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 U UICANNUمجلس إدارةU Uفارو على خدمتھ لـشكر غونزالو ناU .و 

 U UICANNUمجلس إدارةU Uشكر راي بلزاك على خدمتھ لـU .ز 

 جدول أعمال الموافقة: .1
 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 

)، موافقة مجلس اإلدارة على محضر االجتماع 2015.10.22.01تقرر بموجب القرار رقم (
  .ICANNلمجلس إدارة  2015سبتمبر  28الُمنعقد في 

 بتمثیل الیونان في النص الیوناني IDN ccTLD ελتفویض اسم النطاق المدّول  .ب 

سؤولیاتھا لم ICANN)، كجزء من ممارسة 2015.10.22.02تقرر بموجب القرار رقم (
بمراجعة وتقییم طلب تفویض نطاق  ICANN، قامت IANAالمقررة بموجب عقد وظائف 
. وتبّین الوثائق أنھ تم اتباع اإلجراءات ICS-FORTH GRإلى  ελالمستوى األعلى لرمز البلد 
 الصحیحة لدى تقییم الطلب.

ات بموجب )، أن یصدر مجلس اإلدارة توجیھ2015.10.22.03تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، بأن أجزاء معینة من الحیثیات غیر مناسبة  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3المادة 

للنشر العام ضمن القرارات أو التقریر المبدئي أو محضر االجتماع في الوقت الحالي بسبب 
 الواجبات التعاقدیة، وینبغي حجبھا حتى السماح بنشرھا بشكل عام وفقاً لتلك االلتزامات التعاقدیة.

 2015.10.22.03 – 2015.10.22.02حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

وھم اآلن  ccTLDبتقییم طلب بتفویض نطاق  ICANN، قام موّظفو IANAوفقاً لعقد وظائف 
یقدمون تقریرھم إلى مجلس اإلدارة للمراجعة. إّن الھدف من مراجعة مجلس اإلدارة ھذه ھي 

 لإلجراءات الصحیحة. ICANNضمان اتباع موّظفي 

) من االنتقال إلى خطوة تفویض ”ελ )“elعن طریق المعلومات األساسیة، فقد تمكنت سلسلة و
IANA  عقب إكمالھا عملیة التتبع السریع لـIDN ccTLD وقد تم رفض السلسلة بدایة من .

اعتماداً على  IDN ccTLDبالتتبع السریع لـ  DNSPخالل ھیئة استقرار نظام اسم النطاق 
. ومع ISO 3166-1سلة الممكن بین سلسلة المرشح والمدخالت في قائمة مخاوف تشابھ السل

تدعى ھیئة مراجعة تشابھ العملیة الممتدة  2014في أكتوبر ذلك، وجدت ھیئة مراجعة ثانیة 
)EPSRPبأن "سلسلة المرشح غیر متشابھة بشكل مربك ألي من مدخالت ( ISO 3166-1 .

العملیة الممتدة ویتوفر تقریر ھیئة مراجعة تشابھ 
)EPRSP:( -greece-https://www.icann.org/en/system/files/files/epsrp

en.pdf-30sep14) حیث أتاحت استنتاجات ھیئة مراجعة تشابھ العملیة الممتدة .EPRSP (
بنجاح واالنتقال إلى عملیة  IDN ccTLDة بإكمال عملیة تقییم سلسلة التتبع السریع لـ للسلس

 .IANAتفویض 

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

من أجل إنشاء نطاق المستوى األعلى لرمز  IANAیتمثل االقتراح في الموافقة على طلب إلى 
والمعروفة أیًضا باسم المدیر أو الوصي) إلى البلد وتعیین الدور الذي تؤدیھ المؤسسة الراعیة (

ICS-FORTH GR. 
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 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

مع مقدم الطلب واألطراف المعنیة  ICANNأثناء عملیة تقییم طلب التفویض، یتشاور موّظفو 
األخرى. كجزء من عملیة الطلب، ینبغي لمقدم الطلب وصف المشاورات التي أُجریت في إطار 

 ، وقابلیة تطبیقھا على مجتمع اإلنترنت المحلي.ccTLDالدولة بخصوص 

 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

 أو مخاوف مھمة أثارھا المجتمع فیما یتعلق بھذا الطلب.لم یتوصل طاقم العمل إلى أیة قضایا 

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

 معلومات التفویض الحساسة –ُمنّقح 

 ما ھي العناصر ذات األھمیة لدى مجلس اإلدارة؟

 لم یحدد مجلس اإلدارة أیة عوامل مثیرة للمخاوف في ھذا الطلب.

 عیة سلبیة أو إیجابیة؟ھل ھناك تأثیرات مجتم

تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مدیري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي 
 ICANNتستوفي معاییر المصلحة العامة أمًرا إیجابیاً یصب في اتجاه المھمة اإلجمالیة لـ 

لھا، وتتوافق  والمجتمعات المحلیة المخصص لھا نطاقات عالیة المستوى ذات رموز دول للعمل
 .IANAبموجب عقد وظائف  ICANNمع واجبات 

(كالخطة االستراتیجیة أو خطة التشغیل أو  ICANNھل توجد آثار أو عواقب مالیة على 
 الموازنة) أو على المجتمع أو العامة أو علیھا جمیًعا؟

، IANAجزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عملیات التفویض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
ویجب أال یسبب إجراء التفویض أي تباین كبیر في النفقات المخطط لھا مسبًقا. فال یقتصر دور 

ICANN  على تقییم األثر المالي للعملیات الداخلیة ألسماء نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة
 في إطار دولٍة ما.

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

أن ھذا الطلب یشّكل أیة مخاطر ملحوظة على األمان أو االستقرار أو المرونة.  ICANNال تعتقد 
 علًما بأن ھذه العملیة من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیقات عامة.

 بتمثیل العرق في النص العربي عراق  IDN ccTLDتفویض اسم النطاق المدّول .ج 

لمسؤولیاتھا  ICANN)، كجزء من ممارسة 2015.10.22.04تقرر بموجب القرار رقم (
بمراجعة وتقییم طلب تفویض نطاق  ICANN، قامت IANAالمقررة بموجب عقد وظائف 

). وتبّین الوثائق أنھ تم CMCالمستوى األعلى لرمز البلد عراق إلى ھیئة اإلتصاالت واإلعالم (
 دى تقییم الطلب.اتباع اإلجراءات الصحیحة ل



)، أن یصدر مجلس اإلدارة توجیھات بموجب 2015.10.22.05تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، بأن أجزاء معینة من الحیثیات غیر مناسبة  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3المادة 

للنشر العام ضمن القرارات أو التقریر المبدئي أو محضر االجتماع في الوقت الحالي بسبب 
 الواجبات التعاقدیة، وینبغي حجبھا حتى السماح بنشرھا بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدیة.

