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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-2014-11-17-  (باإلنجلیزیة) من:

en  

 

1. Uجدول أعمال الموافقةU 

 Uالموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارةU .أ 

في اللجنة  Root-Kو Root-Fو Root-Cو Root-Bتعیین ممثلي مشغل خادم الجذر U .ب 
 URSSACاالستشاریة لنظام خادم الجذر 

 U 2014.11.17.02حیثیات القرارU 

نطاق "قائمة بحث" عن نظام اسم ال SSACتجھیز إستشاري اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار U .ج 
 Uوعملیات ھجوم الحرمان المنتشر للخدمة لالستفادة من بنیة نظام اسم النطاق

 U 2014.11.17.05 – 2014.11.17.03حیثیات القرارینU 

 U) التنظیميASOإكمال مراجعة منظمة دعم العناوین (U .د 

 U 2014.11.17.07 – 2014.11.17.06القرارین حیثیاتU 

2. Uجدول األعمال الرئیسيU 

 2016U) لعام MSWGخطة تنفیذ توصیات اإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتیجیة (U .أ 

 U 2014.11.17.09 – 2014.11.17.08حیثیات القرارینU 

 Uالمستقبلیة U gTLDUطلباتU Uالترتیب لجوالتU .ب 

 U 2014.11.17.12 – 2014.11.17.10حیثیات القرارینU 

 UICANN 53مكان اجتماع U .ج 

  

 جدول أعمال الموافقة: .1
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)، یوافق مجلس اإلدارة على محاضر اجتماعاتھ 2014.11.17.01وبموجب القرار رقم ( 
 أوكتوبر. 28و 16بتاریخ 

في اللجنة  K-Rootو F-Rootو C-Rootو B-Rootتعیین ممثلي مشغل خادم الجذر  .ب 
 RSSACاالستشاریة لنظام خادم الجذر 

) RSSACالداخلیة بتأسیس لجنة استشاریة لنظام خادم الجذر ( ICANNحیث تطالب لوائح 
حول األمور ذات الصلة بتشغیل  ICANNتكون مھمتھا تقدیم المشورة إلى مجتمع ومجلس إدارة 

 وإدارة وأمن وتكامل نظام خادم ملف الجذر الخاص باإلنترنت.

جنة االستشاریة لنظام خادم الجذر حیث تطالب اللوائح الداخلیة بتعیین مجلس اإلدارة ألعضاء الل
RSSAC .بناًء على توصیات رؤوساءھا 

الرؤوساء المشاركین بالنظر في  RSSACحیث أوصت اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 
لتمثل مشغالت خادم  RSSACتعیینات مجلس اإلدارة في اللجنة اإلستشاریة لنظام خادم الجذر 

 .K-Rootو F-Rootو C-Rootو B-Rootالجذر 

)، یعیین مجلس اإلدارة الممثلین لمشغالت خادم الجذر 2014.11.17.02وبموجب القرار رقم (
B-Root وC-Root وK-Root  بیل مانینغ وباول فیكسي ودانیال كارینبیرغ، على التوالي حتى

 2015دیسمبر  31جیم مارتین حتى  F-Root، وممثل مشغل خادم الجذر 2017دیسمبر  31
 نة اإلستشاریة لنظام خادم ملف الجذر.إلى اللج

 2014.11.17.02حیثیات القرار 

) على عضویة مبدئیة لممثلي مشغل خادم RSOs، وافق مشغلو خادم الجذر (2013وفي مایو 
، وقام كل مشغل خادم جذر RSSACإلى اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر  RSOالجذر 
RSO لى العضویة المبدئیة لللجنة االستشاریة لنظام بترشیح شخص. ووافق مجلس اإلدارة ع

 مع فترات متداخلة. 2013في یولیو  RSSACخادم الجذر 

لمدة عام  K-Rootو  C-Rootو B-Rootحیث تم تعیین الممثلین لمشغالت نظام خادم الجذر 
ملة. . وتكون إعادة تعیینھم لمدة ثالثة أعوام كا2014دیسمبر  31واحد مبدئیاً، والتي تنتھي في 

 إلكمال المدة المبدئیة المتبقیة للممثل سابق. F-Rootویجري تعیین ممثل لمشغل خادم الجذر 

كما ینبغي لخدمة  RSSACسیسمح تعیین الممثلین الجدد بأن تتألف اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 
ن یكون لتعیین بصفتھا لجنة استشاریة. ومن غیر المتوقع أ ICANNوظیفتھا ضمن عمل وضع سیاسات 

، على ICANNأي تأثیر مالي على  RSSACھؤالء األعضاء في اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 
 المستمر. RSSACالرغم من وجود موارد میزانیة ضروریة لدعم اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 

