
ممللححقق ررسسوومميي 
 ممسسووددةة ممققتتررحح ممججممووععةة CCWG - االلممسسااءللةة للللتتععللييقق االلععاامم

 4 ممااييوو 5

ههذذهه االلررسسوومم تتممثثلل ممللححققًاا ببممققتتررحح CCWG - االلممسسااءللةة "ممججممووععةة االلععمملل ععببرر 
االلممججتتممععااتت٬،  

)CCWG( االلممسسووددةة االلأأووللييةة للممققتتررحح االلممسسااءللةة للللتتععللييققااتت االلععااممةة٬، 4 ممااييوو 
."2 

 
تتععررضض االلررسسوومم االلتتووصصييااتت االلررئئييسسييةة للممققتتررحح CCWG - االلممسسااءللةة٬، ووللككننههاا للاا 

تتععررضض  
ككااففةة االلخخييااررااتت االلممععررووضضةة. سسييتتمم تتححددييثث االلررسسوومم ببصصووررةة ممننتتظظممةة للتتععككسس 

ووججههااتت  
االلننظظرر االلننااششئئةة للممججممووععةة CCWG االلممسسااءللةة ححييثث تتسستتججييبب االلممججممووععةة إإللىى ععممللييةة  

 االلتتععللييقق االلععاامم ووااسستتششااررةة االلممججتتممعع.



 SO/AC آآللييةة االلممججتتممعع: ننممووذذجج ععضضووييةة
 آآللييةة للتتممككيينن االلممججتتممعع ععللىى االلننححوو االلممققتتررحح ممنن ققببلل ممججممووععةة CCWG - االلممسسااءللةة.
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 ككييفف تتععمملل؟

 AC للججاانن /SO ككآآللييتتههاا االلممررججععييةة. ووتتتتمم ممررااععااةة االلتتععددييللااتت ععللىى ههذذهه االلآآللييااتت أأييضضًاا٬، ببمماا ففيي ذذللكك أأنن تتصصببحح ممننظظممااتت SO/AC ااققتتررااحح ننممووذذجج ععضضووييةة CCWG ققررررتت"
 "ممععييننةة" ببددللااً ممنن االلأأععضضااء. ككمماا سسييككوونن ممنن االلممممككنن أأنن ييصصببحح االلممششااررككيينن االلسسببععةة ففيي آآللييةة االلممججتتممعع أأععضضااء.

 االلتتأأثثييرر ففيي آآللييةة االلممججتتممعع

تتأأتتيي االلأأصصووااتت ممنن ممننظظممااتت SO ووللججاانن AC ففيي 
ICANN للببععضض االلأأغغررااضض للججننةة االلتتررششييحح. 

AC ععدددد ممنن "االلأأصصووااتت" ففيي  ووييككوونن للككلل SO وو
آآللييةة االلممججتتممعع٬، ممعع ااتتخخااذذ ققرراارر ححوولل االلسسللططااتت 

 االلممممننووححةة للللممججتتممعع.

سستتععمملل ععممللييةة االلممججتتممعع االلششااممللةة ععللىى ططررحح االلسسؤؤاالل٬، ممعع ببددء أأححدد ممننظظممااتت االلددععمم 
 )SO( أأوو أأححدد االلللججاانن االلااسستتششااررييةة )AC( للععممللييةة االلططللبب. ووققدد ييببددوو ههذذاا ممثثلل:

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 

SSAC At-Large 

29 
االلأأصصووااتت 

 مماا ههيي ططببييععتتههاا؟
تتصصفف آآللييةة االلممججتتممعع االلببننييةة االلققااننووننييةة االلتتيي ييممككنن أأنن 
ييننتتظظمم ممنن خخللااللههاا ممججتتممعع ICANN ببممووججبب ققااننوونن ووللااييةة 

ككااللييففووررننيياا للتتسسرريي ببصصووررةة ققااننووننييةة صصللااححييااتت 
 االلممججتتممعع االلتتيي تتووصصيي ببههاا CCWG - االلممسسااءللةة.

ببإإييججاازز٬، سستتششككلل ككلل ككمم ممننظظممااتت االلددععمم )SOs( ووببععضض االلللججاانن 
االلااسستتششااررييةة )ACs( ممؤؤسسسسااتت غغييرر ققاائئممةة للتتصصببحح أأععضضااء )أأوو 

ببددللااً ممنن ذذللكك٬، "ممععييننوونن"(  
ففيي ٬ICANN، مممماا ييممننححههمم سسللسسللةة ممنن االلسسللططااتت االلممسستتححققةة ببممووججبب 
ققااننوونن ووللااييةة ككااللييففووررننيياا٬، ووااللأأددووااتت االلممسستتخخددممةة للتتففععييلل ححققووققههاا 

ICANN.  ضضدد 
إإضضااففةة إإللىى ذذللكك٬، ييممككنن أأنن تتممااررسس ممججممووععةة ممججتتممعع أأووسسعع 

)تتتتضضممنن ككللااً ممنن SOs/ACs االلأأععضضااء ووغغييرر االلأأععضضااء( سسللططااتت 
االلممججتتممعع االلممههممةة االلأأووسسعع. سسييتتمم تتططببييقق ققررااررااتت ههذذهه االلممججممووععةة ممنن 

 ققببلل االلأأععضضااء. ووسسييتتمم تتححددييدد تتففااصصييلل ههذذهه االلععممللييةة.