 2015.10.22.05 – 2015.10.22.04حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

وھم اآلن  ccTLDبتقییم طلب بتفویض نطاق  ICANN، قام موّظفو IANAوفقاً لعقد وظائف 
یقدمون تقریرھم إلى مجلس اإلدارة للمراجعة. إّن الھدف من مراجعة مجلس اإلدارة ھذه ھي 

 لإلجراءات الصحیحة. ICANNضمان اتباع موّظفي 

 ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟ما 

من أجل إنشاء نطاق المستوى األعلى لرمز  IANAیتمثل االقتراح في اعتماد طلب إلى إدارة 
الدولة وتعیین الدور الذي تلعبھ المؤسسة الراعیة (والمعروفة أیًضا باسم المدیر أو الوصي) إلى 

 ).CMCھیئة اإلتصاالت واإلعالم (

 من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟من الذي تمت استشارتھ 

مع مقدم الطلب واألطراف المعنیة  ICANNأثناء عملیة تقییم طلب التفویض، یتشاور موّظفو 
األخرى. كجزء من عملیة الطلب، ینبغي لمقدم الطلب وصف المشاورات التي أُجریت في إطار 

 ، وقابلیة تطبیقھا على مجتمع اإلنترنت المحلي.ccTLDالدولة بخصوص 

 ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟ما 

 عن أیة قضایا أو مخاوف مھمة أثارھا المجتمع فیما یتعلق بھذا الطلب. ICANNال تعلم 

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

 معلومات التفویض الحساسة –ُمنّقح 

 ؟ما ھي العوامل التي اعتبرھا مجلس اإلدارة ذات أھمیة

 یحدد مجلس اإلدارة أیة عوامل مثیرة للمخاوف في ھذا الطلب. لم

 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مدیري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي 
 ICANNـ تستوفي معاییر المصلحة العامة أمًرا إیجابیاً یصب في اتجاه المھمة اإلجمالیة ل

والمجتمعات المحلیة المخصص لھا نطاقات عالیة المستوى ذات رموز دول للعمل لھا، وتتوافق 
 .IANAبموجب عقد وظائف  ICANNمع واجبات 



(كالخطة االستراتیجیة أو خطة التشغیل أو  ICANNھل توجد آثار أو عواقب مالیة على 
 الموازنة) أو على المجتمع أو العامة أو علیھا جمیًعا؟

، IANAجزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عملیات التفویض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
ر ویجب أال یسبب إجراء التفویض أي تباین كبیر في النفقات المخطط لھا مسبًقا. فال یقتصر دو

ICANN  على تقییم األثر المالي للعملیات الداخلیة ألسماء نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة
 في إطار دولٍة ما.

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

 أو المرونة.أن ھذا الطلب یشّكل أیة مخاطر ملحوظة على األمان أو االستقرار  ICANNال تعتقد 

 علًما بأن ھذه العملیة من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیقات عامة.

 CRMالموافقة على التعاقد والنفقات لتعزیز منصة إدارة مصادر العمالء  .د 

 2013والتي تم تصمیمھا في  CRMمنصة إدارة مصادر العمالء  ICANNبینما استخدمت 
الجدید، ومن أبرزھا تم إنشاء بوابة  gTLDارة الطلبات تحدیداً لبرنامج لدعم تتبع مقدم الطلب وإد
 إلكترونیة لدعم السجالت.

الحاجة إلى دعم شامل لتفاعالت من البدایة إلى النھایة مع األطراف  ICANNحیث حددت 
المتعاقدة، بدءاً من تتبع مقدم الطلب عبر كافة التفاعالت مع السجالت وأمناء السجالت، إلى 

  المتثال التعاقدي وكافة التقاریر المرتبطة ولوحات القیادة التي تواجھ المجتمع.ا

مشاركة مستشارین تقنیین من مورد یتمتع بخبرة فریدة وخبرات ومعرفة،  ICANNبینما قررت 
 بنجاح. CRMبتحسین وتعزیز منصتھا في إدارة مصادر العمالء  ICANNمما یتیح لـ 

) التبعات المالیة للمشروع ومجموعھ [المبلغ BFCة لمجلس اإلدارة (بینما راجعت اللجنة المالی
 [المبلغ المنقح] بموافقة مجلس اإلدارة. FY16المنقح] والذي أوصت 

في حین قام أعضاء معینون من لجنة مخاطر مجلس اإلدارة بمراجعة حل المشروع المقترح 
 تخفیف مخاطر مفیدة.وقدموا توجیھاً لطاقم العمل بخصوص المخاطر وإجراءات 

بتفویض مجلس اإلدارة  BFCبینما وصى كل من طاقم العمل واللجنة المالیة لمجلس اإلدارة 
الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من ینوب عنھ، إلتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة من أجل تنفیذ العقد 

، وتقدیم كافة ICANNلدى  CM(العقود) الالزمة لتحسین وتعزیز منصة إدارة مصادر العمالء 
 النفقات الضروریة وفقاً لھذه العقود.

) تفویض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2015.10.22.06وتقرر بموجب القرار رقم (
التنفیذي، أو من ینوب عنھ، إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفیذ العقد (العقود) لمشروع منصة 

 ت الضروریة وفقاً لھذه العقود.وتقدیم كافة النفقا CRMإدارة مصادر العمالء 

)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار سریة 2015.10.22.07تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى أن یحدد  ICANNمن لوائح  5.2ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 .الرئیس والمدیر التنفیذي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة



 2015.10.22.07 – 2015.10.22.06حیثیات القرارین 

أو حل إدارة  Salesforce.comبوضع نسخة أولیة لمنصتھا  2013سنة  ICANNقامت 
 gTLDتجریبي، وذلك لدعم احتیاجات عملیات قطاع األعمال في برنامج  CRMمصادر العمالء 

بتمدید الوظیفة من خالل إنشاء بوابة إلكترونیة لدعم  ICANN، قامت 2014وفي مارس  الجدید.
ومن المتوقع استمرار ھذا الحل لتحقیق أھدافھ وسیستمر دعم معالجة كافة طلبات  السجالت.

gTLD  2017الجدیدة المتبقیة خالل. 

إضافة قیمة ذات أھمیة إلى دوائرھا اإلنتخابیة وتتصور توسیع ھذه المنصة  ICANNوتعتزم 
قدرات في التفاعالت من البدایة إلى النھایة مع األطراف المتعاقدة، بدءاً من تتبع مقدم إلدراج ال

الطلب عبر كافة التفاعالت مع السجالت وأمناء السجالت، إلى االمتثال التعاقدي وكافة التقاریر 
 المرتبطة ولوحات القیادة التي تواجھ المجتمع.

حلیل دقیق للمنصة الحالیة، بما فیھا مشاركة طرف ودعماً لتوسیع القدرات، أجرى طاقم العمل ت
ثالث إلجراء تقییم مستقل لقابلیة توسیع التصمیم الحالي، واستنتجوا بأن التصمیم المعدل یتیح 
الفرصة لالستفادة من الدروس المكتسبة، بالتفكیر خارج الوظیفة (دون برمجة وفحص مھم)، 

واألھم من ذلك، فإنھا توفر الفرصة إلنشاء  لمدروسة.وعملیات قطاع االعمال الفعالة والمستقرة وا
مؤسسة یتم تصمیمھا لكي تكون آمنة وتدریجیة وقابلة للتوسع وتتماشى مع األھداف والمستقبلیة 

  وأغراض قطاع األعمال.

