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 ICANNاجتماع خاص لمجلس إدارة 
 

 
تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق 

    material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board-2014-(باإلنجلیزیة) من:
 en-09-09 
 
 
 2 .............................................................................................. الرئیسي األعمال جدول .1

 2 ......................................................... 2015 لعام الترشیح للجنة منتخب ورئیس رئیس تعیین .أ 
 2........................................................................................... 2014.09.09.01 القرار حیثیات

 3 ............................................................................................... :الموافقة أعمال جدول .2
 3 ....................................................................... اإلدارة مجلس اجتماع محضر على الموافقة .أ 
 3 ..................................... (SSAC) الستقراروا لألمن االستشاریة اللجنة في أدیس بینیدیكت تعیین .ب 

 3........................................................................................... 2014.09.09.03 القرار حیثیات

 4 ........................... كونراد دیفید إلى) SSAC( واألمن لالستقرار االستشاریة اللجنة من المقدم الشكر .ج 
 4........................................................................................... 2014.09.09.04 القرار حیثیات

 5 ............................................................................................. :الرئیسي األعمال جدول .3
 لتنفیذ العامة المصلحة سجل طلب بخصوص) RSTEP( السجل لخدمات التقني التقییم ھیئة تقریر )أ 

 ONG. ................................................................................. 5و. NGO في الحزم تقنیة
 6.............................................................. 2014.09.09.06 – 2014.09.09.05 القرارین حیثیات

 10 ...................................................................... المستقبلیة gTLD طلبات لجوالت الترتیب )ب 

 10 ................................................................... 2015 المالیة للسنة التشغیل وخطة الموازنة )ج 
 11 ......................................................................................... 2014.09.09.07 القرار حیثیات

 12 .................. )2020-2016 المالیة السنوات( سنوات لخمسة اإلستراتیجیة للخطة ICANN مسودة )د 

 12 .......................................................................... الثاني At-Large قمة بیان االعتراف )ه 
 13 ............................................................ 2014.09.09.11 – 2014.09.09.08 القرارین حیثیات

 14 ........................................................................................................ آخر عمل أي )و 

 
  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-09-09-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-09-09-en
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 جدول األعمال الرئیسي .1

 2015تعیین رئیس ورئیس منتخب للجنة الترشیح لعام  .أ 

بمراجعة مستندات إبداء االھتمام لمنصب  BGCحیث قامت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 
) والرئیس المنتخب، ونظرت في نتائج تقییم ”NomCom“( 2014رئیس لجنة الترشیح 

، وقیمت الرد على األسئلة التي وجھتھا لجنة NomComدرجة من قیادة لجنة  360
 حوكمة مجلس اإلدارة لكل مرشح.

 
بتعیین ستیفان فان جیلدر رئیًسا للجنة  BGCحیث أوصت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 

NomCom  2015لسنة. 
 

تعیین مجلس اإلدارة ستیفان فان جیلدر  ،)2014.09.09.01(تقرر بموجب القرار رقم 
 .2015رئیًسا للجنة الترشیح لسنة 

 

 2014.09.09.01حیثیات القرار 

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

3333TUhttp://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#VIIUT.  قام مجلس اإلدارة
بتفویض مسؤولیة تقدیم التوصیات إلى رئیس لجنة الترشیح والرئیس المنتخب للحصول على 

یرجى االطالع على میثاق  الحكم التابعة لمجلس اإلدارة. موافقة مجلس اإلدارة فیما یتعلق بلجنة
BGC  33على-governance/-http://www.icann.org/en/committees/boardUT

33TUcharter.htm.  نشرتBGC ) مرتین دعوة إلبداء االھتمامEOI شاھد) (
)en-01-07-2014-2-https://www.icann.org/news/announcement (

درجة النتخاب  360وتلقت وراجعت طلبات إبداء االھتمام، واإلشراف على تقییم 
NomCom  حین قبل توصیاتھا على والترتیب إلجراء مقابالت مع بعض المرش 2014لعام

لرئیس  BGCوقد نظر المجلس ویتفق مع توصیات  .2015رئیس لجنة الترشیح المنتخب لعام 
 .2015األخرى لرئیس لجنة الترشیح المنتخب لعام  BGCلجنة الترشیح ویتطلع إلى توصیات 

شاركة في كما یرغب المجلس أیًضا في توجیھ الشركة إلى كل من قدم وثیقة إبداء الرغبة في الم
  .NomComقیادة 

 

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm%23VII
http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm
http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm
http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm
https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-07-01-en
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وبتعیین نائب الرئیس المنتخب حدد الرئیس المنتخب عملیة إبداء اھتمام عامة بشكل إیجابي 
وال یوجد ثمة أثر  ، باإلضافة إلى دعم المصلحة العامة.ICANNتؤثر على شفافیة ومساءلة 

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

 

 جدول أعمال الموافقة: .2

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 

)، أن یوافق المجلس على محاضر اجتماع 2014.09.09.02تقرر بموجب القرار رقم (
 .2014یولیو  30بتاریخ  ICANNمجلس إدارة 

 

تعیین بینیدیكت أدیس في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  .ب 
(SSAC) 

 

) بمراجعة عضویتھا وتقوم بعمل SSACحیث قامت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (
 التعدیالت من آن آلخر.

