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  تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
en-28-09-2015-material/minutes-https://www.icann.org/resources/board  

 

سبتمبر في  28في مارینا دیل ري، بكالیفورنیا، في  2015أكتوبر  28في  ICANNُعقد االجتماع الدوري لمجلس إدارة 
 مساًء بالتوقیت المحلي. 04:45تمام الساعة 

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

رینالیا عبد الرحیم، وشیرین شلبي،  ماع كلھ أو جزء منھ:وباإلضافة إلى الرئیس شارك األعضاء اآلتیة أسماؤھم في االجت
وكریس دیسبین، وأشا ھیمراجاني، وولفغانغ كالین واتشیر، وماركوس كومر،  ،وفادي شحادة (الرئیس والمدیر التنفیذي)

وكوا  ،یس)وبرونو النفین، وغونزالو نافارو، وراي بیلزاك، وجورج سادوسكي، ومایك سیلبیر، وبروس تونكین (نائب الرئ
 واي وو.

 واعتذر أعضاء مجلس اإلدارة التالي ذكرھم عن الحضور: إیریكا مان.

 ،)SSACوقد شارك ممثلو مجلس العالقات المتبادلة التالي ذكرھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ: رام موھان (منسق 
 ).RSSAC، وسوزان وولف (منسقة )IETF، وجونا سوینینین (منسق )GACوتوماس نارتین (منسق 

 األمین العام: جون جیفري (المستشار واألمین العام).

والمدیرون التنفیذیون اآلتیة أسماؤھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ: أكرم  ICANNوشارك أعضاء طاقم عمل 
یات)؛ ومیغان بیشوب (منسق دعم مجلس عطا هللا (رئیس قسم النطاقات العالمیة)؛ وسوزانا بینیت (المسؤول الرئیس للعمل

اإلدارة)؛ ومیشیل برایت (مدیر دعم المحتوى لدى مجلس اإلدارة)؛ وخافییر كالفیز (المدیر المالي)؛ ودیفید كونراد (المدیر 
ران التقني)؛ وسمانثا أیزنیر (المستشار العام المساعد)؛ وآلین غروغان (المدیر التنفیذي لالمتثال بالعقود)؛ ودان ھالو

قسم النطاقات العالمیة)؛ وطارق  –(نائب المستشار العام)؛ وجیمس ھیدالند (نائب الرئیس في قسم البرامج االستراتیجیة 
كامل (المستشار األقدم للرئیس حول مشاركة الحكومات)؛ وڤینسیان كوینغسفیلد (مدیر دعم المحتوى لدى مجلس اإلدارة)؛ 

میالم (مدیر عام، المبادرات االستراتیجیة)؛ ودیڤید أولیڤ (نائب الرئیس، قسم تنمیة وإلیزابیث لو (مستشار عام)؛ ومارجي 
السیاسات)؛ وأیریكا راندال (المستشار األقدم)؛ أیمي ستاثوس (نائب المستشار العام)؛ وتریزا سوینھارت (المستشار األقدم 

رستین ویللیت (نائب الرئیس لعملیات نطاقات للرئیس حول االستراتیجیة)؛ وشون وایت (المستشار العام المساعد)؛ وك
 ).gTLDالمستوى األعلى العامة 

1. U:جدول أعمال الموافقةU 

 Uالموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارةU .أ 

 Uالترجمة والترجمة الحرفیة لمعلومات االتصالحول UGNSO Uتوصیات مجلس U .ب 

 U 2015.09.28.03 – 2015.09.28.02حیثیات القرارینU 

 CAT.Uتجدید اتفاقیة سجل U .ج 
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 U 2015.09.28.04حیثیات القرارU 

 .UTRAVELتجدید اتفاقیة سجل U .د 

 U 2015.09.28.05حیثیات القرارU 

 .UPROتجدید اتفاقیة سجل U .ه 

 U 2015.09.28.06حیثیات القرارU 

2. U:جدول األعمال الرئیسيU 

 2016Uفي یونیو  ICANNالتعاقد على مكان اجتماع U .أ 

 U 2015.09.28.08 - 2015.09.28.07حیثیات القرارینU 

 Uالجدیدة .ERPواإلنفاق لمبادرة  التعاقدU .ب 

 U 2015.09.28.10 – 2015.09.28.09حیثیات القرارینU 

 Uللحكومة األمریكیة IANAتكالیف إنتقال دور اإلشراف على  -إطالق صندوق االحتیاطي U .ج 

 U 2015.09.28.11حیثیات القرارU 

 Uالجدید: الطریق إلى الجوالت المستقبلیة gTLDبرنامج U .د 

 U 2015.09.28.13 – 2015.09.28.12حیثیات القرارینU 

 Uمتطلبات التأمین التفاقیة اعتماد أمین السجلU .ه 

 U 2015.09.28.15و 2015.09.28.14حیثیات القرارینU 

 Uوتوصیات التنفیذ GNSOسیاسة U .و 

 U 2015.09.28.24 - 2015.09.28.16حیثیات القرارینU 

 Uالجلسة التنفیذیة - 2016ئیس ورئیس منتخب للجنة الترشیح لعام تعیین رU .ز 

 U 2015.09.28.25حیثیات القرارU 

  

 جدول أعمال الموافقة: .1

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

 تم التوصل إلى قرار یقضي باعتماد القرارات التالیة في جدول أعمال الموافقة:

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 
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)، وافق مجلس اإلدارة على محضري اجتماعي مجلس 2015.09.28.01بموجب القرار رقم (
 .2015یولیو  28و 16المنعقدین بتاریخ  ICANNإدارة 

 حول الترجمة والترجمة الحرفیة لمعلومات االتصال GNSOتوصیات مجلس  .ب 

) بشأن الترجمة PDPعملیة وضع السیاسة ( 2013یونیو  13في  GNSOحیث أطلق مجلس 
والترجمة الحرفیة، بما یتناول قضیتین تتعلقا بالمیثاق وفًقا لما ھو منصوص علیھ في 

-charter-actcont-http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration
en.pdf-20nov13. 

وحیث إن عملیة وضع السیاسة اتبعت خطوات عملیة وضع السیاسة المحددة كما ھو مبین في 
 .2015یونیو  12اللوائح الداخلیة، ونتج عنھا التقریر النھائي في 

حیث إن مجموعة عمل الترجمة والترجمة الحرفیة لمعلومات االتصال قد توصلت إلى اتفاق في 
 1على توصیتھا األولى واتفاق كامل على التوصیات الست المتبقیة. الرأي

بمراجعة توصیات مجموعة عمل الترجمة والترجمة الحرفیة  GNSOوحیث قام مجلس 
باإلجماع وبأغلبیة األصوات  2015یونیو  24لمعلومات االتصال، واعتمد التوصیات في 

 ).ions#20150624http://gnso.icann.org/en/council/resolut-3 (انظر:

وتخطى حدود التصویت المطلوبة (أي بأغلبیة ساحقة)  GNSOوحیث حقق تصویت مجلس 
 ؛ وICANNلفرض التزامات جدیدة على األطراف المتعاقدة مع 

، تم تخصیص فترة للتعلیق على التوصیات التي تم GNSOوحیث إنھ وبعد تصویت مجلس 
https://www.icann.org/public-یھا (اعتمادھا، وتم تلخیص التعلیقات والنظر ف

en-29-06-2015-recommendations-contact-comments/transliteration.( 

مجلس اإلدارة لتوصیات سیاسة مجلس اعتماد  ،)2015.09.28.02تقرر بموجب القرار رقم (
GNSO  حول الترجمة والترجمة الحرفیة لمعلومات االتصال وفًقا لما ھو منصوص علیھ في

 القریر النھائي.

)، یفوض المدیر التنفیذي، أو من ینوب (ینوبون) عنھ 2015.09.28.03بموجب القرار رقم (
ات ومتابعة التواصل والتعاون مع فریق بالتفویض، بوضع وإكمال خطة تنفیذ متعلقة بھذه التوصی

 مراجعة التنفیذ والمجتمع بشأن أعمال التنفیذ.

 2015.09.28.03 – 2015.09.28.02حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

یعني التدویل المستمر لنظم اسم النطاق أن حصة مستخدمي اإلنترنت، والتي ھي األكبر من أي 
وقت مضى، ال یستخدمون (أو حتى ال ینسجمون مع) نظام الترمیز المعیاري األمریكي لتبادل 

التابع للوالیات المتحدة، وھو المصطلح التقني الخاص بالبرنامج النصي  ASCIIالمعلومات 
 إلى اللغة الالتینیة مستخَدم باللغة اإلنجلیزیة والعدید من اللغات األوروبیة الغربیة األخرى.المستند 

تعد دقة واتساق بیانات معلومات اإلتصال أمرین مھمین لجعلھا مصدًرا مفیًدا ألولئك الذین یسعون 
) WGللحصول على معلومات بشأن المشتركین في اسم النطاق. وقد وضعت مجموعة عمل (

http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-charter-20nov13-en.pdf
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) في اعتبارھا المسألة المھمة المتمثلة في ما إذا كانت البیانات PDPلیة وضع السیاسة (عم
المترجمة/المكتوبة حرفًیا أو البیانات المقدمة في البرنامج النصي المعروفة على نحو أفضل 

للمشترك ھي األكثر عرضًة لتقدیم ھذه المتطلبات، مع وضع أیًضا كمیة طلبات الحصول على تلك 
 انات والتكالیف المرتبطة بالترجمة أو الترجمة الحرفیة في االعتبار.البی

للترجمة والترجمة الحرفیة على دعم بتوافق اآلراء بشأن  PDPحظي التقریر النھائي لعملیة 
توصیتھ األولى والتوافق الكامل على التوصیات الستة األخرى المتبقیة. كما تلقى دعًما باإلجماع 

 .GNSOمن مجلس 

 ICANNإغالق فترة التعلیق العام، فإن الخطوة التالیة الموضحة في الملحق أ من لوائح  وبعد
 والتي تتعلق بالتوصیات. ICANNالداخلیة ھي االعتبارات التي تم مراعاتھا من قبل مجلس 

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

 یتم تبني توصیات السیاسة التالیة:

العمل بأنھ ال ُیحّبذ جعل تحویل معلومات جھات االتصال أمًرا توصى مجموعة  1التوصیة رقم 
أو أي  Whoisإلزامًیا. وألي أطراف تتطلب التحویل الحریة في إجرائھ لغرض معین خارج 

). وإن لم یضطلع بھ أمین RDAPنظام بدیل، مثل بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل (
 یقع عبء التحویل على عاتق الطرف الطالب. ) طوًعا؛5السجل/السجل (راجع التوصیة رقم #

بدیل قادًرا على  Whoisعلى الرغم من مالحظة ضرورة أن یكون أي نظام  2التوصیة رقم 
، توصي مجموعة ASCIIاستقبال اإلسھامات في صورة معلومات جھات اتصال نصیة خالف 

ّثلھ إدخاالت البیانات العمل بتخزین حقول بیاناتھا وعرضھا بطریقة ُتتیح سھولة تحدید ما تم
 المختلفة فضالً عن اللغة (اللغات)/النص (النصوص) الُمستخدمة من قبل صاحب االسم المسجل.

توصي مجموعة العمل بجواز اختیار اللغة (اللغات) والنص (النصوص)  3التوصیة رقم 
 .gTLDّدم المدعومان للمسجلین لتقدیم بیانات معلومات جھات اتصالھم وفًقا لنماذج أعمال مق

توصي مجموعة العمل بضمان توافق حقول البیانات مع المعاییر الواردة في  4التوصیة رقم 
) وسیاسة اإلجماع ذات الصلة وسیاسة المعلومات اإلضافیة RAAاتفاقیة اعتماد أمین السجل (

) وأي سیاسات أخرى قابلة للتطبیق، وذلك بصرف النظر عن اللغة WHOIS )AWIPلنظام 
ق على بیانات معلومات جھات االتصال الُمدخلة، (اللغات )/النص (النصوص) المستخدمة. وُیصدَّ

وفًقا للسیاسات واالتفاقات سالفة الذكر، ویجب أن تكون اللغة/النص المستخدم قابالً للتعریف 
 بسھولة.

توصي مجموعة العمل بأّنھ إذا جرى تحویل معلومات جھات االتصال، وإذا كان  5التوصیة رقم 
البدیل قادًرا على عرض أكثر من مجموعة بیانات واحدة لكل إدخال صاحب اسم  Whoisنظام 

مسجل؛ فینبغي تمثیل ھذه البیانات على أنھا حقول إضافیة (باإلضافة إلى حقول النصوص المحلیة 
الموثوقة المقّدمة من قبل المسجل) وأن یجري تحدید ھذه الحقول على أّنھا متحّولة وكذلك اإلشارة 

 ھا (مصادرھا).إلى مصدر

بدیالً مرًنا، على سبیل المثال  Whoisتوصي مجموعة العمل بأن یظل نظام  6التوصیة رقم 
RDAP بحیث یمكن إضافة معلومات جھات االتصال الواردة في النصوص/اللغات الجدیدة ،

 ومضاعفة قدرتھا اللغویة/النصیة الستقبال بیانات معلومات المحتوى وتخزینھا وعرضھا.



األخرى  Whoisُتوصى مجموعة العمل بالتنسیق بین ھذه التوصیات وتعدیالت  7ة رقم التوصی
من استقبال  Whoisحیثما كان ذلك ضرورًیا وتنفیذھا و/أو تطبیقھا بمجرد َتمُكن نظام استبدال 

 وتخزینھا فضالً عن إمكانیة تشغیلھا. ASCIIالرموز غیر المتعلقة بـ 

، یكون السؤال ھو 7-1استناًدا إلى التوصیات من رقم  المیثاق استكشاف عالقة السؤال الثاني من
من ینبغي أن یتحمل أعباء الترجمة أو النقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة 

 مشتركة، أو كتابة معلومات جھات االتصال بحروف لغة واحدة مشتركة.

عضو مجموعة العمل بیتر ریندفورث،  ، وفیما یلي نصھا:ببیان األقلیة مصحوبة 1كانت التوصیة 
 بالترجمة اإللزامیة و/أو 2تماشًیا مع المنصب الذي حددتھ لھ دائرتھ االنتخابیة ودائرة الملكیة الفكریة،

 ).gTLDsھات االتصال في جمیع نطاقات المستوى األعلى العامة (النقل الحرفي (تحویل) معلومات ج

بالرغم من موافقتھ على وجود مواقف تكون فیھا معلومات جھات االتصال باللغة المحلیة للمسجل 
متمثلًة في اإلصدار األولي، مثل تحدید المسجل تمھیًدا التخاذ إجراء قانوني محلي، فھناك عدد من 

العالمي الوصول للبیانات بطریقة موحدة قدر اإلمكان، وھو  WHOIS المواقف یتیح فیھا بحث
أمر ضروري لخدمة تسجیل البیانات كي تحقق أھدافھا المتمثلة في توفیر الشفافیة والمساءلة في 

[من التقریر النھائي] والذي بھ شرح حجج مجموعة العمل  5.1.1نظام اسم النطاق. راجع أیًضا 
 زامي لمعلومات جھات االتصال في جمیع نطاقات المستوى األعلى العامة.والتي تدعم التحویل اإلل

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

ھذه، وتحدیًدا خالل ثالثة  PDPجرت مشاورات منتظمة مع أصحاب المصلحة خالل فترة حیاة 
لیق العام )، وكذلك فترات التع51و  50و  ICANN 49أال وھي ( ICANNاجتماعات لـ

Uالتقریر األولي للمشكالتUو ، Uئيالتقریر المبدU، وUوقبل مراعاة مجلس اإلدارةU. 

 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

النصوص / متعددة اللغات كان الشاغل الرئیسي الذي أثاره المجتمع ھو أن قاعدة البیانات متعددة 
ستؤدي إلى شفافیة أقل نظًرا للنصوص األخرى غیر الالتینیة وقد تكون مفھومة على نحو أقل لدى 
غالبیة مستخدمي اإلنترنت. كما أن ھذا من شأنھ تقلیل إمكانیة البحث بالبیانات. وكان أیًضا تخوف 

 مختلفة.بشأن إخفاء المشتركین المحتالین ھویتھم وراء نصوص / لغات 

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

إلى مجلس اإلدارة،  GNSOاستعرض مجلس اإلدارة التقریر النھائي، وتقریر توصیات مجلس 
 باإلضافة إلى ملخص التعلیقات العامة وردود العاملین على ھذه التعلیقات.

 ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

لوضع السیاسات كما ھو مبین في الملحق أ بلوائح  GNSOلقد ُوضعت التوصیات باتباع عملیة 
ICANN  الداخلیة، وقد نالت الدعم باإلجماع من مجلسGNSO كما ھو مبین في لوائح .ICANN 

باإلجماع للمقترح (صوت المجلس لصالحھ  GNSOالداخلیة، فإن دعم األغلبیة الساحقة بمجلس 
لزم مجلس اإلدارة بتبني التوصیة بتصویت یبلغ أكثر من الثلثین، واتخذ مجلس اإلدارة باإلجماع) یُ 

 . وباإلضافة إلى ذلك، فإن استمرارICANNأو  ICANNقراره بأن السیاسة لیست من صالح مجتمع 
. تنطوي التوصیات على إمكانات  ICANNتدویل نظام اسم النطاق یعد مجال عمل مھًما لـ

 المعولم بحق. DNS االستخدام لدى المستخدم ودقة بیانات معلومات اإلتصال عبرتحسین سھولة 
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 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

 تم تحدید بعض اآلثار اإلیجابیة في التقریر النھائي، منھا (على سبیل المثال ال الحصر):

  المشتركون غیر المعتادین علىUS-ASCII یل أسماء سیكونوا قادرین على تسج
 النطاقات باستخدام البرنامج النصي المعتادین علیھ؛

  لن یتم إجبار أمناء السجالت على ترجمة البیانات أو ترجمتھا حرفًیا ولكن
حیث  -سیضطرون إلى التحقق من صحة البیانات بغض النظر النصوص المدعومة 

 سیتم تنظیم القرار عبر العرض والطلب.