محسنة ومعززة مع مصادر  CRMومن الممكن تحقیق إنشاء أساس منصة إدارة مصادر العمالء 
حیث تعتقد كل من عملیات قطاع  یة أو مزیج إستراتیجي من اإلثنین.خارجیة أو مصادر داخل

حالیاً مجموعة مھارات مناسبة داخلھا  ICANNبأنھ ال تحتوي  ITاألعمال وتكنولوجیا المعلومات 
إشراك مستشارین تقنیین مختصین  ICANNوبالتالي، تعتزم  لتولي ھذا المشروع دون المساعدة.

 من المورد لفترة تسعة إلى إثني عشر شھراً یتمتعون بمھارات معماریة ومعرفة عمیقة بالمنصة.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع ما یقارب [المبلغ المنقح]، تشمل نفقات السفر، والتي تبلغ 

لمشاركة مع مستشارین مختصین، تعتزم وفي الوقت ذاتھ ل .FY16تقریباً [المبلغ المنقح] خالل 
ICANN  الكتساب أربعة أعضاء من العاملین التقنیین من ذوي المھارة العالیة اإلضافیین ممن

، وذلك بغیة ICANNسینقلون جھود التطویر والصیانة المستمرة على حد سواء من المورد إلى 
یة المورد، فمن المتصور أن وبالعمل مع توص الحفاظ بشكل مستدام وتعزیز استمرار المنصة.

تتضمن الوظائف األربع حالیاً مھندس الحل ومحلل أعمال أقدم ومطّور تقني أقدم ومسؤول تھیئة 
كما ال  وما بعدھا. FY17وسیؤدي ھذا إلى خبرة إضافیة لما یقارب [المبلغ المنقح] في  كبیر.

 ام اسم النطاق.یحتوي ھذا اإلجراء أي تأثیر مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظ

$ دوالر أمریكي وعلى ھذا النحو، 500,000وسیتجاوز االلتزام بموجب عقد المورد المقصود 
 یتطلب الدخول في ھذه المشاركة إلى موافقة مجلس اإلدارة.

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

 شكر خاص ألعضاء المجتمع .ه 

بتقدیر وإقرار الجھود والمھارات العظیمة والوقت الذي یبذلھ أعضاء ICANN حیث ترغب
 .ICANNمجتمع أصحاب المصالح للمساھمة في 

، إقراراً لھذه المساھمات، في اإلعراب عن تقدیرھا وشكرھا ألعضاء ICANNوحیث ترغب 
 ة.المجتمع بمجرد انتھاء فترات خدمتھم في المنظمات الراعیة واللجان االستشاری



 اآلتیة أسماؤھم مدة خدمتھم: At-Largeحیث ینھي أعضاء مجتمع 

  اآلنسة فاطمة كامبرونیرو، عضوة في لجنةAt-Large االستشاریة 

  السید غارث بروین، رئیس منظمةAt-large اإلقلیمیة ألمریكا الشمالیة 

  السید أولیفیر كریبین لیبلوند، عضو في لجنةAt-Large االستشاریة 

  السید إدواردو دیاز، عضو في لجنةAt-Large االستشاریة 

  السید رافید فاتاني، عضو في لجنةAt-Large االستشاریة 

  السید بیران دوندي غیلین، عضو في لجنةAt-Large االستشاریة 

  السید وولف لودویغ، رئیس منظمةAt-Large إلقلیم أوروبا 

  السید غلین ماك نایت، عضو في لجنةAt-Large االستشاریة 

  اآلنسة یولیا مورینتیس، سكرتاریة منظمةAt-Large إلقلیم أوروبا 

  اآلنسة ھادیا واتارا، عضوة في لجنةAt-Large االستشاریة 

)، أعرب مدراء المجلس عن تقدیره العمیق لكل من 2015.10.22.08بموجب القرار رقم (
، وإدواردو دیاز، ورافید فاتاني، فاطمة كامرونیرو، وغارث بروین، وأولیفیر كریبین لیبلوند

وبیران دوندي غیلین، وولف لودویغ، وغلین ماك نایت، یولیا مورینیتس، وھادیا واتارا عن فترات 
 وخارجھ. ICANNخدمتھم، ویأمل مدراء المجلس لھم كل الخیر في مساعیھم المستقبلیة داخل مجتمع 

) قد أنھى فترة RSSACام الخادم الجذر (حیث أن العضو التالي ذكره من اللجنة االستشاریة لنظ
 خدمتھ:

 السید مارك بالنشیت، مسؤول اإلتصال من ھیئة إنشاء وتطویر االنترنت 

)، حاز إیفان مارك بالنشیت على أسمى آیات التقدیر 2015.10.22.09بموجب القرار رقم (
ل الخیر في والعرفان من مدراء مجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ ویتمنى مدراء المجلس لھ ك

 وخارجھ. ICANNمساعیھ المستقبلیة داخل مجتمع 

 بینما أنھى العضو التالي ذكره في منظمة دعم العناوین مدة خدمتھ:

 رون دا سیلفیا، عضو في مجلس العناوین 

)، حاز رون دا سیلفیا على أسمى آیات التقدیر والعرفان 2015.10.22.10بموجب القرار رقم (
من مدراء مجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ ویتمنى مدراء المجلس لھ كل الخیر في مساعیھ 

 وخارجھ. ICANNالمستقبلیة داخل مجتمع 

 ) مدة خدمتھم:ccNSOلبلد (بینما ینھي األعضاء التالیة أسماؤھم في منظمة دعم أسماء رمز ا

  السید فیكتور عبود، مستشار منظمة دعم أسماء رمز البلدccNSO 



  السید مارتین بویل، عضو منظمة دعم أسماء رمز البلدccNSO 

  السید كیث دافیدسون، نائب رئیس منظمة دعم أسماء رمز البلدccNSO 

  السید جوردي إباركیور، مستشار منظمة دعم أسماء رمز البلدccNSO 

 اآلنسة دوتي سباركس لي بالنك، مستشارة 

)، أعرب المجلس عن تقدیره الشدید لكل من فیكتور 2015.10.22.11بموجب القرار رقم (
عبود، ومارتین بویل، وكیث دافیدسون، وجوردي إباركیور، ودوتي سباركس لي بالنك عن الفترة 

عیھم المستقبلیة داخل مجتمع التي قضوھا في الخدمة، ویأمل المجلس لھم التوفیق في مسا
ICANN .وخارجھ 