 
اإلدارة بتعیین ، أن یقوم مجلس SSAC، وبالنیابة عن SSACحیث طالبت لجنة عضویة 

 بینیدیكت أدیس فیھا.
 

) بتعیین مجلس اإلدارة بینیدیكت أدیس في اللجنة 2014.09.09.03صدر القرار رقم (
 .SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 

 2014.09.09.03حیثیات القرار 

ھي مجموعة متنوعة من األفراد الذین مكنوا  SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
جنة االستشاریة لألمان واالستقرار بما لدیھم من خبرة في بعض المسائل المعینة من الل

وقد استعانت اللجنة منذ تأسیسھا بأفراد ذوي معرفة  الوفاء بمیثاقھا التأسیسي وتنفیذ مھمتھا.
وخبرة ھائلتین في المجاالت الفنیة واألمنیة التي تعتبر حیویة ألمن واستقرار نظام اسم 

 خاص باإلنترنت ونظام العناوین.النطاق ال
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واستمر عمل اللجنة كھیئة منافسة تعتمد على خبراء معنیین بمادة البحث وافقوا على تقدیم 
بینیدیكت أدیس ھو مسؤول تقني في سایبر وقسم  وقتھم ونشاطھم تطوعاً لتنفیذ مھمة اللجنة.

القانون في المملكة  ، ھیئة إنفاذ(SOCA)الطب الشرعي في وكالة منظمة خطورة الجریمة 
یمتلك خلفیة كبیرة بعلم الحاسوب وأمن الشبكات، وھي جزء ال یتجزأ من  المتحدة.

وقد كان یعمل بنشاط على سوء استعمال اإلنترنت وأنشطة  مسؤولیاتھ في إنفاذ القانون.
فیما یتعلق  SSACویقدم سید أدیس وجھة نظر قیمة لـ  اإلنترنت اإلجرامیة لسنوات عدة.

  طع سیاسة الحكومة وإنفاذ القانون.بتقا

) إلى SSACالشكر المقدم من اللجنة االستشاریة لالستقرار واألمن ( .ج 
 دیفید كونراد

 

  .2011مارس  18في  SSACحیث عیین المجلس دیفید كونراد في 
 

 . 2014أغسطس  01في  SSACحیث استقال السید كونراد من 
 

توجیھ الشكر والعرفان للسید كونراد على جھوده في خدمة المجتمع  ICANNبینما تود 
 .SSACأثناء عضویتھ في 

 
)، منح دیفید كونراد التقدیر العمیق من 2014.09.09.04تقرر بموجب القرار رقم (

، ویتمنى SSACمن خالل عضویتھ في  ICANNمجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ في 
 خیر في مساعیھ المستقبلیة.مجلس اإلدارة للسید كونراد كل ال

 2014.09.09.04حیثیات القرار 

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

 
 



 قرارات مجلس اإلدارة المعتمدة
 2014سبتمبر  9

 14من  5صفحة 
 
 
 
 

 جدول األعمال الرئیسي: .3

) بخصوص طلب RSTEPتقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل ( )أ 
 .ONG. وNGOسجل المصلحة العامة لتنفیذ تقنیة الحزم في 

سیاسة تقییم خدمات طلب 2014مارس  12) في PIRحیث قدم سجل المصلحة العامة (
. NGO) لتقدیم تقنیة الحزم اإللزامیة اسماء مستوى النطاق الثاني لـ RSEPالسجل (

 . بموجب المعرض أ لكل اتفاقیة سجل معنیة.ONGو
 

طلب سیاسة تقییم خدمات السجل  2014مایو  21في  ICANNطاقم عمل  نشرحیث 
 لمعلومات عامة وأجرت مراجعتھا للطلب بموجب سیاسة تقییم خدمات السجل.

