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 الجديدة gTLDنطاقات  .1

 سوزان"و" نارتن توماس"و" موهان رام"و" تونكين بروس" من كل يشارك لم :المصالح تضارب تحديد
 .دوالبن ههذ حول المداوالت في" وى وو كو"و" وولف

 دعم مقدم الطلب 1.1

لبرنامج لمع توصيات النهائي رت تقريرها قد نش JAS WG مجموعة العمل نإحيث 
نطاقات دعم مقدمي الطلبات الذين يطلبون مساعدة مالية أثناء طلبهم وتشغيلهم تهدف إلى 

gTLD .الجديدة 

في داكار  ICANNوحيث إن مجموعة عمل مجلس اإلدارة قد تشكلت خالل اجتماع 
ع الموظفين على تنفيذ ) من أجل العمل م2011أكتوبر  28إلى  24الفترة ما بين  في(

 النهائي والتنفيذ المحدد بزمن للبرنامج.  JAS WGالنموذج مع األخذ في االعتبار تقرير 

بينما درس مجلس اإلدارة وناقش نماذج التنفيذ المرتقب مع األخذ في االعتبار مرحلة 
 الجديد. gTLDوتوقيت تطور برنامج 

مجلس اإلدارة توجيهاته إلى  ) إصدار2011.12.08.01تقرر بموجب القرار رقم (
الموظفين بإنهاء خطة التنفيذ بما يتطابق مع العمليات والمعايير المقترحة من أجل إطالق 

 .2012برنامج دعم مقدم الطلب في يناير 

دوالر  47,000) تخفيض الرسوم إلى 2011.12.08.02تقرر بموجب القرار رقم (
 .المقررةلدعم مقدمي الطلبات المؤهلين وفق المعايير 

) توجيه مجلس اإلدارة الموظفين إلى 2011.12.08.03وتقرر بموجب القرار رقم (
برنامج دعم مقدمي بحيث تضم حملة تبادل المعلومات وفق ما تقتضيه الحاجة تعديل 

 كتيب مختصر.على مل تشيينبغي أن والذي الطلبات 

 2011.12.08.03 – 2011.12.08.01 ينحيثيات القرار

ومن الموارد المالية. توفير وقًتا إضافًيا من أجل المالي تقييم طلبات الدعم وفر تأخير ي
 gTLDطلبات من التوازي مع الدفعة األولى بالمالية أن يتم تحديد االحتياجات المزمع 
. أما إذا لم تقدم المساعدة المالية حتى نهاية الدفعة األولى من تقييمات "االعتيادية"الجديدة 
gTLD  ،2012تستمر الزيادة في الموارد المالية حتى نوفمبر قد فالجديدة. 

 
 فوفًقا. دائرة النقد نم المالية المساعدةى إخراج تعيين لجنة تقييم إلأيًضا  التأخيريؤدي  كما

 .2012 مايو حتىال يلزم توفير اللجنة  الجديدة، لخطةهذه ال
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ية من حيث الحجم كما ألف دوالر أمريكي أهم 138بواقع الرسوم قيمة لتخفيض وكان 
عتقد أن توفير مستوى معتبر من المساعدة إلى عدد . ويُ GACو JASيتوافق مع توصيات 

 .أقل من مقدمي الطلبات أفضل من توفير مساعدة بسيطة لكل مقدمي الطلبات المؤهلين
 

 المساعدة مقصورة على الموارد المالية المتوفرة مما يقلل من المخاطر.علًما بأن 
 

 .JAS العام) مع توصياتالصالح المعايير (الحاجة الملحة والتشغيل في  تتوافق
 

الجديدة في نفس وقت طلبات المساعدة  gTLDللحصول على نطاقات تقدم الطلبات الكاملة 
ن فقط لطلب المساعدة ين الجاديذا من شأنه أن يساعد في ضمان أن تقدم المشاركهالمالية. و

 المالية.
 

 gTLDتنطبق عليهم المعايير، فسوف يحرمون من التأهل لعملية  المن أما بالنسبة ل
ألف دوالر. ومن شأن هذا أن يساعد  47المدفوعة والبالغة الجديدة تماًما ويفقدون الرسوم 

 ضمان أن يقدم المرشحون المستحقون فقط طلبات المساعدة.على 
 

ص، تنص وعلى وجه الخصو. JASمالحظة: ال تتبع هذه العملية جميع توصيات 
دوالر ال يجب مليون  2على أن الموارد المالية األصلية التي تقدر بنحو  JASتوصيات 

دوالر والموارد المالية مليون  2أن يتم دفع  JASاستخدامها في تخفيض الرسوم. وتعتزم 
األخرى التي تقرر زيادتها إلى المحتاجين والمستحقين من مقدمي الطلبات للمساعدة في 

 م. تأسيس سجالته

 اإلصالح 1.2

الرئيس والمدير  ICANN) تفويض مجلس إدارة 2011.12.08.04aتقرر بموجب القرار رقم (
التنفيذي في وضع خطة والتقدم باقتراح للمجتمع باستخدام "الطبعة اإلضافية" في أغراض تحديد 

الجديد.  gTLDنطاقات نظام المعالجة في حالة ما إذا تمت معالجة الدفعات المتعددة من طلبات 
حيث تتطلب "الطبعة اإلضافية" أن يكون متقدمو الطلبات مهتمين بالمشاركة في الدفعات األولى 

 للحصول على الطبعة من خالل عملية مخصصة في أعقاب انتهاء فترة الطلبات.

) أنه لن يتم منح أفضلية اعتماًدا على وقت إرسال 2011.12.08.04bتقرر بموجب القرار رقم (
 ي البداية أم المنتصف أم نهاية نافذة الفترة.الطلب، أف

)، أنه لن يعتمد مجلس اإلدارة نظاًما يتضمن علمية 2011.12.08.05تقرر بموجب القرار رقم (
 اختيار عشوائية في تحديد تحسن الدفعات.
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)، توجيه الرئيس والمدير التنفيذي أن يضيفا إلى 2011.12.08.06تقرر بموجب القرار رقم (
م الطلب أنه عند انتهاء مجلس اإلدارة من اعتماد التحديد النهائي لتفاصيل تشغيل "الطبعة دليل مقد

 اإلضافية" عملية الخلط، ستضاف الخطة النهائية بوصفها عملية داخل دليل مقدم الطلب.

 2011.12.08.06 – 2011.12.08.04 ينحيثيات القرار

ي أن االختيار العشوائي ال يمكن أفضل خيار من وجهة نظر إدارة المعالجة والتشغيل ه
تقنينه. وأنه من المحتمل أن يتسبب في دعاوى قضائية وفق قانون كاليفورنيا الذي يجعل 
من عمليات اليانصيب عمالً غير مشروع في معظم الحاالت. حتى وإن تحدد قضائًيا أن 

إضعاف الثقة عملية االختيار العشوائي ليست من قبيل اليانصيب، فإن هؤالء الساعين إلى 
 وتأخير وإيقاف العملية سيرفعون دعوى قانونية. 