 ) مدة خدمتھم:GNSOحیث ینھي األعضاء التالیة أسماؤھم في منظمة دعم األسماء العامة (

 رئیس مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة ،السید رفیق داماك 

  اآلنسة آفري دوریا، مستشارة مجلسGNSO 

  المصلحة للسجالتالسید كیث درازك، رئیس مجموعة أصحاب 

  السید بریت فاوسیت، مستشار مجلسGNSO 

  السید توني ھولمز، مستشار مجلسGNSO 

  السید یوآف كیرن، مستشار مجلسGNSO 

  السید أوزفالدو نوفوا، مستشار مجلسGNSO 

  السید دانییل رید، مستشار مجلسGNSO 

  السید توماس ریكیرت، مستشار مجلسGNSO 

  رئیس مجلس  -السید جوناثان روبنسونGNSO 

  السید بریان وینترفیلد، مستشار مجلسGNSO 

)، أعرب مدراء المجلس عن تقدیره العمیق لكل من 2015.10.22.12بموجب القرار رقم (
رفیق داماك، وآفري دوریا، وكیث درازك، وبریت فاوست، وتوني ھولمز، ویوآف كیرن، 

ان روبنسون، وبریان وینترفیلید عن وأوفالدو نوفوا، ودانییل رید، وتوماس ریكیرت، وجوناث
فترات خدمتھم، ویأمل مدراء المجلس لھم كل الخیر في مساعیھم المستقبلیة داخل مجتمع 

ICANN .وخارجھ 

 ICANN 54 شكر للمضیفین المحلیین على اجتماع .و 

لإلنترنت یود المجلس أن یتقدم بالشكر للجھة المنظمة المحلیة المستضیفة، رابطة التبادل المحاید 
)INEX( على دعمھا. ویتقدم بالشكر الخاص إلى نیال مورفي، رئیس رابطة التبادل المحاید ،

، وإیلین INEX، وباري رودز، المدیر التنفیذي لرابطة التبادل المحاید لإلنترنت INEXلإلنترنت 
 .INEXنت غاالغر، رئیسة التسویق وتنمیة العضویة، وكافة طاقم رابطة التبادل المحاید لإلنتر



 ICANN 54 شكر للجھات الراعیة على اجتماع .ز 

 ،Minds + Machines Group یود المجلس أن یتوجھ بالشكر للجھات الراعیة التالیة:
 China Internet Networkو ،.Uniregistry Corp.، Verisign, Inc، وNeustarو

Information Center (CNNIC)، وAfilias Limited، وEURid، وRightside، 
 ،NCC Groupو  ،Nominetو ،Domain Name Servicesو ،CentralNicو
 Trademarkو ،PDR Solutions FZC، Dynو ،Public Interest Registryو

Clearinghouse، وRadix FZC، Sedo، وTLDs Powered by Verisign، 
 ،Teleinfo Networkو ،Asian Domain Name Dispute Resolution Centreو
 Blacknight Internetو ،IE Domain Registry Limitedو ،IDA Irelandو

Solutions Ltd.، وInterconnect Communications Ltd.، وFailte Ireland / 
Tourism Ireland and Tapastreet. 

 ICANN 54 شكر للمترجمین الفوریین وفریق العمل وفرق عمل الفعالیات والفنادق على اجتماع .ح 

البصریة  -یعرب المجلس عن بالغ تقدیره للكّتاب والمترجمین الفوریین وفریق الخدمات السمعیة 
 بأكملھم على ما بذلوه من جھود ُمضنیة لتسھیل سیر االجتماع. ICANNوفرق العمل الفني وموظفي 

فق الرائعة كما یود المجلس التوّجھ بالشكر إلى اإلدارة والعاملین في مركز اتفاقیة دبلن على المرا
التي وّفروھا إلقامة ھذا الحدث. ویتقدم بالشكر الخاص إلى آن ماك موناغل، مدیرة حساب 

الجمعیات الدولیة، وإیما أوبرین، قائمة بأعمال مدیر الحدیث، وأدریان كالرك، رئیسة مبیعات 
  المؤتمر، وإدیل مالون مراقبة اإلئتمان.

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 2015یح شكًرا للجنة الترش .أ 

، ورون 2015بتعیین ستیافن فان غلیدیر رئیساً للجنة الترشیح لعام  ICANNحیث قامت 
 ، وتشیري النغدون كرئیس مشارك.2015أندروف رئیساً منتخباً للجنة الترشیح لعام 

من مندوبین من كل من الدوائر والھیئات االستشاریة في  2015حیث تشكلت لجنة الترشیح لعام 
ICANN. 

 :ینھي أعضاء لجنة الترشیح التالیة أسماؤھم مدة خدمتھمحیث 

 السید رون أندروف، رئیس منتخب 

 السید ساتیش بابو، عضو 

 السید جون بیري ھیل، عضو 

 السید آلیان بیدرون، عضو 

 السید دون بلومینتال، عضو 

 اآلنسة سارة دویتش، عضوة 

 السید دوبرت غویرا، عضو 



 السید لویس ھول، عضو 

  جوسیلیاس، عضوالسید جوھاني 

 السید بریندین كویربیس، عضو 

 السید تشیریل النغدون أور، رئیس مشارك 

 السید جون لیفین، عضو 

 السید ویلیام مانینغ، عضو 

 اآلنسة فاطمة سي سیال، عضوة 

)، أعرب المجلس عن تقدیره الشدید لكل من رون 2015.10.22.13بموجب القرار رقم (
ھیل، وآلیان بیدرون، ودون بلومینتال، وسارة دویتش، أندروف، وساتیش بابو، وجون بیري 

وروبرت غویرا، ولویس ھول، جوھاني جوسیلیاس، وبریندین كویریس، وتشیریل والنغدون أور، 
جون لیفین، وویلیام مانینغ، وفاطمة سي سیال عن الفترة التي قضوھا في الخدمة، ویأمل المجلس 

 وخارجھ. ICANNمجتمع لھم التوفیق في مساعیھم المستقبلیة داخل 

 )GNSO gTLD (2015تعدیالت میثاق مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت  .ب 

مجموعة من  GNSO) في RySGحیث اقترحت مجموعة أصحاب مصلحة أمناء السجالت (
 التعدیالت لوثیقة میثاق إدارتھا.

ولجنة الفاعلیة  ICANNوطاقم عمل  RySGبینما أنجزت مجموعة اصحاب المصلحة للسجالت 
عملیة مجلس اإلدارة لتعدیل U ) كافة المتطلبات المرتبطة بـOEC( التنظیمیة لمجلس اإلدارة

 .Uومواثیق الدائرة GNSOمجموعة أصحاب المصلة 

مجتمع للتعدیالت الحالیة واإلقرار باقتراحات المجتمع بأن حیث یشیر مجلس اإلدارة إلى دعم ال
النظرة األكثر شمولیة من التصویت والعضویة والقضایا الھیكلیة في میثاق مجموعة اصحاب 

 جدیرة. RySGالمصلحة للسجالت 

على تعدیالت میثاق  ICANNیوافق مجلس إدارة  ،)2015.10.22.14وبموجب القرار رقم (
مع تشجیع مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت  gTLDمجموعة أصحاب المصلحة للسجالت 

RySG  للنظر إلى تحقیق أوسع في التصویت المرجح والعضویة والمسائل الھیكلیة فیما یتعلق
إبالغ قیادة مجموعة  ICANNینبغي على طاقم عمل  بعملیات مجموعة أصحاب المصلحة.