 
أیة قضایا منافسة  2014یونیو  4األولي في  ICANNحیث، لم یحدد تقریر طاقم عمل 

على حدة بأن خدمات السجل المقترحة لربما تثیر  ICANNملحوظة. وقرر طاقم عمل 
عن الحاجة إلحالة  PIRسجل المصلحة العامة  أبلغتقضایا استقرار وأمن ھامة، و 

 ) لمزید من التقییم.RSTEPاالقتراح إلى ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل (
 

 RSEPبإحالة طلب سیاسة تقییم خدمات السجل 2014یونیو  6في  ICANNحیث قامت 
 . RSTEPإلى ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل  PIRلسجل المصلحة العامة 

 
ییم خدمات بإحالة طلب سیاسة تق 2014یونیو  10في  ICANNحیث قامت 

 30. واختتم التعلیق العام في التعلیق العاملـ  PIRلسجل المصلحة العامة   RSEPالسجل
 ولم یتم تلقي أیة تعلیق عام. 2014یولیو 

 
لـ  2014یولیو  29في  RSTEPات السجل حیث تم نشر تقریر ھیئة التقییم التقني لخدم

 ولم یتم تلقي أیة تعلیق عام. 2014أغسطس  13. واختتم التعلیق العام في التعلیق العام
 

بأنھ ومن منظور التقییم  RSTEPسجل حیث خلص تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات ال
التقني ال یحدث االقتراح "خطر معقول لألثر السلبي الملموس بشأن االستقرار أو األمن" كما 

المتعلقة بإدخال خدمة السجل لدعم تقنیة   RSEPتم تعریفھ في سیاسة تقییم خدمات السجل
وحدد تقریر ھیئة  .ONG. وNGOالحزم اإللزامیة ألسماء النطاق المستوى الثاني لـ 

وطاقم العمل أیضاً عدة أسئلة تقنیة وتنفیذیة محتملة  RSTEPالتقییم التقني لخدمات السجل 
، بما فیھا: DNSمرتبطة بتقدیم مقترح خدمة السجل الجدید إلى نظام أسماء النطاقات 

.؛ المسجل المحتمل و/أو إنھاء ارتباك المستخدم؛ قضایا ONG. وNGOتداعیات فك حزم 
؛ ومخاوف تشغیلیة IDNادلة یجري مناقشتھا في إطار متغیرات أسماء النطاقات الدولیة مع

 أخرى. 

https://www.icann.org/en/resources/registries/rsep/pir-request-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/resources/registries/rsep/pir-request-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/policy-bd-2012-02-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-coon-04jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-chapin-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-chapin-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en
https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en
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)، یعتمد المجلس نتائج تقریر التقییم التقني 2014.09.09.05وبموجب القرار رقم (

لخدمات التسجیل بأنھ ال یحدث االقتراح "خطر معقول لألثر السلبي الملموس بشأن 
المتعلق بادخال خدمة  PIRویوافق على طلب سجل المصلحة العامة االستقرار أو األمن"، 

 .ONG. وNGOالسجل لدعم تقنیة الحزم اإللزامیة ألسماء النطاق المستوى الثاني لـ 
 

)، یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي 2014.09.09.06وبموجب القرار رقم (
أو من ینوب عنھ، لتطویر تعدیل لتنفیذ خدمة السجل الجدیدة الذي یراعي یتناول بشكل 

 مناسب التساؤالت التقنیة والتنفیذیة العالقة ذات الصلة. 

 2014.09.09.06 – 2014.09.09.05حیثیات القرارین 

 لماذا یناقش مجلس اإلدارة ھذه القضیة؟
 

. NGO) مشغل السجل لنطاقات المستوى األعلى PIRوقدم سجل المصلحة العامة (
طلباً لتزوید خدمة سجل جدیدة لتقدیم الدعم لتقنیة الحزم  2014مارس  12. في ONGو

نیة . ویوفر االقتراح توضیحاً لتقONG. وNGOنطاقات المستوى الثانیة اإللزامیة لـ 
الحزم المقترحة، وتنفیذ أوامر بروتوكل تنفیذ اإلمتداد و التعامل مع امتدادات أمان نظام 

والتعامل مع متغیرات أسماء النطاق الدولیة المستوى الثاني  DNSSECأسماء النطاقات 
. وتمت إحالة االقتراح الذي قدم من خالل عملیة سیاسة تقییم خدمات Whoisوخدمة 
 RSEP) واقتراح RSTEPھیئة التقییم التقني لخدمات السجل ( ) إلىRSEPالسجل (
 . RSEPالذي كان متاحاً بكل احتام للتعلیق العام كما ھو مطلوب من  RSTEPوتقریر 

 
یوم تقویمي  30، تضمن المجلس (RSEP)من سیاسة تقییم خدمات السجل  2.7وفقاً للقسم 

للتوصل إلى  2014یولیو  24جل في بعد استالم تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات الس
) تأجیل الطلب 3) رفض الطلب، أو 2) اعتماد الطلب، 1قرار. وقد یقرر مجلس اإلدارة أن 

 للمزید من المعلومات.
 

