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  تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2015-04-26-en 

 

م بالتوقیت المحلي في  03:00في تمام الساعة  2015أبریل  26بتاریخ  ICANNجرى عقد اجتماع عادي لمجلس إدارة 
 .مدینة لوس أنجلوس، بكالیفورنیا

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

رینالیا عبد الرحیم، وشیرین شلبي، وفادي : شارك المدراء التالي ذكرھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ شخصیًا
، وكریس دیسبین، وولفغانغ كالین واتشیر، وماركوس كومر، وبرونو النفین، وإیریكا )الرئیس والمدیر التنفیذي(شحادة 

. ، وكوا واي وو)نائب الرئیس(وغونزالو نافارو، وراي بیلزاك، وجورج سادوسكي، ومایك سیلبیر، وبروس تونكین مان، 
 .إضافة إلى ذلك، حضرت أشا ھیمراجاني عبر الھاتف

 )SSACمنسق (رام موھان : وقد شارك ممثلو مجلس العالقات المتبادلة التالي ذكرھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ
 ،)GACمنسق (توماس شنایدر و

 ).RSSACمنسق (، وسوزان وولف )IETFمنسق (وجون سوینینین 

 ).المستشار واألمین العام(جون جیفري : األمین العام

أكرم عطا : والمدیرون التنفیذیون اآلتیة أسماؤھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ ICANNوشارك أعضاء طاقم عمل 
مدیر محتوى دعم مجلس (، میشیل برایت )مسؤولة التشغیل الرئیسیة(، سوزانا بینیت )النطاقات العالمیةقسم  -الرئیس(هللا 

، سالي كوستیرتون )المسؤول التكنولوجي الرئیسي(، دیفید كونراد )المسؤول المالي الرئیسي(، تشافییر كالفیز )اإلدارة
وتریزا إلیاس ) المستشار العام الزمیل(سامنتا إیسنر  ،)إشراك أصحاب المصلحة العالمیین -كبیرة مستشاري الرئیس(
مدیر أول، السیاسة (، روب ھوجارث )نائب المستشار العام(، دان ھالوران )اإلدارة/ مدیر، عملیات دعم مجلس اإلدارة(

محتوى دعم مدیر (، فینشیاني كوینجسفیلد )مستشار أول للرئیس، المشاركة الحكومیة(، طارق كامل )ومشاركة المجتمع
متخصص دعم (، ویندي بروفیت )نائب الرئیس، المبادرات االستراتیجیة، ومستشار الرئیس(، دینیس میشیل )مجلس اإلدارة
 ).مستشار أول للرئیس بشأن االستراتیجیة(، وتریزا سواینھارت )نائب المستشار العام(، أمي ستاثوس )مجلس اإلدارة

 :جدول أعمال الموافقة .1

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 

الذي یمثّل أرمینیا في نص اللغة األرمنیة لمجتمع اإلنترنت في  հայ. ("hye")تفویض نطاق  .ب 
 أرمینیا

  2015.04.26.03 – 2015.04.26.02حیثیات القرارین 

  Bhd Sdnالذي یمثل بروناي دار السالم لمركز معلومات شبكة بروناي دار السالم BNتفویض نطاق  .ج 
)BNNIC(  
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  2015.04.26.05 – 2015.04.26.04حیثیات القرارین 

 تمثل السودان في النص العربي لمجتمع السودان عبر اإلنترنت") السودان. ("سودانتفویض ال .د 

  2015.04.26.07 – 2015.04.26.06حیثیات القرارین 

 تعیین مدققین سنویین مستقلین .ه 

  82015.04.26.0حیثیات القرار 

 .لخدمة دلیل التسجیل للجیل القادم EWG الخطوات التالیة للتقریر النھائي لـ .و 

  2015.04.26.12 - 2015.04.26.09حیثیات القرارات 

 :جدول األعمال الرئیسي .2

 الموافقة على المحاضر .أ 

 ICANNمقابل  Booking.comستقلة في النظر في اإلعالن النھائي لھیئة المراجعة الم .ب 

  2015.04.26.16 - 2015.04.26.14حیثیات القرارات 

 IANA USGتكالیف نقل إشراف -إطالق صندوق االحتیاطي .ج 

 2015.04.26.17القرار  حیثیات 

 ITالتعاقد مع خدمات تكنولوجیا المعلومات  .د 

  2015.04.26.19 – 2015.04.26.18حیثیات القرارین 

 2016لمیزانیة إضافیة بالسنة المالیة  SO/ACطلبات  .ه 

  2015.04.26.20حیثیات القرار 

 ICANNالخطة التشغیلیة الخمسیة لـ .و 

  2015.04.26.21حیثیات القرار 

 )SIC( ھیكل التنظیميرئیس لجنة تحسین ال .ز 

  2015.04.26.22حیثیات القرار 

 تمویل منصات الخدمات الرقمیة ومراجعة القواعد .ح 

  2015.04.26.24 - 2015.04.26.23حیثیات القرارات 

 تعدیالت على بنیة الحساب -إدارة االستثمار .ط 

  2015.04.26.26 - 2015.04.26.25حیثیات القرارات 

 AOB .ي 
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 جدول أعمال الموافقة: .1

قام رئیس المجلس بطرح البنود المدرجة على جدول أعمال الموافقة وطلب التصویت. وقد اتخذ المجلس بعد 
 ذلك اإلجراء التالي:

 على القرار التالي في جدول أعمال الموافقة: تقرر بموجبھ الموافقة

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 

)، أن یوافق المجلس على محاضر اجتماع مجلس 2015.04.26.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2015فبرایر  12بتاریخ  ICANNإدارة 

الذي یمّثل أرمینیا في نص اللغة األرمنیة لمجتمع اإلنترنت في  հայ ("hye").تفویض نطاق  .ب 
 أرمینیا

لمسؤولیاتھا  ICANN)، كجزء من ممارسة 2015.04.26.02تقرر بموجب القرار رقم (
وقّیمت طلب تفویض نطاق المستوى  ICANN، أن راجعت IANAالمقررة بموجب عقد وظائف 

وتبّین الوثائق أنھ تم اتباع اإلجراءات  إلى مجتمع اإلنترنت. "IDN "հայاألعلى لرمز الدولة 
 الصحیحة لدى تقییم الطلب.

)، یصدر مجلس اإلدارة توجیھات بأنھ بموجب 2015.04.26.03تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، بأن أجزاء معینة من الحیثیات غیر مناسبة  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3المادة 

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

 2015.04.26.03 – 2015.04.26.02حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

ویقدمون  ccTLDبتقییم طلب بتفویض نطاق  ICANN، قام طاقم عمل IANAظائف وفقاً لعقد و
اآلن تقریرھم إلى مجلس اإلدارة للمراجعة. إّن الھدف من مراجعة مجلس اإلدارة ھذه ھي ضمان 

 لإلجراءات الصحیحة. ICANNاتباع موّظفي 

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

بتغییر المنظمة الراعیة (المعروفة أیضاً باسم المدیر أو  IANAالمقترح ھو اعتماد طلب قسم 
 إلى ھیئة تنظیم اتصاالت أرمینیا. հայ.الوصي) لنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة 

 من ھم أصحاب المصلحة أو اآلخرون الذین تمت استشارتھم؟

ف المعنیة مع مقدم الطلب واألطرا ICANNأثناء عملیة تقییم طلب التفویض، یتشاور موّظفو 
األخرى. كجزء من عملیة الطلب، ینبغي لمقدم الطلب وصف المشاورات التي أُجریت في إطار 

 ، وقابلیة تطبیقھا على مجتمع اإلنترنت المحلي.ccTLDالدولة بخصوص 



 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

 مع فیما یتعلق بھذا الطلب.لم یتوصل الطاقم إلى أیة مسائل أو مخاوف مھمة أثارھا المجت

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

 :IANAراجع مجلس اإلدارة التقییمات التالیة لفریق 

  النطاق مؤھل للتفویض المستمر، حیث یمثل.հայ  سلسلة أسماء لنطاق دولي معتمد
 ألرمینیا؛

 جرت مشاورة الحكومة المعنیة وھي غیر معترضة؛ 

 ؤسسة الداعمة المقترحة وجھات االتصال الخاصة بھا على مسؤولیاتھا توافق الم
 المنوطة إلدارة ھذا النطاق؛

 أكد المقترح على إجراء مشاورات ودعم مجتمع اإلنترنت المحلي بالشكل المناسب؛ 

 المقترح ال یتعارض مع أیة قوانین أو أنظمة معروفة؛ 

 ،وأنھ ملتزم بالقانون المحلي؛ یضمن المقترح أن النطاق یدار محلًیا في الدولة 

  حیث أكدت المؤسسات الراعیة المقترحة بأنھا ستدیر النطاقات بطریقة عادلة
 ومنصفة؛

  أكدت المؤسسة الراعیة المقترحة على توضیحھا المھارات والخطط التشغیلیة والفنیة
 المناسبة لتشغیل النطاقات؛

  تحقق التھیئة الفنیة المقترحة متطلبات التوافق الفني المتعددة لقسمIANA؛ 

 لم یتم تحدید أیة مخاطر أو مخاوف خاصة فیما یتعلق باستقرار اإلنترنت 

 .قدم فریق العمل توصیة بأن یتم تنفیذ ھذا الطلب استناًدا إلى العوامل المعتبرة 

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

 األعلى لرمز الدول".

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

 ما ھي العناصر ذات األھمیة لدى مجلس اإلدارة؟

 لم یحدد مجلس اإلدارة أیة عوامل مثیرة للمخاوف في ھذا الطلب.
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 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

یستوفون  تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مدیري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن
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. 

(بخصوص الخطة اإلستراتیجیة أو خطة  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 التشغیل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمھور؟

، IANAجزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عملیات التفویض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
 ICANNویجب أال یسبب العمل أي تباین كبیر في النفقات المخطط لھا مسبقا. فال یقتصر دور 

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

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

أّن ھذا الطلب یشكل أیة مخاطر ملحوظة على األمن أو االستقرار أو المرونة.  ICANNال تعتقد 
 بأن ھذه العملیة من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیقات عامة. علًما

 الذي یمثل بروناي دار السالم لمركز معلومات شبكة بروناي دار السالم BNتفویض نطاق  .ج 
Sdn Bhd (BNNIC) 

)، كجزء من ممارسة مسؤولیاتھا بموجب عقد وظائف 2015.04.26.04بموجب القرار رقم (
IANA راجعت ،ICANN  وقّیمت طلب إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة.BN 

). وتبّین الوثائق أنھ تم اتباع Sdn Bhd )BNNICإلى مركز معلومات شبكة بروناي دار السالم 
 اإلجراءات الصحیحة لدى تقییم الطلب.

