
	  

ICANN) في ASOمذكرةة تفاهھھھم منظمة ددعم االعناوويین (  
. االمنظمة1  

االدوورر وواالمسؤووليیاتت وومهھامم  NRO)٬، ستؤدديي NROوومنظمة مواارردد ااألررقامم ( ICANNبموجب هھھھذهه ااالتفاقيیة بيین 
ASO  كما هھھھو محددد في لواائحICANN  ووكما مشارر إإليیهھ في االنظامم االدااخلي لـICANN ]ICANN-

BYLAWS.[  
. االغرضض2  

هھھھذهه االمذكرةة ألغرااضض:تم ووضع   
تحديید ااألددوواارر وواالعمليیاتت االدااعمة لوضع االسيیاساتت االعالميیة٬، بما فيیهھا االعالقة بيین مجتمع عناوويین ااإلنترنت (ممثال في • 

NROوو (ICANN ضمن تنفيیذ هھھھذهه ااإلجرااءااتت؛  
يیدةة٬، ووبشأنن ااالعتراافف بسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة االجد ICANNتحديید آآليیاتت تقديیم االتوصيیاتت إإلى مجلس •   
ااألخرىى٬، بما  ICANNتحديید ااإلجرااءااتت االمتاحة وواالمفتوحة وواالشفافة وواالموثقة الختيیارر ااألفراادد للعمل في هھھھيیئاتت • 

االمتخصصة. ICANNووااختيیارر أأعضاء مختلف االلجانن االداائمة ووهھھھيیئاتت  ICANNفيیهھا ااختيیارر مدررااء   
. مجلس االعناوويین3  

أأ. االتكويین.  
.NROمن أأعضاء مجلس أأررقامم  ASOيیتألف مجلس عناوويین   

بب. االمسؤووليیاتت.  
هھھھو االمسؤوولل عن ااألددوواارر االتنظيیميیة لـ: ASOمجلس عناوويین   

. االقيیامم بدوورر في عمليیة ووضع االسيیاساتت االعالميیة كما هھھھو موضح في االمرفق (أأ) من هھھھذهه االوثيیقة.1  
االجديیدةة٬، ووفقا للمتطلباتت  RIRsبشأنن ااالعتراافف بسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  ICANN. تقديیم توصيیاتت إإلى مجلس 2

] حاليیاً.ICP-2وواالسيیاساتت االمتفق عليیهھا ووكما موضح في االوثيیقة [  
٬، ووتنفيیذ أأيي ICANNااألخرىى٬، ووال سيیما في مجلس  ICANN. تحديید ااإلجرااءااتت الختيیارر ااألفراادد للعمل في هھھھيیئاتت 3

ااألددوواارر االمسندةة إإلى مجلس االعناوويین في مثل هھھھذهه ااإلجرااءااتت.  
على سيیاسة تخصيیص مواارردد ااألررقامم٬، جنباً إإلى جنب مع سجالتت ااإلنترنت  ICANNإإلى مجلس . تقديیم االمشوررةة 4

.RIRsااإلقليیميیة   
تعيیيین ررئيیس مجلس االعناوويین ووتحديید  . ووضع إإجرااءااتت لمماررسة ااألعمالل االتجارريیة في ددعم مسؤووليیاتهھم٬، ووال سيیما5

للمواافقة عليیهھا. NROاالمسؤووليیاتت االرئيیس. يیتم تقديیم جميیع هھھھذهه ااإلجرااءااتت إإلى االمجلس االتنفيیذيي لـ   
جج. االعالقاتت االمتباددلة.  

مجلس تنسيیق االعالقاتت مع سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة االناشئة وواالعالقاتت االمتباددلة من  ASOيیجب على مجلس عناوويین 
ااألخرىى. ICANN كيیاناتت  

٬، بناًء على ااالعتراافف بالمصالح NROيیتم تحددد جميیع االوظظائف االتنسيیق من خاللل ااتفاقيیاتت توااصل مكتوبة مع 
االمتباددلة.  