 ما ھو االقتراح الذي یتم النظر فیھ؟
 

ویكمن إجراء مجلس اإلدارة الیوم باتخاذ إجراء بشأن تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات 
، والذي قیم قضایا االستقرار واألمن التي ترتبط بطلب سیاسة تقییم RSTEP السجل

خدمات السجل لسجل المصلحة العامة لتنفیذ خدمة سجل جدیدة للسماح بـ"تقنیة الحزم" 
 PIRاإللزامیة ألسماء نطاقات المستوى الثاني. ویوضح طلب سجل المصلحة العامة 

اسمي نطاق في نطاقات المستوى األعلى المختلفة، تقنیة الحزم عبارة عن مجموعة من  [أ] "
 مع تسمیات مستوى ثاني متطابقة والتي تتقاسمھا المعاییر التالیة:
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 ملكیة المسجل •
 التسجیل وتاریخ االنتھاء •
 المسجل والمشرف والفواتیر وجھات اتصال تقنیة  •
 اتحاد ملقم االسم •
 حالة النطاق •
السماح وتجدید فترة السماح والتجدید التلقائي فترات السماح المطبقة (إضافة فترة  •

 وتحویل فترة السماح وفترة السماح باالسترداد)
كما ھو  DSوألي من المعاییر التالیة تعد بارزة على األقل: سجالت موقع التفویض  •

 ."RFC 5910مطلوب بناًء على طلب التعلیقات 
 

 من ھم أصحاب المصلحة أو اآلخرون الذین تمت استشارتھم؟
 

، 2014یولیو  8إلى  2014یونیو  10منتدى تعلیق عام من  ICANNافتتح طاقم عمل 
بدعوة المجتمع لتقدیم المالحظات على اقتراح سیاسة تقییم خدمات السجل لسجل المصلحة 

العامة. وأثناء فترة التعلیق العام، لم یتم تلقي أیة تعلیقات. ومن الممكن إیجاد التقریر النھائي 
comments/tech-https://www.icann.org/public-العامة على: للتعلیقات 

en-10-06-2014-bundling. 
 

وباإلضافة إلى ذلك، تمت استشارة فریق مراجعة ھیئة التقییم التقني لمراجعة السجل 
RSTEP قییم تقني لخدمة السجل المقترح فیما یتعلق باحتمالیة وأھمیة التأثیرات إلجراء ت

على األمن واالستقرار، بما فیھا إذا كانت خدمة السجل المقترح ستخلق خطر معقول للتأثیر 
تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل Uالسلبي الملموس على األمن واالستقرار. وتم تقدیم 

URSTEP  لمجتمعICANN  افتتح طاقم عمل 2014یولیو  24في .ICANN  منتدى تعلیق
، بدعوة المجتمع لتقدیم المالحظات على 2014أغسطس  5إلى  2014یولیو  29عام من 

. وأثناء فترة التعلیق العام، لم یتم تلقي أیة RSTEPتقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 
tps://www. icann.ht-تعلیقات. ومن الممكن إیجاد التقریر النھائي للتعلیقات العامة على: 

en-29-07-2014-bundling-technical-comments/rstep-org/public. 
 

 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟
 

عن فترة التعلیق العام  RSEPلم یتم تقدیم أیة تعلیقات لمقترح سیاسة تقییم خدمات السجل 
ن فترة التعلیق العام. ومع ذلك، فقد ع RSTEPوتقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 

تمت تحدید القضایا التقنیة والتنفیذیة التالیة في تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 
RSTEP  ومن خاللICANN والتي ستكون بحاجة إلى تناولھا من قبل سجل المصلحة ،

https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
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. NGOلسجل [و / أو المجتمع] كجزء من تطویر التعدیل على اتفاقیة ا PIRالعامة 
 . لتنفیذ خدمة السجل الجدید:ONGو

بالنسبة للتحلیل عن آثار "فك الحزم" بأنھ إذا في مرحلة ما في المستقبل اتخذ القرار  •
( أو مسجل یخلفھ) إلزالة الرابط الواضح بین  PIRمن قبل سجل المصلحة العامة 

NGOو .ONG . 