 بب طلب أمناء السجل ترجمة جمیع بیانات معلومات ولن تزید تكالیف التسجیل بس
سیؤدي حتًما إلى تكالیف  3جھة االتصال أو ترجمتھا حرفًیا إلى برنامج نصي واحد

 التي قد یتحملھا المشتركون؛

 باستخدام اللغة / النصوص التي ھم معتادون علیھا أكثر عند  السماح للمشتركین
 تسجیل النطاقات سوف یكون لھ تأثیر إیجابي في دقة البیانات.

 تم تحدید بعض اآلثار السلبیة في التقریر النھائي ھي:

  قد یضطر الذین یسعون إلى البحث عن بیانات معلومات االتصال ویعملون فيUS-
ASCII ات أو ترجمتھا حرفًیا لیتمكنوا من التواصل مع المشتركین إلى ترجمة البیان

(على الرغم من أن ھذا صحیح للذین یسعون للحصول على معلومات ولكنھم غیر 
 حتى لو كانت الترجمة أو الترجمة الحرفیة إلزامیة). US-ASCIIمعتادین على 

خطة التشغیل أو  (كالخطة اإلستراتیجیة أو ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 المیزانیة) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

. قد یضطر أعضاء المجتمع ھؤالء ونطاق أوسع من ICANNال یوجد أي تأثیرات مالیة على 
العامة إلى الدفع مقابل الحصول على ترجمة عادیة أو ترجمة حرفیة احترافیة لمعلومات االتصال. 

ناقًضا صارًخا مع التكالیف المحتملة التي قد ُتفرض إذا كان ومع ذلك، فإن ھذه التكالیف تتناقض ت
ھناك شرط مخفي لكل جھة اتصال ضمن النص غیر نظام الترمیز المعیاري األمریكي لتبادل 

 یجب ترجمتھ ترجمة عادیة أو ترجمة حرفیة. ASCIIالمعلومات 

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

. ومع ذلك، تتم جدولة US-ASCIIالحالي لنصوص غیر  WHOISلم یتم تعیین بروتوكول 
] RDAPوأن [ WHOIS) على أنھ بدیل LDAPبروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل (

أو أي بدیل آخر یمكن من خاللھ  - RDAPمتوافق تماًما مع النصوص المختلفة. وحالما یتم تنفیذ 
لن یكون ھناك مشكالت في األمن أو  - US-ASCIIوص األخرى غیر التعامل مع النص

 إذا وافق مجلس اإلدارة على التوصیات المقترحة. DNSاالستقرار أو المرونة المتعلقة بـ
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 .CATتجدید اتفاقیة سجل  .ج 

یولیو  7وحتى  2015مایو  28في عمل تعلیق عام في الفترة من  ICANN حیث، شرعتو
2015 >-05-2015-renewal-comments/cat-https://www.icann.org/public

en-28 بشأن التجدید المقترح التفاقیة سجل <
.-pages/cat-https://www.icann.org/resources/unthemed< TLD CAT

en-25-02-2012.< 

یشتمل على أحكام معدلة لتجعل اتفاقیة سجل  CATوحیث إن التجدید المقترح التفاقیة سجل .
.CAT  تتماشى مع صیغة اتفاقیة سجلgTLD .الجدید 

یولیو  7ل التجدید المقترح التفاقیة السجل بتاریخ وحیث إنھ، تم إغالق منتدى التعلیقات العامة حو
) تعلیًقا، كلھا بواسطة أفراد ومؤسسات/مجموعات. 15خمسة عشر ( ICANNمع تلقي  2015

 تم تقدیم ملخص وتحلیل بالتعلیقات إلى مجلس اإلدارة.

 .Whoisفي حین أنھ، تم تحدیث تجدید اتفاقیة السجل لیشمل األحكام القائمة المتعلقة بـ

 UCATالتفاقیة سجل .U )، اعتماد التجدید المقترح2015.09.28.04تقرر بموجب القرار رقم (
مثل ھذه  والرئیس والمدیر التنفیذي، أو من ینوب عنھ (ینوبون عنھ)، یصرح لھم باتخاذ

 اإلجراءات حسب االقتضاء الستكمال وتنفیذ االتفاقیة.

 2015.09.28.04حیثیات القرار 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

 23في  Uاتفاقیة السجلU("مشغل السجل")  Fundació puntCATو ICANNلقد أبرم كل من 
. تنتھي صالحیة اتفاقیة سجل CATمن أجل تشغیل نطاق المستوى األعلى لـ. 2005سبتمبر 

.CAT  تم نشر التجدید المقترح التفاقیة السجل ("تجدید اتفاقیة 2015دیسمبر  19الحالیة في .
. في 2015یولیو  7إلى  2015مایو  28السجل" أو "االتفاقیة") للتعلیقات العامة في الفترة من 

بواسطة  CAT TLDھذا الوقت، یعتمد مجلس اإلدارة تجدید اتفاقیة السجل الستمرار تشغیل .
 لسجل.مشغل ا

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

یتضمن تجدید اتفاقیة السجل التي اعتمدھا مجلس اإلدارة أحكاًما معدلة لجعل االتفاقیة متماشیة مع 
الجدید. وتشمل التعدیالت: تحدیث المواصفات التقنیة؛ وطلب إدراج  gTLDصیغة اتفاقیة سجل 

(التي یخضع إنفاذھا إلجراءات تسویة نزاعات كالتزامات المصلحة العامة  GACبعض ضمانات 
؛ وطلب استخدام أمناء السجالت بموجب اتفاقیة اعتماد )PICDRPإلتزامات المصلحة العامة 

 بعد التوصل إلى حد معین؛ وتحدیث رسوم التسجیل. 2013أمین السجل 

، وھي أحكام ذات Uالمشمول بالرعایة TLDU ، تم تضمینTLD CATلتفسیر الطبیعة المحددة لـ.
في تجدید اتفاقیة السجل.  2005Uسبتمبر  23المشمول بالرعایة في  TLDاتفاقیة سجل Uالصلة في 

، تم تحدید أحكام في المیثاق والتي تبین المجتمع الكاتالوني 12تحدید، في الوثیقة على وجھ ال
للغویات والثقافة على االنترنت والذي ھو بمعنى المجتمع ومؤھال للتسجیل. كما یعكس تجدید 

 اتفاقیة السجل الموافقات السابقة بشأن األسماء المحفوظة.
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 و غیرھم؟من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أ

 2015مایو  28من  CATفترة تعلیقات عامة حول التجدید المقترح التفاقیة سجل . ICANNأجرت 
 ICANN، وأعقب ذلك تلخیص وتحلیل للتعلیقات. باإلضافة إلى ذلك، تشارك 2015یولیو  7حتى 

في مفاوضات ثنائیة مع مشغل السجل للموافقة على حزمة من الشروط إلدراجھا في تجدید اتفاقیة 
 السجل المنشور للتعلیق العام.

 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

) عضًوا من أعضاء المجتمع في فترة التعلیق العام. وأثار أعضاء 15شارك خمسة عشر (
 غل رئیسیة في تعلیقاتھ:المجتمع ثالثة شوا

  انتقال نطاقات المستوى األعلىTLD  الرائدة إلى شكل من أشكال اتفاقیة سجل
gTLD  الجدید: عبرت بعض التعلیقات العامة عن قلقھا إزاء عملیةICANN 

الجدید كنقطة انطالق لتجدید اتفاقیات السجل من أجل  gTLDالستخدام اتفاقیة سجل 
. یقترح ھؤالء المعلقین أن اتخاذ مثل ھذا الموقف لھ تأثیر على gTLDنطاقات 

الجدید (على سبیل المثال، إجراء  gTLDتحویل إجراءات حل نزاع تفویض ما بعد 
حل نزاع تفویض ما بعد العالمة التجاریة وإجراء حل نزاع التزامات الموحد السریع 

)URS اإلجراءات المنصوص علیھا ) إلى األمر الواقع لسیاسات اإلجماع دون اتباع
المتعلقة بإنشائھا. من ناحیة أخرى، دعمت التعلیقات   ICANNفي اللوائح الداخلیة لـ

إلیھ عبر اتفاقیات السجل وأشارت إلى أن  ICANNاألخرى االتساق الذي تسعى 
 االنتقال إلى الصیغة الجدیدة من االتفاقیة ھو جزء من المفاوضات الثنائیة المسموح بھا.

 ) إدراج تعلیق موحد سریعURS) وإجراء حل نزاع العالمة التجاریة (PDDRP (
الرائدة دون الرجوع إلى عملیة وضع  TLDفي تجدیدات نطاقات المستوى األعلى 

): عبرت معظم التعلیقات التي وردت عن اعتراضھا على إدراج PDPالسیاسة (
URS  بالتجدید المقترح التفاقیة سجل.CAT مدعیین أن ،URS  یمكنھ أن تصبح

بأكملھ من  ICANNالتي یشارك فیھا مجتمع  PDPسیاسة إجماع فقط بعد عملیة 
 gTLDعلى نطاق  URSأصحاب المصلحة. اقترح ھؤالء المعلقین أیًضا فرض 

رائد عبر عملیة التعاقد ھو تدخل غیر مقبول للعاملین في عملیة اتخاذ القرارات. من 
في تجدید اتفاقیة  URSات عن دعمھا إلدراج ناحیة أخرى، أعربت بعض التعلیق

السجل، مشیرة إلى أن المسجلین أحرار في االنطالق لمدى مدى أبعد من حمایة الحد 
 .PDPاألدنى من الحقوق وال یحتاجون إلى 

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

مل، على سبیل المثال ال الحصر وكجزء من المداوالت، استعرض مجلس اإلدارة مواد متنوعة، تش
 المواد والمستندات التالیة:

 تفاقیة سجل التجدید المقترح ال.CAT  وملحقاتھا
>-renewal-comments/cat-https://www.icann.org/public

en-28-05-2015< 

 التعلیقات العامة 
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  ملخص التعلیقات العامة وتحلیلھا
>-https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued

pdfen.-18aug15-renewal-cat-comments-report < 

  تقریر فریق مراجعة التنفیذ
)IRT:( -final-gtlds/irt-https://archive.icann.org/en/topics/new

en.pdf-29may09-protection-trademark-report 

  تقریر قضایا العالمات التجاریة الخاصة
)STI:( -2009-2-https://www.icann.org/news/announcement

en-17-12 

  اتفاقیة سجل.PRO  الحالیة
> -pages/cat-https://www.icann.org/resources/unthemed

en-25-02-2012 < 

  2014ینایر  9تم تحدیثھا في  –اتفاقیة السجل األساسیة 
>http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/ 

en.pdf-09jan14-approved-agreement< 

  جلسة عملGNSO  في  2015یونیو  21فيICANN ،53  بونیس آیرس
: GNSOإلى  GDD(تحدیث 

> -gnso-https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/sun
en-21jun15-1-working-gnso-working/audio< 

 یة؟ما ھي العناصر التي وجد مجلس اإلدارة أنھا بالغة األھم

نظر مجلس اإلدارة بعنایة في التعلیقات العامة التي وردت بشأن تجدید اتفاقیة السجل، جنًبا إلى 
جنب مع ملخص وتحلیل تلك التعلیقات. واھتم مجلس اإلدارة أیًضا بالشروط التي وافق علیھا 

. وعلى الرغم من أن المجلس یعترف ICANNمشغل السجل كجزء من المفاوضات الثنائیة مع 
في تجدید اتفاقیة السجل،  URSالشواغل التي أعرب عنھا بعض أعضاء المجتمع بشأن إدراج ب

في تجدید اتفاقیة السجل یقوم على المفاوضات الثنائیة بین  URSإال أن المجلس الحظ أن إدراج 
ICANN  ومشغل السجل، حیث أعرب مشغل السجل عن اھتمامھ بتجدید اتفاقیة السجل على

 الجدید. gTLDجل أساس اتفاقیة س

) كآلیة حمایة IRTامتدحھ وزكاه فریق عمل تنفیذ التوصیات ( URSالحظ مجلس اإلدارة أن 
تقدیم رأیھا حول ما إذا  GNSOالجدیدة. ُطلب من  gTLD) لكل نطاقات RPMحقوق إلزامیة (

 GENO) اتفقت مع سیاسة URSكانت آلیات حمایة بعض الحقوق المقترحة (والتي تضمنت 
الجدیدة وكان ذلك الخیار المناسب والفعال لتحقیق  gTLDالمقترحة بشأن مقدمة إلى نطاقات 
ھذه المسألة وخلُصت إلى أن "استخدام  STI. راعت GNSOالمبادئ واألھداف المتضمنة في 

URS  ینبغي أن یتطلب آلیة حمایة حقوقRPM  لجمیع نطاقاتgTLD  الجدیدة." ذكرت منظمة
GNSO  أنURS  یكن متعارًضا مع أي من توصیات السیاسة الحالیة.لم 

وصقلھ من خالل العملیة الموضحة ھنا، بما في ذلك  URSعلى الرغم من أنھ قد تم تطویر 
لیس  ICANN، إال أنھ لم یتم اعتماده كسیاسة إجماع وGNSOالمراجعة العامة والمناقشة في 

 gTLDجدیدة بخالف مقدمي طلبات برنامج  TLDلدیھا القدرة على جعلھا إلزامیة ألي نطاقات 
 .2012الجدید خالل عام  gTLDالجدید الذین قدموا خالل جولة 
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إلزامًیا  URSوفًقا لذلك، ال تعتبر موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل خطوة لجعل 
. في حالة الرائدة، وسیكون من غیر المناسب القیام بذلك TLDألي من نطاقات المستوى األعلى 

.CAT تم وضع إدراج ،URS  كجزء من االقتراح في المفاوضات الثنائیة بین مشغل السجل
 .ICANNو

الرائدة إلى  gTLDباإلضافة إلى ذلك، نظر مجلس اإلدارة في التعلیقات بشأن انتقال نطاقات 
تدعو إلى تجدید الصیغة الجدیدة التفاقیة السجل. ویالحظ مجلس اإلدارة أن اتفاقیة السجل الموجودة 

االتفاقیة المفترض انتھاء صالحیتھا طالًما تم استیفاء شروط معینة. یخضع تجدید االتفاقیة 
ومشغل السجل. تعتبر شروط  ICANNللتفاوض على بنود التجدید المقبولة على نحو معقول لدى 

تمت الدعوة إلیھا في التجدید التي وافق علیھا مجلس اإلدارة بمثابة نتیجة للمفاوضات الثنائیة التي 
 GNSOاتفاقیة السجل الحالیة، واالنتقال إلى الصیغة الجدیدة من اتفاقیة السجل لن ینتھك سیاسة 

المعمول بھا. وكما ھو موضح أدناه، توفر الصیغة الجدیدة التفاقیة السجل بعض المزایا التشغیلیة، 
التزامات المصلحة العامة، والتي باإلضافة إلى فوائد للمشتركین ومجتمع اإلنترنت بما في ذلك 

 ICANN، وقدرة  RAA(2013تتطلب استخدام المشتركین بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل (
 على تعیین مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ حال بلوغ حد الطوارئ لخدمات السجل الحرجة.

 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

مراجعة ألداء مشغل السجل مؤخراً بموجب اتفاقیة  ICANNكجزٍء من عملیة التجدید، أجرت 
 الحالیة. تبین أن مشغل السجل امتثل لواجباتھ التعاقدیة. CAT.سجل 

تقدم أیًضا موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل فوائد تقنیة وتشغیلیة إیجابیة. وبموجب 
في حال بلوغ أي حد من حدود الطوارئ ألداء وظائف السجل، یوافق مشغل تجدید اتفاقیة السجل، 

، TLDیجوز لھا تعیین مشغل سجل مؤقت في حاالت الطوارئ لنطاق  ICANNالسجل على أن 
والذي من شأنھ تخفیف المخاطر التي تھدد استقرار وأمن نظام اسم النطاق. وأیًضا سوف تسمح 

قنیة المقدمة من مشغل السجل باالمتثال ألحكام اتفاقیة برنامج التنشئة االجتماعیة التنظیمیة الت
gTLD  الجدید الستخدام عملیات موحدة ومؤتمتة، األمر الذي سیسھل تشغیلTLD كما أن .

تجدید اتفاقیة السجل یشمل أیًضا الضمانات في صیغة التزامات المصلحة العامة في وثیقة 
Specificaiton 11. 

یرات إیجابیة على المشتركین وأمناء السجالت. سیوفر االنتقال إلى اتفاقیة سیكون ھناك أیًضا تأث
الجدید االتساق عبر جمیع السجالت مما یؤدي إلى بیئة أكثر قابلیة للتنبؤ  gTLDسجل برنامج 

للمستخدمین النھائیین وأیًضا حقیقة أن التجدید المقترح التفاقیة السجل یتطلب أن یستخدم مشغل 
والذین یمثلون طرًفا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل  ICANNن معتمدین لدى السجل مشتركی

)RAA (2013 .حیث سیوفر المزید من الفوائد لمشغلي السجل والمشتركین 

الجدید لمشغل السجل العتماد آلیات حمایة  gTLDحمایة صاحبي الحقوق: ستسمح اتفاقیة برنامج 
 حقوق إضافیة لحمایة صاحبي الحقوق.