لھذا القرار والعمل معھا لضمان تقدیمھا تقییم للوثیقة  RySGصلحة للسجالت اصحاب الم
  المناسبة. RySGالمنّظمة الجدیدة في صفحات موقع مجموعة اصحاب المصلحة للسجالت 

 2015.10.22.14حیثیات القرار 

 لماذا یعالج مجلس اإلدارة ھذه القضیة اآلن؟

) على أنھ "ینبغي على كل مجموعة 5.3، البند 10(المادة  ICANNوتنص اللوائح الداخلیة لـ 
." وقد فسر مجلس اإلدارة ھذه اللغة ICANNأصحاب مصلحة االحتفاظ باإلقرار مع مجلس إدارة 

http://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies/rrsg
http://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies/rrsg


 بشكل رسمي على أیة تعدیالت على وثائقھا المنّظمة مجموعة ICANNلیستلزم موافقة مجلس إدارة 
 ).GNSOأیھما في منظمة دعم األسماء العامة () أو الدوائر االنتخابیة أو SGأصحاب المصلحة (

 U GNSOUمواثیق مجموعة أصحاب المصلحةU Uعملیة لتعدیلU 2013أقر مجلس اإلدارة في سبتمبر 
 ثال بمتطلبات اللوائح الداخلیة.(عملیة) لتوفیر منھجیة مبسطة لالمت Uوالدوائر االنتخابیة

 RySG) gTLDوفي وقت سابق من ھذا العام، اعتمدت مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت (
 التعدیالت على وثائقھا المنّظمة واستفادت بنفسھا من العملیة. GNSOفي 

 ما ھي االقتراحات التي یتم النظر فیھا؟

میثاقھا الحالیة لتعدیل تكوین العضویة الناشئة قامت مجموعة أصحاب المصلحة بتعدیل وثیقة 
ولتمكینھ من إجراء مسؤولیات وضع سیاساتھا بشكل أكثر فعالیة. ومن بین تعدیالت عدیدة، تعتبر 

 أكثر تغییرات المیثاق الجوھریة في الجوانب التالیة:

  تغییرات على تصنیفات "نشط" و"متقاعس" ألعضاء مجموعة اصحاب المصلحة
 ؛ وRySGللسجالت 

  إضافة مفھوم مصطلح "متداخل" لمسؤولي مجموعة اصحاب المصلحة للسجالت
RySG؛ و 

 إنشاء منصب مسؤول "نائب رئیس السیاسة"؛ و 

 إنشاء منصب مسؤول "نائب رئیس اإلدارة"؛ و 

  تعدیالت على الصیاغة لحساب النصاب القانوني الجتماع مجموعة اصحاب
 ؛ وRySGالمصلحة للسجالت 

 ترشیح انتخابات جدید؛ و إضافة إجراء 

 .تنسیقات ثانویة أخرى وتغییرات تحریریة غیر جوھریة 

 أي من أصحاب المصلحة أو اآلخرین تم استشارتھم؟

 ).2015یونیو  16 -مایو  8یوم ( 40خضعت التعدیالت المقترحة إلى فترة تعلیق عام لمدة 
 .2015یولیو  15لمراجعة المجتمع في وعندما تم إكمال الفترة، قام العاملون بإصدار تقریر ملخص 

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

قام مجلس اإلدارة بمراجعة وثیقة منسقة بخط أحمر بتعدیالت المیثاق المقترحة ونسخة من تقریر 
 ملخص العاملین یوجز تعلیقات المجتمع.

 ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

ولجنة  ICANNوموّظفو  RySG (GNSOأنجزت مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت ( وقد
الفاعلیة التنظیمیة كافة الخطوات المحددة في العملیة بما في ذلك إثبات أن تعدیالت المیثاق 
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لھذه التعدیالت  ICANNالمقترحة لن تثیر أیة مخاوف مالیة أو مسؤولیة قانونیة لتنظیم ونشر 
 لمراجعة المجتمع والتعلیقات.

 ھل توجد ھناك آثار إیجابیة أو سلبیة على المجتمع؟

قامت مجموعة أصحاب المصلحة بتعدیل وثیقة میثاقھا الحالیة لتعدیل تكوین العضویة الناشئة 
 ولتمكینھ من إجراء مسؤولیات وضع سیاساتھا بشكل أكثر فعالیة.

(الخطة اإلستراتیجیة وخطة التشغیل  ICANNداعیات مالیة على ھل توجد ھناك آثار أو ت
 والمیزانیة) أو على أو على المجتمع و/أو الجمھور؟

 ال.

 ؟DNSھل توجد أي قضایا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ 

ومن غیر المتوقع أن یكون ھناك تأثیر مالي جراء ھذا القرار على أمان واستقرار ومرونة نظام 
 طاق نتیجة لھذا القرار.اسم الن

أم قرار من وظیفة إداریة  ICANNھل ھذه عملیة سیاسة محددة داخل المؤسسات الداعمة لـ 
 تتطلب تعلیًقا عاًما أم ال تتطلب تعلیًقا عاًما؟ ICANNتنظیمیة في 

 ).2015یونیو  16 -مایو  8یوم ( 40خضعت التعدیالت المقترحة إلى فترة تعلیق عام لمدة 

 gTLD ل لجنة برنامجوقف تشغی .ج 

 gTLDحیث أنھ من أجل إجراء اجتماعات فّعالة وإتخاذ اإلجراءات المناسبة فیما یتعلق ببرنامج 
الجدید  gTLDإجراءاً إلنشاء لجنة برنامج  2012أبریل  10الجدید، اتخذ مجلس اإلدارة في 

")NGPC.وفقاً للمادة الثانیة عشر من اللوائح الداخلیة (" 

حیث  NGPCالجدید  gTLDاإلدارة بتفویض ھیئة اتخاذ قرار للجنة برنامج حیث قام مجلس 
الجدید من أجل الجولة الحالیة للبرنامج ولدلیل مقدم الطلب ذي الصلة  gTLDتتعلق ببرنامج 

 والذي ینطبق على ھذه الجولة الحالیة.

لم تعد موجودة كما  NGPCالجدید  gTLDحیث أن األسباب المؤدیة إلى تشكیل لجنة برنامج 
  فعلوا لدى تشكیلھا.

") في ضرورة المحافظة على لجنة BGCفي حین نظرت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة ("
باعتبارھا لجنة دائمة في مجلس اإلدارة، وأوعزت بأن یوقف  NGPCالجدید  gTLDبرنامج 

 .NGPCالجدید  gTLDمجلس اإلدارة تشغیل لجنة برنامج 

 gTLDتم بموجب ھذا إیقاف تشغیل لجنة برنامج  ،)2015.10.22.15رقم (بموجب القرار 
 .ICANNالجدید في مجلس إدارة 

یرغب مجلس اإلدارة في اإلعراب عن تقدیره  ،)2015.10.22.16وبموجب القرار رقم (
وكافة أعضائھا على الطاقة العظیمة والوقت  NGPCالجدید  gTLDوشكره لرئیس لجنة برنامج 



في اإلشراف على جولة لجنة  NGPCالجدید  gTLDالتي بذلھا أعضاء لجنة برنامج والمھارات 
 .2012الجدید لعام  gTLDبرنامج 

 2015.10.22.16 – 2015.10.22.15حیثیات القرارین 

، على جواز إنشاء مجلس ICANNینص القسم األول، المادة الثانیة عشر من اللوائح الداخلیة لدى 
ارة أو إلغائھا وفًقا لما یراه المجلس مناسًبا. (اللوائح الداخلیة، المادة الثانیة اإلدارة لجان مجلس اإلد

") لتحمل BGCعشر واألولى) وقد قام مجلس اإلدارة بتفویض اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة ("
(یرجى  مسؤولیة مراجعة أیة تعدیالت مستحسنة تطرأ على مواثیق لجان المجلس وتزكیتھا.