ككمماا أأنن إإججررااء ههذذاا االلتتغغييرر للنن ييؤؤثثرر ععللىى ككييففييةة ععمملل 
االلممششااررككيينن ففيي ههذذهه االلممججممووععااتت أأوو ييتتررتتبب ععللييهه ممخخااططرر ججددييددةة 

 للههمم.

إإععااددةة ننظظرر / ررففضض 
االلممييززااننييةة أأوو خخططةة 

االلتتششغغييلل 
 االلإإسستتررااتتييججييةة

ااععتتمماادد 3
االلتتغغييييررااتت ععللىى 
 االلللوواائئحح االلأأسسااسسييةة

ااسستتببععاادد 4
ممججللسس االلإإددااررةة 

االلففرردديي  
 االلششررككااتت

ااسستتععااددةة 5
ممججللسس إإددااررةة 
 ICANN
 ببااللككاامملل

إإععااددةة ننظظرر / ررففضض 
االلتتغغييييررااتت ععللىى 

N للوواائئحح 

2 

1 

4 

3 

5 

مماا ههيي االلسسللططااتت االلتتيي 
 ييممككنن للهه ممممااررسستتههاا؟

** ففيي ووااححدد ممنن سسللططااتت االلممججتتممعع االلخخممسس. ررااججعع  
  "مماا ههيي االلسسللططااتت االلتتيي ييممككنن للهه ممممااررسستتههاا؟"

ممججممووععااتت 
SOأأوو AC 

**  االلتتممااسس
ققييدد االلتتننففييذذ  

   ?    
تتححقققق للتتررىى مماا إإذذاا ككاانن  

 االلححدد االلممططللووببااللططللبب ييللببيي 

ممتتااببععةة ممنن خخللاالل 
ققرراارر االلممججتتممعع 

ففيي ححااللةة تتللببييةة 
ححدد االلتتصصووييتت 

ببااللتتننسسييقق ممعع 
االلأأععضضااء  االلتتصصوويي

 تت
ننععمم  

 للاا  

 جج بب أأ

 دد
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 سسللططةة إإععااددةة ننظظرر / ررففضض االلممييززااننييةة أأوو االلخخطططط االلتتششغغييللييةة / االلإإسستتررااتتييججييةة
 1 االلممججتتممعع

 ككييفف تتععمملل؟

 تتصصووييتت االلممججتتممعع االلأأووسسعع ببااللتتننسسييقق ممعع االلأأععضضااء

 االلووصصفف
سستتممننحح ههذذهه االلسسللططةة االلممججتتممعع االلققددررةة ععللىى ننظظرر 

االلخخطططط االلتتششغغييللييةة / االلإإسستتررااتتييججييةة 
ووااللممييززااننييااتت ببععدد ااععتتممااددههاا ممنن ققببلل ممججللسس االلإإددااررةة 

 )ووللككنن ققببلل تتففععييللههاا( ووككذذللكك ررففضضههاا.

 ممنن ييممككننهه ببددء االلططللبب؟
سستتععمملل ععممللييةة االلممججتتممعع االلششااممللةة ععللىى ططررحح االلسسؤؤاالل٬، ممعع ببددء 

 )AC( أأوو أأححدد االلللججاانن االلااسستتششااررييةة )SO( أأححدد ممننظظممااتت االلددععمم
 للععممللييةة االلططللبب.

 مماا ههيي االلأأسسسس االلتتيي ييممككننههمم االلببددء ببننااءً ععللييههاا؟
ييممككنن للللممججتتممعع ررففضض ققرراارر ممججللسس االلإإددااررةة ححوولل االلخخطططط 

االلتتششغغييللييةة / االلإإسستتررااتتييججييةة ووااللممووااززننةة ععننددمماا ييخخففقق ممججللسس 
 االلإإددااررةة ففيي االلأأخخذذ ببننظظرر االلإإععتتبباارر ممددااخخللااتت االلممججتتممعع.

 االلأأمموورر االلممططللووببةة للللببددء؟
سسييتتمم إإددررااجج االلأأططرر االلززممننييةة ففيي ععممللييةة االلتتخخططييطط ووتتححددييدد 

االلممييززااننييةة للضضمماانن أأنن االلررففضض االلففرردديي للنن ييععططلل ببصصووررةة غغييرر 
 ممننااسسببةة ععممللييةة االلتتخخططييطط ووتتححددييدد االلممييززااننييةة.

 االلححددوودد االلممووضضووععةة للممننعع إإسسااءةة االلااسستتخخدداامم؟
ععممللييةة إإععااددةة االلننظظرر٬، للاا تتسسممحح للللممججتتممعع ببإإععااددةة صصييااغغةة 

االلممييززااننييةة. ووللممننعع ددووررةة االلححججزز٬، للاا ييممككنن إإععااددةة إإررسساالل خخططةة أأوو 
ممييززااننييةة ممررةة أأخخررىى ببااللممششككللااتت االلججددييددةة االلممططررووححةة٬، إإللاا أأنن 
االلممججتتممعع ييممككنن أأنن ييررففضض ننسسخخةة للااححققةة ععننددمماا للاا ييققببلل 

 ممررااججععااتت ممججللسس االلإإددااررةة.