(كالخطة اإلستراتیجیة أو خطة التشغیل أو  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 المیزانیة) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

للتجدید المتقرح التفاقیة سجل  ICANNال یوجد أي تأثیر مالي كبیر متوقع في حال اعتماد 
.CATوافقة على تجدید اتفاقیة السجل، إال . وتجدر اإلشارة إلى أنھ على الرغم من أنھ نتیجة للم

دوال  56.000دوالر أمریكي إلى  112.000أن رسوم التسجیل السنویة المتوقعة انخفضت من 
أمریكي. تتم مقاصة التأثیر المالي األسمي بالفوائد اإلضافیة للمشتركین ومجتمع اإلنترنت بما في 



لمشتركین بموجب اتفاقیة اعتماد أمین ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تتطلب استخدام ا
على تعیین مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ حال  ICANN، وقدرة  RAA(2013السجل (

 بلوغ حد الطوارئ لخدمات السجل الحرجة.

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

على  ICANNإذا وافقت  DNSرونة متوقعة مرتبطة بـ ال توجد أیة قضایا أمن أو استقرار أو م
. وفي الواقع، یشمل التجدید المقترح التفاقیة السجل بنوًدا CAT.التجدید المقترح التفاقیة سجل 

 .DNSتھدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معینة تھدد أمن أو استقرار 
مسودة تجدید اتفاقیة  ICANN، نشرت ICANNكجزء من الوظیفة اإلداریة التنظیمیة لمنظمة 

 .2015مایو  28السجل للتعلیق العام بتاریخ 

 TRAVEL.تجدید اتفاقیة سجل  .د 

یولیو  5وحتى  2015مایو  12في عمل تعلیق عام في الفترة من  ICANN حیث، شرعت
2015 >-05-2015-renewal-comments/cat-https://www.icann.org/public

en-28 على التجدید المقترح التفاقیة سجل <
TRAVEL. TLD >-https://www.icann.org/resources/unthemedلـ

en-25-02-2012-pages/travel.< 

یشتمل على أحكام معدلة لتجعل اتفاقیة  TRAVEL.وحیث إن التجدید المقترح التفاقیة سجل 
 الجدید. gTLDتتماشى مع صیغة اتفاقیة سجل  TRAVEL.سجل 

یولیو  5وحیث إنھ، تم إغالق منتدى التعلیقات العامة حول التجدید المقترح التفاقیة السجل بتاریخ 
) تعلیًقا، كلھا بواسطة أفراد ومؤسسات/مجموعات. 15خمسة عشر ( ICANNمع تلقي  2015

 تم تقدیم ملخص وتحلیل بالتعلیقات إلى مجلس اإلدارة.

اجة إلى إجراء مراجعات على االتفاقیة المقترحة وحیث أنھ، قرر مجلس اإلدارة عدم وجود ح
 بعد أخذ التعلیقات بعین االعتبار. TRAVEL.لتجدید سجل 

 .UTRAVELالتفاقیة سجل U )، اعتماد التجدید المقترح2015.09.28.05تقرر بموجب القرار رقم (
والرئیس والمدیر التنفیذي، أو من ینوب عنھ (ینوبون عنھ)، یصرح لھم باتخاذ مثل ھذه 

 یة.اإلجراءات حسب االقتضاء الستكمال وتنفیذ االتفاق

 2015.09.28.05حیثیات القرار 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

 Tralliance Registry Management Company, LLCو ICANNلقد أبرم كل من 
من أجل تشغیل نطاق المستوى األعلى  2005مایو  5في  Uاتفاقیة السجلU("مشغل السجل") 

. تم نشر 2015أكتوبر  19السابقة في  TRAVEL.. تنتھي فترة اتفاقیة سجل TRAVELلـ
التجدید المقترح التفاقیة السجل ("تجدید اتفاقیة السجل" أو "االتفاقیة") للتعلیقات العامة في الفترة 

الوقت، یعتمد مجلس اإلدارة تجدید اتفاقیة . في ھذا 2015یولیو  5إلى  2015مایو  12من 
 بواسطة مشغل السجل. TRAVEL TLD.السجل الستمرار تشغیل 
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 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

یتضمن تجدید اتفاقیة السجل التي اعتمدھا مجلس اإلدارة أحكاًما معدلة لجعل االتفاقیة متماشیة مع 
لتعدیالت: تحدیث المواصفات التقنیة؛ وطلب إدراج الجدید. وتشمل ا gTLDصیغة اتفاقیة سجل 

كالتزامات المصلحة العامة (التي یخضع إنفاذھا إلجراءات تسویة نزاعات  GACبعض ضمانات 
؛ وطلب استخدام أمناء السجالت بموجب اتفاقیة اعتماد )PICDRPإلتزامات المصلحة العامة 

 سوم التسجیل.بعد التوصل إلى حد معین؛ وتحدیث ر 2013أمین السجل 

 ، وھي أحكام ذاتUالمشمول بالرعایة TLDU ، تم تضمین.TLD TRAVELلتفسیر الطبیعة المحددة لـ
 في تجدید اتفاقیة السجل. على وجھ 2005Uمایو  5المشمول بالرعایة في  TLDاتفاقیة سجل Uالصلة في 

 ، تم تحدید أحكام في المیثاق والتي تبین قطاعات صناعة السفر والتي ھي بمعنى12التحدید، في الوثیقة 
 المجتمع ومؤھلة للتسجیل. كما یعكس تجدید اتفاقیة السجل الموافقات السابقة بشأن األسماء المحفوظة.

 الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟ من

من  TRAVEL.فترة تعلیقات عامة حول التجدید المقترح التفاقیة سجل  ICANNأجرت 
، وأعقب ذلك تلخیص وتحلیل للتعلیقات. باإلضافة إلى 2015یولیو  5حتى  2015مایو  12

في مفاوضات ثنائیة مع مشغل السجل للموافقة على حزمة من الشروط  ICANNذلك، تشارك 
 إلدراجھا في تجدید اتفاقیة السجل المنشور للتعلیق العام.

 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

) عضًوا من أعضاء المجتمع في فترة التعلیق العام. أثار أعضاء المجتمع 15شارك خمسة عشر (
 رئیسین في تعلیقاتھم:شاغلین 

  انتقال نطاقات المستوى األعلىTLD  الرائدة إلى شكل من أشكال اتفاقیة سجل
gTLD  الجدید: عبرت بعض التعلیقات العامة عن قلقھا إزاء عملیةICANN 

الجدید كنقطة انطالق لتجدید اتفاقیات السجل من أجل  gTLDالستخدام اتفاقیة سجل 
المعلقین أن اتخاذ مثل ھذا الموقف لھ تأثیر على . یقترح ھؤالء gTLDنطاقات 

الجدید (على سبیل المثال، إجراء  gTLDتحویل إجراءات حل نزاع تفویض ما بعد 
حل نزاع تفویض ما بعد العالمة التجاریة وإجراء حل نزاع التزامات الموحد السریع 

)URSصوص علیھا ) إلى األمر الواقع لسیاسات اإلجماع دون اتباع اإلجراءات المن
المتعلقة بإنشائھا. من ناحیة أخرى، دعمت التعلیقات  ICANNفي اللوائح الداخلیة لـ

إلیھ عبر اتفاقیات السجل وأشارت إلى أن  ICANNاألخرى االتساق الذي تسعى 
 االنتقال إلى الصیغة الجدیدة من االتفاقیة ھو جزء من المفاوضات الثنائیة المسموح بھا.

  سریع (إدراج تعلیق موحدURS) وإجراء حل نزاع العالمة التجاریة (PDDRP (
الرائدة دون الرجوع إلى عملیة وضع  TLDفي تجدیدات نطاقات المستوى األعلى 

): عبرت معظم التعلیقات التي وردت عن اعتراضھا على إدراج PDPالسیاسة (
URS  بالتجدید المقترح التفاقیة سجل.TRAVEL مدعیین أن ،URS  یمكنھ أن

 ICANNالتي یشارك فیھا مجتمع  PDPتصبح سیاسة إجماع فقط بعد عملیة 
على نطاق  URSبأكملھ من أصحاب المصلحة. اقترح ھؤالء المعلقین أیًضا فرض 

gTLD  رائد عبر عملیة التعاقد ھو تدخل غیر مقبول للعاملین في عملیة اتخاذ
في  URSعن دعمھا إلدراج  القرارات. من ناحیة أخرى، أعربت بعض التعلیقات

تجدید اتفاقیة السجل، مشیرة إلى أن المسجلین أحرار في االنطالق لمدى مدى أبعد 
 .PDPمن حمایة الحد األدنى من الحقوق وال یحتاجون إلى 

http://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/
https://www.icann.org/tlds/agreements/travel


 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

، على سبیل المثال ال الحصر وكجزء من المداوالت، استعرض مجلس اإلدارة مواد متنوعة، تشمل
 المواد والمستندات التالیة:

 التجدید المقترح التفاقیة سجل .TRAVEL  وملحقاتھا
>-renewal-comments/cat-https://www.icann.org/public

en-28-05-2015< 

 التعلیقات العامة 

 ملخص التعلیقات العامة وتحلیلھا 
>-https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued

en.pdf-1518aug-renewal-travel-comments-report< 

  تقریر فریق مراجعة التنفیذ
)IRT:( -final-gtlds/irt-https://archive.icann.org/en/topics/new

.pdfen-29may09-protection-trademark-report 

  تقریر قضایا العالمات التجاریة الخاصة
)STI:( -2009-2-https://www.icann.org/news/announcement

en-17-12 

  اتفاقیة سجل.TRAVEL  الحالیة
> -pages/travel-https://www.icann.org/resources/unthemed

en-25-02-2012 < 

  2014ینایر  9تم تحدیثھا في  –اتفاقیة السجل األساسیة 
>http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/ 

en.pdf-09jan14-approved-agreement< 

  جلسة عملGNSO  في  2015یونیو  21فيICANN ،53  بونیس آیرس
: GNSOإلى  GDD(تحدیث 

>-gnso-https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/sun
en-21jun15-1-working-gnso-working/audio< 

 اإلدارة أنھا بالغة األھمیة؟ما ھي العناصر التي وجد مجلس 

نظر مجلس اإلدارة بعنایة في التعلیقات العامة التي وردت بشأن تجدید اتفاقیة السجل، جنًبا إلى 
جنب مع ملخص وتحلیل تلك التعلیقات. واھتم مجلس اإلدارة أیًضا بالشروط التي وافق علیھا 

. وعلى الرغم من أن المجلس یعترف ICANNمشغل السجل كجزء من المفاوضات الثنائیة مع 
في تجدید اتفاقیة السجل،  URSبالشواغل التي أعرب عنھا بعض أعضاء المجتمع بشأن إدراج 

في تجدید اتفاقیة السجل یقوم على المفاوضات الثنائیة بین  URSإال أن المجلس الحظ أن إدراج 
ICANN اتفاقیة السجل على  ومشغل السجل، حیث أعرب مشغل السجل عن اھتمامھ بتجدید

 الجدید. gTLDأساس اتفاقیة سجل 
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) كآلیة حمایة IRTامتدحھ وزكاه فریق عمل تنفیذ التوصیات ( URSالحظ مجلس اإلدارة أن 
تقدیم رأیھا حول ما إذا  GNSOالجدیدة. ُطلب من  gTLD) لكل نطاقات RPMحقوق إلزامیة (

 GNSO) اتفقت مع سیاسة URSكانت آلیات حمایة بعض الحقوق المقترحة (والتي تضمنت 
الجدیدة وكان ذلك الخیار المناسب والفعال لتحقیق  gTLDالمقترحة بشأن مقدمة إلى نطاقات 
خدام ھذه المسألة وخلُصت إلى أن "است STI. راعت GNSOالمبادئ واألھداف المتضمنة في 

URS  ینبغي أن یتطلب آلیة حمایة حقوقRPM  لجمیع نطاقاتgTLD  الجدیدة." ذكرت منظمة
GNSO  أنURS .لم یكن متعارًضا مع أي من توصیات السیاسة الحالیة 

وصقلھ من خالل العملیة الموضحة ھنا، بما في ذلك  URSعلى الرغم من أنھ قد تم تطویر 
لیس  ICANN، إال أنھ لم یتم اعتماده كسیاسة إجماع وGNSOالمراجعة العامة والمناقشة في 

 gTLDجدیدة بخالف مقدمي طلبات برنامج  TLDلدیھا القدرة على جعلھا إلزامیة ألي نطاقات 
 .2012الجدید خالل عام  gTLDالجدید الذین قدموا خالل جولة 

من  إلزامًیا ألي URSوفًقا لذلك، ال تعتبر موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل خطوة لجعل 
، TRAVEL.الرائدة، وسیكون من غیر المناسب القیام بذلك. في حالة  TLDنطاقات المستوى األعلى 

 .ICANNكجزء من االقتراح في المفاوضات الثنائیة بین مشغل السجل و URSتم وضع إدراج 

الرائدة إلى  gTLDباإلضافة إلى ذلك، نظر مجلس اإلدارة في التعلیقات بشأن انتقال نطاقات 
الصیغة الجدیدة التفاقیة السجل. ویالحظ مجلس اإلدارة أن اتفاقیة السجل الموجودة تدعو إلى تجدید 

االتفاقیة االتفاقیة المفترض انتھاء صالحیتھا طالًما تم استیفاء شروط معینة. یخضع تجدید 
ومشغل السجل. تعتبر شروط  ICANNللتفاوض على بنود التجدید المقبولة على نحو معقول لدى 

التجدید التي وافق علیھا مجلس اإلدارة بمثابة نتیجة للمفاوضات الثنائیة التي تمت الدعوة إلیھا في 
 GNSOن ینتھك سیاسة اتفاقیة السجل الحالیة، واالنتقال إلى الصیغة الجدیدة من اتفاقیة السجل ل

المعمول بھا. وكما ھو موضح أدناه، توفر الصیغة الجدیدة التفاقیة السجل بعض المزایا التشغیلیة، 
باإلضافة إلى فوائد للمشتركین ومجتمع اإلنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي 

 ICANN، وقدرة  RAA(2013تتطلب استخدام المشتركین بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل (
 على تعیین مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ حال بلوغ حد الطوارئ لخدمات السجل الحرجة.

 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

مراجعة ألداء مشغل السجل مؤخراً بموجب اتفاقیة  ICANNكجزٍء من عملیة التجدید، أجرت 
 الحالیة. تبین أن مشغل السجل امتثل لواجباتھ التعاقدیة. TRAVEL.سجل 

 تقدم أیًضا موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل فوائد تقنیة وتشغیلیة إیجابیة. وبموجب تجدید
اتفاقیة السجل، في حال بلوغ أي حد من حدود الطوارئ ألداء وظائف السجل، یوافق مشغل السجل 

، والذي TLDلھا تعیین مشغل سجل مؤقت في حاالت الطوارئ لنطاق یجوز  ICANNعلى أن 
من شأنھ تخفیف المخاطر التي تھدد استقرار وأمن نظام اسم النطاق. وأیًضا سوف تسمح التنشئة 

 gTLDاالجتماعیة التنظیمیة التقنیة المقدمة من مشغل السجل باالمتثال ألحكام اتفاقیة برنامج 
. كما أن تجدید اتفاقیة TLDوحدة ومؤتمتة، األمر الذي سیسھل تشغیل الجدید الستخدام عملیات م

 .Specificaiton 11السجل یشمل أیًضا الضمانات في صیغة التزامات المصلحة العامة في وثیقة 

سیكون ھناك أیًضا تأثیرات إیجابیة على المشتركین وأمناء السجالت. سیوفر االنتقال إلى اتفاقیة 
جدید االتساق عبر جمیع السجالت مما یؤدي إلى بیئة أكثر قابلیة للتنبؤ ال gTLDسجل برنامج 

للمستخدمین النھائیین وأیًضا حقیقة أن التجدید المقترح التفاقیة السجل یتطلب أن یستخدم مشغل 
والذین یمثلون طرًفا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل  ICANNالسجل مشتركین معتمدین لدى 

)RAA (2013 .حیث سیوفر المزید من الفوائد لمشغلي السجل والمشتركین 



الجدید لمشغل السجل العتماد آلیات حمایة  gTLDحمایة صاحبي الحقوق: ستسمح اتفاقیة برنامج 
 حقوق إضافیة لحمایة صاحبي الحقوق.

(كالخطة اإلستراتیجیة أو خطة التشغیل أو  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 زانیة) أو على المجتمع، و/أو العامة؟المی

 TRAVEL.لتجدید اتفاقیة سجل  ICANNال یوجد أي تأثیر مالي كبیر متوقع في حال اعتماد 
المقترح. وتجدر اإلشارة إلى أنھ على الرغم من أنھ نتیجة للموافقة على تجدید اتفاقیة السجل، إال 

دوال  25.000دوالر أمریكي إلى  46.000أن رسوم التسجیل السنویة المتوقعة انخفضت من 
أمریكي. تتم مقاصة التأثیر المالي األسمي بالفوائد اإلضافیة للمشتركین ومجتمع اإلنترنت بما في 

ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تتطلب استخدام المشتركین بموجب اتفاقیة اعتماد أمین 
على تعیین مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ حال  ICANN، وقدرة  RAA(2013السجل (

 بلوغ حد الطوارئ لخدمات السجل الحرجة.