علًما بأن ھذا القرار عبارة عن وظیفة إداریة تنظیمیة بحیث ال یتطلب التعلیقات العامة. ویسھم 
بتقویة أمن  ICANNبالتزام  RSSACتعیین أعضاء اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 

 واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

نظام اسم النطاق "قائمة  عن SSACتجھیز إستشاري اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  .ج 
 بحث" وعملیات ھجوم الحرمان المنتشر للخدمة لالستفادة من بنیة نظام اسم النطاق



بنشر  2014في  فبرایر  ICANN) التابعة لـ SSACحیث قامت اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار (
SAC064 ]PDF، 931 KB:[  تجھیز إستشاري اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرارSSAC  عن

استشاري اللجنة االستشاریة لألمن  ]:SAC065 ]423 KB ،PDFنظام اسم النطاق "قائمة بحث" و
 بشأن عملیات ھجوم الحرمان المنتشر للخدمة لالستفادة من بنیة نظام أسم النطاق. DNSواالستقرار 

الضوء على معالجة نظام أسم النطاق "قائمة البحث" سلوك  SAC 064حیث تسلط المشورة في 
یمثل قضایا األمان والخصوصیة إلنھاء األنظمة ویؤدي إلى مشاكل أداء على اإلنترنت، وقد تسبب 

 تعارض مع أسماء مشروطة بموجب نطاقات مستوى أعلى مفّوضة حدیثاً.

إلنترنت التحتیة ومشغالت بنیة ا ICANNباتخاذ  SAC 065حیث توصي المشورة في 
والمّصنعین اتخاذ إجراء لمعالجة قضایا تصمیم ونشر مھمة لم تحل حیث مكنت استخدام عملیات 

 ) كبیرة وحادة على نحو متزاید.DDOSھجوم الحرمان المنتشر للخدمة (

إلجراءات لسیطرة  SAC 065و SAC 064حیث أنھ بینما ال تخضع مطالبة بعض حاالت 
ICANN  الفاعلة بالضرورة ضمن مجتمع وال تعد الجھاتICANN  المعتاد، من المفترض بھا

التخاذ إجراء  ICANNمعالجة مسؤولیات شاملة لمجتمع أصحاب المصلحة المتعددة وتشجیع 
 حیث یكون ذو صلة للقیام بذلك.

حیث یعد ضمان تشغیل نظام اإلنترنت للمعرفات الفریدة المستقرة واآلمنة جزء من مھمة 
ICANNفظة وتعزیز االستقرار التشغیلي والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل المتبادل ، والمحا

جدیدة بطریقة  gTLDاألساسیة؛ ویعد ضمان تقدیم  ICANNعلى مستوى العالم كجزء من قیمة 
 .ICANNآمنة ومستقرة أولویة استراتیجیة لـ 

اري اللجنة استش :SAC064)، یقّر المجلس باستالم 2014.11.17.03وبموجب قرار (
استشاري اللجنة  :SAC065بشأن معالجة قائمة البحث و SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 
بشأن عملیات ھجوم الحرمان المنتشر للخدمة لالستفادة من  SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 

 بنیة نظام اسم النطاق.

یس والرئیس التنفیذي أو من )، یأمر مجلس اإلدارة الرئ2014.11.17.04بموجب القرار رقم (
 .SAC 065و SAC064ینوب (ینوبون) عنھ بتقییم المشورة المنصوصة في 

)، في الحاالت التي یوصى فیھا قبول المشورة، یأمر 2014.11.17.05وبموجب القرار رقم (
مجلس اإلدارة الرئیس والرئیس التنفیذي ومن ینوب (ینوبون) عنھ بتقییم تكالیف تنفیذ المشورة 

جدواھا ولتقدیم خطة تنفیذ مرفقة بجداول زمنیة وأحداث ھامة عالیة المستوى لمراجعتھا من و
 یوًما من تاریخ اتخاذ ھذا القرار. 120المجلس، في موعد ال یتجاوز 

 2014.11.17.05 – 2014.11.17.03حیثیات القرارین 

، نشرت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار استشاري متعلق بتداعیات 2014فبرایر  13في 
. وتدرس مشورة اللجنة SAC 064 -األمان واإلستقرار لمعالجة "قائمة بحث" نظام اسم النطاق 

كیف تعامل نظم التشغیل والتطبیقات الحالیة قوائم البحث.  SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 
ف المشورة المشكالت ذات الصلة بسلوك قوائم البحث الحالیة، وتقترح على حد سواء وسیلة وتص

ومجتمع  ICANNلتحسین معالجة قوائم البحث على المدى الطویل وخیارات التخفیف بالنسبة لـ
اإلنترنت من أجل النظر فیھا على المدى القصیر. والغرض من ھذه المقترحات ھو المساعدة في 

) الجدیدة بطریقة آمنة ومستقرة بأقل قدر من gTLDت المستوى األعلى العام (طرح نطاقا
 االنقطاع بالنسبة للنظم المستخدمة في الوقت الحالي.
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استشاري متعلق  SSAC، نشرت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 2014فبرایر  24في 
. وتدرس SAC 065 -النطاق  بإساءة االستخدام على نطاق واسع باإلستفادة من بنیة نظام اسم

كیف تعامل نظم التشغیل والتطبیقات الحالیة  SSACمشورة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
وتتناول المشورة العدید من مشكالت التصمیم والنشر الھامة التي لم تحل والتي  قوائم البحث.

