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 6 من 2 صفحة
 

 جدول أعمال الموافقة: .1
 

 تم التوصل إلى القرارات التالية واعتمادها في جدول أعمال الموافقة هذا:

 الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة )أ 
 

)، موافقة المجلس على محاضر اجتماع 2012.10.13.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2012أكتوبر  3بتاريخ  ICANNمجلس إدارة 

حول  SAC056اإلقرار باالستالم وتوجيه الشكر لكم على النصيحة  )ب 
تأثيرات حجب المحتوى عن طريق نظام اسم المجال إلى مجلس إدارة 

ICANN. 
 

، قامت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار بإرسال 2012أكتوبر  9وحيث إنه في 
حول تأثيرات حجب المحتوى عن طريق  SSAC: نصيحة SSAC :SAC056نصيحة 

 .ICANNنظام اسم المجال إلى مجلس إدارة 
  

قد يؤدي إلى  DNSيقر بأن الحجب من خالل استخدام  ICANNوحيث إن مجلس إدارة 
بتعويضات محدودة أو بدون تعويضات بالمرة  خسارة مضاعفة أو عواقب غير مرغوبة

 لألطراف المتضررين.
 

باستالم  ICANN) إقرار مجلس إدارة 2012.10.13.02تقرر بموجب القرار رقم (
SAC056  وتوجيه الشكر إلىSSAC  على ما بذلته من عمل في تحضير هذه النصيحة

 .ICANNلمجتمع 
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 6 من 3 صفحة
 

 

 2012.10.13.02حيثيات القرار 

 
، يرى مجلس اإلدارة بأنه من المهم ICANNوالستمرار تحمل المسئولية أمام مجتمع 

وليس لهذا اإلجراء أي تأثير على موارد  التي أعدتها لجنتها االستشارية. إقرار التقارير
ICANN ومن غير المتوقع أن يكون إلقرار التقرير له أي تأثير على أمن واستقرار ،
 .DNSومرونة 

 
 وال تتطلب تعليقات عامة. ICANNة من الوظائف اإلدارية التنظيمية لـ وهذه العملي

 مراجعات على ميثاق لجنة حوكمة مجلس اإلدارة )ج 
 

حيث إن ميثاق لجنة حوكمة مجلس اإلدارة قد طالبت بأن تظل التغييرات دقيقة وحقيقية وأن 
 اللجنة توصي مجلس اإلدارة بالموافقة على التغييرات واعتمادها.

 
)، موافقة المجلس على ميثاق لجنة 2012.10.13.03تقرر بموجب القرار رقم (فقد 

 حوكمة مجلس اإلدارة المنقح.
 

 2012.10.13.03حيثيات القرار 

وجزء من العمل السنوي للجنة حوكمة مجلس اإلدارة، تقوم اللجنة بإجراء مراجعة للميثاق 
علًما بأن التغييرات ميثاقها.  متوازي ومتسق مع BGCالخاص بها للتأكد من أن عمل لجنة 

أو على المجتمع.  ICANNالتي تمت الموافقة عليها اليوم ليس لها أي تأثير على موارد 
أيًضا، ال يوجد لدى هذا اإلجراء أي تأثير على استقرار أو أمناء أو مرونة نظام اسم 

 النطاق.
 

وال يتطلب  ICANNيشار إلى أن هذا اإلجراء من االختصاصات اإلدارية التنظيمية لـ 
 إجراء تعليقات عامة.
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 6 من 4 صفحة
 

 جدول األعمال الرئيسي: .2

 Name.الموافقة على التجديد المقترح التفاقية سجل  )أ 
 

في إجراء فترة تعليق عامة  ICANNبدأت  2012يوليو  3وحيث إنه وفي 
>http://www.icann.org/en/news/public-comment/name-renewal-

2012-03jul12-en.htm على االتفاقية المقترحة لتجديد اتفاقية سجل <.name  لعام
2007 

>http://www.icann.org/en/about/agreements/registries/name/agr
eement-15aug07-en.htm<. 

 
تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل  name.وحيث إن التجديد المقترح التفاقية سجل 

 ازية مع االتفاقيات األخرى المضاهية لها.متو name.اتفاقية سجل 
 

 2012أغسطس  23 وحيث إن منتدى التعليق العام على االتفاقية المقترحة قد أقفل في
 لثالثة تعليقات، وملخص وتحليل للتعليقات المقدمة إلى مجلس اإلدارة.  ICANNبتلقي 

 
تفاقية المقترحة وقد قرر مجلس اإلدارة عدم وجود حاجة إلى إجراء مراجعات على اال

 بعد أخذ التعليقات في االعتبار. name.لتحديد السجل 
 

يتضمن تحسينات كبيرة على اتفاقية  name.وحيث إن االتفاقية المقترحة لتجديد السجل 
 الحالية. name.سجل 

 
 name.)، اعتماد اتفاقية تجديد سجل 2012.10.13.04( تقرر بموجب القرار رقم
التنفيذي والمستشار العام باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ  وتفويض الرئيس والمدير

 االتفاقية.