ت بأنھ بموجب )، یصدر مجلس اإلدارة توجیھا2015.04.26.05تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، بأن أجزاء معینة من الحیثیات غیر مناسبة  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3المادة 

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

 2015.04.26.05 – 2015.04.26.04حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

وتقدیم  ccTLDبتقییم طلب إعادة تفویض  ICANN، قام طاقم عمل IANAوفًقا لعقد وظائف 
تقریرھم إلى مجلس اإلدارة لمراجعتھ. إّن الھدف من مراجعة مجلس اإلدارة ھذه ھي ضمان اتباع 

 لإلجراءات الصحیحة. ICANNموّظفي 

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

بتغییر المنظمة الراعیة (المعروفة أیضاً باسم المدیر أو  IANAالمقترح ھو اعتماد طلب قسم 
إلى مركز معلومات شبكة بروناي دار السالم  BN.اق المستوى األعلى لرمز الدولة الوصي) لنط
Sdn Bhd )BNNIC.( 



 من ھم أصحاب المصلحة أو اآلخرون الذین تمت استشارتھم؟

مع مقدم الطلب واألطراف المعنیة  ICANNأثناء عملیة تقییم طلب التفویض، یتشاور موّظفو 
بغي لمقدم الطلب وصف المشاورات التي أُجریت في إطار األخرى. كجزء من عملیة الطلب، ین

 ، وقابلیة تطبیقھا على مجتمع اإلنترنت المحلي.ccTLDالدولة بخصوص 

 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

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

 مھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟ما ھي المواد ال

 :IANAراجع مجلس اإلدارة التقییمات التالیة لفریق 

  یعد النطاق مؤھالً للتفویض المستمر، حیث حددتMK  رمز من حرفین والذي
 لدولة بروناي دار السالم؛ ISO 3166-1یندرج ضمن معیار 

  كما تم قبول الطلب عبر المنظمة الراعیة القائمة، وھيTelekom Brunei 
Berhad؛ 

 جرت مشاورة الحكومة المعنیة وھي غیر معترضة؛ 

  توافق المؤسسة الداعمة المقترحة وجھات االتصال الخاصة بھا على مسؤولیاتھا
 المنوطة إلدارة ھذا النطاق؛

 أكد المقترح على إجراء مشاورات ودعم مجتمع اإلنترنت المحلي بالشكل المناسب؛ 

 ع أیة قوانین أو أنظمة معروفة؛المقترح ال یتعارض م 

 یضمن المقترح أن النطاق یدار محلًیا في الدولة، وأنھ ملتزم بالقانون المحلي؛ 

  حیث أكدت المؤسسات الراعیة المقترحة بأنھا ستدیر النطاقات بطریقة عادلة
 ومنصفة؛

 أكدت المؤسسة الراعیة المقترحة على توضیحھا المھارات والخطط التشغیلیة والفنیة 
 المناسبة لتشغیل النطاقات؛

  تحقق التھیئة الفنیة المقترحة متطلبات التوافق الفني المتعددة لقسمIANA؛ 

 لم یتم تحدید أیة مخاطر أو مخاوف خاصة فیما یتعلق باستقرار اإلنترنت 

 .قدم فریق العمل توصیة بأن یتم تنفیذ ھذا الطلب استناًدا إلى العوامل المعتبرة 

 ذات األھمیة لدى مجلس اإلدارة؟ما ھي العناصر 

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



 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مدیري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي 
 ICANNیصب في اتجاه المھمة اإلجمالیة لـ  تستوفي معاییر المصلحة العامة أمًرا إیجابیاً 

والمجتمعات المحلیة المخصص لھا نطاقات عالیة المستوى ذات رموز دول للعمل لھا، وتتوافق 
 .IANAبموجب عقد وظائف  ICANNمع واجبات 

(بخصوص الخطة اإلستراتیجیة أو خطة  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 أو على المجتمع، و/أو الجمھور؟التشغیل أو الموازنة) 

، IANAجزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عملیات التفویض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
ویجب أال یسبب إجراء إعادة التفویض أي تباین كبیر في النفقات المخطط لھا مسبقا. فال یقتصر 

طاقات المستوى األعلى لرمز على تقییم األثر المالي للعملیات الداخلیة ألسماء ن ICANNدور 
 الدولة في إطار دولٍة ما.

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

 أن ھذا الطلب یشّكل أیة مخاطر ملحوظة على األمان أو االستقرار أو المرونة. ICANNال تعتقد 

 التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیقات عامة.علًما بأن ھذه العملیة من الوظائف اإلداریة 

 تفویض السودان. ("السودان") تمثل السودان في النص العربي لمجتمع السودان عبر اإلنترنت .د 

لمسؤولیاتھا  ICANN)، كجزء من ممارسة 2015.04.26.06تقرر بموجب القرار رقم (
وقّیمت طلب تفویض نطاق المستوى  ICANN، أن راجعت IANAالمقررة بموجب عقد وظائف 

إلى سودان مجتمع اإلنترنت. وتبّین الوثائق أنھ تم اتباع اإلجراءات  سوداناألعلى لرمز الدولة 
 الصحیحة لدى تقییم الطلب.

)، یصدر مجلس اإلدارة توجیھات بأنھ بموجب 2015.04.26.07تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، بأن أجزاء معینة من الحیثیات غیر مناسبة  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3المادة 

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.

 2015.04.26.07 – 2015.04.26.06حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

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

 لإلجراءات الصحیحة. ICANNاتباع موّظفي 

 المقترح الذي یجري النظر فیھ؟ ما ھو

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

 سودان مجتمع اإلنترنت.



 لذین تمت استشارتھم؟من ھم أصحاب المصلحة أو اآلخرون ا

مع مقدم الطلب واألطراف المعنیة  ICANNأثناء عملیة تقییم طلب التفویض، یتشاور موّظفو 
األخرى. كجزء من عملیة الطلب، ینبغي لمقدم الطلب وصف المشاورات التي أُجریت في إطار 

 ، وقابلیة تطبیقھا على مجتمع اإلنترنت المحلي.ccTLDالدولة بخصوص 

 اوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟ما ھي المخ

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

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

 :IANAراجع مجلس اإلدارة التقییمات التالیة لفریق 

  الموافقة علیھا من خالل عملیة التتبع النطاق مؤھل للتفویض، حیث إنھا سلسلة تمت
 ؛ISO 3166-1، كما أنھ یمثل دولة مدرسة في المعیار IDN ccTLD السریع لـ

 تمت مشاورة الحكومة المعنیة وھي ال تعترض؛ 

  توافق المؤسسة الداعمة المقترحة وجھات االتصال الخاصة بھا على مسئولیاتھا
 إلدارة ھذا النطاق؛

  ودعم مجتمع اإلنترنت المحلي المناسبة؛أظھر المقترح مشاورات 

 المقترح ال یتعارض مع أیة قوانین أو أنظمة معروفة؛ 

 یضمن المقترح أن النطاق یدار محلًیا في الدولة، وأنھ ملتزم بالقانون المحلي؛ 

  حیث أكدت المؤسسات الراعیة المقترحة بأنھا ستدیر النطاقات بطریقة عادلة
 ومنصفة؛

 ة المقترحة على توضیحھا المھارات والخطط التشغیلیة والفنیة أكدت المؤسسة الراعی
 المناسبة لتشغیل النطاقات؛

  تحقق التھیئة الفنیة المقترحة متطلبات التوافق الفني المتعددة لقسمIANA؛ 

 لم یتم تحدید أیة مخاطر أو مخاوف خاصة فیما یتعلق باستقرار اإلنترنت 

 ذا الطلب استناًدا إلى العوامل المعتبرة.قدم فریق العمل توصیة بأن یتم تنفیذ ھ 

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

 األعلى لرمز الدول".

، سوف یتم نشر "تقریر التفویض وإعادة IANAظائف وكجزء من العملیة التي أقرھا عقد و
 .http://www.iana.org/reportsالتفویض" على 

http://www.iana.org/reports


 ما ھي العناصر ذات األھمیة لدى مجلس اإلدارة؟

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

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

 األعلى لرمز الدول".

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

 ما ھي العناصر ذات األھمیة لدى مجلس اإلدارة؟

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

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

، IANAجزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عملیات التفویض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
 ICANNویجب أال یسبب العمل أي تباین كبیر في النفقات المخطط لھا مسبقا. فال یقتصر دور 

على 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 قضایا تتعلق بنظام 

ونة. أن ھذا الطلب یشّكل أیة مخاطر ملحوظة على األمان أو االستقرار أو المر ICANNال تعتقد 
 علًما بأن ھذه العملیة من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیقات عامة.

 تعیین مدققین سنویین مستقلین .ه 

الداخلیة  ICANNحیث تشترط المادة السادسة عشرة من لوائح 
)/bylaws.htmhttp://www.icann.org/general إجراء مراجعة لسجالت (ICANN 

بعد نھایة العام المالي بمعرفة محاسبین عمومیین معتمدین على أن یتم تعیینھم بمعرفة مجلس 
 اإلدارة.

وحیث إن لجنة تدقیق الحسابات بالمجلس قد ناقشت مسألة تعیین مدقق حسابات مستقل للسنة المالیة 
وأوصت مجلس اإلدارة بتعیین الرئیس والمدیر التنفیذي أو من  2015یونیو  30التي تنتھي في 

 BDOوشركات  BDO LLPیعینھ (یعینھم)، التخاذ جمیع الخطوات الالزمة لمشاركة 
 األعضاء.

)، أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2015.04.26.08ر بموجب القرار رقم (تقر
األعضاء لتكون  BDOوشركات  BDO LLPالتنفیذي أو من یعینھ (یعینھم) باالستعانة بشركة 

 .2015یونیو  30ھي شركة تدقیق الحسابات للقوائم المالیة للعام المالي المنتھي في 

http://www.iana.org/reports
https://www.icann.org/general/bylaws.htm


 2015.04.26.08حیثیات القرار 

األعضاء في التدقیق السنوي المستقل  BDOوشركات  BDO LLPوقد شاركت شركة التدقیق 
كنتیجة لعملیة طلب تقدیم مقترحات مكثفة. وبناء على  2014یونیو  30للسنة المالیة المنتھیة في 

التقریر من فریق العمل وتقییم لجنة التدقیق للعمل الذي تم، أوصت اللجنة بأن یصرح مجلس 
ة للرئیس والرئیس التنفیذي أو من یعینھ (یعینھم)، التخاذ جمیع الخطوات الالزمة لمشاركة اإلدار

BDO LLP  وشركاتBDO  األعضاء، بصفة مدققICANN  السنوي المستقل للسنة المالیة
 ألي متطلبات تدقیق سنوي مستقل في أي اختصاص. 2015یونیو  30المنتھیة في 

بإجراء عملیة تدقیق لسجالت  ICANNتقل تنفیًذا اللتزامات تأتي االستعانة بمدقق حسابات مس
ICANN  المالیة. ومن شأن ھذا اإلجراء تعزیز مبدأ مساءلةICANN  ومراعاتھا للوائحھا

الداخلیة وعملیاتھا، وسیتم توفیر النتائج التي خلص إلیھا المدققون المستقلون عالنیًة. وھناك تأثیر 
دخالھ بالفعل في المیزانیة. وال یوجد أي تأثیر على أمن أو استقرار مالي لھذا التعیین وھو ما تم إ

 جّراء ھذا التعیین. DNSنظام اسم النطاق 

 علًما بأن ھذه العملیة من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیقات عامة.