 
لتجنب مخاطر تنفيذ هذا  TASيتطلب الخيار الموصى به إجراء التطوير والتنفيذ خارج 

 النظام المعقد. 
 

كما يعتبر رأي مقدم الطلب مطلوًبا أي أنه عند إرسال سجل إضافي بقصد زيادة أرجحة 
 ية. تحديد األولويات في دفعة ماض

 
والطريق الوحيد إلى أية آلية هي االتصاالت. حيث يمكن تسهيل االتصاالت من خالل 

TAS .منذ أن يقوم مقدمو الطلبات بالتسجيل من خالل النظام 
 

وبالنسبة للمخاوف المتعلقة بنيل المشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية أفضلية من خالل 
ث مستوى العملية، فقد تمت معالجة ذلك عبر مشاركة أوسع من حيث العدد وأعلى من حي

تناوب منح األولويات بين كل األقاليم. من المحتمل أن تكون هناك حجج تعارض ذلك، لكنه 
من المؤكد أن هذا األسلوب يعزز تنوًعا أفضل. ففي نهاية المطاف لم يتم رفض أي طلب 

 بعد الدارسة. 
 

في العليق العام. حيث ستمد آلية االنسحاب  تم التوصية بإتاحة آلية االنسحاب مرات عديدة
تلك الكيانات التي اختارت التقدم بطلبات لكنها ليست نماذج عمل تامة بوقت للتفكير في 

. إضافة إلى ذلك فسوف تقلل آلية االنسحاب من الحاجة إلى آلية الخلط TLDاستخدام 
 وأهميتها.
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 عليه المتفق األعمال جدول .2

 ارات التالية المدرجة في جدول األعمال المتفق عليه:تقرر الموافقة على القر

 2011أكتوبر  22المنعقد بتاريخ  ICANNمحضر اجتماع مجلس إدارة اعتماد  2.1

)، موافقة أعضاء مجلس اإلدارة على 2011.12.08.07تقرر بموجب القرار رقم (
 .2011أكتوبر  22المنعقد بتاريخ  ICANNمحضر اجتماع مجلس إدارة

 2011 أكتوبر 28المنعقد بتاريخ  ICANNمحضر اجتماع مجلس إدارة اد اعتم 2.2

)، موافقة مجلس اإلدارة على محضر 2011.12.08.08تقرر بموجب القرار رقم (
 .2011أكتوبر  28العادي المنعقد بتاريخ  ICANNاجتماع مجلس إدارة 

 2011 أكتوبر 28التنظيمي المنعقد بتاريخ  ICANN محضر اجتماع مجلس إدارةاعتماد  2.3

)، موافقة مجلس اإلدارة على محضر 2011.12.08.09تقرر بموجب القرار رقم (
 .2011أكتوبر  28التنظيمي المنعقد بتاريخ  ICANNاجتماع مجلس إدارة 

 على خطة تنفيذ المسار السريع ccNSOتعديالت  2.4

 ICANNماع قد اعتمد خطة تنفيذ المسار السريع في اجت ICANNحيث إن مجلس إدارة 
 /http://www.icann.org/en( 2009أكتوبر  30في سيول، جمهورية كوريا في 

minutes/resolutions-30oct09-en.htm#2(. 

 ccNSO، شكلت 2011في سان فرانسيسكو في مارس  ICANNوحيث إنه في اجتماع 
لتقديم توضيح  ccNSO PDPالتي تخص  1مجموعة فرعية داخل مجموعة العمل 

من أجل معالجة  IDN ccTLDداخل المسار السريع الذي يخص  DNSستقرار لالئحة ا
 حاالت اإلرباك المشابهة.

قد عقدت جلسة بشأن توصياتها خالل اجتماع  ccNSOوحيث إن مجموعة عمل 
ICANN  وأن  2011في داكار بالسنغال في أكتوبرccNSO  قد اعتمدت قراًرا يوصي

لخطة تنفيذ المسار السريع لتقديم توجيه أكبر في  تعديالً  ICANNبأن يعتمد مجلس إدارة 
 الحاالت المحددة من اإلرباك المشابه.

 .ccNSOوحيث إن التعديل المقترح على خطة تنفيذ المسار السريع قد أعد لتنفيذ توصية 

التعديل  ICANN)، اعتماد مجلس إدارة 2011.12.08.10تقرر بموجب القرار رقم (
لمسار السريع المخصصة لتنفيذ التوصية المعتمدة من قبل المقترح على خطة تنفيذ ا
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ccNSO  في اجتماعICANN  في داكار بالسنغال. كما صدرت توجيهات إلي كل من
الرئيس والمدير التنفيذي بتجسيد خطة تنفيذ المسار السريع التي أقرها مجلس إدارة 

ICANN  تثبت قابليته للتنفيذ.وتنفيذ التعديالت بمجرد أن  2009أكتوبر  30في سبًقا في 

 2011.12.08.10حيثيات القرار 

 اآلن؟ القضية هذه اإلدارة مجلس يعالج لماذا
أول تنقيح لعملية المسار السريع الذي يخص  2010في ديسمبر  ICANNأجرت 

IDN ccTLD وسعى هذا التنقيح إلى الحصول على مساهمات المجتمع حول عدد من .
لسالسل المتشابهة المشوشة. ونتج عن هذا عقد جلسات الموضوعات بما في ذلك تقييم ا

 التي تخص 1عامة عديدة وتشكيل مجموعة فرعية داخل مجموعة العمل 
ccNSO PDP  لتقديم توضيح لالئحة استقرارDNS  داخل مسارIDN ccTLD 

السريع لمعالجة حاالت اإلرباك المشابه. كما عقدت مجموعة العمل جلسة دارت حول 
واعتمدت  2011في داكار بالسنغال في أكتوبر  ICANNل اجتماع توصياتها خال

ccNSO  قراًرا يوصي باعتماد مجلس إدارةICANN  تعديالت على خطة تنفيذ المسار
 السريع لتقديم توجيه أكبر في حالة محددة من اإلرباك المشابه.

 
 دراسة؟ تجري الذي االقتراح هو ما

 DNSر السريع لتوضيح قواعد الئحة استقرار أجري هذا التعديل على خطة تنفيذ المسا
المطلوبة. وتعالج هذه التغييرات  IDN ccTLDفي تقيمها لإلرباك المشابه في سالسل 

 ASCII ccTLDالمطلوبة في االرتباك  IDN ccTLDمواقف محددة عندما تشبه سلسلة 
مة ذات الصلة القائم لطلب مع موافقة السلطات العا ccTLDالقائمة وفي حالة تقديم مشغل 

 على االسم المطلوب للدولة أو اإلقليم.
 