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 

SSAC At-Large 

 ححدد االلققرراارر

أأوولل ممررةة 

٪66 ممنن االلأأصصووااتت 
للااححققًاا 

٪75 ممنن االلأأصصووااتت 

ببااللتتننسسييقق 
ممعع االلأأععضضااء   االلأأصصووااتت

ففيي ححااللةة تتللببييةة 
ححدد ااتتخخااذذ االلققرراارر 

االلأأععضضااء 
سسييققوومم 
االلممججللسس 
 االلممببااششرر

ببإإععااددةة ننظظرر 

ييتتععيينن ععللىى 
إإععااددةة ممججللسس االلإإددااررةة 

 ننظظرر

 أأ
 SO وو AC  ___

 
 

 االلأأههدداافف  
االلممييززااننييةة 

االلممععتتممددةة 

 ممججللسس االلإإددااررةة

االلتتععللييققااتت 
 االلععااممةة

ممييززااننييةة 
ICANN 

 بب
تتتتسسبببب ففيي 
ااععتتررااضض ععللىى 

 تتممككيينن االلممججتتممعع

 تتععتتممدد
ممسسووددةة 
ممييززااننييةة 
ICANN 

 جج

 ههـ دد



 ICANN إإععااددةة ننظظرر / ررففضض االلتتغغييييررااتت ععللىى للوواائئحح   سسللططةة
 2 االلممججتتممعع

 ككييفف تتععمملل؟

 تتصصووييتت االلممججتتممعع االلأأووسسعع ببااللتتننسسييقق ممعع االلأأععضضااء

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 

SSAC At-Large 

 ححدد االلققرراارر

أأوولل ممررةة 

٪66 ممنن االلأأصصووااتت 
للااححققًاا 

٪75 ممنن االلأأصصووااتت 

ببااللتتننسسييقق 
ممعع االلأأععضضااء   االلأأصصووااتت

ففيي ححااللةة تتللببييةة 
ححدد ااتتخخااذذ االلققرراارر 

االلأأععضضااء 
سسييققوومم 
االلممججللسس 
 االلممببااششرر

ببإإععااددةة ننظظرر 

ييتتععيينن ععللىى 
إإععااددةة ممججللسس االلإإددااررةة 

 ننظظرر

 أأ
 SO وو AC  ___

 
 

 االلأأههدداافف  
االلممييززااننييةة 

االلممععتتممددةة 

 ممججللسس االلإإددااررةة

االلتتععللييققااتت 
 االلععااممةة

ممييززااننييةة 
ICANN 

 بب
تتتتسسبببب ففيي 
ااععتتررااضض ععللىى 

 تتممككيينن االلممججتتممعع

 تتععتتممدد
ممسسووددةة 
ممييززااننييةة 
ICANN 

 جج

 ههـ دد

 االلووصصفف
سستتممننحح ههذذهه االلسسللططةة االلممججتتممعع االلققددررةة ععللىى ررففضض 

االلتتغغييييررااتت االلممققتتررححةة ععللىى االلللوواائئحح ببععدد ااععتتممااددههاا 
 ممنن ققببلل ممججللسس االلإإددااررةة ووللككنن ققببلل تتففععييللههاا.

 ممنن ييممككننهه ببددء االلططللبب؟
سستتععمملل ععممللييةة االلممججتتممعع االلششااممللةة ععللىى ططررحح االلسسؤؤاالل٬، ممعع ببددء 

 )AC( أأوو أأححدد االلللججاانن االلااسستتششااررييةة )SO( أأححدد ممننظظممااتت االلددععمم
 للععممللييةة االلططللبب.

 مماا ههيي االلأأسسسس االلتتيي ييممككننههمم االلببددء ببننااءً ععللييههاا؟
ممنن االلممححتتمملل أأنن ييككوونن ذذللكك ععننددمماا ييتتررتتبب ععللىى تتغغييييرر ممققتتررحح 

تتععددييلل االلممههاامم ووااللااللتتززااممااتت ووااللققييمم االلأأسسااسسييةة٬، أأوو ييككوونن للهه 
تتأأثثييرر سسللببيي ععللىى ققددررةة ICANN ععللىى تتللببييةة أأغغررااضضههاا ففيي 

ررأأيي االلممججتتممعع٬، ووللككننهه سسييككوونن ممتتووففررًاا ككرردد ععللىى أأيي تتغغييييرر 
 ممققتتررحح ففيي االلللوواائئحح.

 االلأأمموورر االلممططللووببةة للللببددء؟
سسييتتمم إإددررااجج ممممااررسسةة االلسسللططةة ضضممنن ععممللييةة ااععتتمماادد االلللوواائئحح 

)ررببمماا إإططاارر ززممننيي ممنن أأسسببووععيينن ععققبب ااععتتمماادد ممججللسس االلإإددااررةة(. ككمماا 
ييججبب أأنن ييققوومم رردد ممججللسس االلإإددااررةة ببااسستتييععاابب االلتتععللييققااتت ووإإججررااء 

تتععددييللااتت ووااققتتررااحح ممججممووععةة ججددييددةة ممنن االلتتععددييللااتت ععللىى 
 االلللوواائئحح.

