
GNSOمقددمة عنن االتقيیيیمم االشاملل االتكميیلي لمجمووعة عملل   
 

)!GNSOمررحًبا بكمم في االتقيیيیمم االشاملل االتكميیلي لمجمووعة عملل االمنظظمة االددااعمة لألسماء االعامة (  
 GNSOككلل وومجلسس  GNSOاالشاملل٬، االذذيي ووجهھ أأسئلة حوولل  GNSOيیعتبرر هھھھذذاا ااالستططالعع االمختصرر إإضافيًیا وومكمالً الستبيیانن 

.GNSOوومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة وواالددوواائرر االددوواائرر ااالنتخابيیة في   
محددددةة. سنووجهھ أأسئلة لكك  GNSOيیتمثلل االغررضض منن هھھھذذاا االتقيیيیمم االتكميیلي االمختصرر في االسعي لمعررفة ووجهھاتت نظظرركمم حوولل مجمووعة عملل 

لل٬، فررجاء إإكمالل هھھھذذاا ااالستططالعع االمختصرر حوولل أأيي مجمووعة عملل تتعلقق ررددووددكك بهھا. إإذذاا كنتت ترريیدد تقدديیمم تعليیقق على أأكثرر منن مجمووعة عم
لكلل مجمووعة عملل تقددمم تعليیًقا عليیهھا.  

للمررااجعة  Westlake Governanceاالشاملة٬، بما في ذذلكك هھھھذذاا االتقيیيیمم االشاملل االتكميیلي٬، ووتنفيیذذهه منن قبلل  GNSOتمتت صيیاغة تقيیيیماتت 
ووااستخدداامهھا كتعقيیبب ددااخلل مررااجعة  Westlakeليیلهھا منن قبلل االمستقلة. ووسيیتمم تلخيیصص االبيیاناتت االتي يیتمم تجميیعهھا في هھھھذذاا ااالستططالعع ووتح

GNSO .االشاملة  
بعضض ااألسئلة إإلززااميیة ووااألخررىى ااختيیارريیة. ووااألسئلة ااإللززااميیة عليیهھا عالمة نجمة ( * ).  

هھھھوو أأكثرر  حررفف. إإذذاا كنتت توودد كتابة ما 600كما يیووجدد حقلل نصص مخصصص لتعليیقاتكمم مع االعدديیدد منن ااألسئلة. وومعظظمم االررسائلل محددووددةة بعدددد 
 Westlake Governanceمما هھھھوو متاحح في االحقلل٬، فيُیررجى ووضعهھ في قسمم االتعليیقق االنهھائي أأوو إإررسالل برريیدد إإلكتررووني إإلى 

. gnsoreview@westlakegovernance.comعلى  
 

 GNSOعلى سرريیة معلووماتكك. فلنن نقوومم بتحدديیدد االشخصص في االمعلووماتت االتي نقتبسهھا أأوو نشارركهھا مع  Westlake. ستحافظظ 1
وواالمووظظفيینن ما لمم تمنحنا إإذذًنا خاًصا بذذلكك بووضع عالمة في االمرربع االتالي.  

j أأوواافقق على تحدديیدد ااسمي ككاتبب لهھذذهه االتعقيیباتت  
 

معلووماتت عنكك  
يُیررجى كتابة ااسمكك وواالهھيیئة االتي تنتسبب لهھا عندد تقدديیمم إإجابتكك٬، كما هھھھوو تأكدد منن االنقرر فووقق "االتالي" لحفظظ ررددووددكك. 

