الدعم/اللجان االستشاریة أو 
10 أعضاء على األقل 

من ccNSO أن یطلبوا إصدار تقریر 
للمشكالت.

یعین مجلس ccNSO مدیًرا للمشكلة. 

یقرر مدیر المشكالت ما إذا كانت المشكلة في 
نطاق ccNSO أم ال. 

تحدد لوائح ICANN الداخلیة المشكالت 
وتقید نطاقھا.

إذا كانت المشكلة في النطاق ووافق مجلس 
ccNSO على التقریر الخاص بالمشكلة، 

فتبدأ عملیة وضع السیاسات.
یعطي مجلس ccNSO إشعاًرا عاًما 

ویفتتح فترة تعلیقات عامة.

یعین مجلس ccNSO مجموعة عمل لوضع 
السیاسات.

تصدر مجموعة العمل التقریر األولي للمشكلة.
تفتتح مجموعة العمل فترة التعلیق العامة.

تصدر مجموعة العمل التقریر النھائي.
.GAC مداخالت من ccNSO یطلب مجلس

وضع السیاسات

التصویت عن طریق   
   ICANN مجلس إدارة

PDP بدء

التصویت عن طریق 
ccNSO (مرحلتان)

طلب تقریر مشكالت
1

2

3

 ccNSO المرحلة 1. یناقش مجلس
التقریر النھائي وإذا تم اعتماده، فیقدم 

توصیة ألعضائھ.
المرحلة 2. في حالة موافقة األعضاء، 

یقدم مجلس ccNSO التقریر النھائي الى 
.ICANN مجلس إدارة

یصوت مجلس إدارة ICANN على توصیات 
التقریر النھائي ولكن تظل األولویة للقوانین 

الوطنیة.

4

5

6

ccnso.icann.org
ccNSO أعرف المزید عن

نطاق
المشكلة

التقریر النھائي

(ASO) منظمة دعم العناوین

یتكون مجلس العناوین (AC) الخاص بمنظمة دعم العناوین ASO من 15 متطوًعا – 
3 من كل من سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة (RIR)* - التي تعمل على سیاسة عناوین 

بروتوكول اإلنترنت (IP) العالمیة

ASO عملیة وضع السیاسات العامة لمنظمة دعم العناوین

یجوز ألي شخص تقدیم مقترح للسیاسة 
العالمیة إلى منظمة دعم العناوین أو إلى سجل 

اإلنترنت اإلقلیمي.
ینتج عن عملیة RIR PDP مقتر للسیاسات 

العالمیة.
ویجوز لمجلس إدارة ICANN أیًضا طلب 

مقترح للسیاسة العامة.

تقوم خمسة سجالت إنترنت إقلیمیة بمراجعة 
مقترح السیاسات العالمیة. 

یجب على سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة 
الموافقة على المقترح المطابق للسیاسات 

العالمیة.
على سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة تقدیم مقترح 

السیاسات العالمیة الموافق علیھ إلى اللجنة 
االستشاریة لمنظمة دعم العناوین لمراجعتھ.

یقدم مجلس عناوین ASO اقتراح 
سیاسات عالمیة منقح إلى مجلس إدارة 

.ICANN

یجوز لمجلس إدارة ICANN قبول أو 
رفض أو طلب التغیرات أو عدم اتخاذ أي 

إجراء.

(RIR) سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة*
أفریقیا   AFRINIC  

منطقة آسیا والمحیط الھادئ   APNIC  
كندا وأجزاء من جزرالكاریبي وشمال المحیط األطلسي والوالیات المتحدة  ARIN  

أمریكا الالتینیة وأجزاء من الكاریبي  LACNIC  
أوروبا والشرق األوسط وأجزاء من أواسط آسیا  RIPE NCC  

ICANN المراجعة عن طریق مجلس إدارة

تحدید المتطلبات

المراجعة من قبل سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة 
ASO ومجلس عناوین

تحدید المشكلة
1

2

3

4

aso.icann.org
ASO أعرف المزید عن

یعّین مجلس عناوین ASO فریق لتسھیل 
 .(PPFT) مقترحات السیاسات

 PPFT أو فریق ASO یحدد مجلس عناوین
فیما لو كان مقترح السیاسة العالمیة بحاجة إلى 

 .IANA وظائف أو نتائج محددة من
یشرف مجلس عناوین ASO على عملیة 

PDP العالمیة.