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

على  ICANNإذا وافقت  DNSال توجد أیة قضایا أمن أو استقرار أو مرونة متوقعة مرتبطة بـ 
 . وفي الواقع، یشمل التجدید المقترح التفاقیة السجل بنوًداTRAVEL.تفاقیة سجل التجدید المقترح ال

. DNSتھدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معینة تھدد أمن أو استقرار 
مسودة تجدید اتفاقیة  ICANN، نشرت ICANNكجزء من الوظیفة اإلداریة التنظیمیة لمنظمة 

 .2015مایو  12السجل للتعلیق العام بتاریخ 

 PRO.تجدید اتفاقیة سجل  .ه 

یولیو  7وحتى  2015مایو  28في عمل تعلیق عام في الفترة من  ICANN حیث، شرعت
2015 >-05-2015-renewal-comments/pro-https://www.icann.org/public

en-28 على التجدید المقترح التفاقیة سجل <
.PRO TLD >https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/travel-

en-25-02-2012.< >-https://www.icann.org/resources/unthemed
en-25-02-2012-pages/pro.< 

یشتمل على أحكام معدلة لتجعل اتفاقیة سجل  PRO.وحیث إن التجدید المقترح التفاقیة سجل 
.PRO  تتماشى مع صیغة اتفاقیة سجلgTLD .الجدید 

یولیو  7لمقترح التفاقیة السجل بتاریخ وحیث إنھ، تم إغالق منتدى التعلیقات العامة حول التجدید ا
) تعلیًقا، كلھا بواسطة أفراد ومؤسسات/مجموعات. تم 14أربعة عشر ( ICANNمع تلقي  2015

 تقدیم ملخص وتحلیل بالتعلیقات إلى مجلس اإلدارة.

في حین أنھ، تم تحدیث تجدید اتفاقیة السجل لیشمل األحكام القائمة المتعلقة بتسجیالت نطاق 
 المستوى الثالث.

 .UPROالتفاقیة سجل U )، اعتماد التجدید المقترح2015.09.28.06تقرر بموجب القرار رقم (
یصرح لھم باتخاذ مثل ھذه  والرئیس والمدیر التنفیذي، أو من ینوب عنھ (ینوبون عنھ)،

 اإلجراءات حسب االقتضاء الستكمال وتنفیذ االتفاقیة.
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 2015.09.28.06حیثیات القرار 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

اتفاقیة U("مشغل السجل")  Registry Services Corporationو ICANNلقد أبرم كل من 
 . تنتھي فترة اتفاقیةPROمن أجل تشغیل نطاق المستوى األعلى لـ. 2010سبتمبر  22في  Uالسجل
. تم نشر التجدید المقترح التفاقیة السجل ("تجدید 2015أكتوبر  20السابقة في PRO.سجل 

. في 2015یولیو  7إلى  2015مایو  28تفاقیة السجل" أو "االتفاقیة") للتعلیقات العامة في الفترة من ا
بواسطة  PRO TLD.ھذا الوقت، یعتمد مجلس اإلدارة تجدید اتفاقیة السجل الستمرار تشغیل 

 مشغل السجل.

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

مدھا مجلس اإلدارة أحكاًما معدلة لجعل االتفاقیة متماشیة مع یتضمن تجدید اتفاقیة السجل التي اعت
الجدید. وتشمل التعدیالت: تحدیث المواصفات التقنیة؛ وطلب إدراج  gTLDصیغة اتفاقیة سجل 

كالتزامات المصلحة العامة (التي یخضع إنفاذھا إلجراءات تسویة نزاعات  GACبعض ضمانات 
وطلب استخدام أمناء السجالت بموجب اتفاقیة اعتماد ؛ )PICDRPإلتزامات المصلحة العامة 

بعد التوصل إلى حد معین؛ وإزالة أقصى غطاء للسعر على رسوم السجل  2013أمین السجل 
 التي یمكن تحمیلھا للمشتركین.

من المقترح  PRO.من اتفاقیة  11على وجھ التحدید، قیود التسجیل الموجودة في الملحق 
 gTLDلتزامات المصلحة العامة القیاسیة المطبقة على جمیع برامج استبدالھا بمجموعة من ا

الجدیدة. ومع ذلك، فقد تم تحدیث التجدید المقترح التفاقیة السجل لیتضمن أحكاًما بشأن تسجیل 
 GACمن  3إلى  1الضمانات من  1أسماء نطاقات المستوى الثالث. وأیًضا، تمت إضافة الفئة 

. كما یلغي تجدید اتفاقیة السجل الغطاء على رسوم الخدمة التي Specificaiton 11إلى وثیقة 
مكنھا السجل للمشتركین من اجل أسماء النطاقات، ویعكس الموافقات السابقة بشأن األسماء 

 المحجوزة.

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

مایو  28من  PRO.سجل  فترة تعلیقات عامة حول التجدید المقترح التفاقیة ICANNأجرت 
، وأعقب ذلك تلخیص وتحلیل للتعلیقات. باإلضافة إلى ذلك، تشارك 2015یولیو  7حتى  2015

ICANN  في مفاوضات ثنائیة مع مشغل السجل للموافقة على حزمة من الشروط إلدراجھا في
 تجدید اتفاقیة السجل المنشور للتعلیق العام.

 رھا المجتمع؟ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثا

) عضًوا من أعضاء المجتمع في فترة التعلیق العام. أثار أعضاء المجتمع 14شارك أربعة عشر (
 شاغلین رئیسین في تعلیقاتھم:

  انتقال نطاقات المستوى األعلىTLD  الرائدة إلى شكل من أشكال اتفاقیة سجل
gTLD  الجدید: عبرت بعض التعلیقات العامة عن قلقھا إزاء عملیةICANN 

الجدید كنقطة انطالق لتجدید اتفاقیات السجل من أجل  gTLDالستخدام اتفاقیة سجل 
. یقترح ھؤالء المعلقین أن اتخاذ مثل ھذا الموقف لھ تأثیر على gTLDنطاقات 

الجدید (على سبیل المثال، إجراء  gTLDتحویل إجراءات حل نزاع تفویض ما بعد 
اریة وإجراء حل نزاع التزامات الموحد السریع حل نزاع تفویض ما بعد العالمة التج
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)URS إلى األمر الواقع لسیاسات اإلجماع دون اتباع اإلجراءات المنصوص علیھا (
المتعلقة بإنشائھا. من ناحیة أخرى، دعمت التعلیقات   ICANNفي اللوائح الداخلیة لـ

إلیھ عبر اتفاقیات السجل وأشارت إلى أن  ICANNاألخرى االتساق الذي تسعى 
 االنتقال إلى الصیغة الجدیدة من االتفاقیة ھو جزء من المفاوضات الثنائیة المسموح بھا.

 ) إدراج تعلیق موحد سریعURS) وإجراء حل نزاع العالمة التجاریة (PDDRP (
وضع الرائدة دون الرجوع إلى عملیة  TLDفي تجدیدات نطاقات المستوى األعلى 

): عبرت معظم التعلیقات التي وردت عن اعتراضھا على إدراج PDPالسیاسة (
URS  بالتجدید المقترح التفاقیة سجل.PRO مدعیین أن ،URS  یمكنھ أن تصبح

بأكملھ من  ICANNالتي یشارك فیھا مجتمع  PDPسیاسة إجماع فقط بعد عملیة 
 gTLDعلى نطاق  URSأصحاب المصلحة. اقترح ھؤالء المعلقین أیًضا فرض 

رائد عبر عملیة التعاقد ھو تدخل غیر مقبول للعاملین في عملیة اتخاذ القرارات. من 
في تجدید اتفاقیة  URSناحیة أخرى، أعربت بعض التعلیقات عن دعمھا إلدراج 

السجل، مشیرة إلى أن المسجلین أحرار في االنطالق لمدى مدى أبعد من حمایة الحد 
 .PDP یحتاجون إلى األدنى من الحقوق وال

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

وكجزء من المداوالت، استعرض مجلس اإلدارة مواد متنوعة، تشمل، على سبیل المثال ال الحصر 
 المواد والمستندات التالیة:

 التجدید المقترح التفاقیة سجل .PRO  وملحقاتھا
>-renewal-comments/pro-https://www.icann.org/public

en-28-05-2015< 

  التجدید المقترح النظیف والمحدث التفاقیة السجل مع خطوط حمراء لیعكس األحكام
 توى الثالثالواردة بشأن تسجیل أسماء نطاقات المس

 التعلیقات العامة 

  ملخص التعلیقات العامة وتحلیلھا
>-https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued

en.pdf-18aug15-renewal-pro-comments-report < 

  تقریر فریق مراجعة التنفیذ
)IRT:( -final-gtlds/irt-https://archive.icann.org/en/topics/new

en.pdf-y0929ma-protection-trademark-report 

  تقریر قضایا العالمات التجاریة الخاصة
)STI:( -2009-2-https://www.icann.org/news/announcement

en-17-12 

  اتفاقیة سجل.PRO  الحالیة
> -pages/pro-https://www.icann.org/resources/unthemed

en-25-02-2012< 
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  2014ینایر  9تم تحدیثھا في  –اتفاقیة السجل األساسیة 
>http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/ 

en.pdf-09jan14-approved-agreement< 

  جلسة عملGNSO  في  2015یونیو  21فيICANN ،53  بونیس آیرس
: GNSOإلى  GDD(تحدیث 

> -gnso-https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/sun
en-21jun15-1-working-gnso-working/audio< 

 یة؟ما ھي العناصر التي وجد مجلس اإلدارة أنھا بالغة األھم

نظر مجلس اإلدارة بعنایة في التعلیقات العامة التي وردت بشأن تجدید اتفاقیة السجل، جنًبا إلى 
جنب مع ملخص وتحلیل تلك التعلیقات. واھتم مجلس اإلدارة أیًضا بالشروط التي وافق علیھا 

. وعلى الرغم من أن المجلس یعترف ICANNمشغل السجل كجزء من المفاوضات الثنائیة مع 
في تجدید اتفاقیة السجل،  URSالشواغل التي أعرب عنھا بعض أعضاء المجتمع بشأن إدراج ب

في تجدید اتفاقیة السجل یقوم على المفاوضات الثنائیة بین  URSإال أن المجلس الحظ أن إدراج 
ICANN  ومشغل السجل، حیث أعرب مشغل السجل عن اھتمامھ بتجدید اتفاقیة السجل على

 الجدید. gTLDجل أساس اتفاقیة س

) كآلیة حمایة IRTامتدحھ وزكاه فریق عمل تنفیذ التوصیات ( URSالحظ مجلس اإلدارة أن 
تقدیم رأیھا حول ما إذا  GNSOالجدیدة. ُطلب من  gTLD) لكل نطاقات RPMحقوق إلزامیة (

 GENO) اتفقت مع سیاسة URSكانت آلیات حمایة بعض الحقوق المقترحة (والتي تضمنت 
الجدیدة وكان ذلك الخیار المناسب والفعال لتحقیق  gTLDالمقترحة بشأن مقدمة إلى نطاقات 
ھذه المسألة وخلُصت إلى أن "استخدام  STI. راعت GNSOالمبادئ واألھداف المتضمنة في 

URS  ینبغي أن یتطلب آلیة حمایة حقوقRPM  لجمیع نطاقاتgTLD  الجدیدة." ذكرت منظمة
GNSO  أنURS  یكن متعارًضا مع أي من توصیات السیاسة الحالیة.لم 

وصقلھ من خالل العملیة الموضحة ھنا، بما في ذلك  URSعلى الرغم من أنھ قد تم تطویر 
لیس  ICANN، إال أنھ لم یتم اعتماده كسیاسة إجماع وGNSOالمراجعة العامة والمناقشة في 

 gTLDدة بخالف مقدمي طلبات برنامج جدی TLDلدیھا القدرة على جعلھا إلزامیة ألي نطاقات 
 .2012الجدید خالل عام  gTLDالجدید الذین قدموا خالل جولة 

إلزامًیا  URSوفًقا لذلك، ال تعتبر موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل خطوة لجعل 
حالة  الرائدة، وسیكون من غیر المناسب القیام بذلك. في TLDألي من نطاقات المستوى األعلى 

.PRO تم وضع إدراج ،URS  كجزء من االقتراح في المفاوضات الثنائیة بین مشغل السجل
 .ICANNو

الرائدة إلى  gTLDباإلضافة إلى ذلك، نظر مجلس اإلدارة في التعلیقات بشأن انتقال نطاقات 
إلى تجدید  الصیغة الجدیدة التفاقیة السجل. ویالحظ مجلس اإلدارة أن اتفاقیة السجل الموجودة تدعو

االتفاقیة المفترض انتھاء صالحیتھا طالًما تم استیفاء شروط معینة. یخضع تجدید االتفاقیة 
ومشغل السجل. تعتبر شروط  ICANNللتفاوض على بنود التجدید المقبولة على نحو معقول لدى 

الدعوة إلیھا في التجدید التي وافق علیھا مجلس اإلدارة بمثابة نتیجة للمفاوضات الثنائیة التي تمت 
 GNSOاتفاقیة السجل الحالیة، واالنتقال إلى الصیغة الجدیدة من اتفاقیة السجل لن ینتھك سیاسة 

المعمول بھا. وكما ھو موضح أدناه، توفر الصیغة الجدیدة التفاقیة السجل بعض المزایا التشغیلیة، 
امات المصلحة العامة، والتي باإلضافة إلى فوائد للمشتركین ومجتمع اإلنترنت بما في ذلك التز
 ICANN، وقدرة  RAA(2013تتطلب استخدام المشتركین بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل (

 على تعیین مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ حال بلوغ حد الطوارئ لخدمات السجل الحرجة.

http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/%20agreement-approved-09jan14-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/%20agreement-approved-09jan14-en.pdf
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 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

مراجعة ألداء مشغل السجل مؤخراً بموجب اتفاقیة  ICANNكجزٍء من عملیة التجدید، أجرت 
 الحالیة. تبین أن مشغل السجل امتثل لواجباتھ التعاقدیة. PRO.سجل 

تقدم أیًضا موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل فوائد تقنیة وتشغیلیة إیجابیة. وبموجب 
في حال بلوغ أي حد من حدود الطوارئ ألداء وظائف السجل، یوافق مشغل تجدید اتفاقیة السجل، 

، TLDیجوز لھا تعیین مشغل سجل مؤقت في حاالت الطوارئ لنطاق  ICANNالسجل على أن 
والذي من شأنھ تخفیف المخاطر التي تھدد استقرار وأمن نظام اسم النطاق. وأیًضا سوف تسمح 

قنیة المقدمة من مشغل السجل باالمتثال ألحكام اتفاقیة برنامج التنشئة االجتماعیة التنظیمیة الت
gTLD  الجدید الستخدام عملیات موحدة ومؤتمتة، األمر الذي سیسھل تشغیلTLD كما أن .

تجدید اتفاقیة السجل یشمل أیًضا الضمانات في صیغة التزامات المصلحة العامة في وثیقة 
Specificaiton 11  من  3إلى  1ضمانات من ال 1بما في ذلك الفئةGAC. 

سیكون ھناك أیًضا تأثیرات إیجابیة على المشتركین وأمناء السجالت. سیوفر االنتقال إلى اتفاقیة 
الجدید االتساق عبر جمیع السجالت مما یؤدي إلى بیئة أكثر قابلیة للتنبؤ  gTLDسجل برنامج 

للمستخدمین النھائیین وأیًضا حقیقة أن التجدید المقترح التفاقیة السجل یتطلب أن یستخدم مشغل 
والذین یمثلون طرًفا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل  ICANNالسجل مشتركین معتمدین لدى 

)RAA (2013 یوفر المزید من الفوائد لمشغلي السجل والمشتركین.حیث س 

الجدید لمشغل السجل العتماد آلیات حمایة  gTLDحمایة صاحبي الحقوق: ستسمح اتفاقیة برنامج 
 حقوق إضافیة لحمایة صاحبي الحقوق.

(كالخطة اإلستراتیجیة أو خطة التشغیل أو  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 المیزانیة) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

 المقترح. PRO.لتجدید اتفاقیة سجل  ICANNال یوجد أي تأثیر مالي كبیر متوقع في حال اعتماد 

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

على  ICANNإذا وافقت  DNSأمن أو استقرار أو مرونة متوقعة مرتبطة بـ  ال توجد أیة قضایا
. وفي الواقع، یشمل التجدید المقترح التفاقیة السجل بنوًدا PRO.التجدید المقترح التفاقیة سجل 

تھدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معینة تھدد أمن أو استقرار 
DNS كجزء من الوظیفة اإلداریة التنظیمیة لمنظمة .ICANN نشرت ،ICANN  مسودة تجدید

 .2015مایو  28اتفاقیة السجل للتعلیق العام بتاریخ 

 ،2015.09.28.02و ،2015.09.28.01صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة لصالح القرارات 
. وتغیب كل من 2015.09.28.06و 2015.09.28.05، و2015.09.28.04و ،2015.09.28.03و

 ولفغانغ كالین وأیریكا مانن وبراس تونكن عن الحضور للتصویت على القرارات. وتم تنفیذ القرارات.