حاد على نحو متزاید ) بشكل كبیر وDDoSمكنت عملیات ھجوم الحرمان المنتشر للخدمة (
استغالل  DDoSبینما یمكن لعملیات ھجوم الحرمان المنتشر للخدمة  باستخدام نظام اسم النطاق.

سمات متعددة في البنیة التحتیة وعملیات الشبكة، تعني سیطرة وخطورة نظام اسم النطاق بضمان 
ظام اسم النطاق وعملیات أنھ یمثل تحدي وملح على حد سواء. وتمثل ھذه المشكالت التي لم تحل لن

 خطًرا حقیًقا وحاالً على أمن واستقرار اإلنترنت. DDoSھجوم الحرمان المنتشر للخدمة 

وتتطلب مسألة نظر مجلس اإلدارة توصیات من منظمات الدعم واللجان االستشاریة بوجھ عام، 
مشورة بالتحدید، إبالغھا عبر تحلیل كل من جوھر ال SAC 065و،  SAC064وبالنسبة لـ 

 فضالً عن تكالیف تنفیذ ھذه المشورة التي تعتبر مقبولة.

ال توجد تأثیرات مالیة مرتقبة مرتبطة باعتماد ھذا القرار، والتي تعد الخطوة األولى في بدء تحلیل 
. وسیتم تحلیل التأثیرات المالیة كنتیجة SSACتنفیذ مشورة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

دارة ھذا للنظر فیھا مستقبالً. وال یعد اعتماد ھذا القرار إجراء إداري تنظیمي إلجراء مجلس اإل
 یتطلب التعلیقات العامة.

 ) التنظیميASOإكمال مراجعة منظمة دعم العناوین ( .د 

بـ "مراجعة دوریة ألداء وتشغیل كل  4الداخلیة المادة الرابعة، القسم  ICANNحیث تطالب لوائح 
 منظمة داعمة وكل لجنة استشاریة (عدا عن اللجنة االستشاریة الحكومیة)،منظمة دعم وكل مجلس 

 ولجنة الترشیح عبر جھة أو جھات مستقلة من المنظمة قید المراجعة"؛

) تقدیم مراجعاتھا اآللیة" باإلشارة إلى المراجعة NROحیث "ینبغي لمنظمة مصادر األرقام (
 ICANNالدوریة لمنظمة دعم العناوین استناداً على شروط مذكرة تفاھم منظمة دعم عناوین 

 ؛ 2004أوكتوبر  21المؤرخة في 

حیث أكملت منظمة مصادر األرقام مراجعة منظمة دعم العناوین والعمل التنفیذي الناجم عن 
من بنود دولیة، حیث شارك الفاحص المستقل بإجراء مراجعة منظمة دعم  التوصیات المقدمة

 العناوین.

) بأن تقبل مجلس اإلدارة التقریر النھائي من منظمة 2014.11.17.06وبموجب القرار رقم (
) الصادر على شكل رسالة إلى رئیس لجنة تحسین الھیكل التنظیمي في NROمصادر األرقام (

ق بإكمال العمل التنفیذي الناجم عن مراجعة منظمة دعم العناوین. ویشكر فیما یتعل 2013نوفمبر 
مجلس اإلدارة منظمة مصادر األرقام لعملھا على إجراء مراجعة واإلقرار بإكمال العمل التنفیذي 

 الناجم عن التوصیات الواردة من منظمة مصادر األرقام أثناء المراجعة.