ستكونن جميیع االمناصب االتنسيیق ليیس لهھا حق االتصويیت.  
 

دد. إإعفاء أأعضاء مجلس االعناوويین.  
ااالستقالة في أأيي ووقت عبر تقديیم إإشعارر خطي إإلى مجلس عناوويین  ASOفي االوقت االذيي جوزز لعضو مجلس عناوويین 

ASO ٬، ووأأمانة االعامة لـNRO ٬، ووااألميین االعامم لـICANN قد تتم إإززاالة أأحد أأعضاء مجلس عناوويین .ASO  االقاددمم من
لة في حا ASOمحدددةة من تلك االمنطقة ووفقاً إلجرااءااتهھا االمنشوررةة. وويیعتبر هھھھناكك شاغر في مجلس عناوويین  RIRمنطقة 

ووفاةة أأوو ااستقالة٬، أأوو إإعفاء أأيي عضو. ووعندما يیحدثث شاغر في منصب ما٬، فيینبغي ملء هھھھذاا االمنصب بتعيیيین االمؤقتة من 
االقاددمة  في  ASOللمنطقة االمتأثرةة. يیجب أأنن يیكونن هھھھذاا االتعيیيین مؤقتاً للفترةة حتى ااالنتخاباتت مجلس عناوويین  RIRقبل 

 RIRبٍق على شرطط أأنن يیُمأل هھھھذاا االمنصب عن ططريیق ااالنتخابب. يیقومم تلك االمنطقة في االوقت إإذذاا كانن هھھھناكك أأيي ووقت مت
.ICANNاالعامة ووااألميین االعامم لـ  NROفي االمنطقة االمتأثرةة بإعطاء إإشعارر خطي عن هھھھذهه ااألنشطة إإلى أأمانة   

هھھھـ. ااألجورر وواالتسديید.  
يیجوزز أليي عضو من أأعضاء مجلس االعناوويین تلقي أأيي أأجورر عن خدماتهھ أأوو خدماتهھا كعضو في مجلس االعناوويین.  ال

نفقاتت االسفر ووااإلقامة االفعليیة وواالضروورريیة  NROوومع ذذلك٬، يیحق ألعضاء مجلس االعناوويین بناء على ططلبهھم٬، تأنن تسددد 
وواالمعقولة االتي تحملوهھھھا في أأددااء ووااجباتهھم.  



. االسكرتارريیة4  
جميیع االخدماتت االسكرتارريیة لدعم االوظظائف االمنصوصص عليیهھا في هھھھذهه ااالتفاقيیة. NROتوفر   
. عمليیة ووضع االسيیاساتت االعالميیة5  

يیتم تعريیف االسيیاساتت االعالميیة في نطاقق هھھھذهه ااالتفاقيیة على أأنهھا سيیاساتت مواارردد أأررقامم ااإلنترنت االتي وواافق عليیهھا جميیع 
٬، ووتتطلب إإجرااءااتت محدددةة أأوو االنتائج ICANNووضع سيیاساتهھم وو ووفقاً إلجرااءااتت RIRsسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 

ألجل االتنفيیذ. ICANNأأوو أأيي هھھھيیئة خاررجيیة متصلة بـ  IANAمن جانب   
ووسيیتم ووضع االسيیاساتت االعالميیة في سيیاقق هھھھذهه ااالتفاقيیة٬، ووفقا لإلجرااءااتت االمعرفة من خاللل ملحق االمرفقاتت (أأ) لمذكرةة 

االتفاهھھھم هھھھذهه.  
االسيیاساتت االعالميیة االمقترحة ووفقاً إلجرااءااتت ووضع االسيیاساتت  ICANNصدقق مجلس بموجب هھھھذهه ااالتفاقيیة سيی

هھھھذهه ااإلجرااءااتت  ICANN. ووستنشر ICANNاالعالميیة٬، ووذذلك باستخداامم إإجرااءااتت االمرااجعة على االنحو االذيي تحدددهه 
) يیوماً من تارريیخ توقيیع هھھھذهه ااالتفاقيیة من قبل جميیع ااألططراافف.90في موعد ال يیتجاووزز تسعيین (  