 

 االلححددوودد االلممووضضووععةة للممننعع إإسسااءةة االلااسستتخخدداامم؟
للاا تتتتييحح ههذذهه االلسسللططةة للللممججتتممعع إإععااددةة صصييااغغةة تتغغييييرر للوواائئحح 

ممققتتررححةة: ففههيي ععممللييةة ررففضض٬، تتششييرر إإللىى أأنن االلممججتتممعع غغييرر 
ررااضضٍ. ووللاا ييووججدد ححدد ععللىى ععدددد االلممررااتت االلتتيي ييممككنن ررففضض 

تتغغييييرر ممققتتررحح ففييههاا٬، ووللككنن االلححدد ههوو االلأأغغللببييةة االلسسااححققةة 
 للللححدد ممنن ااححتتممااللييةة إإسسااءةة ااسستتخخدداامم ههذذهه االلسسللططةة.
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 سسللططةة ااععتتمماادد االلتتغغييييررااتت ععللىى االلللوواائئحح االلأأسسااسسييةة
 3 االلممججتتممعع

 ككييفف تتععمملل؟

 تتصصووييتت االلممججتتممعع االلأأووسسعع ببااللتتننسسييقق ممعع االلأأععضضااء

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 

SSAC At-Large 

 ححدد االلققرراارر

75٪ 
ممنن االلأأصصووااتت 

للصصااللحح 

 بب أأ

  جج
ففيي ححااللةة تتططببييقق االلأأععضضااء 

للللققرراارر ممنن خخللاالل ااععتتمماادد 
االلتتغغييييرر 

ببااللتتننسسييقق ممعع 
االلأأععضضااء 

 االلأأصصووااتت

ففيي ححااللةة تتللببييةة 
ححدد ااتتخخااذذ االلققرراارر 

 ممججللسس االلإإددااررةة
 االلتتغغييييرر

ععلل ييععررضض
 ىى

االلللوواائئحح 
االلأأسسااسسيي

 ةة

 االلووصصفف
سستتششككلل ههذذهه االلسسللططةة ججززءاًا ممنن االلععللييةة االلممذذككووررةة 

للللااتتففااقق ععللىى أأيي تتغغييييررااتت ععللىى االلللوواائئحح 
"االلأأسسااسسييةة". ييتتططللبب االلأأممرر أأنن ييممننحح االلممججتتممعع 

ممووااففققةة إإييججااببييةة للأأيي تتغغييييرر٬، ووععممللييةة ااتتخخااذذ ققرراارر 
 ممششتترركك ببيينن ممججللسس االلإإددااررةة ووااللممججتتممعع.

 ممنن ييممككننهه ببددء االلططللبب؟
للاا ييووججدد ططللبب٬، ععممللييةة للممججللسس االلإإددااررةة ووااللممججتتممعع. ييججووزز للممججللسس 

االلإإااررةة ااققتتررااحح إإضضااففةة للاائئححةة أأسسااسسييةة أأوو إإززااللةة أأححدد االلللوواائئحح 
 االلأأسسااسسييةة.

 تتتتططللبب ههذذهه االلععممللييةة ددررججةة ععااللييةة ممنن ددععمم االلممججتتممعع.

 مماا ههيي االلأأسسسس االلتتيي ييممككننههمم االلببددء ببننااءً ععللييههاا؟
للححممااييةة االلأأححككاامم االلووااررددةة ففيي االلللوواائئحح٬، ييننظظرر االلممججتتممعع ففيي أأنن 

تتككوونن للااززممةة٬، ووييتتمم ببددء االلععممللييةة االلتتللققاائئييةة ععننددمماا ييتتمم 
 ااققتتررااحح ععممللييةة إإضضااففةة أأوو ااسستتببععاادد للاائئححةة أأسسااسسييةة.

 االلأأمموورر االلممططللووببةة للللببددء؟
سسييتتمم إإددررااجج االلأأططرر االلززممننييةة ففيي ععممللييةة االلتتخخططييطط ووتتححددييدد 

االلممييززااننييةة للضضمماانن أأنن االلررففضض االلففرردديي للنن ييععططلل ببصصووررةة غغييرر 
 ممننااسسببةة ععممللييةة االلتتخخططييطط ووتتححددييدد االلممييززااننييةة.

