
 

 محاضر االجتماعات
 2013أغسطس  22

 ICANNاجتماع خاص لمجلس إدارة 
 

 
ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص األصلي والموثوق  تمت

-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-22aug13  (باإلنجليزية) من:
en.htm 

 
 

في تمام الساعة  2013أغسطس  22بتاريخ  ICANNتم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة 
 م بالتوقيت العالمي المنسق. 10:00

 
دعا رئيس االجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات الالزمة النعقاد هذا االجتماع على وجه 

 السرعة.

فادي  ،كله: سيباستيان باتشوليت شارك مما يلي من المدراء في جزء من االجتماع أو في االجتماع
شيرين شلبي، بيرتنارد دي ال تشابيل، كريس ديسبين، بيل  ،شحادة (الرئيس والمدير التنفيذي)

أولغا مادريوغا فورتي، غونزالو نافيررو، راي بيلزاك، جورج سادوسكي، مايك سيلبير،  ،غراهام
قد اعتذرت إيريكا مان عن و جوديث فاسكيز وكوا واي وو. ،بروس تونكين (نائب الرئيس)

 المشاركة في االجتماع.

كما شارك منسقو مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: فرانسيسكو 
في  ).IETF)، وجون سوينينين (منسق SSAC)، ورام موهان (منسق TLGدا سيلفا (منسق 

 عدم الحضور.) اعتذاًرا عن GACحين أرسلت هيثر درايدن، (منسقة 

اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: أكرم  ICANNوشارك أفراد فريق عمل 
عطاهللا (الرئيس، قسم أسماء النطاقات العامة)، وجون جيفري (األمين والقنصل العام)، وديفيد 

نثا إيسنر أوليف (نائب الرئيس من قسم دعم تطور السياسات) وميجان بيشوب ومايكل برايت وسما
 ودان هالوران وسايرس نامازي وآمي ستاثوس.

 
 3 ......................................................................... جدول أعمال الموافقة: .1

 3 ......................................... الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة أ. 
 3 ................................................. 2014اعتماد ميزانية السنة المالية  ب. 

 4 ........................................................... 2013.08.22.02حيثيات القرار 
 5 ....................... اعتماد العقد مع المقاول العام لتوسعة مكاتب لوس أنجلوس ج. 

 5 .............................. 2013.08.22.04 – 2013.08.22.03حيثيات القرارين 
 6 .................................... الذي يمثل بوستوانا .BWإعادة تفويض نطاق  د. 

 7 .............................. 2013.08.22.06 – 2013.08.22.05حيثيات القرارين 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-22aug13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-22aug13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-22aug13-en.htm
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 8 ....................................... الذي يمثل البرتغال .PTإعادة تفويض نطاق  ه. 
 8 .............................. 2013.08.22.08 – 2013.08.22.07حيثيات القرارين 

 10 ..................................................................... جدول األعمال الرئيسي: .2
 10 ..... الجلسة التنفيذية – 2013عالوة الخطورة لمحقق الشكاوى للسنة المالية  أ. 

 10 ......................................................... 2013.08.22.09حيثيات القرار 
 INFO. ........................................................ 11تجديد اتفاقية سجل  ب. 

 14 ......................................................... 2013.08.22.10حيثيات القرار 
 ORG. ........................................................ 17تجديد اتفاقية سجل  ج. 

 18 ......................................................... 2013.08.22.11حيثيات القرار 
 BIZ.. .......................................................... 20تجديد اتفاقية سجل  د. 

 21 ......................................................... 2013.08.22.12حيثيات القرار 
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 جدول أعمال الموافقة: .1
 

قبل عرض جدول أعمال الموافقة، ناقش الرئيس التخطيط والخدمات  ثم قام الرئيس بافتتاح االجتماع.
القادمة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في  ICANNاللوجستية لورشة عمل مجلس 

، واالجتماع التالي 2013 في فانكوفر، كندا في نوفمبر IETF، واجتماع 2013أغسطس  26-28
كما قدم الرئيس والمدير التنفيذي تحديًثا على لوحات  في بونيس آيرس، األرجنتين. ICANN العام لـ

في  االستراتيجية التنفيذية، والتي تقدر بأن تكون قائمة وعاملة مع مساهمات ومشاركات من المجتمع
 يوًما. 30غضون 

 
قدم رئيس المجلس بنود جدول أعمال الموافقة. ثم انتقلت البنود بعد ذلك فيما أيد جورج سادوسكي 

 وقد اتخذ المجلس بعد ذلك اإلجراء التالي: القرارات التالية.
 

 تقرر بموجب مايلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة هذا:

 محضر اجتماع مجلس اإلدارةالموافقة على  .أ 

)، موافقة مجلس اإلدارة على محضر اجتماع 2013.08.22.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2013يونيو  27الخاص بتاريخ  ICANNمجلس إدارة 

 2014اعتماد ميزانية السنة المالية  .ب 

وطرحها إلبداء  2014حيث أنه، تم نشر مسودة خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 
، والمبنية على عدة 2013مايو  10عليقات العامة بما يتفق مع اللوائح الداخلية في الت

واللجنة المالية لمجلس اإلدارة،  ICANNمشاورات مع المجتمع، والمشاورات مع طاقم 
 أثناء السنة المالية. 

 
وحيث أنه، أدت أنشطة التدخل والتعليقات المستلمة من منتدى التعليقات العامة إلى إجراء 

 .2013مايو  10في  2014مراجعة رئيسية على مسودة خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 
 

التي أجريت  2014وحيث أنه، بسبب مراجعة مسودة خطة التشغيل وميزانية السنة المالية 
فتح منتدى التعليقات العامة  ICANN، أعادت 2013يوليو  17يربان في أثناء اجتماع د

 .2013أغسطس  4حتى 
 

بفعالية من المجتمع تقديم  ICANNوحيث أنه، باإلضافة إلى منتدى التعليقات العامة، طلبت 
عن طريق وسائل أخرى، بما في ذلك  ICANNمزيد من التعليقات والتشاور مع مجتمع 

عبر اإلنترنت واالجتماعات في بكين وديربان والتواصل عبر البريد  المؤتمرات الهاتفية
 اإللكتروني.
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وحيث أنه، ناقشت اللجنة المالية لمجلس اإلدارة، ووجهت الموظفين إلى، وضع خطة تطوير 

 في كل اجتماع من االجتماعات الشهرية المنتظمة. 2014وميزانية السنة المالية 
 

لمناقشة خطة  2013أغسطس  7الية لمجلس اإلدارة في وحيث أنه، اجتمعت اللجنة الم
، وأوصت بأن يعتمد المجلس خطة تشغيل وميزانية 2014تشغيل وميزانية السنة المالية 

 .2014السنة المالية 
 

 2013و 2009و 2001من اتفاقيات اعتماد المسجل لألعوام  3.9وحيث أنه، بحسب القسم 
تحديد رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل، والتي  على التوالي، ينبغي على مجلس اإلدارة

 ينبغي تحديدها من أجل وضع الميزانية السنوية. 
 