مناططق االخدمة. 6  
بضمانن شمولل  NROبطريیقة من ااختيیاررهھھھم. يیقومم  RIRتحددد االمناططق االتي يیخدمهھا كل من سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 

جميیع مجاالتت االخدمة االممكنة.  
. االتحكيیم7  

ااألنشطة االمذكوررةة في مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه٬، يیتعيین على بخصوصص  ICANNفي نزااعع مع  NROفي حالل ووقوعع 
NRO أأوو أأيي مكانن آآخر وومثلهھ ووكما متفق عليیهھ بيین  عبر قوااعد غرفة االتجاررةة االدووليیة في وواليیة برمودداام ترتيیب االتحكيی
NRO ووICANN يیجب أأال يیقررر موقع االتحكيیم االقواانيین االتي يینبغي تطبيیقهھا في تقيیيیم هھھھذهه ااالتفاقيیة أأوو االنزااعع من هھھھذاا .
االقبيیل.  
ASO. االمرااجعة االدوورريیة لـ 8  

 NRO]٬، ستوفر ICANN ]ICANN-BYLAWSمن االنظامم االدااخلي لـ  4االراابعة٬، االبند باإلشاررةة إإلى أأحكامم االماددةة 
آآليیاتهھا االخاصة بالمرااجعة.  

. االمرااجعة االدوورريیة لمذكرةة االتفاهھھھم9  
سيیقومم االموقعونن على مذكرةة االتفاهھھھم ددوورريیاً بمرااجعة االنتائج وواالعوااقب االمترتبة على تعاوونهھم في إإططارر مذكرةة االتفاهھھھم. 

يینظر االموقعونن في االحاجة إإلى إإددخالل تحسيیناتت على مذكرةة االتفاهھھھم ووتقديیم ااقترااحاتت مناسبة لتعديیلهھا  عند ااالقتضاء٬،
ووتحديیث ترتيیباتهھا وونطاقهھا. يیمكن فقط تعديیل مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه أأوو ااإلضافة إإليیهھا خطيیاً بتوقيیع ااألططراافف.  

. أأحكامم أأخرىى10  
 ARINوو APNICوو ICANNل محل مذكرةة االتفاهھھھم االموقعة بيین باررااً من تارريیخ االتوقيیع تستبدلل هھھھذهه ااالتفاقيیة ووتحتااع
من خاللل  ٬LACNIC، وواالمدررجة الحقاً من قبل ٬2001، وواالمعدلة في يینايیر 1999أأكتوبر  18في  RIPE NCCوو

.2002االضم في ااكتوبر عامم   
. عامم11  

ال يیجوزز تفسيیر أأيي شيء في مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه إلنشاء أأوو شرااكة أأوو مشرووعع مشتركك أأوو فرضض أأيي ثقة أأوو شرااكة أأوو 
ووااجب مماثل بيین أأيي من ااألططراافف ووعلى أأيي ططرفف٬، بما في ذذلك بصفة ووكيیل٬، أأوو ررئيیس أأوو اامتيیازز من أأيي ططرفف آآخر.  

أأوو يیكونونن مسؤووليین عن٬، أأيي بيیانن٬، أأوو تمثيیل٬، أأوو غيیر ما هھھھو منصوصص عليیهھ في مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه٬، ال يیلتزمم ااألططراافف 
ووعد أأوو ااتفاقق أأوو تعهھد ملزمم آآخر من أأيي نوعع نيیابة عن أأيي ططرفف آآخر٬، ددوونن االمواافقة االخطيیة االمسبقة من ذذلك االطرفف.  
إإنن عدمم مماررسة أأوو تأخيیر مماررسة أأيیة سلطة أأوو حق أليي ططرفف ال يیعني أأنهھ تناززلل عن ذذلك االحق أأوو تلك االسلطة٬، ووال 

سة سلطة مفرددةة أأوو حق تمنع أأيي مماررسة أأخرىى أأوو أأكثر منهھا أأوو مماررسة أأيي سلطة أأوو حق آآخريین. يیمكن فقط أأيي ممارر
االتناززلل عن االسلطة أأوو االحق كتابة٬، ووبتوقيیع االطرفف االملتزمم بالتناززلل.  