 غيرهم؟ أو المساهمين من مشورته تطلب من
كان موضوع تشابه السلسلة هو محور إحدى الجلسات العامة التي عقدت في اجتماعات 

ccNSO  خالل اجتماعاتICANN  ونتج عن 2011في سان فرانسيسكو في مارس ،
التي تخص  1موعة فرعية عينت داخل مجموعة العمل لمج ccNSOهذا االجتماع تشكيل 

IDN ccPDP  للعمل على توفير مزيد من التوجيهات لتحسين التنبؤ بسالسل االرتباك
 المشابهة. 

 
تقريًرا بنتائجها خالل جلسة أخرى من  ccNSOكما رفعت المجموعة الفرعية التي تتبع 

 .2011العامة خالل اجتماع داكار في أكتوبر  ccNSOجلسات 
 

 ؟ICANNهل توجد أثار أو عواقب مالية على 
جراء هذا القرار. وسيوضح التعديل  ICANNمن غير المتوقع وجود أثار مالية على 

 ICANNالسريع وسيدعم التزامات  IDN ccTLDقواعد اإلرباك المشابه في مسار 
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ستقرار الجديدة ولضمان أسلوب مستقر ال يؤثر أو يضر بأمن أو ا TLDsإلدارة تقديم 
DNS. 

 GNSOالجديد /عملية تطوير سياسة "أ" الملحق  2.5

إطاًرا زمنًيا (انظر خطة تنفيذ تطوير  GNSOوضع مجلس  2008وحيث إنه في أكتوبر 
-http://www.icann.org/en/topics/gnso(؛ GNSOمجلس 

improvements/gnso-improvements-implementation-plan-
16oct08.pdf(  لتنفيذ العديد من التطويرات التي تخصGNSO  والمحددة والمعتمدة

 /http://www.icann.org/en( 2008يونيو  26في  ICANNمن قبل مجلس إدارة 
minutes/resolutions-26jun08.htm#_Toc76113182 (

)http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun08.htm؛( 

تشكيل لجنتي توجيه ولجنة توجيه  2009وحيث إن هذا اإلطار الزمني قد شمل في يناير 
) العتماده وتنسيق جهود PPSC) ولجنة إدارة توجيه معالجة السياسة (OSCالتشغيل (

 شأن تطوير توصيات محددة لتنفيذ التطويرات؛فرق عمل المجتمع الخمسة ب

قد أعدت فريقي عمل اشتمال على فريق عمل لعملية تطوير السياسة  PPSCوحيث إن 
)PDP-WT الذي تم اعتماده لوضع عملية تطوير سياسة جديدة تندمج مع طريقة فهم (

 ؛ICANNمجموعات العمل وتجعلها أكثر تفاعالً وتجاوًبا مع احتياجات تطوير سياسة 

ووجه  2011إبريل  28في  PPSCقد قرر انتهاء عمل  GNSOوحيث إن مجلس 
 ؛GNSOلتقديم تقريرها النهائي مباشرة إلى مجلس  PDP-WTتعليماته إلى 

 /4Thttp://gnso.icann.org(قد أرسلت تقريرها النهائي  PDP-WTوحيث إن 
issues/pdp-wt-final-report-final-31may11-en.pdf(4T  2011يونيو  1في 

 ؛GNSOإلى مجلس 

يوًما فيما يخص التقرير  30قد استهل فترة للتعليق العام مدتها  GNSOوحيث إن مجلس 
 /http://www.icann.org/en/announcementsالنهائي (يرجى زيارة 

announcement-2-09jun11-en.htm؛( 

للدراسة  PDP-WTقد أشار إلى تلك التعليقات بالرجوع إلى  GNSOوحيث إن مجلس 
  )؛http://gnso.icann.org/resolutions/#20110 (يرجى زيارة

قد راجعت تلك التعليقات وحدثت التقرير بما هو مناسب (يرجى  PDP-WTوحيث إن 
 /https://community.icann.org/download/attachmentsزيارة 

9405500/PDP-WT+Public+Comment+Review+Tool+-+FINAL+-

http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-implementation-plan-16oct08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-implementation-plan-16oct08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-implementation-plan-16oct08.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jun11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jun11-en.htm
http://gnso.icann.org/resolutions/#201107
http://gnso.icann.org/resolutions/#201107


 ICANN إدارة مجلس قرارات
 خاص اجتماع

 2011 ديسمبر 8
 20 من 9 صفحة

 

 

+21+September+2011.pdf?version=1&modificationDate=13170
 )؛22410000

قد أرسلت التقرير النهائي المحدث (يرجى زيارة  PDP-WTوحيث إن 
http://gnso.icann.org/improvements/updated-final-report-pdpwt-

28sep11.pdf(  إلى مجلسGNSO  ؛2011سبتمبر  27في 

قد أقر باإلجماع التقرير النهائي المحدث بما في ذلك الملحق أ  GNSOوحيث إن مجلس 
 .PDPالجديد المقترح ودليل 

) الملحق أ الجديد كما هو مبين 2011.12.08.11اعتمد مجلس اإلدارة بموجب القرار (
-http://www.icann.org/en/general/proposed-bylaws-revisionفي 

annex-a-clean-04nov11-en.pdf وسوف تسري للوائح التي تم تعديلها بمجرد .
قراره  في GNSOالجديد كما أوصى بذلك مجلس  PDPإقرارها. وسيجري االنتقال إلى 

  ).http://gnso.icann.org/resolutions/#201110(يرجى زيارة 

 2011.12.08.11حيثيات القرار 

 اآلن؟ القضية هذه اإلدارة مجلس يعالج لماذا
دة لتحسين مجموعة من التوصيات المع 2008يونيو  26في  ICANNاعتمد مجلس إدارة 

حيث اشتملت على أنشطة سياستها وأسلوبها التنظيمي وعملياتها  GNSOفاعلية 
 :PDPوتوصياتها. ويتعلق التالي بشأن 

) إلى المراجعة لجعلها أكثر تفاعالً PDP": تحتاج عملية تطوير سياسة (PDP"مراجعة 
لتطوير . ويجب أن تتماشى مع الوقت والجهد المطلوبين ICANNوتلبية الحتياجات 

القائمة (بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر  ICANNالسياسة والتوافق مع عقود 
). وبينما سيحتاج إجراء تطوير GNSOتوضيح المجال المناسب لتطوير "سياسة إجماع" 

"سياسات اإلجماع" إلى االستمرار لتثبيتها من خالل اللوائح ما دام مطلوبة في عقود 
ICANNقترح مجلس وموظفو ، ينبغي أن يGNSO  قواعدPDP  الجديدة لدراسة

واعتماد مجلس اإلدارة والتي تتضمن مرونة أكثر. ويجب أن تؤكد القواعد الجديدة على أهمية 
االستعداد ذلك أنه يجب تنفيذها قبل انطالق مجموعة جديدة أو انطالق نشاط جديد مثل النقاش 

