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  تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
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مساًء  04:15في اسطنبول، تركیا في تمام الساعة  2014سبتمبر  9في  ICANNُعقد االجتماع الدوري لمجلس إدارة 
 بالتوقیت المحلي.

 دعا رئیس االجتماع ستیف كروكر إلى عمل الترتیبات الالزمة النعقاد ھذا االجتماع على وجھ السرعة.

شولیت وشیرین شلبي وفادي شحاتھ شارك التالیة أسماؤھم من المدراء في جزء من االجتماع أو في االجتماع كلھ: سیباستیان بات
(الرئیس والمدیر التنفیذي) وكریس دیسبین وبیل غراھام وراي بیلزاك وفولفغانغ كلینفیتشر وبروس تونكین (نائب الرئیس) 

 فورتي وبرونو النفین وإریكا مان وكوا واي وو.-ومایك سیلبر وجونزالو نافارو وجورج سادوسكي وأولغا مادروجا

 أسماؤھم من المدراء عن الحضور: راي بلزاك.واعتذر التالیة 

) GACكما شارك مسؤولو اتصال مجلس اإلدارة التالیة أسماؤھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ: ھیذر درایدن (ممثلة 
 ).RSSAC) وسوزان وولف (ممثلة IETF) وجون سوینین (ممثل SSACورام موھین (ممثل 

 (المستشار واألمین العام).األمین العام: جون جیفري 

 الحاضرون المدعون: رینالیا عبد الرحیم وماركوس كومر وآشا ھیمراجاني.

التنفیذیین الحاضرین في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ فھم: أكرم عطا هللا (رئیس  ICANNأما طاقم عمل ومدراء 
لیات) ومیغان بیشوب (منسق دعم مجلس اإلدارة) ودیفید شعبة المجاالت العالمیة) وسوزانا بینیت (المدیر التنفیذي للعم

أولیف (نائب رئیس قسم تطویر السیاسات) وكزافییھ كالفیز (المدیر المالي) وسامانثا إیسنر (كبیر المستشارین) وفینیسیا 
كار ومسؤول كوینجیسفیلد (مدیر محتوى دعم مجلس اإلدارة) وإیریكا راندال (مستشار) وأشوین رانجان (رئیس قسم االبت

 المعلومات) وإیمي ستاثوس (نائبة المستشار العام) وتیریزا سواینھارت (كبیر مستشاري الرئیس لإلستراتیجیات العالمیة).

1. U:جدول األعمال الرئیسيU 

 2015Uتعیین رئیس ورئیس منتخب للجنة الترشیح لعام U .أ 

 U 2014.09.09.01حیثیات القرارU 

2. U:جدول أعمال الموافقةU 

 Uاإلدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلسU .أ 

 SSAC(Uتعیین بینیدیكت أدیس في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (U .ب 

 U 2014.09.09.03حیثیات القرارU 
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 U) إلى دیفید كونرادSSACالشكر المقدم من اللجنة االستشاریة لالستقرار واألمن (U .ج 

 U 2014.09.09.04حیثیات القرارU 

3. U:جدول األعمال الرئیسيU 

بخصوص طلب سجل المصلحة العامة RSTEP(U Uھیئة التقییم التقني لخدمات السجل (U UتقریرU .أ 
 .UONGوUNGO. Uلتنفیذ تقنیة الحزم في 

 U 2014.09.09.06وناش:  2014.09.09.05حیثیات القرارینU 

 Uالمستقبلیة U gTLDUطلباتU Uالترتیب لجوالتU .ب 

 2015Uالموازنة وخطة التشغیل للسنة المالیة U .ج 

 U 2014.09.09.07حیثیات القرارU 

 U)2020-2016للخطة اإلستراتیجیة لخمسة سنوات (السنوات المالیة U UICANNU UمسودةU .د 

 Uاالعتراف ببیان قمة عموم المستخدمین الثانیةU .ه 

 U 2014.09.09.11وناش:  2014.09.09.08حیثیات القرارینU 

 UAOBU .و 

  

 جدول األعمال الرئیسي: .1
 2015تعیین رئیس ورئیس منتخب للجنة الترشیح لعام  .أ 

 تقدمت شیرین شلبي وأثنى كریس دیسبین على القرار المقترح.

 اإلدارة قد أوصتقدم بروس تونكین بنود جدول األعمال وأشار إلى أن لجنة الحوكمة التابعة لمجلس 
 ، وستقدم لجنة حوكمة مجلس2015بأن یتولى ستیفان فان جیلدر منصب رئیس لجنة الترشیح لعام 

 في وقت الحق. 2015) توصیات بخصوص ترشح رئیس لجنة الترشیح لعام BGCاإلدارة (

 طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

) بمراجعة مستندات إبداء االھتمام BGCلس اإلدارة (حیث قامت لجنة حوكمة مج
") والرئیس المنتخب، ونظرت في NomCom(" 2014لمنصب رئیس لجنة الترشیح 

، وقیمت الرد على األسئلة التي NomComدرجة من قیادة لجنة  360نتائج تقییم 
 وجھتھا لجنة حوكمة مجلس اإلدارة لكل مرشح.

بتعیین ستیفان فان جیلدر رئیًسا للجنة  BGCرة حیث أوصت لجنة حوكمة مجلس اإلدا
NomCom  2015لسنة. 

تعیین مجلس اإلدارة ستیفان فان جیلدر  ،)2014.09.09.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2015رئیًسا للجنة الترشیح لسنة 
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. كان فادي 2014.09.09.01لصالح القرار  صوت ثالثة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة
 وسیباستیان باشولیت وراي بلزاك حاضرین للتصویت على القرار. وتم تنفیذ القرار.شحاتھ 

 2014.09.09.01حیثیات القرار 

الداخلیة على مجلس اإلدارة تعیین رئیس للجنة الترشیح  ICANNتشترط لوائح 
)NomCom على  2.2و 2.1) ورئیًسا منتخًبا لنفس اللجنة، راجع المادة السابعة، البند

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#VII قام مجلس اإلدارة .
بتفویض مسؤولیة تقدیم التوصیات إلى رئیس لجنة الترشیح والرئیس المنتخب للحصول 

ابعة لمجلس اإلدارة. یرجى االطالع على موافقة مجلس اإلدارة فیما یتعلق بلجنة الحكم الت
http://www.icann.org/en/committees/board-على  BGCعلى میثاق 

governance/charter.htm نشرت .BGC ) مرتین دعوة إلبداء االھتمامEOI( 
https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-07-01-(شاھد 

en(  درجة النتخاب  360وتلقت وراجعت طلبات إبداء االھتمام، واإلشراف على تقییم
NomCom  والترتیب إلجراء مقابالت مع بعض المرشحین قبل توصیاتھا  2014لعام

. وقد نظر المجلس ویتفق مع توصیات 2015على رئیس لجنة الترشیح المنتخب لعام 
BGC  لرئیس لجنة الترشیح ویتطلع إلى توصیاتBGC  األخرى لرئیس لجنة الترشیح

الشركة إلى كل من قدم وثیقة  ، كما یرغب المجلس أیًضا في توجیھ2015المنتخب لعام 
 .NomComإبداء الرغبة في المشاركة في قیادة 

وبتعیین نائب الرئیس المنتخب حدد الرئیس المنتخب عملیة إبداء اھتمام عامة بشكل 
، باإلضافة إلى دعم المصلحة العامة، وال ICANNإیجابي تؤثر على شفافیة ومساءلة 

لم تكن متوقعة خالًفا لذلك،  ICANNعلى  BGCیوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصیة 
 ولن یؤثر سلًبا على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 جدول أعمال الموافقة: .2

م رئیس المجلس نظرة عامة موجزة عن البنود المدرجة على جدول أعمال الموافقة. ثم طلب الرئیس إجراء  قدَّ
 التالي:التصویت، واتخذ المجلس اإلجراء 

 تقرر بموجب ما یلي الموافقة على القرارات التالیة في جدول أعمال الموافقة ھذا:

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 

)، أن یوافق المجلس على محاضر 2014.09.09.02تقرر بموجب القرار رقم (
 .2014یولیو  30بتاریخ  ICANNاجتماع مجلس إدارة 

 )SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (تعیین بینیدیكت أدیس في  .ب 

) بمراجعة عضویتھا وتقوم SSACحیث قامت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (
 بعمل التعدیالت من آن آلخر.