وحيث أنه، تم تضمين وصف رسوم المسجل، بما في ذلك رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل 
 . 2014في خطة تشغيل وميزانية السنة المالية  2014للسنة المالية 

 
)، يتبنى مجلس اإلدارة خطة تشغيل وميزانية 2013.08.22.02تقرر بموجب القرار رقم (

، وبفعل ذلك، يحدد رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل (بحسب المسجل 2014السنة المالية 
 .2014والمعاملة) كما هو مبين في خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 

 2013.08.22.02حيثيات القرار 

، يقوم المجلس باعتماد ميزانية سنوية ونشرها ICANNمن لوائح  4، القسم 16وفًقا للمادة 
، تم نشر مسودة خطة تشغيل 2013مايو  10وفي  .ICANNعلى الموقع اإللكتروني لـ 

استندت المراجعة على عدة مناقشات  إلبداء التعليقات العامة. 2014وميزانية السنة المالية 
سعة مع المنظمات الداعمة واللجان االستشارية مع أعضاء الفريق التنفيذي والمشاورات المو

فضالً عن مجموعات أصحاب المصالح األخرى طوال األشهر القليلة  ICANNالتابعة لـ 
أدت أنشطة التدخل والتعليقات المستلمة من منتدى التعليقات العامة إلى إجراء  السابقة.

في  2014نة المالية مراجعة محدودة ولكن مهمة على مسودة خطة تشغيل وميزانية الس
، أعلنت 2013يونيو  17بالتالي، ولضمان المساءلة والشفافية التامة، في  .2013مايو  10

ICANN  عن هذه المراجعة أثناء جلسة عامة في اجتماع ديربان وأعادت فتح منتدى
 .2013أغسطس  4التعليقات العامة حتى 

االعتبار في النسخة النهائية من خطة  تم أخذ جميع التعليقات المستلمة بجميع األشكال بعين
 ، وتم تبنيها حيثما كان هذا منطقياً ومناسباً.2014تشغيل وميزانية السنة المالية 

 
وباإلضافة إلى المتطلبات التشغيلية اليومية، تشمل مسودة خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 

طلبات ميزانية السنة  الجديدة والمبالغ المخصصة لمختلف gTLDبنود ميزانية  2014
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كما تتضمن الميزانية السنوية تأثيرات  التي وردت من القيادة المجتمعية. 2014المالية 
عالوة على ذلك، وألن رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل هي  الجديد. gTLDبرنامج 

وتبين تلك  2014رئيسية لوضع الميزانية، تحدد خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 
 الرسوم، والمتسقة مع السنوات األخيرة، وستتم مراجعتها لالعتماد من قبل المسجلين.

 
تأثير إيجابي من ناحية توفير إطار عمل  2014سيكون لخطة تشغيل وميزانية السنة المالية 

كما توفر األساس لكي تتم محاسبة المنظمة  وتشغيلها. ICANNمناسب تتم من خالله إدارة 
 والمجتمع وفًقا لألهداف المرجوة. ICANNوسيكون لذلك تأثير مالي على  شفاف. بشكل

وينبغي أال يكون لذلك أي شيء سوء تأثير إيجابي على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء 
 .DNS) بخصوص أي تمويل مخصص لتلك الجوانب في DNSالنطاقات (

 نجلوس اعتماد العقد مع المقاول العام لتوسعة مكاتب لوس أ .ج 

، وافق مجلس اإلدارة على تعديل عقد إيجار مكاتب 2013فبراير  2حيث أنه، في 
ICANN  قدم مربع إضافي. 5800في لوس أنجلوس لتتضمن 

 
 حيث أنه، البناء هو متطلب لجعل المساحة الجديدة قابلة لالستفادة منها.

 
 مقترح بناء يتماشى مع تصميم مساحة المكاتب الحالي.  ICANNوحيث أنه، راجعت 

 
)، يتم تفويض الرئيس والمدير التنفيذي، أو 2013.08.22.03تقرر بموجب القرار رقم (

 Cannon Constructorsوشركة  ICANNمن ينوب عنه، للدخول باتفاقية بين 
Group South  لف دوالر أ 500بمبلغ ال يتعدى [منقح]، وجعل جميع النفقات فوق

 أمريكي، إذا اقتضى األمر، لتنفيذ االتفاقية. 
 

من لوائح  5.2، القسم 3وبموجب المادة  ،)2013.08.22.04تقرر بموجب القرار رقم (
ICANN  الداخلية، يمكن تنقيح أجزاء من هذا القرار والحيثيات والحفاظ على سريته حتى

 مثل هذه المعلومات المنقحة.  يعتبر الرئيس والمدير التنفيذي أنه من المناسب نشر
 

 2013.08.22.04 – 2013.08.22.03حيثيات القرارين 

، وافق مجلس اإلدارة على تعديل عقد إيجار مكاتب 2013فبراير  2حيث أنه، في 
ICANN  قدم مربع إضافي، ليصل إجمالي المساحة إلى  5800في لوس أنجلوس لتتضمن

نوه مجلس اإلدارة في الحيثيات  ألف قدم. 35
3-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutionsUT

3TUen.htm#1.c.rationale-02feb13 طلب مساحة أن خطط التوظيف طويلة األمد تت

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-02feb13-en.htm#1.c.rationale
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-02feb13-en.htm#1.c.rationale
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، وبأنه ليس ثمة خطط إضافية 2022إضافية، وبأن عقد اإلبجار الحالي ينتهي في يونيو 
ثمة حاجة إلى بناء يتطلب إنفاق رأس مال لجعل هذه المساحة  لنقل موقع مقرها الرئيسي.

تم استالم مقترح لهذا المشروع يتماشى  اإلضافية قابلة لالستخدام للسنوات المتبقية من العقد.
 مع تصميم الطابق الثالث.

 
بناًء على التكاليف وأدائها على بناء الطابق الثالث، ووفقاً ألحكام إرشادات مشتريات 

ICANN  راجع)
http://www.icann.org/en/about/financials/procurement-

guidelines-21feb10-en.pdf(،  تم اختيار شركةCannon Constructors 
Group South .هذا  المبلغ اإلجمالي للعقد المقترح هو [منقح]. كمقاول عام للمشروع

التالي، يتطلب موافقة ألف دوالر أمريكي، وب 500القرار هو ضروري ألن مبلغ العقد يفوق 
للتعاقد واإلنفاق (راجع  ICANNمجلس اإلدارة وفقاً لسياسة 

33TUauthority-http://www.icann.org/en/about/financials/signingUT(. 
 

ولن  .2014في عملية الميزانية للسنة المالية  تم توقع التأثير المالي وأخذه بعين االعتبار
 يكون لهذا القرار تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 
 علًما بأن هذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية وال تتطلب تعليقات عامة.

 الذي يمثل بوستوانا BW.إعادة تفويض نطاق  .د 

)، كجزء من ممارسة مسؤولياتها بموجب 2013.08.22.05تقرر بموجب القرار رقم (
وقّيمت طلب إعادة تفويض نطاق المستوى األعلى  ICANN، راجعت IANAعقد وظائف 
إلى هيئة تنظيم اتصاالت بوستوانا. تبين الوثائق أنه تم اتباع اإلجراءات  BW.لرمز الدولة 

 الصحيحة عند تقييم الطلب.
 

)، يصدر مجلس اإلدارة توجيهات بأنه 2013.08.22.06تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3بموجب المادة 

غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر االجتماع في الوقت 
ماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى الس

 الواجبات التعاقدية.

http://www.icann.org/en/about/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/financials/signing-authority
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 2013.08.22.06 – 2013.08.22.05حيثيات القرارين 

 لماذا يتناول المجلس هذه القضية اآلن؟
 

 ccTLDبتقييم طلب إعادة تفويض  ICANN، قام طاقم عمل IANAوفقاً لعقد وظائف 
ويقدمون تقريرهم إلى مجلس اإلدارة للمراجعة. إن الهدف من مراجعة مجلس اإلدارة هذه 

 لإلجراءات الصحيحة. ICANNهي ضمان اتباع طاقم عمل 
 

 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟
 

بتغيير المنظمة الراعية (المعروفة أيضاً باسم المدير  IANAالمقترح هو اعتماد طلب قسم 
 إلى هيئة تنظيم اتصاالت بوستوانا. BW.لنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة  أو الوصي)

 
 من تمت مشاورته من المساهمين أو غيرهم؟

 
مع مقدم الطلب واألطراف  ICANNأثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو 

ت التي المعنية األخرى. كجزء من عملية الطلب، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورا
، وقابلية تطبيقها على مجتمع اإلنترنت ccTLD أجريت ضمن الدولة بخصوص ذلك الـ

 المحلي.
 