وھو التأكید على أن محتویات  PIRأما الكامن في اقتراح سجل المصلحة العامة  •
ھي "ذاتھا" (وبالتالي فھي مجمعة معاً)، إال أنھ ال توجد  ONG.. وNGOمجاالت 

آلیة والتي یمكن من خاللھا إنفاذ ھذا التشابھ على كافة المستویات ضمن نظام أسماء 
، ولن تدرك التطبیقات مثل خوادم الشبكة وخوادم البرید وإلخ، بأنھ DNSالنطاقات 

. بدون تكوین واضح. وقد یؤدي ھذا ONG. وNGOغي أن تتم معاملة نطاقات ینب
على سبیل المثال، لما ("إلى التباس على حد سواء من مستخدمي العمیل النھائي 

 عندما ال تقوم EXAMPLE.SOMETHING.ONGتحل 
EXAMPLE.SOMETHING.NGO"ومن خالل المسجلین (" لما یتعین ؟ (

لفھم كل نطاق مستوى ثالث لكال نطاق المستوى الثاني  علینا تكوین خادم الشبكة
ویلزم وجود معلومات إضافیة لمعالجة ھذه  ").؟ONG. وNGOالخاص بي في 

 ؛PIRاالحتمالیة لالرتباك ضمن مقترح سجل المصلحة العامة 

ویتم تفسیر قضیة تشابھ العنوان وباألخص عنوانین لتكون "ذاتھ" حتى وإن كانت  •
السالسل التي تشكل تلك العنواین مختلفة، الكامن في مقترح سجل المصلحة العامة 

PIR والتي یكون التجمیع حل محتمل، ومن الممكن على األرجح سیتم اعتباره أنھ ،
المتغایرة". وقد عمل  IDNاقات الدولیة یعادل وظیفیاً لعنصر قضیة " اسماء النط

المجتمع على حلول لقضیة متغایرة لسنوات عدة ولم یتم التوصل بعد إلى حل كامل. 
ومن المحتمل بأن یشھد مجتمع العمل على قضیة متغایرة قبوالً لتقنیة الحزم 

NGOو .ONG بإعتبارھا "نھایة دورة" غیر مناسبة حول السیاسات .
 تم إنشاءھا للتعامل مع المتغیرات؛ وواالجراءات التي ی

ویجري النظر في تقنیة الحزم على أنھا حل محتمل لمعالجة متغیرات اسماء  •
، إال أن المجتمع لم یضع إطاراً الستخدامھ ولم یقر ھذا النھج IDNالنطاقات الدولیة 

والمضي قدماً بدون  PIRللتنفیذ. وقد یثیر قبول اقتراح سجل المصلحة العامة 
ید من مساھمات المجتمع بشأن تقنیة الحزم مخاوف بدون طلبات تغایر أسماء المز

وأعضاء من مجتمعات مھتمة أخرى ممن یرغبون بمناقشة  IDNالنطاقات الدولیة 
 .IDNھذا الموضوع لتنفیذ تغایر نطاقات المستوى األعلى ألسماء النطاقات الدولیة 
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اإلدارة؟ ما ھي العناصر ذات األھمیة بالنسبة ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس 
 لمجلس اإلدارة؟

 
راجع مجلس اإلدارة عدة مواد التخاذ اجراءاتھا الیوم. وقد نظر مجلس اإلدارة كذلك في 

عوامل عدة ذات أھمیة خالل مداوالتھ حول فیما إذا كانت تقر الطلب أم ال. واشتملت المواد 
یھا مجلس اإلدارة كجزء من مداوالتھ ولكن ال یقتصر والعوامل ذات األھمیة والتي نظر إل

 على التالي: 

• 33UT)طلب سیاسة تقییم خدمات السجلRSEP 33) لسجل المصلحة العامةTUPIR 
 )2014مارس  12(

• 33UT 33خطاب إلى سجل المصلحة العامةTUPIR )4  2014یونیو( 

• 33UT33جل المصلحة العامة خطاب من سTUPIR )5  2014یونیو( 

• 33UT 33خطاب إلى ھیئة التقییم التقني لخدمات السجلTURSTEP )6  2014یونیو( 

• 33UT 33التعلیق العام على اقتراح سیاسة تقییم خدمات السجلTURSEP )10  2014یونیو( 

• -technical-iles/files/rstephttps://www.icann.org/en/system/f
en.pdf-24jul14-redacted-proposal-bundling  تقریر ھیئة التقییم

ستقرار اإلنترنت في بخصوص انعكاسات أمان وا RSTEPالتقني لخدمات السجل
 )2014یولیو  PIR )24اقتراح تقنیة حزم سجل المصلحة العامة 

• 33UT 33التعلیق العام على اقتراح ھییئة التقییم التقني لخدمات السجلTURSTEP 
 )2014 یولیو 29(

ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟ ھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
ICANN أو المجتمع  (بخصوص الخطة اإلستراتیجیة أو خطة التشغیل أو المیزانیة) و /

من حیث األمن أو االستقرار أو  DNSأو الجمھور؟ ھل توجد أیة مسائل تتعلق بنظام  / و
 المرونة؟