، أن یقوم مجلس اإلدارة SSAC، وبالنیابة عن SSACحیث طالبت لجنة عضویة 
 بتعیین بینیدیكت أدیس فیھا.
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) بتعیین مجلس اإلدارة بینیدیكت أدیس في اللجنة 2014.09.09.03صدر القرار رقم (
 .SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 

 2014.09.09.03حیثیات القرار 

ھي مجموعة متنوعة من األفراد الذین  SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
ض المسائل المعینة مكنوا اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار بما لدیھم من خبرة في بع

من الوفاء بمیثاقھا التأسیسي وتنفیذ مھمتھا. وقد استعانت اللجنة منذ تأسیسھا بأفراد ذوي 
معرفة وخبرة ھائلتین في المجاالت الفنیة واألمنیة التي تعتبر حیویة ألمن واستقرار نظام 

 اسم النطاق الخاص باإلنترنت ونظام العناوین.

واستمر عمل اللجنة كھیئة منافسة تعتمد على خبراء معنیین بمادة البحث وافقوا على 
تقدیم وقتھم ونشاطھم تطوعاً لتنفیذ مھمة اللجنة، بینیدیكت أدیس ھو مسؤول تقني في 

، ھیئة إنفاذ (SOCA)سایبر وقسم الطب الشرعي في وكالة منظمة خطورة الجریمة 
تلك خلفیة كبیرة بعلم الحاسوب وأمن الشبكات، وھي جزء القانون في المملكة المتحدة. یم

ال یتجزأ من مسؤولیاتھ في إنفاذ القانون. وقد كان یعمل بنشاط على سوء استعمال 
اإلنترنت وأنشطة اإلنترنت اإلجرامیة لسنوات عدة. ویقدم سید أدیس وجھة نظر قیمة لـ 

SSAC فیما یتعلق بتقاطع سیاسة الحكومة وإنفاذ القانون. 

 ) إلى دیفید كونرادSSACالشكر المقدم من اللجنة االستشاریة لالستقرار واألمن ( .ج 

 .2011مارس  18في  SSACحیث عیین المجلس دیفید كونراد في 

 .2014أغسطس  01في  SSACحیث استقال السید كونراد من 

توجیھ الشكر والعرفان للسید كونراد على جھوده في خدمة المجتمع  ICANNبینما تود 
 .SSACأثناء عضویتھ في 

)، منح دیفید كونراد التقدیر العمیق من 2014.09.09.04تقرر بموجب القرار رقم (
، ویتمنى SSACمن خالل عضویتھ في  ICANNمجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ في 
 یر في مساعیھ المستقبلیة.مجلس اإلدارة للسید كونراد كل الخ

 2014.09.09.04حیثیات القرار 

أن تطلب إقرار مجلس اإلدارة على خدمة أعضاء اللجنة لدى  SSACمن ممارسات 
 مغادرتھم.

 2014.09.09.02صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لصالح القرارات 
اشولیت وراي بلزاك . كان فادي شحاتھ وسیباستیان ب2014.09.09.04و 2014.09.09.03و

 حاضرین للتصویت على القرارات. وتم تنفیذ القرارات.



 جدول األعمال الرئیسي: .3
بخصوص طلب سجل المصلحة العامة  )RSTEPھیئة التقییم التقني لخدمات السجل ( تقریر .أ 

 ONG.و NGO.لتنفیذ تقنیة الحزم في 

المصالح بشأن ھذا العنصر  قبل النظر في ھذه المسألة، أشار رام موھان إلى وجود تضارب في
 بسبب عملھ، كما ُدعي رام موھان للمشاركة في المناقشة نظًرا لخبرتھ في ھذا المجال.

 تقدم جورج سادوكي بالقرار المقترح وأیده بروس تونكین.

) وھیئة RSEPطرح الرئیس بنود جدول األعمال وقد خلفیة حول ھیئة التقییم لخدمات السجل (
، وأشار الرئیس إلى أن ھذه عملیة مكونة من مرحلتین. (RSTEP)مات السجل التقییم التقني لخد

) تغییرات العقد الالزمة ویعمل فریق العمل على RSEPتتناول سیاسة تقییم خدمات السجل (
معالجتھا، وبعد ذلك، تشمل تغییرات العقد الالزمة التغییرات الفنیة التي قد یكون لھا انعكاسات 

تقییم فرعي لھیئة التقییم التقني لخدمات السجل یشمل فریق من الخبراء،  أمنیة، كما أن ھناك
وبمجرد تقدیم ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل للتقریر، یفحص مجلس اإلدارة التقریر في 

یوًما، وقد أشار الرئیس إلى وجود بعض الشكوك حول ما إذا كانت قواعد سیاسة تقییم  30غضون 
) مناسبة أو ما إذا كان RSTEPھیئة التقییم التقني لخدمات السجل ()/RSEPخدمات السجل (

 ینبغي تعدیل تلك القواعد أم ال، ولكن لیس ھذا موضوع نقاش في ھذه المرحلة.

وقدم الرئیس بعد ذلك نظرة عامة موجزة عن تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل فیما یتعلق 
 NGO.جمیع الفني اإللزامي لنطاقات المستوى الثاني لـ بطلب سجل المصلحة العامة الخاص بالت

(صیاغات نطاقات المستوى األعلى الناطقة باإلنجلیزیة والفرنسیة، كما أشار إلى، وفًقا  ONG.و
للتقریر، عدم وجود مشكالت تتعلق باألمان واالستقرار بشأن الطلب كما ال یوجد ما یضمن الحفاظ 

 ویوصي التقریر بتسویة بعض التفاصیل خالل عملیة التعاقد.. على المزامنة إلى أجل غیر مسمى،

وسألت رینالیا عبد الرحیم ما إذا كان نقاش مجلس اإلدارة للسماح لسجل المصلحة العامة بطلب 
، سیؤثر على التعامل مع متغیرات اسم النطاق ONG.و NGO.تجمیع نطاقات المستوى الثاني لـ 

، وفي حالة ccTLDلى وجود سابقة للتجمیع من نطاقات الدولي أم ال، وأوضح رام موھان إ
متعددة وُتدار بطریقة  TLDالصین وھونغ كونغ وتایوان، على سبیل المثال، تم تخصیص نطاقات 

مجمعة من خالل السیاسة بدال من المناورات الفنیة، كما أوضح رام، خاصة بشأن حالة سجل 
لیست متشابھة ظاھرًیا وال من  ONG.و NGO.الخاصة بـ  TLDالمصلحة العامة، أن نطاقات 

حیث المضمون إال إذا فھمت أن إحداھما ناطقة باللفة اإلنجلیزیة واألخرى بالفرنسیة، باإلضافة إلى 
 TLDذلك، في حالة تطبیق القواعد الناتجة مع متغیرات اسم النطاق الدولي، فال تزال نطاقات 

مقبولة بالفعل في قائمة  ASCIIرة عن أسماء لسجل المصلحة العامة مطابقة ما دامت ھي عبا
الحد األدنى النصیة، كما أشار رام إلى وجود مشكلة تتعلق بالكلمات التي تحتوي على متغیر في 

عبارة عن اختصارات  TLDالمخطط البدیل السم النطاق الدولي غالًبا، في حین أن نطاقات 
رام للحقائق ولكنھا ال تزال تعتقد أن منفصلة، وأضافت سوزان وولف بأنھا موافق على توضیح 

على مجلس اإلدارة االستعداد لتوقع أن قرار السماح بطلب تجمیع سجل المصلحة العامة سُینظر 
إلیھ على أنھ سابقة إلجبار بعض العملیات الجاریة المتعلقة بتجمیع اسم النطاق الدولي ومتغیراتھ، 

واقترح أن األساس المنطقي یوضح عدم نیة  وأشار مایك سیلبر إلى أنھ یتفق مع نقطة سوزان
 إنشاء سابقة ویجب تقییم كل حالة وفقا لحیثیاتھا.



 طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

سیاسة تقییم  UطلبU 2014مارس  12) في PIRحیث قدم سجل المصلحة العامة (
كیلو بایت] لتقدیم تقنیة الحزم اإللزامیة أسماء  PDF، 25[ (RSEP)خدمات السجل 

 . بموجب المعرض أ لكل اتفاقیة سجل معنیة.ONG. وNGOمستوى النطاق الثاني لـ 

طلب سیاسة تقییم خدمات السجل  2014مایو  21في  ICANNطاقم عمل  UنشرUحیث 
 لمعلومات عامة وأجرت مراجعتھا للطلب بموجب سیاسة تقییم خدمات السجل.

أیة قضایا منافسة  2014یونیو  4األولي في  ICANNحیث، لم یحدد تقریر طاقم عمل 
على حدة بأن خدمات السجل المقترحة لربما تثیر  ICANNملحوظة، وقرر طاقم عمل 

كیلو بایت]  PIR ]PDF، 317حة العامة سجل المصل UأبلغتUاستقرار وأمن ھامة، و  قضایا
) لمزید RSTEPعن الحاجة إلحالة االقتراح إلى ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل (

 من التقییم.

تقییم خدمات  UسیاسةU UطلبU UبإحالةU 2014یونیو  6في  ICANNحیث قامت 
إلى ھیئة التقییم  PIRكیلو بایت] لسجل المصلحة العامة  RSEP ]PDF، 949السجل

 .RSTEPالتقني لخدمات السجل 

بإحالة طلب سیاسة تقییم خدمات  2014یونیو  10في  ICANNحیث قامت 
، واختتم التعلیق العام في Uالتعلیق العامUلـ  PIRلسجل المصلحة العامة  RSEPالسجل

 ولم یتم تلقي أیة تعلیق عام. 2014یولیو  30

لـ  2014یولیو  29في  RSTEPنشر تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل  حیث تم
Uالتعلیق العامU ولم یتم تلقي أیة تعلیق عام. 2014أغسطس  13. واختتم التعلیق العام في 

بأنھ ومن منظور التقییم  RSTEPقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل حیث خلص ت
التقني ال یحدث االقتراح "خطر معقول لألثر السلبي الملموس بشأن االستقرار أو األمن" 

المتعلقة بإدخال خدمة السجل لدعم  RSEPكما تم تعریفھ في سیاسة تقییم خدمات السجل
، وحدد تقریر ONG.. وNGOنطاق المستوى الثاني لـ تقنیة الحزم اإللزامیة ألسماء ال

وطاقم العمل أیضاً عدة أسئلة تقنیة وتنفیذیة  RSTEPھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 
، بما DNSمحتملة مرتبطة بتقدیم مقترح خدمة السجل الجدید إلى نظام أسماء النطاقات 

؛ و/أو إنھاء ارتباك المستخدم؛ المسجل المحتمل .ONG. وNGOفیھا: تداعیات فك حزم 
؛ IDNقضایا معادلة یجري مناقشتھا في إطار متغیرات أسماء النطاقات الدولیة 

 ومخاوف تشغیلیة أخرى.

)، یعتمد المجلس نتائج تقریر التقییم التقني 2014.09.09.05وبموجب القرار رقم (
الملموس بشأن لخدمات التسجیل بأنھ ال یحدث االقتراح "خطر معقول لألثر السلبي 

المتعلق بإدخال خدمة  PIRاالستقرار أو األمن"، ویوافق على طلب سجل المصلحة العامة 
 .ONG. وNGOالسجل لدعم تقنیة الحزم اإللزامیة ألسماء النطاق المستوى الثاني لـ 

)، یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2014.09.09.06وبموجب القرار رقم (
عنھ، لتطویر تعدیل لتنفیذ خدمة السجل الجدیدة الذي یراعي یتناول التنفیذي أو من ینوب 

 بشكل مناسب التساؤالت التقنیة والتنفیذیة العالقة ذات الصلة.

https://www.icann.org/en/resources/registries/rsep/pir-request-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/policy-bd-2012-02-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-coon-04jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-chapin-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en


 2014.09.09.05كما صوت أربعون عضًوا من مجلس اإلدارة لصالح القرارین 
، وتم ، كان فادي شحاتھ وراي بلزاك حاضرین للتصویت على القرارات2014.09.09.06و

 تنفیذ القرارات.

 2014.09.09.06 – 2014.09.09.05حیثیات القرارین 

 لماذا یناقش مجلس اإلدارة ھذه القضیة؟

. NGO) مشغل السجل لنطاقات المستوى األعلى PIRقدم سجل المصلحة العامة (
طلباً لتزوید خدمة سجل جدیدة لتقدیم الدعم لتقنیة الحزم  2014مارس  12. في ONGو

، ویوفر االقتراح توضیحاً لتقنیة ONG.. وNGOنطاقات المستوى الثانیة اإللزامیة لـ 
الحزم المقترحة، وتنفیذ أوامر بروتوكول تنفیذ االمتداد و التعامل مع امتدادات أمان نظام 

 والتعامل مع متغیرات أسماء النطاق الدولیة المستوى الثاني DNSSECأسماء النطاقات 
، وتمت إحالة االقتراح الذي قدم من خالل عملیة سیاسة تقییم خدمات Whoisوخدمة 
 RSEP) واقتراح RSTEP) إلى ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل (RSEPالسجل (
 .RSEPكما ھو مطلوب من الذي كان متاحاً بكل احترام للتعلیق العام  RSTEPوتقریر 

یوم  30، تضمن المجلس (RSEP)من سیاسة تقییم خدمات السجل  2.7وفقاً للقسم 
للتوصل  2014یولیو  24تقویمي بعد استالم تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل في 

) تأجیل 3) رفض الطلب، أو 2) اعتماد الطلب، 1إلى قرار، وقد یقرر مجلس اإلدارة أن 
 للمزید من المعلومات. الطلب

 ما ھو االقتراح الذي یتم النظر فیھ؟

ویكمن إجراء مجلس اإلدارة الیوم باتخاذ إجراء بشأن تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات 
، والذي قیم قضایا االستقرار واألمن التي ترتبط بطلب سیاسة تقییم RSTEPالسجل 

سجل جدیدة للسماح بـ"تقنیة الحزم"  خدمات السجل لسجل المصلحة العامة لتنفیذ خدمة
"  PIRاإللزامیة ألسماء نطاقات المستوى الثاني، ویوضح طلب سجل المصلحة العامة 

[أ] تقنیة الحزم عبارة عن مجموعة من اسمي نطاق في نطاقات المستوى األعلى 
 المختلفة، مع تسمیات مستوى ثاني متطابقة والتي تتقاسمھا المعاییر التالیة:

 المسجل ملكیة 

 التسجیل وتاریخ االنتھاء 

 المسجل والمشرف والفواتیر وجھات اتصال تقنیة 

 اتحاد ملقم االسم 

 حالة النطاق 

  فترات السماح المطبقة (إضافة فترة السماح وتجدید فترة السماح والتجدید
 التلقائي وتحویل فترة السماح وفترة السماح باالسترداد)

 رزة على األقل: سجالت موقع التفویض وألي من المعاییر التالیة تعد با
DS  كما ھو مطلوب بناًء على طلب التعلیقاتRFC 5910". 



 من ھم أصحاب المصلحة أو اآلخرون الذین تمت استشارتھم؟

، 2014یولیو  8إلى  2014یونیو  10منتدى تعلیق عام من  ICANNافتتح طاقم عمل 
تقییم خدمات السجل لسجل  بدعوة المجتمع لتقدیم المالحظات على اقتراح سیاسة

المصلحة العامة، وأثناء فترة التعلیق العام، لم یتم تلقي أیة تعلیقات. ومن الممكن إیجاد 
blichttps://www.icann.org/pu- التقریر النھائي للتعلیقات العامة على:

en-10-06-2014-bundling-comments/tech. 