 لخدمة دلیل التسجیل للجیل القادم. EWGالخطوات التالیة للتقریر النھائي لـ .و 

المجلس نھجا ذا شقین للتصدي لتوصیات فریق مراجعة اعتمد ، 2012في حین، في عام 
WHOISطالًبا من ، ICANN )1 مواصلة تنفیذ سیاسة التوافق الحالیة والشروط التعاقدیة (
) إنشاء فریق عمل خبیر لتحدید الغرض واألھداف األساسیة 2بالكامل، و (  WHOISالمتعلقة بـ

، لتكون بمثابة األساس gTLDلجمع وحفظ وتوفیر سبل الوصول إلى بیانات تسجیل نطاقات 
 ) التي شرعھا المجلس.GNSO )PDP لعملیة تطویر سیاسة

) EWGالتسجیل للجیل التالي (، فریق عمل الخبراء في خدمات دلیل 2014وحیث أنھ، في عام 
میجا بایت] للمجلس مع النموذج الموصى بھ لیعمل بمثابة  PDF ،5,12[ تقریرھا النھائيقدمت 

 . GNSO PDPاألساس لـ

تعاونوا  GNSOضاء مجلس اإلدارة ومستشاري حیث أن، المجموعة غیر الرسمیة من أع
،  GNSO PDPبایت] لتقدیم التوجیھات لـكیلو  PDF، 612مقترح [ إطار عملوطوروا 

 .WHOISواألسس لخدمات دلیل التسجیل للجیل التالي الستبدال  EWGلفحص نماذج توصیة 

للجھود  EWG)، یتوجھ مجلس اإلدارة بالشكر لـ2015.04.26.09تقرر بموجب القرار (
یل للجیل الثاني كما ھو الكبرى واألعمال المبذولة التي أنتجت النموذج المقترح لخدمات دلیل التسج

 میجا بایت]. PDF، 5,12[ التقریر النھائيمبین في 

 GNSO)، یؤكد المجلس طلبھ لعملیة وضع السیاسات 2015.04.26.10تقرر بموجب القرار (
لتبیین الغرض من الجمع، والصیانة، وتوفیر إمكانیة الوصول إلى بیانات التي بدأھا المجلس 

 التقریر النھائي، والنظر في ضمانات حمایة البیانات، باستخدام التوصیات في gTLDتسجیل 
]PDF، 5,12 ایت] كمدخل، وإذا لزم األمر، كأساس لسیاسة میجا بgTLD الجدیدة؛ 

)، یوجھ المجلس أن یتم إعداد التقریر األولي الجدید 2015.04.26.11تقرر بموجب القرار (
 ؛GNSOكیلو بایت] وتقدیمھ إلى  PDF، 612ھذا [ إطار العملالذي یتبع 

https://features.icann.org/2012-11-08-whois-policy-review-team-report
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/49359634/EWG-Process%20Group%20Final%20Framework%202-4-15.pdf?version=1&modificationDate=1428939851000&api=v2
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/49359634/EWG-Process%20Group%20Final%20Framework%202-4-15.pdf?version=1&modificationDate=1428939851000&api=v2


)، یلتزم المجلس بتشكیل مجموعة من أعضاء المجلس 2015.04.26.12تقرر بموجب القرار (
 EWGفي عملیة تطویر السیاسة لدراسة نموذج  GNSO) یقوموا باالتصال مع 1من شأنھم أن (

اإلشراف على  )2و( الموصى بھ واقتراح سیاسات لدعم إنشاء خدمات دلیل التسجیل للجیل الثاني،
كیلو بایت] التي انتھجھا  PDF] ،119 خطة العملتنفیذ المشروعات المتبقیة التي تنشأ من 

ویوجھ مجلس اإلدارة لجنة حوكمة  .WHOISالمجلس رًدا على توصیات فریق مراجعة نظام 
 المجلس ببدء العملیة لتحدید توصیات من الئحة أعضاء المجلس للقیام بھذا العمل.

 2015.04.26.12 - 2015.04.26.09حیثیات القرارات 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة؟

كیلو بایت] التي  PDF، 119[ خطة العملیستمر القرار في لفت نظر مجلس اإلدارة لتنفیذ 
میجا  WHOIS ]PDF، 5,12فریق مراجعة نظام  توصیاترًدا على  اإلدارةانتھجھا مجلس 

كیلو بایت] إلجراء عملیة وضع  PDF، 612[ إطار عملالقرار الذي اعتمد الیوم یعتمد  .بایت]
التي بدأھا المجلس لتبیین الغرض من الجمع، والصیانة، وتوفیر إمكانیة  GNSOسیاسات 

في ضمانات حمایة البیانات، باستخدام التوصیات في ، والنظر gTLDالوصول إلى بیانات تسجیل 
 gTLDمیجا بایت] كمدخل، وإذا لزم األمر، كأساس لسیاسة  PDF، 5,12[ التقریر النھائي

 الجدیدة.

 فیھ؟ما ھو المقترح الذي یجري النظر 

 WHOISبإنفاذ سیاستھا الحالیة المتعلقة بـ  ICANN)، تلتزم AoCبموجب تأكید االلتزامات (
بتنفیذ تدابیر لتأمین  ICANN(مع مراعاة القوانین المعمول بھا)، والتي "تشترط بأن تقوم 

 AoCالدقیقة والكاملة....." وتـُلزم  WHOISالوصول العام اآلني وغیر المقید إلى معلومات 
 وتنفیذھا لتقییم مدى WHOISباعتیاد تنظیم مراجعة مجتمع كل ثالثة أعوام لسیاسة  ICANNنظمة م

. وأن تنفیذھا یفي باالحتیاجات القانونیة إلنفاذ القانون وتعزیز ثقة المستھلك WHOISفعالیة سیاسة 
 .2015الثاني في نھایة عام  WHOISبموجب ھذا الجدول الزمني، سیعقد فریق مراجعة نظام 

، اعتمد المجلس WHOIS، وذلك استجابة لتوصیات أول فریق مراجعة لنظام 2012في عام 
 WHOIS) تنفیذ التحسینات على نظام 1مباشرة إلى ( ICANNنھجا من شقین الذي وجھ 

كیلو بایت] بناء على توصیات فریق مراجعة  PDF، 119[ خطة العملالحالي استنادا إلى 
WHOIS) إطالق جھد جدید، تحقق من خالل إنشاء فریق عمل الخبراء، والتركیز على 2، و (

 GNSO، لتكون بمثابة األساس لعملیة تنمیة سیاسة gTLDق خدمات دلیل الغرض وتوفیر نطا
 ).PDPالتي شرع فیھا مجلس اإلدارة (

میجا بایت] لمجموعة عمل الخبراء نموذًجا مقترًحا  PDF، 5,12[ التقریر النھائيیحتوي 
خدمات دلیل التسجیل للجیل الثاني  لتدعم إنشاء  PDPومباديء مفصلة لتعمل بمثابة األساس لـ

میجا بایت] على أكثر من  PDF، 5,12[ قریر النھائيالت یحتوي ھذا .WHOISواحاللھ محل 
من أجل  .GNSO PDPصفحة من المباديء والتوصیات لیتم أخذھا بعین االعتبار في  160

على مثل ھذا النطاق الواسع، تعاونت مجموعة غیر رسمیة من أعضاء  PDPإدارة فعالة لـ
 كیلو بایت] الذي تم اعتماده الیوم. PDF، 612[ إطار العملإلعداد  GNSOالمجلس ومستشاري 

https://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/implementation-action-08nov12-en.pdf
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 بالنسبة لمجلس اإلدارة؟ما ھي البنود ذات األھمیة 

في  WHOIS، جنًبا إلى جنب مع طبیعة المجادلة لقضیة EWGالطبیعة المعقدة لتوصیات 
على مدى السنوات العشر+ الماضیة، مع الدعوات لنھج منظم جًدا إلجراء  ICANNمجتمع 

  GNSOكیلو بایت] التوجیھ لـ PDF، 612[ إطار العملیقدم عملیة وضع السیاسات بھذا الحجم. 
أي أنھ، یقترح العملیة التي تؤدي إلى سیاسات جدیدة تحدد  -للنجاح PDPحول كیفیة ھیكلة الناتج 

 وتحسین الدقة، والخصوصیة، والوصول لتلك البیانات. gTLDالغرض من بیانات تسجیل 

، مع PDPمراحل إلجراء  3كیلو بایت] ھذا إلنشاء منھج من  PDF، 612[ إطار العملیؤدي 
تركز على عناصر التصمیم الرئیسیة  2تركز على تحدید متطلبات السیاسة، المرحلة  1المرحلة 

تركز على تنفیذ السیاسات وتوفیر التوجیھ خالل فترة انتقالیة متوقعة قد  3للسیاسة، والمرحلة 
 التراثي وخدمات دلیل التسجیل للجیل الثاني ویعمالن في نفس WHOISیتعایش وقتھا نظام 

 PDPكیلو بایت] سوف یضمن أن  PDF، 612[ إطار العملویعتقد المجلس أنھ عقب  الوقت.
سوف یعالج بشكل جید القضایا المھمة العدیدة والترابط الھام الذي یتطلب إعادة النظر لدعم إنشاء 

 خدمات دلیل التسجیل للجیل التالي.

ویدرك المجلس أنھ قد یتطلب األمر موارد إضافیة إلجراء ھذه عملیة وضع السیاسات الفریدة من 
رحة والجدول الزمني، فضال عن تقییم المقت GNSOنوعھا ھذه. یلتزم المجلس بمراجعة خطة 

الموظفین والموارد الالزمة لتنفیذ ھذه الخطة المقترحة، ودعم الموارد المناسبة إلجراء عملیة 
 .PDPوضع السیاسة ھذه 

، جنبا إلى جنب مع اتساع ونطاق WHOISوباإلضافة إلى ذلك، یرى المجلس أن أھمیة مسألة 
الجاریة حالیا، تدعم الحاجة إلى مجموعة معینة من أعضاء المجلس  WHOISالعدید من أنشطة 

بأكملھ، بما في ذلك العمل مع المجتمع في عملیة  WHOISالمخصصین لإلشراف على برنامج 
، وأي انتقال في المستقبل إلى خدمات دلیل التسجیل للجیل القادم التي قد GNSOوضع سیاسیة 

-شاركة أفراد المجتمع في جھود المجلس غیر الرسميم .GNSOتنشأ بعد عملیة وضع سیاسة 
والتي  PDPلوضع إطار عمل لغیر رسمي لوضع إطار لعملیة وضع السیاسیة  GNSOمجلس 

 طلبت أیًضا استمرار مشاركة المجلس في ھذا الجھد.

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

 إطار العملمیجا بایت]، تم تطویر  PDF، 5,12ي [EWGلـ  التقریر النھائياستعرض المجلس 
]PDF، 612  كیلو بایت] من خالل التعاون غیر الرسمي بین المجلس ومجلسGNSO ،

 وأوراق اإلحاطة التي قدمھا الموظفین.

(بخصوص الخطة اإلستراتیجیة أو خطة  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 التشغیل أو الموازنة)؟

وإنشاء سیاسات لدعم خدمات دلیل التسجیل للجیل التالي من  Whoisإن بدء عمل مرتكز على 
المتوقع أن یكون لھ تأثیر على الموارد المالیة مع سیر البحث والعمل. نظرا للتعقید المتوقع لعملیة 

ھذه قد تحتاج إلى موارد أعلى من عملیة  PDPھذه، ھناك احتمال أن  PDPوضع السیاسة 
من أن المدى الكامل لتلك االحتیاجات من الموارد لیست وضع السیاسة األخرى، على الرغم 

مفھومة تماما، وخاصة في نطاق تلك الموارد مقارنة بالموارد الالزمة للتخصیص خالل السنة 
المالیة القادمة لھذا الجھد. یلتزم المجلس بمراجعة تقییم موارد الموظفین إلجراء عملیة وضع 

زمني معد) بھدف توفیر الموارد المناسبة إلجراء  (بعد وجود خطة وجدول PDPالسیاسة ھذه 
 ھذه. PDPعملیة وضع السیاسة 
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 من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة؟ DNSھل توجد أیة مسائل تتعلق بنظام 

ومن غیر المتوقع أن یكون لھذا اإلجراء أي تأثیر مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم 
 تائج ھذا العمل قد تؤدي إلى نتائج إیجابیة.النطاق، على الرغم من أن ن

 ھل یلزم التعلیق العام قبل عمل المجلس؟

وحیث أن ھذا استمرار ألعمال مجلس اإلدارة السابقة، ال یلزم إلجرائھا تعلیًقا عاًما قبل اتخاذ 
، بمجرد نشر تقریر ICANNسیتم بدء فترة التعلیق العام، كما ھو مطلوب من قبل لوائح  القرار.

كیلو بایت] الذي تم  PDF، 612[ إلطار العمل القضایا األولي من قبل الموظفین، مما یسمح
 .GNSOاعتماده الیوم بتعدیلھ حسب االقتضاء قبل تسلیم تقریر المشكالت النھائي إلى 

، 2015.04.26.02، و2015.04.26.01وقد صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة لصالح القرارات 
، 2015.04.26.06، و2015.04.26.05، و2015.04.26.04، و2015.04.26.03و
، 2015.04.26.10، و2015.04.26.09، و2015.04.26.08، و2015.04.26.07و
 . وتم تنفیذ القرارات.2015.04.26.12، و2015.04.26.11و

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 الموافقة على المحاضر .أ 

قدم رئیس المجلس بنود جدول األعمال. طلب جورج سادسكي تحریًرا في المحضر، والذي تم 
 قبولھ كتعدیل.