ذهه بدوونن ال يیجوزز للطرفف نقل أأوو تعيیيین أأيي من أأوو جميیع مصالحهھ ووحقوقهھ أأوو االتزااماتهھ االناشئة بمقتضى مذكرةة االتفاهھھھم هھھھ
مواافقة خطيیة مسبقة من جميیع ااألططراافف ااألخرىى في مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه.  

. االوثائق االمشارر إإليیهھا12  
]ICP-2[  

ICP-2 معايیيیر تأسيیس سجالتت إإنترنت إإقليیميیة جديیدةة٬، وواالمنشوررةة من قبل :ICANN  2001يیوليیو  7في.  
2.htm-ttp://www.icann.org/icp/icph  

]ICANN ]ICANN-BYLAWSاالنظامم االدااخلي لـ   



االنظامم االدااخلي لهھيیئة ااإلنترنت لألسماء ووااألررقامم االمخصصة ووهھھھي منظمة غيیر رربحيیة في كاليیفوررنيیا لمصلحة االقطاعع 
2003يیونيیو  26االعامم وواالمعدلة ااعتباررااً من   

http://www.icann.org/general/bylaws.htm  
من قبل االموقعيین أأددناهه٬، من خاللل ممثليیهھم  2004من أأكتوبر  21ووإإثباتا لذلك٬، يیتم تنفيیذ مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه في هھھھذاا االيیومم 

االمخوليین:  
• امم االمخصصةهھھھيیئة ااإلنترنت لألسماء ووااألررق   

دد. بولل تومي٬، االرئيیس وواالرئيیس االتنفيیذيي _____________________        
• منظمة مواارردد ااألررقامم   

بولل وويیلسونن٬، ررئيیس االمجلس االتنفيیذيي _______________________           
• مركز معلوماتت شبكة آآسيیا االمحيیط االهھادديي   

_بولل وويیلسونن٬، االمديیر االعامم ______________________            
• سجل أأررقامم ااإلنترنت ااألمريیكي   

رراايیمند أأ. بلزااكك٬، االرئيیس وواالرئيیس االتنفيیذيي ___________________            
• سجل عناوويین ااإلنترنت ألمريیكا االالتيینيیة وواالكارريیبي   

ررااوووولل إإيیتشيیبيیريیا٬، االمديیر االتنفيیذيي          االرئيیس االتنفيیذيي _____________ -  
• يیوررووبيینرريیسو آآيي بي  وومركز تنسيیق شبكة   

أأكسيیل بوليیك٬، االمديیر االعامم _______________________           
________________________________________  

Aاالمرفقاتت   
عمليیة ووضع االسيیاسة االعالميیة  

االتعارريیف:  
.ASOمن مذكرةة تفاهھھھم  5تم ووصف "االسيیاسة االعالميیة" في االقسم   

.ASOمن مذكرةة تفاهھھھم  3في االقسم  "ASOتم ووصف "مجلس عناوويین   
ووصف ااإلجرااءااتت:  

(عبر قواائم االبريید أأوو ااجتماعع االسيیاسة االعامم)  RIR. يیمكن تقديیم االسيیاسة االعالميیة االمقترحة إإما إإلى أأحد محافل سيیاسة 1
فسوفف يیقومم عضو في مجلس  RIR. إإذذاا تم تقديیمهھا إإلى ووااحد من محافل سيیاسة ASOأأوو مباشرةة إإلى مجلس عناوويین 

خاللل عشرةة أأيیامم من تقديیم االمقترحح. إإذذاا تم  ASOمن تلك االمنطقة بإخطارر ررئيیس مجلس عناوويین  ASOعناوويین 
 RIRsفسيیقومم أأعضاء مجلس االعناوويین بإخطارر كل سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  ASOعرضهھ على مجلس عناوويین 

ترحة إإلى مجلس االعناوويین. يیقومم ررئيیس مجلس االعناوويین بوضع هھھھم خاللل عشرةة أأيیامم من تقديیم االسيیاسة االمقfاالخاصة 
االسيیاسة االعالميیة االمقترحة على جدوولل أأعمالل ااجتماعع مجلس االعناوويین االتالي كبند للمعلوماتت.  