وباإلضافة إلى ذلك، تمت استشارة فریق مراجعة ھیئة التقییم التقني لمراجعة السجل 
RSTEP  إلجراء تقییم تقني لخدمة السجل المقترح فیما یتعلق باحتمالیة وأھمیة

قترح ستخلق خطر التأثیرات على األمن واالستقرار، بما فیھا إذا كانت خدمة السجل الم
 وتممعقول للتأثیر السلبي الملموس على األمن واالستقرار، وتم تقدیم تقریر ھیئة التقییم 

] بایت میجا RSTEP ]PDF, 1.02السجل  لخدمات التقني التقییم ھیئة تقریر تقدیم
منتدى تعلیق عام  ICANNافتتح طاقم عمل  ،2014 یولیو 24 في ICANN لمجتمع

، بدعوة المجتمع لتقدیم المالحظات على 2014أغسطس  5إلى  2014یولیو  29من 
، وأثناء فترة التعلیق العام، لم یتم RSTEPتقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 

أیة تعلیقات. ومن الممكن إیجاد التقریر النھائي للتعلیقات العامة  تلقي
technical-comments/rstep-https://www.icann.org/public- على:
en-29-07-2014-bundling. 

 أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟ ما ھي المخاوف

عن فترة التعلیق  RSEPلم یتم تقدیم أیة تعلیقات لمقترح سیاسة تقییم خدمات السجل 
عن فترة التعلیق العام، ومع  RSTEPالعام وتقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 

التقییم التقني لخدمات  ذلك، فقد تمت تحدید القضایا التقنیة والتنفیذیة التالیة في تقریر ھیئة
، والتي ستكون بحاجة إلى تناولھا من قبل سجل ICANNومن خالل  RSTEPالسجل 

[و / أو المجتمع] كجزء من تطویر التعدیل على اتفاقیة السجل  PIRالمصلحة العامة 
NGOو .ONG:لتنفیذ خدمة السجل الجدید . 

 ة ما في المستقبل بالنسبة للتحلیل عن آثار "فك الحزم" بأنھ إذا في مرحل
(أو مسجل یخلفھ) إلزالة  PIRاتخذ القرار من قبل سجل المصلحة العامة 

 .ONG. وNGOالرابط الواضح بین 
  أما الكامن في اقتراح سجل المصلحة العامةPIR  وھو التأكید على أن

. ھي "ذاتھا" (وبالتالي فھي مجمعة ONG. وNGOمحتویات مجاالت 
معاً)، إال أنھ ال توجد آلیة والتي یمكن من خاللھا إنفاذ ھذا التشابھ على 

، ولن تدرك التطبیقات DNSكافة المستویات ضمن نظام أسماء النطاقات 
مثل خوادم الشبكة وخوادم البرید وما إلى ذلك، بأنھ ینبغي أن تتم معاملة 

ون تكوین واضح. وقد یؤدي ھذا إلى التباس . بدONG. وNGOنطاقات 
على حد سواء من مستخدمي العمیل النھائي (على سبیل المثال، "لما تحل 

EXAMPLE.SOMETHING.ONG  عندما ال تقوم
EXAMPLE.SOMETHING.NGO ومن خالل المسجلین ("لما ("

یتعین علینا تكوین خادم الشبكة لفھم كل نطاق مستوى ثالث لكال نطاق 
؟")، ویلزم وجود .ONG. وNGOتوى الثاني الخاص بي في المس

معلومات إضافیة لمعالجة ھذه االحتمالیة لالرتباك ضمن مقترح سجل 
 ؛PIRالمصلحة العامة 

https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en
https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en
https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en


  ویتم تفسیر قضیة تشابھ العنوان وباألخص عنوانین لتكون "ذاتھ" حتى وإن
كانت السالسل التي تشكل تلك العناوین مختلفة، الكامن في مقترح سجل 

، والتي یكون التجمیع حل محتمل، ومن الممكن على PIRالمصلحة العامة 
اقات األرجح سیتم اعتباره أنھ یعادل وظیفیاً لعنصر قضیة " أسماء النط

المتغایرة"، وقد عمل المجتمع على حلول لقضیة متغایرة  IDNالدولیة 
لسنوات عدة ولم یتم التوصل بعد إلى حل كامل. ومن المحتمل بأن یشھد 

. ONG. وNGOمجتمع العمل على قضیة متغایرة قبوالً لتقنیة الحزم 
باعتبارھا "نھایة دورة" غیر مناسبة حول السیاسات واإلجراءات التي 

 جري إنشاؤھا للتعامل مع المتغیرات.ی
  ویجري النظر في تقنیة الحزم على أنھا حل محتمل لمعالجة متغیرات

، إال أن المجتمع لم یضع إطاراً الستخدامھ IDNأسماء النطاقات الدولیة 
ولم یقر ھذا النھج للتنفیذ. وقد یثیر قبول اقتراح سجل المصلحة العامة 

PIR د من مساھمات المجتمع بشأن تقنیة الحزم والمضي قدماً بدون المزی
وأعضاء من  IDNمخاوف بدون طلبات تغایر أسماء النطاقات الدولیة 

مجتمعات مھتمة أخرى ممن یرغبون بمناقشة ھذا الموضوع لتنفیذ تغایر 
 .IDNنطاقات المستوى األعلى ألسماء النطاقات الدولیة 

رة؟ ما ھي البنود ذات األھمیة ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدا
 بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

راجع مجلس اإلدارة عدة مواد التخاذ إجراءاتھا الیوم. وقد نظر مجلس اإلدارة كذلك في 
عوامل عدة ذات أھمیة خالل مداوالتھ حول فیما إذا كانت تقر الطلب أم ال. واشتملت 

س اإلدارة كجزء من مداوالتھ ولكن ال المواد والعوامل ذات األھمیة والتي نظر إلیھا مجل
 یقتصر على التالي:

 UطلبU Uسیاسة تقییمU U) خدمات السجلRSEP لسجل المصلحة العامة (
U]PDF، 23 ) [2014مارس  12كیلو بایت( 
 Uخطاب إلى سجل المصلحةU UالعامةU ]PDF، 317 [كیلو بایت 

 )2014یونیو  4(
 Uخطاب من سجل المصلحةU UالعامةU ]PDF، 85 ) [2014یونیو  5كیلو بایت( 
 Uخطاب إلىU U) ھیئة التقییم التقني لخدمات السجلRSTEP(U 

]PDF، 949 ) [2014یونیو  6كیلو بایت( 
 خدمات السجل  تقییم التعلیق العام على اقتراح سیاسةRSEP 

 )2014یونیو  10(
 -https://www.icann.org/en/system/files/files/rstepU

-24jul14-redacted-proposal-bundling-technical
URSTEPU Uen.pdf Uمات السجلتقریر ھیئة التقییم التقني لخدRSTEP 

بخصوص انعكاسات أمان واستقرار اإلنترنت في اقتراح تقنیة حزم سجل 
 )2014یولیو  24میجا بایت] ( U ]PDF، 1.02المصلحة العامة

 Uالتعلیق العام علىU Uاقتراح ھیئةU Uالتقییم التقني لخدمات السجلU (RSTEP) 
 )2014یولیو  29(

https://www.icann.org/en/system/files/files/pir-request-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/pir-request-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-coon-04jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/diaz-to-papac-05jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-chapin-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en


ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟ ھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
ICANN  (بخصوص الخطة اإلستراتیجیة أو خطة التشغیل أو المیزانیة) و/ أو

من حیث األمان أو  DNSالمجتمع و/أو الجمھور؟ ھل توجد أیة مسائل تتعلق بنظام 
 االستقرار أو المرونة؟

بأن فوائد تقدیم تقنیة الحزم اإللزامیة ستتكون من شقین:  PIRحدد سجل المصلحة العامة 
) تلغي احتمالیة االرتباك العام والذي قد یترتب إلى حد معقول إذا كانت ھیئات 1(

gTLD ) تزود المسجل  )2المختلفة قادرة على تسجیل اسم نطاق المستوى الثاني و
من التركیز على مھمتھا والتوعیة بطریقة شفافة  gTLDبتسجیل دفاعي لضمان تمكن 

 وفعالة، إال أن المعلومات اإلضافیة مطلوبة لفھم التأثیرات اإلضافیة المحتملة على المجتمع
 .DNSالمرتبط بآثار أوسع نطاقاً لھذه الخدمة لدى تقدیمھا لنظام أسماء النطاقات 

أو المجتمع أو  ICANNي التنفیذ النھائي لخدمة السجل ھذه تأثیر مالي على وقد یحتو
 العامة، حیث قد یكون ھنالك تكالیف إضافیة مرتبطة بآثار أوسع نطاقاً لخدمة السجل ھذه.