 
بأن فوائد تقدیم تقنیة الحزم اإللزامیة ستتكون من شقین:  PIRة العامة حدد سجل المصلح

 gTLD) تلغي احتمالیة االرتباك العام والذي قد یترتب إلى حد معقول إذا كانت ھیئات 1(
) تزود المسجل بتسجیل دفاعي 2المختلفة قادرة على تسجیل اسم نطاق المستوى الثاني و (

لى مھمتھا والتوعیة بطریقة شفافة وفعالة. إال أن من التركیز ع gTLDلضمان تمكن 
المعلومات اإلضافیة مطلوبة لفھم التأثیرات اإلضافیة المحتملة على المجتمع المرتبط بآثار 

 . DNSأوسع نطاقاً لھذه الخدمة لدى تقدیمھا لنظام أسماء النطاقات 

https://www.icann.org/en/system/files/files/pir-request-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-coon-04jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/diaz-to-papac-05jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/papac-to-chapin-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rstep-technical-bundling-proposal-redacted-24jul14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en
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أو المجتمع أو  ICANNوقد یحتوي التنفیذ النھائي لخدمة السجل ھذه تأثیر مالي على 

 العامة، حیث قد یكون ھنالك تكالیف إضافیة مرتبطة بآثار أوسع نطاقاً لخدمة السجل ھذه. 
 

التقییم التقني لخدمة السجل المقترح  RSTEPحدد تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 
ھذا فیما یتعلق باحتمال وأھمیة التأثیرات على األمن واالستقرار یتلخص بأنھ ال یحدث خطر 

 معقول للتأثیر السلبي الملموس على األمن واالستقرار. 
 

وقد عملت مجتمعات عدة، وباألخص أولئك المھتمین بمتغیرات أسماء النطاقات الدولیة 
. مثال، ONG. وNGOة، على حلول لقضایا تشابھ العنوان، والذي یعد تقنیة الحزم المعنی

لسنوات عدة ولم یتم التوصل بعد إلى حل كامل. ومن المحتمل أن تتمكن تلك المجتمعات من 
تقدیم أفكار في حل التساؤالت المتشابھة وقد تكون االستشارات مع تلك المجتمعات مالئماً. 

دارة بأي شكل من األشكال مقصود لخلق عرف أو متطلب لمعاملة ویعد اجراء مجلس اإل
 قضایا اسماء النطاقات الدولیة المتغایرة، ویجب تقییم كل الظروف وفقاً لحیثیاتھا.

 
أم قرار من وظیفة  ICANNھل ھذه عملیة سیاسة محددة داخل المؤسسات الداعمة لـ 

 تتطلب تعلیًقا عاًما أم ال تتطلب تعلیًقا عاًما؟ ICANNإداریة تنظیمیة في 
 

أغسطس  15فعالة اعتباراً من  ICANNتعد سیاسة تقییم خدمات السجل سیاسة إجماع 
انسجاماً مع  RSTEP. حیث تم نشر تقریر ھیئة التقییم التقني لخدمات السجل 2006

أغسطس  13. واختتم التعلیق العام في Uالتعلیق العامUلـ  2014یولیو  29السیاسة في تاریخ 
یونیو  10في  ICANNولم یتم تقدیم أیة تعلیقات عامة. وباإلضافة إلى ذلك، قامت  2014
لـ  PIRمة لسجل المصلحة العا RSEPبنشر طلب سیاسة تقییم خدمات السجل 2014

Uالتعلیق العامU ولم یتم تقدیم أیة تعلیقات عامة. 2014یولیو  30. واختتم التعلیق العام في 
 

 المستقبلیة gTLDالترتیب لجوالت طلبات  )ب 
 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 2015التشغیل للسنة المالیة الموازنة وخطة  )ج 

وطرحھا إلبداء التعلیقات  2015حیث تم نشر مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
، والمبنیة على مشاورات مع المجتمع، 2013مایو  8 العامة بما یتفق مع اللوائح الداخلیة في

 نة المالیة. واللجنة المالیة لمجلس اإلدارة، أثناء الس ICANNوالمشاورات مع طاقم 
 

https://www.icann.org/public-comments/rstep-technical-bundling-2014-07-29-en
https://www.icann.org/public-comments/tech-bundling-2014-06-10-en
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وحیث أدت أنشطة التدخل والتعلیقات المستلمة من منتدى التعلیقات العامة إلى إجراء 
 .2014مایو  8في  2015مراجعة رئیسیة على مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 

 
بفعالیة من المجتمع تقدیم  ICANNحیث أنھ وباإلضافة إلى منتدى التعلیقات العامة، طلبت 

عن طریق وسائل أخرى، بما في ذلك  ICANNد من التعلیقات والتشاور مع مجتمع مزی
المؤتمرات الھاتفیة عبر اإلنترنت واالجتماعات في سنغافورة ولندن والتواصل عبر البرید 

 اإللكتروني.
 