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 2016في یونیو  ICANNالتعاقد على مكان اجتماع  .أ 

 ICANNقدمت شیرین شلبي، رئیس اللجنة المالیة، بند جدول األعمال. المكان المقترح الجتماع 
ھو مدینة بنما في بنما. وأشارت شیرین إلى أن التكلفة اإلجمالیة للمكان أسعارھا  2016یونیو 

تنافسیة وتقارن ایجابًیا مع أماكن االجتماعات األخرى، وھي سنغافورة، بوینس آیرس، ودبلن. 



"، سیكون النوع األول من االجتماع العام "ب 2016وناقش مجلس اإلدارة أن اجتماع یونیو 
 ICANNوالذي یشمل أیام أقل وأحداث أقل بالمقارنة مع االجتماعین اآلخرین من اجتماعات 

 القیاسیة العامة في السنة.

 اقترحت شرین وأیدھا جورج سادوسك في االقتراح التالي، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

في منطقة أمریكا الالتینیة/ ودول  2016تنوي عقد اجتماعھا العام الثاني لعام  ICANNحیث إن 
 الكاریبي.

وحیث أنھى فریق العمل استعراًضا شامالً ألماكن االجتماعات المقترحة في أمریكا 
 الالتینیة/الكاریبي وتبین لھ أن المكان المحدد في مدینة بنما، في بنما ھو المناسب أكثر.

ارة الرئیس والمدیر التنفیذي، یفوض مجلس اإلد ،)2015.09.28.07تقرر بموجب القرار رقم (
 أو من ینوب عنھ، بإبرام جمیع التعاقدات والنفقات الالزمة لفندق االستضافة/مركز االتفاقیة لالجتماع

 ملیون دوالر أمریكي. 1.1في مدینة بنما، بمبلغ ال یتخطى  2016في یونیو   ICANNالعام لـ

)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار سریة 2015.09.28.08تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى أن یحدد  ICANNمن لوائح  5.2ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 الرئیس والمدیر التنفیذي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة.

 – 2015.09.28.07الحاضرین لصالح القرارین صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة 
. وتغیب كل من ولفغانغ كالین وأیریكا مانن وبراس تونكن عن الحضور 2015.09.28.08

 للتصویت على القرارات. وتم تنفیذ القرارات.

 2015.09.28.08 - 2015.09.28.07حیثیات القرارین 

الث مرات في العام تستضیف العامة الدولیة، حالیا لث ICANNكجزء من جدول اجتماعات 
ICANN  اجتماعا في منطقة جغرافیة مختلفة (على النحو المحدد في لوائحICANN .(الداخلیة 

، یقع 2016أكتوبر تشرین األول  30-27، المقرر عقده في الفترة من 56رقم  ICANNاجتماع 
في المنطقة الجغرافیة أمریكا الالتینیة / دول الكاریبي. وقد ُنشرت دعوة لتقدیم توصیات بشأن 

. وأرسل 2015مارس  23مكان انعقاد االجتماع في منطقة أمریكا الالتینیة/دول الكاریبي یوم 
 .ICANNاف مقترًحا إلى العدید من األطر

وقد أجرى طاقم العمل تحلیالً شامالً لجمیع العروض وكذلك المواقع األخرى، وأعدوا ورقة لتحدید 
rg/ http://meetings.icann.oتلك العروض التي تلبي معاییر اختیار االجتماع (راجع

criteria-selection-location واستناًدا إلى المقترحات والتحلیل، فقد حددت .(ICANN 
 .56رقم  ICANNمدینة بنما، موقًعا لعقد اجتماع 

كما أجرى مجلس اإلدارة مراجعة لتقریر فریق العمل عن استضافة االجتماع في مدینة بنما، وقرر 
 واردة في معاییر اختیار االجتماعات، باإلضافة إلى التكالیفبأن المقترح قد استوفى العوامل األساسیة ال

 .2016العام لشھر یونیو  ICANNذات الصلة للمنشآت التي وقع علیھا االختیار وذلك بالنسبة الجتماع 

في استضافة االجتماع وتقدیم دعم السفر عند  ICANNوسوف یكون ھناك تأثیر مالي على 
الضرورة، وعلى المجتمع في تحمل تكالیف السفر لحضور االجتماع. لكن ھذا التأثیر ستتم 
مواجھتھ بغض النظر عن مكان انعقاد االجتماع. ھذا اإلجراء لیس لھ أي تأثیر على أمن أو 

 .DNSاستقرار نظام اسم النطاق 

http://meetings.icann.org/%20location-selection-criteria
http://meetings.icann.org/%20location-selection-criteria
http://meetings.icann.org/%20location-selection-criteria


 .56رقم  ICANNیتوجھ مجلس اإلدارة بالشكر لجمیع من أوصوا بمواقع الجتماع 

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

 الجدیدة ERP.التعاقد واإلنفاق لمبادرة  .ب 

یة بأن یوافق قدمت شیرین شلبي، رئیس اللجنة المالیة، بند جدول األعمال. توصي اللجنة المال
) للوقوف على حل ERPمجلس اإلدارة على التعاقد وتنفیذ التخطیط المتكامل لموارد المؤسسات (

جدید لیحل محل البنیة التحتیة الحالیة للنظام للمكتب الخلفي للشؤون المالیة والموارد البشریة 
كامل تحت نظام مت ERPوالمشتریات، والتي تدعم المنظمة بأكملھا. سیؤدي تأمین وتنفیذ حل 

واحد من للسجل إلى تحسین قدرة النظم، وإمكانیة تقدیم التقاریر العالمیة والتحلیل واإلنتاجیة 
والكفاءات متعددة الوظائف، وتعزیز الرقابة الداخلیة. وأشارت شیرین أیًضا إلى أن تنفیذ حل 

ERP .جدید ھو األكثر اقتصادیة عند محاولة تنقیح النظام القائم 

 شرین وأیدھا راي بلزاك في االقتراح التالي، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي: واقترحت

بحاجة إلى االستحواذ على حل متكامل لتخطیط موارد المؤسسات  ICANNفي حین، أن 
)ERP.( 

راجعت اآلثار  2015سبتمبر  11وحیث إنھ، خالل اجتماع اللجنة المالي لمجلس اإلدارة في 
 الجدیدة، والنظر في بدائل. ERPالمالیة المترتبة على مبادرة 

وحیث استعرض بعض أعضاء مجلس إدارة لجنة المخاطر للحل المقترح لتخطیط موارد 
 واإلجراءات المفیدة للحد منھا. المؤسسات وقدموا توجیھات للعاملین بشأن المخاطر

وحیث أوصى كل من العاملین واللجنة المالیة بأن ُیعھد إلى مجلس اإلدارة بتفویض الرئیس 
والمدیر التنفیذي، أو من ینوب عنھ (ینوبون عنھم)، التخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة لتنفیذ العقود 

رجعیة لھذه الورقة، ودفع جمیع الجدیدة، على النحو المبین في المواد الم ERPلمبادرة 
 المصروفات الضروریة وفًقا لتلك العقود.

)، أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي، 2015.09.28.09تقرر بموجب القرار (
أو من ینوب عنھ (ینوبون عنھم)، باتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة لتنفیذ عقود حل تخطیط موارد 

النحو المبین في المواد المرجعیة لھذه الورقة، ودفع كل المصروفات المؤسسات الجدید، على 
 الالزمة لتلك العقود.

)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار سریة 2015.09.28.10تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى أن یحدد  ICANNمن لوائح  5.2ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 دیر التنفیذي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة.الرئیس والم

 – 2015.09.28.09صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لصالح القرارین 
 . وتغیب إیریكا مان عن التصویت على القرارات. وتم تنفیذ القرارات.2015.09.28.10

 2015.09.28.10 – 2015.09.28.09حیثیات القرارین 

في الحجم والتعقید على مدى السنوات الخمس الماضیة بعدة طرق بما في ذلك  ICANNلقد نمت 
سبیل المثال ال الحصر ما یلي: (أ) ارتفاع عدد العاملین بمعدل ثالث أضعاف؛ و(ب) توسع 

حضورھا العالمي إلى ثالثة محاور وعدة مراكز مشتركة؛ و(ج) أصبحت العملیات أكثر عالمیة 



نفسھ، تم تصمیم وتنفیذ البنیة التحتیة لألنظمة المالیة لألقسام اإلداریة،  وتعقیًدا. وفي الوقت
والموارد البشریة والمشتریات التي تدعم المنظمة الحالیة قبل خمس سنوات على األقل. سیؤدي 

متكامل تحت نظام واحد من للسجل إلى تحسین قدرة النظم، وإمكانیة تقدیم  ERPتأمین وتنفیذ حل 
المیة والتحلیل واإلنتاجیة والكفاءات متعددة الوظائف، وتعزیز الرقابة الداخلیة، ومن ثم التقاریر الع
 نحو التمیز التشغیلي. ICANNتسریع تقدم 

أجرى العاملون تحلیالً شامالً للخیارین المتاحین: (أ) إعادة تجھیز المجموعات الحالیة للنظم من 
ات حیثما أمكن ذلك؛ و(ب) تنفیذ حل متكامل أجل عمل تحسین طفیف في قدراتھا وتطویر الواجھ

. وعلى الرغم من أن تكلفة الخیار التحدیثي ستكون أقل في السنة األولى، إال إن التكالیف  ERPلـ
المتكامل، حیث سیتطلب التحدیث إدخال  ERPاإلجمالیة لمدة خمس سنوات ستتجاوز بكثیر خیار 

إلى ذلك، فإن إدخال إصالحات ھامشیة فقط  إصالحات كبیرة خالل السنوات الخمس. وباإلضافة
قد تعمل على تحسین إمكانات وكفاءات األقسام اإلداریة، وستتطلب تطویر واجھات باھظة الثمن 
ومعقدة وتحتاج إلى صیانات كبیرة إلى جانب مجموعة ناتجة من اإلمكانات أقل بكثیر من الحل 

 المتكامل.

  فعاالً من حیث التكلفة األكثر قابلیة لالستمرار.المتكامل، حالً  ERPونتیجة لذلك، یعتبر حل 

 وقد تم تصمیم مشروع حل تخطیط موارد المؤسسات المتكامل على النحو التالي:

تم النظر إلى المشروع في وقت مبكر ولكن تأخر حتى توفرت الموارد البشریة  الموارد الداخلیة:
دة عمل ذات صلة إلى مستوى كاف من المؤھلة ذات الخبرة الواسعة ضمن العاملین وفي كل وح

النضج (تكنولوجیا المعلومات، والمالیة، والموارد البشریة، والمشتریات). وبالتعاقد مع المدیر 
، فعلى 2015ونائب رئیس القسم المالي في مارس  2014المسؤول عن تقنیة المعلومات في عام 

الكبیرة، وتم استیفاء الشروط. تشتمل  حد سواء كل منھم لدیھ خبرة كبیرة في تنفیذ مشاریع النظم
 الموارد الداخلیة على:

ثالثة فرق خبراء في ھذا المجال: كل منھا یتضمن مستویین من الخبراء (قائد،  .1
 وخبیر لكل وظیفة)

تم إدراج أربعة موارد إلعادة الملء تغطي فترة التصمیم والتنفیذ لضمان أن العملیات  .2
 ERPالیومیة یتم تنفیذھا بینما یتم توفیر تركیز خبیر متمرس على مشروع 

 .ERPمدیر مشروعات متخصص (تم التعاقد معھ) یتمتع بخبرة واسعة في تنفیذ  .3

دیر مخضرم في تقنیة المعلومات ثالثة موارد في مجال تكنولوجیا المعلومات: م .4
(اإلشراف واإلدارة)، ومحلل ألعمال تكنولوجیا المعلومات ومدیر تكنولوجیا 

 معلومات (واحًدا للموارد البشریة، واحًدا للقسم المالي/ المشتریات)

، والمسؤول الرئیس CIIOلجنة توجیھیة تتضمن: كبیر موظفي االبتكار والمعلومات  .5
 والمدیر المسؤول عن تكنولوجیا المعلومات CFOر المالي ، والمدیCOOللعملیات 

 مْورد إدارة تغییر الموارد البشریة (مطلوب تعیینھ) .6

 المضمنة منذ بدایة المشروع. ERMاستعراضات  .7



 الموارد الخارجیة:

األكبر شبكة واسعة من شركاء األعمال المعتمدین فضالً عن  ERPیمتلك مزودو  .8
 .ICANNموارد االستشارات الداخلیة التي سوف تتوجھ بھا 

االستشاریین التقنیین األكثر تأھیالً من خالل عملیة المقابالت  ICANNستحدد  .9
 الفردیة.

 ):SaaSالحل الفني: نموذج برمجیات ترخیص (

 للتكوین، یستخدمھا جمیع عمالء موفر الحل منصة مستندة إلى الویب وجاھزة .10

یقوم كل عمیل بتكوین مجموعة واسعة من اإلمكانات، من أجل احتیاجات وحدة عملھ  .11
 (ال یوجد تطویر البرمجیات، وال تخصیص)

لكل وظیفة، تم تصمیم مجموعة من العملیات القیاسیة واالختیاریة على أساس العملیة  .12
 م، والجاھزیة للتكوین.وأفضل ممارسات المراقبة والتحك

یتم تحدیث المنصة بصورة منتظمة، ولھا خارطة طریق غنیة باإلمكانات الجدیدة  .13
 متوفرة لجمیع العمالء في البرنامج دون أي تكلفة إضافیة

التفاقیات مستوى الخدمة  SaaSیتم مراقبة أداء النظام وإدارتھ بواسطة موردي  .14
)SLA( 

 أمن النظام:

یم استراتیجیة تحویل بیانات بخطوات متعددة بما في ذلك نقل البیانات: تم تصم .15
 االختبار والتسویة وعملیة التحقق من الصحة.

بتحویل البیانات االنتقائیة التاریخیة وجمیع بیانات  ICANNستقوم  .1
 الملف الرئیسي.

وسیتم اختبار جمیع البرامج المحولة على نحو شامل للتأكد من دقتھا  .2
 واكتمالھا.

بإجراء اختبار للوحدة، واثنین من غرفة قیادة المؤتمر  ICANNستقوم  .3
)CRP( حیث یتم اختبار عملیاتنا التجاریة لتكوین النظام وتحویل ،

 ملفات البیانات.

تجربة أعمال سوى تحاكي العملیات التجاریة  ICANNسوف ُتجري  .4
الفعلیة من البدایة إلى النھایة (على سبیل المثال، طلب النقدیة 

ى الدفع) باإلضافة إلى اختبار كامل لتحویل البیانات والحصول عل
 التاریخیة والملف الرئیسي.



) استعراض التعافي من RFPأمن البیانات: تتضمن عملیة طلب تقدیم المشاریع ( .16
الكوارث، وبیانات مركز إدارة العملیات، وتشفیر البیانات، وسجالت البیانات، وبیئة 

ERP الحصریة لـICANN: 

بتكوین أعلى المعاییر العالمیة ألمن البیانات، والتي  ICANNستقوم  .1
تشمل تشفیر البیانات، وإدارة عناصر التحكم في الوصول والوصول 

إلى سجالت النظام ومراجعتھا، وتكوین أمن الوصول على أساس 
 الضوابط الداخلیة الجیدة.

ة المالیة لمجلس وعالوة على ذلك، استعرض مجلس اإلدارة توصیات العاملین وتوصیات اللجن
 الجدیدة. ERPاإلدارة للتعاقد وسلطة اإلنفاق ألحد حلول 

الجدید. یتم تضمین ھذا التأثیر حالًیا في  ERPلتنفیذ حل  ICANNسیكون ھناك تأثیر مالي على 
. ولن یكون 2015یونیو  25التي أقرھا المجلس في  16خطة التشغیل والموازنة للسنة المالیة 

 ر مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.لھذا اإلجراء تأثی

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

 USG IANAتكالیف نقل إشراف  -إطالق صندوق االحتیاطي  . ت

إنفاق قدمت شیرین شلبي، رئیس اللجنة المالیة، بند جدول األعمال. وسمح مجلس اإلدارة سابًقا ب
والمتعلقة بمبادرة  15أموال من صندوق االحتیاطي لتغطیة التكالیف المتكبدة في السنة المالیة 

ملیون دوالر أمریكي.  7بمبلغ ال یتجاوز  IANAانتقال دور إشراف الحكومة األمیركیة على 
نة المالیة یتجاوز المبلغ اإلجمالي لتكالیف مشروع انتقال الحكومة األمیركیة حالًیا مبلغ المواز

ملیون دوالر) بسبب التكالیف اإلضافیة  8.7(التكالیف المتكبدة اآلن  15الموضوع للسنة المالیة 
 CCWGللمستشار القانوني الخارجي المستقل الذي وضع في مكانھ بناًء على طلب من 

. وعلى ھذا النحو، توصي اللجنة المالیة بأن یأذن مجلس اإلدارة بتحریر األموال من CWGو
 ملیون دوالر أمریكي للتكلفة المتكبدة. 1.7الصندوق االحتیاطي لتغطیة مبلغ إضافي وقدره 

شارك مجلس اإلدارة في مناقشة بشأن المبلغ الكبیر الذي تم تكبده والمتعلق بمبادرة إنتقال دور 
. أعرب العدید من أعضاء مجلس اإلدارة عن قلقھم بشأن IANAإشراف الحكومة األمریكیة على 

مسؤولیة والتدابیر الكافیة لمراقبة التكالیف على العمل في المستقبل وذلك لمنع وجود تكالیف في ال
غیر محلھا. وناقش مجلس اإلدارة أیًضا وضع معاییر وتوقعات عن أي نفقات مماثلة في المستقبل. 