االمتووقعة االخاصة بالسلووكك ووقووااعدد ووإإجررااءااتت االتعليیقق االعامم. ICANNمططلووبب حسبب معايیيیرر   
 

ااسمكك ووعنوواانن ااالتصالل االخاصص بكك:  .2*  
ااالسمم:  

:عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني  
 

. االررجاء كتابة االهھيیئة االتي تنتسبب إإليیهھا (أأيي شرركة أأوو مجمووعة غيیرر هھھھاددفة للرربح االتي تكوونن عضوًواا فيیهھا ووتررتبطط بمصلحتكك في 3
املة)٬، إإنن ووجددتت:االمجمووعة االع  

 
تقوومم بالتعليیقق عليیهھا في هھھھذذاا ااالستططالعع؟ GNSO. أأيي مجمووعة عملل 4*  

 
مالحظظة: إإذذاا كنتت ترريیدد تقدديیمم تعليیقق على أأكثرر منن مجمووعة عملل٬، فررجاء إإكمالل هھھھذذاا ااالستططالعع االمختصرر لكلل مجمووعة عملل تقددمم تعليیًقا 

عليیهھا.  
j ) 2012مكتملل االمشترركك غيیرر االمتعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة DNSتحليیلل أأمنن ووااستقرراارر االـ )٬، 2014-  
j ) 2011مكتملل فرريیقق ووضع مسووددةة إإخططاررااتت االتجدديیدد االصوورريیة غيیرر االمتعلقة بعمليیة ووضع االسيیاسة)٬، 2013-  
j ) 2011مكتملل )٬، فرريیقق االددررااسة االخاصص باستخدداامم أأسماء االددوولل ووااألقاليیمم غيیرر االمتعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة2013-  
j ) 2011مكتملل غيیرر االمتعلقة بعمليیة ووضع االسيیاسة WHOISمتططلباتت ااستططالعع )٬، 2013-  
j ) 2008مكتملل )٬، ااستعاددةة ااسمم االنططاقق بعدد اانتهھاء االصالحيیة لعمليیة ووضع االسيیاسة2013-  
j ) 2012مكتملل غيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: ووحددةة االعقوودد للتعاملل مع إإساءةة تسجيیلل االعناوويینن)٬، 2013-  
j ) 2011مكتملل االجدديیددةة gTLDلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: حمايیة أأسماء االصليیبب ااألحمرر/االلجنة ااألوولمبيیة االددووليیة في نططاقاتت غيیرر متع)٬، 2013-  
j ) 2011مكتملل غيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: ثقة االعميیلل)٬، 2012-  
j ) 2008مكتملل GNSOغيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: تحسيیناتت )٬، 2012-  
j ) 2009مكتملل GNSOغيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: بيیاناتت االتسجيیلل االمددوّولة للجنة ااالستشارريیة لألمنن ووااالستقرراارر في )٬، 2012-  
j ) 2010مكتملل االجدددد gTLDفي ددعمم مقددمي ططلباتت  SO/ACغيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: اانددماجج )٬، 2011-  
j ) 2010مكتملل 6غيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: االتووصيیة ررقمم )٬، 2011-  
j ) 2009مكتملل غيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: سيیاساتت إإساءةة ااستخدداامم االتسجيیلل)٬، 2011-  
j ) 2008مكتملل عمليیة ووضع االسيیاسة: االتددفقق االسرريیع)٬، 2011-  
j ) 2009مكتملل غيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: تأكيیدد اااللتززااماتت)٬، 2010-  
j ) 2009مكتملل تت االعالمة االتجارريیة االخاصةغيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: مشكال)٬، 2010-  
j ) 2009مكتملل عمليیة ووضع االسيیاسة: االتكاملل االررأأسي)٬، 2010-  