رف المجال والهدف والخطة تعريًفا مناسًبا العام، وتقصى الحقائق وبحث الخبراء لكي يع
المنقحة بعد  PDPبهدف تطوير سياسة محددة وتطوير معايير لتقييم النجاح. وتحل 

الحالية المحددة في الملحق أ في  PDPلها محل  ICANNمراجعتها واعتماد مجلس إدارة 
 المنقحة. PDPاآلن مشروعه الذي يخص  GNSO. وقد أرسل مجلس ICANNلوائح 

 
 دراسة؟ تجري الذي االقتراح هو ما

بإقرار عملية  ICANNمجلس إدارة  GNSOفي تأييد منه لهذا الجهد، أوصى مجلس 
النهائي المحدث. يحقق الملحق أ  PDP) كما جاء وصفها في تقرير PDPتطوير سياسة (

http://gnso.icann.org/improvements/updated-final-report-pdpwt-28sep11.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/updated-final-report-pdpwt-28sep11.pdf
http://www.icann.org/en/general/proposed-bylaws-revision-annex-a-clean-04nov11-en.pdf
http://www.icann.org/en/general/proposed-bylaws-revision-annex-a-clean-04nov11-en.pdf
http://www.icann.org/en/general/proposed-bylaws-revision-annex-a-clean-04nov11-en.pdf
http://gnso.icann.org/resolutions/#201110
http://gnso.icann.org/resolutions/#201110
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النهائي المحدث تحقيق أهداف  PDPالمقترح في تقرير  PDPودليل  ICANNمن لوائح 
المنقح  PDP. وسيحل GNSOعندما اعتمد إعادة تشكيل مجلس  ICANNإدارة مجلس 

الحالي المحددة في الملحق أ من  PDPمحل  ICANNبعد مراجعة واعتماد مجلس إدارة 
الجديدة من بين عناصر  PDP. وتتضمن العناصر الرئيسية التي تخص ICANNلوائح 

 أخرى ما يلي:
 ر" موحدالتوصية باستخدام "نموذج تقرير إصدا •
مقدمة "لتقرير إصدار مبدئي" ينبغي نشره للتعليق العام قبل عمل تقرير إصدار  •

  GNSOنهائي ليتم العمل بموجبة من جانب مجلس 
 وفق مرسوم التأسيس  PDPاشتراط أن تعمل مجموعة عمل  •
واللجنة االستشارية في حالة إذا ما قرر مجلس  GNSOالحوار بين مجلس  •

GNSO  عدم الشروع فيPDP  بعد تقرير اإلصدار الذي طلبته اللجنة
 االستشارية

والمنظمات  ICANNطلب إبداء آراء اللجان االستشارية األخرى التي تتبع  •
في بداية  PDPالداعمة لها التي قد يكون لها خبرة أو تجربة أو تهتم بمسألة 

 العملية
مة إلزامية لبدء تغيير اللوائح الحالية التي تنص على أن تكون مدة التعليقات العا •

PDP  وجلها اختيارية وفًقا لما رأته مجموعة عملPDP  
 "GNSOأو ICANNإيضاح "مجال سياسة  •
يشمل تغيير اإلطارات الزمنية لمدد التعليقات العامة على ما يلي (أوالً) أال تقل مدة  •

 PDPيوًما من التقرير المبدئي لمجموعة عمل  30التعليقات العامة المطلوبة عن 
يوًما في أي مدة تعليقات عامة غير مطلوبة تختارها  21نًيا) أال تقل عن و(ثا

 لمباشرة العمل وفق ما تراه PDPمجموعة عمل 
المحقق للتقرير المبدئي والتقرير  PDPعدم تغيير الشرط الحالي لمجموعة عمل  •

 النهائي على أن تمنح مجموعة العمل الحرية لتقديم إسهامات إضافية
 قبل تسليم التقرير النهائي  PDPة في االعتبار إنهاء عمل أن تأخذ التوصي •
  PDPفي معالجة توصيات مجموعة عمل  GNSOإرشاد مجلس  •
إجراءات جديدة لتسليم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بما في ذلك مراجعة التقارير  •

 GNSOأو مجلس  PDPالمقدمة إلى مجلس اإلدارة من قبل مجموعة عمل 
 لعامة وجعلها في متناول ا

 استخدام فرق لمراجعة التنفيذ  •
 

 غيرهم؟ أو المساهمين من مشورته تطلب من
والتقرير النهائي المقترح والتقرير  بالتقرير األولي يتعلق فيما عقدت منتديات التعليق العام

 GNSOالملحق أ المقترح والجديد، باإلضافة إلى تحديثات منتظمة لمجلس النهائي و
(مثل اجتماع  اجتماعاتها في ICANNوورش العمل طلب وتقديم مساهمات مجتمع 

ICANN وسان فرانسيسكو).  في بروكسل 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-31may10-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-21feb11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jun11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-04nov11-en.htm
http://brussels38.icann.org/node/12498
http://svsf40.icann.org/node/22177
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 المجتمع؟ أثارها التي والقضايا االهتمامات هي ما

عقدت ثالث فترات تعليق عام حول نسخ مختلفة من التقرير إلى جانب ورش العمل 
. وقد وردت ثماني طلبات من المجتمع خالل مؤتمر GNSOوالتحديثات المنظمة لمجلس 

مساهمات حول التقرير النهائي المقترح، التعليق العام على التقرير األولي، ووردت سبع 
كما وردت أربع مساهمات خالل منتدى التعليق العام حول التقرير النهائي. كما استعرضت 

PDP-WT  كل التعليقات الواردة خير استعراض ووثقت بالمستندات كيف يتم النظر في
غييرات على وكيف أدت تلك التعليقات إلى إدخال ت PDP-WTكل هذه التعليقات من قبل 

. ونتيجة )النهائي PDPالتقرير، إن وجدت (انظر الملحق أ وب وج من تحديث التقرير 
 . PDP-WTلذلك تم تناول جميع القضايا والمخاوف التي أثيرت وأجابت عليها 

 
صول على ملخص وتحليل للتعليقات التي وردت خالل فترة التعليق العام قبل أن يمكن الح

في مراجعات الملحق أ التي يمكن الحصول عليها اآلن: [على  ICANNينظر مجلس إدارة
، لم يتم 2011نوفمبر  23ديسمبر]. وبحلول  5أن تستكمل بعد إنهاء فترة التعليق العام في 

 استقبال أية تعليقات 
 

 اإلدارة؟ مجلس استعرضها التي المهمة المواد هي ما
المحدث، بما في ذلك الملحقات التي تفصل كيفية  PDPاستعرض المجلس التقرير 

لهذه التعليقات والملحق أ المقترح والمسودة التي توضح  PDP-WTاستعراض ومعالجة 
فريق العمل  التغيرات الطارئة على الملحق أ الحالي وملخص التعليقات العامة واستجابة

 لهذه التعليقات.
 