التقییم التقني لخدمة السجل  RSTEPحدد تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 
المقترح ھذا فیما یتعلق باحتمال وأھمیة التأثیرات على األمن واالستقرار یتلخص بأنھ ال 

 یحدث خطر معقول للتأثیر السلبي الملموس على األمن واالستقرار.

وقد عملت مجتمعات عدة، وباألخص تلك المھتمة بمتغیرات أسماء النطاقات الدولیة 
. ONG. وNGOى حلول لقضایا تشابھ العنوان، والذي یعد تقنیة الحزم المعنیة، عل

مثال، لسنوات عدة ولم یتم التوصل بعد إلى حل كامل، ومن المحتمل أن تتمكن تلك 
المجتمعات من تقدیم أفكار في حل التساؤالت المتشابھة وقد تكون االستشارات مع تلك 

بأي شكل من األشكال مقصود لخلق  المجتمعات مالئماً. ویعد إجراء مجلس اإلدارة
عرف أو متطلب لمعاملة قضایا أسماء النطاقات الدولیة المتغایرة، ویجب تقییم كل 

 الظروف وفقاً لحیثیاتھا.

أم قرار من  ICANNھل ھذه عملیة سیاسة محددة داخل المؤسسات الداعمة لـ 
 لب تعلیًقا عاًما؟تتطلب تعلیًقا عاًما أم ال تتط ICANNوظیفة إداریة تنظیمیة في 

. 2006أغسطس  15فعالة اعتباراً من  ICANNتعد سیاسة تقییم خدمات السجل سیاسة إجماع  .4
انسجاماً مع السیاسة في  RSTEPحیث تم نشر تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 

ولم یتم  2014أغسطس  13، واختتم التعلیق العام في Uللتعلیق العامU 2014یولیو  29تاریخ 
بإحالة  2014یونیو  10في  ICANNتقدیم أیة تعلیقات عامة، باإلضافة إلى ذلك، قامت 

، واختتم Uللتعلیق العامU) لسجل المصلحة العامة RSEPسجل (طلب سیاسة تقییم خدمات ال
 ولم یتم تقدیم أیة تعلیقات عامة. 2014یولیو  30التعلیق العام في 

 المستقبلیة gTLDالترتیب لجوالت طلبات  .أ 

ول األعمال، وقدم محادثة تتعلق بكیفیة عمل مجلس اإلدارة دراسة وعملیات طرح الرئیس بنود جد
الجدید، وأشار أكرم عطا هللا  gTLDتنظیمیة مما یؤدي إلى جولة أخرى من التطبیقات في برنامج 

أنھ یرید التأكد من أن أي قرار بشأن ذلك لیس مفتوًحا بل ینبغي االنتھاء من أطر العمل المحددة 
ة أخرى من التطبیقات، كما وافقت رینالیا عبد الرحیم على تعلیق أكرم، مع ضرورة قبل بدأ جول

 اتخاذ أي قرار على وجھ الدقة.

كما أشار ھیذر درایدن إلى ضرورة أن یكون القرار في غایة الوضوح فیما یتعلق بھ حیث یجب 
 اتخاذ الخطوات التالیة قبل بدء دورة أخرى من التطبیقات.

https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en


سیلبر عن قلقھ حیال إمكانیة أن یكون القرار عرضة للتعمیم فیما یتعلق بالعمل ولقد أعرب مایك 
في حالة عدم تحدید تاریخ وال  gTLDالذي یجب إكمالھ قبل إطالق مجموعة أخرى من تطبیقات 

 یمكن ذلك قبل االنتھاء من العمل المطلوب مسبقا.

وأعرب سیباستیان باشولیت عن قلقھ حول استخدام التسمیة "األولي" و"الثانیة" لوصف مجموعات 
، وعلق ستیف كروكر بقولھ، ICANN، مضیًفا أنھا ال تناسب طبیعة مؤسسة gTLDتطبیقات 

ن أن یكون األمر مربًكا إلعادة كتابة المستندات التي تحتوي بالفعل على التسمیات، كما وافق یمك
خالل  gTLDتونكین سیباستیان قائالً أنھ قد صدر العدید من المجموعات من تطبیقات  بروس

على سبیل المثال، (األربعة عشر عاًما األخیرة واقترح اإلشارة إلى المجموعات حسب العام 
 .)2012ومجموعة  2004ومجموعة  2000مجموعة 

وأشار رام موھان إلى أنھ إذا كان على مجلس اإلدارة اتخاذ قرار، فیمكن تفسیره على أنھ بمثابة 
اعتماد مجلس اإلدارة للمجموعة التالیة من التطبیقات كما أعرب عن قلقھ بشأن ردود الفعل 

ا المحتملة في المجتمع واالنطباع الذي قد یؤدي إلى تسرع مجلس اإلدارة في اتخاذ القرار، كم
أوضح رام أن القرار یجب أن ینقل حجم العمل الذي یعتزم مجلس اإلدارة القیام بھ وعمق 

 .gTLDالتحلیالت التي تجري قبل إطالق مجموعة أخرى من تطبیقات 

من جانبھ، أقر فولفغانغ كلینواتشر بمخاوف رام، ثم سأل فولفغانغ عما إذا كان ھناك تقدیر لوقت 
وإطالق الجولة القادمة من التطبیقات، وأجاب عن ذلك أكرم قائالً أنھ  إنجاز العمل المطلوب مسبًقا

 یعتمد على التوقیت ونوعیة العمل الذي یطلب مجلس اإلدارة اكتمالھ قبل إطالق المجموعة التالیة.

ولقد دعم كریس دیسبین مخاوف رام واقترح حذف مجلس اإلدارة لھذا البند من اعتباره في ھذه 
في لوس  51رقم  ICANNعلى صیاغة القرار ثم مناقشتھ خالل اجتماع المرحلة، والعمل 

أنجلوس، كما علق أكرم على وجود العدید من األسئلة المجتمعیة فیما یتعلق بالتوقیت وإجراء 
 عملیة المراجعة.

كما وافق مجلس اإلدارة على ضرورة إجراء مزید من الدراسة وتأجیل ھذا البند إلى المناقشة 
 في لوس أنجلوس. 51رقم  ICANNاجتماع  المفتوحة في

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 2015الموازنة وخطة التشغیل للسنة المالیة  .ب 

 تنحى جورج سادوسكي وألقى مایك سیلبیر القرار المقترح.

طرحت شیرین شلبي بنود جدول األعمال وقدمت نظرة عامة موجزة عن خطة تشغیل ومیزانیة 
التي ُنشرت  2015قعت مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة ، حیث تو 2015السنة المالیة 

 117ملیون دوالر أمریكي وتكالیف تشغیل  114، إیرادات بلغت 2014مایو  8للتعلیق العام في 
ملیون دوالر أمریكي، ولقد وردت تعلیقات متعددة تتعلق باإلیرادات المقترحة وتكالیف التشغیل، 

) جمیع التعلیقات بعین BFCالعام، أخذت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة (وبعد انتھاء فترة التعلیق 
االعتبار مع النظر في افتراضات اإلیرادات المختلفة وتحلیل الحساسیة، ومن ثم تعدیل المیزانیة، 

ملیون دوالر  104إیرادات تبلغ  2015حیث تتوقع مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
ملیون دوالر أمریكي، وأشارت شیرین إلى أنھ من أجل تحقیق  108شغیل تبلغ أمریكي وتكالیف ت

ھذه األرقام المخفضة، عملت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة على مراجعة جمیع افتراضات 
اإلیرادات واحًدا تلو اآلخر كما راجع فریق اإلدارة تكالیف التشغیل تفصیلًیا وأجرى تخفیضات في 