 مایك سیلبر مكانھ، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي: وانتقل راي بلزاك وأخذ

)، أن یوافق المجلس على محاضر اجتماع مجلس 2012.04.26.13تقرر بموجب القرار رقم (
 .2015فبرایر  11بتاریخ  ICANNإدارة 

. وجرى تنفیذ 2015.04.26.13صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون لصالح القرار 
 القرار.

 ICANNمقابل  Booking.comالنظر في اإلعالن النھائي لھیئة المراجعة المستقلة في  .ب 

قدم رئیس المجلس بنود جدول األعمال. الحظ جورج سادوسكي أنھ مع االمتناع عن النظر األولي 
، فإنھ سیمتنع عن التصویت على بند hotels/.hoteis.لطلب إعادة نظر  NGPCمن قبل 

 ة.جدول األعمال المذكور

 وانتقل راي بلزاك وأخذت إریكا مان مكانھ، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

 نھائًیا استشارًیا إعالًنا") الھیئة(" المستقلة المراجعة ھیئة أصدرت ،2015مارس  3حیث أنھ، في 
 ("اإلعالن النھائي") Booking.com") المقدم من قبل IRP(" المستقلة المراجعة بإجراءات

طعنت على وجھ التحدید في قرار الھیئة المعنیة بتشابھ السلسلة  Booking.comوحیث أن، 
")SSP لوضع (".hotels و.hoteis  ،في خالف ورفض المجلس عادة النظر في ذلك القرار

 فضال عن استمرار المجلس في تبني و تنفیذ عملیة مراجعة تشابھ السلسلة بأكملھا.

https://community.icann.org/download/attachments/49359634/EWG-Process%20Group%20Final%20Framework%202-4-15.pdf?version=1&modificationDate=1428939851000&api=v2


ألن الھیئة قررت  Booking.comفي  IRPئة المراجعة المستقلة في حین رفضت الھیئة طلب ھی
فشلت في تحدید أي مثیل لعمل المجلس أو التقاعس عن العمل أو موظفي  Booking.comأن "

ICANN  أو طرف ثالث (مثل غرفة التجارة الدولیةICC بوصفھا ،SSP والتي قد تكون ،(
في بنود التأسیس أو النظام الداخلي أو مع السیاسات واإلجراءات  ICANNتتعارض مع مواد 

https://www.icann.org/en/system/files/files/final-(الدلیل."المعمول بھا في 
fen.pd-03mar15-declaration(. ]PDF،76 ,4 میجا بایت[ 

بقدر ما  Booking.com، أعربت الھیئة عن تعاطفھا مع ICANNفي حین، أثناء الحكم لصالح 
أنھ یمكن أن تكون ھناك تحسینات في مستقبل عملیات الشفافیة التي تم وضعھا  IRPتوحي ھیئة 

مع االحترام إلى السبل التي  IRPالجدیدة، ویقدر المجلس تعلیقات ھیئة  gTLDضمن برنامج 
 الجدید أن تحسنھ في الجوالت المقبلة. gTLDیمكن لعملیات برنامج 

الداخلیة، اعتمد المجلس اإلعالن  ICANNمن لوائح  3.21حیث أنھ، وفًقا للمادة السادسة، القسم 
 النھائي للھیئة.

نتائج اإلعالن النھائي )، موافقة مجلس اإلدارة على 2015.04.26.14تقرر بموجب القرار رقم (
في تحدید أي موقف لعمل  Booking.com) فشلت 1لھیئة المراجعة المستقلة الذي ذكر أن: (

أو أي طرف  ICANNالمجلس أو التقاعس عن العمل، أو أي عمل أو امتناع عن عمل لموظفي 
ة مع عقد )، التي یمكن أن تعتبر غیر متسقSSP، بوصفھا ICCثالث (مثل غرفة التجارة الدولیة 

أو مع السیاسات واإلجراءات المعمول بھا في الدلیل، بما  ICANN التأسیس أو النظام الداخلي لـ
في ذلك إجراءات مجلس اإلدارة التي طعن فیھا (أو أي موظف أو طرف ثالث) ذو صلة بما تسمیھ 

Booking.com  تنفیذ واإلشراف على عملیة مراجعة تشابھ السلسلة عموما، فضال عن
راءات مجلس اإلدارة المطعون بھا (أو أي موظف أو طرف ثالث) فیما یتعلق بمراجعة تشابھ إج

) تنفیذ مراجعة تشابھ السلسلة 2في المنافسة. ( hoteis.و hotels.السلسلة مما أدى إلى وضع 
أو مع السیاسات   ICANNال یتعارض مع بنود تأسیس أو النظام الداخلي لـ hotels.في حالة 

) أن وقت الطعن في قرار المجلس وتنفیذ عناصر معینة 3واإلجراءات المعمول بھا في الدلیل. (
الجدیدة، بما في ذلك عملیة مراجعة تشابھ السلسة قد مرت منذ فترة طویلة. و  gTLDمن برنامج 

 الخاصة بھ. IRP) یتحمل كل طرف تكالیف 4(

 )، أن یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والرئیس التنفیذي2015.04.26.15تقرر بموجب القرار رقم (
 .hotels/.hoteisأو من ینوب (ینوبون) عنھ بالمضي قدًما في معالجة مجموعة التنافس 

)، أن یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والرئیس 2015.04.26.16تقرر بموجب القرار رقم (
 gTLDات المستمرة لبرنامج نطاقات التنفیذي أو من ینوب (ینوبون) عنھ لضمان أن المراجع

الجدیدة تأخذ بعین االعتبار القضایا التالیة التي نشأت بواسطة الھیئة في اإلعالن النھائي بشأن 
 الشفافیة والعدالة.

  یوفر الدلیل بأي حال من األحوال للمتقدمین تقدیم أدلة أو تقدیم عرائض إلى"SSP 
أخرى) وأن" یسمع " بالكامل في السؤال الموضوعي لتشابھ  ICANN(أو أي ھیئة 

 المقدم طلب بشأنھم مع اآلخرین." gTLDسالسل 

  إن العملیة من حیث وجودھا ال تقدم لمقدمي طلبات]"gTLD  االستفادة من ھذا
، SSPعلى سبیل المثال، إلبالغ استعراض  -النوع من اآللیات اإلجرائیة 

 ، أو الطعن في حیثیات تلك قرارات ".SSPمن  والحصول على قرارات معقولة

https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-03mar15-en.pdf
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، 2015.04.26.14صوت أربعة عشرة عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرارات 
. امتنع جورج سادوسكي عن التصویت. وتم تنفیذ 2015.04.26.16، و2015.04.26.15و

 القرارات.

 2015.04.26.16 - 2015.04.26.14حیثیات القرارات 

) تطعن في معالجة مجلس إدارة IRPبطلب إلجراء مراجعة مستقلة ( Booking.comتقدمت 
ICANN  لطلبBooking.com لـ .hotels) بما في ذلك قرار ھیئة تشابھ السلسلة ،SSP (

في المنافسة ورفض المجلس الخالف إعادة النظر في ھذا القرار. كما  hotels.و hotels.لوضع 
اد وتنفیذ وإشراف ومراجعة عملیة مراجعة مشاركة المجلس في إعد Booking.comتحدى 

(الھیئة)، التي تتألف من ثالثة  IRP، أصدر فریق ھیئة 2015مارس  3تشابھ السلسة. في 
من لوائح  3,21بعد النظر والمناقشة، وفقا للمادة الرابعة من القسم أشخاص، إعالنھا الختامي. 

ICANNلي، ویمكن العثور علیھا بالكامل ، اعتمد المجلس نتائج الھیئة، والتي تتلخص بما ی
declaration-https://www.icann.org/en/system/files/files/final- في

en.pdf-03mar15 ]PDF، 4,76 .[میجا بایت 

 بقرار "موضوعي"، سواء ما إذا كانت إجراءات مجلس اإلدارة في الواقعوجدت الھیئة أنھا اتھمت 
متسقة مع المواد، اللوائح، والدلیل، مما یتطلب أن یتم تقییم سلوك المجلس بشكل مستقل، ودون أي 

أنھ في تقریر تحدید اتساق عمل المجلس مع المواد،  ICANNافتراض صحتھ. وافقت الھیئة مع 
 ریق ال یطلب من الھیئة، وال یسمح لھم، استبدال حكمھم بحكم المجلس.اللوائح، ودلیل، والف

باستخدام معیار مراجعة الطلب، وجدت الھیئة أنھ موضوعًیا لم یكن ھناك عدم تناسق مع المواد، 
 اللوائح والدلیل، مشیرا إلى أنھ "تمت متابعة العملیة المقررة في جمیع النواحي" بشأن اإلجراءات التي

 Booking.comللتعامل مع طلب  BGCئة تشابھ السلسلة و [ لجنة حوكمة المجلس]تبعتھا ھی
(اإلعالن النھائي، إلعادة النظر". 

-03mar15-declaration-https://www.icann.org/en/system/files/files/final
en.pdf ]PDF، 4,76 41 میجا بایت] في ص(. 

 وعلى وجھ التحدید، خلصت الھیئة إلى ما یلي:

في تحدید أي موقف لعمل المجلس أو التقاعس عن العمل، أو أي  Booking.com. فشلت 144
، ICCأو أي طرف ثالث (مثل غرفة التجارة الدولیة  ICANN عمل أو امتناع عن عمل لموظفي

 ICANN عقد التأسیس أو النظام الداخلي لـ )، التي یمكن أن تعتبر غیر متسقة معSSPبوصفھا 
أو مع السیاسات واإلجراءات المعمول بھا في الدلیل. وھذا یشمل اإلجراءات المطعون بھا من 

تنفیذ  Booking.comمجلس اإلدارة (أو أي موظف أو طرف ثالث) فیما یتعلق بما یسمیھ 
واإلشراف على عملیة مراجعة تشابھ السلسلة بشكل عام، فضال عن اإلجراءات المطعون بھا من 

على  hotels.ة (أو أي موظف أو طرف ثالث) فیما یتعلق بمراجعة تشابھ السلسلة مجلس اإلدار
 وجھ الخصوص.

لم یكن  hotels.. وبشكل خاص، تجد الھیئة أن مراجعة تشابھ السلسلة الذي تم في حالة 145
على أنھ "القواعد  Booking.comغیر متناسًقا مع النظام األساسي أو اللوائح أو ما یشیر إلیھ 

 المعمول بھا" كما ھو مبین في الدلیل.

https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-03mar15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-03mar15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-03mar15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-03mar15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-03mar15-en.pdf


الجدید والدلیل، بما في  gTLD. إلى حد اعتماد المجلس وتنفیذ عناصر محددة من برنامج 146
ذلك عملیة مراجعة تشابھ السلسلة، من المحتمل أن یقال أنھ متعارض مع مبادئ الشفافیة 

ونظامھا الداخلي ( وھو ما التذكره الھیئة في  ICANNواإلنصاف التي تكمن وراء بنود تأسیس 
 ھذه الحالة)، والوقت للطعن في ھذا اإلجراء قد مضى منذ وقت طویل.

)Id وفقًا لذك، أعلنت الھیئة أن 43-42. في (.ICANN أنظر) .ھي الطرف الفائزid43و 152 . ص( 

اعترفت الھیئة بالشواغل المشروعة المعینة فیما یتعلق بعملیة مراجعة تشابھ السلسلة التي أثارھا 
Booking.com والتي أشارت الھیئة لھذه الشواغل وشاركتھا مع بعض أعضاء ،NGPC .