یأمر مجلس اإلدارة طاقم العمل بتوفیر الدعم )، 2014.11.17.07وبموجب القرار رقم (
المطلوب من رئیس مجلس منظمة مصادر األرقام التنفیذي، والمتألف من دعم طاقم العمل 

لتقاریر  ICANN، وتخصیص الوقت خالل اجتماعات ICANNاللوجستي المرتبط باجتماعات 
ات الترجمة وتحسین ، وخدمICANNمنظمة دعم العناوین ومنظمة مصادر األرقام إلى مجتمع 

 .ICANNالرؤیة على موقع 



 2014.11.17.07 – 2014.11.17.06حیثیات القرارین 

التنظیمي، والذي یعد جزء أساسي من إلتزام  ICANNویعد ھذا اإلجراء عنصر عملیة مراجعة 
ICANN .و بالمساءلة والشفافیة والتحسین المستمرU تطالب لوائحICANN  الداخلیة المادة

بـ "مراجعة دوریة ألداء وتشغیل كل منظمة دعم وكل مجلس منظمة داعمة وكل لجنة  4Uالرابعة، القسم 
 المنظمة قیداستشاریة (عدا عن اللجنة االستشاریة الحكومیة)، ولجنة الترشیح عبر جھة أو جھات مستقلة من 

، 2004أوكتوبر  21المؤرخة في  ICANNمنظمة دعم عناوین  Uمذكرة تفاھمUواستناداً إلى شروط  المراجعة."
آلیات مراجعتھا" باإلشارة إلى المراجعة الدوریة من ) NRO"ینبغي أن تقدم منظمة مصادر األرقام (

تم تعیین البنود الدولیة كمستشاري مراجعة مستقلة إلجراء مراجعة منظمة  منظمة دعم العناوین.
] في U ]PDF، 3.75 MBتقریرھا النھائيU أصدرت البنود الدولیة. 2011دعم العناوین في یونیو 

توصیة،  26وتضمن التقریر  .2012في مارس  Uالتعلیقات العامةU، والذي تم نشره لـ2011دیسمبر 
 تغطي الجوانب التالیة:

 واقترحت ھذه التوصیات  رة تفاھم منظمة دعم العناوین.توضیحات وتحدیثات لمذك
بأن تقوم منظمة مصادر األرقام: بتوضیح الغرض والتفویض وأھداف منظمة دعم 

العناوین: التمییز بین وظائف منظمة دعم العناوین التي یتوالھا مجلس العناوین وتلك 
 التي یتوالھا مجلس منظمة مصادر األرقام التنفیذي.

  السیاسة العالمیة عملیة وضع)GPDP.(  واقترحت ھذه التوصیات تطویر إجراءات
متنوعة متعلقة ببدء عملیة وضع السیاسة العالمیة واإلعتراضات على سیاسات 

 .ICANNمجلس إدارة 
  حضور منظمة دعم العناوین أثناء اجتماعاتICANN.  دعت مجموعة من التوصیات

إلى إحداث تغییرات في طبیعة اإلجتماعات وجلسات مشتركة مع بنیات أخرى، 
 وجداول أعمال وعروض تقدیمیة محسنة.

 .اقترحت توصیات عدة توضیح بنیة منظمة  تحسینات على موقع منظمة دعم العناوین
وین، وترجمات إلى دعم العناوین، إضافة األسئلة المتكررة وتاریخ منظمة دعم العنا

 لغات أخرى وتحسینات في مراقبة الجودة.
 تناولت التوصیات الحاجة إلجراءات عدة  - تحسینات على إجراءات منظمة دعم العناوین

جدیدة: لتعیین أعضاء لجنة الترشیح ومراجعة أعضاء تأكید االلتزامات؛ وھو إجراء لمشورة 
 رنت اإلقلیمیة الجدیدة.بشأن اإلعتراف بسجالت اإلنت ICANNمجلس إدارة 

 .تقترح التوصیات بأن یفوض  مجلس منظمة مصادر األرقام التنفیذي المتعلق بالتوصیات
) PPFTمجلس منظمة مصادر األرقام التنفیذي فریق تسھیل اقتراح السیاسة (

 والتفاعل مع تقریر فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة.

لب من مجلس اإلدارة إتخاذ إجراء بشان ھذه ال یط .ICANNتعلقت توصیتان بمجلس إدارة 
 التوصیات استناداً على تقییم توصیات وعملیات منظمة مصادر األرقام في محلھا فعالً.

  وینبغي أن یحث مجلس إدارةICANN  على طلب مشورة من منظمة دعم العناوین
بشأن قضایا السیاسات المتعلقة بمصادر أرقام بروتوكالت اإلنترنت بدالً من 

 السیاسات المتناولة العالمیة. وقد تبع مجلس اإلدارة ھذه الممارسة الموّصى بھا.
  وینبغي على مجلس إدارةICANN  التحقق إذا كانت إجراءاتھا لتصدیق السیاسات

المتناولة العالمیة تتفق مع توصیات فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة في ھذا 
الشأن. وترد اإلجراءات داخل مذكرة تفاھم منظمة دعم العناوین التي اتفقت علیھا 

 .ICANNمنظمة مصادر األرقام و

https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%23IV
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%23IV
https://aso.icann.org/documents/memorandums-of-understanding/memorandum-of-understanding/
http://www.nro.net/wp-content/uploads/ASO-Review-Report-2012.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/aso-review-2012-03-16-en