 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
 

 لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
 

 [تمت صياغة الحيثيات] 
 

 ذات األهمية لدى مجلس اإلدارة؟ما هي العناصر 

 لم يحدد مجلس اإلدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
 

 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن 
 ICANNيستوفون معايير المصلحة العامة أمًرا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة اإلجمالية لـ 

والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، 
 .IANAبموجب عقد وظائف  ICANNوتتوافق مع واجبات 
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(بخصوص الخطة اإلستراتيجية أو خطة  ICANNهل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على 
 التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟

جزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
IANAباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. ليس دور ، ويجب أال يسبب العمل أي ت

ICANN  هو تقييم التأثير المالي للعمليات الداخلية ألسماء نطاقات المستوى األعلى لرمز
 الدولة ضمن دولة ما.

 
 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟ DNSهل توجد أية قضايا تتعلق بـ

أن هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على األمن أو االستقرار أو  ICANNال تعتقد 
 المرونة. 

 
 علًما بأن هذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية وال تتطلب تعليقات عامة.

 الذي يمثل البرتغال PT.إعادة تفويض نطاق  .ه 

وجب )، كجزء من ممارسة مسؤولياتها بم2013.08.22.07تقرر بموجب القرار رقم (
وقّيمت طلب إعادة تفويض نطاق المستوى األعلى  ICANN، راجعت IANAعقد وظائف 
. تبين الوثائق أنه تم اتباع اإلجراءات Associação DNS.PTإلى  PT.لرمز الدولة 

 الصحيحة عند تقييم الطلب.
 

)، يصدر مجلس اإلدارة توجيهات بأنه 2013.08.22.08تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3بموجب المادة 

غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر االجتماع في الوقت 
بشكل عام وفقاً لتلك  الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها

 الواجبات التعاقدية.

 2013.08.22.08 – 2013.08.22.07حيثيات القرارين 

 لماذا يتناول المجلس هذه القضية اآلن؟

 ccTLDبتقييم طلب إعادة تفويض  ICANN، قام طاقم عمل IANAوفقاً لعقد وظائف 
ويقدمون تقريرهم إلى مجلس اإلدارة للمراجعة. إن الهدف من مراجعة مجلس اإلدارة هذه 

 لإلجراءات الصحيحة. ICANNهي ضمان اتباع طاقم عمل 
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 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟

بتغيير المنظمة الراعية (المعروفة أيضاً باسم المدير  IANAالمقترح هو اعتماد طلب قسم 
 .Associação DNS.PTإلى  PT.لنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة أو الوصي) 

 
 من تمت مشاورته من المساهمين أو غيرهم؟

مع مقدم الطلب واألطراف  ICANNأثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو 
المعنية األخرى. كجزء من عملية الطلب، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي 

، وقابلية تطبيقها على مجتمع اإلنترنت ccTLD ضمن الدولة بخصوص ذلك الـ أجريت
 المحلي.

 
 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

 لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
 

 [تمت صياغة الحيثيات]
 

 لدى مجلس اإلدارة؟ما هي العناصر ذات األهمية 
 

 لم يحدد مجلس اإلدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
 

 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
 

تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن 
 ICANNالمهمة اإلجمالية لـ يستوفون معايير المصلحة العامة أمًرا إيجابياً يصب في اتجاه 

والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، 
 .IANAبموجب عقد وظائف  ICANNوتتوافق مع واجبات 

 
(بخصوص الخطة اإلستراتيجية أو خطة  ICANNهل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على 

 التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
 

جزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
IANA ويجب أال يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. ليس دور ،

ICANN أثير المالي للعمليات الداخلية ألسماء نطاقات المستوى األعلى لرمز هو تقييم الت
 الدولة ضمن دولة ما.
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 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟ DNSهل توجد أية قضايا تتعلق بـ
 

أن هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على األمن أو االستقرار أو  ICANNال تعتقد 
 المرونة. 

 
 لعملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية وال تتطلب تعليقات عامة.علًما بأن هذه ا

 
 ،2013.08.22.01وافق خمسة عشر عضًوا من أعضاء مجلس اإلدارة على القرارات 

2013.08.22.02، 2013.08.22.03، 2013.08.22.04، 2013.08.22.05، 
عن . وتغيبت إيريكا مان 2013.08.22.08و ،2013.08.22.07 ،2013.08.22.06

 وتم تنفيذ القرارات. للتصويت.

 جدول األعمال الرئيسي: .2

الجلسة  – 2013عالوة الخطورة لمحقق الشكاوى للسنة المالية  .أ 
 التنفيذية

 
بدأ المجلس في جلسة تنفيذية بدون الحضور من الموظفين. وقد اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراءات 

 التالية أثناء جلسته التنفيذية:
 

حيث أنه، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق مجلس اإلدارة على دفع عالوة الخطورة 
 .2013لمحقق الشكاوى للسنة المالية 

 
)، افق مجلس اإلدارة بموجب هذا على دفع 2013.08.22.09تقرر بموجب القرار رقم (

 .2013عالوة الخطورة لمحقق الشكاوى للسنة المالية 

 2013.08.22.09حيثيات القرار 

يمتلك محقق الشكاوى سنوًيا فرصة لكسب جزء من تعويضه استناًدا إلى أهداف معينة لألداء 
وهذا ليس بمثابة حافز فقط لمحقق  يحددها مجلس اإلدارة من خالل لجنة التعويضات.

الشكاوى لتقديم أداء يتجاوز مهامه العادية، بل يؤدي أيًضا إلى إيجاد نقاط اتصال منتظمة 
كاوى ومجلس اإلدارة خالل العام للمساعدة في التأكد من أن محقق الشكاوى بين محقق الش

 .ICANNُيحقق أهدافه ويخدم احتياجات مجتمع 
 

إن تحقيق أهداف محقق الشكاوى ناتجة من التقييم الذاتي لمحقق الشكاوى، بما في ذلك نقاش 
صيات لمجلس مع محقق الشكاوى، باإلضافة إلى مراجعة لجنة التعويضات مع تقديم تو
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وتزود النتيجة ُمقدم الشكاوى بفهم للمجاالت التي قام بها بشكل جيد والمجاالت التي  اإلدارة.
 قد يحتاج إلى تحسين أو زيادة بعض األنشطة فيها.

 
كما ُيساعد على  ICANNوُيعد تحقيق أهداف األداء السنوية لُمقدم الشكاوى تعزيًزا ألهداف 

وعلى الرغم من وجود تأثير مالي من  .ICANNفي مجتمع زيادة خدمات ُمقدم الشكاوى 
ولن يكون  نتائج تحقيق األهداف، إال أنه تم احتساب هذا التأثير بالفعل في الميزانية السنوية.

 لهذا اإلجراء تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق.

 INFO.تجديد اتفاقية سجل  .ب 

 ودعا الموظفين إلى العودة إلى المكالمة.واستأنف المجلس دورته العادية 
 

ج، 2ب، 2(العناصر  .BIZو INFO، .ORGوقد عزز المجلس الحوار حول اتفاقيات تجديد 
وأشار بروس تونكين ورام موهان أن لديهم تضارب مصالح تتعلق بكل من عناصر جدول  د).2و

  العمل هذه وانسحبت من اجتماع المجلس قبل بدء المناقشة.
 