 هامة؟ أنها اإلدارة مجلس يرى التي العوامل هي ما
وضعت توصيات تسمح بمشاركة ومساهمة المجتمع الرئيسي. وتم تبني التقرير النهائي 

الجديدة فيما يلي:  PDP. كما يتوقع أن تساهم GNSOالمحدث باإلجماع من قبل مجلس 
الصلة المهتمين على المشاركة في عمليات تطوير رفع قدرة كل أصحاب المصلحة ذوي 

وتجسيد نموذج مجموعة عمل والتأكد من أن عملية تطوير السياسات  GNSOسياسة 
تجري وفق أهداف مدروسة جيدة من حيث المجال، وتدار بطريقة يمكن يتم الحصول من 

تياجات تطوير خاللها على نتائج تمكن من تنفيذ فعال، وجعلها أكثر فاعلية واستجابة الح
 .ICANNسياسة 

 
 المجتمع؟ على سلبية أو إيجابية تأثيرات توجد هل

الجديدة إليجابية على النحو المبين أعاله، بما في  PDPآثار  ICANNيتوقع مجلس إدارة 
ذلك زيادة قدرة جميع أصحاب المصالح ذوي الصلة المهتمين على المشاركة في عملية 

 .GNSOتطوير سياسة 
 

http://gnso.icann.org/improvements/updated-final-report-pdpwt-28sep11.pdf


 ICANN إدارة مجلس قرارات
 خاص اجتماع

 2011 ديسمبر 8
 20 من 12 صفحة

 

 

و/أو الجمهور بخصوص  ICANNية تأثيرات أو عواقب مالية على مجتمع هل توجد أ
 (الخطة اإلستراتيجية وخطة التشغيل والميزانية)؟

 و/أو المجتمع و/أو الجمهور. ICANNال يتوقع وجود أية آثار مالية أو عواقب على 
 

 ؟DNSهل هناك قضايا تتعلق باألمن أو االستقرار أو المرونة في 
التوصيات المقترحة، فلن تكون هناك قضايا تتعلق باألمن أو اعتماد إلدارة بإذا قام مجلس ا

 االستقرار أو المرونة.
 

 SSACالتغييرات في عضوية  2.6

 شنيزلين جون إلى واألمن لالستقرار االستشارية اللجنة من المقدم الشكر 2.6.1

واستقرار في االستشارية لألمن  ICANNحيث إنه تم تعيين جون شنيزلين في اللجنة 
 . 2009يناير  26

تود أن تقدر وتشكر جون شنيزلين على جهوده في خدمة المجتمع  ICANN وحيث إن
 أثناء عضويته في اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار. 

) التقدير العميق من مجلس اإلدارة 2011.12.08.12فقد استحق جون شنيزلين بموجب (
ي اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار كما يتمنى أثناء عضويته ف ICANNعلى خدمته 

 مجلس اإلدارة له التوفيق في سعيه المستقبلي. 

  2011.12.08.12 القرار حيثيات

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

 راسموسين ورود بلومنتال دون – SSAC تعيينات 2.6.2

) تنقح عضويتها وتدخل تعديالت SSACللجنة االستشارية لألمن واالستقرار (ن اإحيث 
 من آن آلخر. 

، من مجلس اإلدارة SSACتلتمس، بالنيابة عن  SSACن لجنة عضوية إوحيث 
 . SSACضرورة تعيين دون بلومنتال ورود راسموسين في 

ل ورود ) دون بلومنتا2011.12.08.13فقد عين مجلس اإلدارة بموجب القرار (
 . SSACراسموسين في 

 2011.12.08.13حيثيات القرار 
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SSAC  هي مجموعة من األفراد الذين مكنواSSAC  بخبرتهم في بعض المسائل المعينة
، منذ تأسيسها بأفراد SSAC من الوفاء بمرسومها التأسيسي وتنفيذ مهمتها. وقد استعانت

ة التي تعتبر حيوية ألمن واستقرار ذوي معرفة وخبرة عميقة في المجاالت الفنية واألمني
 نظام اسم المجال الخاص باإلنترنت. 

 
في العمل كهيئة مختصة اعتماًدا على عدد من الخبراء الموهوبين في  SSACاستمرت 

. ودون SSACموضوع البحث الذين وافقوا على التطوع بوقتهم وطاقاتهم لتنفيذ مهمة 
المصلحة العامة. حيث استطاع أن يقدم إلى  بلومنتال هو كبير مستشاري السياسة في سجل

SSAC  خبرة حكومية كبيرة وتطبيًقا للقوانين. كما يعتبر رود راسموسين الرئيس والمدير
خبرة واسعة في مجال  SSACالتنفيذي للهوية عبر االنترنت. وقد استطاع أن يقدم إلى 

 سياسة اإلنترنت.المنظمات الصناعية الشاملة والتعاون في تطبيق القانون وتطوير 

 اإلدارة مجلس مكافأة: 5 رقم ATRT توصية .3

إمكانية تقديم مكافآت لجميع مديري التصويت التابعين لها نظير  ICANNحيث تدرس 
 .ICANNخدماتهم التي يقدمونها إلى 

مؤسسة عامة غير هادفة للربح ومقرها كاليفورنيا فهي معفاة من  ICANNوحيث إن 
وتعديالته  1986(أ) من قانون الدخل الداخلي لعام  501بموجب ضريبة الدخل الفيدرالية 

 ) من القانون.3(ج) ( 501باعتبارها منظمة جاء وصفها في 

للمديرين زيادة عن المكافأة المقبولة التي تحددها  ICANNوحيث إنه ال يجوز أن تدفع 
قانون من  4958جب من األحكام الصادرة بمو (ب) 4-53.4958المعايير الموضحة في 

 ("األحكام"). 

قد اتخذت كل الخطوات الالزمة وإلى أقصى حد ممكن، إلقامة  ICANNن إوحيث 
افتراض عقالني حول مستوى مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المختصين بالتصويت إذا تمت 

 الموافقة عليها.

وحيث إنه تجب مراجعة أقسام معينة من سياسة تضارب المصالح الحالية التي تخص 
ICANN  وذلك لمساعدة مجلس اإلدارة على التصويت على الموافقة على مكافأة مديري
 التصويت.

الحالية من أجل السماح ألعضاء  ICANNوحيث أنه تجب مراجعة أجزاء معينة من لوائح 
 مجلس اإلدارة المختصين بالتصويت خالف الرئيس بالحصول على مكافأة.

المراجعات المقترحة المحددة لسياسة تضارب ن التعليقات العامة الواردة بشأن إوحيث 
 المصالح واللوائح بصفة عامة كانت تؤيد المراجعات المقترحة.