 .UNROموقع Uمنظمة مصادر األرقام على وتتوفر قائمة كاملة من التوصیات وردود 

وكجزء من عملیة التعلیقات العامة، قدمت منظمة مصادر األرقام استنتاجاتھا عن التقریر لمنتدى العلیقات 
). وقدمت منظمة تعلیق Uتقریر التعلیقات العامةU (راجعالعامة، مع األخذ باالعتبار التعلیقات الواردة 

واحد إضافي والذي ینص على خدمات المسجل ما بعد التوزیع. وأبدى المّعلق قلقاً بشأن الصراع 
ووّصى  ICANNتفاھم منظمة دعم عناوین  الھیكلي المتأصل في مصلحة مضمنة في مذكرة

لتولي مراجعة تضارب المصالح الذي یعد فرید  ICANNبتعیین جھة مستقلة عبر مجلس مدراء 
 لمنظمة الدعم ھذه.

، أقّر مجلس عناوین منظمة دعم العناوین اقتراح 2012أبریل  27و 26وأثناء االجتماع في 
) ووضع عملیة GPDPع السیاسة العالمیة (بتحدیث خطة العمل للنظر في مراجعة عملیة وض

على  UردھاUوقدمت منظمة مصادر األرقام وفقاً لتوصیات من تقریر مراجعة منظمة دعم العناوین. 
الي، قدمت منظمة مصادر األرقام وبالت .2012أبریل  30تقریر مراجعة منظمة دعم العناوین في 

 ) باعتباره تقریر نھائي للعمل التنفیذي.SICرسالة إلى رئیس لجنة تحسین الھیكل التنظیمي (

 2013في نوفمبر  SICوفي الرسالة الموجھة إلى رئیس لجنة تحسین الھیكل التنظیمي 
د رئیس مجلس بخصوص إكمال العمل التنفیذي الناجم عن مراجعة منظمة دعم العناوین، حد

المتواضع من أجل االنتقال إلى  ICANNمنظمة مصادر األرقام التنفیذي جوانب عدة تتطلب دعم 
تنفیذ التوصیات في عملیات تشغیل قیاسیة. ویتضمن ھذا الدعم دعم طاقم العمل اللوجستي المرتبط 

اوین لتقاریر منظمة دعم العن ICANN، وتخصیص الوقت خالل إجتماعات ICANNباجتماعات 
، وخدمات الترجمة وتحسین الرؤیة على موقع ICANNومنظمة مصادر األرقام إلى مجتمع 

ICANN ومن المتوقع أن یحتوي آثار موارد طفیفة على .ICANN إال أنھ من المتوقع تأدیتھ ،
 ضمن میزانیة مخصصة.

 كنتیجة لھذا اإلجراء.ال توجد أیة مسائل أمان أو استقرار أو مرونة متعلقة بنظام اسم النطاق متوقعة 

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 2016) لعام MSWGخطة تنفیذ توصیات اإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتیجیة ( .أ 

 .2020و 2019و 2018و 2017و 2016عقد اجتماعات في  ICANNحیث تعتزم 

حیث وضع اإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتیجیة تقریر نھائي من التوصیات لتحسین الھیكل 
اإلمتنان إلجراء  2014یونیو  26وتلقى مجلس اإلدارة في  ICANNالعام وتنسیق اجتماعات 

 ھذه المراجعة.

بمراجعة التقریر النھائي  2014یونیو  26تعزیزاً لمجلس اإلدارة في  ICANNحیث قامت 
لإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتیجیة ووضعت خطة تنفیذ إعتماداً على التوصیات ضمن ذلك 

 ICANN. وإضافة إلى ذلك، تحدد 2016التقریر النھائي، وتحدید التنفیذ في السنة المیالدیة 
 .2020خالل العام  ICANNتناوب إقلیمي على إجتماعات ) سنوات و5جدول زمني من خمس (

حیث یعكس الجدول الزمني من خمس سنوات توصیات اإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتیجیة 
 العامة. ICANNلتوقیت ومدة إجتماعات 

https://www.nro.net/documents/response-to-aso-review-report
https://www.icann.org/resources/pages/aso-review-2012-03-16-en
https://www.icann.org/resources/pages/aso-review-2012-03-16-en
https://www.nro.net/documents/response-to-aso-review-report


)، یقبل مجلس اإلدارة جمیع توصیات اإلجتماع بمجموعة 2014.11.17.08وبموجب القرار رقم (
جیة، ویطلب من الرئیس والمدیر التنفیذي البدء بالتنفیذ، من خالل من ینوب (ینوبون) عمل اإلستراتی

عنھ. وبالنسبة لتوصیات بشأن دعم اإلجتماع وأنشطة المشاركة، وبالتركیز على الدعم التقني 
للمشاركین عن بعد وتسھیل الحصول على تأشیرة للحضور، یأمر مجلس اإلدارة الرئیس والرئیس 