أنھ في حین أن عملیة مراجعة تشابھ السلسلة، كما ھي قائمة ال  IRPوعلى األخص، الحظت ھیئة 
عض آلیات الطعن اإلجرائیة "، [مثل] ما إذا كان ینبغي، لیس لدینا مكان للتعبیر عن تسمح لب

الرأي، على الرغم من أننا نالحظ أن ھذه اآللیات اإلضافیة ستكون بالتأكید متسقة مع مبادئ 
 .)37وص 128. في Idالشفافیة والنزاھة ". (

 gTLDیمكن لعملیات برنامج نطاقات فیما یتعلق بالسبل التي  IRPوتقدر الھیئة تعلیقات ھیئة 
 IRPالدروس المستفادة من  ICANNسوف تطبق  الجدیدة قد تتحسن في الجوالت المقبلة.

وتطبیقھا على التقییمات المستمرة للطرق التي یمكن أن تحسن وفق التزاماتھا تجاه المساءلة 
بت عنھا الھیئة في والشفافیة. على وجھ الخصوص، سیضم المجلس الشواغل التالیة التي أعر

 الجدید للجولة التالیة: gTLDمراجعتھا لبرنامج نطاقات 

  یوفر الدلیل بأي حال من األحوال للمتقدمین تقدیم أدلة أو تقدیم عرائض إلى"SSP 
أخرى) وأن" یسمع " بالكامل في السؤال الموضوعي لتشابھ  ICANN(أو أي ھیئة 

 "المقدم طلب بشأنھم مع اآلخرین. gTLDسالسل 

  إن العملیة من حیث وجودھا ال تقدم لمقدمي طلبات]"gTLD  االستفادة من ھذا
، SSPعلى سبیل المثال، إلبالغ استعراض  -النوع من اآللیات اإلجرائیة 

 ، أو الطعن في حیثیات تلك قرارات ".SSPوالحصول على قرارات معقولة من 

على األمن واالستقرار  ون لھ تأثیر مباشرولن یكون لھذا اإلجراء تأثیر مالي على المنظمة ولن یك
 والمرونة الخاصة بنظام اسم النطاق.

 ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة وال یتطلب تعلیقات عامة.

 USG IANAتكالیف نقل إشراف -إطالق صندوق االحتیاطي .ج 

ماھیة الضوابط التي ستسري قدم شیرین شلبي بند جدول أعمال الموافقة. تساءل راي بلزاك عن 
على الصنادیق التي سیتم إصدارھا. أوضح زافییر كالفر، المسؤول المالي الرئیسي، أنھ حیث أن 

القرار یتطلب الموافقة على اإلصدار من مصروفات صندوق االحتیاطي التي تم إنفاقھا، فستسري 
من إنجاز العمل بكفاءة، ودفع  الضوابط العادیة للمصروفات المعتمدة التي تم تكبدھا (أي التحقق

الفواتیر وأن المصروفات الفعلیة خالل ھذه العملیة ھي فقط المقترح مقاصتھا من صندوق 
االحتیاطي). كما أكد زافییر أنھ نظًرا ألن ھذه المصروفات تم تكبدھا بالفعل، فإذا لم یتم اعتماد 

 القرار، فسیترتب علیھ عجز في المیزانیة في نھایة السنة.

ساءل بروس تونكین عن المستوى الذي یجب أن یكون علیھ صندوق االحتیاطي. أوضح شیرین ت
 تقوم حالًیا بتعیین ذلك المستوى. ICANNأن مستوى صندوق االحتیاطي لم یتم تعیینھ وأن 



تساءل راي بلزاك عن نوع الضوابط التي ستسري على الصنادیق التي یتم إصدارھا. أوضح 
یتم إصدارھا لتغطیة المصروفات التي تم إنفاقھا بالفعل. وھكذا، فقد تم تطبیق زافییر أن الصنادیق 

الضوابط العادیة المرتبطة بالمصروفات المعتمدة المتكبدة، بما في ذلك، التحقق من إنجاز العمل 
 ان لمصروفات الفعلیة فقط یقترح سحبھا من صندوق االحتیاطي.، ودفع الفواتیر

شرًحا أكثر تفصیالً في الحیثیات، مع تصنیف المصروفات  طلب عدد من أعضاء المجلس
 المتكبدة، وتحدید الموارد التي تم تخصیص المصروفات لھا.

 انتقل شیرین وتولى جورج سادوسكي ما یلي مع التعدیل المذكور أعاله واتخذ المجلس اإلجراء التالي:

، والتي تتضمن مبلغ 15المالیة في حین وافق المجلس على الخطة التشغیلیة والمیزانیة للسنة 
مالیین دوالر لتغطیة التكالیف المتكبدة ذات الصلة بمبادرة انتقال دور اإلشراف على  7

USG IANA.الذي كان من المتوقع أن یتم تمویلھ من الصندوق االحتیاطي ، 

قال فیما یتعلق بمبادرة انت ICANNتتكبد التكالیف الجاریة لدعم عمل مجتمع  ICANNحیث أن، 
 .USG IANAدور اإلشراف على 

وحیث إن اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة أوصت بأن یقوم مجلس اإلدارة باعتماد إطالق األموال من 
المتعلقة بمبادرة نقل دور  15صندوق االحتیاطي لتغطیة التكالیف المتكبدة في السنة المالیة 

 ووافق المجلس على ذلك.ملیون دوالر  7بمبلغ ال یتجاوز  USG IANAاإلشراف على 

یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي،  ،)2015.04.26.17تقرر بموجب القرار رقم (
أو من ینوب (ینوبون) عنھ، بسحب األموال من الصندوق االحتیاطي لتغطیة التكالیف المتكبدة في 

 بمبلغ ال یتجاوز USG IANAالمتعلقة بمبادرة نقل دور اإلشراف على  2015السنة المالیة 
 ملیون دوالر أمریكي. 7

. وجرى تنفیذ 2015.04.26.17صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون لصالح القرار 
 القرار.

 2015.04.26.17حیثیات القرار 

ككل  ICANNھي مبادرة كبرى یخصص لھا مجتمع  USG IANAفمبادرة نقل اإلشراف على 
المجتمع في عملھ تجاه تحقیق إنجاز ناجح  ICANNتدعم  قدًرا كبیًرا من الوقت والموارد.

وأعمال  USG IANAللمشروع (ویشمل كال من وضع مقترح انتقال دور اإلشراف على 
 .ICANN المساءلة) وھو أمر مھم لـ

الیف، وتمویل ھذا المشروع ال معتبًرا أن طبیعتھا االستثنائیة والمبلغ الكبیر المتوقع تكبده من التك
السنویة التشغیلیة. وفًقا لذلك، عندما اعتمد مجلس اإلدارة  ICANNیمكن تقدیمھ من خالل عائدات 

مویل المتوقع لتكالیف المشروع ، شملت الت2015الخطة التشغیلیة والمیزانیة للسنة المالیة 
 ي.ملیون دوالر) من خالل السحب المقابل من صندوق االحتیاط 7(

المرتبة بمبادرة انتقال  2015سوف تتم السحوبات من صندوق االحتیاطي لتكالیف السنة المالیة 
USG  ومرة 2014دیسمبر  31 -2014یولیو  1مرتین، مرة للتكالیف الفعلیة المتكبدة من ،

. سیكون السحب األول لمبلغ 2015یونیو  30 - 2015ینایر  1للتكالیف الفعلیة المتكبدة من 
دوالر أمریكي تكالیف شخصیة،  471,438دوالر أمریكي، ویمثل  1,454,287



دوالر أمریكي للخدمات  352,164دوالر أمریكي نفقات سفر واجتماعات، و 548,247و
 دوالر أمریكي للتكالیف اإلداریة. 82,439المھنیة و

بسحوبات  ICANNلھذا المشروع، تتوجھ  2015وحیث أن التكالیف متكبدة خالل السنة المالیة 
 2015األموال المخطط لھا من صندوق االحتیاط لتغطیة التكالیف الفعلیة المتكبدة في السنة المالیة 

ملیون دوالر متضمنة في  7، بما یصل إلى USG IANAالمتعلقة بمبادرة انتقال دور إشراف 
 .2015خطة التشغیلیة والمیزانیة المعتمدة من قبل المجلس للسنة المالیة ال

ھذه ھي الوظیفة اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب التعلیق العام في الوقت الحالي. على وجھ 
متضمنة في خطة التشغیل  مالیین دوالر أمریكي 7والتي بلغت  الخصوص، فالتكالیف المتوقعة

 والتي خضعت للتعلیق العام قبل اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. 2015الیة والموازنة للسنة الم

 ITالتعاقد مع خدمات تكنولوجیا المعلومات  .د 

قدم شیرین شلبي بند جدول أعمال الموافقة. ینبع ھذ القرار من جھود التنسیق على المستوى 
التشغیلي والمالي لدمج مصادر خدمات تكنولوجیا المعلومات للعدید من الموردین المختلفین في 
مورد ممیز واحد. وسیترتب على ذلك تحسین الكفاءة والجودة والتكالیف. من الناحیة التاریخیة، 

طلًبا  ICANNكما شھد موظفي  مع موردین متعددین لمشروعات التنمیة. ICANNتعاقدت 
مقدم خدمة محتمل، والذي یؤدي، بعد العدید من المراجعات،  28مكثفٌا لعملیة االقتراح تشمل 

المقترح وطلب تحدید مدة  BFCاإلظھار والمقابالت لتحدید مرشح واحد مفضل، زینسار. راجع 
 سنوات، وفًقا لمراجعة عقب انتھاء المدة.التعاقد بثالث 

 وانتقل شیرین وأخذ مایك سیلبر مكانھ، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

من خدمات تكنولوجیا المعلومات من مقدمین مختلفین متعددین  ICANNحیث أن مصادر 
 وترغب في تعزیز مصادرھا من ھذه الخدمات لتحسین الكفاءة والجودة والتكالیف.

مقدم خدمة محتمل،  28شھدوا طلًبا مكثفٌا لعملیة االقتراح تشمل  ICANNوحیث أن موظفي 
 والذي یؤدي، بعد العدید من المراجعات، اإلظھار والمقابالت لتحدید مرشح واحد مفضل، زینسار.

قد شھدوا العنایة الالزمة بزینسار عن طریق تنظیم مشاریع تجریبیة  ICANNوحیث أن موظفي 
بع أشھر تقریًبا لتحدید القدرة الفعالة للحصول على خدمات ذات جودة عالیة من زینسار، لمدة أر

 والذي ثبت أنھا حاسمة للغایة.

یعتبرون أن زینسار قد أظھر القدرة على تقدیم الخدمات المستمرة  ICANNوحیث أن، موظفي 
 ودعم تطویر المشروع بشكل دائم.

)، تفویض مجلس اإلدارة للرئیس والمدیر التنفیذي، 2015.04.26.18تقرر بموجب القرار رقم (
أو من یعینھ (یعینھم)، باتخاذ جمیع اإلجراءات للتعاقد مع، وتقدیم المدفوعات إلى، والقیام بأي 

إجراءات إضافیة الزمة مع زینسار لمدة تصل إلى ثالث سنوات، تشمل نفقات تصل إلى [المبلغ 
 محذوف ألغراض تتعلق بالتفاوض].

)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار سریة 2015.04.26.19بموجب القرار رقم (تقرر 
الداخلیة، إلى أن یحدد  ICANNمن لوائح  5.2ض وفًقا للمادة الثالثة، القسم ألغراض التفاو

 الرئیس والمدیر التنفیذي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة.



 – 2015.04.26.18رین لصالح القرارین صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاض
 . وتم تنفیذ القرارات.2015.04.26.19

 2015.04.26.19 – 2015.04.26.18حیثیات القرارین 

تستخدم خدمات العدید من الموردین الحتیاجاتھا في تكنولوجیا المعلومات، سواء  ICANNكانت 
المتعددین غیر فعالة وتؤدي بشكل عام لألنشطة المستمرة أو لمشروعات التنمیة. إدارة الموردین 

 لتكلفة أعلى لقیمة الخدمات المتلقاة.

