
 ICANNمحضر اجتماع | االجتماع الدوري لمجلس إدارة 
 2014أكتوبر  16

  تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
en-16-10-2014-material/minutes-https://www.icann.org/resources/board 

 

في لوس أنجلوس، بكالیفورنیا، في تمام الساعة  2014أكتوبر  16في  ICANNُعقد االجتماع الدوري لمجلس إدارة 
 مساًء بالتوقیت المحلي. 06:00

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

ولیت، شیرین شلبي، فادي شحادة شارك المدراء التالي ذكرھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ: سباستیان باش
كریس دیسبین، بیل غراھام، وولفغانغ كالین واتشیر، إیریكا مان، غونزالو نافارو، راي  ،(الرئیس والمدیر التنفیذي)

 وكوا واي وو. ،بیلزاك، جورج سادوسكي، مایك سیلبیر، بروس تونكین (نائب الرئیس)

 النفین وأولغا مادروغا فورتي.واعتذر المدراء التالي ذكرھم عن الحضور: برونو 

) GACممثلة (ھیثر درایدن : وقد شارك ممثلو مجلس العالقات المتبادلة التالي ذكرھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ
 ).RSSACممثلة (وسوزان وولف ) IETFممثل (وجون سوینین ) SSACممثل (ورام موھین 

 العام)األمین العام: جون جیفري (المستشار واألمین 

1. U:جدول أعمال الموافقةU 

 Uدارةالموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلU .أ 

. ممثالً رئیس جمھوریة مقدونیا الیوغسالفیة мкд. وتفویض نطاق MKإعادة تفویض نطاق U .ب 
 Uسابقاً إلى شبكة أبحاث األكادیمیة المقدونیة سكوبي

 U 2014.10.16.02حیثیات القرارین – U2014.10.16.03 

ورجیا في نص اللغة الجورجیة (األیبریة) إلى مركز الذي یمّثل ج ge გე")("ق اتفویض نطU .ج 
 Uتطویر تكنولوجیا المعلومات

 U 2014.10.16.04حیثیات القرارین – U2014.10.16.05 

 AN.U(جزر األنتیل الھندیة)  ccTLDامتداد تاریخ إزالة نطاق U .د 

 U حیثیات القرارU2014.10.16.06 

 Uتعدیالت میثاق مجموعة أصحاب مصلحة أمناء السجالتU .ه 

 U حیثیات القرارU2014.10.16.07 
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 Uشكر خاص ألعضاء المجتمعU .و 

 51Uرقم  ICANNتقدیم الشكر إلى الجھات الراعیة الجتماع U .ز 

 51Uرقم  ICANNلمترجمین الفوریین والموّظفین وفرق الفنادق والمناسبات في اجتماع بالغ الشكر لU .ح 

2. U:جدول األعمال الرئیسيU 

 2014Uشكًرا للجنة الترشیح U .أ 

 Uالجدیدة gTLDمقدمة ألسماء النطاقات ثنائیة األحرف في مساحة أسماء U .ب 

 U حیثیات القرارU2014.10.16.14 

 2020U-2016االستراتیجیة للسنوات المالیة  ICANNخطة U .ج 

 U حیثیات القرارU2014.10.16.15 

 UICANNرة من فریق العمل عبر المجتمع بشأن تعزیز مساءلة النظر في توصیات مجلس اإلداU .د 

 U حیثیات القرارU2014.10.16.16 

 UICANNشكًرا أولغا مادروغا فورتي على فترة خدمتھا بمجلس إدارة U .ه 

 UICANNشكًرا سباستیان باشولیت على فترة خدمتھ بمجلس إدارة U .و 

 UICANNشكًرا بیل غراھام على فترة خدمتھ بمجلس إدارة U .ز 

 UICANNیدن على فترة خدمتھا بمجلس إدارة شكًرا ھیثر دراU .ح 

  

 جدول أعمال الموافقة: .1

مت شیرین شلبي نظرًة عامًة موجزًة عن البنود المدرجة على جدول أعمال الموافقة. ثم طلب الرئیس إجراء  قدَّ
 التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

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

 الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة .أ 

)، موافقة مجلس اإلدارة على محضر االجتماع 2014.10.16.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .ICANNلمجلس إدارة  2014سبتمبر  9الُمنعقد في 

الیوغسالفیة . ممثالً رئیس جمھوریة مقدونیا мкд. وتفویض نطاق MKإعادة تفویض نطاق  .ب 
 سابقاً إلى شبكة أبحاث األكادیمیة المقدونیة سكوبي

)، كجزء من ممارسة مسؤولیاتھا بموجب عقد وظائف 2014.10.16.02وبموجب القرار رقم (
IANA راجعت ،ICANN  وقّیمت طلب إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز الدولةMK .
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لشبكة أبحاث  IDN .мкдوتفویض نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة اسم النطاق المدّول 
 األكادیمیة المقدونیة سكوبي. وتبّین الوثائق أنھ تم اتباع اإلجراءات الصحیحة لدى تقییم الطلب.

)، أن یصدر مجلس اإلدارة توجیھات بموجب 2014.10.16.03تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، بأن أجزاء معینة من الحیثیات غیر مناسبة  ICANNمن لوائح  5.2قسم ، ال3المادة 

للنشر العام ضمن القرارات أو التقریر المبدئي أو محضر االجتماع في الوقت الحالي بسبب 
 الواجبات التعاقدیة، وینبغي حجبھا حتى السماح بنشرھا بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدیة.

  2014.10.16.03– 2014.10.16.02ارین حیثیات القر

 لماذا یتناول المجلس ھذه المسألة اآلن؟

بتقییم طلبین إلعادة تفویض وتفویض  ICANN، قام طاقم عمل IANAوفقاً لعقد وظائف 
ccTLD وبصدد تقدیم تقریرھم إلى مجلس اإلدارة للمراجعة. إّن الھدف من مراجعة مجلس ،

 لإلجراءات الصحیحة. ICANNاإلدارة ھذه ھي ضمان اتباع طاقم عمل 

 ما ھو االقتراح الذي یجري النظر فیھ؟

باسم بتعیین وتغییر المنظمة الراعیة (المعروفة أیضاً  IANAیتمثل االقتراح في اعتماد طلبّي قسم 
. لشبكة أبحاث األكادیمیة MK. وмкдالمدیر أو الوصي) لنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة 

 المقدونیة سكوبي.

 من ھم أصحاب المصلحة أو غیرھم مّمن تمت استشارتھم؟

مع مقدم الطلب  ICANNأثناء عملیة تقییم طلبات التفویض وإعادة التفویض، یتشاور موظفو 
رى. كجزء من عملیة الطلب، ینبغي على مقدم الطلب وصف المشاورات واألطراف المعنیة األخ

 ، وقابلیة تطبیقھا على مجتمع اإلنترنت المحلي.ccTLDالتي أُجریت في إطار الدولة بخصوص 

 ما ھي المخاوف أو المسائل التي أثارھا المجتمع؟

 یتعلق بھذا الطلب.لم یتوصل الموّظفون إلى أیة مسائل أو مخاوف مھمة أثارھا المجتمع فیما 

 ما ھي المواد المھمة التي راجعھا مجلس اإلدارة؟

 :IANAراجع مجلس اإلدارة التقییمات التالیة لفریق إدارة 

  ُتعّد النطاقات مؤھلة للتفویض المستمر، حیث حددتMK  رمًزا من حرفین والذي
لدولة جمھوریة مقدونیا الیوغسالفیة سابقاً،  ISO 3166-1یندرج ضمن معیار 

 سلسلة اسم النطاق الدولي المعتمدة لجمھوریة مقدونیا الیوغالسفیة سابقاً؛ мкдوتعتبر 
 ویتم قبول الطلبات عبر منظمة راعیة موجودة، وھي وزارة الشؤون الخارجیة؛ 
 جرت مشاورة الحكومة المعنیة وھي غیر معترضة؛ 
 راعیة المقترحة وجھات االتصال الخاصة بھا على مسؤولیاتھا حیث توافق المنظمة ال

 المنوطة إلدارة تلك النطاقات؛
 فقد أظھرت االقتراحات مشاورات ودعم مجتمع اإلنترنت المحلي المناسب؛ 
 وال تتعارض االقتراحات مع أیة قوانین أو أنظمة معروفة؛ 
 امھا بموجب القانون المحلي؛وتضمن االقتراحات إدارة النطاقات محلًیا في الدولة، وإلز 



 حیث أكدت المؤسسات الراعیة المقترحة بأنھا ستدیر النطاقات بطریقة عادلة ومنصفة؛ 
  أكدت المؤسسة الراعیة المقترحة على توضیحھا المھارات والخطط التشغیلیة والفنیة

 المناسبة لتشغیل النطاقات؛
 المتعددة لقسم  تحقق التھیئة الفنیة المقترحة متطلبات التوافق الفنيIANA؛ 
 لم یتم تحدید أیة مخاطر أو مخاوف خاصة فیما یتعلق باستقرار اإلنترنت 
 .فقد قدم الموّظفون توصیًة بأن یتم تنفیذ ھذه الطلبات استناًدا إلى العوامل المعتبرة 

نطاق وتأتي ھذه التقییمات كاستجابة للمعاییر وأُطر عمل السیاسة المناسبة، مثل "ھیكل نظام اسم ال
لتفویض وإدارة نطاقات المستوى  GAC) و"مبادئ وإرشادات RFC 1591والتفویض" (

 األعلى لرمز الدول".

، سوف یتم نشر "تقریر التفویض وإعادة التفویض" IANAوكجزء من العملیة التي أقرھا عقد وظائف 
 .http://www.iana.org/reportsعلى 

 ما ھي العوامل ذات األھمیة لمجلس اإلدارة؟

 لم یحدد مجلس اإلدارة أیة عوامل مثیرة للمخاوف في ھذه الطلبات.