 BGCاإلطالع على میثاق اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
governance/charter.htm-http://www.icann.org/en/committees/board(.  

اولة تبسیط العملیات وتحقیق أقصى ، في محBGCاستعرضت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
قدر من الكفاءة والفعالیة، ضروریة ومدى مالءمة استمرار الالئحة الحالیة للجان المجلس الدائمة. 

 ")NGPCالجدید (" gTLDوقرر مجلس اإلدارة في فترة التشكیل بأن من شأن إنشاء لجنة برنامج 
 دارة، وتفویض ھیئة اتخاذ القرار بھ، إلى توفیرباعتبارھا لجنة جدیدة دون تعارض بین أعضاء مجلس اإل

 بعض المزایا الواضحة. أوالً، سیتم القضاء على أي حالة عدم تیقن في حالة التعارض الفعلي أو المحتمل
أو المتوقع بین أعضاء مجلس اإلدارة فیما یتعلق بحضور اجتماعات المجلس وورش العمل حیث 

الجدید على مستوى اللجنة. ثانًیا، سیسمح  gTLDیمكن التعامل مع الموضوعات الخاصة ببرنامج 
 كنذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة بدون عقد اجتماع من قبل اللجنة. كما یدرك مجلس اإلدارة، ال یم

اتخاذ إجراءات بدون عقد اجتماع ما لم یتم ذلك عن طریق اإلرسال اإللكتروني باإلجماع؛ وال یتم 
ھذا اإلجماع في حالة معارضة عضو واحد من أعضاء المجلس. ثالًثا، سیوفر ذلك للجمیع رؤیة 
 .واضحة حول التزام المجلس بالتعامل مع الصراعات، سواء كانت فعلیة أو محتملة أو متصورة

بأن األسباب المؤدیة إلى تشكیل  BGCوبعد المراجعة، قررت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
الجدید لم تعد موجودة كما فعلوا لدى تشكیلھا. وفي ھذه األثناء، یتعارض  gTLDلجنة برنامج 

الجدیدة وبالتالي ال  gTLDsإثنین من األعضاء المصوتین فقط في مجلس اإلدارة بخصوص 
. ویتعارض ثالثة من أعضاء االرتباط غیر NGPCالجدید  gTLDفي لجنة برنامج یخدمون 

الجدید  gTLDالمصوتین في مجلس اإلدارة من بین أربعة وال یخدمون في لجنة برنامج 
NGPC وباإلضافة إلى ذلك، فإن العاملون في نھایة تنفیذ الجولة الحالیة في برنامج .gTLD 

وتم تفویض غالبیة سالسل  ،1الجدید gTLDعملیات برنامج الجدید. وقم تمت ممارسة كافة 
gTLD  750الفریدة أو على وشك تفویضھا. وعلى وجھ التحدید، فقد تم تفویض ما یزید عن 

gTLds  وتجري حالیاً عدد من أنشطة المراجعة والمجتمع 2015سبتمبر  30جدید اعتباراً من .
 والتي من المرجح اإلبالغ عنھا لدى انعقاد الجولة التالیة وكیف سیتم تنفیذ ذلك.

، في تقدیم توصیتھا إلى مجلس اإلدارة، ویتفق BGCوقد أشارت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
ال یعني بأن  NGPCالجدید  gTLDذلك، إلى أن إیقاف تشغیل لجنة برنامج  مجلس اإلدارة على

لم تعد موجودة، أو أنھا أقل أھمیة.  NGPCالجدید  gTLDالمواضیع التي تناولتھا لجنة برنامج 
حیث یجب على مجلس اإلدارة مواصلة المحافظة على المراقبة العامة والحوكمة على برنامج 

gTLD في تقدیم استراتیجیة وتوجیھ جوھري بشأن المواضیع المتعلقة بـ  الجدید، واالستمرار
gTLD  الجدید بما أنھ ستتوصل الجولة الحالیة من البرنامج إلى استنتاج. على سبیل المثال، ثمة

بخصوص  GAC، مثل مشورة NGPCالجدید  gTLDمسائل حیویة تنظر إلیھا لجنة برنامج 
(على  ICANNلدولیة، والمسائل التي تخضع آللیات مساءلة الحمایة بالنسبة للمنظمات الحكومیة ا

سبیل المثال، طلبات إلعادة النظر وعملیات المراجعة المستقلة). وكنتیجة لھذا القرار، سیتولى 
مجلس اإلدارة بالكامل ھذه المسائل في االجتماعات المستقبلیة وسوف یتصدى ألي قضایا تعارض 

 حسبما یقتضي األمر.
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س اإلدارة باتخاذ ھذا اإلجراء إلتزامھ بقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاریخ كما یعزز مجل
) بخصوص التعارض بین أعضاء مجلس 2011.12.08.19(القرار رقم  2011دیسمبر  8

 gTLDاإلدارة، والمحددة في القسم: "یلتزم جمیع أعضاء المجلس الذین یوافقون على أي طلب 
الجدید  gTLDأي موقع لدى الشركات الراعیة أو المشاركة في جدید بعدم التعاقد مع أو العمل في 

 شھًرا بعد قیام مجلس اإلدارة باتخاذ القرار الخاص بالطلب". 12لمدة 

مرتبط باعتماد ھذ القرار، كما لن یؤثر  ICANNومن المتوقع بأن یكون ھناك تأثیر مالي على 
 مرونة المرتبطة بنظام اسم النطاق.اعتماد ھذا القرار على قضایا األمن أو االستقرار أو ال

 ویعتبر ھذ القرار من االختصاصات اإلداریة التنظیمیة وال یتطلب إجراء تعلیقات عامة.

 ICANN مقابل Vistaprintالنظر في اإلعالن النھائي لھیئة المراجعة المستقلة في .د 

إعالنھا  2015أكتوبر  9) (الھیئة) في IRPحیث أصدرت ھیئة إجراء المراجعة المستقلة (
) Vistaprint Limited )Vistaprintالمقدم عبر  IRPالنھائي في إجراء المراجعة المستقلة 

 (اإلعالن النھائي). ICANNمقابل 

بالتحدید بتحدي قرار الخبراء (قرار الخبراء) االعتراض على حالة  Vistaprintحیث قامت 
. مشابھة بشكل مربك لطلب WEBSلـ  Vistaprint) بإیجاد طلبات SCOتعارض السالسل (

Web.com  لـWEB. . 