 االلححددوودد االلممووضضووععةة للممننعع إإسسااءةة االلااسستتخخدداامم؟
 للاا ييووججدد
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 )SO/AC( ااسستتببععاادد أأععضضااء ممججللسس االلإإددااررةة االلأأففرراادد  سسللططةة
 4 االلممججتتممعع

 ممنن ييققوومم ببااللتتصصووييتت: ننممووذذجج ممننظظممااتت االلددععمم/االلللججاانن االلااسستتششااررييةة
تتصصووييتت االلججههةة االلممععييننةة ففققطط ععللىى ااسستتببععاادد ععضضوو )أأععضضااء( ممججللسس االلإإددااررةة االلتتااببععيينن 

 للههاا

 ككييفف تتععمملل؟

  أأ

 أأ

 دد جج بب

CCNSO ASO 

GNSO At-Large 

)AC أأوو SC( ككلل ذذللكك ددااخخلل االلممننظظممةة االلممججتتممععييةة االلممععييننةة 

تتمم ببددء االلععممللييةة 
االلممننظظممةة ببووااسسططةة 

االلممججتتممععييةة االلممععييننةة 
)AC أأوو SC( 

االلأأسسسس االلووااررددةة ففيي ننظظرر 
االلططللبب ممنن خخللاالل 

االلتتصصووييتت ضضممنن االلججههةة 
 االلممععييننةة

 )سسييتتمم تتححددييدد االلححدد(

االلتتصصووييتت 
 ععللىى االلااسستتببععاادد

 )سسييتتمم تتححددييدد االلححدد(

االلااسستتببععاادد ووببددء 
 ععممللييةة إإععااددةة االلتتععيييينن

ببددء ععممللييةة إإععااددةة 
 االلتتععيييينن

 االلتتصصووييتت االلتتصصووييتت

 االلتتصصووييتت االلتتصصووييتت

 االلووصصفف
ييممككنن أأنن تتققوومم ممننظظممةة االلممججتتممعع االلتتيي ععييننتت ععضضوو 

ممججللسس إإددااررةة ممححدددد ببإإننههااء ععممللههمم ووببددء ععممللييةة إإععااددةة 
تتععيييينن. ييتتممثثلل االلأأسسللووبب االلععاامم٬، االلممتتسسقق ممعع 

االلققااننوونن٬، ففيي أأنن تتككوونن االلججههةة االلممععييننةة ههيي االلججههةة 
 االلممسستتببععددةة.

 ممنن ييممككننهه ببددء االلططللبب؟
ييممككنن أأنن تتققوومم ككلل ممننظظممةة ممججتتممعع تتععيينن ععضضوو ممججللسس إإددااررةة 
ممححدددد ببإإننههااء ششغغللهه للممننصصببهه ققببلل ااننتتههااء االلممددةة االلممححددددةة للهه 
 ووببددء ععممللييةة إإععااددةة تتععيييينن.

ببااللننسسببةة للأأععضضااء ممججللسس االلإإددااررةة االلسسببععةة االلذذيينن تتععييننههمم 
ممننظظممااتت االلددععمم أأوو ممججتتممعع At-Large )أأوو االلأأققسساامم االلففررععييةة 

ضضممننههاا أأوو ضضممنن GNSO(٬، ععممللييةة تتققووددههاا االلممننظظممةة االلممععييننةة أأوو 
االلققسسمم االلففررععيي ووااللتتيي سستتؤؤدديي إإللىى ااسستتببععاادد ععضضوو ممججللسس 

 االلإإددااررةة.

 مماا ههيي االلأأسسسس االلتتيي ييممككننههمم االلببددء ببننااءً ععللييههاا؟
تتككممنن أأسسسس ببددء ععممللييةة االلااسستتببععاادد ضضممنن االلممننظظممةة االلتتيي ععييننتت 

ععضضوو ممججللسس االلإإددااررةة؛ ووسسييتتمم تتححددييدد ححددوودد االلتتصصووييتت االلتتيي 
 تتققررررههاا االلممججممووععااتت ذذااتت االلصصللةة.

 
 

 االلأأمموورر االلممططللووببةة للللببددء؟
سستتؤؤسسسس االلممننظظممااتت االلممععييننةة ععممللييااتتههمم االلخخااصصةة ووتتضضعع ححددوودد 

 االلتتصصووييتت االلممسسببببةة للللااسستتببععاادد.
 

 االلححددوودد االلممووضضووععةة للممننعع إإسسااءةة االلااسستتخخدداامم؟
سسييككوونن أأععضضااء SO/AC االلممننتتخخببيينن للأأععضضااء ممججللسس االلإإددااررةة  
ههمم االلججههةة االلممسستتببععددةة. سسييتتررتتبب ععللىى االلااسستتببععاادد ببددء ععممللييةة 

تتععيييينن  
 ممححددددةة ممسسببققًاا
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 ممنن ييققوومم ببااللتتصصووييتت: ننممووذذجج للججننةة االلتتررششييحح

)NomCom( سسللططةة ااسستتببععاادد أأععضضااء ممججللسس االلإإددااررةة االلأأففرراادد 
 4 االلممججتتممعع

 ككييفف تتععمملل؟
 

  أأ                                 بب

 بب

 دد جج

 ححدد االلققرراارر

75٪ 
ممنن االلأأصصووااتت 

للصصااللحح 

ببددء ععممللييةة إإععااددةة 
 االلتتععيييينن

االلتتصصووييتت 
ععللىى                
          االلااسستتببععاادد
     )سسييتتمم تتححددييدد 

 االلححدد(

االلااسستتببععاادد ووببددء 
 ععممللييةة إإععااددةة االلتتععيييينن

االلننظظرر ممنن ققببلل 
NomCom 

للللأأسسسس االلووااررددةة ففيي 
 االلططللبب

 ععللىى االلأأققللططللبب 
2 ممنن ممننظظممااتت 
االلددععمم/االلللججاانن 
 االلااسستتششااررييةة