 ھل ھناك آثار مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مدیري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن یستوفون 
والمجتمعات  ICANNمعاییر المصلحة العامة أمًرا إیجابیاً یصب في اتجاه المھمة اإلجمالیة لـ 

المحلیة المخصص لھا نطاقات عالیة المستوى ذات رموز دول للعمل لھا، وتتوافق مع واجبات 
ICANN  بموجب عقد وظائفIANA. 

أو ) كالخطة االستراتیجیة أو خطة التشغیل أو الموازنة( ICANNھل توجد آثار أو عواقب مالیة على 
 على المجتمع أو العامة أو علیھا جمیًعا؟

، IANAجزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عملیات التفویض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
ھو تقییم  ICANNویجب أال یسبب العمل أي تباین كبیر في النفقات المخطط لھا مسبًقا. فلیس دور 

 األثر المالي للعملیات الداخلیة ألسماء نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة في إطار دولٍة ما.

 من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة؟ DNSھل توجد أیة مسائل تتعلق بنظام 

 أن ھذه الطلبات تشكل أیة مخاطر ملحوظة على األمان أو االستقرار أو المرونة. ICANNتعتقد ال 

 علًما بأن ھذه العملیة تمّثل جانًبا من الوظائف اإلداریة التنظیمیة وال تتطلب تعلیقات عامة.

جورجیا في نص اللغة الجورجیة (األیبریة) إلى مركز تطویر  გე ("ge") تفویض ممثل نطاق .ج 
 تكنولوجیا المعلومات

)، كجزء من ممارسة مسؤولیاتھا المنوطة بموجب 2014.10.16.04تقرر بموجب القرار رقم (
وقّیمت طلب تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة  ICANN، راجعت IANAعقد وظائف 

გე ) إلى مركز تطویر تكنولوجیا المعلوماتITDC.(  وتبّین الوثائق أنھ تم اتباع اإلجراءات
 الصحیحة لدى تقییم الطلب.

http://www.iana.org/reports


)، أن یصدر مجلس اإلدارة توجیھات بموجب 2014.10.16.05تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، بأن أجزاء معینة من الحیثیات غیر مناسبة  ICANNمن لوائح  5.2 ، القسم3المادة 

ر المبدئي أو محضر االجتماع في الوقت الحالي بسبب للنشر العام ضمن القرارات أو التقری
 الواجبات التعاقدیة، وینبغي حجبھا حتى السماح بنشرھا بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدیة.

 2014.10.16.05 – 2014.10.16.04حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه المسألة اآلن؟

ویقدمون  ccTLDبتقییم طلب بتفویض نطاق  ICANN ، قام موّظفوIANAوفقاً لعقد وظائف 
اآلن تقریرھم إلى مجلس اإلدارة للمراجعة. إّن الھدف من مراجعة مجلس اإلدارة ھذه ھي ضمان 

 لإلجراءات الصحیحة. ICANNاتباع طاقم عمل 

 ما ھو االقتراح الذي یجري النظر فیھ؟

من أجل إنشاء نطاق المستوى األعلى لرمز  IANAیتمثل االقتراح في اعتماد طلب إلى إدارة 
الدولة وتعیین الدور الذي تلعبھ المؤسسة الراعیة (والمعروفة أیًضا باسم المدیر أو الوصي) لمركز 

 ).ITDCتطویر تكنولوجیا المعلومات (

 من ھم أصحاب المصلحة أو غیرھم مّمن تمت استشارتھم؟

مع مقدم الطلب واألطراف المعنیة  ICANNفو أثناء عملیة تقییم طلب التفویض، یتشاور موظّ 
األخرى. كجزء من عملیة الطلب، ینبغي على مقدم الطلب وصف المشاورات التي أُجریت في 

 ، وقابلیة تطبیقھا على مجتمع اإلنترنت المحلي.ccTLDإطار الدولة بخصوص 

 ما ھي المخاوف أو المسائل التي أثارھا المجتمع؟

 أیة مسائل أو مخاوف مھمة أثارھا المجتمع فیما یتعلق بھذا الطلب.لم یتوصل الموّظفون إلى 

 ما ھي المواد المھمة التي راجعھا مجلس اإلدارة؟

 :IANAراجع مجلس اإلدارة التقییمات التالیة لفریق إدارة 
  النطاق مؤھل للتفویض، حیث یمّثل سلسلة تمت الموافقة علیھا من خالل عملیة التتبع

 ؛ISO 3166-1، كما أنھ یمّثل دولة ُمدرجة في المعیار  IDN ccTLD السریع لـ
 جرت مشاورة الحكومة المعنیة وھي غیر معترضة؛ 
  توافق المؤسسة الداعمة المقترحة وجھات االتصال الخاصة بھا على مسؤولیاتھا

 المنوطة إلدارة ھذا النطاق؛
 الشكل المناسب؛أكد المقترح على إجراء مشاورات ودعم مجتمع اإلنترنت المحلي ب 
 المقترح ال یتعارض مع أیة قوانین أو أنظمة معروفة؛ 
 یضمن المقترح أن ُیدار النطاق محلًیا في الدولة، وأنھ ملتزم بالقانون المحلي؛ 
 أكدت المؤسسة الراعیة المقترحة أنھا سوف تدیر النطاق بطریقة عادلة ومنصفة؛ 
 ارات والخطط التشغیلیة والفنیة أكدت المؤسسة الراعیة المقترحة أنھا أوضحت المھ

 المناسبة لتشغیل النطاق؛
  تحقق التھیئة الفنیة المقترحة متطلبات التوافق الفني المتعددة لقسمIANA؛ 
 ؛لم یتم تحدید أیة مخاطر أو مخاوف خاصة فیما یتعلق باستقرار اإلنترنت 
 امل المعتبرة.قدم الموّظفون توصیًة بأن یتم تنفیذ ھذه الطلبات استناًدا إلى العو 



وتأتي ھذه التقییمات كاستجابة للمعاییر وأُطر عمل السیاسة المناسبة، مثل "ھیكل نظام اسم النطاق 
لتفویض وإدارة نطاقات المستوى األعلى  GAC) و"مبادئ وإرشادات RFC 1591والتفویض" (
 لرمز الدول".

، سوف یتم نشر "تقریر التفویض وإعادة التفویض" IANAوكجزء من العملیة التي أقرھا عقد وظائف 
 .http://www.iana.org/reportsعلى 

 ما ھي العوامل ذات األھمیة لمجلس اإلدارة؟

 لم یحدد مجلس اإلدارة أیة عوامل مثیرة للمخاوف في ھذا الطلب.

 إیجابیة؟ھل ھناك آثار مجتمعیة سلبیة أو 

تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مدیري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن یستوفون 
والمجتمعات  ICANNمعاییر المصلحة العامة أمًرا إیجابیاً یصب في اتجاه المھمة اإلجمالیة لـ 

اجبات المحلیة المخصص لھا نطاقات عالیة المستوى ذات رموز دول للعمل لھا، وتتوافق مع و
ICANN  بموجب عقد وظائفIANA. 

أو ) كالخطة االستراتیجیة أو خطة التشغیل أو الموازنة( ICANNھل توجد آثار أو عواقب مالیة على 
 على المجتمع أو العامة أو علیھا جمیًعا؟

، IANAجزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عملیات التفویض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
ھو تقییم  ICANNویجب أال یسبب العمل أي تباین كبیر في النفقات المخطط لھا مسبًقا. فلیس دور 

 األثر المالي للعملیات الداخلیة ألسماء نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة في إطار دولٍة ما.

 من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة؟ DNSھل توجد أیة مسائل تتعلق بنظام 

 أن ھذا الطلب یشّكل أیة مخاطر ملحوظة على األمان أو االستقرار أو المرونة. ICANNتعتقد ال 

 علًما بأن ھذه العملیة تمّثل جانًبا من الوظائف اإلداریة التنظیمیة وال تتطلب تعلیقات عامة.

 .AN(جزر األنتیل الھندیة)  ccTLDامتداد تاریخ إزالة نطاق  .د 

 رموز جدیدة. ISO 3166-1. بعد أن حل محل رمز الدولة ANألعلى حیث تم إلغاء نطاق المستوى ا

 .2014أكتوبر  31. في ANبضرورة عزل نطاق  2011أكتوبر  11بینما أقّر المجلس في 

. والوزارة الھولندیة للشؤون االقتصادیة تمدید تسعة أشھر من ANحیث سعى مشغل نطاق 
 .ANالموعد النھائي لتوفیر فرصة إضافیة لكي ینھي المسجلون المتبقون انتقالھم عن نطاق 

. من AN)، سیتم تمدید الموعد النھائي إللغاء نطاق 2014.10.16.06بموجب القرار رقم (
 .2015یولیو  31إلى  DNSمنطقة جذر 

http://www.iana.org/reports


 2014.10.16.06ات القرار حیثی

 لماذا یتناول المجلس ھذه المسألة؟

أكتوبر  31في  DNS. من منطقة جذر ANمن المقرر أن یتم إلغاء نطاق المستوى األعلى 
 . والوزارة الھولندیة للشؤون االقتصادیة تمدید موعد اإللغاء.AN. حیث طلب مشغل 2014

 ما ھو االقتراح الذي یجري النظر فیھ؟

 .2015یولیو  31. إلى ANیھدف الطلب إلى تمدید موعد اإللغاء لنطاق المستوى األعلى 

 ما ھي المخاوف أو المسائل التي أثارھا المجتمع؟

. أنھ بینما انتقل معظم مسجلي النطاقات إلى نطاقات جدیدة، فال یزال ھناك ANلقد أوضح مشغل 
لوقت إلتمام عملیة انتقالھم. ویخشى المشغل عدم مسجل بحاجة إلى مزیٍد من ا 30أقلیة ُتقّدر بنحو 

 إمكانیة إنجاز الموعد النھائي الحالي للمسجلین المتبقین.