الیف السفر والخدمات المھنیة والتكالیف اإلداریة والنفقات الرأسمالیة، كما رواتب الموظفین وتك



أشارت شیرین إلى بذل مزید من الجھود لخفض التكالیف ولن یكون ھناك احتفال في اجتماع 
ICANN  في لوس أنجلوس حیث ال یوجد مضیف محلي للحدث. 51رقم 

ر الموظفین، وقد أجابت سوزانا بینیت وسألت إریكا مان عن نوع التخفیضات المقترحة في أجو
، حیث ستؤَجل 2014على ذلك وأوضحت أنھ لن یكون ھناك تعاقدات جدیدة في العام التقویمي 

، وأوضحت سوزانا أیًضا، إذا لزم األمر، ھناك عملیة استثنائیة 2015جمیع التعاقدات إلى عام 
ائلًة بأن ذلك یوفر تخفیًضا في التكالیف یمكن تنفیذھا وفًقا لمبادئ توجیھیة معینة، وعلقت شیرین ق

 نظًرا لتوزیع تكالیف الموظفین على عدة سنوات. 2015لخطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 

وسأل جون سونینین عن نوع التخفیضات المقترحة في تكالیف السفر، وأجابت سوزانا على ذلك 
لعالمیة تخفیض میزانیة السفر الخاصة وأوضحت أنھ قد ُطلب من كل فرد من أفراد فریق القیادة ا

 بھ بنسبة عشرة بالمائة وأن األمر متروك لكل قسم في كیفیة إجراء ھذا التخفیض.

كما سأل جون عن نوع التخفیضات المقترحة فیما یتعلق بالخدمات، وأجاب أكرم على ذلك وأوضح 
تمامھ داخلًیا بدالً من الخارج، أنھ، على سبیل المثال، قد راجع فریقھ قائمة المھام وحدد ما یمكن إ

باإلضافة إلى تحدید بنود معینة یمكن إلغائھا أو اقتراحھا، كما أجاب أشوین رانجان على ذلك وأشار 
إلى أن قسم تكنولوجیا المعلومات یعمل اآلن على حشد الموارد كوسیلة لخفض التكالیف دون أي 

إلى أن قد ُطلب منھ أن تتولى اللجنة المالیة  التأثیر سلًبا على جودة الخدمة، وأشار كریس دیسبین
 األموال علیھا. ICANNلمجلس اإلدارة استخدام الخدمات المھنیة، والتي تنفق مؤسسة 

سؤال عن سبب تركیز مجلس اإلدارة على خفض التكالیف ولیس على  ولقد طرح جونزالو نافارو
على إجراء مزید من النقاشات في  إعادة توزیع المدخرات، حیث وافق كزافییھ كالفیز وجونزالو

 ھذا الصدد.

 بعد ذلك، قرأت شیرین القرار المقترح على مجلس اإلدارة.

 طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ المجلس اإلجراء التالي:

وطرحھا إلبداء التعلیقات  2015حیث تم نشر مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
، والمبنیة على مشاورات مع المجتمع، 2014مایو  8الداخلیة في العامة بما یتفق مع اللوائح 

 واللجنة المالیة لمجلس اإلدارة، أثناء السنة المالیة. ICANNوالمشاورات مع طاقم 

وحیث أدت أنشطة التدخل والتعلیقات المستلمة من منتدى التعلیقات العامة إلى إجراء مراجعة 
 .2014مایو  8في  2015السنة المالیة رئیسیة على مسودة خطة تشغیل ومیزانیة 

بفعالیة من المجتمع  ICANNحیث أنھ وباإلضافة إلى منتدى التعلیقات العامة، طلبت 
عن طریق وسائل أخرى، بما  ICANNتقدیم مزید من التعلیقات والتشاور مع مجتمع 

واصل في ذلك المؤتمرات الھاتفیة عبر اإلنترنت واالجتماعات في سنغافورة ولندن والت
 عبر البرید اإللكتروني.

وحیث أنھ، ناقشت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة، ووجھت الموظفین إلى، وضع خطة 
 في كل اجتماع من االجتماعات الشھریة المنتظمة. 2015تطویر ومیزانیة السنة المالیة 

لمناقشة خطة  2014أغسطس  19وحیث أنھ، اجتمعت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة في 
، وأوصت بأن یعتمد المجلس خطة تشغیل ومیزانیة 2015تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 

 .2015السنة المالیة 



 2009و 2001من اتفاقیات اعتماد المسجل لألعوام  3.9وحیث أنھ، بحسب القسم 
على التوالي، ینبغي على مجلس اإلدارة تحدید رسوم االعتماد المتنوعة  2013و

 ي تحدیدھا من أجل وضع المیزانیة السنویة.للمسجل، والتي ینبغ

وحیث أنھ، تم تضمین وصف رسوم المسجل، بما في ذلك رسوم االعتماد المتنوعة 
 .2015في خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة  2015للمسجل للسنة المالیة 

)، یتبنى مجلس اإلدارة خطة تشغیل ومیزانیة 2014.09.09.07وبموجب القرار رقم (
، وبالقیام بذلك، یحدد رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل (بحسب 2015المالیة  السنة

 .2015المسجل والمعاملة) كما ھو مبین في خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 

، لم یكن راي 2014.09.09.07لصالح القرار  صوت أربعة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة
 القرار، وتم تنفیذ القرار.بلزاك وبروس تونكین حاضرین للتصویت على 

 2014.09.09.07حیثیات القرار 

، یقوم المجلس باعتماد میزانیة سنویة ICANNمن لوائح  4، القسم 16وفًقا للمادة 
، تم نشر مسودة خطة 2014مایو  8، وفي ICANNونشرھا على الموقع اإللكتروني لـ 

امة، استندت المراجعة على عدة إلبداء التعلیقات الع 2015تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
مناقشات مع أعضاء الفریق التنفیذي والمشاورات الموسعة مع المنظمات الداعمة 

فضالً عن مجموعات أصحاب المصالح األخرى  ICANNواللجان االستشاریة التابعة لـ 
قات طوال األشھر القلیلة السابقة، أدت أنشطة التدخل والتعلیقات المستلمة من منتدى التعلی

العامة إلى إجراء مراجعة محدودة ولكن مھمة على مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة 
 .2014مایو  8في  2015المالیة 

تم أخذ جمیع التعلیقات المستلمة بجمیع األشكال بعین االعتبار في النسخة النھائیة من 
 طقیاً ومناسباً.، وتم تبنیھا حیثما كان ھذا من2015خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 

وباإلضافة إلى المتطلبات التشغیلیة الیومیة، تشمل مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة 
الجدیدة والمبالغ المخصصة لمختلف طلبات میزانیة  gTLDبنود میزانیة  2015المالیة 

التي وردت من القیادة المجتمعیة، كما تتضمن المیزانیة السنویة  2015السنة المالیة 
الجدید، عالوة على ذلك، وألن رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل  gTLDات برنامج تأثیر

وتبین تلك  2015ھي رئیسیة لوضع المیزانیة، تحدد خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
 الرسوم، والمتسقة مع السنوات األخیرة، وستتم مراجعتھا لالعتماد من قبل المسجلین.