وذلك إلقرار الھیئة بأنھ  Vistaprintلـ  IRPحیث أنكرت الھیئة طلب إجراء المراجعة المستقلة 
لم تنتھك إجراءات مجلس اإلدارة بنود التأسیس (البنود) أو اللوائح الداخلیة أو دلیل مقدم الطلب 

-156¶¶  ،اإلعالن النھائي دلیل). (راجع(ال
157،-icann-v-https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint

en.pdf-09oct15-declaration-final(.  

في عدم توجیھ  Vistaprintلم تقم بالتمییز ضد  ICANNحیث أنھ وبینما وجدت الھیئة بأن 
إعادة تقییم قرار الخبراء، أوعزت الھیئة إلى ممارسة مجلس اإلدارة حكمھ بخصوص سؤال فیما 

¶ لدى  id(راجع . لو كانت المراجعة اإلضافیة مالئمة إلعادة تقییم قرار الخبراء.
196،-icann-v-https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint

en.pdf-09oct15-declaration-final(. 

لداخلیة، اعتمد المجلس اإلعالن ا ICANNمن لوائح  3.21حیث أنھ، وفًقا للمادة السادسة، القسم 
 النھائي للھیئة.

)، موافقة مجلس اإلدارة على استنتاجات اإلعالن 2015.10.22.17تقرر بموجب القرار رقم (
الطرف الفائز في  ICANN) تعتبر 1( النھائي لھیئة المراجعة المستقلة التالیة التي تذكر أن:

) لم ینتھك 2؛ و(ICANNمقابل  Vistaprint Limitedفي  IRPإجراء المراجعة المستقلة 
مجلس اإلدارة (بما في ذلك اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة) البنود أو اللوائح الداخلیة أو الدلیل؛ 

) لم تنتخك السیاسات المعنیة، مثل معاییر تقییم االعتراض على حالة تعارض السالسل، أي 3و(
) 4دئ مثل الثقة والنزاھة والشفافیة والمساءلة؛ و(من بنود أو اللوائح الداخلیة التي تعكس المبا

والذي تم وضعھ  -انقضت مدى تحدي معاییر الدلیل لتقییم االعتراض على حالة تعارض السالسل 
) ال ینتھك انعدام آلیة االستئناف لطعن قرار الخبراء 5في عملیة مفتوحة ومع مساھمات مكثفة؛ و(
، بحد ذاتھ، بنود أو لوائح Vistaprintلدى  SCOفي االعتراض على حالة تعارض السالسل 

ICANN )ال تحتوي 6الداخلیة: و (ICANN  على واجب إیجابي لمراجعة نتائج أي حالة معینة
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وذلك في غیاب طعن الطرف آللیة المساءلة؛  SCOفي االعتراض على حالة تعارض السالسل 
% لدى 60ن األطراف بنسبة بی IRP) ینبغي تقسیم تكالیف إجراء المراجعة المستقلة 7و(
)Vistaprint (/ 40%  لدىICANN.  

یوافق مجلس اإلدارة على توصیة الھیئة بأن  ،)2015.10.22.18وبموجب القرار رقم (
حكمھ بخصوص سؤال فیما لو كانت آلیة المراجعة  ICANNممارسة مجلس اإلدارة في “

اإلضافیة مالئمة إلعادة تقییك قرار خبراء الطرف الثالث في االعتراض على حالة تعارض 
الداخلیة بخصوص القیم  ICANN، بالنظر إلى لوائح Vistaprintلدى  SCOالسالسل 

دة والتطورات المشار إلیھا في الجوھریة والمعاملة غیر التمییزیة، واستناداً على الظروف المحد
لدى  SCOھذا اإلعالن، والتي تتضمن (أوالً) قرار االعتراض على حالة تعارض السالسل 

Vistaprint  والذي یشمل طلباتWEBS الخاصة بـ .Vistaprint و(ثانیاً) قرارات مجلس ،
ثالثاً) فردیة أو جماعیة، و( gTLDs) بخصوص NGPCالجدید  gTLDاإلدارة (ولجنة برنامج 

ذاتھا."  gTLDقرارات مجلس اإلدارة لتفویض عدة إصدارات فردیة/جماعیة أخرى لسالسل 
 الصفحة ،(اإلعالن النھائي

70،-final-icann-v-/files/files/vistaprinthttps://www.icann.org/en/system
en.pdf-09oct15-declaration(.  سینظر مجلس اإلدارة إلى ھذه التوصیة في اجتماعھا

 التالي المحدد، بقدر اإلمكان.

)، أن یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والرئیس 2015.10.22.19تقرر بموجب القرار رقم (
 gTLDالتنفیذي أو من ینوب (ینوبون) عنھ لضمان مراعاة المراجعات المستمرة لبرنامج نطاقات 

الجدیدة القضایا التالیة التي طرحتھا الھیئة في اإلعالن النھائي المتعلق بحاالت االعتراض على 
 .SCOsعارض السالسل حالة ت

 2015.10.22.19 – 2015.10.22.17حیثیات القرارین 

) لقرار الخبراء IRPتحدي إجراء مراجعة مستقلة ( ICANNطلب لقبول  Vistaprintقدمت 
لـ  Vistaprint) والذي وجد أن طلبات SCOفي االعتراض على حالة تعارض السالسل (

WEBS مشابھة بشكل مربك لطلب .Web.com  لـWEB.(قرار الخبراء) .  ،وبالقیام بذلك
المزعوم  ICANNاألخرى، تنفیذ اإلجراءات، وفشل  Vistaprintومن بین إجراءات تحدي 

 لتصحیح قرار الخبراء الصادر بطریقة غیر الئقة.

أكتوبر  9إعالنھا النھائي في  IRPحیث أصدر ثالثة أعضاء من ھیئة إجراء المراجعة المستقلة 
، اعتمد ICANNمن لوائح  3.21والمناقشة، وفقا للمادة الرابعة من القسم  بعد النظر .2015

المجلس نتائج الھیئة، والتي تتلخص بما یلي، ویمكن العثور علیھا بالكامل 
final-icann-v-tps://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprintht-في

en.pdf-09oct15-declaration. 

وجدت الھیئة أنھا اتھمت بقرار "موضوعي"، سواء ما إذا كانت إجراءات مجلس اإلدارة في الواقع 
تقییم سلوك المجلس  متسقة مع بنود التأسیس (البنود) واللوائح الداخلیة والدلیل، مما یتطلب أن یتم

أنھ في تقریر تحدید اتساق  ICANNوافقت الھیئة مع  بشكل مستقل، ودون أي افتراض بصحتھ.
عمل المجلس مع المواد، اللوائح، ودلیل، والفریق ال یطلب من الھیئة، وال یسمح لھم، استبدال 

 .)127 ،125 ،125¶¶ (راجعاإلعالن النھائي في الصفحة رقم  حكمھم بحكم المجلس.

https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf


الطرف الفائز  ICANN) تعتبر 1( وباستخدام معاییر المراجعة المعمول بھا، وجدت الھیئة بأن:
) لم 2، و(ICANNمقابل  Vistaprint Limitedھذا في  IRPفي إجراء المراجعة المستقلة 

أو ینتھك مجلس اإلدارة (بما في ذلك اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة) البنود أو اللوائح الداخلیة 
  .)196 ،157 ،156¶¶ في الصفحة رقم  .id ( راجع الدلیل.