 ھل ھناك آثار مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

بالعمل مع المشغل الحالي إلنھاء إلغاء  ICANNتسمح الموافقة على التمدید المطلوب لموّظفي 
على تحقیق التزاماتھا أثناء العمل مع المجتمع  IANA، ویظھر حرص إدارة وظائف .ANنطاق 

 في النظر في احتیاجاتھم عند االقتضاء.

أو ) كالخطة االستراتیجیة أو خطة التشغیل أو المیزانیة( ICANNھل توجد آثار أو عواقب مالیة على 
 على المجتمع أو العامة أو علیھا جمیًعا؟

، IANAجانًبا من وظائف  DNSل في منطقة جذر تمّثل إدارة عملیات التفویض ذات رموز الدو
 ICANN. تفاوًتا كبیًرا بالنفقات المخطط لھا مسبقاً. فلیس دور ANویجب أال یسبب تمدید موعد إلغاء 

 ھو تقییم األثر المالي للعملیات الداخلیة ألسماء نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة في إطار دولٍة ما.

 من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة؟ DNSھل توجد أیة مسائل تتعلق بنظام 

. بینما تتعاون ANیساعد منح تمدید الموعد المطلوب في المحافظة على أمان واستقرار نطاق 
ICANN  مع المشغل إلزالة اسم النطاق من منطقة جذرDNS. 

 والتي ال تتطلب تعلیقات عامة علیھا. علًما بأن ھذا اإلجراء یمّثل وظیفة إداریة تنظیمیة

 تعدیالت میثاق مجموعة أصحاب مصلحة أمناء السجالت .ه 

مجموعًة   GNSO) التابعة لـRrSGحیث اقترحت مجموعة أصحاب مصلحة أمناء السجالت (
 من التعدیالت لوثیقة میثاق إدارتھا.

ولجنة التحسین  ICANNبینما أنجزت مجموعة أصحاب مصلحة أمناء السجالت وموّظفو 
بعملیة مجلس اإلدارة لتعدیل مجموعة أصحاب المصلحة  ) كافة المتطلبات المرتبطةSICالھیكلي (
GNSO ومواثیق الدائرة. 

http://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies/rrsg
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على تعدیالت مجموعة  ICANN)، یوافق مجلس إدارة 2014.10.16.07بموجب القرار رقم (
أصحاب مصلحة أمناء السجالت، وتوجیھ طاقم العمل لتوفیر طریقة للوصول إلى وثیقة إدارة 

 جدیدة على صفحات ویب المناسبة للمجموعة.

 2014.10.16.07حیثیات القرار 

) على أّن "كل مجموعة أصحاب مصلحة 5.3 القسم، 10(المادة  ICANNتنص اللوائح الداخلیة لـ 
." وقد فسر مجلس اإلدارة ھذه ICANNیجب أن تحافظ على اإلقرار واالعتماد لدى مجلس إدارة 

بشكل رسمي على أیة تعدیالت إلدارة وثائق مجموعة  ICANNاللغة لیستلزم موافقة مجلس إدارة 
 ).GNSOاالنتخابیة أو أیھما في منظمة دعم األسماء العامة () أو الدوائر SGأصحاب المصلحة (

 GNSOعملیة لتعدیل مجموعة أصحاب المصلحة  2013أقّر مجلس اإلدارة في سبتمبر 
 (عملیة) لتوفیر منھجیة مبسطة لالمتثال إلى متطلبات اللوائح الداخلیة. ومواثیق الدائرة

ولجنة التحسین  ICANNوموّظفو  GNSO (RrSG)وقد أنجزت مجموعة أصحاب المصلحة 
) كافة الخطوات المحددة في العملیة بما في ذلك إثبات أن تعدیالت المیثاق المقترحة SICالھیكلي (

لھذه التعدیالت لمراجعة  ICANNمسؤولیة قانونیة لتنظیم ونشر  لن تثیر أیة مخاوف مالیة أو
 وتعلیق المجتمع (لم ترد اعتراضات).

ومن غیر المتوقع أن یكون ھناك أثر مالي جراء ھذا القرار على أمان واستقرار ومرونة نظام اسم 
 النطاق نتیجًة لھذا القرار.

 شكر خاص ألعضاء المجتمع .و 

الطاقات الھائلة والمھارات الرائعة التي یبذلھا أعضاء مجتمع  ترغب في تقدیر ICANNحیث إن 
 .ICANNأصحاب المصلحة في سبیل عملیة 

ترغب، إقراراً لھذه المساھمات، في اإلعراب عن تقدیرھا وشكرھا ألعضاء  ICANNوحیث إن 
 المجتمع فور انتھاء فترات خدمتھم في المنظمات الراعیة واللجان االستشاریة.

 اآلتیة أسماؤھم مدة خدمتھم: At-Largeعضاء مجتمع حیث ینھي أ

  رئیسة مشاركة في مجموعة عمل  –رینالیا عبد الرحیمAt-Large IDN 

  نائب رئیس منظمة  -فؤاد باجواAt-Large  اإلقلیمیة في آسیا وأسترالیا وجزر
 APRALOالمحیط الھادئ 

  رئیس  -أولیفر كریبین لیبلوندALAC 

  مسؤول اتصال  -آالن غرینبیرغALAC  لدىGNSO 

  أمین  -فیلیب جونسونAFRALO 

  نائب رئیس  –إیفان لیبوفیتشALAC  لدى منظمةALAC  اإلقلیمیة في أمریكا
 )NARALOالشمالیة (

  أمین  -غلین ماكنایتNARALO 

http://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies/rrsg
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  عضو  -جان جاك سوبرانتALAC  لدى (منظمةALAC  اإلقلیمیة األوروبیة
EURALO ،(معّین لجنة الترشیح 

  دیف أناند تیلوكسینغ، عضوALAC  لدى منظمةALAC  اإلقلیمیة في أمریكا
 )LACRALOالالتینیة وجزر الكاریبي (

)، فقد حصل كل من رینالیا عبد الرحیم وفؤاد باجوا 2014.10.16.08بموجب القرار رقم (
ان لیبوفیتش وغلین ماكنایت وجان وأولیفیر كریبین لیبلوند وآالن غریبنبیرغ وفیلیب جونسون وإیف

جاك سوببرانت ودیف أناند تیلوكسینغ على بالغ تقدیر مجلس اإلدارة لشروط خدمتھم، ویتمنى 
 وخارجھ. ICANNمجلس اإلدارة لھم التوفیق في مساعیھم المستقبلیة داخل مجتمع 

 شروط خدمتھ:) ASO) التالي لدى منظمة دعم العناوین (ACحیث یستنتج عضو مجلس العناوین (

  ناریش آجواني، عضو مجلس عناوینAC  لدى منظمة دعم العناوینASO 

)، حازت ناریش آجواني على بالغ تقدیر مجلس اإلدارة عن 2014.10.16.09بموجب القرار رقم (
 وخارجھ. ICANNفترة خدمتھا ویتمنى لھا المجلس التوفیق في مساعیھا المستقبلیة داخل مجتمع 

 ) مدة خدمتھم:ccNSOالتالیة أسماؤھم في مجلس منظمة أسماء رموز البلدان ( حیث ینھي األعضاء

  رئیسة مجموعة عمل إطار عمل التفسیر -كیث دافیدسون 

  مستشار مجلس  -ھونج إكسیوccNSO 

)، أعرب المجلس عن تقدیره الشدید لكل من كیث 2014.10.16.10بموجب القرار رقم (
لتي قضوھا في الخدمة، ویأمل المجلس لھم التوفیق في دافیدسون وھونج إكسیو عن الفترة ا

 وخارجھ. ICANNمساعیھم المستقبلیة داخل مجتمع 

 ) مدة خدمتھم:GNSOحیث ینھي األعضاء التالیة أسماؤھم في منظمة دعم األسماء العامة (

  مستشار  -جون بیراردGNSO (دائرة مستخدمي األعمال التجاریة) 

  مستشار  -تشینغ تشیاوGNSO (مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت) 

  نائب رئیس مجموعة أصحاب مصلحة أمناء السجالت -جیفري إیكھاوز 

  مستشار  -ماریا فاریلGNSO (دائرة المستخدمین غیر التجاریین) 

  مستشار  -ماغالي بازیلّوGNSO (دائرة المستخدمین غیر التجاریین) 

  مستشار  -بیتیر ریندفورثGNSO نتخابیة المعنیة بالملكیة الفكریة)(الدائرة اال 

  مستشار  -كالوس ستولGNSO (دائرة االھتمامات التشغیلیة غیر الربحیة) 

  مستشار  -جینیفر وولفGNSO (معّین اللجنة الترشیحیة) 

)، أعرب المجلس عن بالغ تقدیره لكٍل من جون بیرارد 2014.10.16.11بموجب القرار رقم (
وتشینغ تشیاو وجیفیر إكھاوز وماریا فاریل وماغالي بازیلو وبیتر ریندفورث وكالوس ستول 



وجینیفر وولف عن فترات خدمتھم، ویتمنى المجلس لھم التوفیق في مساعیھم المستقبلیة داخل 
 وخارجھ. ICANNمجتمع 

 ) التالیة أسماؤھم مدة خدمتھم:NomComحیث ینھي أعضاء لجنة الترشیح (

  مفوض دائرة مستخدمي األعمال والتجارة -رون أندروف 

  مفوضة لجنة  -فیرونیكا كریتوAt-Large االستشاریة 

  مفوض اللجنة االستشاریة لنظام خادم ملف الجذر  -ویلیام مانینغRSSAC 

  مفوض دائرة الملكیة الفكریة -جون ماك إیالوین 

  مفوض ھیئة إنشاء اإلنترنت  -روس مونديIAB  لفریق عمل ھندسة اإلنترنتIETF 

  مفوضة لجنة  -فاندا سكارتیزینيAt-Large االستشاریة 

)، أعرب المجلس عن بالغ تقدیره الشدید من رون 2014.10.16.12بموجب القرار رقم (
نینغ وجون ماك إیالوین وروس موندي وفاندا سكارتیزیني أندروف وفیرونكیا كریتو وویلیام ما

عن الفترة التي قضوھا في الخدمة، ویأمل المجلس لھم التوفیق في مساعیھم المستقبلیة داخل 
 وخارجھ. ICANNمجتمع 

 51رقم  ICANNتقدیم الشكر إلى الجھات الراعیة الجتماع  .ز 

 ،.Verisign, Incلیة: یتوّجھ المجلس ببالغ الشكر إلى الجھات الراعیة التا
Public Interest Registry، Afilias Limited، PDR Solutions FZC، 

Community.Asia، Neustar، Freenom، China Internet Network 
Information Center، .GLOBAL، .CLUB Domains، CentralNic، 

Brandma.Co، NCC Group، Trademark Clearinghouse، Hu Yi Global 
Information Resources (Holding) Company . HongKong Limited، 

Uniregistry Corp.، ZA Central Registry، Minds + Machines Group، 
Iron Mountain, Inc.، INOC، Radix FZC، وICANNWIKI. 