j ) 2008مكتملل عمليیة ووضع االسيیاسة: عمليیة تططوويیرر سيیاسة االنقلل بيینن أأمناء االسجالتت )٬، 2009- االجززء أأ -  
j ) 2009مكتملل حمايیة االعالمة االتجارريیة غيیرر متعلقق بعمليیة ووضع االسيیاسة: )٬، 2009- تووصيیاتت االتططبيیققفرريیقق  -  
j :ووصوولل االمنظظماتت االددووليیة االحكووميیة ووغيیرر االحكووميیة آلليیاتت حمايیة االحقووقق االتصحيیحيیة عمليیة ووضع سيیاسة نشططة  
j :سيیاسة االنقلل بيینن أأمناء االسجالتت  عمليیة ووضع سيیاسة نشططة بب -  
j :سيیاسة االنقلل بيینن أأمناء االسجالتت  عمليیة ووضع سيیاسة نشططة جج -  
j :سيیاسة االنقلل بيینن أأمناء االسجالتت  عمليیة ووضع سيیاسة نشططة دد -  
j  عمليیة ووضع سيیاسة نشططة: خددماتت بيیاناتت تسجيیللgTLD  
j :تأميینن ااسمم االنططاقق عمليیة ووضع سيیاسة نشططة  
j :حمايیة معررفاتت االمنظظماتت االددووليیة االحكووميیة ووغيیرر االحكووميیة في كافة نططاقاتت  عمليیة ووضع سيیاسة نشططةgTLD  
j :دد خددماتت االخصووصيیة وواالووكالةقضايیا ااعتما عمليیة ووضع سيیاسة نشططة  
j :عمليیة ووضع سيیاسة نشططة Whois االكثيیفة  
j :االتررجمة وواالتررجمة االصووتيیة لمعلووماتت جهھاتت ااالتصالل عمليیة ووضع سيیاسة نشططة  
j (االررجاء االتووضيیح) غيیرر ذذلكك  

 
أأسئلة حوولل مجمووعة االعملل هھھھذذهه  

تأكدد منن االنقرر فووقق "االتالي" لحفظظ ررددووددكك.  
 

مشارركة مجمووعة االعملل:  .5*  
 

أأوواافقق ووبشددةة   
 

ال أأوواافقق أأوواافقق  
 

ال أأوواافقق 
ووبشددةة  

 

ال تعليیقق  
 

غيیرر معموولل بهھ  
 

تررحبب مجمووعة االعملل هھھھذذهه ووتتضمنن 
 جميیع أأصحابب االعملل االمعنيیيینن

      

لددىى مجمووعة االعملل ررصيیدد مناسبب 
 منن ووجهھاتت االنظظرر وواالهھيیئاتت

      

أأخططررتت مجمووعة االعملل وواالمناقشاتت 
 االبناءةة

      

مجمووعة االعملل يیووجدد إإجماعع على 
 هھھھذذهه

      

يیعتبرر حملل االعملل االتططووعي لمجمووعة 
االعملل هھھھذذهه معقووالً ووال يیتسببب في 

 حملل ززاائدد

      

 
 

يیررجى ااإلضافة إإذذاا كنتت تررغبب في ذذلكك:  
 
 
 

أأوواافقق ووبشددةةددعمم مجمووعة االعملل:  .6*  
أأوواافقق ووبشددةة   

 
ال أأوواافقق أأوواافقق  

 
ال أأوواافقق 
ووبشددةة  

 

ال تعليیقق  
 

غيیرر معموولل بهھ  
 

مجمووعة االعملل هھھھذذهه ددعمم كافٍف لددىى 
 منن أأفرراادد االفرريیقق االتقني

      

لددىى مجمووعة االعملل هھھھذذهه ددعمم كافٍف 
 منن أأفرراادد االسكررتارريیة

      

 
 

يیررجى ااإلضافة إإذذاا كنتت تررغبب في ذذلكك:  
 

أأوواافقق ووبشددةةااجتماعاتت مجمووعة االعملل:  .7*  



أأوواافقق ووبشددةة   
 

ال أأوواافقق أأوواافقق  
 

ال أأوواافقق 
ووبشددةة  

 

ال تعليیقق  
 

بهھغيیرر معموولل   
 

لددىى مجمووعة االعملل هھھھذذهه ررئيیسس 
 مناسبب

      