 وفیر الدعم المطلوب للحصول على مقاییس ذات صلة بشأن الحضور المتكرر.التنفیذي ت

)، یقبل مجلس اإلدارة بمواعید اإلجتماعات التي ستعقد 2014.11.17.09وبموجب القرار رقم (
 من ھذا القرار.1كما ھو مبین في الملحق  2020و 2019و 2018و 2017و 2016في 

 2014.11.17.09 – 2014.11.17.08حیثیات القرارین 

العامة في جمیع المناطق الجغرافیة جزًءا مھًما من  ICANNویعتبر التشغیل الناجح الجتماعات 
 .ICANNمسؤولیات مساءلة وشفافیة 

كما أن الطلب المتزاید إلجراء مزید من الجلسات واالجتماع الموزعة على عدد أكبر من األیام قد 
 قلیل فرص التفاعل فیما بین المجتمع.أدى إلى جداول أعمال مكتظة وأدى إلى ت

وضع اإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتیجیة تقریر بّناء قّدم اقتراحات إلجراء تغییرات على 
العامة في المجاالت التالیة: توقیت االجتماعات، والمدة والشكل، وتناوب  ICANNاجتماعات 

 خطیط لالجتماعات.أماكن االجتماعات، ودعم االجتماعات وأنشطة المشاركة، والت

 .2014وتم تقدیم توصیات اإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتیجیة للتعلیقات العامة في فبرایر 
تحلیل شامل لتعلیقات قدمھا المجتمع رداً على توصیات اإلجتماع بمجموعة  ICANNحیث أجرت 

صیات التي قدمھا عمل اإلستراتیجیة وحّضرت تقریر التعلیق. ویشیر التحلیل إلى دعم المجتمع التو
 اإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتیجیة.

والتي تنص على توزیع  ICANN 2016-2020وتّم اختیار المواعید المقترحة إلجتماعات 
) أقالیم جغرافیة استناداً إلى تفادي متأٍن ألیام العطل الھامة 5عادل لإلجتماعات على خمسة (

تم بذل كل جھد ممكن لتحدید ومنع تضارب المواعید  واإلحتفاالت واألحداث حول العالم. وبالمثل،
المقررة مع فعالیات المجتمع األخرى. ومن ثم تم وضع التواریخ الموّصى بھا وفقاً للتوقیت والمدة 

 العامة التي وّصى بھا اإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتیجیة. ICANNبالنسبة إلجتماعات 

تضافة ھذه االجتماعات وتقدیم دعم السفر عند في اس ICANNوسیكون ھناك تأثیر مالي على 
. وبالنظر إلى ICANNالضرورة، وكذلك بشأن المجتمع في تحمل تكالیف السفر الجتماعات 

بإجراء إجتماعات منتظمة، ال یتوقع أن یتفاوت التأثیر المالي والمصدر من قرار  ICANNإلتزام 
 المنتظمة. ICANNالیوم كثیراً عن تشغیل إجتماعات 

 وال یوجد أي تأثیر على أمن أو استقرار نظام أسم النطاق نظراً لتنفیذ ھذه التوصیات.

 فھو عبارة عن وظیفة إداریة تنظیمیة حیث تم النظر في التعلیقات العامة.

 المستقبلیة gTLDالترتیب لجوالت طلبات  .ب 

الجدیدة استناداً على توصیات سیاسة اإلجماع من المنظمة  gTLDحیث تم وضع وتنفیذ برنامج 
 الداعمة لألسماء العامة؛



تشاور شامل مع مجتمع أصحاب المصلحة العالمي في تطویر طلب  ICANNوحیث أجرت 
 الجدیدة ("دلیل مقدم الطلب")؛ gTLDوتقییم العملیات في دلیل مقدم طلب 

سماء العامة بأنھ ینبغي مواصلة قبول الطلبات لـ حیث تنص توصیات سیاسة المنظمة الداعمة لأل
gTLD الجدیدة في جوالت؛ 

 حیث أّكد مجلس اإلدارة إلتزامھ بافتتاح جولة طلب الحقة في الوقت المناسب؛

 الجدیدة؛ gTLDحیث یرغب مجلس اإلدارة تحدید اإلتجاه المستمر بالنسبة لبرنامج 

 gTLDزء من المضي قدماً بجوالت برنامج بتنفیذ عدد من المراجعات كج ICANNحیث تلتزم 
 الجدیدة الالحقة؛

حیث یرغب مجلس اإلدارة بالتأكد من أن مداوالت المنظمة الداعمة لألسماء العامة بشأن السیاسة 
المطبقة على الجوالت المستقبلیة تتضمن النظر في قضایا سیاسیة محتملة لم تتناولھا توصیات 