 ICANNبالغ الشكر للمترجمین الفوریین والموّظفین وفرق الفنادق والمناسبات في اجتماع  .ح 
 51رقم 

البصریة وفرق  -یعرب المجلس عن بالغ تقدیره للكّتاب والمترجمین الفوریین وفریق الخدمات السمعیة 
 بأكملھم على ما بذلوه من جھود ُمضنیة لتسھیل سیر االجتماع. ICANNالعمل الفني وموظفي 

ري بالزا على كما یود المجلس التوّجھ بالشكر إلى اإلدارة والعاملین في فندق جراند حیاة سنش
المرافق الرائعة التي وّفروھا إلقامة ھذا الحدث. ویقدم شكره الخاص لكیم آراغون المدیر المشارك 

 في تنظیم الحفل وسوزي شولتز مدیرة المبیعات الدولیة.

 ،2014.10.16.01وقد صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لصالح القرارات 
2014.10.16.02، 2014.10.16.03، 2014.10.16.04، 2014.10.16.05، 2014.10.16.06، 
2014.10.16.07، 2014.10.16.08، 2014.10.16.09، 2014.10.16.10، 2014.10.16.11، 



. لم یكن برونو النفین وأولغا مادروغا فورتي حاضرین للتصویت على القرارات. وجرى 2014.10.16.12
 تنفیذ القرارات.

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 2014للجنة الترشیح شكًرا  .أ 

 بعد ذلك، تقدم بروس تونكین وأّید ستیف كروكر القرار الُمقترح:

: تشیریل النغدون أور 2014قّدم بروس تونكین بنود جدول األعمال وحدد قیادة لجنة الترشیح لعام 
(رئیًسا)، وستیفان فان جیلدر (رئیس ُمنتخب)، ویورغو النسیبورو (رئیًسا مشارًكا). كما توّجھ 

بروس بالشكر لقیادة وأعضاء لجنة الترشیح لعملھم، وخّص بالشكر القیادة للرد في وقت قصیر على 
 التغییر األخیر على مجلس اإلدارة وتعیین وولفغانغ كالین واتشیر بمجلس اإلدارة الیوم.

 طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

 2014النغدون أور رئیًسا للجنة الترشیح لعام  عّینت تشیریل ICANNحیث إن 
، ویورغو النسیبورو 2014وستیفان فان غلیدیر رئیساً منتخًبا للجنة الترشیح لعام 

 كرئیس مشارك.

من مندوبین من كل من الدوائر والھیئات  2014وحیث إنھ تشّكلت لجنة الترشیح 
 .ICANNاالستشاریة في 

) عن بالغ تقدیره لكل من 2014.10.16.13بموجب القرار رقم ( ICANNیعرب مجلس 
تشیریل النغدون أور وستیفان فان غلیدیر ویورغو النسیبورو وكافة أعضاء لجنة الترشیح 

(بما في ذلك رون أندروف وجون بیرھیل وألیان بیدرون ودون بلومینثال  2014لعام 
انز بیتر ھولین ولویس ھول وفیرونیكا كریتو وسارة بي دویتش وروبرت غویرا وھ

وجوھاني جوسیلیوس وبریندین كویربیس وبیل مانینغ وجون ماك إیالوین وروس موندي 
 وفاندا سكارتیزني وفاتیماتا سیي سیال) لتفانیھم وعملھم الجاد وما بذلوه من جھود ناجحة.

رونو ، لم یكن ب2014.10.16.13صّوت أربعة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار 
 النفین وغونزالو نافارو حاضرین للتصویت على القرار. وجرى تنفیذ القرار.

 الجدیدة gTLDمقدمة ألسماء النطاقات ثنائیة األحرف في مساحة أسماء  .ب 

 تقدمت شیرین شلبي وأّید كریس دیسبین القرار الُمقترح.

فیما یخّص مقدمة أسماء  وطرح الرئیس بند جدول األعمال وقّدم نظرًة عامًة حول القرار الُمقترح
الجدیدة. وقد أوضحت شیرین أّنھ، على مدار  gTLDالنطاقات ثنائیة األحرف في مساحة أسماء 

جدیدة طلبات وفًقا  gTLD 207األشھر الستة األخیرة، قدم مشّغلو السجل الذین یمّثلون حوالي 
النطاقات ذات  ، لطلب إصدار مزیج متنّوع من أسماء(RSEP)لسیاسة تقییم خدمات السجل 

الحرفین. باإلضافة إلى ذلك، فقد ُطرحت التعدیالت الُمدخلة على كل اتفاقیات سجل مقدمي 
الطلبات لتنفیذھا رھناً للتعلیق العام. كما أشارت شیرین أیًضا إلى أّن مجلس اإلدارة قد تلّقى مشورة 

GAC في السجل. بشأن ھذا الموضوع. ثم تابعت شیرین قراءة أجزاء القرار الُمقترح 



 طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

دیسمبر  4في  ICANN (RSTEP)حیث قّررت لجنة التقییم الفني لخدمات سجل 
أن إصدار أسماء نطاقات المستوى الثاني ثنائیة األحرف المقترحة في نطاق  2006

.name gTLD .لم یشّكل خطراً كبیًرا ذا أثر سلبي ملموس على األمان واالستقرار 

الجدید على أن التسمیات  gTLDمن اتفاقیة سجل  2القسم  5حیث تنص المواصفات 
ثنائیة األحرف " یجب حذفھا من التسجیل أو تخصیصھا لمشغل السجل في المستوى 

، وقد ال یتّم إصدارھا للتسجیل ألي DNSالثاني. وقد ال یتّم تنشیط ھذه التسمیات في 
شخص أو كیان بخالف مشغل السجل، شریطة جواز إصدار تلك السالسل للتسمیات 

ثنائیة األحرف إلى الحد الذي یتوصل فیھ مشغل السجل إلى اتفاق مع الحكومة المعنیة 
 ISO 3166-1ومدیر رمز الدولة الخاص بالسلسلة وفًقا لما ھو محدد في المعیار 

alpha-2 یجوز لمشغل السجل أیًضا اقتراح إصدار ھذه الحجوزات استناًدا إلى تنفیذ .
اإلجراءات وذلك لتجنب حدوث ارتباك مع رموز البلد المتطابقة، مع مراعاة الحصول 

 .ICANNعلى الموافقة من 

جدیدة  gTLD 207الذین یمّثلون نحو  2014ینایر  18حیث قدم مشّغلو السجل منذ 
) لتنفیذ خدمة سجل جدیدة متمثلة في إصدار RSEPقییم خدمات السجل (طلبات سیاسة ت

 مجموعة متنوعة من التسمیات ثنائیة األحرف.

، تقریًرا أولًیا بأن خدمات السجل المقترحة ھذه لم RSEP، لكل طلب ICANNحیث أجرت 
 ).RSEPُتثر مسائل األمان أو االستقرار أو التنافس (حسب تعریف ھذه المصطلحات في 

) إلى أن بعض أعضائھا أثاروا GACحیث أشارت اللجنة االستشاریة الحكومیة (
مخاوف تتعلق بإصدار أسماء نطاقات ثنائیة األحرف ذات تولیفات حرف/حرف، ولذلك 

 في لوس أنجلوس. 51رقم  ICANNالنظر في المسألة أثناء اجتماع  GACتعتزم 

 )2014أكتوبر  15كیلو بایت] ( U ]PDF، 127بیان لوس أنجلوسU في GACحیث الحظت 
ء بشأن استخدام أسماء نطاقات اآلراأنھ "لیست في وضع یسمح لھا بتقدیم مشورة إجماع 

الجدیدة، بما في ذلك تولیفات  gTLDف في عملیات المستوى الثاني ثنائیة األحر
وأشارت  ." alpha-2 ISO 3166-1األحرف تلك والموجودة أیضاً على قائمة 

GAC  كذلك إلى أّنھ" وبالنظر إلى طلبات سیاسة تقییم خدمات السجل ھذه وبالتوافق مع
أّن فترة التعلیقات العامة ُتعّد آلیة شفافیة مھمة،  GACدلیل مقدم الطلب، َتعتبر 

تنبیھ الحكومات ذات الصلة حول ھذه  ICANNوباإلضافة إلى ذلك فإّنھا تطلب من 
 الطلبات لدى ظھورھا."

)، ال تشّكل خدمة السجل المقترحة إلصدار 2014.10.16.14بموجب القرار رقم (
ي خطر واضح للتأثیر السلبي أ gTLDنطاقات ثنائیة األحرف في مساحة أسماء 

الملموس على األمان واالستقرار، ویفّوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي أو 
من ینوبھ (ینوبونھ) لوضع وتنفیذ إجراء فّعال إلصدار نطاقات ثنائیة األحرف مطلوبة 

 GACالجدیدة، مع األخذ في الحسبان مشورة  gTLDحالیاً لحفظھا في اتفاقیة سجل 
 لواردة في بیان لوس أنجلوس.ا

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-15oct14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-15oct14-en.pdf


، لم یكن برونو 2014.10.16.14صّوت أربعة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار 
 النفین وغونزالو نافارو حاضرین للتصویت على القرار. وجرى تنفیذ القرار.