بالتحقق من الحلول البدیلة للحصول على خدمات تكنولوجیا المعلومات التي  ICANNقام موظفو 
یحتاجونھا، وحل الحصول على العدید من الخدمات على أساس طویل المدى من مورد خارجي 

 ضل ھو مجموعة من الموردین یتمتعون بالكفاة والمعرفة.واحد مع كون المنھج المف

) واسع النطاق من خالل تحدید RFPعملیة طلب اقتراح ( ICANNولذلك فقد أجرى موظفو 
مرد مختلف، وإجراء  28قائمة الخدمات المحتملة التي تحتاجھا، الحصول على مقترحات من 

ركات قادرة، وإجراء المقابالت لكل من المراجعات المتعمقة، واختیار قائمة مختصرة من خمس ش
الشركات الخمسة، وتحدید اثنین من المرشحین في القائمة النھائیة، وإجراء تحلیل عمیق لمنظمتین 

العدید من المشاریع  ICANNثم أجرى موظفو  الختیار زینسار بصفتھ المرشح المفضل.
رة والمشروعات على تقدیم الموارد التجریبیة مع زینسار لتمكین الشركة من خالل الخدمات المباش

 الكافیة لتقدیم خدمات عالیة الجودة في الوقت المناسب.

ھذا االختیار المكثف وعملیة االختبار قدمت ثقة عالیة بأن زینسار شریك قادر لفترة دائمة وأن 
قد أوصى باالنضمام لخدمة زینسار لمدة ثالث سنوات وحتى [تم حذف المدة  ICANNفریق عمل 

 راض التفاوض].ألغ

 ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة وال یتطلب تعلیقات عامة.

 2016لمیزانیة إضافیة بالسنة المالیة  SO/ACطلبات  .ه 

قدم شیرین شلبي بند جدول أعمال الموافقة. یتعلق ھذا القرار بالطلبات الخاصة للتمویل من 
. یتم تقدیم ھذه الطلبات من قبل ICANN (SO/ACs)لـ المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة 

المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة كل سنة قبل الموافقة النھائیة على المیزانیة حتى تتمكن 
المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة من بدء المشروعات المتعلقة بالطلبات بأسرع ما یمكن بعد 

 BFCالطلبات واعتمادھا من خالل عملیة صارمة للغایة. تلقى بدء السنة المالیة. تمت مراجعة 
بعنایة الطلبات الخمسة  BFCثالثة وخمسین طلًبا ووافق على ثمانیة وأربعین طلًبا. كما راجع 

 التي تم رفضھا لضمان عدم رفض أي منھا بدون سبب وجیھ.

اعتماده ووجود سبب وجیھ أوضحت أشا ھیمراجاني أھمیة الشفافیة فیما تم اعتماده، وما لم یتم 
لعدم اعتماد ھذه الطلبات القلیلة المحدودة. أوضح زافییر أنھ سیتم نشر قائمة الطلبات الكاملة مع 

 الحیثیات فیما یتعلق بكل قرار مع القرار. كما سیتم إدراج رابط بالقائمة في الحیثیات.

تمویل الخاصة یتم استخدامھا شارك المجلس في نقاش یتعلق بما إذا كانت ھذه اآللیة لطلبات ال
بصورة مناسبة وما إذا كانت ھناك طلبات یجب أن تكون بنوًدا في المیزانیة كجزء من العملیة 

العامة، وال یتم تقدیمھا كطلب خاص. كما الحظ كریس دیسبین تكرار نفس الطلبات كل عام ولیس 
ر كل عام، فیجب أن تصبح بنود واحًدا بواحد. وأضاف راي بلزاك أنھ إذا كانت نفس الطلبات تتكر

موازنة، ولیس طلبات خاصة. ستقوم اللجنة المالیة بتحلیل لتقییم كیفیة استخدام الصندوق وضمان 
 استخدامھ بصورة مناسبة.



 تقدم تشیرین وأیده كریس دیسبین بطلب مایلي وتبنى مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

تم تحدید الحاجة إلى  ICANNوأعضاء طاقم عمل حیث أنھ، قبل المناقشات بین أعضاء المجتمع 
) ولجان مشورة SOاتخاذ قرار مبكر حول تمویل طلبات میزانیة إضافیة من منظمات دعم (

(AC) ICANN. 

لجمع ومراجعتھا وتقدیمھا   SO/ACحیث أنھ، أنشأ طاقم العمل عملیة طلب میزانیة إضافیة لـ
 ن المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة.لطلبات التمویل المعتمدة من مجلس اإلدارة م

في الوقت المحدد، وتمت  ICANNوحیث إنھ، وفًقا للعملیة، تم تقدیم الطلبات من قبل مجتمع 
مراجعتھا من خالل ھیئة من أعضاء فریق العمل یمثلون فریق عملیة السیاسة، ومشاركة أصحاب 

 المصلحة والتمویل.

دوالر أمریكي  657,300افقة على الطلبات التي تمثل حیث أنھ، أوصت ھیئة الموظفین بالمو
 للموافقة.

وحیث أن لجنة التمویل في مجلس اإلدارة قد قامت باستعراض العملیة وتوصیات فریق العمل، 
 وأوصت بأن یوافق مجلس اإلدارة على توصیة فریق العمل.

تخصیص )، أن یوافق مجلس اإلدارة على 2015.04.26.20تقرر بموجب القرار رقم (
المرتبطة بطلبات میزانیة لتغطیة التكالیف  2016مالیة دوالر أمریكي خالل السنة ال 657,300
SO/AC .اإلضافیة 

. وجرى تنفیذ 2015.04.26.20صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون لصالح القرار 
 القرار.

 2015.04.26.20حیثیات القرار 

مقدًما ھو تكیف معقول في  2016تعتبر الموافقة على االلتزامات ضمن موازنة السنة المالیة 
وعمل  ICANNضمن إطار عملیة اعتماد الموازنة القائمة والجدول الزمني لتسھیل عمل مجتمع 

 ، وال تمثل أیة مصروفات إضافیة. یعتبر مبلغ المصروفات المقررة الناتجة عنICANNریق عمل ف
لقرار صغیًرا بما یكفي بحیث ال یتطلب موارد أو إیرادات یتم تحدیدھا بشكل خاص والموافقة ھذا ا

تتوافر المعلومات حول عملیة النظر في طلب موازنة علیھا من قبل مجلس اإلدارة بشكل منفصل. 
یتوفر النص الكامل  .ھنا )ACواللجان االستشاریة ( ICANN (SO)إضافیة من منظمات دعم 
 بایت].كیلو  DOCX ،145[ ھناالمتلقاة وترتیب الطلبات  2016لقائمة طلبات السنة المالیة 

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

 یشار إلى أن عملیة الموافقة ھي عملیة تنظیم إداري والتي خضعت بالفعل للمدخالت الھامة من المجتمع.

 ICANNالخطة التشغیلیة الخمسیة لـ .و 

قدم فادي شحادة بنود جدول األعمال. تم وضع الخطة التشغیلیة الخمسیة (الخطة) عبر المشاورات 
المتواصلة مع المجتمع وھي اآلن جاھزة لنظرھا من قبل مجلس اإلدارة. وقد تم نشر الخطة 

من  للتعلیق العام. قدمت ساسانا بینیت، مدیر العملیات، مراجعة رفیعة المستوى للتعلیقات المستلمة
المجتمع. وقد كانت التعلیقات المستلمة مؤیدة للخطة، على وجھ الخصوص، الھیكل المتكامل لعملیة 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=51415565
https://www.icann.org/en/system/files/files/community-requests-fy16-28apr15-en.docx


التخطیط، وتوافق العناصر بین الخطة االستراتیجیة الخمسیة والخطة الخمسیة التشغیلیة والنموذج 
)، تدعوا KPI( الخمسي المالي. تم استالم تعلیقات جوھریة فیما یتعلق بمؤشرات األداء الرئیسیة

لقدر أكبر من الوضوح والتخصص والصلة. كما الحظ العاملین التعلیقات والحوار مع المجتمع 
وعملوا مع اإلدارة لتعدیل مؤشرات األداء الرئیسیة لتتناول مواطن  ICANN 52خالل 

المخاوف. كما نظر المجتمع أیًضا تعقیبات المجتمع األخرى ونقح الخطة لتتناول المخاوف 
 .2017مطروحة. سیكون التحدیث التالي على الخطة في السنة المالیة ال

 .ICANNأثنى راي بلزاك على الخطة أمام فادي وفریق 

 وانتقل فادي وأخذ مایك سیلبر مكانھ، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

أھداف  )2) تقویم خطة الخمس سنوات؛ (1تقدم: ( ICANNحیث أن الخطة التشغیلیة الخمسیة لـ 
) مراحل 4) االعتمادات، و(3إستراتیجیة باإلضافة إلى مؤشرات األداء األساسیة المقابلة لھا، و(

 نموذج مالي لخمس سنوات. )6) قائمة بالمحافظ، و(5خمسیة، باإلضافة إلى (

، سوف تعمل الخطة اإلستراتیجیة الخمسیة ICANN حیث أن، مع الخطة االستراتیجیة الخمسیة لـ
 بمثابة أساس لخطط التشغیل والموازنة السنویة.  ICANNلـ

نتیجة عملیة  2020 - 2016للسنوات المالیة  ICANNحیث أن، الخطة التشغیلیة الخمسیة لـ 
موّسعة تعاونیة تصاعدیة ذات أصحاب مصلحة متعددة ولغات متعددة باستخدام الخطة 

 اس لھا.كأس 2020 -2016االستراتیجیة الخمسیة للمجلس للسنة المالیة 

وتحدیثھا على أساس سنوي   ICANNحیث أن، سیتم حفظ وتحدیث الخطة التشغیلیة الخمسیة لـ
 .ICANNوفًقا لعملیة تخطیط 

موافقة مجلس اإلدارة على خطة التشغیل  ،)2015.04.26.21تقرر بموجب القرار رقم (
 .2020 - 2016للسنة المالیة   ICANNالخمسیة لـ

. وجرى تنفیذ 2015.04.26.21اإلدارة الحاضرون لصالح القرار صوت جمیع أعضاء مجلس 
 القرار.

 2015.04.26.21حیثیات القرار 

 ICANN، سوف توجھ الخطة التشغیلیة الخمسیة لـ ICANNكعنصر جدید من عملیة تخطیط 
للسنوات الخمس المقبلة، وسوف تبلغ عن  ICANN، أنشطة 2020 - 2016للسنة المالیة 

 .ICANNالخطط التشغیلیة والموازنات السنویة لـ 

، تحدد خطة ICANNمع التركیز على تزوید الجمھور بمزید من التبصر وتعزیز مسائلة وشفافیة 
 وعوامل النجاح ICANNحقائب أنشطة  -التشغیل الخمسیة التفاصیل لكل موضوع وھدف استراتیجي 

یة الرئیسیة (النتائج)، وأداء المؤشرات الرئیسیة (المقاییس)، والتبعیات الرئیسیة والمراحل التشغیل
على مدار الخمس سنوات (على مستوى الھدف)، وتكتمل بنموذج مالي لمدة خمس سنوات، والذي 

 .ICANNیصف األھداف والمناھج لضمان المساءلة المالیة واالستدامة في تحقیق مھمة 

نتیجة عملیة موّسعة  2020 - 2016للسنوات المالیة  ICANNلیة الخمسیة لـ الخطة التشغی
تعاونیة تصاعدیة والتي تضمنت مدخالت شعبیة مكثفة. وامتدت فترة التعلیقات العامة من 

، سنغافورة احتوت ICANN52. وأیًضا مناقشات المجتمع في 2015ینایر  4نوفمبر إلى  11



أصحاب المصلحة، والدوائر االنتخابیة، واللجان ، مجموعات ICANNعلى منظمات دعم 
 .2020 - 2016الخمسیة للسنة األ/أأل  ICANNاالستشاریة جمیعھا قد صقلت خطة تشغیل 

مفیًدا لجیمع أصحاب المصلحة وجمیع   ICANNسیكون انتھاج الخطة التشغیلیة الخمسیة لـ
أو لن یكون متوقًعا من خالل . لن یكون لھذا القرار ذاتھ أي تأثیر مادي لن، ICANNمجتمع 

الخطة التشغیلیة والموازنة للعام المقبل. عالوة على ذلك، لن یكون لھذا القرار تأثیر مباشر على 
 أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة وقد خضع بالفعل للتعلیقات العامة المطولة 
 مبین أعاله.كما ھو 

 رئیس لجنة تحسین الھیكل التنظیمي .ز 

قدم كریس دیسبین بند جدول األعمال. یسعى الحل للتعیین الفوري لرینالیا عبد الرحیم، عضو 
. كذلك ستنتھي مدة SIC)، كرئیس SICحالي بمجلس اإلدارة وعضو لجنة التحسینات الھیكلیة (

االجتماع السنوي للجنة العمومیة في أكتوبر الحالي، في المجلس في ختام  SICراي بلزال، رئیس 
 والسید بلزاك ال یسعى للحصول على فترة أخرى. 2015

 وقد أبدى راي أھمیة االنتقال السلس وأن ھذا القرار یھدف لتمكین االنتقال السلس.