لتعویض  واستكشف مجلس اإلدارة أن ھناك إمكانیة التخاذ تدابیر التوفیر في التكالیف الداخلیة
المبلغ الذي تم سحبھ من الصندوق االحتیاطي. وناقش المجلس أیًضا ضرورة مراجعة التكالیف 

، 17و 16ومسارات المصروفات، وتوقعات صندوق االحتیاطي، وتقدیرات السنتین المالیتین 
وخطة التشغیل للخمس سنوات من أجل وضع توصیات بشأن كیفیة الحفاظ على الصندوق 

 ض النفقات.االحتیاطي وخف

 اقترحت شیرین وأیدھا جونزالو نافارو في االقتراح التالي، واتخذ المجلس اإلجراء التالي:

، ّخول مجلس اإلدارة السحب من صندوق االحتیاطي لتغطیة 2015أبریل  26وحیث إنھ في 
یركیة المتعلقة بمبادرة انتقال دور إشراف الحكومة األم 15التكالیف المتكبدة في السنة المالیة 

 ملیون دوالر. 7بمبلغ ال یتجاوز  IANA على

ملیون دوالر، بما في  8.7وھي  15التكالیف الفعلیة خالل السنة المالیة  ICANNفي حین تكبدت 
 ملیون دوالر تقریًبا. 3.1ذلك التكالیف غیر المتوقعة لمشورة قانونیة مستقلة بـ



والذي ینص على أن مجلس  2015یونیو  25في حین، یكرر مجلس اإلدارة بیانھ الصادر في 
اإلدارة "ملتزم بدعم المجتمع في الحصول على المشورة التي یحتاجھا في وضع التوصیات 

الخاصة بھ دعًما لمعلیة النقل، واإلشارة كذلك إلى أھمیة التأكد من أن األموال المعھود بھا إلى 
ICANN عرفة المجتمع یتم استخدامھا بطرق مسئولة وكافیة. كما أنھ یوصى بتأكید استمراریة بم

التدابیر التي تتم في الرقابة على التكالیف على األعمال المستقبلیة التي سیقوم بھا االستشاري 
https://www.icann.org/resources/board-المستقل." (راجع

en#2.c-25-06-2015-material/resolutions.( 

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

 ملیون دوالر ووافق المجلس على ذلك. 8.7بمبلغ ال یتجاوز  USG IANAاإلشراف على 

یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي،  ،)2014.09.28.11تقرر بموجب القرار رقم (
لتكالیف المتكبدة في أو من ینوب (ینوبون) عنھ، بسحب األموال من الصندوق االحتیاطي لتغطیة ا

بمبلغ ال  IANA المتعلقة بمبادرة نقل دور إشراف الحكومة األمیركیة على 2015السنة المالیة 
 ملیون دوالر أمریكي. 8.7یتجاوز 

صوت اثنى عشر عضًوا من أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون لصالح القرار 
. وامتنع 2015.09.28.11. وصوت راي بلزاك ووكو واي وو ضد القرار 2015.09.28.11

 وولفغانغ عن التصویت. وتغیب إیریكا مان عن التصویت على القرار. وجرى تنفیذ القرار.

 2015.09.28.11حیثیات القرار 

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

وأعمال المساءلة)  USG IANA(بما في ذلك كال من وضع مقترح انتقال دور اإلشراف على 
 . ICANNأمًرا مھًما لـ

 معتبًرا أن طبیعتھا االستثنائیة والمبلغ الكبیر المتوقع تكبده من التكالیف، وتمویل ھذا المشروع ال یمكن
 السنویة التشغیلیة. وفًقا لذلك، عندما اعتمد مجلس اإلدارة الخطة ICANNخالل عائدات  تقدیمھ من

 ملیون دوالر) 7، شملت التمویل المتوقع لتكالیف المشروع (2015التشغیلیة والمیزانیة للسنة المالیة 
 من خالل السحب المقابل من صندوق االحتیاطي.

لھذا المشروع، اعتمد مجلس اإلدارة سحوبات  2015وحیث تم تكبد التكالیف خالل السنة المالیة 
 2015األموال المخطط لھا من الصندوق االحتیاطي لتغطیة التكالیف الفعلیة المتكبدة في السنة المالیة 

 ملیون دوالر 7، بما یصل إلى IANA المتعلقة بمبادرة انتقال دور إشراف الحكومة األمریكیة على
 .2015أمریكي متضمنة في الخطة التشغیلیة والمیزانیة المعتمدة من قبل المجلس للسنة المالیة 

ملیون دوالر  8.7لھذا المشروع  15كما بلغ إجمالي التكالیف الفعلیة المتكبدة خالل السنة المالیة 
ق االحتیاطي وذلك ما أذن ملیون دوالر من الصندو 7وبالتالي تجاوز المبلغ اإلجمالي للسحب وھو 

في طریقھا للحصول على  ICANN، تسیر 2015.04.26.17بھ مجلس اإلدارة في القرار 
موافقة من مجلس اإلدارة لسحب األموال من الصندوق االحتیاطي للمبلغ الكلي للتكالیف الفعلیة 

على أمن واستقرار  ملیون دوالر أمریكي. ولن یكون لھذا اإلجراء تأثیر مباشر 8.7المتكبدة بقیمة 
 ومرونة نظام اسم النطاق.

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

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en%232.c
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en%232.c
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en%232.c


 الجدید: الطریق إلى الجوالت المستقبلیة gTLDبرنامج  . ث

قدم أكرم عطا هللا، رئیس قسم النطاقات العالمیة، بند جدول األعمال. وقد ُطلب من مجلس اإلدارة 
الجدید. تجري استعراضات  gTLDالنظر في العملیة والجدول الزمني لجولة إضافیة من برنامج 

حالًیا. وناقش المجلس أھمیة وجود جمیع االستعراضات واكتمال تقییم  2012للجولة 
االستعراضات قبل تفعیل الدور في الجولة المقبلة، حیث إن االستعراضات وتقییماتھا ستقدم 

ستقام الجولة المقلبة وكیفیة القیام بھا. وبمجرد االنتھاء من استعراضات معلومات عن متى 
المجتمع وتقیماتھ، سیكون مجلس اإلدارة قادًرا على اقتراح جدول زمني لبدء الجولة القادمة من 

  الجدید. gTLDبرنامج 

اإلجراء  وتقدم كریس دیسبیین باقتراح القرار التالي وأیدتھ شیرین شلبي، واتخذ مجلس اإلدارة
 التالي:

 الصادر عن مجلس اإلدارة للمرة الثانیة على التزام 2012.02.07.05حیث أكد القرار 
ICANN  بافتتاح الجولة اإلضافیة لبرنامجgTLD .الجدید كأمر عاجل قدر اإلمكان 

 الجدید جاریة حالًیا. gTLDمن برنامج  2012في حین، أن استعراضات الجولة 

في حین ذلك، یشجع مجلس اإلدارة أصحاب المصلحة على المشاركة في العملیة من أسفل إلى 
 الجدید. gTLDأعلى لمراجعة وتطویر الجوالت المقبلة من برنامج 

العاملین على  ICANN)، یوجھ مجلس إدارة 2015.09.28.12( وبموجب القرار رقم
الجدید كما كان مقرًرا، ویشجع أصحاب المصلحة من  gTLDاالستمرار في استعراضات برنامج 

 المجتمع على المشاركة في عملیة المراجعة القویة وذات المغزى ودعمھا.

ة عمل المجتمع باھتمام )، أن یتابع مجلس اإلدار2015.09.28.13وتقرر بموجب القرار (
إلى  GNSOوسینتظر التوجیھات بشأن الجوالت المقبلة بجرد وصول عملیة وضع سیاسة 

 مرحلة أكثر تقدًما.

 – 2015.09.28.12صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لصالح القرارین 
 ات.. وتغیب إیریكا مان عن التصویت على القرارات. وتم تنفیذ القرار2015.09.28.13

 2015.09.28.13 – 2015.09.28.12حیثیات القرارین 

 لماذا یعالج مجلس اإلدارة ھذه القضیة اآلن؟

تجري حالًیا العدید من أنشطة المراجعة والمجتمع والتي من المرجح أن یتم اإلبالغ بھا عندما 
تحدث الجولة المقبلة وكیفیة تنفیذھا. وقد ُطلب من مجلس اإلدارة النظر في العملیة والجدول 

في التخطیط الطویل  ICANNالجدید من أجل مساعدة  gTLDالزمني لجولة إضافیة من برنامج 
 جل، والتحلیل، ووضع المیزانیات الالزمة لتحقیق جولة مقبلة فعالة.األ

 ما ھي المقترحات التي یتم اعتبارھا؟

یدرس مجلس اإلدارة مدى المعلومات التي ستقدمھا عملیات المراجعة وأنشطة المجتمع الجاریة 
دراسة ثالث الجدید. وقد تم  gTLDحالًیا عن وقت وكیفیة القیام بالجولة المقبلة من برنامج 

خیارات. أوالً تحدید موعد إلدخال المجتمع في الجوالت المقبلة، ویوفر إطاًرا زمنًیا تقریبًیا 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2012-02-07-en%234


. ولكنھ ال یلزم أي طرف بمھلة زمنیة محددة إلنجاز PDPلالنتھاء من عملیة المراجعة واحتمال 
األطراف للمساعدة في أي مراجعة أو نشاط وضع سیاسة، ولكنھا توفر إطاًرا زمنًیا تقریبًیا لجمیع 

تخطیطاتھم. الخیار الثاني یحدد العملیة المتوقعة والتي سینظر فیھا مجلس اإلدارة أوالً إلى نتائج 
ل الثالث إنشاء إطار  االستعراض قبل تكلیف العاملین بوضع خطط التنفیذ واإلطارات الزمنیة. وأجَّ

 PDPتصل عملیة المراجعة و / أو زمني أو مجموعة من الشروط األساسیة للجولة المقبلة حتى 
 إلى مرحلة أكثر تقدًما.

یتخذ مجلس اإلدارة إجراًء في ھذا الوقت لتشجیع استمرار التنفیذ والمشاركة في عملیات 
االستعراض الحالیة وإرجاء النظر في تخطیط الجولة المقبلة حتى تصل االستعراضات إلى مرحلة 

 أكثر تقدًما.

 آلخرین تم استشارتھم؟أي من أصحاب المصلحة أو ا

ردود فعل وجمعوھا عن مسودة مشروع خطة  ICANN، نشر موظفو 2014ابتداًء من سبتمبر 
بشأن  GNSOلقد لعبت مجموعة مناقشة 4الجدید. gTLDالعمل الستعراضات برنامج 

الجدید دوًرا مھًما في مناقشة اآلثار المترتبة على السیاسات  gTLDاإلجراءات التالیة لبرنامج 
رسمًیا، إال أنھ تم  GNSOالجدید. على الرغم من أنھ لم تتم استشارة  gTLDوالتطویر لبرنامج 

ي ینبغي التركیز على موضوع مكرر في مناقشات الفریق بشأن ماھیة العملیات المستقبلیة الت
النظر إلیھا في تحدید درجة التنمیة للجولة المقبلة. باإلضافة إلى ذلك، مجتمع أصحاب المصلحة 

، IP) ومشغلي ISPsمثل األطراف المتعاقدة، ومشغلي السجل الجدد ومزودي خدمات اإلنترنت (
ي للجولة وأعضاء المجتمع للمستخدم النھائي قد ساھموا جمیًعا بوجھات نظرھم حول اإلطار الزمن

 القادمة.

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

، والجدول الزمني )AOCلقد استعرض مجلس اإلدارة مسودة خطة العمل، وتأكید االلتزامات (
المقدر إلكمال االستعراض استناًدا إلى التقدیرات األولیة من األنشطة المبینة في خطة العمل، 

التي كانت  GNSOوكذلك مناقشات  2015أغسطس  31ولیة من األ GNSOوتقریر مشكالت 
بشأن  2014.11.17.12 -2014.11.17.10و 2012.02.07.05تستند علیھا، والقرارات 

االلتزامات لفتح جولة ثانیة في أسرع وقت ممكن، وبالتشاور مع مجموعات أصحاب المصلحة 
حد من المشكالت المحتملة مع المعنیین، واستعراض آلیات حمایة الحقوق ووضع ضمانات لل

 الجدید. gTLDبرنامج 

 :3- خطة العمل-https://www.icann.org/news/announcement
en-22-09-2014 

  تأكید االلتزامات
)AoC:( -https://www.icann.org/resources/pages/affirmation

en-30-09-2009-commitments-of 

  اإلطار الزمني الكتمال
 http://newgtlds.icann.org/en/reviews المراجعة:

  التبلیغ عن مشكلة تحضیریة منGNSO  أغسطس  31في
2015:http://gnso.icann.org/en/node/48007  
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  القرار
2012.02.07.05: -https://www.icann.org/resources/board

en-07-02-2012-material/resolutions 

  2014.11.17.10حیثیات القرارین – 
:2014.11.17.12 -https://www.icann.org/resources/board

en#2.b-17-11-2014-material/resolutions 

 :مراجعة آلیات حمایة الحقوق -ann.org/publichttps://www.ic
en-02-02-2015-review-comments/rpm 

 ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

وبالنظر إلى أن نتائج عملیة االستعراض غیر معروفة وربما تبدأ عملیة وضع السیاسة، فمن غیر 
الجدید.  gTLD الواقعي في ھذه المرحلة المبكرة إنشاء جدول زمني لفتح جولة إضافیة من برنامج

یدرك المجلس أن الرغبة في مزید من الیقین موجودة لدى قطاع كبیر في مجتمع أصحاب 
المصلحة ولكن المجلس یعتبر أن إجراء مراجعات جادة للجولة الحالیة أمر لھ أولویة في ھذه 

المرحلة. وسیجدد مناقشات الجداول الزمنیة واإلجراءات المتبعة في الجوالت القادمة في مرحلة 
 الحقة.

 ھل توجد ھناك آثار إیجابیة أو سلبیة على المجتمع؟

من المرجح أن یكون البعض في المجتمع ُمحبًطا من عدم االلتزام بإطار زمني أو إجراء نھائي. 
ومع ذلك، یحاول مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء لضمان إعطاء االھتمام الكافي لعملیة المراجعة من 

الجدید. ویمكن أن ترى بعض  gTLDالجولة األولى من برنامج أجل إجراء تقییم كامل لنتائج 
الدوائر االنتخابیة ھذا على أنھ ال یجیب عن األسئلة بخصوص الكیفیة التي یتوقع أن تؤدي إلى 

افتتاح الجولة الثانیة من االستعراضات المختلفة والعملیات الجاریة حالًیا. ومع ذلك، فإن ھذا النھج 
مجتمع بشأن المجاالت المھمة التي ینبغي تناولھا عند إنشاء مجموعة یسمح بمواصلة حوار ال

الخطوات ھذه. إن االنتقال بسرعة كبیرة جًدا إلى جولة ثانیة دون وقت كاف للمراجعة قد یمنع 
المجتمع من النظر بشكل كاف للدروس المستفادة من الجولة األولى كجزء من تطویر الجولة 

قد یخلق االلتزام بإطار زمني أو عملیة متوقعة توقعات غیر واقعیة من  القادمة. باإلضافة إلى ذلك،
 جانب مجتمعات أصحاب المصلحة فیما یخص وقت توقع حدوث جولة ثانیة.

(الخطة اإلستراتیجیة وخطة التشغیل  ICANNھل توجد ھناك آثار أو تداعیات مالیة على 
 والمیزانیة) أو على أو على المجتمع و/أو الجمھور؟

طلب مراجعة البرنامج مشاركة خبرة متخصصة، وتم تخصیص األموال لھذه األنشطة في تت
. ومع ذلك، ال توجد آثار مترتبة على المیزانیة اإلضافیة الناتجة عن 2016میزانیة السنة المالیة 

 ھذا القرار ما لم یخطط لھا بالفعل أو یتم تخصیصھا.