 ICANN إدارة مجلس قرارات
 خاص اجتماع

 2011 ديسمبر 8
 20 من 14 صفحة

 

 

ن مجلس اإلدارة يقر أن العديد من المعلقين قد اقترحوا تعديالت إضافية ال عالقة إوحيث 
بمراجعتها وتنقيحها، حسب االقتضاء  ICANNلها بسياسة تضارب مصالح التي التزمت 

على  ICANNظر قرار المجلس بشأن مراجعة سياسة تضارب المصالح واألخالق في (ان
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-

en.htm#6.(  

على إجراء فقة مجلس اإلدارة موا) 2011.12.08.14(تقرر بموجب القرار رقم فقد 
والالزمة للسماح  ICANNتغييرات محدودة في سياسة تضارب المصالح التي تخص 

فأة عضو المجلس لمجلس اإلدارة أن يوافق أو يرفض توصية خبير التقييم المستقل بشأن مكا
 اإلدارة المصوت. 

إجراء على  موافقة مجلس اإلدارة)، 2011.12.08.15(رقم بموجب القرار  رقرتكما 
من أجل السماح لجميع أعضاء المجلس بالحصول على  ICANNتغييرات محددة بلوائح 

 مكافأة عن الخدمات التي يقدمونها.

) التوصية الصادرة من خبير 2011.12.08.16يقر مجلس اإلدارة بموجب القرار (
من أحكام  (ج) (الثالث) )4( (د) 1-53.4958التقييم المستقل (وفًقا للشرط الوارد في 

IRS ن ذلك الشرط إ) أو الواردة في التقرير الخاص بالمجلس أو وجهة نظر مكتوبة (حيث
من األحكام) حيث من المنطقي "أن تقديم  (ج) (الثالث) )4( (د) 1-53.4958محدد في 

دوالر لرئيس  75,000دوالر لغير المديرين ومبلًغا قدره  35,000أتعاًبا نقدية تقدر بنحو 
دوالر لرئيس اللجنة  5,000رة" و"سيتم تقديم أتعاب إضافية تقدر بنحو مجلس اإلدا

 اإلدارة)". (باستثناء رئيس مجلس

جميع أعضاء مجلس اإلدارة مطالبة ) 2011.12.08.17(رقم بموجب القرار تقرر 
بإكمال وتوقيع نموذج إما بقبول أو برفض المكافآت التي تم اعتمادها وسيتم نشرها على 

 صة بأعضاء مجلس اإلدارة.الصفحة الخا

)، تسرية المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس 2011.12.08.18تقرر بموجب القرار رقم (
 .2011ديسمبر  9اإلدارة المصوتون الذين قبلوا تلك المكافآت التي تم اعتمادها هنا بداية من 

 : 2011.12.18 – 2011.12.08.14 ينحيثيات القرار

تفكر في القضايا المحيطة بمكافأة  ICANNسابقة، كانت على مدار السنوات العديدة ال
عضو مجلس اإلدارة المصوت. وقد ناقش مجلس اإلدارة المسألة بشكل عام وأجرى دراسة 

تحليل واستشارة مستقلة حول المسألة وأجرى كذلك التعليق العام. فعلى سبيل المثال: 
بخصوص المساءلة  ICANNكانت هناك دعوات من المجتمع فيما يتعلق بنظام  )1(

) حدثت 2والشفافية حيث ستتم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الذين قاموا بالتصويت. (
الفكرة الخاصة بالمكافأة المحتملة  FY08مناقشات طارئة بخصوص الميزانية حيث شملت 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#6
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#6
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) قام المستشار الخارجي بتقديم استشارة خاصة بعواقب مكافآت 3ألعضاء مجلس اإلدارة. (
مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد أساليب التقييم ووسائل الحماية التي قد تحتاج أعضاء 

ICANN ) .ومن بعده  –) قام واطسون وايت 4إلى ترسيخها قبل القيام بأية إجراءات
بتقديم دراسات حول منظمات أخرى غير هادفة للربح ومكافآت أعضاء  –تاورز واطسون 
) التي قامت بإجراء "BCG"وسطن لالستشارات () اقترحت مجموعة ب5مجلس اإلدارة. (

مراجعة لمجلس اإلدارة أن تكون رسوم المكافأة رمزية مما قد يكون مناسًبا ألعضاء مجلس 
) أقرت مجموعة العمل الخاصة بمراجعة مجلس 6اإلدارة الذين يحق لهم التصويت. (

كافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن دعمها العام من مجموعة بوسطن لالستشارات والمجتمع لم
) أوصى فريق 7اإلدارة، ولكنها أوصت بالمزيد من الدراسة بالتنسيق مع المستشار العام. (

) بشكل خاص أنه ينبغي على مجلس اإلدارة تنفيذ ATRTمراجعة المساءلة والشفافية (
مشروع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم التصويت، و(ثامًنا) أظهرت 

لعامة الثقة في نتائج التغييرات المطلوبة والتي تتعلق بتضارب المصالح في التعليقات ا
وكذلك تقرير الخبير المستقل حول مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  ICANNسياسات ولوائح 

 الذين يحق لهم التصويت.
 

مكافأة رئيس مجلس اإلدارة. (يرجى زيارة  2010كما اعتمد مجلس اإلدارة في أغسطس 
-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsلكتروني الموقع اإل

05aug10-en.htm#5 مكافأة كل األعضاء ل). وقد تواصلت مؤخًرا الدعوة الخاصة
فريق مراجعة المساءلة التي أصدرها  5الذين يحق لهم التصويت من خالل التوصية رقم 

، الحظ أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد صدرت توجيهات 2011يونيو  24والشفافية. وفي 
للمدير التنفيذي والمستشار العام باتخاذ الخطوات التالية لدراسة توصية فريق مراجعة 

المساءلة والشفافية دراسة مناسبة. (يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-24jun11-

en.htm#2.( 
العملية الخاصة باحتساب المبالغ المطلوب دفعها كمكافأة مقابل مثل هذه  ICANNاتبعت 

 ائح وزارة الخزانة. (ب) من لو 4-53.4958الخدمات في ضوء المعايير المبينة في 
 

أوالً: سعى مجلس اإلدارة إلى الحصول على توصية من ("خبير") التقييم المستقل فيما 
يخص إنصاف قيمة المكافآت. كما وافق مجلس اإلدارة على أن يقوم تاورز واطسون 

إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة ولها خبرة في  TWبالمشاركة كخبير. وتعتبر 
بتقديم المشورة حول مكافأة رئيس  TWنظمات غير الهادفة للربح. قد قامت مكافآت الم

مجلس اإلدارة وتم تقديم توصية من قبل الرابطة الوطنية لمجالس إدارات الشركات للتقديم 
الخدمة بوصفه خبيًرا. كما يمكن االضطالع على تقرير الخبير الذي تم نشره من أجل 

 /http://www.icann.org/enالن عبر الرابط التالي التعقيبات العامة إضافة إلى اإلع
announcements/announcement-3-04nov11-en.htm . 