 وانتقل كریس وأخذ كلینواشتر مكانھ، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

 ).SIC( عضو مجلس اإلدارة والرئیس الحالي للجنة التحسینات الھیكلیةحیث أن، راي بلزاك، 

وحیث أن والیة السید بلزاك على المجلس في الوقت الحالي تنتھي في ختام االجتماع السنوي للجنة 
 والسید بلزاك ال یسعى للحصول على فترة أخرى. 2015العمومیة في أكتوبر 

 ).SIC( لجنة التحسینات الھیكلیة لي للمجلس وعضوحیث أن، رینالیا عبد الرحیم ھي عضو حا

أن یعین  BGCبنھایة والیة السید بلزاك، أوصت  SICوحیث أنھ، لتسھیل االنتقال السلس لقیادة 
 .SICواالحتفاظ براي كعضو في   SICالمجلس فوًرا رینالیا عبد الرحیم كرئیس لـ

رینالیا عبد الرحیم كرئیس للجنة یعین المجلس  ،)2015.04.26.22تقرر بموجب القرار(
 مباشرة. SIC)، ویحتفظ براي بلزاك كعضو فعال في SIC( التحسینات الھیكلیة

. وجرى تنفیذ 2015.04.26.22صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون لصالح القرار 
 القرار.

 2015.04.26.22حیثیات القرار 

) عندما تنتھي فترة SICالتحسینات الھیكلیة( یلتزم المجلس بتسھیل انتقال سلس في قیادة لجنة
. في ضوء انتھاء 2015والیة راي بلزاك للمجلس في اختتام االجتماع السنوي العام في أكتوبر 

فترةوالیتھ المقبل في المجلس، اقترح السید بلزاك أن یتنحى من اآلن لیسمح بفترة انتقالیة لرئیس 
SIC مجلس. حیث أن اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة ال یزال في ال الجدید بینما یكون ھو

)BGC قد كلفت بتوصیة مھام اللجنة، ناقشت (BGC  مقترح السید بلزاك وأوصت أن یعین
 بشكل فعال على الفور. SIC المجلس رینالیا عبد الرحیم بصفتھا الرئیس الجدید لـ



 SICبد الرحیم كرئیس لـ أنھ من المناسب تعیین رینالیا ع BGCوافق المجلس مع السید بلزاك و
 حتى نھایة والیتھ. SICبشكل فعال فوًرا، واالحتفاظ بالسید بلزاك كعضو في 

على األمن واالستقرار  ولن یكون لھذا اإلجراء تأثیر مالي على المنظمة ولن یكون لھ تأثیر مباشر
 والمرونة الخاصة بنظام اسم النطاق.

 ریة ھیكلیة وال یتطلب تعلیقات عامة.ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إدا

 تمویل منصات الخدمات الرقمیة ومراجعة القواعد .ح 

قدم مایك سیلبر بنود جدول األعمال. كما أوصت لجنة المخاطر ومدیر االبتكار والمعلومات بأن 
الذي لم یتم تقییمھم  ICANNھناك حاجة ملحة لتقییم رمز قاعدة البرنامج الذي یدیره موظفي 

ویصرح ھذا القرار بجمیع التعاقدات والمصروفات الالزمة للحصول على مراجعة شاملة  بالفعل.
لتقدیم الخدمات الرقمیة،  ICANNوتقییم الثغرة األمنیة لجمیع منصات البرمجیات المستخدمة في 

بما في ذلك التعاقد مع مقدمي الخدمات الخارجیین، والحصول على أدوات الزمة، وصرف 
 بإجراءات إصالح عند االقتضاء. النفقات والقیام

كما ناقش المجلس وأوضح أنھ بینما سیتم إنفاق أغلبیة األموال على الحصول على مراجعة شاملة 
 وتقییم شامل، یمكن تخصیص بعض الموارد لجھود الوساطة عندما یكون ذلك مناسًبا.

التنفیذي وھي بالفعل ضمن صالحیة أشاد راي بلزاك بأنھ یبدوا أن القرار یفوض البنود إلى المدیر 
المدیر التنفیذي. كما اقترح راي بأن العبارة "تصریح لتمكین" أفضل من "تفویض". ووافق 

 الرئیس على ذلك.

علق رام موھان بأنھ بینما ال یعتبر القرار ضرورًیا ألن المدیر التنفیذي لدیھ صالحیة كافیة لتولي 
بالشفافیة للكشف عن الجھود  ICANNالمھام عند اإلصدار، فإن القرار مناسب كجزء من التزام 

 الجاریة لتقویة أنظمتنا.

مشاركة نتائج التقییم واإلجراءات التي تساءلت أشا ھیمراجاني عما إذا كان القرار یفرض التزاًما ب
سیتم اتخاذھا كاستجابة لنتائج التقییم مع المجتمع. وقد الحظ الرئیس وجود خطة إفصاح ساریة 

سیتم بموجبھا اإلفصاح عن مستوى المعلومات المناسب للمجتمع بصورة شفافة وبدون الكشف عن 
 عنھا.أي معلومات سریة قد ال یكون مناسًبا اإلفصاح العلني 

یسعى  BFCاتفق شیرین شلبي بالرأي مع راي ورام. على الرغم من ذلك، أوضح أیًضا أن 
ألف  500لموافقة المجلس على ھذا القرار ألن المبلغ اإلجمالي عند اإلصدار كان أكثر من حد 

 دوالر.

ووافق بروس تونكین على أن القرار مناسب للنظر من مجلس اإلدارة ألن المبلغ یزید عن 
ألف دوالر. كما الحظ بروس أنھ من المھم أن یخطر المدیر التنفیذي المجلس بالمستجدات  500

 حول المصروفات.

 طرح مایك سیلبر وشیرین شلبي ما یلي، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

 ICANNوحیث أن، الموظفین قد جمعوا قائمة كاملة لجمیع الخدمات الرقمیة التي توفرھا 
 .لمجتمعاتھا



خدمة رقمیة، بضع وخمسون منھا ھي خدمات تم  85توفر إجمالي  ICANNوحیث أنھ، 
، مع ترك ICANNأو تحت إشراف موظفي  ICANNتطویرھا جزئًیا أو كلًیا من قبل موظفي 

 .ICANNأساس رمزي للصیانة تحت سیطرة موظفي 

الذي قدمھ رئیس االبتكار حیث أن، مجلس إدارة لجنة المخاطر قد راجع النتائج األولیة على النحو 
 في سنغافورة. ICANN52)خالل اجتماع CIIOوموظف المعلومات (

في األجلین القصیر والطویل لمسائل  CIIOفي حین، استعرضت لجنة المخاطر المجلس معالجة 
بأن ھناك حاجة  CIIO، وتتفق مع توصیات 2015إبریل عام  17أمن تكنولوجیا المعلومات في 

 الذي لم یتم تقییمھم بالفعل. ICANNقاعدة البرنامج الذي یدیره موظفي  ملحة لتقییم رمز

دوالر أمریكي  500,000حیث أن، التقییمات الفردیة قد ال تصل بشكل فردي للحد األدنى 
وتتطلب موافقة المجلس، ألنھم بشكل مجتمع قد تصل لھذا الحد، أشار مجلس لجنة المخاطر أیضا 

 رة اللجنة المالیة.لھذه المسألة إلى مجلس إدا

وحیث أن، مجلس اللجنة المالیة أوصى بأن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من 
ینوب (ینوبون) عنھ، في سلطة اتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة لمعالجة الحاجة الفوریة لتقییم رمز 

 .ICANNقاعدة البرنامج الذي یدیره موظفي 

لتغطیة تكالیف ھذا  2015فیة في صندوق طواريء السنة المالیة حیث أن، ھناك أموال كا
 المشروع.

)، یخول المجلس الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من 2015.04.26.23تقرر بموجب القرار (
ینوب (ینوبون) عنھ، للقیام بجمیع التعاقدات والمصروفات الالزمة للحصول على مراجعة شاملة 

لتقدیم الخدمات الرقمیة،  ICANNمنصات البرمجیات المستخدمة في  وتقییم الثغرة األمنیة لجمیع
بما في ذلك التعاقد مع مقدمي الخدمات الخارجیین، والحصول على أدوات الزمة، وصرف 

 النفقات والقیام بإجراءات إصالح عند االقتضاء.

لتنفیذي، )، تفویض مجلس اإلدارة للرئیس والمدیر ا2015.04.26.24تقرر بموجب القرار رقم (
أو من یعینھ (یعینھم)، بتقدیم تحدیثات دائمة لمجلس إدارة لجنة المخاطر حول التقدم للخطة طویلة 

القیاسیة، وأن  ICANNاألجل لضمان تصمیم النظم وأن یتم دمج بنیة النظم في عملیات 
 االعتبارات األمنیة تحتل دورا أساسیا في عملیة صنع القرار في الشركة.

 – 2015.04.26.23أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لصالح القرارین صوت جمیع 
 . وتم تنفیذ القرارات.2015.04.26.24

 2015.04.26.24 - 2015.04.26.23حیثیات القرارات 

، وذلك خالل الربع األول من السنة ICANNكجزء من الخدمات الرقمیة الصحیة االختیار لدى 
في عملیة تقدیم  ICANN، بدأت منظمة تكنولوجیا المعلومات لدى 2015 - 2014المالیة 

العروض الختیار طرف ثالث خارجي مناسب مع السمعة والمھارات الالزمة لتقییم جمیع الخدمات 
 ICANN. في أعقاب عملیة تقدیم العروض، اختارت ICANNونشرت التقنیات التي لدى 

 في القیام بھذه المھام.واستعانت بخدمات زعیم معترف بھ عالمیا 



 ICANNقرر موظفو  للخدمات الرقمیة. ICANNأجرى المقاول المحدد تحلیالً شامالً لحافظة 
(راجع  SANSعامل للضوابط األمنیة الحرجة لمعھد  20االستفادة من إطار عمل 

http://www.sans.org/critical-security-controls/controls( أنتج المقاول تقریًرا .
لتحدید عوامل إطار العمل تلك التي تلبي أو تتجاوز  2015ل الربع األول من السنة المالیة خال

 المعیار "األخضر"، مع تحدید عوامل إطار العمل أیًضا التي یمكن أن تستخدم مزیدا من االھتمام.