قد تم تمديدها بالفعل مرتين إلنهاء  INFO.و BIZ.ر أكرم عطا هللا أن اتفاقيات السجل وقد ذك
لمدرة واحدة، مع انتهاء كافة التمديدات في  ORG.المفاوضات، وتم تمديد اتفاقية سجل 

وتقدم اتفاقيات السجل عادة للتجديد الظني. وقد تم التفاوض على نطاق واسع  .2013أغسطس  31
مع المسجلين، وتم نشرها للتعليق  BIZ.و ،INFO، .ORG.مع اتفاقيات التجديد المقترحة لدى 

وقد الحظ  وقد تم تلخيص التعليقات وتقديمها للمجلس مع المواد اإلعالمية بشأن هذه المسألة. العام.
 ، كشركة مساهمة عامة، قد عبرت بالفعل عن قلقها تجاه تمديدات أخرى. NeuStarأكرم أن 

 
قد تلقت رسالة من ستيف ميتاليتز بعد انتهاء فترة التعليق العام للتأكيد  ICANNوقد ذكر أكرم أن 

من جديد على نفس التعليقات التي أثيرت خالل فترة التعليق العام بشأن إدماج نظام التعليق السريع 
 ) ومتطلبات استخدام المسجلين تحت اتفاقية اعتماد المسجل في اتفاقيات التجديد."URS"موحد (ال

أيًضا خطاًبا من فيل كورين ردا على تصريحات ستيف ميتاليتز فيما يتعلق بـ  ICANNكما تلقت 
URS.  وقد ذكر أكرم أن كال من هذه القضايا قد تم مناقشتها بشكل مطول مع السجالت عند

 وض على التجديد. التفا
 

في اتفاقيات  URS، ذكر أكرم أنه كان من توصية الموظفين أن ال يتم إدراج URSفيما يتعلق بـ 
الجديدة، فلن يتم  gTLDتمت الموافقة عليها في سياق نطاقات  URSعلى الرغم من أن  التجديد.

دفعه لماليين من أسماء لذلك فإنه من السابق ألوانه  للتفاوض. gTLDاختبارها حتى تصل نطاقات 
عالوة على ذلك، ينبغي أن يخضع تمديد  النطاق الموجودة بموجب اتفاقات التجديد حتى تثبت.

URS  لنطاقاتgTLD .الموجودة حالًيا لمناقشة سياسة المجتمع  
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، الحظ أكرم أن كال من السجالت الثالثة وافقت على تضمين الحكم RAA 2013فيما يتعلق بحكم 
، واالمتياز الذي تم التوصل إليه 2013لعام  RAAلب استخدام أمناء السجل بموجب عندما تتط

 تحقيقة في المفاوضات.  ICANNبشأن هذه النقطة هو أفضل ما يمكن لـ 
 

وقد تساءل مايك سيلبر لماذا لم يتم تضمين الخطابات الواردة من ستيف ميتاليتز وفيل كوروين في 
بعد تقديم  ICANNوفد شرح أكرم أن الخطابات قد تسلمتها  .األراق التي تم تقديمها للمجلس

وكانت العناصر التي تم رفعها للمناقشة في الخطابات هي التي تم رفعها ايًضا في  األوراق للمجلس.
المنتدى العام للتعليق، ولذلك تم تضمينها في خالصات التعليق العام، والتي تم تقديمها للمجلس، وهي 

 لى الموقع عبر اإلنترنت.متوفرة بشكل عام ع
 

وقد بين بيل جراهام أنه يجب معالجة نقطة الحفاظ على مستوى معين من الفرص المتكافئة المتعلقة 
بالسجالت بشكل اكبر في أوراق المجلس، خاصة حيث أن فيل كروين يدعو إلقامة سياسة عامة 

 . URSلحصل مشكلة 
 

كوروين وميتاليتز منفصلة عن القضايا المنظورة اآلن وقد بين أكرم أن القضايا التي أثارتها رسائل 
وقد اقترح أكرم دمج المناقشة لهذه  أمام المجلس للمراجعة، والتي هي تجديد االتفاقيات ككل.

العناصر في األساس المنطقي للقرارات المعلقة كرد على الرسائل، بدال من مراجعة القرار لمعالجة 
 الرسائل.

 
تم توسيع األسس المنطقية لمعالجة القضايا التي أثيرت في الرسائل بشكل وقد اقترح الرئيس أن ي

  عام، بجانب مناقشة حول ملخصات التعليق العام والطريقة التي تمت بها هيكلة العقود.
 

فورتي أنه يجب أن يكون هناك عقوًدا متجانسة ألقصى حد ممكن. مع  -وقد بينت أولغا مادروجا 
ناك بعض القضايا التي ليست جاهزة للعمل عند نقطة التعاقد، اقترحت االعتراف بأنه قد تكون ه

أولغا أن يتم إضافة اللغة في مراجع العقود ألن بعض المسال التي قد نوقشت وقد وافقت األطراف 
وقد ناقشت أولغا ما إذا كان  بحسن نية على أن القضايا سوف تناقش مرة أخرى في تاريخ الحق.

مناقشتها خالل المفاوضات حول هذه القضايا وإن لم يكن األمر كذلك، هل  هناك مواقف بديلة تمت
 يمكننا إعادة فتح الباب مرة أخرى بأسرع وقت ممكن لمزيد من التفاوض. 

 
 أن تحافظ على روح متكافئة. ICANN وأشار جوديث فاسكويز أنه أمر حاسم لدى

 
ضغط وقت انتهاء المفاوضات، وقد أعرب جورج سادوسكي عن مخاوفه بشأن اتخاذ قرار تحت 

 عندما يكون للمجتمع آراء مختلفة وعندما يكون هناك نتائج أفضل إن كان هناك المزيد من الوقت.
 وقد أشار إلى أنه سيمتنع عن التصويت على جميع اتفاقيات التجديد.
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تمديدها  وقد تناول كريس ديسبين تعليق جورج من قبل، مشيرصا إلى أن االتفاقيات مع السجالت تم
سابًقا ألغراض التفاوض على شروط العقد الجديد واستالم التعليق، وبالتالي لم يكن من المتوقع أن 

  يكون الموعد النهائي اليوم.
 

مع التجديدات  INFO.و .BIZقد تلقت ثالثة تعليقات عامة حول  ICANNوقد أوضح أكرم أن 
ن الصعب أن نؤيد اقتراح أن هناك مشكلة وبالتالي، فم ORG.المقترحة وتعليق واحد على تجديد 

 مجتمع ساحقة حول التجديدات المقترحة التي تحتاج إلى اهتمام قبل التصويت.
 

وقد تسائل جون سينن حول ما إذا كانت التعليقات المقدمة من ستيف ميتاليتز وفيل كوروين قد تمت 
 معالجتها بالفعل في فترة التعليقات.

 
اليتز كان احد المعلقين على التعليق العام، وبأن رسالته هي غعادة التأكيد قد ذكر أكرم أن ستيف ميت

أال  ICANNوأجاب فيل كوروين وطلب من  على النقاط التي أثيرت من قبله في فترة التعليق العام.
 .URSتفعل ما طلبه منها ستيف ميتاليتز فيما يتعلق بـ

 
أن بعض التمديدات األخرى قد تؤثر على قاع  وقد ذكرت أولغا أنها ليست مدفوعة بدافع القلق من

 هذه الشركات ألنها كان ينبغي أن يكون دافعها التفاوض مع اليقين بدفع ذلك إلى األمام.
 