وحیث أنھ، ناقشت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة، ووجھت الموظفین إلى، وضع خطة تطویر 
 في كل اجتماع من االجتماعات الشھریة المنتظمة. 2015السنة المالیة ومیزانیة 

 
لمناقشة خطة  2014أغسطس  19وحیث أنھ، اجتمعت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة في 

، وأوصت بأن یعتمد المجلس خطة تشغیل ومیزانیة 2015تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
 .2015السنة المالیة 

 
 2009و 2001من اتفاقیات اعتماد المسجل لألعوام  3.9سم وحیث أنھ، بحسب الق

على التوالي، ینبغي على مجلس اإلدارة تحدید رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل،  2013و
 والتي ینبغي تحدیدھا من أجل وضع المیزانیة السنویة. 

 
سجل وحیث أنھ، تم تضمین وصف رسوم المسجل، بما في ذلك رسوم االعتماد المتنوعة للم

 . 2015في خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة  2015للسنة المالیة 
 

)، یتبنى مجلس اإلدارة خطة تشغیل ومیزانیة 2014.09.09.07وبموجب القرار رقم (
، وبالقیام بذلك، یحدد رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل (بحسب المسجل 2015السنة المالیة 

 .2015یل ومیزانیة السنة المالیة والمعاملة) كما ھو مبین في خطة تشغ

 2014.09.09.07حیثیات القرار 

، یقوم المجلس باعتماد میزانیة سنویة ونشرھا ICANNمن لوائح  4، القسم 16وفًقا للمادة 
، تم نشر مسودة خطة تشغیل 2014مایو  8وفي  .ICANNعلى الموقع اإللكتروني لـ 

استندت المراجعة على عدة مناقشات  ات العامة.إلبداء التعلیق 2015ومیزانیة السنة المالیة 
مع أعضاء الفریق التنفیذي والمشاورات الموسعة مع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة 

فضالً عن مجموعات أصحاب المصالح األخرى طوال األشھر القلیلة  ICANNالتابعة لـ 
التعلیقات العامة إلى إجراء أدت أنشطة التدخل والتعلیقات المستلمة من منتدى  السابقة.

في  2015مراجعة محدودة ولكن مھمة على مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
 .2014مایو  8
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تم أخذ جمیع التعلیقات المستلمة بجمیع األشكال بعین االعتبار في النسخة النھائیة من خطة 

 ھذا منطقیاً ومناسباً. ، وتم تبنیھا حیثما كان2015تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
 

وباإلضافة إلى المتطلبات التشغیلیة الیومیة، تشمل مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
الجدیدة والمبالغ المخصصة لمختلف طلبات میزانیة السنة  gTLDبنود میزانیة  2015
یة تأثیرات كما تتضمن المیزانیة السنو التي وردت من القیادة المجتمعیة. 2015المالیة 
عالوة على ذلك، وألن رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل ھي  الجدید. gTLDبرنامج 

وتبین تلك  2015رئیسیة لوضع المیزانیة، تحدد خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
 الرسوم، والمتسقة مع السنوات األخیرة، وستتم مراجعتھا لالعتماد من قبل المسجلین.

 
تأثیر إیجابي من ناحیة توفیر إطار عمل  2015ومیزانیة السنة المالیة سیكون لخطة تشغیل 

كما توفر األساس لكي تتم محاسبة  .ICANNمناسب والتي سیتم من خاللھا إدارة وتشغیل 
والمجتمع وفًقا لألھداف  ICANNوسیكون لذلك تأثیر مالي على  المنظمة بشكل شفاف.

وء تأثیر إیجابي على أمن واستقرار ومرونة وینبغي أال یكون لذلك أي شيء س المرجوة.
 .DNS) بخصوص أي تمویل مخصص لتلك الجوانب في DNSنظام أسماء النطاقات (

 

للخطة اإلستراتیجیة لخمسة سنوات (السنوات المالیة  ICANNمسودة  )د 
2016-2020( 

 

 تمت إزالة البند من جدول األعمال.