75٪ 
ممسستتووىى االلددععمم 
ممططللووبب للااتتخخااذذ 
ققرراارر للصصااللحح 
 االلااسستتببععاادد

m ججممييعع ذذللكك ففيي 

NOMCOM 

 إإمماا:
1. NOMCOM ةة  

2. NOMCOM االلخخااصصةة "للللااسستتببععاادد" 

 االلتتصصووييتت

 االلووصصفف
ييتتممثثلل االلأأسسللووبب االلععاامم٬، االلممتتسسقق ممعع االلققااننوونن٬، ففيي 

أأنن تتككوونن االلججههةة االلممععييننةة ههيي االلججههةة االلممسستتببععددةة. 
ووييسسرريي ههذذاا أأييضضاًا  

.NomCom ععللىى 

 ممنن ييممككننهه ببددء االلططللبب؟
سستتععمملل ععممللييةة االلممججتتممعع االلششااممللةة ععللىى ططررحح االلسسؤؤاالل. ككمماا ييججبب 

ببددء ععممللييةة ااسستتببععاادد ممنن خخللاالل ططللبب ااثثننيينن ععللىى االلأأققلل ممنن 
ممننظظممااتت االلددععمم أأوو االلللججاانن االلااسستتششااررييةة )أأوو ممججممووععةة أأصصححاابب 
ممصصللححةة ممنن GNSO(. ووسسييننصص ههذذاا االلططللبب ععللىى أأسسبباابب 

 االلسسععيي إإللىى االلااسستتببععاادد.

 مماا ههيي االلأأسسسس االلتتيي ييممككننههمم االلببددء ببننااءً ععللييههاا؟
تتتتمم ممننااققششةة أأسسسس االلااسستتببععاادد االلممععررووضضةة ففيي االلططللبب ددااخخلل 

 ممننظظممااتت آآللييةة االلممججتتممعع.
ووتتسسععىى CCWG إإللىى تتععققييببااتت االلممججتتممعع ععللىى ههذذاا ووتتععررضض 

 خخيياارريينن للننظظررههمماا:
 1. أأنن ييققرررر أأععضضااء NomCom ففيي ووققتت تتققددييمم االلططللبب.

2. ييممككنن إإننششااء للججننةة خخااصصةة ممنن NomCom للللتتععاامملل ممعع 
 ططللببااتت االلااسستتببععاادد.

 االلأأمموورر االلممططللووببةة للللببددء؟
سسووااء ككااننتت ججههةة ااتتخخااذذ االلققرراارر ههيي ممننظظممااتت االلددععمم أأوو االلللججاانن 

االلااسستتششااررييةة أأوو للججننةة االلتتررششييحح٬، ففإإنن االلااسستتببععاادد سسييتتططللبب 
ممسستتووىى ددععمم ببننسسببةة ]75٪[ )أأوو مماا ييععااددللهه( للااتتخخااذذ ققرراارر للصصااللحح 

 االلااسستتببععاادد.

 االلححددوودد االلممووضضووععةة للممننعع إإسسااءةة االلااسستتخخدداامم؟
ييججبب ووضضعع ححددوودد تتصصووييتت ممررتتففععةة للأأيي ععممللييةة ااسستتببععاادد ووذذللكك 

للممننعع أأيي ااسستتخخدداامم ططاائئشش للللععممللييةة ووضضمماانن ووججوودد آآللييةة االلممللااذذ 
 االلأأخخييرر.
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 سسللططةة ااسستتععااددةة ممججللسس إإددااررةة ICANN ببااللككاامملل
 5 االلممججتتممعع

 ككييفف تتععمملل؟

 تتصصووييتت االلممججتتممعع االلأأووسسعع ببااللتتننسسييقق ممعع االلأأععضضااء

 أأ

 ههـ

 دد جج بب

CCNSO ASO 

GAC 

GNSO 

RSSAC 

SSAC At-Large 

 ححدد االلققرراارر

75٪ 
ممنن االلأأصصووااتت 

للصصااللحح 

ططللبب ممققددمم ممنن 3 ممنن 
 ووللججاانن SOممننظظممااتت 

AC ،ببووااححدد ععللىى ٬
 االلأأققلل للككلل ممننههاا

تتععيييينن االلففتتررةة 
 االلززممننييةة ححتتىى
تتققوومم ممننظظممااتت 
االلددععمم/ االلللججاانن 
االلااسستتششااررييةة 

ببااللممددااووللةة 
 ووااللممننااققششةة

 SO/AC تتققرررر ككلل
ككييففييةة 

ععللىى االلتتصصووييتت 
 االلممووضضووعع

ييببددأأ تتععيييينن ممججللسس االلإإددااررةة 
 ببااللإإننااببةة أأوو

 آآللييةة أأخخررىى للللااسستتممرراارر

االلإإججممااعع ععببرر 
 االلممججتتممععااتت

 أأوو

ممنن ججممييعع االلددععمم االلممتتووففرر ضضممنن 
 ٪75 آآللييةة االلممججتتممعع

 االلووصصفف
سستتتتييحح ههذذهه االلسسللططةة للللممججتتممعع االلتتسسبببب ففيي 

 ااسستتببععاادد ممججللسس إإددااررةة ICANN ببااللككاامملل.