وقد ذكر مايك سيلبر أنه وافق على نصيحة من العاملين حول كيفية المضي قدًما في التجديدات ألن 
ويكرر خطاب ستيف ميتاليتز التعليقات التي أثيرت  التجديدات تمت مناقشتها بشكل جيد في المجتمع.

خالل فترة التعيق العام واختار فيل كوروين الرد من خالل الرد المباشر على خطاب ستيف بدال من 
وقد تمت معالجة هذه القضايا بشكل تام وتحتاج فقط إلى توثيقها  استخدام عملية الرد على التعليق.

بعدم االمتناع ألن التجديدات قد تمت مناقشتها على نطاق واسع وقد شجع مايك جورج  بشكل أفضل.
  وهناك أسباب وجيهة ومقنعة لتوصيات الموظفين.

 
وقد علق بيرتراند بأن هناك أسباب  وقد وافق راي بلزاك وبرترانددي ال شابيل مع مايك على ذلك.

في الردود على الرسائل من جيدة للمواقف التي اتخذها الموظفين، واقترح أن يتم شرح هذه األسباب 
وقد اقترح بيرتراند بأن يشرح الموظفين للسادة ميتاليتز وكوروين بأن  ستيف ميتاليتز وفيل كوروين.

  تعليقاتهم قد تم أخذها بعين االعتبار كجزء من ملخص التعليق العام.
 

 وقد تقدمت شيرين شلبي وأثنى راي بيلزاك على القرار. 
 

 ذلك اإلجراء التالي:وقد اتخذ المجلس بعد 

 2013يوليو  15إلى  2013يونيو  3فترة تعليقات عامة من  ICANNحيث أنه، أجرت 
>http://www.icann.org/en/news/public-comment/info-renewal-

http://www.icann.org/en/news/public-comment/info-renewal-03jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/info-renewal-03jun13-en.htm
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03jun13-en.htm< حول تجديد االتفاقية التفاقية سجل .INFO 2006لعام 
<http://www.icann.org/en/about/agreements/registries/info>. 

 
تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل  INFO.وحيث أنه، التجديد المقترح التفاقية سجل 

متوازية مع االتفاقيات األخرى المضاهية لها، باإلضافة إلى األحكام  INFO.اتفاقية سجل 
 الجديدة. gTLDاإلضافية التفاقية سجل 

 
 INFO.وحيث أنه، تم إغالق منتدى التعليقات العامة حول التجديد المقترح التفاقية سجل 

تعليقين اثنين. تم تقديم ملخص وتحليل  ICANNتلقي مع  2013يوليو  15بتاريخ 
 بالتعليقات إلى مجلس اإلدارة. 

 
وحيث أنه، قرر مجلس اإلدارة عدم وجود حاجة إلى إجراء مراجعات على االتفاقية 

 بعد أخذ التعليقات بعين االعتبار. INFO.المقترحة لتجديد سجل 
 

تحسينات كبيرة على اتفاقية  INFO.جل وحيث أنه، تتضمن االتفاقية المجددة المقترحة لس
 الحالية. INFO.سجل 

 
 INFO.)، اعتماد تجديد اتفاقية سجل 2013.08.22.10تقرر بموجب القرار رقم (

وتفويض الرئيس وقسم النطاقات العامة والمستشار العام باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ 
 االتفاقية.

 
وقد امتنع  .2013.08.22.10إلدارة على القرار رقم وافق اثني عشر عضًوا من أعضاء مجلس ا

 بروس تونكين، ورام موهان، وجورج سادوسكي عن التصويت. وتغيبت إيريكا مان عن للتصويت.
  وتم تنفيذ القرار.

 
وقد أشار جورج أنه باإلضافة إلى األسباب المبينة عاليه، فقد امتنع هو أيًضا عن التصويت ألنه اتفق 

 أولغا أنه ينبغي أن يكون هناك تعاقد متجانس.مع وجهة نظر 

 2013.08.22.10حيثيات القرار 

 لماذا يتناول المجلس هذه القضية اآلن؟
 

. تم نشر االتفاقية المجددة 2013أغسطس  31السابقة في  INFO.تنتهي فترة اتفاقية سجل 
. المطلوب من مجلس 2013يوليو  15و 2013يونيو  3المقترحة للتعليقات العامة في 

 اإلدارة هو اعتماد تجديد اتفاقية السجل قبل انتهاء فترة االتفاقية الحالية. 
 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/info-renewal-03jun13-en.htm
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 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟
 

ومالحقها في عدة فئات واسعة:  INFO.وتقع التغييرات المقترحة على اتفاقية سجل 
رات لتضمين أحكام مشابهة من ) التغيي2التغييرات للترويج لالتساق بين السجالت، ( )1(

الجديدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDالجديدة المعتمدة من لجنة برنامج  gTLDاتفاقية سجل 
ICANN) ،3 التغييرات لتحديث االتفاقية لكي تعكس التغييرات التي حدثت منذ توقيع (

والتحديثات الحالية (بما في ذلك تحديث المراجع والتغييرات الفنية  INFO.اتفاقية سجل 
بخدمة مجتمع اإلنترنت بشكل أفضل (بما في  Afilias ) التغييرات للسماح لـ4األخرى)، و(
أو  TLDبمواجهة تهديدات وشيكة معينة على أمن وحماية  Afilias ذلك السماح لـ

 اإلنترنت).
 

 من تمت مشاورته من المساهمين أو غيرهم؟
 

يونيو  3المقترح من  INFO.فترة تعليقات عامة حول تجديد اتفاقية سجل  ICANNأجرت 
 ، وأعقب ذلك تلخيص وتحليل التعليقات.2013يوليو  15حتى  2013

  
 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

 
شارك عضوين من المجتمع في فترة التعليقات العامة. طرح عضوي المجتمع تعليقات تتعلق 

 بآليات حل النزاعات والحصول على خدمات السجل والتغيير بالسيطرة.
 

أثيرت مخاوف مجتمعية معينة، وتم تقديم خطابات الحقة إلى مجلس اإلدارة، فيما يتعلق 
) في االتفاقية المجددة، باإلضافة إلى التطلب URSبتضمين متطلب التعليق السريع الموحد (

الذين تم التعاقد معهم بموجب اتفاقية اعتماد المسجل من مشغل السجل استخدام المسجلين 
عند اتخاذ القرار، أخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار أن مسألة توسعة متطلب  .2013لعام 

الحالية (وهو حالياً متطلب لمشغلي السجل المعتمدين عن  gTLDsإلى  URSاستخدام 
باإلضافة إلى  ضع السياسات.الجديد فقط) قد يكون مسألة تتعلق بو gTLDطريق برنامج 

اليوم على ماليين أسماء النطاقات أمراً سابقاً ألوانه نظراً  URSذلك، قد يكون فرض 
فيما يتعلق باستخدام المسجلين، تتضمن االتفاقية المجددة فترة  .URSلجدول التنفيذ لعمليات 

اقية اعتماد المسجل انتقالية لالستخدام الحصري للمسجلين الذين تم التعاقد مهم بموجب اتف
، إذا انطبقت شروط معينة، وتشمل ما إذا وقع المسجلون الذين يمثلون ثلثي 2013لعام 

باإلضافة إلى ذلك، نظر  .2013على اتفاقية اعتماد المسجل لعام  TLDالتسجيالت في 
مجلس اإلدارة بمسائل أن تطلب انتقال مشغل السجل الذي يعمل منذ فترة طويلة بشكل فوري 

قد  2013ستخدام المسجلين الذين تم التعاقد معهم بموجب اتفاقية اعتماد المسجل لعام ال
الحاليين اآلخرين الذين ال يمتلكون  gTLDيضع مشغلي السجل بموقف ضعف أمام مشغلي 
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كما تم النظر في هذه  هذا المتطلب وال فقرة انتقالية مكتوبة اتفاقيات السجل الخاصة بهم.
 السجل كجزء من وضع االتفاقية المجدد.المسائل مع مشغل 

 
 ما هي المواد المهمة التي استعرضها المجلس؟

 
 المقترح ومالحقها INFO.استعرض مجلس اإلدارة تجديد اتفاقية سجل 

>http://www.icann.org/en/news/public-comment/info-renewal-
03jun13-en.htm < 

 
 راجع مجلس اإلدارة مخلص وتحليل التعليقات العامة.