 2014.10.16.14حیثیات القرار 

 لماذا یناقش مجلس اإلدارة ھذه المسألة؟

 gTLD(جدول األسماء المحفوظة) التفاقیة سجل  5ن المواصفات م 2یتناول القسم 
 الجدید حجوزات األسماء ثنائیة األحرف على النحو التالي:

ثنائیة األحرف من التسجیل أو تخصیصھا  ASCIIیتم حظر جمیع مسمیات 
. وقد ال یتّم تنشیط ھذه TLDإلى مشغل السجل في المستوى الثاني داخل نطاق 

، وقد ال یتّم إصدارھا للتسجیل ألي شخص أو كیان DNSالتسمیات في 
بخالف مشغل السجل، شریطة جواز إصدار تلك السالسل للتسمیات ثنائیة 

األحرف إلى الحد الذي یتوصل فیھ مشغل السجل إلى اتفاق مع الحكومة 
 ISOالمعنیة ومدیر رمز الدولة الخاص بالسلسلة وفًقا لما ھو محدد في المعیار 

3166-1 alpha-2 ویجوز لمشغل السجل أیًضا اقتراح إصدار ھذه .
الحجوزات استناًدا إلى تنفیذه لإلجراءات وذلك لتجنب حدوث ارتباك مع رموز 

 .ICANNالبلد المتطابقة، مع مراعاة الحصول على الموافقة من 

من خالل سیاسة تقییم  ICANNالجدیدة تقدیم الطلبات إلى  gTLDبدأ مشّغلو سجل 
) القتراح تنفیذ خدمة سجل جدیدة إلصدار أسماء نطاقات ثنائیة RSEPخدمات السجل (

الجدیدة. وسیتطلب تنفیذ  gTLDاألحرف معینة مطلوبة لحفظھا عبر اتفاقیة سجل 
االقتراحات تعدیالً على المستند "أ" التفاقیات السجل الخاّصة. وقد كانت التعدیالت 

تنفیذ خدمة السجل الجدیدة ھي الموضوع المطروح خالل فترات التعلیق العام المقترحة ل
اقتراح وتعدیل  28باإلجمال  ICANNعلى مدى األشھر القلیلة الماضیة. وقد نشرت 

وتواصل  جدیدة. gTLD 203لسیاسة تقییم خدمات السجل والتي تخص ما مجموعھ 
ICANN  تلقي طلباتRSEP السجل ذاتھا. إضافیة بشكل أسبوعي لخدمة 

د بسیاسة تقییم خدمات السجل ومالحظات تنفیذھا، فإذا تطلب تنفیذ -4-2وفقاً للقسم 
الخدمة المقترحة تحویل المادة إلى اتفاقیة السجل؛ ستتم إحالة التقریر األولي إلى مجلس 

 للنظر فیھ. ICANNإدارة 

 ما ھو االقتراح الذي یجري النظر فیھ؟

في الوقت الحالي لتوجیھ الرئیس والمدیر التنفیذي لوضع  یتخذ مجلس اإلدارة إجراءً 
الجدیدة، مع األخذ في  gTLDوتنفیذ عملیة فّعالة إلصدار أسماء ثنائیة األحرف في 

 الواردة في بیان لوس أنجلوس. GACالحسبان مشورة 

 من ھم أصحاب المصلحة أو غیرھم مّمن تمت استشارتھم؟

) منتدیات تعلیق عام 5خمسة ( ICANNن موّظفو ، دشّ 2014سبتمبر  24اعتباًرا من 
للحصول على تعقیبات من المجتمع بشأن التعدیالت المعنیة بتنفیذ خدمة السجل الجدیدة 

g/publichttps://www.icann.or-< 2014یونیو  12الُمقترحة: 
en-12-06-2014-gtld-new-char-comments/two<2014یولیو  8 ؛ 

-gtld-new-char-comments/two-https://www.icann.org/public<

https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-06-12-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-06-12-en
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en-08-07-2014<2014یولیو  23 ؛ >-https://www.icann.org/public
en-23-07-2014-gtld-new-char-comments/two<2014أغسطس  19 ؛ 
>-gtld-new-char-comments/two-https://www.icann.org/public

en-19-08-2014<؛ and 12  2014سبتمبر 
>-gtld-new-char-comments/two-https://www.icann.org/public
ne-12-09-2014 وقد قّدم مختلف أعضاء المجتمع تعلیقات، بما في ذلك لجنة .<

At-Large ) االستشاریةALAC.ومشّغلي السجالت ( 

بموعد نشر كل طلب وارد من أحد  ICANN GACوباإلضافة إلى ذلك، فقد أبلغت 
 مشغلي السجالت بغرض التعلیق العام.

 ما ھي المخاوف أو المسائل التي أثارھا المجتمع؟

ي تعلیقات عدة خالل فترة التعلیق العام والتي تشیر إلى مجموعة من الحجج لصالح، تم تلق
الجدیدة،  gTLDأو ضّد، اإلصدار العام ألسماء ثنائیة األحرف معّینة في مساحة أسماء 

 وقد كانت غالبیة التعلیقات التي تم تلقیھا لصالح إصدار أسماء نطاقات ثنائیة األحرف.

لقد أبدت الحجج المقدمة ضّد إصدار أسماء نطاقات ثنائیة األحرف أمرین مخاوف 
العامة، یتعلق األمر األول باإلقرار العام واالستخدام المرتبط بھ ألسماء النطاقات ثنائیة 
األحرف مما یؤدي إلى إرباك المستخدم أو إیذائھ، أما األمر الثاني فھو یكمن في كیفیة 

 جھ التحدید عندما یتم تشكیل أسماء الدول والمناطق مؤخًرا.على و ccTLDحمایة 

ُتعّد التعلیقات العامة الواردة حتى اآلن بأغلبیة ساحقة في صالح أسماء النطاقات ثنائیة 
الجدیدة. كما كانت الحجج المقدمة في صالح إصدار  gTLDاألحرف في مساحة أسماء 

 لي:أسماء النطاقات ثنائیة األحرف على النحو التا

  ستزید مقدمة أسماء النطاقات ثنائیة األحرف المنافسة ألن القیود الحالیة
الجدیدة والتي تتنافس مع نطاقات  gTLDتعیق المنافسة، وخاصًة نطاقات 

TLD  القدیمة (المفّوضة قبل جولة طلبgTLD  2012الجدید لعام (
لي سجالت والمسموح لھا بتقدیم ھذه التسجیالت. تشّكل القیود الحالیة لمشغّ 

gTLD  الجدید حالة تمییزیة تتعارض مع لوائحICANN  الداخلیة المادة
، والذي ینص على المعاملة غیر التمییزیة ألصحاب المصلحة 3، القسم 2

 .ICANNفي 
  تشّكل مقدمة أسماء النطاقات ثنائیة األحرف خطر ارتباك محدود، أو ال

الستخدام المسبق تشّكل أي خطر على اإلطالق، كما یتضح من خالل ا
 الحالیة. TLDألسماء النطاقات ثنائیة األحرف في نطاقات 

  لن یسبب إصدار أنواًعا معّینًة من أسماء النطاقات ثنائیة األحرف كي
تشتمل على رقم واحد أو عدد واحد على األقل أیة مخاوف ومن الممكن 

 النظر في إصدارھا.
  فرصاً للشركات والعالمات سیوفر إصدار أسماء النطاقات ثنائیة األحرف

التجاریة المتالك أسماء نطاقات مجزأة ُمصّممة للتواصل مع العامة فضالً 
عن توفیر محتوى محلي، وبالتالي توسیع دائرة اختیار المستھلك ودفع 

 النمو االقتصادي، وخاصًة في الدول النامیة.
 ال تتعارض خدمة السجل الُمقترحة مع وثیقة متطلبات آلیات حمایة 

 ).RPMالحقوق (
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  ثمة سابقة موحدة متعلقة بإصدار اسم النطاق ثنائي األحرف في تاریخ
 ذات الصلة. RSEPطلبات 

 .یسمح دلیل مقدم الطلب بإصدار رموز الدول وأسمائھا 

بعض المخاوف بشأن إصدار أسماء نطاقات ثنائیة األحرف معّینة  GACلقد أثارت 
مارس  27ھا، الصادر في سنغافورة تولیفات حرف/حرف)، وناقشت في بیان (أي

، اقتراح مجموعة سجل العالمة التجاریة المعنّي بعملیة مبسطة بموجب ملحق 2014
اتفاقیة السجل للموافقة على أسماء الدول والرموز ثنائیة األحرف في المستوى الثاني. 

مخاوف كبیرة تتعلق بمالكي العالمات  GAC"بینما ال یوجد لدى  GACوذكرت 
ریة الّساعین إلى الموافقة على تلك األسماء، إال أنھ ینبغي لھذه الموافقة أن تتم بشكل التجا

." GACمباشر مع الدول المعنّیة بدالً من إجرائھا عبر عملیة تشغیلیة على مستوى 
المستقلّین المساعدة باالقتراحات ذات الصلة  GACأنھ بإمكان أعضاء  GACوأفادت 

النظر في إنشاء سجل للدول التي ال تستلزم  GACلدولتھم إذا ُطلب ذلك، وقد اقترحت 
 إجراء طلبات فردیة.