 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05aug10-en.htm#5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05aug10-en.htm#5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05aug10-en.htm#5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-24jun11-en.htm#2
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 ثانًيا: إذا أوصى الخبير بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم التصويت وقرر
مجلس اإلدارة التصويت على هذه التوصية، فإنه يجب مراجعة سياسة تضارب المصالح 

. وتنص السياسة الحالية على أنه "ينبغي أال يقوم عضو من أعضاء مجلس ICANNلدى 
اإلدارة بالتصويت على أية مسألة له فيها مصلحة مالية مادية تتأثر بنتيجة التصويت". 

(أ) عبر الرابط التالي  2.4لثانية القسم (يرجى االضطالع على المادة ا
http://www.icann.org/en/committees/coi/coi-policy-30jul09-

en.htm. ومن هنا فالتصويت على مكافآت مجلس اإلدارة دون إجراء أي تغييرات قد (
ن سبًبا مباشًرا في تضارب المصالح. ووفًقا لذلك، فقد وافق مجلس اإلدارة على نشر يكو

مراجعات محدودة لسياسة تضارب المصالح للتعليق العام من أجل السماح لمجلس اإلدارة 
بالتصويت على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. (يرجى االطالع في الرابط التالي: 

http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-vi-coi-
policy-01sep11-en.htm.( 

 
ثالًثا: في حالة قيام الخبير بتقديم التوصية الخاصة المتعلقة بترتيبات المكافآت التي ستقدم 

دارة الذين يحق لهم التصويت وقيام مجلس اإلدارة باعتماد هذه ألعضاء مجلس اإل
. وتحظر اللوائح المعمول بها حالًيا دفع أية ICANNالتوصية، فإنه ينبغي تغيير لوائح 

مكافآت بشكل خاص ألعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم التصويت. كما ينص القسم 
 –يجوز لكافة أعضاء مجلس اإلدارة  الثاني والعشرون من المادة الرابعة على أنه "ال

أن يتلقوا أية مكافآت لقاء الخدمات التي يقومون بها  –باستثناء رئيس مجلس اإلدارة 
باعتبارهم أعضاء مجلس اإلدارة". يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#VI وقد اعتمد مجلس .
اإلدارة نشر المراجعات المقترح إجراءها على اللوائح من أجل السماح بتقديم مكافآت إلى 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم التصويت للتعليق العام. (يرجى االطالع في 

-http://www.icann.org/en/public-comment/bylawsالرابط التالي: 
amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm.( 

 
تلقى مجلس اإلدارة ملخًصا لكل التعليقات العامة مع اإلشارة لكل تعليق عام على حدة 

-4Thttp://www.icann.org/en/public-comment/bylaws(يرجى زيارة: 
amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm4T فيما تتعلق بالمراجعات المقترحة (

اجعات كانت ضرورية حيث تحدد أن التعليقات كانت تؤيد المراجعات المقترحة وأن المر
من أجل السماح لكافة أعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم التصويت بالحصول على 
 المكافأة حال اعتمادها. ومن ناحية أخرى لم يتم تلقي أية تعقيبات على بتقرير الخبير.

 
ومن هنا اتخذ مجلس اإلدارة كافة الخطوات الضرورية لدراسة مكافأة أعضاء مجلس 

ابل الخدمات المقدمة لضمان أنها تم وفًقا لكافة القوانين والقواعد واللوائح المناسبة اإلدارة مق
حتى تكون جميع المكافآت التي يتم دفعها، وفًقا لمعايير المكافآت المنصفة الواردة في 

 (ب) من أحكام وزارة الخزانة.  53.4958-4

http://www.icann.org/en/committees/coi/coi-policy-30jul09-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/coi/coi-policy-30jul09-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm
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شار إليها أعاله الخاصة بصنع وقد قام مجلس اإلدارة بمراجعة كل المواد ذات الصلة والم

بدراسة  –طول الوقت  –قراراته وتمرير هذه اللوائح. يقوم مجلس اإلدارة إضافة إلى ذلك 
ن لديه الفرصة لمراجعتها ودراستها: إالقضية الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة حيث 

ن لالستشارات ) يمكن إيجاد التقرير النهائي للمراجعة المستقلة الخاص بمجموعة بوسط1(
والتعليقات على ذلك التقرير والتقرير النهائي الخاص بمجموعة عمل مراجعة مجلس 

اإلدارة إضافة إلى التعليقات الواردة بشأنه (عبر الرابط التالي: 
http://www.icann.org/en/reviews/board/ ()2اد توصيات ) يمكن إيج

ATRT  والتعليقات الواردة بشأنها عبرhttp://www.icann.org/en/public-
comment/public-comment-201012-en.htm#atrt-draft-proposed-

recommendations وhttp://www.icann.org/en/announcements/ 
announcement-31dec10-en.htm.  

 
ويؤثر القيام بهذه الخطوات الثالث بشكل إيجابي على المساءلة والشفافية الخاصة 

نها تقوم بتحقيق التوصية الخاصة بفريق المساءلة والشفافية، وباإلضافة إ حيث ICANN بـ
إلى ذلك، فإن إخطار المجتمع بانتظام عن طريق نشر جميع خطوات العملية التي يتبعها 
أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك المراجعات المقترحة والخاصة بسياسة ولوائح تضارب 

في هذا األمر تعزيًزا كبيًرا. ووفًقا لذلك،  ICANNالمصالح وتقرير الخبير تعزز شفافية 
 فإن تنفيذه سيكون ذات تأثير إيجابي على المجتمع.

 
تعويض أعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم التصويت ويختارون قبول المكافآت أما 

سيكون ذات تأثير مالي على فبخصوص األموال التي صدرت التوصيات بشأنها واعتمادها 
ICANNوتحسًبا الحتمال اعتمادها من أعضاء مجلس  –يتعلق بهذه السنة المالية  . وفيما

فقد تحدد جزء من الرسوم الخاصة بميزانية الطوارئ –اإلدارة الذين يحق لهم التصويت 
لتغطية المبالغ المطلوبة لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم التصويت والذين 

ار. وحيث إن عدد أعضاء مجلس اإلدارة الذين سيوافقون أو قاموا باعتمادها عمالً بهذا القر
ال يوافقون على تلقي المكافآت ليس معلوم حتى اللحظة، فإن المبلغ المطلوب بدقة لم يتم 

 احتسابه بعد.
 

 ولن يكون لهذا القرار تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 الجديدة gTLDنطاقات  حول صالحالم تضارب بشأن اإلدارة مجلس أعضاء قواعد .4

قد التزمت بتحقيق مستوى عال من المعايير األخالقية لضمان شرعية  ICANNحيث إن 
 واستمرارية نموذج المساهم المتعدد.

http://www.icann.org/en/reviews/board/
http://www.icann.org/en/reviews/board/
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201012-en.htm#atrt-draft-proposed-recommendations
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-31dec10-en.htm
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حيث إن الوثائق الحالية الخاصة بالقواعد الحاكمة للشركات موضحة حسب الرابط التالي: 
44TUhttp://www.icann.org/en/documents/governance/UT  وتتضمن سياسة خاصة

بتضارب المصالح ورموز مجلس اإلدارة الخاصة باإلجراءات (بما فيها اإلرشادات األخالقية 
 وأحكام السرية).