 2012.10.13.04حيثيات القرار 

 لماذا يتناول المجلس هذه القضية اآلن؟
 Verisign. وتواصل 2012أغسطس  15السابقة في  name.تنتهي فترة اتفاقية السجل 

في الصيغة  ICANNعملها بموجب البنود المنصوص عليها في االتفاقية السابقة أثناء نظر 
الجديدة المقترحة على االتفاقية. تم نشر اتفاقية التجديد المقترحة للتعليقات العامة في 

 .2012أغسطس  23. وتم إغالق فترة التعليق في 2012يوليو  3
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 6 من 5 صفحة
 

 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟
ومالحقها في عدة فئات واسعة:  name.وتقع التغييرات المقترحة على اتفاقية 

) التغييرات الخاصة 2التغييرات الخاصة بتعزيز االتساق فيما بين السجالت؛ و( )1(
 name.بتحديث االتفاقية لكي تعكس التغييرات التي حدثت من التوقيع على اتفاقية السجل 

اجع، والتغييرات الفنية والتحديثات األخرى)؛ الحالية (ويشمل ذلك تحديث المر
من تقديم خدمة أفضل لمجتمع اإلنترنت  Verisignالتغييرات من أجل السماح لـ  )3و(

بالتعامل بأكثر سرعة مع بعض التهديدات الوشيكة على  Verisign(ويشمل ذلك السماح لـ 
 أو اإلنترنت). TLDأمن واستقرار 

 
 المساهمين أو غيرهم؟من تمت مشاورته من 

يوليو  3المقترح من  name.فترة تعليق عام حول تجديد اتفاقية سجل  ICANNأجرت 
 ، وأعقب هذا الوقت تلخيص وتحليل التعليقات. 2012أغسطس  23حتى  2012

 
 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

على الرغم من ذلك، تناول تعليق وقد شارك ثالثة أعضاء من المجتمع في التعليق العام، و
واحد بشكل أساسي االتفاقية المقترحة. وقد تناول هذا التعليق طرح وعرض العقود 

 التنافسية.
 

 ما هي المواد المهمة التي استعرضها المجلس؟
المقترح ومالحقها، باإلضافة إلى  name.استعرض مجلس اإلدارة تجديد اتفاقية سجل 

 لعامة.ملخص وتحليل للتعليقات ا
 

 ما العناصر التي تبين لمجلس اإلدارة أهميتها؟
درس المجلس بعناية التعليقات العامة وتوصيات الموظفين بخصوص تلك التعليقات. كما 

 name.والمتعلقة باتفاقية سجل  ICANNنظر المجلس في االلتزامات التعاقدية لـ 
ر، وعلى وجه التحديد وجوب الجاري العمل بها في الوقت الحالي من أجل التوصل إلى قرا

تجديد االتفاقية بغض النظر عن انتهاكات معينة أحدثها مشغل سجل لم يتم معالجتها ولزوم 
الحالية المضاهية  gTLDإيراد بنود معينة من التجديد لتحقيق التوافق مع اتفاقيات سجل 

 لها.
 

 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
مؤخًرا  Verisignمراجعة ألداء شركة  ICANNيد، أجرت كجزٍء من عملية التجد
قيد التشغيل في الوقت الحالي. وقد تناولت عملية مراجعة  name.بموجب اتفاقية سجل 

) الوصول المتعادل 2؛ و(SRS) قيود تعليق 1االلتزام التعاقدي عدة نواحي تشمل: (
) سداد الرسوم 4ة؛ و() الوصول لملفات المناطق المجمع3؛ و(SRSألمناء السجل إلى 

تمتثل وتحقق التزاماتها  Verisign) تقديم التقارير الشهرية. تبين أن شركة 5المطلوبة؛ و(
التعاقدية (راجع 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-
verisign-name-06apr12-en.pdf وتشير األدلة إلى أن المجتمع يمكنه توقع .(

 استمرار ذلك األداء الجيد.

http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-verisign-name-06apr12-en.pdf
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 6 من 6 صفحة
 

 
(أي الخطة اإلستراتيجية أو خطة  ICANNهل توجد تأثيرات أو نتائج مالية على 

 لى المجتمع، و/أو الجمهور؟التشغيل أو الميزانية) أو ع
 name.لتجديد اتفاقية سجل  ICANNال يوجد أي تأثير مالي كبير متوقع في حال اعتماد 

المقترح. تتوافق األحكام المتعلقة برسوم مستوى السجل والقيود المفروضة على التسعير 
 الرئيسية الحالية.  gTLDالجديدة ونطاقات  gTLDبقدر كبير مع اتفاقية قاعدة 

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

إذا وافقت  DNSال توجد أية قضايا أمن أو استقرار أو مرونة متوقعة مرتبطة بـ 
ICANN  على تجديد اتفاقية سجل.name  المقترح. وفي الواقع، تشمل االتفاقية المقترحة

ء أسرع في حالة وجود مخاطر معينة تهدد أمن أو بنوًدا تهدف إلى السماح باتخاذ إجرا
 .DNSاستقرار 

 
 التي تتطلب تعليقات عامة. ICANNوهذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية لـ 

 قرار سري )ب 

 [تمت صياغة القرار]

موافقة مجلس اإلدارة على الحفاظ على سرية  ،)2012.10.13.07( تقرر بموجب القرار رقم

وحيثيات كل منهما  ،2012.10.13.06والقرار  2012.10.13.05كافة أو جزء من القرار 

 والمواد المتعلقة بهما.

 2012.10.13.06 – 2012.10.13.05حيثيات القرارين 

 [تمت صياغة الحيثيات]
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