، في بیانھا الصادر في لوس أنجلوس، أنھا "لم تكن في وضع GACبالتالي، الحظت 
م أسماء نطاقات المستوى الثاني ثنائیة ء بشأن استخدااآلرایسمح لھا بتقدیم مشورة إجماع 

الجدیدة، بما في ذلك تولیفات األحرف تلك والموجودة  gTLDاألحرف في عملیات 
كذلك إلى أّنھ" وبالنظر  GAC." وأشارت  alpha-2 ISO 3166-1أیضاً على قائمة 

 GACإلى طلبات سیاسة تقییم خدمات السجل ھذه وبالتوافق مع دلیل مقدم الطلب، َتعتبر 
أّن فترة التعلیقات العامة ُتعّد آلیة شفافیة مھمة، وباإلضافة إلى ذلك فإّنھا تطلب من 

ICANN  تنبیھ الحكومات ذات الصلة حول ھذه الطلبات لدى ظھورھا." ویأخذ إجراء
 بشأن إصدار النطاقات ثنائیة األحرف. GACمجلس اإلدارة الیوم في الحسبان مساھمة 

تي راجعھا مجلس اإلدارة؟ وما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة ما ھي المواد المھمة ال
 لمجلس اإلدارة؟

راجع مجلس اإلدارة مواد عدة ونظر كذلك في عوامل عدة ذات أھمیة خالل مداوالتھ 
حول ما إذا كان یتعین علیھ الموافقة على الطلب أم ال، واشتملت المواد والعوامل ذات 

إلدارة باعتبارھا جزًءا من مداوالتھ، على سبیل المثال ال األھمیة والتي نظر فیھا مجلس ا
 الحسر، ما یلي:

 U مقدمة أسماء النطاقات ثنائیة األحرف في فترة التعلیق العام لمساحة أسماء
gTLD الجدیدةU 

 U مقدمة أسماء النطاقات ثنائیة األحرف لالمتداداتDEALSو .--XN
FJQ720A وCITYو .XYZو .COLLEGEو .GOP .

. HEALTHCARE. وBID. وWEBCAM. وTRADEو
 )2014یولیو BAND.U )8. وWORLDو

 U مقدمة أسماء النطاقات ثنائیة األحرف لالمتداداتLUXURY. 
XN--و 6QQ986B3XL--XNو 3BST00M--XNو .WANGو

CZRU2D 45وQ11C--XN وBUILD. وREN. وPIZZA. 
 5QX5D5--XNو .SARLو.GIFTSو .RESTAURANTو
 Topالمرتبطة بـ TLDنطاق من نطاقات  20و IO0A7I--XNو

ULevel Domain Holdings Limited  )23  2014یولیو( 
 U مقدمة أسماء نطاقات ثنائیة األحرف لالمتداداتJETZT. وGLOBAL. 

 )2014سبتمبر  UBERLIN. )12و .KIWIو .NEUSTARو
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 U مقدمة أسماء النطاقات ثنائیة األحرف لالمتداداتSOHUو .IMMO .
 ) 2014أغسطس  CLUB.U )19و SAARLANDو

 U. تقریر سیاسة تقییم خدمات السجل بخصوص آثار اقتراحname  المعنّي
 Uباإلصدار المحدود لألسماء ثنائیة األحرف المحفوظة بشكل مبدئي

]PDF، 784 ) [2006دیسمبر  4كیلو بایت( 
 U بیانGAC الصادر في سنغافورةU )17  2014مارس( 
 U خطاب موّجھ من رئیسGAC  إلى مجلس إدارةUNNICA 

 )2014 أغسطس 8(
 U خطاب موّجھ من ستیفین كروكر إلى ھیثر درایدنU )2  2014سبتمبر( 
 U خطاب موّجھ من ھیثر درایدن إلى الدكتور ستیفین كروكرU 

 )2014 سبتمبر 10(
 U بیانGAC الصادر في لوس أنجلوسU ]PDF، 127  [كیلو بایت

 )2014أكتوبر  15(

ھل ھناك آثار مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟ ھل توجد آثار أو عواقب مالیة على 
ICANN  (كالخطة االستراتیجیة أو خطة التشغیل أو المیزانیة) أو على المجتمع أو

من حیث األمان أو  DNSالعامة أو علیھا جمیًعا؟ ھل توجد أیة مسائل تتعلق بنظام 
 االستقرار أو المرونة؟

من المتوقع أن یكون التأثیر العام على المجتمع إیجابیاً حیث یجري خلق فرص جدیدة 
، بینما لم یتم التعرف على مخاطر محددة gTLDافس في مساحة أسماء للتنویع والتن

 الرتباك المستخدم.

أو المجتمع  ICANNوقد ینطوي التنفیذ النھائي لخدمة السجل ھذه على أثر مالي على 
أو العامة، حیث قد تكون ھناك تكالیف إضافیة مرتبطة باآلثار األوسع نطاقاً لخدمة 

 السجل ھذه.

دیسمبر  4في تقریر  ICANNدتھ لجنة التقییم الفني لخدمات سجل على نحو ما حد
، name gTLD.بشأن اإلصدار الُمقترح للنطاقات ثنائیة األحرف في نطاق  2006

 فإّن ھذه الخدمة ال تشّكل خطراً كبیًرا ذا أثر سلبي ملموس على األمان واالستقرار.

الداعمة أم قرار وظیفة إداریة  ICANN ھل ھذه عملیة سیاسة محددة داخل منظمة
 وھل تتطلب تعلیًقا عاًما أم ال؟ ICANNتنظیمیة في 

أغسطس  15فعالة اعتباراً من  ICANNُتعّد سیاسة تقییم خدمات السجل سیاسة إجماع 
تعدیالت اتفاقیة السجل للتعلیق  ICANN. وتماشیاً مع ھذه السیاسة، طرحت 2006

لمقترحة ما اُعتبر الحًقا تحویل المادة إلى اتفاقیة السجل، العام حیث تطلَّب تنفیذ الخدمة ا
المستقبلیة التي تتطلب إصدار  RSEPوعقب قرار الیوم، لن یتم النظر إلى اقتراحات 

أسماء ثنائیة األحرف التي كّونت تولیفات حرف/رقم أو رقم/رقم على أنھا اقتراحات 
 تتطلب تحویل المادة إلى اتفاقیة السجل.

 2020-2016االستراتیجیة للسنوات المالیة  ICANNخطة  .ج 

 تقّدم سیبستیان باتشولیت وأید راي بلزاك القرار الُمقترح.
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االستراتیجیة الخمسیة  ICANNقّدم سیبستیان بند جدول األعمال وقرأ القرار المقترح بشأن خطة 
ألولى التي في السجل، وأشار سیبستیان إلى أّن ھذه ھي المرة ا 2020-2016للسنوات المالیة 

خطًة استراتیجیة لفترة زمنیة مدتھا خمس سنوات، والتي ترتبط بخطة تشغیل  ICANNتضع فیھا 
ومیزانیات سنویة خمسیة، كما أّكد سیباستیان أیًضا على أنھ یعتبر ھذا األمر تحسًنا جیًدا للغایة 

 .ICANNإلدارة وتشغیل 

ھذا األمر یمّثل تحسًنا كبیًرا وتعدیالً لما  من جھتھ رّدد الرئیس مشاعر سیباستیان، وأشار إلى أنّ 
في الماضي، وتوّجھ بالشكر إلى الرئیس والمدیر التنفیذي وكاِدر الموظفین القوي  ICANNأجرتھ 

للغایة لعملھم الدءوب جمیًعا على وضع ھذه الخطة االستراتیجیة، جنًبا إلى جنب مع مساھمة 
. ICANNاألمر یمّثل تطوًرا ونضًجا كبیًرا في عملیة المجتمع، وأشار الرئیس أیًضا إلى أّن ھذا 

وعلّق بعدھا الرئیس والمدیر التنفیذي بأّن ھذه ھي الخطة االستراتیجیة األولى التي شّكل جزًءا 
منھا والتي جرى وضعھا من خالل عملیة تصاعدیة، وأّن ھذه العملیة تجعل الخطة االستراتیجیة 

ّیتنا كمجتمع، كما توّجھ الرئیس والمدیر التنفیذي بالشكر إلى المجتمع أداًة قویًة للغایة وتؤكد على ماھ
 لمشاركتھ ولما بذلھ من جھد شاّق وضع ھذه الخطة، وطلب أن یستمر المجتمع في ھذه المشاركة.

 طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

نتیجة عملیة  2020 - 2016االستراتیجیة للسنوات المالیة  ICANNحیث تعد خطة 
موّسعة تعاونیة تصاعدیة ذات أصحاب مصلحة متعددین ولغات متعددة والتي بدأت في أبریل 

 في بكین (وھي ُمفّصلة على اإلنترنت). ICANNعبر اإلنترنت وفي اجتماع  2013

الحالیة،  ICANNر مھمة وتكر ICANNحیث توفر الخطة االستراتیجیة رؤیة جدیدة لـ
وتصف الغایات االستراتیجیة الخمسة، والتي لكٍل منھا أھدافھا االستراتیجیة وعوامل 

 نجاحھا الرئیسیة ومخاطرھا االستراتیجیة.

لكل غایة وھدف  -حیث إنھ ولإلشادة بالخطة االستراتیجیة، توفر خطة تشغیل خمسیة 
ح التشغیلیة الرئیسیة والمخاطر وعوامل النجا ICANNحقائب أنشطة  -استراتیجي 

التشغیلیة ومؤشرات األداء الرئیسیة والتبعیات الرئیسیة والتقسیم إلى مراحل على مدار 
خمس سنوات (على مستوى الھدف)، وستشكل ھذه الخطط ُمجتمعًة قاعدًة لخطط 

 ومیزانیات التشغیل السنویة.

االستراتیجیة  ICANN) فقد تم اعتماد خطة 2014.10.16.15بموجب القرار رقم (
ومدیرھا التنفیذي التخاذ  ICANN، ویتم توجیھ رئیس 2020-2016للسنوات المالیة 

 اإلجراءات الالزمة لنشر الخطة وتنفیذھا.