 ممنن ييممككننهه ببددء االلططللبب؟
سسييببددأأ االلممججتتممعع ااسستتخخدداامم ههذذهه االلسسللططةة ععللىى االلططللبب للثثللثثيي 
ممننظظممااتت االلددععمم أأوو االلللججاانن االلااسستتششااررييةة ففيي ICANN ممعع تتققددييمم 
االلططللبب ممنن ققببلل ووااححددةة ععللىى االلأأققلل ممنن ممننظظممااتت االلددععمم ووووااححددةة ععللىى 
 االلأأققلل ممنن االلللججاانن االلااسستتششااررييةة.

 مماا ههيي االلأأسسسس االلتتيي ييممككننههمم االلببددء ببننااءً ععللييههاا؟
ققدد تتووججدد ممووااققفف للاا ييننظظرر ففييههاا إإللىى ااسستتببععاادد أأععضضااء ممججللسس 

إإددااررةة ICANN االلأأففرراادد ككتتددببييرر ككااففٍ للللممججتتممعع -- ححييثث 
تتصصببحح ممججممووععةة ممنن االلممششككللااتت ممتتررسسخخةة للللغغااييةة ححتتىى ييررغغبب 

االلممججتتممعع ففيي ااسستتببععاادد ممججللسس ICANN ببااللككاامملل ففيي ققرراارر 
 ووااححدد.

 االلأأمموورر االلممططللووببةة للللببددء؟
سسييككوونن ممنن االلممففضضلل للااتتخخااذذ ققرراارر ممنن ههذذاا االلننووعع أأنن ييككوونن 
ننتتييججةة إإججممااعع ععببرر االلممججتتممععااتت. ععننددمماا للاا ييككوونن ههذذاا االلإإججممااعع 

ووااضضححًاا٬، سسييتتططللبب االلأأممرر ققييممةة ححددييةة ممررتتففععةة ببصصووررةة ممااسسببةة 
للممممااررسسةة ههذذهه االلسسللططةة٬، ]75٪[ ممنن ججممييعع االلددععمم االلممتتووففرر ضضممنن 

 آآللييةة االلممججتتممعع للتتككوونن ححااسسممةة للصصااللحح تتططببييققهه.

 االلححددوودد االلممووضضووععةة للممننعع إإسسااءةة االلااسستتخخدداامم؟
تتمم ااخختتيياارر االلححدد االلممررتتففعع للللببددء للممننعع أأيي ممننظظممااتت ددععمم أأوو 
للججاانن ااسستتششااررييةة ممنن إإممككااننييةة ممننعع ااسستتددععااء ممججللسس االلإإددااررةة٬، 

ووللككنن أأييضضًاا ببأأععللىى مماا ييممككنن ببددوونن ججععلل ذذللكك ممسستتححييلل 
االلححددووثث. ووييتتممثثلل االلممتتططللبب للججممييعع االلددععمم / االلممععااررضضةة 

االلققااببللةة للللتتسسججييلل االلممططللووبب ععددههاا ففيي تتججننبب ععددمم االلممششااررككةة 
 االلتتيي تتققلللل االلححدد االلففععاالل للااتتخخااذذ االلققرراارر.
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N ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة االلممححسسننةة االلممووصصىى ببههاا ففيي 

 IRP مماا ههوو االلججددييدد؟

P ممججللسس 

IRP دد  
 ققررااررااتتههاا ممللززممةة   • 

 تتتتييحح ممررااججععةة االلااممتتثثاالل االلممووضضووععيي ووااللإإججرراائئيي • 
P أأككثثرر ققااببللييةة للللووصصوولل ممنن ححييثث ممنن ييممككننهه ببددء  • 

 تتتتضضممنن تتككللففةة أأققلل • 
 للددييههاا ممججللسس ققاائئمم ججددييدد ممنن سسببععةة أأششخخااصص • 

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Draftممققتتررحح CCWG - االلممسسااءللةة٬، 4 ممااييوو ٬2015، للممززييدد ممنن االلتتففااصصييلل ووااللتتععللييققااتت٬، ققمم ببززييااررةة 
 +Report



N ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة االلممححسسننةة االلممووصصىى ببههاا ففيي 

 IRP ممججللسس IRP االلججددييدد
ييتتممثثلل أأسسااسس االلتتووصصييةة ففيي ممججللسس ممككوونن ممنن 7 أأععضضااء ييتتووللوونن ممههاامم ققضضاائئييةة / تتححككييممييةة ممسستتققللةة ببااللككاامملل  

.ICANN للممججتتممعع 

تتررششحح ججههااتت 
االلتتححككييمم االلددووللييةة 

االلخخااررججييةة 
 االلممررششححيينن

ييخختتاارر ممججللسس إإددااررةة 
ICANN أأععضضااء االلممججللسس 

 االلممححتتمملليينن
 ووييتتققررحح االلتتأأككييدد.