 
 ما هي العناصر ذات األهمية لدى مجلس اإلدارة؟

 
تناول مجلس اإلدارة بعناية التعليقات العامة وتوصيات فريق العمل بخصوص تلك التعليقات. 

 INFO.والمتعلقة باتفاقية سجل  ICANNت التعاقدية لـ كما نظر المجلس في االلتزاما
الحالية من أجل التوصل إلى قرار، وعلى وجه التحديد وجوب تجديد االتفاقية بغض النظر 
عن انتهاكات معينة أحدثها مشغل سجل لم يتم معالجتها ولزوم إيراد بنود معينة من التجديد 

 ة القابلة للمقارنة.الحالي gTLDلتحقيق التوافق مع اتفاقيات سجل 
 

 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
 

مؤخراً بموجب  Afiliasمراجعة ألداء شركة  ICANNكجزٍء من عملية التجديد، أجرت 
الحالية. وناقشت مراجعة االلتزام أربعة مجاالت تشمل: مواعيد  INFO.اتفاقية سجل 

د فترة السماح، ومتطلبات ملف المنطقة ومحتويات التقارير الشهري، وإضافة سياسة حدو
تمتثل وتحقق التزاماتها التعاقدية  Afiliasالجماعية، ودفع الرسوم المتطلبة. تبين أن شركة 

-http://www.icann.org/en/news/public-comment/info(راجع 
renewal-03jun13-en.htm.(  وتشير األدلة إلى أن المجتمع يمكنه توقع استمرار ذلك

 األداء الجيد.
 

(كالخطة اإلستراتيجية أو خطة التشغيل  ICANNهل توجد تأثيرات أو نتائج مالية على 
 مة؟أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العا

 
 INFO.لتجديد اتفاقية سجل  ICANNال يوجد أي تأثير مالي كبير متوقع في حال اعتماد 

المقترح. تتوافق األحكام المتعلقة برسوم مستوى السجل والقيود المفروضة على التسعير 
 الحالية.  gTLDالجديدة ونطاقات  gTLDبقدر كبير مع اتفاقية سجل 
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 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟ DNSهل توجد أية قضايا تتعلق بـ
 

 ICANNإذا وافقت  DNSال توجد أية قضايا أمن أو استقرار أو مرونة متوقعة مرتبطة بـ 
المقترح. وفي الواقع، تشمل اتفاقية السجل المجددة  INFO.على تجديد اتفاقية سجل 

جود مخاطر معينة تهدد المقترحة بنوًدا تهدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة و
 .DNSأمن أو استقرار 

 
أية تعليقات  ICANNعلًما بأن هذا اإلجراء عبارة عن وظيفة إدارية تنظيمية ولم تتلقى 

 عامة عليه.

 ORG.تجديد اتفاقية سجل  .ج 

أشار بيرترانددي ال شابيل  BIZ.و INFO .ORG.أثناء المناقشة الموحدة للتجديد، واتفاقيات سجل 
اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء  على أنه كان ممتنًعا عن المناقشة والتصويت في اتفاقية التسجيل هذه.

 التالي:

 2013أغسطس  12إلى  2013يونيو  21فترة تعليقات عامة من  ICANNحيث أنه، أجرت 
>http://www.icann.org/en/news/public-comment/org-renewal-

21jun13-en.htm حول التجديد المقترح التفاقية سجل < .ORG 2006لعام 
>http://www.icann.org/en/about/agreements/registries/org.< 
 

تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل  ORG.وحيث أنه، التجديد المقترح التفاقية سجل 
متوازية مع االتفاقيات األخرى المضاهية لها، باإلضافة إلى األحكام  ORG.اتفاقية سجل 
 الجديدة. gTLDاقية سجل اإلضافية التف

 
 ORG.وحيث أنه، تم إغالق منتدى التعليقات العامة حول التجديد المقترح التفاقية سجل 

تعليق واحد. تم تقديم ملخص وتحليل  ICANNمع تلقي  2013أغسطس  12بتاريخ 
 بالتعليقات إلى مجلس اإلدارة. 

 
اجعات على االتفاقية وحيث أنه، قرر مجلس اإلدارة عدم وجود حاجة إلى إجراء مر

 بعد أخذ التعليقات بعين االعتبار. ORG.المقترحة لتجديد سجل 
 

تحسينات كبيرة على اتفاقية  ORG.وحيث أنه، تتضمن االتفاقية المجددة المقترحة لسجل 
 الحالية. ORG.سجل 
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 ORG.)، اعتماد تجديد اتفاقية سجل 2013.08.22.11تقرر بموجب القرار رقم (
وتفويض الرئيس وقسم النطاقات العامة والمستشار العام باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ 

 ORG.اتفاقية سجل 
 

وقد امتنع  .2013.08.22.11وافق أحد عشر عضًوا من أعضاء مجلس اإلدارة على القرار رقم 
وتغيبت  بروس تونكين، ورام موهان، وجورج سادوسكي وبرتراند دي ال تشابيل عن التصويت.

 وتم تنفيذ القرار.  إيريكا مان عن للتصويت.

 2013.08.22.11حيثيات القرار 

 لماذا يتناول المجلس هذه القضية اآلن؟
 

. تم نشر تجديد االتفاقية 2013أغسطس  31السابقة في  ORG.تنتهي فترة اتفاقية سجل 
. 2013أغسطس  12إلى  2013يونيو  21المجددة المقترحة للتعليقات العامة في 

قبل انتهاء فترة اتفاقية  ORG.المطلوب من مجلس اإلدارة هو اعتماد تجديد اتفاقية سجل 
 الحالية. ORG.سجل 

 
 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟

 
ومالحقها في عدة فئات واسعة:  ORG.وتقع التغييرات المقترحة على اتفاقية سجل 

) التغييرات لتضمين أحكام مشابهة من 2السجالت، (التغييرات للترويج لالتساق بين  )1(
الجديدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDالجديدة المعتمدة من لجنة برنامج  gTLDاتفاقية سجل 

ICANN، )3 التغييرات لتحديث االتفاقية لكي تعكس التغييرات التي حدثت منذ توقيع (
والتغييرات الفنية والتحديثات الحالية (بما في ذلك تحديث المراجع  ORG.اتفاقية سجل 
بخدمة مجتمع اإلنترنت بشكل أفضل (بما في  PIR ) التغييرات للسماح لـ4األخرى)، و(
 أو اإلنترنت). TLDبمواجهة تهديدات وشيكة معينة على أمن وحماية  PIR ذلك السماح لـ