نطاق شروع في حيث إن من الضروري أن يكون لدينا قواعد وممارسات مشددة للقيام بها عند ال
gTLD الذي تباشره  ةالجديدICANN. 

تتعهد برؤى خارجية متعددة للسياسة تضارب المصالح القائمة وقواعد السلوك  ICANNحيث إن 
 وغيرها من ممارسات النزاعات واألخالق.

وحيث إنها تنتظر تقديم توصيات محددة تتعلق بالتعزيزات الخاصة بسياسات وممارسات 
ICANN فإن ،ICANN  تلتزم بمعالجة القرارات واعتماد أية طلبgTLD  جديد بشكل أخالقي

 مع االهتمام وتجنب ولو حتى ظهور تضارب للمصالح.

)، اعتماد مجلس اإلدارة القواعد التالية لتضارب 2011.12.08.19تقرر بموجب القرار رقم (
 :ةالجديد gTLD نطاقاتالمصالح التي يمكن تطبيقها على 

اء مجلس اإلدارة المعروفين أو المحتملين الذين يقومون بتقديم أحد أو جميع أعض •
 جديد: gTLDالمشورة حول أو المشاركة بأية طريقة في تقديم أي طلب 

 لن يقوموا بالتصويت على ذلك الطلب أو أي طلب يتعلق به؛  –

 لن يشاركوا في أية مداوالت حول ذلك الطلب أو أية طلب يتعلق به؛ –

ت حول الطلب أو أي طلب يتعلق به حتى يتم التصريح لن يتلقوا أية معلوما –
 بتلك المعلومات.

 :gTLDأحد أو جميع أعضاء مجلس اإلدارة الذين يقومون باعتماد أي طلب  •

عدم التعاقد مع أو العمل في أي موقع لدى الشركات الراعية أو المشاركة في  –
gTLD  رار الخاص شهًرا بعد قيام مجلس اإلدارة باتخاذ الق 12الجديد لمدة
 بالطلب.

العمليات الصناعية أو أية مسائل المتعلقة بإذا استدعت المداوالت الخاصة بالخبرات  •
أخرى قيام عضو مجلس اإلدارة بتقديمها يمثل استثناء في ضوء تلك القواعد، فإنه قد 
يطلب من عضو مجلس اإلدارة المشاركة في المناقشة المحدودة التي تتطلب مثل تلك 

بالمثل، يمكن توجيه الدعوة إلى خبراء مستقلين من أجل المشاركة في الخبرة. و

http://www.icann.org/en/documents/governance/
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المداوالت. وإذا تم الحصول على مثل تلك الخبرة، فإنه سيتم تحديد طبيعة المناقشة 
 حسب ما هو متعارف عليه. –والخبير في محضر االجتماع أو المذكرات الخاصة به 

واألخالق ومتطلبات السلوك  وباإلضافة إلى جميع ما سبق، فإن تضارب المصالح •
تستمر حتى يمكن تطبيقها على أعضاء مجلس اإلدارة، بما في ذلك حظر استخدام أية 

 معلومات سرية تم الحصول عليها وتقديمها إلى مجلس اإلدارة ألي غرض كان.

 

 :2011.12.08.19حيثيات القرار 

اجة إلى تعزيز تركيًزا كبيًرا على الح ICANNوعلى مدار الشهور الماضية ركزت 
فيما يتعلق بتضارب المصالح واألخالق والسرية وقانون سلوك شامل.  ICANNسياسات 

وخالل اجتماع سنغافورة حدد الرئيس والمدير التنفيذي تلك القضايا بوصفها حاسمة بسبب 
كان قد دخل في طور جديد مع اعتماد مجلس اإلدارة والذي  ةالجديد gTLD نطاقاتأن 

، وباإلضافة إلى هذا فإن المجتمع دعت إلى مراجعة دقيقة 2011نيو يو 20اتخذ في 
قد حددت أنه يحب الكفاح لتحقيق  ICANNبخصوص تلك السياسات. وبناء عليه فإن 

المعايير الذهبية في كل من توثيق السياسات وااللتزام بالسياسات فيما يتعلق بأخالقيات 
 تضارب المصالح والسرية وقانون السلوك.

تتعهد  ICANNبتحقيقها، فإن  ICANNجل تحقيق المعايير الذهبية التي قررت ومن أ
بالقيام بالمراجعات الخارجية للخالفات والممارسات األخالقية الخاصة بها. أوالً: مؤسسة 

ذلك سياسات تضارب "قانون الشركات خاصتنا تراجع وثائق عملنا الحالي بما في 
موظف" لتعزيز التركيز على الممارسات األفضل المصالح" و"قانون السلوك" و"دليل ال

) ICANNللصراعات واألخالق. ثانياً: مؤسسة قانون مستقلة جديدة (ال تتضمن عمليات 
لمقارنتها بمثيالتها غير الربحية وعمل توصيات للتعزيزات.  ICANNتراجع توثيق 

 ICANNت مع مجموعة خبراء عالمية لمراجعة وثائق وممارسا ICANNتتعاقد  ثالثاُ:
العالمية وعلى ممارسات  ICANNولعمل توصيات. ستركز تلك المجموعة على وظيفة 

 غيرها من المنظمات العالمية.

نها تنتظر تقديم توصيات محددة تتعلق بالتعزيزات الخاصة بسياسات وممارسات إوحيث 
ICANN فإن ،ICANN  تلتزم بمعالجة القرارات التي تتعلق باعتماد أية طلبgTLD 

ديد بشكل أخالقي مع االهتمام وتجنب ولو ظهور تضارب للمصالح. ووفقاً لذلك فإن ج
ICANN  تمرر هذا القرار ليساعد على توجيه سلوك أعضاء مجلس اإلدارة. ولمرة أخرى

يجب لفت النظر إلى أن هذا ال يعني أن يحل هذا محل أو يوقف أية سياسة أو ممارسات 
ب العاجل فيما يتعلق بصراع المصالح والتصرف قائمة أو ممكن أن تضاف في القري

 والسلوك األخالقي.
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من خالل معالجة تلك  ICANNمع أخذ هذا اإلجراء سيكون ذات أثر إيجابي على مجتمع 
. ةالجديد gTLDبنطاقات القضايا بإلحاح وتعهد بمعايير أخالقية عالية وبخاصة فيما يتعلق 

ستمرارية نموذج المساهم المتعدد بوصفه إنما يقصد بتلك التعزيزات ضمان شرعية وا
. ومن جهة أخرى فإن هذا القرار لن يكون له ثمة أثر مالي على ICANNمدخًرا في 
ICANN  أو المجتمع. كما لن يكون لهذا اإلجراء تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام

 اسم النطاق.
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