هھھھذذهه االمجمووعة فعالة في االتخططيیطط 
 ووتحدديیدد أأوولوويیاتت بنوودد أأجنددةة أأعمالهھا

      

ااالجتماعاتت وواالنددووااتت االجماعيیة لهھذذهه 
االمجمووعة تتسمم بالططوولل وواالتكرراارر 

 االمناسبب

      

تستخددمم االمجمووعة االتكنوولووجيیا 
بصووررةة فعالة (مثلل قوواائمم االبرريیدد 

 ااإللكترروونيیة وومووااقع االوويیبب االتعاوونيیة)

      

ُتنشرر االووثائقق وواالمحاضرر وواالسجالتت 
 في االووقتت االمناسبب

      

تتمم إإددااررةة بنوودد االعملل ووأأعمالل االمتابعة 
 في هھھھذذهه االمجمووعة على نحوو جيیدد

      

 
يیررجى ااإلضافة إإذذاا كنتت تررغبب في ذذلكك:  

 

):PDPعمليیة ووضع االسيیاسة ( .8*  
االعملل عمليیة ووضع سيیاسة أأوو لمم تكملل عمليیة ووضع االسيیاسة االخاصة بهھا٬، فالررجاء ووضع عالمة على "غيیرر معموولل (إإذذاا لمم يیكنن لمجمووعة 

كررددكك على االبيیاناتت ذذااتت االصلة) بهھ"  
 

أأوواافقق ووبشددةة   
 

ال أأوواافقق أأوواافقق  
 

ال أأوواافقق 
ووبشددةة  

 

ال تعليیقق  
 

غيیرر معموولل بهھ  
 

يیقددمم ميیثاقق مجمووعة االعملل إإررشاددااتت 
يیتعلقق بتفيیذذ مناسبة للمجمووعة فيیما 

 مهھامهھا

      

تكوونن تقارريیرر مجمووعة االعملل شاملة 
 في معالجة االميیثاقق

      

تددررجج االمجمووعة تعليیقاتت االمجتمع 
 أأيیًضا

      

يیتمم تقدديیمم نتائج االمجمووعة في االووقتت 
 االمناسبب

      

يیتناوولل االتقرريیرر االنهھائي للمجمووعة 
وويیعكسس بصووررةة مناسبة جميیع 

 االمددخالتت ووااآلررااء

      

 
يیررجى ااإلضافة إإذذاا كنتت تررغبب في ذذلكك:  

 
 

في االنهھايیة٬، بعضض ااألسئلة االعامة حوولل مجمووعة االعملل  
تأكدد منن االنقرر فووقق "االتالي" لحفظظ ررددووددكك.  

 
إإجماال٬ً، ما مددىى فعاليیة إإنجازز هھھھذذهه االمجمووعة لميیثاقهھا كما تررىى؟ .9*  

 
؟GNSOبما في ذذلكك ااألقسامم ااألخررىى في  ICANNهھھھلل تررىى أأنن هھھھذذهه االمجمووعة تررااهھھھا أأقسامم أأخررىى منن  .10*  

 
 

. االررجاء إإضافة أأيیة تعليیقاتت أأخررىى تررغبب في ذذكررهھھھا حوولل هھھھذذهه االمجمووعة11  



 
شكرًراا لكك  

االشكرر لكك على إإتمامم هھھھذذاا ااالستبيیانن. Westlake Governanceيیووجهھ فرريیقق   
إإذذاا كنتت تررغبب في إإضافة أأيي ررددوودد أأوو إإررسالل أأيي معلووماتت إإضافيیة٬، يیررجى إإررسالل ررسالة إإلى مووقع 

gnsoreview@westlakegovernance.com.  
.GNSOعندد مغاددررةة هھھھذذهه االصفحة٬، سيیتمم إإعاددةة تووجيیهھ متصفحكك إإلى االصفحة االررئيیسيیة لمررااجعة   

 