 
 من تمت مشاورته من المساهمين أو غيرهم؟

 
المقترح من  ORG.فترة تعليقات عامة حول تجديد اتفاقية سجل  ICANNأجرت 

 ، وأعقب ذلك تلخيص وتحليل التعليقات. 2013أغسطس  12حتى  2013يونيو  21
 

 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
 

شارك أحد أعضاء المجتمع في فترة التعليقات العامة والتعليقات التي أثيرت فيما يتعلق 
 والحصول على خدمات السجل وآليات حماية الحقوق. Whoisتطلبات بم
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أثيرت مخاوف مجتمعية معينة، وتم تقديم خطابات الحقة إلى مجلس اإلدارة، فيما يتعلق 

) في االتفاقية المجددة، باإلضافة إلى التطلب URSبتضمين متطلب التعليق السريع الموحد (
من مشغل السجل استخدام المسجلين الذين تم التعاقد معهم بموجب اتفاقية اعتماد المسجل 

عند اتخاذ القرار، أخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار أن مسألة توسعة متطلب  .2013لعام 
شغلي السجل المعتمدين عن الحالية (وهو حالياً متطلب لم gTLDsإلى  URSاستخدام 

باإلضافة إلى  الجديد فقط) قد يكون مسألة تتعلق بوضع السياسات. gTLDطريق برنامج 
اليوم على ماليين أسماء النطاقات أمراً سابقاً ألوانه نظراً  URSذلك، قد يكون فرض 

جددة فترة فيما يتعلق باستخدام المسجلين، تتضمن االتفاقية الم .URSلجدول التنفيذ لعمليات 
انتقالية لالستخدام الحصري للمسجلين الذين تم التعاقد مهم بموجب اتفاقية اعتماد المسجل 

، إذا انطبقت شروط معينة، وتشمل ما إذا وقع المسجلون الذين يمثلون ثلثي 2013لعام 
باإلضافة إلى ذلك، نظر  .2013على اتفاقية اعتماد المسجل لعام  TLDالتسجيالت في 

دارة بمسائل أن تطلب انتقال مشغل السجل الذي يعمل منذ فترة طويلة بشكل فوري مجلس اإل
قد  2013الستخدام المسجلين الذين تم التعاقد معهم بموجب اتفاقية اعتماد المسجل لعام 

الحاليين اآلخرين الذين ال يمتلكون  gTLDيضع مشغلي السجل بموقف ضعف أمام مشغلي 
كما تم النظر في هذه  لية مكتوبة اتفاقيات السجل الخاصة بهم.هذا المتطلب وال فقرة انتقا

 المسائل مع مشغل السجل كجزء من وضع االتفاقية المجدد.
 

 ما هي المواد المهمة التي استعرضها المجلس؟
 

 المقترح ومالحقها ORG.استعرض مجلس اإلدارة تجديد اتفاقية سجل 
>http://www.icann.org/en/news/public-comment/org-renewal-

21jun13-en.htm.راجع مجلس اإلدارة مخلص وتحليل التعليقات العامة .< 
 

 ما هي العناصر ذات األهمية لدى مجلس اإلدارة؟
 

تناول مجلس اإلدارة بعناية التعليقات العامة وتوصيات فريق العمل بخصوص تلك التعليقات. 
 ORG.والمتعلقة باتفاقية سجل  ICANNكما نظر المجلس في االلتزامات التعاقدية لـ 

الحالية من أجل التوصل إلى قرار، وعلى وجه التحديد وجوب تجديد االتفاقية بغض النظر 
أحدثها مشغل سجل لم يتم معالجتها ولزوم إيراد بنود معينة من التجديد  عن انتهاكات معينة

 الحالية القابلة للمقارنة. gTLDلتحقيق التوافق مع اتفاقيات سجل 
 

 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
 

مؤخراً بموجب  PIRمراجعة ألداء شركة  ICANNكجزٍء من عملية التجديد، أجرت 
الحالية. وناقشت مراجعة االلتزام أربعة مجاالت تشمل: مواعيد  ORG.اتفاقية سجل 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/org-renewal-21jun13-en.htm
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ومحتويات التقارير الشهري، وإضافة سياسة حدود فترة السماح، ومتطلبات ملف المنطقة 
تمتثل وتحقق التزاماتها التعاقدية  PIRالجماعية، ودفع الرسوم المتطلبة. تبين أن شركة 

-http://www.icann.org/en/news/public-comment/org-renewal(راجع 
21jun13-en.htm.(  وتشير األدلة إلى أن المجتمع يمكنه توقع استمرار ذلك األداء

 الجيد.
 

اتيجية أو خطة التشغيل (كالخطة اإلستر ICANNهل توجد تأثيرات أو نتائج مالية على 
 أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

 
 ORG.لتجديد اتفاقية سجل  ICANNال يوجد أي تأثير مالي كبير متوقع في حال اعتماد 

المقترح. تتوافق األحكام المتعلقة برسوم مستوى السجل والقيود المفروضة على التسعير 
 الحالية.  gTLDديدة ونطاقات الج gTLDبقدر كبير مع اتفاقية سجل 

 
 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟ DNSهل توجد أية قضايا تتعلق بـ

 
 ICANNإذا وافقت  DNSال توجد أية قضايا أمن أو استقرار أو مرونة متوقعة مرتبطة بـ 

المجددة  ORG.المقترح. وفي الواقع، تشمل اتفاقية سجل  ORG.على تجديد اتفاقية سجل 
بنوًدا تهدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معينة تهدد أمن أو 

 .DNSاستقرار 
 

أية تعليقات  ICANNعلًما بأن هذا اإلجراء عبارة عن وظيفة إدارية تنظيمية ولم تتلقى 
 عامة عليه.

 BIZ.تجديد اتفاقية سجل  .د 

 اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

 2013يوليو  15إلى  2013يونيو  3فترة تعليقات عامة من  ICANNحيث أنه، أجرت 
<http://www.icann.org/en/news/public-comment/biz-renewal-

03jun13-en.htm<  حول تجديد االتفاقية المقترح التفاقية سجل.BIZ  2006لعام 
<http://www.icann.org/en/about/agreements/registries/biz>. 

 
ة لكي تجعل اتفاقية تشتمل على أحكام معدل BIZ.وحيث أنه، التجديد المقترح التفاقية سجل 

متوازية مع االتفاقيات األخرى المضاهية لها، باإلضافة إلى األحكام اإلضافية  BIZ.سجل 
 الجديدة. gTLDالتفاقية سجل 

 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/org-renewal-21jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/org-renewal-21jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/org-renewal-21jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/biz-renewal-03jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/biz-renewal-03jun13-en.htm
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 BIZ.وحيث أنه، تم إغالق منتدى التعليقات العامة حول التجديد المقترح التفاقية سجل 
ت. تم تقديم ملخص وتحليل ثالثة تعليقا ICANNمع تلقي  2013يوليو  15بتاريخ 

 بالتعليقات إلى مجلس اإلدارة. 
 

وحيث أنه، قرر مجلس اإلدارة عدم وجود حاجة إلى إجراء مراجعات على االتفاقية 
 بعد أخذ التعليقات بعين االعتبار. BIZ.المقترحة لتجديد سجل 

 
ى اتفاقية تحسينات كبيرة عل BIZ.وحيث أنه، تتضمن االتفاقية المجددة المقترحة لسجل 

 الحالية. BIZ.سجل 
 

وتفويض  BIZ.)، اعتماد تجديد اتفاقية سجل 2013.08.22.12تقرر بموجب القرار رقم (
الرئيس وقسم النطاقات العامة والمستشار العام باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ اتفاقية سجل 

.BIZ 
 

وقد امتنع  .2013.08.22.12 وافق اثني عشر عضًوا من أعضاء مجلس اإلدارة على القرار رقم
 وتغيبت إيريكا مان عن للتصويت. بروس تونكين، ورام موهان، وجورج سادوسكي عن التصويت.

 وتم تنفيذ القرار. 