، لم یكن برونو 2014.10.16.15صّوت أربعة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار 
 القرار. وجرى تنفیذ القرار. النفین وغونزالو نافارو فورتي حاضرین للتصویت على

 2014.10.16.15حیثیات القرار 

، وتحدد ICANNوتعید صیاغة مھمة  ICANNتوفر الخطة االستراتیجیة رؤیة 
الغایات االستراتیجیة الخمس، والتي لكٍل منھا أھدافھا االستراتیجیة وعوامل نجاحھا 

في السنوات  ICANNطة الرئیسیة (النتائج) ومخاطرھا االستراتیجیة. كما ستوّجھ أنش
 التشغیلیة. ICANNوتعلن عن خطط ومیزانیات  2020حتى  2016المالیة من 



نحو التقدم، فقد تم تمدید  ICANNلتقدیم مزیٍد من التوضیح للعامة ودفع مساءلة وشفافیة 
القیاسات (مؤشرات األداء الرئیسیة) والتقسیم على مراحل عالي المستوى لمدة خمس 
سنوات في خطة تشغیل خمسیة والتي تشید بالخطة االستراتیجیة. والتي تنطوي على 

لكل غایة  -، وتفاصیل خطة التشغیل الخمسیة ICANNعنصر جدیدة لعملیة تخطیط 
وعوامل النجاح التشغیلیة الرئیسیة  ICANNحقائب أنشطة  -وھدف استراتیجي 

(النتائج) والمخاطر التشغیلیة ومؤشرات األداء الرئیسیة (المقاییس) والتبعیات الرئیسیة 
 والتقسیم إلى مراحل على مدار خمس سنوات (على مستوى الھدف).

بجانب خطة التشغیل الخمسیة  -، ستعلن الخطة االستراتیجیة 2016من السنة المالیة  ابتداءً 
عن الخطط والمیزانیات التشغیلیة السنویة. وستتناول الخطط والمیزانیات التشغیلیة  -

السنویة متطلبات مصادر االستراتیجیات، باإلضافة إلى التأثیر على أمان واستقرار 
 ) وأیة إجراءات الزمة لتخفیف المخاطر.DNSات (ومرونة نظام أسماء النطاق

سوف تتم إدارة وإعداد تقاریر حول تقّدم سیر األعمال وعملیات التنفیذ باتجاه األھداف 
، وكذلك من خالل ICANNأنظمة اإلدارة في  وفاعلیة االستراتیجیات من خالل

علن ذلك عن مجموعة من عوامل النجاح الرئیسیة ومؤشرات األداء الرئیسیة. وسوف ی
التحقق من التخطیط السنوي إلثبات أّن المنظمة تسلك المسار الصحیح، أو أن ھناك 

 حاجة إلجراء تعدیالت.

االستراتیجیة نتیجة عملیة موّسعة تعاونیة تصاعدیة ذات أصحاب  ICANNُتعّد خطة 
 عبر اإلنترنت وفي اجتماع 2013مصلحة متعددین ولغات متعددة والتي بدأت في أبریل 

ICANN .وقد سعت  في بكینICANN  للحصول على مساھمات عامة موسعة
وقد . ICANNبخصوص التحدیات والمجاالت االستراتیجیة التي أبرزھا مجلس إدارة 

)، والتي تشمل منظمات UھناUأعلنت التعلیقات العامة والنقاشات المجتمعیة (وھي ُمفّصلة 
ومجموعات أصحاب المصلحة والدوائر واللجان االستشاریة، جمیعھا  ICANNدعم 

ویمكنكم االّطالع على الردود المتعلّقة بكافة التعلیقات  عن عناصر الخطة االستراتیجیة.
 كیلو بایت] U ]PDF، 808ھناUالخطط االستراتیجیة للمسودة العامة الواردة بشأن 

كیلو بایت]. وتعكس الخطة االستراتیجیة كذلك األعمال والمساھمات  PDF، 414[ ھناو
المتعلّقة بالمبادرات ذات الصلة، مثل إطار عمل الموضوعات االستراتیجیة لألمان 

 واالستقرار والمرونة واستراتیجیات المشاركة اإلقلیمیة واللجنة االستراتیجیة.

ة العمل عبر المجتمع بشأن تعزیز مساءلة نظر مجلس اإلدارة في التوصیات الواردة من مجموع .د 
ICANN 

 تقدم بروس تونكین وأّید كریس دیسبین القرار الُمقترح.

قدم بروس تونكین بنود جدول األعمال وأشار إلى أّن مجلس اإلدارة یقّر بتصرف المجتمع بسرعة 
، وعلّق بروس ICANN") بشأن تعزیز مساءلة CCWGلدعوة مجموعة العمل عبر المجتمع ("

بأن أعضاء مجلس اإلدارة سیشاركون بفعالیة في ھذا الموضوع بأّن مجلس اإلدارة سیكون لدیھ 
. وأضاف بروس كذلك أن مجلس اإلدارة یتوقع أن یتم تحدید أي مسائل CCWGممثالً في 

محتملة تتعلق بجدوى التوصیات في وقت مبكر من العملیة ودمجھا في التقریر الصادر عن 
CCWG وأالّ تنطوي اإلجراءات المنصوص علیھا في ھذا القرار سوى على ھذا الحدث بعید ،

التي تم  CCWGاالحتمال بدرجة كبیرة حیث ال یوافق مجلس اإلدارة على إحدى توصیات 
وضعھا من خالل عملیة قویة، ثم قرأ بروس بعض أجزاء القرار في السجل وأّكد باعتبارھا نقطة 

قرر مجلس اإلدارة عدم قبول إحدى التوصیات، ال یحق لمجلس اإلدارة وضع  رئیسیة على أّنھ، إذا
 ومجلس اإلدارة إلى اتفاق. CCWGحلھ الخاص المتعلق بالمسألة إلى أن یحین الوقت لتوصل 

https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
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في اإلطار ذاتھ، علق الرئیس بأن یأخذ مجلس اإلدارة ھذه الجھود التي یبذلھا المجتمع بمنتھى 
ر على أنھ مشروًعا تعاونًیا، وأكد على أن التوقع ینطوي على أنھ یجب الجدیة، ویرى ھذا األم

تنفیذ ھذه العملیة بسالسة معقولة، وأنھ عندما یكون ھناك اختالف في الرأي، فإّن ذلك یمّثل فرصًة 
 لتبادل وجھات النظر والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق.

 جراء التالي:طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإل

حیث یقّر مجلس اإلدارة بتصرف المجتمع بسرعة لدعوة مجموعة العمل عبر المجتمع 
 .ICANNبشأن تعزیز مساءلة 

قّیمة، ویتطلع  ICANNحیث إّن مساھمة المجتمع في تطویر عملیة تعزیز مساءلة 
 مجلس اإلدارة إلى تلّقي توصیات تحظى بدعم وإجماع مجتمعیین كبیرین.

جلس اإلدارة أّن األسئلة ال تزال متعلقة بكیفیة تناول مجلس اإلدارة لتوصیات حیث یدرك م
 .ICANNإجماع اآلراء والتي وضعتھا مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن تعزیز مساءلة 

)، یلتزم مجلس اإلدارة باتباع المبادئ التالیة لدى 2014.10.16.16بموجب القرار رقم (
 :ICANNل عبر المجتمع بشأن تعزیز إدارة ومساءلة النظر في توصیات مجموعة العم

تنطبق ھذه المبادئ على التوصیات القائمة على إجماع اآلراء من مجموعة  .1
 .ICANNالعمل عبر المجتمع بشأن تعزیز إدارة ومساءلة 

في حالة اعتقاد مجلس اإلدارة بأّنھ لیس ضمن المصلحة العامة العالمیة  .2
تنفیذ توصیات مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن تعزیز إدارة ومساءلة 

ICANN  توصیة)CCWG( ؛ فإّنھ یجب بدء حوار معCCWG .
لیست ضمن المصلحة العامة  CCWGویتطلب التقریر بأّن تنفیذ توصیة 

 مجلس اإلدارة. 2/3قدار العالمیة أغلبیة بم

یجب أن یوّفر مجلس اإلدارة أساًسا منطقًیا مفّصالً لمواكبة بدء الحوار،  .3
على الطریقة (على سبیل  CCWGوینبغي على مجلس اإلدارة االتفاق مع 

المثال، من خالل االجتماع عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني أو غیر ذلك) 
جرى الناقشات بنیة حسنة وبطریقة التي سُیجرى من خاللھا الحوار، وتُ 

 مناسبة وفعالة للتوصل إلى حل یقبلھ الطرفان.

بفرصة لتناول مخاوف مجلس اإلدارة وتقدیم تقریر إلى  CCWGستحظى  .4
مجلس اإلدارة بشأن المداوالت اإلضافیة المتعلقة بمخاوف مجلس اإلدارة، 

 30مناقشة مخاوف مجلس اإلدارة في غضون  CCWGویتعین على 
 ًما من بدء مجلس اإلدارة للحوار.یو

، فإنھ یتم إرجاعھا إلى مجلس CCWGفي حالة تعدیل إحدى التوصیات عبر  .5
توفیر أساس منطقي  CCWGاإلدارة للنظر فیھا بشكل أكبر، ویتعین على 

 مفّصل حول كیفیة تناول التعدیل للمخاوف التي أثارھا مجلس اإلدارة.

 CCWGوإذا استمر مجلس اإلدارة، بعد التعدیل، في اعتقاده بأّن توصیة  .6
، فقد یعید CCWGلیست في المصلحة العامة العالمیة لتنفیذ توصیة 

للنظر فیھ بشكل أكبر، متطلًبا  CCWGمجلس اإلدارة إرسال البند إلى 
مجلس اإلدارة لذلك اإلجراء مجدداً، ویتطلب األمر تقدیم  2/3تصویت 



منطقي مفّصل إلجراء مجلس اإلدارة مجدداً. وفي حال قرر مجلس أساس 
اإلدارة أالّ یقبل أحد التعدیالت، فإّنھ یتعین حینھا على مجلس اإلدارة أال 

یضع حالً بشأن المسألة التي تتناولھا التوصیة إلى أن یحین الوقت لتوصل 
CCWG .ومجلس اإلدارة إلى اتفاق 

، لم یكن برونو 2014.10.16.16اإلدارة لصالح القرار صّوت أربعة عشر عضًوا في مجلس 
 النفین وغونزالو نافارو فورتي حاضرین للتصویت على القرار. وجرى تنفیذ القرار.