. على مقدمم االمقترحح ووااجب مساعدةة االمجتمعاتت االمعنيیة في كل منتدىى سيیاسة إإقليیمي لتثقيیفهھم حولل مدااووالتت أأقراانهھم 2
يیاسة ااإلقليیميیة ااألخرىى. سيیطلب ااألعضاء في مجلس االعناوويین أأنن يیوضع مقترحح االسيیاسة االعالميیة في في منتديیاتت االس

جدوولل أأعمالل ااجتماعع االسيیاسة االمفتوحح االمقبل في كل منطقة٬، ووفقاً إلجرااءااتت االسيیاسة االمطبقة. ووفي  تلك االحاالتت حيیث 
 ٬RIR، عندهھھھا سيیقومم RIRاالسيیاسة االعامم االمحددد لـ  يیكونن فيیهھا مقدمم االسيیاسة االمقترحة غيیر قاددرر على االسفر إإلى ااجتماعع

بتعيیيین شخص لعرضض االمقترحح في ااالجتماعع.  
. من االمسلم بهھ أأنن نتائج االنظر في االسيیاسة االعالميیة االمقترحة قد تختلف من حيیث االلغة االمعيیّنة وواالتفاصيیل من منطقة 3

لبعض٬، وومع مقدمم االسيیاسة االمقترحة مع بعضهھا اا RIRsإإلى أأخرىى. ووسيیعمل موظظفو سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 
لتوثيیق االعناصر االمشتركة لمثل هھھھذهه االنتائج.  

٬، من خاللل ططراائق من ااختيیاررهه.RIRs. ووسيیتم االتصديیق على هھھھذاا االنص االمشتركك من قبل جميیع 4  
.ASO. هھھھذاا االنص االمشتركك االمصدقق هھھھو ااقترااحح االسيیاسة االعالميیة االمقترحة االتي يیتم إإررسالهھا إإلى مجلس عناوويین 5  
من حيیث  RIRsااستعرااضض ااإلجرااءااتت االمتبعة في سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  ASO. يیجب على مجلس عناوويین 6

االتوصل إإلى موقف ووااتفاقق مشتركك وونص مشتركك لوصف االسيیاسة االعالميیة االمقترحة٬، وويیجب على مجلس االعناوويین 
لنظر االجليیة من ااألططراافف االمعنيیة على نحو ااتخاذذ تداابيیر ووفقاً لإلجرااءااتت االمعتمدةة لتتأكد بنفسهھ من أأنن أأخذ ووجهھاتت اا

االتنفيیذيي لمجلس االعناوويین أأنن مقترحح االسيیاسة االعالميیة قد ااعتمد في  NROكافف. ووخاللل ستيین يیوماً من توصيیة مجلس 
لتصديیقهھا كسيیاسة عالميیة (ااستمرتت االعمليیة إإلى  ICANNجميیع االمناططق٬، فسيیقومم مجلس االعناوويین إإما: أأ. تمريیرهھھھا إإلى 



االتنفيیذيي أأنن مجلس االعناوويین لديیهھا مخاووفف نتيیجة الستعرااضهھ ووأأنن  NROأأوو٬، بب. تقديیم االمشوررةة لمجلس )٬، 7االخطوةة 
 NROاالمقترحح يیتطلب إإجرااء مزيید من االمرااجعة في إإططارر عمليیة ووضع االسيیاساتت االعامة٬، أأوو جج. االطلب من مجلس 

االتنفيیذيي تمديید االوقت الستكمالل مرااجعة االمقترحح.  
(أأ). 6نتيیجة للخطوةة  ICANNإحالة االسيیاسة االمقترحة إإلى مجلس ب ASO. يیقومم مجلس عناوويین 7  
وو/  ASOمرااجعة مقترحح االسيیاسة ووططرحح ااألسئلة ووغيیر ذذلك االتشاوورر مع مجلس عناوويین  ICANN. يیجوزز لمجلس 8

أأيیضا االتشاوورر  ICANN. يیجوزز لمجلس NROللعمل بشكل جماعي من خاللل  RIRsأأوو سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 
مع ااألططراافف ااألخرىى وواالمجلس مناسباً.  