 2013.08.22.12حيثيات القرار 

 لماذا يتناول المجلس هذه القضية اآلن؟
 

. تم نشر االتفاقية المجددة 2013أغسطس  31السابقة في  BIZ.تنتهي فترة اتفاقية سجل 
. 2013يوليو  15إلى  2013يونيو  3للتعليقات العامة من  BIZ.المقترحة لسجل 

قبل انتهاء فترة اتفاقية  BIZ.المطلوب من مجلس اإلدارة هو اعتماد تجديد اتفاقية سجل 
 الحالية.  BIZ.سجل 

 
 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟

 
ومالحقها في عدة فئات واسعة:  BIZ.وتقع التغييرات المقترحة على اتفاقية سجل 

) التغييرات لتضمين أحكام مشابهة من 2التغييرات للترويج لالتساق بين السجالت، ( )1(
الجديدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDالجديدة المعتمدة من لجنة برنامج  gTLDاتفاقية سجل 

ICANN) ،3 لتحديث االتفاقية لكي تعكس التغييرات التي حدثت منذ توقيع ) التغييرات
الحالية (بما في ذلك تحديث المراجع والتغييرات الفنية والتحديثات  BIZ.اتفاقية سجل 
بخدمة مجتمع اإلنترنت بشكل أفضل  Neustar ) التغييرات للسماح لـ4األخرى)، و(



 اجتماع مجلس اإلدارة -محاضر االجتماعات 
 2013أغسطس  22

 23من  22صفحة 
 
 
 
 

 TLDشيكة معينة على أمن وحماية بمواجهة تهديدات و Neustar في ذلك السماح لـ (بما
 أو اإلنترنت).

 
 من تمت مشاورته من المساهمين أو غيرهم؟

 
يونيو  3المقترح من  BIZ.فترة تعليقات عامة حول تجديد اتفاقية سجل  ICANNأجرت 
 ، وأعقب ذلك تلخيص وتحليل التعليقات. 2013يوليو  15حتى  2013

 المجتمع؟ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها 
 

شارك ثالثة أعضاء من المجتمع في فترة التعليقات العامة. طرح أعضاء المجتمع تعليقات 
وآليات حل النزاعات والحصول على خدمات السجل وآليات  Whoisتتعلق بمتطلبات 
 حماية الحقوق. 

 
أثيرت مخاوف مجتمعية معينة، وتم تقديم خطابات الحقة إلى مجلس اإلدارة، فيما يتعلق 

) في االتفاقية المجددة، باإلضافة إلى التطلب URSبتضمين متطلب التعليق السريع الموحد (
من مشغل السجل استخدام المسجلين الذين تم التعاقد معهم بموجب اتفاقية اعتماد المسجل 

عند اتخاذ القرار، أخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار أن مسألة توسعة متطلب  .2013لعام 
الحالية (وهو حالياً متطلب لمشغلي السجل المعتمدين عن  gTLDsإلى  URSاستخدام 

باإلضافة إلى  الجديد فقط) قد يكون مسألة تتعلق بوضع السياسات. gTLDطريق برنامج 
اليوم على ماليين أسماء النطاقات أمراً سابقاً ألوانه نظراً  URSذلك، قد يكون فرض 

باستخدام المسجلين، تتضمن االتفاقية المجددة فترة  فيما يتعلق .URSلجدول التنفيذ لعمليات 
انتقالية لالستخدام الحصري للمسجلين الذين تم التعاقد مهم بموجب اتفاقية اعتماد المسجل 

، إذا انطبقت شروط معينة، وتشمل ما إذا وقع المسجلون الذين يمثلون ثلثي 2013لعام 
باإلضافة إلى ذلك، نظر  .2013ام على اتفاقية اعتماد المسجل لع TLDالتسجيالت في 

مجلس اإلدارة بمسائل أن تطلب انتقال مشغل السجل الذي يعمل منذ فترة طويلة بشكل فوري 
قد  2013الستخدام المسجلين الذين تم التعاقد معهم بموجب اتفاقية اعتماد المسجل لعام 

ن ال يمتلكون الحاليين اآلخرين الذي gTLDيضع مشغلي السجل بموقف ضعف أمام مشغلي 
كما تم النظر في هذه  هذا المتطلب وال فقرة انتقالية مكتوبة اتفاقيات السجل الخاصة بهم.

 المسائل مع مشغل السجل كجزء من وضع االتفاقية المجدد.
 

 ما هي المواد المهمة التي استعرضها المجلس؟
 

 المقترح ومالحقها BIZ.استعرض مجلس اإلدارة تجديد اتفاقية سجل 
>https://www.icann.org/en/news/public-comment/biz-renewal-

03jun13-en.htm.راجع مجلس اإلدارة مخلص وتحليل التعليقات العامة .< 
 

https://www.icann.org/en/news/public-comment/biz-renewal-03jun13-en.htm
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 ما هي العناصر ذات األهمية لدى مجلس اإلدارة؟
 

تناول مجلس اإلدارة بعناية التعليقات العامة وتوصيات فريق العمل بخصوص تلك التعليقات. 
الحالية  BIZ.والمتعلقة باتفاقية سجل  ICANNكما نظر المجلس في االلتزامات التعاقدية لـ 

من أجل التوصل إلى قرار، وعلى وجه التحديد وجوب تجديد االتفاقية بغض النظر عن 
ة أحدثها مشغل سجل لم يتم معالجتها ولزوم إيراد بنود معينة من التجديد انتهاكات معين

 الحالية القابلة للمقارنة. gTLDلتحقيق التوافق مع اتفاقيات سجل 
 

 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
 

مؤخراً بموجب  Neustarمراجعة ألداء شركة  ICANNكجزٍء من عملية التجديد، أجرت 
الحالية. وناقشت مراجعة االلتزام أربعة مجاالت تشمل: مواعيد  BIZ.سجل اتفاقية 

ومحتويات التقارير الشهري، وإضافة سياسة حدود فترة السماح، ومتطلبات ملف المنطقة 
تمتثل وتحقق التزاماتها  Neustarالجماعية، ودفع الرسوم المتطلبة. تبين أن شركة 

-http://www.icann.org/en/news/public-comment/biz التعاقدية (راجع
renewal-03jun13-en.htm وتشير األدلة إلى أن المجتمع يمكنه توقع استمرار ذلك .(

 األداء الجيد.
 

(كالخطة اإلستراتيجية أو خطة التشغيل  ICANNهل توجد تأثيرات أو نتائج مالية على 
 أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

 
 BIZ.لتجديد اتفاقية سجل  ICANNال يوجد أي تأثير مالي كبير متوقع في حال اعتماد 

المقترح. تتوافق األحكام المتعلقة برسوم مستوى السجل والقيود المفروضة على التسعير 
 الحالية.  gTLDالجديدة ونطاقات  gTLDية سجل بقدر كبير مع اتفاق

 
 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟ DNSهل توجد أية قضايا تتعلق بـ

 
 ICANNإذا وافقت  DNSال توجد أية قضايا أمن أو استقرار أو مرونة متوقعة مرتبطة بـ 

المجددة بنوًدا  BIZ.المقترح. وفي الواقع، تشمل اتفاقية سجل  BIZ.على تجديد اتفاقية سجل 
تهدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معينة تهدد أمن أو استقرار 

DNS. 
 

أية تعليقات  ICANNعلًما بأن هذا اإلجراء عبارة عن وظيفة إدارية تنظيمية ولم تتلقى 
 عامة عليه.

 
 اختتام فعاليات االجتماع.ثم دعا الرئيس إلى 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/biz-renewal-03jun13-en.htm
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