بمعالجتھا  NGPC، بما فیھا القضایا التي طالبت 2007العامة  سیاسة المنظمة الداعمة لألسماء
 باعتبارھا قضایا تنفیذیة؛

)، یطلب مجلس اإلدارة من طاقم العمل مواصلة العمل 2014.11.17.10وبموجب القرار رقم (
 gTLDمع المجتمع لتحسین خطة العمل من أجل تنفیذ كافة المراجعات المطلوبة من برنامج 

 م تحدیثات منتظمة للمجتمع بشأن الحالة واألطر الزمنیة ألنشطة المراجعة.الجدیدة ولتقدی

)، یشیر مجلس اإلدارة إلى الجھد المبذول في التقدم 2014.11.17.11وبموجب القرار رقم (
المحرز ضمن المنظمة الداعمة لألسماء العامة لتحدید جوانب حیث تعتقد المنظمة الداعمة لألسماء 

ممكن توضیح مشورة السیاسات أو حیث تتمنى تقدیم مشورة سیاسات إضافیة العامة بأنھ من ال
مطبقة لجوالت الطلب المستقبلیة، ویتطلع إلى نتائج ھذا العمل، وللتأكد من أن تتم معالجة جوانب 

 السیاسات األساسیة للجوالت المستقبلیة.

 Uدعت المنظمة الداعمة لألسماء العامةUیشیر مجلس اإلدارة إلى أنھ ،)2014.11.17.12وبموجب القرار رقم (
لتحدید جوانب ربما تكون مناسبة  GNSOالجدیدة لتقدیم مساھمة إلى مجلس  gTLDلجنة برنامج 

ویقدر  حالیة والتعدیالت الممكنة بالنسبة إلجراءات الطلب الالحقة. gTLDللمناقشة لتقییم جولة طلب 
مجلس اإلدارة الطلب وقد عّرف باإلضافة إلى تحلیل المنظمة الداعمة لألسماء العامة دلیل مقدم الطلب 

]) والذي قد U ]PDF، 71 KBالملحق أUوجولة الطلب الحالیة مجموعة من المواضیع (المدرجة كما 
 یكون مناسباً للمناقشة من قبل المنظمة الداعمة لألسماء العامة.

 2014.11.17.12 – 2014.11.17.10حیثیات القرارین 

 لماذا یعالج مجلس اإلدارة ھذه القضیة اآلن؟

مراجعات وتقییمات ]U ]PDF، 398 KBمسودة خطة العملU 2014سبتمبر  22في  ICANNنشرت 
لدعم النظر الجدیدة لوصف مجموعة من مراجعات المجتمع واألنشطة الجاریة والمخططة  gTLDبرنامج 

) في إطار برنامج gTLDفي عملیة طلب إضافیة للجولة التالیة من أسماء نطاق المستوى األعلى العام (
gTLD .ویتخذ  الجدیدةICANN  إجراء لتوجیھ طاقم العمل لمواصلة العمل مع المجتمع لتحسن

 الجدیدة. gTLDخطة العمل لتنفیذ كافة المراجعات المطلوبة من برنامج 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions%23201406
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-annex-a-17nov14-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/reviews-assessments-draft-work-plan-22sep14-en.pdf


، ومع عملیات التقییم 2012في منتصف معالجة الطلبات الواردة في عملیة طلب  ICANNتعد 
وما قبل التفویض والتعاقد وإجراءات التفویض  ICANNاألولیة والموّسعة المستكملة اآلن من 

التي یجري إكمالھا من قبل مقدمي الطلبات وعلى أساس منتظم. وما زالت ھذه الطلبات الحیویة 
 متقدمة عبر قرار التنافس أو العملیات المطبقة األخرى.في العملیة 

ویعترف مجلس اإلدارة بضرورة اإلستیالء على الخبرة المكتسبة عبر تشغیل جولة الطلب ھذه، 
الجدید مستقبالً. وھذا ھو الوقت  gTLDباإلضافة إلى النظر في األنشطة التي ستقود نحو برنامج 

 م جھود المجتمع في التخطیط وتطویر جوالت الطلب اإلضافیة.المناسب لترقب ما سیحتاج حدوثھ ودع

وكجزء من إجراءھا الیوم، یقّر مجلس اإلدارة الجھد والتقدم المحرز ضمن المنظمة الداعمة 
لألسماء العامة لتحدید جوانب حیث تعتقد المنظمة الداعمة لألسماء العامة بأنھ من الممكن توضیح 

تقدیم مشورة سیاسیة إضافیة مطبقة على جوالت الطلب مشورة السیاسات أو حیث ترغب ب
مستقبالً. ویتطلع مجلس اإلدارة إلى نتائج ھذا العمل لضمان تناول جوانب السیاسات األساسیة 