٬، 8يیوماً من تارريیخ ااستالمم االسيیاسة االمقترحة٬، بما في ذذلك ااالستشاررااتت االتي قد تجريي في االخطوةة  60. في غضونن 9
إإما: ICANNيیجوزز لمجلس   

أأ. قبولل االمقترااحح بتصويیت ااألغلبيیة االبسيیطة٬، أأوو  
)؛ أأوو2/3غلبيیة االعظمى (بب. ررفض سيیاسة االمقترحة من قبل بتصويیت ااأل  

جج. بتصويیت ااألغلبيیة االبسيیطة مع ططلب تغيیيیرااتت على االسيیاسة االمقترحة٬، أأوو  
دد. ااتخاذذ إإجرااء ما.  

) ضمن إإططارر 9أأيي إإجرااء (أأيي٬، لم يیتخذ ااإلجرااءااتت (أأ) أأوو (بب) أأوو (جج) في االخطوةة  ICANN. إإذذاا لم يیتخذ مجلس 10
 9ووتصبح بذلك االسيیاسة االعالميیة. في حالة االخطوةة  ICANNتعتبر االسيیاسة االمقترحة مقبولة من قبل مجلس  يیوما٬ً، 60

على أأنن االتغيیيیرااتت يیجب االقيیامم بهھا٬،  RIRs(جج)٬، يیجب أأنن يیواافق ما ال يیقل عن ووااحد من سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 
سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة حالة االتغيیيیرااتت٬، تستمر . إإذذاا لم يیقبل أأيي من 1وويیعودد ووضع االسيیاسة االمقترحة إإلى االخطوةة 

.11عندهھھھا االسيیاسة االمقترحة إإلى االخطوةة   
(بب))٬، يیجب أأنن يیقدمم بيیانن إإلى مجلس عناوويین  9االسيیاسة االمقترحة (االخطوةة االتاليیة  ICANN. إإذذاا ررفض مجلس 11

ASO نظر االهھامة االتي لم تكن بمالحظاتهھ على االسيیاسة االمقترحة٬، بما في ذذلك على ووجهھ االخصوصص شرحح ووجهھاتت اال
يیوماً من إإجرااء االمجلس. 60االعادديیة٬، في غضونن  RIRكافيیة خاللل إإجرااءااتت   

٬، جنباً إإلى جنب مع سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة وواالعمل من خاللل ااإلجرااءااتت االمتفق ASO. يیأخذ مجلس عناوويین 12
حسب ااالقتضاء. ICANNمجلس  ٬، وواالدخولل في حواارر معICANNعليیهھا٬، بالنظر في االمخاووفف االتي أأثاررهھھھا مجلس   

٬، فقد يیقدمم مجلس RIRsاالتنفيیذيي إإلى أأنن هھھھناكك ااتفاقاً من جميیع سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  NRO. إإذذاا أأشارر مجلس 13
. ووبدالً من ذذلك٬، ICANNسيیاسة مقترحة جديیدةة (إإما تأكيید االمقترحح االسابق أأوو مقترحح ُمعدلل) لمجلس  ASOعناوويین 

٬،  RIRsإإلى إإعاددةة االنظر بالسيیاسة االمقترحة من قبل سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة االتنفيیذيي  NROقد يیشيیر مجلس 
.1وويیعودد ووضع االسيیاسة االمقترحة إإلى االخطوةة   