تأثیر إیجابي من ناحیة توفیر إطار  2015السنة المالیة سیكون لخطة تشغیل ومیزانیة 
، كما توفر األساس لكي ICANNعمل مناسب والتي سیتم من خاللھا إدارة وتشغیل 

والمجتمع  ICANNتتم محاسبة المنظمة بشكل شفاف، وسیكون لذلك تأثیر مالي على 
وفًقا لألھداف المرجوة، وینبغي أال یكون لذلك أي شيء سوء تأثیر إیجابي على أمن 

) بخصوص أي تمویل مخصص لتلك DNSواستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات (
 .DNSالجوانب في 

 )2020 -2016للخطة اإلستراتیجیة لخمسة سنوات (السنوات المالیة  ICANN مسودة .ج 

 جدول األعمال.أُزیل البند من 



 االعتراف ببیان قمة عموم المستخدمین الثانیة .د 

قدم سیباستیان باشولیت بنود جدول األعمال مع نظرة عامة موجزة لقمة عموم المستخدمین الثانیة 
)ATLAS II مع تقدیم إعالن القمة النھائي لمجلس اإلدارة  2014) التي عقدت في لندن في یونیو

لقرار الذي یعترف بھذه الجھود، كما وضع مجلس اإلدارة تنقیحات والتعدیالت المقترحة على ا
مقترحة في اعتباره على نص القرار، ولقد علق مایك سیلبر بأنھ لم یشعر باالرتیاح إزاء قرارات 

الصیاغة خالل االجتماعات، ولكن كان یرغب في مواصلة النقاش لتحدید ما إذا كان بمقدور مجلس 
ق في اآلراء بشأن القرار، كما علق مایك قائالً، منذ أن أشارت اللجنة اإلدارة التوصل إلى تواف

االستشاریة لعموم المستخدمین إلى الجزء الذي یشكل نصیحة من إعالن قمة عموم المستخدمین 
الثانیة، فمن السابق ألوانھ مناقشة مجلس اإلدارة تنفیذ نصیحة اللجنة االستشاریة لعموم المستخدمین 

قدیمھا، كما اتفق ستیف كروكر مع مایك وأشار إلى ضرورة أن یعكس القرار تطلع في حالة عدم ت
 مجلس اإلدارة إلى االجتماع باللجنة االستشاریة لعموم المستخدمین لمناقشة القرار،

ككل تحتاج إلى حركة قویة لعموم المستخدمین واللجنة  ICANNكما قال فولفغانغ كلینواتشر أن 
االستشاریة لعموم المستخدمین، وتمشًیا مع ذلك، أوصى فولفغانغ بضرورة مواصلة مجلس اإلدارة 

التعاون مع اللجنة االستشاریة لعموم المستخدمین والمضي قدًما في ھذه العملیة إلى المستوى 
مقبلة لم تتضح بعد، على سبیل المثال، قد تشتمل الخطوات التالي، على الرغم من أن الخطوات ال

، حیث ینبغي أال ICANNالتالیة على قمة أخرى أو قمم إقلیمیة ُتدَمج في االجتماعات العامة لـ 
نھایة المطاف، وتساءل فولفغانغ عن ضرورة وجود فرصة للتعلیق  50رقم  ICANNتكون قمة 

 العام على اإلعالن،

لى احتیاج مجلس اإلدارة إلى إجراء المزید لشكر اللجنة االستشاریة لعموم وأشار سیباستیان إ
المستخدمین على جھودھا، وباألحرى، ینبغي على مجلس اإلدارة اإلشارة إلى اتباعھ للجنة 

االستشاریة لعموم المستخدمین فیما یتعلق بمدخالت اإلعالن والنظر في خطط اجتماعات القمة 
وأشار الرئیس إلى تلقي المشورة الفعلیة من اللجنة االستشاریة لعموم  التي ُتعقد بشكل منتظم،

 المستخدمین كإطار للشراكة بین مجلس اإلدارة واللجنة.

كریس دیسبین، وفق فھمھ، إلى أنھ ستأخذ اللجنة االستشاریة لعموم المستخدمین إعالن قمة  وأشار
لى مجلس اإلدارة كمشورة أو وسیلة اتصال عموم المستخدمین الثانیة وستحدد ما إذا كانت ستقدمھ إ

أخرى، كما أشار كریس إلى أنھ ال یعارض، من حیث المبدأ، فكرة جعل القمة حدًثا عادًیا، ولكنھ 
 تساءل حول مالءمة إجراء أیة إشارة إلى ذلك، حیث أنھ لم ُتجرى أیة مناقشات حول ھذا الموضوع.

ة إلى تطلعھ إلى االشتراك مع اللجنة االستشاریة كما اقترحت رینالیا ضرورة إشارة مجلس اإلدار
 لعموم المستخدمین أو مجتمع عموم المستخدمین في لوس أنجلوس فیما یتعلق بالمشورة المقدمة، وأوضح

كریس أن كلمة "مشورة" تحمل معنى محدد وفًقا للوائح الداخلیة وأن المجلس ال یتلقى المشورة من 
 تلقى المجلس المشورة من اللجنة االستشاریة لعموم المستخدمین.المجتمع العام، وبدال من ذلك، ی

 كما دعمت أولغا مادروجا فورتي ما أوردتھ رینالیا.

من ناحیة أخرى، أشار كریس إلى وجود خالف بین أفراد مجلس اإلدارة فیما یتعلق بما إذا كان 
أم ال، كما قال مایك أن  المجلس سیدرس الخطط الممكنة لجعل قمة عموم المستخدمین حدًثا عادًیا

إعالن قمة عموم المستخدمین الثانیة ال یشیر إلى استمرار انعقاد القمة وتساءل بشأن صیغة 
القرار، وقد الحظ بیل أن مجلس اإلدارة لم یناقش بعد ما إذا كان یرغب في مناقشة الخطط الممكنة 

إلى التوصیة بتأجیل مناقشة ھذا  لجعل اجتماعات القمة لعموم المستخدمین حدًثا عادًیا باإلضافة
القرار لحین انعقاد اجتماع لوس أنجلوس، وعند ذلك، یمكن لمجلس اإلدارة إجراء نقاش وتمریر 

 قرار بصیغة أو بأخرى.



ولقد أوضح الرئیس إلى أنھ من المحدد أن یھدف القرار إلى شكركم على جھود اللجنة االستشاریة 
راج صیغة تقترح جعل القمة حدًثا عادًیا مع إمكانیة استمرار لعموم المستخدمین واالتفاق على إد

النقاش بخصوص ھذا الموضوع حتى في حالة عدم التعبیر عنھ في القرار، ومن المھم التركیز 
 على تقدیر مجلس اإلدارة لمحاولتھ النقل.

 تحرك ستیف كروكر وتأیید جورج سادوسكي القرار المقترح.

 واتخذ المجلس اإلجراء التالي:طلب الرئیس إجراء التصویت، 

 50رقم  ICANN) في اجتماع ATLAS IIحیث عقدت قمة عموم المستخدمین الثانیة (
 .2014في لندن، المملكة المتحدة في یونیو 

حیث اعتمدت قمة عموم المستخدمین الثانیة على القمة األولى والتي نظمت في شھر 
 في المكسیك. 34رقم  ICANNفي اجتماع  2009مارس 

 حیث استلم مجلس اإلدارة إعالن قمة عموم المستخدمین الثانیة النھائي
(30

https://community.icann.org/download/attachments/48338039/AUT

-appendix-with-Declaration-II-TLAS
30TURC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2 
]PDF، 201 KB([. 

بینما یواصل مجتمع عموم المستخدمین روح القمة في المشاركة والحماس خالل 
 بعد قمة عموم المستخدمین الثانیة.مجموعة أنشطة تنفیذ ما 

، یقر المجلس باستالم بیان قمة عموم المستخدمین (2014.09.09.08)وبموجب قرار 
 ICANN 50الثانیة نھائي ویعرب عن تھانیھ بمناسبة نجاح مؤتمر القمة الذي عقد أثناء 

 في لندن.

موم )، یؤكد مجلس اإلدارة على أھمیة قمة ع2014.09.09.09وبموجب قرار (
المستخدمین الثانیة ونتائجھا كمساھمة قیمة من مجتمع عموم المستخدمین لمستخدمي 

 .ICANNاالنترنت الفردیین نحو تعزیز 

)، یعرب مجلس اإلدارة عن تقدیره للجھد الھائل الذي 2014.09.09.10وبموجب قرار (
عموم قدمھ مجتمع عموم المستخدمین في تقدیم قمة عموم المستخدمین وبیان قمة 

 المستخدمین الثانیة النھائي واألنشطة التنفیذیة لمرحلة ما بعد قمة عموم المستخدمین الثانیة.