سستتؤؤككدد آآللييةة 
االلممججتتممعع 

 االلتتععييييننااتت

ممتتننووعع ثثققااففييًاا ووججغغررااففييًاا  
)االلللغغةة االلإإننججللييززييةة ههيي االلللغغةة 

 االلررئئييسسييةة
 + االلتتررججممةة ععنندد االلححااججةة(

خخببررااء ببااررززوونن ففيي االلتتححككييمم  
Nااللددوولليي وو 

)ممعع ووصصوولل إإللىى خخببررااء 
 إإضضااففيييينن(

 ممددةة ثثااببتتةة

 االلممددةة ممححددووددةة

ممسستتققلل ععنن ٬ICANN، ببمماا ففيي 
ذذللكك ممننظظممااتت االلددععمم ووااللللججاانن 

N االلااسستتششااررييةة ففيي 

N تتععووضضهه 

ععممللييةة ااخختتيياارر أأععضضااء 
 االلللججننةة

 خخصصاائئصص االلللججننةة

P ممججللسس 
ICANN 

 ممججللسس االلإإددااررةة

IRP 

IRP 
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N ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة االلممححسسننةة االلممووصصىى ببههاا ففيي 

P تتققددييمم IRP 

 ممنن ييممككننهه ططللبب IRP؟
ييممككنن للأأيي ششخخصص ببددء IRP إإذذاا ككاانن ممتتأأثثررًاا ببصصووررةة ممااددييةة ممنن ققببلل إإججررااءااتت أأوو إإغغففااللااتت ICANN ببااللممخخااللففةة للععققدد تتأأسسييسس ICANN وو/

أأوو االلللوواائئحح٬، ببمماا ففيي ذذللكك االلااللتتززااممااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففيي ببيياانن االلممههاامم االلممققتتررحح٬، ووااللااللتتززااممااتت ووااللققييمم االلأأسسااسسييةة٬، ووسسييااسسااتت 
.I 

 
 

P ععممللييةة 

االلققرراارر االلذذيي تتمم االلووصصوولل  ععممللييةة IRP االلممتتببععةة تتققددييمم IRP للننظظررهه
 إإللييهه

ICANN 
 ممججللسس االلإإددااررةة

 ججههوودد االلححلل ببححسسنن ننييةة أأيي ششخخصص ممتتضضرررر ممااددييًاا

P ممججللسس P ممججللسس 
IRP 

1 2 3 

5 6 4 

إإججررااءااتت ممججللسس 
 االلإإددااررةة
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N ععممللييةة االلممررااججععةة االلممسستتققللةة االلممححسسننةة االلممووصصىى ببههاا ففيي 

P ققررااررااتت IRP 

I االلووصصوولل إإللىى االلققررااررااتت 
تتصصلل للققرراارر ممنن خخللاالل إإننششااء 
ممججللسس ممنن ششخخصص أأوو ثثللااثثةة 

أأششخخااصص ممنن االلممججللسس االلققاائئمم 
 االلممككوونن ممنن 7 أأششخخااصص.

 خخصصاائئصص االلققرراارر

 ممججللسس ممنن ششخخصص ووااححدد

 ICANN ييتتففقق ككلل ممنن
ووااللططررفف االلممششتتككيي ععللىى 

 ععضضوو االلممججللسس

 ممججللسس ممنن ثثللااثثةة أأششخخااصص

ييخختتاارر ككلل ممنن ICANN ووااللططررفف 
االلممششتتككيي ععضضووًاا ببااللممججللسس٬، ففيي 
ححيينن ييخختتاارر االلععضضوواانن االلععضضوو 

 االلثثااللثث

 االلققررااررااتت االلممححتتممللةة
تتتتممثثلل االلققررااررااتت االلممححتتممللةة ففيي 

أأنن أأيي إإججررااء )أأوو إإغغففاالل( ككاانن ممخخااللففًاا 
للععققدد تتأأسسييسس ICANN وو/أأوو 

االلللوواائئحح٬، ببمماا ففيي ذذللكك االلااللتتززااممااتت 
االلممننصصووصص ععللييههاا ففيي ببيياانن االلممههاامم 

االلممققتتررحح٬، ووااللااللتتززااممااتت ووااللققييمم 
 االلأأسسااسسييةة.

ننااتت
 جج ممنن

ممللززمم ععللىى ICANN ووللاا 
ييخخضضعع للللططععنن ععللييهه )سسووىى 
 ببصصووررةة ممححددووددةة للللغغااييةة(

ممووثثقق ووببأأسسبباابب ووججييههةة 
ااسستتننااددًاا إإللىى االلممععااييييرر 

 االلسسااررييةة

ييتتمم االلووصصوولل إإللييهه ففيي االلووققتت 
 االلممححدددد

ييتتععيينن ععللىى االلأأععضضااء االلننظظرر ببععممقق 
 االلححااللااتت االلسسااببققةة االلممووججووددةةففيي 

أأثثننااء ااتتخخااذذ االلققرراارر للللممسسااععددةة ففيي 
تتممككيينن االلااتتسسااقق ففيي االلتتععاامملل ممعع 

 االلققضضاايياا ممعع ممرروورر االلووققتت

P ممججللسس 

 االلققرراارر