للجوالت المستقبلیة. وكما طلبت المنظمة الداعمة لألسماء العامة، یقدم مجلس اإلدارة مساھمة في 
تقد مجلس اإلدارة قد تكون مناسبة للنقاش في تقییم جولة لتحدید جوانب یع GNSOمناقشة مجلس 

 الحالیة وللتعدیالت الممكنة إلجراءات الطلب الالحقة. gTLDطلب 

 ما ھي المقترحات التي یتم اعتبارھا؟

بمراجعات معینة باعتبارھا شروط مسبقة لجولة الطلب الالحقة في برنامج  ICANNالتزمت 
gTLD في المجتمع المعني بالتخطیط للجولة الالحقة. ویتوقع القرار  الجدیدة، وتجري أنشطة عدة

مواصلة العمل عبر المجتمع وتزوید قطعة واحدة من المساھمات لتنظر فیھا المنظمة الداعمة 
 لألسماء العامة في عملیتھا.

 أي من أصحاب المصلحة أو اآلخرین تم استشارتھم؟

سبتمبر  22الجدیدة في  gTLDت برنامج مسودة خطة العمل لمراجعات وتقییما ICANNنشرت 
الجدیدة  gTLD، لبدء عملیة التماس المساھمة من المجتمع بشأن مراجعات برنامج 2014

مواصلة العمل مع أصحاب المصلحة لتحسین خطة العمل، بما في  ICANNوتتوقع  المطلوبة.
 في لوس أنجلوس. ICANN 51ذلك إلدراج المالحظات الواردة أثناء إجتماع 

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

 GACراجع مجلس اإلدارة مسودة خطة العمل، ومواد من تشاورات اللجنة االستشاریة الحكومیة 
 gTLDاإلستشاري على القضایا العالقة في برنامج  GACمجلس اإلدارة على سجل أداء  -

السابق  GACالجدیدة السابقة وبیان  gTLDالجدیدة، وتأكید االلتزامات وقرارات لجنة برنامج 
 ودلیل مقدم الطلب وإطار عمل تضارب االسم ومصادر أخرى.

 -http://newgtlds.icann.org/en/about/historical
consultations-gac-rddocumentation/boa 

 -of-https://www.icann.org/resources/pages/affirmation
en-30-09-2009-commitments 

 https://features.icann.org/resolutions 
 http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb 
 -collision-/www.icann.org/en/system/files/files/namehttps:/

en.pdf-30jul14-framework ]PDF، 635 KB[ 

http://newgtlds.icann.org/en/about/historical-documentation/board-gac-consultations
http://newgtlds.icann.org/en/about/historical-documentation/board-gac-consultations
https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en
https://features.icann.org/resolutions
https://features.icann.org/resolutions
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-framework-30jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-framework-30jul14-en.pdf


 -of-gtlds/summary-https://archive.icann.org/en/topics/new
en.pdf-06oct10-scaling-zone-root-impact ]PDF، 958 KB[ 

 -http://newgtlds.icann.org/en/about/historical
reports-ntation/priordocume 

 ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

راجع مجلس اإلدارة الفترة الزمنیة حیث كان البرنامج في التشغیل، والحظ بأن ھناك جوانب 
معینة حیث تم استثمار وقت وجھد كبیر في حل القضایا. ویعتزم مجلس اإلدارة لتوضیح تلك 

 تخطیط للجولة الالحقة قدماً.الجوانب بینما ینتقل ال

 ھل توجد ھناك آثار إیجابیة أو سلبیة على المجتمع؟

ویتوقع مجلس اإلدارة بأن من شأن مواصلة تخطیط شامل للمراجعات المطلوبة، بما في ذلك مناقشة 
 مسودة خطة العمل مع المجتمع، وبدء العمل نحو جوالت الطلب الالحقة أن یحتوي تأثیر إیجابي.

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

وسوف تتطلب مراجعة البرنامج مشاركة خبرة متخصصة، وتم تخصیص األموال لھذه األنشطة 
 .2015في میزانیة السنة المالیة 

 لق بنظام اسم النطاق من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة؟ھل توجد أیة مسائل تتع

یعد ھذا أحد جوانب الدراسة المقترحة في خطة العمل. ال یوجد تأثیر مباشر ألمان واستقرار 
 ومرونة نظام اسم النطاق كنتیجة إلتخاذ ھذا القرار.

 ICANN 53مكان اجتماع  .ج 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 2014نوفمبر  19ُنشر في 

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/summary-of-impact-root-zone-scaling-06oct10-en.pdf
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/summary-of-impact-root-zone-scaling-06oct10-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/about/historical-documentation/prior-reports
http://newgtlds.icann.org/en/about/historical-documentation/prior-reports
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