 ؟DNSتعلق بـ ھل توجد أي قضایا أمن أو استقرار أو مرونة ت

ال یوجد تأثیر مباشر ألمان واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق كنتیجة إلتخاذ ھذا القرار، ولكن 
 ھي واحدة من المجاالت المقترحة للدراسة. DNSتجدر اإلشارة إلى أن أمن واستقرار ومرونة 
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ة إداریة أم قرار من وظیف ICANNھل ھذه عملیة سیاسة محددة داخل المؤسسات الداعمة لـ 
 تتطلب تعلیًقا عاًما أم ال تتطلب تعلیًقا عاًما؟ ICANNتنظیمیة في 

الجدید  gTLDھذه لیست عملیة سیاسة محددة، حیث لم یتم تقییم نتائج الجولة األولى من برنامج 
بعد ولم یتم تحدید عملیة سیاسة نھائیة حتى اآلن. ومع ذلك، من المرجح، خضوع االستعراضات 

 للتعلیق العام بمجرد االنتھاء منھا. PDPو

 متطلبات التأمین التفاقیة اعتماد أمین السجل .ه 

قدمت شیرین شلبي، رئیس اللجنة المالیة بالمشاركة، بند جدول األعمال. تتطلب سیاسة اعتماد 
أمین السجل من أمناء السجالت الحفاظ على المسؤولیة التجاریة العامة لسیاسات التأمین ضمن 

دوالر أمریكي على األقل أو أقل من ذلك، إذا تمكن أمین السجل توضیح أن  500.000حدود 
الحد األدنى یوفر تعویًضا معقوالً في حالة الخسارة المغطاة. تتطلب اتفاقیات اعتماد أمناء السجل 

)RAA لقد تلقت  دوالر أمریكي. 500.000) احتفاظ أمناء السجل بغطاء على مستوىICANN 
في بیان سیاسة  RAA) التفاقیة CGLمتطلبات تأمین المسؤولیة التجاریة العامة ( ردود فعل بشأن

، والتي تھدف إلى تزوید أمناء السجل CGLاعتماد أمین السجل والمخصص لمتطلبات تأمین 
بعالج في حالة األفعال غیر المشروعة التي یقوم بھا أمین سجل. باإلضافة إلى ذلك، لم یتم بدء 

تغطیة التأمین ھذه حتى اآلن. ناقش مجلس اإلدارة أن ھذا الشرط التأمیني یشكل عقبة أمام تطویر 
لى ھذه المعلومات، ناقش مجلس اإلدارة تنفیذ تنازل سوق أمناء السجل في البلدان النامیة. وبناًء ع

 .CGLعن شرط تأمین 

 اقترح میكي وأیده جونزالو نافارو في االقتراح التالي، واتخذ المجلس اإلجراء التالي:

الخاص بسیاسة اعتماد أمناء السجل ("سیاسة االعتماد") المتبناه في  ICANNوحیث إن بیان 
ضرورة الحفاظ على سیاسات تأمین بشأن المسؤولیة التجاریة ، یتطلب من أمناء السجل 1999

دوالر أمریكي على األقل أو أقل من ذلك إذا تمكن  500.000") ضمن حدود CGLالعامة ("
 أمین السجل من توضیح أن الحد األدنى ال یزال یوفر تعویًضا معقوالً في حال الخسارة المغطاة.

") تتطلب احتفاظ أمناء السجل بغطاء على مستوى RAA"حیث إن اتفاقیات اعتماد أمناء السجل (
 دوالر أمریكي (بدون إشارة إلى الحدود الدنیا المحتملة لسیاسة االعتماد). 500.000

) CGLقد تلقت ردود فعل بشأن متطلبات تأمین المسؤولیة التجاریة العامة ( ICANNوحیث إن 
المتمثل في  CGLمخصص لطلب تأمین في بیان سیاسة اعتماد أمین السجل وال RAAالتفاقیة 

تزوید أمناء السجل بعالج في حالة األفعال غیر المشروعة التي یقوم بھا أمین سجل ویشكل عائًقا 
 أمام تطویر سوق أمناء السجل في البلدان النامیة.

 .2015Uینایر Uو 2014Uمایو Uجولتین من التعلیقات العامة حول ھذا الموضوع ICANNحیث طلبت 

في  CGL)، أن یتم التنازل عن مطلب تأمین 2015.09.28.14تقرر بموجب القرار رقم (
، والرئیس والمدیر التنفیذي، أو من ینوب عنھ (ینوبون 2013و  2009عامي RAAاتفاقیات 

 عنھم)، یتجھ إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفیذ ھذا القرار.

النظر في ما إذا كان  GNSO)، أن ُیطلب من 2015.09.28.15تقرر بموجب القرار رقم (
وء بیان سیاسة اعتماد أمین عمل السیاسة بشأن استبدال متطلبات التأمین ینبغي القیام بھ في ض

 السجل.
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 – 2015.09.28.14صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لصالح القرارین 
 . وتغیب إیریكا مان عن التصویت على القرارات. وتم تنفیذ القرارات.2015.09.28.15

 2015.09.28.15و 2015.09.28.14حیثیات القرارین 

 ن؟لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآل

من أمناء السجل الحصول على تأمین  2013وعام  2009تطلب اتفاقیات اعتماد أمین السجل عام 
دوالر أمریكي على األقل. یعتمد ھذا الطلب  500.000المسؤولیة التجاریة العامة بحد لسیاسة 

لسیاسة اعتماد أمین السجل والتي تنص على أمناء السجل ضرورة  ICANNعلى اللغة في بیان 
 500.000") ضمن حدود CGLالحفاظ على سیاسات تأمین بشأن المسؤولیة التجاریة العامة ("

دوالر أمریكي على األقل أو أقل من ذلك إذا تمكن أمین السجل من توضیح أن الحد األدنى ال یزال 
دمج مرونة بیان  RAAلخسارة المغطاة. ال تتضمن متطلبات یوفر تعویًضا معقوالً في حال ا

 سیاسة االعتماد لحدود السیاسة األقل.

بصورة عامة على حمایة الشركات من مطالبات االلتزام عن  CGLوتعمل بوالص تأمین 
اإلصابات الجسدیة واألضرار في الممتلكات التي تحدث في عقاراتھم باإلضافة إلى التزام اإلصابة 

 CGLیة واإلعالن في بعض الحاالت. على الرغم من ذلك، ستستثني معظم سیاسات الشخص
غطاء األخطاء واإلغفاالت من قبل أمین السجل. وبمعنى آخر، لن یتمكن مالكو أسماء النطاق 

) عن أفعال اإلھمال من CGLبصورة عامة من تلقي تعویض من شركة تأمین (بموجب سیاسة 
 بدون تعمد أو الفشل في تجدید تسجیل أو السماح بسرقة اسم نطاق.قبل أمین السجل، مثل الحذف 

یفرض مطلب التأمین ھذا تحدیات مالیة وعملیة أمام بعض الكیانات التي تسعى لتصبح ضمن 
. تشیر تعلیقات من المجتمع إلى أن ھذا المطلب یضیر على ICANNأمناء السجل المعتمدین لدى 

ء السجل المحتملین في األماكن التي یكثر فیھا نوع من التأمین نحو غیر متناسب أمناء السجل وأمنا
 الُمكلف و / أو غیر الموجود.

وھكذا، فإن مجلس اإلدارة بصدد اتخاذ إجراءات في ھذا الوقت للموافقة على استثناء التنازل عن 
ة ألن متطلبات تأمین المسؤولیة التجاری 2013و 2009الموجود في اتفاقیات  CGLمطلب تأمین 

العامة ال یبدو أنھا تعزیز أھداف السیاسة المقصودة وتشكل عبًئا ال مبرر لھ على أمناء السجل 
المحتملین. على الرغم من أن المشاورة العامة مھمة، إال أنھ لیس ھناك دلیل على أن مطلب 

CGL .قد قدم أي فائدة للمشتركین 

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

ردود فعل من أمناء السجل المحتملین بأن التأمین المطلوب في منطقتھم من  ICANN تلقت
ورشة عمل لمناقشة ھذه  ICANNوأجرت  الصعب أو من المستحیل الحصول علیھ.

في  ICANNالموضوعات وغیرھا من الموضوعات ذات الصلة بالمناطق المحرومة من اجتماع 
ستشاري تأمین خارجي، فضالً عن العدید من مع ا ICANNوتشاورت  .2014سنغافورة عام 

جولتین من التعلیقات العامة حول ھذا  ICANNطلبت  أمناء السجل الحالیین والمحتملین.
. كجزء من عمل مجلس اإلدارة، یشجع مجلس اإلدارة 2015Uینایر Uو 2014Uمایو Uالموضوع في

GNSO .على دراسة ھذه المسألة 

https://www.icann.org/public-comments/dns-underserved-2014-05-14-en
https://www.icann.org/public-comments/raa-insurance-2015-01-15-en


 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

ي بعض المناطق أقر أعضاء المجتمع أن متطلبات التأمین ھذه یمكن أن تكون صعبة أو مستحیلة ف
وبصورة خاصة في المناطق خارج أمریكا الشمالیة وأوروبا. وعلق بعض األشخاص أن تأمین 

CGL  غیر متوفر على اإلطالق في بعض الدول وبالرغم من توفره في الدول األخرى، فقد یكون
ق ألف دوالر باھًظا (ولذلك، غیر مجدي من الناحیة التجاریة)، بالنسبة لظروف السو 500حد 

وتكلفة المعیشة ومخاطر تنفیذ األعمال في المنطقة ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، تساءل بعض 
في   ICANNالمعلقین إذا كان ھذا الشرط ما زال ضرورًیا، نظراً إلى التحسینات المؤسسیة لـ

مجاالت أخرى، على سبیل المثال تنفیذ االلتزام وضمان البیانات. واقترح بعض أعضاء المجتمع 
أن توفر ألمناء السجل الجدد والحالیین قائمة بشركات التأمین المعروفة   ICANNأنھ یمكن لـ

صول بخدمة شركات أمناء السجل القائمة حتى یتمكن أمناء السجل من توفیر التأمین المطلوب للح
 .ICANNعلى اعتماد 

ومع ذلك، حذر أعضاء المجتمع اآلخرون، من أن المشتركین یمكن أن ُیتركوا بال حمایة إذا تم 
 .CGLاستثناء طلب 

 ما ھي المواد ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة عند اتخاذ مثل ھذا القرار؟

التعلیقات العامة على ھذه المسألة، بالتوصل لھذا القرار، أخذ مجلس اإلدارة بعین االعتبار تقریري 
 والمواد المرجعیة لمجلس اإلدارة. واعتبر مجلس 2015Uأبریل  U3و 2014Uسبتمبر  U2المنشورین في 

 .2013و 2009، فضالً عن اتفاقیات اعتماد أمین السجل Uبیان سیاسة اعتماد أمین السجلUاإلدارة أیًضا

 ما ھي العوامل ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة عند اتخاذ مثل ھذا القرار؟

ال یخدم مطلب التأمین الحالي الغرض األصلي الذي ُوضع من أجلھ وھو حمایة المشتركین من 
األفعال الخاطئة بواسطة أمناء السجل. وعالوة على ذلك، یعرقل المطلب المنافسة في المناطق 

 GNSO، وتعتبر ICANNمن العالم. ألن مطلب التأمین األصلي كان مسألًة من سیاسة المھمشة 
 ھي الھیئة المناسبة لتقرر ما إذا كان مطلب االستبدال مناسًبا أو ال.

 ما ھي التأثیرات المالیة لھذا القرار؟

وأمناء  . قد یقلل المطلب تكالیف أمناء السجلICANNھذا القرار لیس لھ تأثیر مالي مباشر على 
 السجل المحتملین الذین یختارون عدم االحتفاظ بالتأمین على المسؤولیة التجاریة العامة.

 ما ھي التأثیرات لھذا القرار على المجتمع؟

بناًء على كل المعلومات التي وردت حتى اآلن، یبدو أنھ لن یكون ھناك أي تأثیر سلبي على أمناء 
المصلحة العامة العالمیة إذا وافق مجلس اإلدارة على  السجل، أو أصحاب المصلحة اآلخرین، أو

 استثناء مطلب التأمین.

ومن شأن ھذا القرار أن یكون لھ تأثیر إیجابي على أمناء السجل الحالیین والمحتملین، خاصة 
مكلف أو من الصعب الحصول علیھ. ومن المحتمل  CGLأولئك الذین ھم في مناطق حیث تأمین 

بادئ األمر مالًیا، ولكن قد یشجع أیًضا على طلبات إضافیة العتماد أمین  أن یكون التأثیر في
 السجل من كل من البلدان المتقدمة والنامیة.

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-dns-underserved-02sep14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-raa-insurance-03apr15-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/policy-statement-2012-02-25-en


لتعزیز منافسة  ICANNستؤدي موافقة المجلس على استثناء مطلب التأمین إلى مضاعقة جھود 
ن طلب استبدال التأمین الفرصة للنظر في ما إذا كا GNSOأمناء السجل في بیئة عالمیة وإعطاء 

 سیكون مناسًبا أو ال.

 ما ھي التأثیرات على أمن واستقرار اإلنترنت؟

من حیث األمان أو  DNSولن یكون للموافقة على القرار أي تأثیر على نظام أسم النطاق 
 االستقرار أو المرونة.

 وتوصیات التنفیذ GNSOسیاسة  .و 

قدم بروس تونكین بنود جدول األعمال. تلقى مجلس اإلدارة مجموعة من التوصیات من تقریر 
وفریق عامل التنفیذ أن التعدیالت  GNSOالتوصیات النھائي للسیاسة غیر الموضوعة من 

الجدیدة الناتجة عن عملیة إرشادات  GNSOالمقترحة على اللوائح الداخلیة تتناول حدود تصویت 
GNSO )GGP ( وعملیةGNSO ) المعّجلة لوضع السیاساتEPDP وقد تم نشر .(

التعدیالت المقترحة على اللوائح الداخلبة للتعلیق العام ولم ترد أي تعلیقات علیھا خالل فترة التعلیق 
بشأن السیاسة والتنفیذ عن طریق  GNSOالعام. ومجلس اإلدارة اآلن ُمطالب باعتماد توصیات 

للوائح التي تم نشرھا للتعلیق العام. وصادق مجلس اإلدارة أیًضا على الموافقة على تعدیالت ا
إلرشاد العاملین وكذلك عمل المجتمع  GNSOالمبادئ والتوجیھات المقترحة للتنفیذ وسیاسة 

، ALACوالتنفیذ. وأقر مجلس اإلدارة كذلك بالمشورة المقدمة من  GNSOالمتعلق بسیاسة 
لضمان أن المستخدم والمصالح العامة یتم  GNSOسیاسة  والتزم بعنایة برصد أنشطة تطویر

 اعتبارھا بشكل مناسب.

 واقترح بروس وأیده الرئیس في االقتراح التالي، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

المیثاق للسیاسة غیر الموضوعة من  GNSO، اعتمد مجلس 2013یولیو  17حیث،في یوم 
GNSO  وفریق عمل التنفیذ

)http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201307 الموكل بھمة تزوید (
 بمجموعة من التوصیات بشأن: GNSOمجلس 

  مجموعة من المبادئ التي تؤید أي مناقشات ذات صلة بسیاسة وتنفیذGNSO  مع
 الحالیة. GNSOفي االعتبار إجراءات تشغیل األخذ 

  عملیة من أجل وضع سیاسةgTLD ربما في صورة "إرشادات للسیاسة"، بما في ،
ذلك معاییر للموعد الذي یكون فیھ من المناسبة استخدام مثل ھذه العملیة (من أجل 

 .GNSOوضع سیاسة غیر "سیاسة اإلجماع") بدالً من عملیة وضع السیاسات لـ 

 عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفیذ والمرتبطة بتوصیات سیاسات  إطارGNSO. 

  المعاییر المقرر استخدامھا من أجل تحدید الموعد الذي یجب فیھ تناول إجراء من
 خالل عملیة سیاسة ومتى یجب اعتبار ذلك بمثابة تنفیذ.

  تنفیذ ومزید من اإلرشادات حول الطریقة التي یتوقع أن تعمل بھا فرق استعراض
GNSO وفًقا لما ھو محدد في دلیل ،PDP. 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions%23201307


تقریر التوصیات المبدئي من أجل  GNSOحیث، نشرت مجموعة عمل وضع وتنفیذ سیاسات 
w.icann.org/publichttps://ww-(انظر 2015ینایر  19التعلیق العام في 

en-19-01-2015-implementation-comments/policy.( 

أداة Uاإلدخاالت الواردة (انظر GNSOفي حین استعرضت مجموعة عمل وضع وتنفیذ سیاسات 
) وقامت بتحدیث التقریر وفًقا لذلك، التي انتھت بتقریر التوصیات النھائي، Uمراجعة التعلیق العام
 .2015یونیو  2في  GNSOالذي قُدم إلى مجلس 

اعُتمد تقریر التوصیات النھائي في حین، 
implementation-http://gnso.icann.org/en/drafts/policy-(انظر

en.pdf-01jun15-recommendations باإلجماع من قبل مجلس (GNSO  24بتاریخ 
 .2015یونیو 

 ICANNوالعاملین بـ Uمباشرةً ICANNU، نشر مجلس إدارة 2015یولیو  28حیث إنھ في تاریخ و
كنتیجة للتوصیات المقترحة في تقریر  ICANNالتغییرات المقترحة على اللوائح الداخلیة لـ

https://www.icann.org/public-ئي من أجل التعلیق العام (انظرالتوصیات النھا
en-31-07-2015-amendments-comments/bylaws.( 

لك بیان المشورة من في حین ورد اثنین من تعلیقات من أجل دعم التوصیات المقترحة، بما في ذ
ALAC. 