هھھھذاا  ICANN. ووعندهھھھا تصبح االسيیاسة االمقترحة االمعادد تقديیمهھا سيیاسة االعناوويین االعالميیة ما لم يیرفض مجلس 14
يیوما من تارريیخ ااستالمم سيیاسة االجديیدةة االمقترحة بتصويیت ااألغلبيیة االعظمى  60ااالقترااحح االمعادد تقديیمهھا في غضونن 

)٬، ووفي هھھھذهه االحالة لن تصبح هھھھذهه سيیاسة االعناوويین االعالميیة.2/3(  
ااإلنترنت ٬، عندهھھھا تقومم سجالتت ICANN. إإذذاا تم ررفض سيیاسة االمقترحة االمعادد تقديیمهھا للمرةة االثانيیة من قبل 15

بإحالة االمسألة إإلى االوساططة باستخداامم إإجرااءااتت متفق عليیهھا لحسم هھھھذهه االمسألة. ICANNأأوو  RIRsااإلقليیميیة   
ااالعتباررااتت:  

٬، فمن االمسلم بهھ أأنن ICANNوو RIRs. من خاللل أأحكامم ااالتفاقيیة ليیتم تنفيیذهھھھا بيین سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 16
االشرووعع في عمليیة ووضع االسيیاسة من خاللل  ASOمجلس عناوويین لديیهھ االقدررةة على أأنن يیطلب من  ICANNمجلس 

٬، ووذذلك باستخداامم إإجرااء ووضع االسيیاسة االمذكوررةة أأعالهه. يیجب أأنن يیشمل أأيي ططلب RIRsسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 
من  10كهھذاا شرحح ووجهھاتت االنظر االمهھمة االتي تستدعي ووضع االسيیاسة. ووهھھھذاا االشرطط وواالشرطط االمماثل في االخطوةة 

في هھھھذهه االظرووفف فقط لتوفيیر ددعم كبيیر  ICANNاالسيیاسة االمذكوررةة أأعالهه٬، لضمانن أأنن يیعمل مجلس  إإجرااءااتت ووضع
ووذذيي مصدااقيیة٬، وويیمكن االدفاعع عنهھا من االمجتمع.  

من خاللل ططرحح مقترحح االسيیاسة على منتديیاتت االسيیاسة ااإلقليیميیة سيیرشح من يیقدمم  ICANN. من االمتوقع أأنن مجلس 17
.ICANNمقترحح   
جميیع االسيیاساتت االعالميیة بكامل قوتهھا ووتأثيیرهھھھا في يیومم يیتم تنفيیذ هھھھذهه ااالتفاقيیة حتى تستبدلل بالتحديید . يیجب أأنن تستمر 18

من نتائج االسيیاسة االعالميیة من االعمليیة االواارردد ووصفهھا هھھھنا.  
.ICANNوو NRO. سيیتم نشر جميیع االسيیاساتت االعالميیة االمعتمدةة في االموااقع ااإللكتروونيیة لـ 19  
اساتت االعالميیة االمعتمدةة سابقاُ لمذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه في هھھھذهه االموااقع٬، مع إإشاررةة ووااضحة إإلى أأنهھا . سيیتم أأيیضاً نشر االسيی20

قد ااعتمدتت قبل إإجرااءااتت االسيیاسة االحاليیة.  



________________________________________  
Bاالمرفقاتت   

اانتقالل مجلس االعناوويین  
تمت االمواافقة على االطريیقة االتاليیة لالنتقالل من مجلس  من أأجل تحقيیق أأقصى قدرر من ااالستقراارر وواالحد من االتعطيیل٬،

االعناوويین االحالي إإلى االمجلس االجديید.  
.NRO. سيیتم تعيیيین االعضويین ااألقصر مدةة خدمة في مجلس االعناوويین من كل منطقة إإلى مجلس أأررقامم 1  
 RIRقومم مجلس لمقعد عضو مجلس االعناوويین ااألططولل خدمة في كل منطقة٬، سيی 2004. عند اانتهھاء االصالحيیة عامم 2

٬، بطريیقة من ااختيیاررهه.NROاالمعني بتعيیيین االعضو االثالث من مجلس أأررقامم   
	  