 لتحلیل أعمق. -طلب تأمین البرنامج -قد حدد التقریر عامال واحًدا

. ھذا الرقم ICANNلموظفین جمیع الخدمات الرقمیة التي یقدمھا لمجتمع وفي الوقت نفسھ، جرد ا
الیوم. فھرس الموظفین عدد منصات البرمجیات (بیئة متطورة باإلضافة إلى قاعدة بیانات  85یبلغ 

 +15أو نظام إدارة محتوى)، والتي تم االستعانة بھا لتطویر ھذه الخدمات على مدى السنوات 
 +10تقدم الخدمات الرقمیة لما یفید أكثر من  ICANNالماضیة. تحدید الموظفین أیضا أن 

 منصات برمجیة لصالح مجتمعاتھا الخدمیة.

، شرع موظفو تكنولوجي المعلومات SANSبعد التقییم على أساس إطار عمل معھد 
طق البنیة في منا ICANNمشروعا، تركز على تحسین دفاعات  16إلنشاء حافظة   ICANNفي

 التحتیة لتكنولوجیا المعلومات والتي تستحق مزیدا من االھتمام.

حلل الموظفین طبیعة البیانات التي تم التقاطھا، التالعب بھا وتخزینھا وتسلیمھا من قبل ھذه 
الخدمات. بدت التحلیالت على سالمة البیانات، وحساسیة البیانات وخصوصیة البیانات، من بین 

ظھرت نتیجة ھذا التحلیل تركیز البیانات ذات الحساسیة العالیة في الخدمات التي عوامل أخرى. وأ
 .ICANNتخدم مجتمع األطراف المتعاقدة لدى 

احتفظ الموظفون بخدمات الشركة المتعمقة مع الخبرة في حزمة البرامج والمنصة التي تستخدمھا 
ICANN لتقییم الخدمات الرقمیة خاصة المنتشرة لصالح برنامج gTLD الجدید. أنتجت ھذه الشركة 

 ، یحدد المناطق التي تستحق مزیدا من االھتمام.2015المتخصصة تقریرا في أواخر فبرایر من عام 

) تستحق تقییمات مماثلة. في محاولة 10 ~قرر فریق العمل أن جمیع منصات البرامج األخرى (
مع نطاقات واسعة من المھارات  لتقدیر تكالیف ھذا المشروع، اقترب موظفي ثالث شركات كبرى

والمعرفة في العدید من منصات البرمجیات. ثم أجرى الموظفون أیضا استفسارات عن التكلفة في 
الشركات األصغر، من حیث المكانة أو الخبراء في ھذا المجال التي تركز الخبرة على واحد أو 

لشركات الكبیرة أعلى بكثیر من عدد قلیل من منصات البرمجیات. وكانت التقدیرات الواردة من ا
تلك التي من الشركات المتخصصة، على الرغم من كال من الشركات ذات الحجم المماثل لھا خبرة 

متساویة الحجم نسبًیا على أي منصة برمجیات معینة والتي ركزت الشركات المتخصصة علیھا 
العدید من الشركات خبرتھا. وفقا لذلك، قرر الموظفین بشكل مناسب بالتوصیة باستخدام 

المتخصصة األصغر بدال من شركة واحدة كبیرة لھذا المشروع. وسیكون لذلك فائدة إضافیة تتمثل 
 في السماح بتقییمات متعددة یمكن القیام بھا في وقت واحد.

 كما راجع مجلس اإلدارة التوصیة المقدمة من فریق العمل لتقییم نقاط ضعف البرنامج في قاعدة رمز
 عملیة اختیارالتي تفید ھذه المنصات، والقرار بأن االقتراح استوفى المعاییر الخاصة بھذا التقییم.  الخدمات

ھو  شركات خبراء في ھذا المجال لھذه التقییمات ال یتطلب التشاور العام، حیث أن تقیم رمز القاعدة
ي یتطلب عملیة تقدیم االعتبار األساسي واإلنفاق مع أي مورد غیر متوقع للوصول إلى المستوى الذ

 /https://www.icann.org (أنظر ICANNالعطاءات العامة على النحو المبین في إرشادات تورید 
en.pdf-21feb10-guidelines-en/system/files/files/procurement ]PDF ،1,03 

ومع ذلك، فإن كمیة الجمع المتوقع إنفاقھا في ھذا الجھد عبر الشركات من المتوقع أن  میجا بایت].
 وحدھا أن تعتمدھا. ICANNتكون أعلى من حد التعاقد والصرف والتي یمكن إلدارة 

https://www.icann.org/%20en/system/files/files/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
https://www.icann.org/%20en/system/files/files/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
https://www.icann.org/%20en/system/files/files/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf


أننا  ICANNشروع ھو مجرد خطوة أولى في نھج شامل. وتعترف ویجب توضیح أن ھذا الم
شھدنا بعض القضایا األمنیة، الناجمة عن أسباب مختلفة في الماضي القریب، ومجلس اإلدارة 

والموظفین ملتزمون باتخاذ الخطوات الالزمة للمساعدة في ضمان أال تنشأ مثل ھذه القضایا، أو 
یقا لھذه الغایة، وجھ المجلس الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من أي قضایا أخرى، في المستقبل. وتحق

ینوب(ینوبون) عنھ، لتكریس االھتمام والموارد اإلضافیة لجمیع مرافق تكنولوجیا المعلومات للتأكد 
وتقدیم تقاریر  ICANNمن أنھا تحقق و / أو تحافظ على مستوى األمن المناسب وضمان والیة 

 قدم المستمر.دوریة إلى المجلس حول الت

في االنخراط في مثل ھذا التقییم ولكن یتم تغطیتھ بالفعل في  ICANNسیكون ھناك أثر مالي على 
 المیزانیة في إطار صندوق الطوارئ.

 ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة وال یتطلب تعلیقات عامة.

 تعدیالت على بنیة الحساب -إدارة االستثمار .ط 

الجدیدة التي وافق  gTLDقدم شیرین شلبي بند جدول أعمال الموافقة. تتضمن سیاسة استثمار 
ملیون  150علیھا المجلس حكما یلزم أنھ بمجرد أن تصل األموال المتبقیة تحت اإلدارة إلى 

الجدیدة  gTLDدوالر، یجب استخدام اثنین فقط من مدیري االستثمار. المستوى الحالي من أموال 
)، وبالتالي یقترب من الحد 2015مارس  31ملیون دوالر أمریكي (كما في  171بقیة ھو المت

ملیون دوالر أمریكي. بشكل منفصل، صافي عائدات المزاد التي تم جمعھا من خالل  150األدنى 
ملیون دوالر أمریكي تم  59الجدید بلغت  gTLDمزادات المالذ األخیر في برنامج نطاقات 

ھر الثمانیة الماضیة، واالحتفاظ بھا في حساب مصرفي منفصل. ھذه األموال جمعھا خالل األش
 بحاجة الستثمارھا حتى یتم تحدید آلیة إنفاق أموال المزاد.

الجدیدة في مدیري  gTLD) دمج ما تبقى من صنادیق 1یسعى ھذا القرار لتفویض المجلس في (
) طلب أن یقوم مدیر 2دیدة. و (الج gTLDاستثمار، كما ھو مطلوب من قبل سیاسة استثمار 

الجدید تحت اإلدارة)  gTLDاالستثمار الخارجي (أي مدیر االستثمار الذي لن یكون لدیھ تطبیقات 
 gTLDبإنشاء حساب جدید لالستثمار، مخصص إلدارة عائدات المزاد المتلقاة خالل برنامج 

 الجدید.

 ارة اإلجراء التالي:وانتقل شیرین وأخذ مایك سیلبر مكانھ، واتخذ مجلس اإلد

الجدیدة وإنشاء  gTLDفي حین وافق المجلس في السنوات السابقة على سیاسة استثمار نطاقات 
التي تم  gTLDثالث حسابات استثمار مختلفة لعقد وإدارة األموال المتحصلة من رسوم الطلب 

 جمعھا.

مجمع من األموال الجدیدة تتطلب أن، عند وصول المبلغ ال gTLDحیث أن، سیاسة استثمار 
ملیون دوالر، أن تدار ھذه األموال المتبقیة من قبل اثنین  150الجدیدة إلى  gTLDالمتبقیة من 

 من شركات االستثمار بدال من ثالثة.

 .2015مارس  31ملیون دوالر أمریكي كما في  171بلغ  gTLDحیث أن، المبلغ المتبقى من 

ملیون دوالر أمریكي  59وع (صافي تكالیف المزاد) في حین تم جمع عائدات المزاد لیصبح المجم
 تقریبا.



)، یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي أو 2015.04.26.25وبموجب القرار رقم (
الجدیدة  gTLDمن ینوب عنھ، التخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة لدمج األموال المتبقیة من نطاقات 

 مع اثنین من ثالث مدراء لالستثمار.

)، أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2015.04.26.26تقرر بموجب القرار رقم (
التنفیذي أو من یعینھ (یعینھم) باتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة الستثمار العائدات المتولدة من 

الجدید في حساب منفصل إلدارة  gTLDخالل مشاركة مزادات المالذ األخیر في برنامج 
 االستثمارات.

 – 2015.04.26.25ت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لصالح القرارین صو
 . وتم تنفیذ القرارات.2015.04.26.26

 2015.04.26.26 - 2015.04.26.25حیثیات القرارات 

الجدیدة (متوفرة على  gTLD، وفقا لسیاسة استثمار 2012بحلول نھایة یونیو 
-gtld-new-policy-https://www.icann.org/resources/pages/investment

en-07-01-2013 ،( ویتم استثمار رسوم الطلب المتلقاة في الجولة األولى في تطبیق برنامج
gTLD تتضمن سیاسة استثمار  ي حسابات استثمار في ثالث شركات استثماریة مختلفة.الجدید ف
gTLD  الجدیدة التي وافق علیھا المجلس حكما یلزم أنھ بمجرد أن تصل األموال المتبقیة تحت

ملیون دوالر، یجب استخدام اثنین فقط من مدیري االستثمار. المستوى الحالي  150اإلدارة إلى 
)، 2015مارس  31ملیون دوالر أمریكي (كما في  171دیدة المتبقیة ھو الج gTLDمن أموال 

 ملیون دوالر أمریكي. 150وبالتالي یقترب من الحد األدنى 

بشكل منفصل، صافي عائدات المزاد التي تم جمعھا من خالل مزادات المالذ األخیر في برنامج 
خالل األشھر الثمانیة الماضیة، ملیون دوالر أمریكي تم جمعھا  59الجدید بلغت  gTLDنطاقات 

واالحتفاظ بھا في حساب مصرفي منفصل. ھذه األموال بحاجة الستثمارھا حتى یتم تحدید آلیة 
 إنفاق أموال المزاد.

) یتم تجمیع ما تبقى 1نتیجة لذلك، وافقت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة توصیة الموظفین بما یلي: (
 gTLDستثمار، كما ھو مطلوب من قبل سیاسة استثمار الجدیدة لمدیري ا gTLDمن أموال 

 gTLD) مدیر االستثمار الثالث (أي مدیر االستثمار الذي لن یكون لدیھ تطبیقات 2الجدیدة. و (
الجدید تحت اإلدارة) سیطلب منھ إنشاء حساب جدید لالستثمار، مخصص إلدارة عائدات المزاد 

 الجدید. gTLDالمتلقاة خالل برنامج 

ى ھذا القرار مع إجراءات المجلس السابقة بشأن إدارة رسوم الطلب التي تم جمعھا ضمن یتماش
 .DNS الجدید. ھذا القرار لیس لھ تأثیر على أمان النظام واالستقرار والمرونة لـ gTLDبرنامج 

 ھذه ھي الوظیفة اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب التعلیق العام في الوقت الحالي.

 AOB .ي 

 اتخاذ أیة قرارات. لم یتم

 ثم دعا الرئیس إلى اختتام فعالیات االجتماع. .3

 

https://www.icann.org/resources/pages/investment-policy-new-gtld-2013-01-07-en
https://www.icann.org/resources/pages/investment-policy-new-gtld-2013-01-07-en
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