 الثاني At-Largeاالعتراف بیان قمة  )ه 

في لندن، المملكة  ICANN 50في اجتماع  At-Large (ATLAS II)حیث عقدت قمة 
 .2014 المتحدة في شھر یونیو

 
في اجتماع  2009في القمة األولى والتي نظمت في شھر مارس  ATLAS IIحیث أنشئ 

ICANN 34 .في المكسیك 
 

https://community.icann.UT-33( النھائي ATLAS IIحیث استلم مجلس اإلدارة اعالن 

-Declaration-II-org/download/attachments/48338039/ATLAS
-RC9.pdf?version=1&modificationDate=14074207-appendix-with

33TU26000&api=v2.( 
 

https://community.icann.org/download/attachments/48338039/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48338039/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48338039/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48338039/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48338039/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf?version=1&modificationDate=1407420726000&api=v2
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 14من  13صفحة 
 
 
 
 

روح القمة في المشاركة والحماس خالل مجموعة أنشطة  At-Largeبینما یواصل مجتمع 
 .ATLAS IIتنفیذ ما بعد 

 
)، یقر المجلس باستالم بیان مؤتمر القمة الثاني 2014.09.09.08وبموجب قرار (

ATLAS II  تھانیھ بمناسبة نجاح مؤتمر القمة الذي عقد أثناء نھائي ویعرب عن
ICANN 50 .في لندن 

 
 ATLAS II)، یؤكد مجلس اإلدارة على أھمیة قمة 2014.09.09.09وبموجب قرار (

لمستخدمي االنترنت الفردیین نحو تعزیز  At-Largeونتائجھا كمساھمة قیمة من مجتمع 
ICANN.  

 
مجلس اإلدارة عن تقدیره للجھد الھائل الذي )، یعرب 2014.09.09.10وبموجب قرار (

 ATLAS IIوبیان مؤتمر القمة الثاني  At-Largeفي تقدیم قمة  At-Largeقدمھ مجتمع 
  .ATLAS IIالنھائي واألنشطة التنفیذیة لمرحلة ما بعد 

 
بشأن  ALAC)، یتطلع مجلس اإلدارة قدماً لمتابعة مع 2014.09.09.11وبموجب قرار (

 . ATLAS IIیتم تزویدھا لمجلس اإلدارة الناجمة عن بیان مؤتمر القمة الثاني  أیة مساھمات
 

 مالحظة: امتنع ثالثة أعضاء مصوتین من مجلس اإلدارة عن التصویت لصالح القرارات.
، بل أرادوا جذب ATLASفقد وضحوا للسجل بأنھم كانوا داعمین للعمل الناجم عن 

في  ATLASاإلنتباه لتشجیعھم مجلس اإلدارة ألخذ الخطط المستقبلیة بالحسبان لوضع 
 فعالیة تحدث بإنتظام.

 2014.09.09.11 – 2014.09.09.08حیثیات القرارین 

، والذي أصبح ممكناً بإقرار مجلس اإلدارة (ATLAS II)الثانیة  At-Largeوقد أدت قمة 
. تم إرسال ھذا ATLAS IIمیزانیة خاصة للفعالیة، إلى إصدار بیان مؤتمر القمة الثاني 
 . 2014أغسطس  7البیان إلى ستیف كروكر من قبل أولیفیر كریبین لیبلوند في 

 
ة باالجتماع دول 70من  At-Largeبنى  150وتعد ھذه الوثیقة نتیجة العمل لما یقارب 

 .2014وجھاً لوجھ في لندن في شھر یونیو 
 

 الخمسة المواضیعیة: ATLAS IIویتضمن البیان عمل كافة مجموعات عمل 
 ): مستقبل نماذج أصحاب المصلحة المتعددةTG1( 1المجموعة المواضیعیة •
 ICANN): عولمة TG2( 2المجموعة المواضیعیة  •
 العالمیة: منظور المستخدم ): اإلنترنتTG3( 3المجموعة المواضیعیة  •
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 14من  14صفحة 
 
 
 
 

 ICANN): شفافیة ومساءلة TG4( 4المجموعة المواضیعیة  •
 ICANNفي  At-Large): إشراك مجتمع TG5( 5المجموعة المواضیعیة  •

، ALACو ICANNعلى حد سواء، لـ  ICANNتوصیة لمجلس إدارة  43وتحتوي 
مالحظات لمجتمع إنترنت أوسع،  10. كما یحتوي أیضاً R-43إلى  R-1والمشار إلیھا بـ 
 .O-10إلى  O-1والمشار إلیھا بـ 

 
حالیاً العمل على تنفیذ التوصیات والمالحظات من خالل فریق  At-Largeوبدأ مجتمع 

 عمل خاص. 
 

 األوسع.  ICANNمالحظات على البیان من مجتمع  ALACویلتمس 
 

 ال یستلزم تعلیًقا عاًما. یعد ھذا اإلجراء عمل إداري تنظیمي

 أي عمل آخر )و 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.
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