)، یتطلع مجلس اإلدارة قدماً لمتابعة مع اللجنة 2014.09.09.11وبموجب قرار (
االستشاریة لعموم المستخدمین بشأن أیة مساھمات یتم تزویدھا لمجلس اإلدارة الناجمة 

 عموم المستخدمین الثانیة. عن بیان قمة

 2014.09.09.08صوت أحد عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرارات 
. امتنع كل من فادي شحاتھ 2014.09.09.11و 2014.09.09.10و 2014.09.09.09و

وفولفغانغ كلینفیتشر وسیباستیان باشولیت عن التصویت. وتغیب كل من راي بلزاك وبروس 
 تصویت على القرارات. وتم تنفیذ القرارات.تونكین عن الحضور لل

https://community.icann.org/download/attachments/48338039/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48338039/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48338039/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48338039/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2


من ناحیة أخرى، وأشار سیباستیان إلى أن امتناعھ یستند إلى تفضیلھ أن یشتمل القرار على صیغة 
 تشیر إلى "دراسة الخطط الممكنة لجعل قمة عموم المستخدمین حدًثا عادًیا"، واستند امتناع فولفغانغ

ادًیا نبعت من روح إعالن قمة عموم المستخدمین الثانیة إلى رأیھ بأن فكرة جعل القمة حدًثا ع
 وینبغي أن یتضمن القرار إشارة إلیھا، كما امتنع فادي أیًضا لألسباب نفسھا التي أعلنھا فولفغانغ.

 2014.09.09.11 – 2014.09.09.08حیثیات القرارین 

بإقرار مجلس  ، والذي أصبح ممكناً (ATLAS II)وقد أدت قمة عموم المستخدمین الثانیة 
اإلدارة میزانیة خاصة للفعالیة، إلى إصدار بیان قمة عموم المستخدمین الثانیة. تم إرسال ھذا 

 .2014أغسطس  7البیان إلى ستیف كروكر من قبل أولیفیر كریبین لیبلوند في 

دولة  70بنى عموم المستخدمین من  150وتعد ھذه الوثیقة نتیجة العمل لما یقارب 
 .2014ھاً لوجھ في لندن في شھر یونیو باالجتماع وج

 ویتضمن البیان عمل كافة مجموعات عمل قمة عموم المستخدمین الثانیة المواضیعیة:

 1المجموعة المواضیعیة )TG1مستقبل نماذج أصحاب المصلحة المتعددة :( 

  2المجموعة المواضیعیة )TG2 عولمة :(ICANN 

  3المجموعة المواضیعیة )TG3 العالمیة: منظور المستخدم): اإلنترنت 

  4المجموعة المواضیعیة )TG4:(  شفافیةICANN ومساءلتھا 

  5المجموعة المواضیعیة )TG5 إشراك مجتمع عموم المستخدمین في :(
ICANN 

واللجنة  ICANNعلى حد سواء، لـ  ICANNتوصیة لمجلس إدارة  43وتحتوي 
 10. كما یحتوي أیضاً R-43إلى  R-1االستشاریة لعموم المستخدمین والمشار إلیھا بـ 

 .O-10إلى  O-1مالحظات لمجتمع إنترنت أوسع، والمشار إلیھا بـ 

وبدأ مجتمع عموم المستخدمین حالیاً العمل على تنفیذ التوصیات والمالحظات من خالل 
 فریق عمل خاص.

 ICANNوتلتمس اللجنة االستشاریة لعموم المستخدمین تعقیبات على البیان من مجتمع 
 األوسع.

 علًما بأن ھذا من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیًقا عاًما علیھا.

 AOB .ه 

) وعملیات ھیئة RSEPطرح رام موھان موضوع تعدیل إجراءات ھیئة تقییم خدمات السجل (
، وبشكٍل عام، أوضح رام أن المشكالت المختلفة یمكن (RSTEP)التقییم التقني لخدمات السجل 

أن تؤدي إلى تحفیز سیاسة تقییم خدمات السجل بما في ذلك تغییر الصیغة من خالل السجل، وعند 
الحاجة إلى إجراء تحلیل، یتحول الطلب إلى ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل، والتي تتطلب بعد 

یوًما، وأضاف رام أن ھذه العملیة كانت خاضعة للتحكم  30 ذلك موافقة مجلس اإلدارة في غضون
أقل من عشر وحدات، ومع ذلك ستجعل  TLDعندما تضمنت كل مجموعة جدیدة من تطبیقات 



تطبیق جدید عملیات قواعد سیاسة تقییم خدمات السجل  1،300البالغة  2012مجموعة 
)RSEP) ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل/(RSTEPاضعة للتحكم وفًقا للتوجیھات ) غیر خ

اإلجرائیة الحالیة، ووفًقا لذلك، طلب رام من مجلس اإلدارة أن یطلب من فریق العمل مراجعة 
 )RSTEP)/ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل (RSEPعملیات قواعد سیاسة تقییم خدمات السجل (

ملیة، وإعطاء التوصیات بشأن كیفیة الحالیة وتحلیلھا بما في ذلك اشتراك مجلس اإلدارة في تلك الع
تنظیم العملیة، وللتوضیح، أوضح رام أنھ یعمل من أجل السجل، والذي یحتوي على العدید من 

لذلك فھو  ICANNسیاسات تقییم خدمات السجل وھیئات التقییم التقني لخدمات السجل مع مؤسسة 
ان رام أیًضا عضًوا بالمنظمة الداعمة على درایة وثیقة بتفاصیل ھذه العملیة، باإلضافة إلى ذلك، ك

)/ھیئة التقییم RSEP) عند تطویر عملیة سیاسة تقییم خدمات السجل (GNSOألسماء النطاقات (
 ) وتبني فكرتھا كأحد متطلبات سیاسة اإلجماع.RSTEPالتقني لخدمات السجل (

م التقني لخدمات )/ھیئة التقییRSEPوعلق الرئیس بأن وقت عملیة سیاسة تقییم خدمات السجل (
ر، وكان ھناك حذر شدید بخصوص أي شيء یتعلق باألمن RSTEPالسجل ( ) قد ُطوِّ

واالستقرار، ومع مزید من الحذر، ُكلِّف مجلس اإلدارة باإلشراف على مثل ھذه التغییرات 
المطلوبة، كما اتفق الرئیس مع رام واقترح تقدیم فریق العمل إلجراء موصى بھ یشمل عمق تقني 

في ویضمن االستقاللیة حتى یصبح كل طلب بمثابة تحقیق مدروس جیًدا وذلك وفًقا لمتطلبات كا
 األمن واالستقرار.

من ناحیة أخرى، سأل جون سونینین عن الدور الذي ینبغي أن تتبناه المنظمة الداعمة ألسماء 
قني لخدمات )/ھیئة التقییم التRSEP) في عملیة سیاسة تقییم خدمات السجل (GNSOالنطاقات (

ر بشكل مبدئي نظًرا (RSTEP)السجل  ، حیث أوضح المستشار واألمین العام أن اإلجراء قد ُطوِّ
ألنھ كان من الصعب على السجالت إضافة خدمات جدیدة للسجل، والتي تسببت في إحداث 

 ICANN) ومجلس إدارة GNSOتضارب بین السجالت والمنظمة الداعمة ألسماء النطاقات (
عمل، كما ُتعد العملیة الحالیة مفیدة للغایة للبیانات، ولكن یوافق المستشار العام على أنھ وفریق ال

الجدیدة، فإنھ سیكون من الصعب التحكم في التغییرات  gTLDمع ما یزید عن ألف من نطاقات 
فیة المطلوبة بالطریقة نفسھا، وأضاف قائالً، ینبغي إجراء التغییرات على اإلجراء بحذر مع أخذ كی
سریان العملیة في االعتبار وما إذا كانت ھناك حاجة إلى عمل إضافي للمنظمة الداعمة ألسماء 

 ) قبل تنفیذ أیة تغییرات أم ال.GNSOالنطاقات (

من جانبھ، أشار أكرم عطا هللا إلى أن فریق العمل سیعد توصیات فیما یتعلق بعملیة سیاسة تقییم 
) لمراجعتھا خالل RSTEPالتقني لخدمات السجل ()/ھیئة التقییم RSEPخدمات السجل (

 في لوس أنجلوس. 51رقم  ICANNاجتماع 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 .2014أكتوبر  17ُنشر في 
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