بأنھ ینبغي على مجلس اإلدارة مواصلة دعم المشاركة على نطاق  ATRT2في حین أوصت 
المجتمع التي تھدف إلى تكوین فھم للفروق بین وضع السیاسة وتنفیذھا. وضع آلیات تكمیلیة یمكن 

س اإلدارة بمسائل، ) التشاور مع مجلSO/ACمن خاللھا للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة (
تشمل على سبیل المثال ال الحصر، مسائل السیاسة والتنفیذ واألمور اإلداریة، التي یتخذ مجلس 

 ).4اإلدارة قرارات حولھا (التوصیة رقم 

)، أن یوافق مجلس اإلدارة على التعدیالت المجراة 2015.09.28.16تقرر بموجب القرار رقم (
، كما ُنشر للتعلیق العام یتناول  ICANNمن اللوائح الداخلیة لـ 9-3على المادة الخامسة، القسم 

) وعملیة GNSO )GGPالجدیدة الناتجة عن عملیة إرشادات  GNSOحدود تصویت 
GNSO ) المعّجلة لوضع السیاساتEPDP.( 

)، أن یوافق مجلس اإلدارة على التعدیالت الواردة 2105.09.28.17تقرر بموجب القرار رقم (
الملحق أ كما ُنشر للتعلیق العام   ICANNاللوائح الداخلیة لـعلى 
proposed-https://www.icann.org/en/system/files/files/bylaws-(انظر

en.pdf-31jul15-implementation-policy-gnso-mendmentsa مما یؤدي إلى ،(
 .GNSO EPDP والذي یوضح 1-إنشاء ملحق أ

)، أن یوافق مجلس اإلدارة على التعدیالت الواردة 2015.09.28.18تقرر بموجب القرار رقم (
الملحق أ كما ُنشر للتعلیق العام   ICANNعلى اللوائح الداخلیة لـ

proposed-https://www.icann.org/en/system/files/files/bylaws-(انظر
en.pdf-31jul15-implementation-policy-gnso-amendmentsى )، مما یؤدي إل

 .GNSO GGP والذي یوضح 2-إنشاء ملحق أ

https://www.icann.org/public-comments/policy-implementation-2015-01-19-en
https://www.icann.org/public-comments/policy-implementation-2015-01-19-en
https://www.icann.org/public-comments/policy-implementation-2015-01-19-en
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https://community.icann.org/download/attachments/43985289/Public%20comment%20review%20tool%20-%20FINAL%2013%20May%202015.doc?version=1&modificationDate=1432671718000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/43985289/Public%20comment%20review%20tool%20-%20FINAL%2013%20May%202015.doc?version=1&modificationDate=1432671718000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/43985289/Public%20comment%20review%20tool%20-%20FINAL%2013%20May%202015.doc?version=1&modificationDate=1432671718000&api=v2
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)، أن یصادق مجلس اإلدارة على مجموعة من 2015.09.28.19تقرر بموجب القرار رقم (
 4حیث إنھا مرتبطة بالسیاسة والتنفیذ على النحو المبین في القسم  GNSOالمبادئ / متطلبات 

أو من ینوب عنھ (ینویون عنھم)، من توصیات التقریر النھائي، ویوجھ الرئیس والمدیر التنفیذي، 
باتخاذ ھذه المبادئ والمتطلبات بعین االعتبار ألنھا تشارك في  ICANNفضالً عن ذلك مجتمع 

 وقضایا التنفیذ ذات الصلة. GNSOسیاسة 

)، یؤید مجلس اإلدارة فریق مراجعة التنفیذ وفریق 2015.09.28.20تقرر بموجب القرار رقم (
النحو المبین في الملحق ل من تقریر التوصیات النھائي ویوجھ عاملي  اإلرشادات والمبادئ على

ICANN  وكذلك مجتمعICANN  باتخاذ ھذه المبادئ التوجیھیة والمبادئ في عین االعتبار كما
 یشارك في قضایا التنفیذ ذات الصلة.

 ALACمن )، أن یقر مجلس اإلدارة بالمشورة المقدمة 2015.09.28.21تقرر بموجب القرار رقم (
وبدقة للتأكد من أن مصالح المستخدم والمصالح  GNSOویلتزم برصد أنشطة تطویر سیاسة 

 العامة توضع في عین االعتبار على نحو مالئم وأن یتم تنفیذ السیاسة المعقدة في أطر زمنیة معقولة.

)، أن یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2015.09.28.22تقرر بموجب القرار رقم (
 GNSOالتنفیذي، أو من ینوب عنھم (ینوبون عنھم)، بنشر الوثائق ذات الصلة بشأن سیاسة 

، والسعي وراء وتجمیع ردود الفعل ICANNو GNSOوالصفحات المرتبطة بالتنفیذ على موقع 
 واد الداعمة اإلضافیة حسب االقتضاء.الخاصة بالتحسینات والم

 4)، أن ینظر مجلس اإلدارة إلى التوصیة رقم 2015.09.28.23تقرر بموجب القرار رقم (
لمراجعة ھذه التوصیات المعتمدة في  ATRT3على أنھا مكتملة ویدعو  ATRT2التي تخص 

 .ATRT2ضوء نتائج وتوصیات 

یھ مجلس اإلدارة الشكر إلى مجتمع )، توج2015.09.28.24تقرر بموجب القرار رقم (
GNSO .وغیرھم من المعنیین على عملھم الشاق في ھذا الصدد 

، 2015.09.28.16وقد صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لصالح القرارات 
2015.09.28.17 ،2015.09.28.18 ،2015.09.28.19 ،2015.09.28.20 ،
. وامتنع 2015.09.28.24، و2015.09.28.23، 2015.09.28.22، 2015.09.28.21

 راي بلزاك عن التصویت. وتغیب إیریكا مان عن التصویت على القرارات. وتم تنفیذ القرارات

 2015.09.28.24 - 2015.09.28.16حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة؟

برنامج نطاقات المستوى األعلى بصفة أساسیة وكنتیجة للنقاشات النابعة من القضایا المتعلقة بتنفیذ 
، كان ھناك ازدیاد ملحوظ في التركیز على الموضوعات التي تستدعي سیاسات )gTLDالعامة (

بخصوص أعمال التنفیذ بما في ذلك العملیات التي ینبغي القیام بھا ومتى یتم استخدامھا، وكیف یتم 
ملیة التنفیذ. وعقب العدید من التصرف حیال القضایا التي تمثل موضع تباین اآلراء أثناء ع

النقاشات بما في ذلك نشر وثیقة مناقشة العاملین باإلضافة إلى جلسة للمجتمع خالل اجتماع 
ICANN46 قرر مجلس منظمة دعم األسماء العامة ،GNSO  تشكیل  2013في شھر یونیو

 مجموعة عمل (مجموعة العمل) ُكلّفت بمھمة وضع مجموعة توصیات بشأن:

 ن المبادئ لتأیید المناقشات ذات الصلة بسیاسة وتنفیذ مجموعة مGNSO  في
 الحالیة. GNSOالمستقبل مع األخذ في االعتبار إجراءات تشغیل 



  عملیة من أجل وضع سیاسةgTLD مع إمكانیة صورة "إرشادات للسیاسة"، بما ،
(من في ذلك معاییر للموعد الذي یكون فیھ من المناسبة استخدام مثل ھذه العملیة 
أجل وضع سیاسة غیر "سیاسة اإلجماع") بدالً من عملیة وضع السیاسات لـ 

GNSO؛ 

  إطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفیذ والمرتبطة بتوصیات سیاساتGNSO؛ 

  المعاییر المقرر استخدامھا من أجل تحدید الموعد الذي یجب فیھ تناول إجراء من
 بمثابة تنفیذ؛ وخالل عملیة سیاسة ومتى یجب اعتبار ذلك 

  ومزید من اإلرشادات حول الطریقة التي یتوقع أن تعمل بھا فرق استعراض تنفیذ
GNSO وفًقا لما ھو محدد في دلیل ،PDP. 

، 2015یونیو عام  24یوم  GNSOوقد اعتمدت توصیات فریق العمل باإلجماع من قبل مجلس 
 للنظر فیھا. ICANNوقدمت بعد ذلك إلى مجلس 

 2ذلك، تم تحدید ھذه المسألة أیًضا من قبل فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة وعالوة على 
)ATRT2 كأولویة: ینبغي على مجلس اإلدارة مواصلة دعم المشاركة على نطاق المجتمع التي (

تھدف إلى تكوین فھم للفروق بین وضع السیاسة وتنفیذھا. وضع آلیات تكمیلیة یمكن من خاللھا 
) للتشاور مع مجلس اإلدارة بمسائل، تشمل على SO/ACواللجان االستشاریة ( للمنظمات الداعمة

سبیل المثال ال الحصر، مسائل السیاسة والتنفیذ واألمور اإلداریة، التي یتخذ مجلس اإلدارة 
 ).4قرارات حولھا (التوصیة رقم #

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

بشأن السیاسة  GNSOعتماد التوصیات الصادرة عن یتمثل إجراء مجلس اإلدارة الیوم في ا
، ویتطلب اثنین GNSOوتنفیذھا. تتضمن تلك التوصیات المعتمدة ثالث عملیات جدیدة لمنظمة 

 GNSO) عملیة EPDPو ( GNSO) عملیة مشورة GGP( -من ھذه العملیات وھي 
یعتمد إجراء مجلس  ICANNالمعّجلة لوضع السیاسات إحداث تغییرات في اللوائح الداخلیة لـ 

 GNSOوعملیة  GNSOاإلدارة التغییرات المطلوبة على الالئحة الداخلیة لتنفیذ عملیة إرشاد 
بالمزید من  GNSOالمعّجلة لوضع السیاسات. وتھدف ھذه العملیات الجدیدة إلى تزوید مجلس 

تم استیفاء معاییر  المرونة لمعالجة قضایا السیاسة العامة من خالل عملیات رسمیة الستخدامھا إذا
محددة. وعالوة على ذلك، اتخذ مجلس اإلدارة إجراء للمصادقة على المبادئ والتوجیھات الخاصة 

 والتنفیذ. GNSOلتوجیھ العاملین وكذلك عمل المجتمع المتعلق بسیاسة  GNSOبالتنفیذ وسیاسة 

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

(انظر  اشات بما في ذلك نشر وثیقة مناقشة العاملینعقب العدید من النق
-implementation-https://gnso.icann.org/en/correspondence/policy

en.pdf-08jan13-framework و-http://forum.icann.org/lists/commentsU

31jan13-implementation-policy/U باإلضافة إلى جلسة للمجتمع خالل اجتماع (
46ICANNانظر ،http://beijing46.icann.org/node/37133 قرر مجلس منظمة (

بالتشاور مع المنظمات الداعمة واللجان  2013في شھر یونیو  GNSOدعم األسماء العامة 
ac-so-to-tp://gnso.icann.org/en/correspondence/robinsonht-االستشاریة

en.pdf-23apr13-leadership لتشكیل مجموعة عمل (GNSO  لتناول عدد من المشكالت
إدخاالت  GNSO. طلبت مجموعة عمل GNSOالمعینة حیث إنھا مرتبطة بالتنفیذ وسیاسة 

في مرحلة مبكرة  GNSOو ICANN مبدئیة من كل المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة لدى

https://gnso.icann.org/en/correspondence/policy-implementation-framework-08jan13-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/correspondence/policy-implementation-framework-08jan13-en.pdf
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). نشر التقریر الفني كان مصحوًبا https://community.icann.org/x/iSmfAg(انظر
comments/policy-https://www.icann.org/public-بمنتدى التعلیق العام (انظر

en-19-01-2015-implementation فضالً عن جلسة المجتمع أثناء اجتماع (ICANN52 
policy-https://singapore52.icann.org/en/schedule/wed-(راجع

implementation قامت مجموعة العمل بمراجعة ووضع جمیع اإلدخاالت الواردة كما ھو .(
). /iSmfAghttps://community.icann.org/xمبین في أداة مراجعة التعلیق العام (انظر

 ICANNعلى اعتماد تقریر التوصیات النھائي، قام مجلس إدارة  GNSOبعد إجماع مجلس 
UبتوجیھU العاملین بـICANN  یة لـعلى نشر التغییرات المقترحة على اللوائح الداخل ICANN 

comments/bylaws-https://www.icann.org/public-للتعلیق العام (انظر
en-31-07-2015-amendmentsتم تلقي تعلیقان، یشمالن بیان المشورة .( ALAC ،

bylaws-http://forum.icann.org/lists/commentsU-یدعمان التوصیات (راجع

31jul15-amendments/U.( 

 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

و مبین في أداة مراجعة قامت مجموعة العمل بمراجعة ووضع جمیع اإلدخاالت الواردة كما ھ
، في ALAC). دعمت https://community.icann.org/x/iSmfAgالتعلیق العام (انظر

، التوصیات ولكنھا ICANNبیان مشورتھا استجابًة لمنتدى التعلیق العام الذي أطلقھ مجلس إدارة 
وبدقة للتأكد من  GNSOأنشطة تطویر سیاسة  ICANNأوصت أیًضا بأن یرصد مجلس إدارة 

أن مصالح المستخدم والمصالح العامة توضع في عین االعتبار على نحو مالئم وأن یتم تنفیذ 
 السیاسة المعقدة في أطر زمنیة معقولة.

 دارة؟ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإل

 GNSO استعرض مجلس اإلدارة تقریر التوصیات النھائي للتنفیذ وسیاسة
implementation-http://gnso.icann.org/en/drafts/policy-(انظر

en.pdf-01jun15-recommendations.والمواد ذات الصلة ( 

 ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟ ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

ت بالتشاور مع العاملین یرى مجلس اإلدارة أنھ من المھم جًدا أن یضع المجتمع ھذه التوصیا
. وعالوة على GNSOوأن ھذه التوصیات قد تلقت دعًما وباإلجماع من مجلس   ICANNبـ

، ویرى أن ھذه ATRT2ذلك، یقر مجلس اإلدارة بأھمیة معالجة ھذه المشكلة، كما أشارت أیضا 
الل بمزید من المرونة لمعالجة قضایا السیاسة العامة من خ GNSOالتوصیات ستزود مجلس 

العملیات الرسمیة وكذلك توفیر الوضوح الالزم والقدرة على التنبؤ فیما یتعلق بالمشكالت 
 .GNSOالمرتبطة بالتنفیذ والسیاسة لدى 

(كالخطة اإلستراتیجیة أو خطة التشغیل أو  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 المیزانیة) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

 عدم وجود تأثیرات مالیة نتیجة أو عواقب جراء تنفیذ ھذه التوصیات.ومن المتوقع 

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

من حیث ھذه  DNSلم یتم تحدید أي قضایا تخص األمن أو االستقرار أو المرونة فیما یتعلق بـ 
 التوصیات.
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 الجلسة التنفیذیة - 2016جنة الترشیح لعام تعیین رئیس ورئیس منتخب لل .ز 

 أجرى مجلس اإلدارة جلسة سریة. وقد اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراءات التالیة أثناء جلستھ السریة:

) بمراجعة مستندات إبداء االھتمام لمنصب رئیس BGCحیث قامت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة (
درجة  360ونظرت في نتائج تقییم  ") والرئیس المنتخب،NomCom(" 2016لجنة الترشیح 
 ، وقیمت المقابالت للمرشحین.NomCom 2015من قیادة لجنة 

 2016لسنة  NomComبتعیین ستیفان فان جیلدر رئیًسا للجنة  BGCوحیث أوصت لجنة 
 .2016لسنة  NomComوتعیین ھانز بیتر ھولین رئیًسا منتخًبا للجنة 

تعیین مجلس اإلدارة لكل من ستیفان فان جلیدر  ،)2015.09.28.25تقرر بموجب القرار رقم (
لسنة  NomComوتعیین ھانز بیتر ھولین رئیًسا منتخًبا للجنة  2016رئیًسا للجنة الترشیح لسنة 

2016. 

 2015.09.28.25حیثیات القرار 

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

VII -http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm  قام مجلس اإلدارة بتفویض .
ترشیح والرئیس المنتخب للحصول على موافقة مجلس مسؤولیة تقدیم التوصیات إلى رئیس لجنة ال

على  BGCیرجى االطالع على میثاق  اإلدارة فیما یتعلق بلجنة الحكم التابعة لمجلس اإلدارة.
overnance/charter.htmg-http://www.icann.org/en/committees/board .

للسعي بحًثا عن  2015یونیو  4) بتاریخ EOIدعوة لعروض إبداء الرغبة ( BGC لقد نشرت
(انظر  2015یونیو  30بتاریخ  EOIعروض 

)en-04-06-0152-2-https://www.icann.org/news/announcement تم تمدید .(
 2015یولیو  20حتى  EOIالدعوة بعد ذلك من أجل عروض 

). تلقت en-01-07-2015-https://www.icann.org/news/announcement(انظر
BGC  وراجعت عدة عروضEOI درجة الخاص بقیادة لجنة  360، وأشرفت على تقییم

وأجرت مقابالت مع المرشحین قبل اتخاذ توصیاتھا. وقد نظر  2015لعام  NomComالترشیح 
ورئیس  2016عام  NomCom 2016من أجل رئیس  BGCمجلس اإلدارة في توصیة لجنة 

2016 NomCom  الشركة إلى كل . كما یرغب المجلس أیًضا في توجیھ 2016المنتخب عام
 .2016عام  NomComمن قدم وثیقة إبداء الرغبة في المشاركة في قیادة 

وبتعیین نائب الرئیس المنتخب حدد الرئیس المنتخب عملیة إبداء اھتمام عامة بشكل إیجابي تؤثر 
، باإلضافة إلى دعم المصلحة العامة، وال یوجد ثمة أثر مالي في ICANNعلى شفافیة ومساءلة 

لم تكن متوقعة خالًفا لذلك، ولن یؤثر سلًبا على أمن النظام  ICANNعلى  BGCتوصیة إقرار 
 واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 ثم دعا الرئیس إلى اختتام فعالیات االجتماع. .3
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guidelines-wg-gnso-1-http://gnso.icann.org/en/council/annex-مستویات اإلجماع انظر لتعریف1
en.pdf-07apr11  8(صفحة.( 

 وأداة مراجعة التعلیقات العامة (الملحق ب [للتقریر النھائي]). 5.1.1راجع أیًضا  2

 ستكون باإلنجلیزیة على الرغم من أن حجج للنصوص األخرى یجب أن تكون مقنعة. ASCII-USافترض الكثیر أن  3

 en-22-09-2014-3-https://www.icann.org/news/announcement انظر 4
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