 2014.10.16.16حیثیات القرار 

في ظل العالقات التاریخیة المتغّیرة  ICANNرداً على دعوة المجتمع لمراجعة مساءلة 
على المضي قدماً بالعملیة لتعزیز مساءلة  ICANNوافقت  مع حكومة الوالیات المتحدة،

ICANN وبوجود اتفاقیة حالًیا على أّن العملیة ستمضي قدماً عبر مجموعة العمل عبر .
المجتمع، فقط طلب المجتمع إنھاًء بشأن كیفیة تعامل مجلس اإلدارة مع التوصیات 

خاص لقدرة مجلس اإلدارة  الصادرة عن مجموعة العمل عبر المجتمع، مع إیالء اھتمام
على تعدیل أو نبذ التوصیات التي ال یوافق علیھا. ونظراً العتماد المجتمع نموذج فریق 

العمل عبر المجتمع، والذي یتضمن اتصال مجلس اإلدارة، فإن مجلس اإلدارة یتطلع إلى 
إلدارة مواصلة الحوار طوال العملیة مع كافة المشاركین لبناء التوصیات وإجماع مجلس ا

 الذي یشكل كل من ھذه التوصیات.

استمع مجلس اإلدارة إلى مخاوف المجتمع، ویطرح ھذه المبادئ لتوجیھ كیفیة نظر 
مجلس اإلدارة في توصیات إجماع اآلراء الصادرة عن مجموعة العمل عبر المجتمع 

. وتمت صیاغة ھذه المبادئ حسب متطلبات عملیة وضع ICANNبشأن تعزیز مساءلة 
 ، لإلقرار بالمساھمات الشاملة لعمل المساءلة.ccNSOو GNSOاسة لكٍل من السی

 ICANNال ینطوي اعتماد ھذه المبادئ على أیة آثار مالیة أو متعلقة بالموارد على 
والتي من الممكن تحدیدھا في ھذا الوقت، وال توجد أي آثار متوقعة على أمان أو 

 .كنتیجة لھذا القرار DNSاستقرار أو مرونة 

 علًما بأن ھذا اإلجراء عبارة عن وظیفة إدارة تشغیلیة تتعامل مع تعلیقات عامة واردة بالفعل.

 ICANNشكًرا ألولغا مادروغا فورتي على فترة خدمتھا في مجلس إدارة  .ه 

قدم رئیس المجلس بند جدول األعمال وتوّجھ بالشكر إلى أولغا مادروغا فورتي على فترة خدمتھا 
في مجلس اإلدارة. وأشار الرئیس إلى أّن أولغا، لسوء الحظ، لم تحضر ھذا االجتماع، ویتطلع 

لغ مجلس اإلدارة إلى وقت یمكنھ فیھ أن یحظى بتفاعل أكثر اتساعاً ومباشر معھا للتعبیر عن با
تقدیر المجلس لھا بصفة شخصیة. وتتوفر تعلیقاتھ بالكامل على 

board-http://la51.icann.org/en/schedule/thu. 

 ثم طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

غا فورتي من جانب لجنة الترشیح لتعمل كعضوة في مجلس حیث تم تعیین أولغا مادرو
 .2012أكتوبر  18في  ICANNإدارة 

 .2014أكتوبر  16في  ICANNحیث تنھي أولغا مدة عملھا في مجلس إدارة 

http://la51.icann.org/en/schedule/thu-board
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 حیث إن أولغا قد عملت كعضو في اللجان التالیة:

 لجنة المراجعة 

 لجنة العالقات العالمیة 

 لجنة الحوكمة 

 لجنة برنامج gTLD الجدیدة 

)، منح أولغا مادروغا فورتي بالغ التقدیر 2014.10.16.17تقرر بموجب القرار رقم (
من مجلس اإلدارة عن فترة خدمتھا ویتمنى المجلس لھا التوفیق في مساعیھا المستقبلیة 

 وخارجھ. ICANNداخل مجتمع 

غّیب عضوان ، وت2014.10.16.17صّوت أربعة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار 
 من أعضاء مجلس اإلدارة عن التصویت على ھذه القرارات، وجرى تنفیذ القرار.

 ICANNشكًرا لسباستیان باشولیت على فترة خدمتھ في مجلس إدارة  .و 

قدم الرئیس بنود جدول األعمال وشكر السید سیباستیان باتشولیت على فترة عملھ بمجلس اإلدارة، حیث 
ورأیھ حول قیادة المؤسسة وتقدیره  ICANNرد السید سیباستیان باستعراض لفترة عملة مع مؤسسة 

لفترة عملھ بمجلس اإلدارة، وعلق كل من رئیس الجلسة ، شیرین شلبي، والرئیس والمدیر التنفیذي 
جمیع ویمكن االطالع على على ذلك وتقدموا بالشكر للسید سیباستیان إلسھاماتھ في مجلس اإلدارة، 

 .board-http://la51.icann.org/en/schedule/thu التعلیقات على الرابط التالي:

 ثم طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

حیث إنھ، تم تعیین سباستیان باشولیت من جانب لجنة الترشیح لیعمل كعضو في مجلس 
 .2010دیسمبر  9في  ICANNإدارة 

 .2014أكتوبر  16في  ICANNوحیث أنھى سباستیان مدتھ في مجلس 

 وحیث عمل سباستیان كعضو في اللجان ومجموعات العمل التالیة:

 اللجنة المالیة 

 لجنة التحسینات الھیكلیة 

 لجنة مشاركة الجمھور وأصحاب المصلحة 

 مجموعة عمل إستراتیجیة االجتماعات 

)، حاز سباستیان باشولیت على أسمى آیات 2014.10.16.18بموجب القرار رقم (
التقدیر والعرفان من مجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ ویتمنى المجلس لھ كل الخیر في 

 وخارجھ. ICANNمساعیھ المستقبلیة داخل مجتمع 

http://la51.icann.org/en/schedule/thu-board


، وتغّیب عضوان 2014.10.16.18صّوت أربعة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار 
 عن التصویت على ھذه القرارات، وجرى تنفیذ القرار. من أعضاء مجلس اإلدارة

 ICANNشكًرا جزیالً للسید بیل غراھام على فترة عملھ بمجلس إدارة  .ز 

قدم الرئیس عناصر جدول األعمال وشكر السید بیل غراھام على فترة عملھ بمجلس اإلدارة، حیث 
رد السید بیل وشكر زمالئھ وفریق العمل والمجتمع على دعمھم، كما أعرب السید بیل عن خالص 

سعادتھ لخوض تجربة التعلم ھذه ونیلھ شرف العمل بمجلس اإلدارة خالل تلك الفترة الحرجة 
 ویمكن االطالع على جمیع تعلیقات الرئیس والسید بیل على الرابط التالي:، ICANNة بمؤسس

board-http://la51.icann.org/en/schedule/thu. 

 بعد ذاك، طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

یث إنھ، تم تعیین بیل غراھام من جانب لجنة الترشیح لیعمل كعضو في مجلس إدارة ح
ICANN  2011یونیو  23في. 

 .2014أكتوبر  16في  ICANNحیث ینھي بیل مدتھ في مجلس إدارة 

 وحیث عمل بیل كعضو في اللجان ومجموعات العمل التالیة:

 لجنة المراجعة 

 لجنة العالقات العالمیة 

 لجنة الحوكمة 

  لجنةIANA 

 لجنة برنامج gTLD الجدیدة 

 لجنة المخاطر 

 لجنة التحسینات الھیكلیة 

  المجلس-مجموعة عمل تنفیذ توصیات اللجنة االستشاریة الحكومیة 

)، حاز بیل غراھام على أسمى آیات التقدیر 2014.10.16.19بموجب القرار رقم (
والعرفان من مجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ ویتمنى المجلس لھ كل الخیر في مساعیھ 

 وخارجھ. ICANNالمستقبلیة داخل مجتمع 

وان ، وتغّیب عض2014.10.16.19صّوت أربعة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار 
 من أعضاء مجلس اإلدارة عن التصویت على ھذه القرارات، وتم تنفیذ القرار.

 ICANNشكًرا للسیدة ھیثر درایدن على فترة خدمتھا في مجلس إدارة  .ح 

قدم الرئیس عناصر جدول األعمال وشكر السیدة ھیثر درایدن على فترة عملھا بمجلس اإلدارة 
، حیث ردت السیدة ھیثر وشكرت زمالئھا بمجلس اإلدارة وفریق عمل GACكمسؤولة اتصال لـ 

http://la51.icann.org/en/schedule/thu-board
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GAC  :والمجتمع، یمكن االطالع على التعلیقات الكاملة للرئیس والسیدة ھیثر على الرابط التالي
board-http://la51.icann.org/en/schedule/thu. 

 بعد ذاك، طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

في مجلس إدارة  GACحیث إنھ تم تعیین السیدة ھیثر درایدن للعمل كمسؤولة اتصال 
ICANN  2010یونیو  25في. 

 .2014أكتوبر  16في  ICANNوحیث أنھت السیدة ھیثر درایدن فترة عملھا في مجلس 

 السیدة ھیثر كمسؤولة اتصال في اللجان التالیة:وحیث عملت 

 لجنة برنامج gTLD الجدیدة 

)، منح السیدة ھیثر درایدن أسمى آیات 2014.10.16.20تقرر بموجب القرار رقم (
التقدیر من مجلس اإلدارة عن فترة خدمتھا كما یتمنى المجلس لھا كل الخیر في مساعیھا 

 .وخارجھ ICANNالمستقبلیة داخل مجتمع 

، وتغّیب عضوان 2014.10.16.20صّوت أربعة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار 
 من أعضاء مجلس اإلدارة عن التصویت على ھذه القرارات، وتم تنفیذ القرار.

 2014نوفمبر  18ُنشر في 
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