وبشكل أدق، وجدت الھیئة أنھ بینما یسمح الدلیل لمجلس اإلدارة بالنظر بشكل فردي إلى طلبات 
gTLD  ،جدیدة، ال یحتوي مجلس اإلدارة على واجب إیجابي للقیام بذلك في كل وجمیع الحاالت

ووجدت الھیئة كذلك بأن اعتماد مجلس  .)156¶ الصفحة رقم في  id. (راجع من تلقاء نفسھ.
الجدید والدلیل، بما في ذلك عملیة االعتراض  gTLDاإلدارة وتنفیذھا عناصر معینة من برنامج 

في  id. (راجع الداخلیة. ICANN، ال ینتھم بنود أو لوائح )SCOعلى حالة تعارض السالسل (
لھیئة بأنھ قد انقضت فترة تحدي معاییر الدلیل لتقییم كما وجدت ا .)172 ،171¶¶ الصفحة رقم 

 .)172¶ في الصفحة رقم  id. (راجع .SCOsحاالت االعتراض على حالة تعارض السالسل 
كما توصلت الھیئة إلى أن انعدام آلیة االستئناف لطعن مزایا قرار خبراء االعتراض على حالة 

 الداخلیة. ICANNنود أو لوائح ال ینتھك ب Vistaprintلدى  SCOتعارض السالسل 
 .)174¶ في الصفحة رقم  id. (راجع

من خالل قبول مجلس  Vistaprintبالتمییز ضد  ICANNقیام  Vistaprintكما زعمت 
(أوالً) یزعم  بینما: Vistaprint) لقرار خبراء BGCاإلدارة (واللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

األخرى مع مخاوف تشابة السلسلة الحقیقي بقدر متساوي للمضي  gTLDالسماح لطلبات 
بالتفویض؛ أو (ثانیاً) السماح لطلبات أخرى خضعت لقرار االعتراض على حالة تعارض السالسل 

SCO .ورداً على ھذا اإلدعاء بالمعاملة المتفاونة، فقد  السلبي إلكمال عملیة مراجعة إضافیة
 وجدت الھیئة بأنھ

(وإجراء ھیئة المراجعة  Vistaprintقیت ونطاق طلب إعادة النظر الخاص بـ نظراً إلى تو
الجدید  gTLDوتفویض قرار لجنة برنامج  ICANNھذا)، وفترة عملیة تشاور  IRPالمستقلة 
NGPC  الالحق بآلیة مراجعة إضافیة لطلباتgTLD  معینة خضعت لقرارات االعتراض على

بفرصة للممارسة حكمھا  ICANNم یحظى مجلس إدارة السلبیة، ل SCOحالة تعارض السالسل 
الداخلیة بخصوص المعاملة غیر التمییزیة  ICANNعلى سؤال فیما لو كان، بالنظر إلى لوائح 

واستناداً على ظروف معینة والتطورات المشار إلیھا [في اإلعالن النھائي]، مثلما تتبع آلیة 
 SCOفي االعتراض على حالة تعارض السالسل المراجعة اإلضافیة بشكل مناسب قرار الخبراء 

ووفقاً لذلك، فإنھا تتبع ھذا رداً على  .Vistaprint. الخاصة بـ WEBSوالذي یشمل طلبات 
، حیث ینبغي على IRPبالمعاملة المتفاوتة في إجراء المراجعة المستقلة  Vistaprintمزاعم 

تقل في ھذه المسألة، في االعتبارات ممارسة حكمھا المس -ال ھذه الھیئة  - ICANNمجلس إدارة 
 المذكورة آنفاً [المنصوص علیھا في اإلعالن النھائي].

.)id  ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنھ وأثناء اإلعالن بأنھا لم تحتوي  .)191¶ في الصفحة رقم
بالمضي في  Vistaprintبرفض قرار الخبراء وتتیح لطلبات  ICANNعلى سلطة لكي تلزم 

أو احتیاطاً، لتلزم ثالثة أعضاء إلعادة تقییم اعتراضات االعتراض على حالة تعارض  مزایاھا،
 ، فقد أوعزت الھیئة إلى Vistaprintلدى  SCOالسالسل 

ممارسة مجلس اإلدارة حكمھ بخصوص أسئلة فیما لو كانت آلیة المراجعة اإلضافیة مالئمة إلعادة 
، Vistaprintلدى  SCOتعارض السالسل  تقییك قرار [الخبراء] في االعتراض على حالة

الداخلیة بخصوص القیم الجوھریة والمعاملة غیر التمییزیة، واستناداً  ICANNبالنظر إلى لوائح 
على الظروف المحددة والتطورات المشار إلیھا في ھذا اإلعالن، والتي تتضمن (أوالً) قرار 

. WEBSوالذي یشمل طلبات  Vistaprintلدى  SCOاالعتراض على حالة تعارض السالسل 
) NGPCالجدید  gTLD، و(ثانیاً) قرارات مجلس اإلدارة (ولجنة برنامج Vistaprintالخاصة بـ 



فردیة أو جماعیة، و(ثالثاً) قرارات مجلس اإلدارة لتفویض عدة إصدارات  gTLDsبخصوص 
 ذاتھا. gTLDفردیة/جماعیة أخرى لسالسل 

.)id  196¶ في الصفحة رقم(.  

 .IRPجلس اإلدارة ویوافق على التوصیات المذكورة آنفاً من ھیئة إجراء المراجعة المستقلة یقر م
وكذلك، ستحیط  سینظر مجلس اإلدارة إلى ھذه التوصیة في اجتماعھا التالي المحدد، بقدر اإلمكان.

ICANN  بالدروس المستفادة من إجراء المراجعة المستقلةIRP  ھذا، وتطبیقھا في تقییمھا
الجدید، والسیما فیما یتعلق بإجراءات االعتراض على حالة تعارض  gTLDاري لبرنامج الج

 ، حسبما یقتضي األمر.SCOالسالسل 

الطرف  ICANNوسیترتب عن ھذا اإلجراء تأثیر مالي إیجابي على المنظمة بما أنھ اعتبرت 
ولن یترتب عن ھذا  .Vistaprintالسائد وبالتالي فإنھا تخضع لتسدید جزئي لبعض التكالیف من 

 اإلجراء أي تأثیر مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

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

 ICANNلمجلس اإلدارة في  شكر وولف غانغ كلین واشتر على خدمتھ لـ .ه 

انب لجنة الترشیح لیعمل كعضو في مجلس إدارة حیث تم تعیین وولف غانغ كلین واشتر من ج
ICANN  2013نوفمبر  21في. 

  .2015أكتوبر  22في  ICANNوحیث أنھى وولف غانغ كلین واشتر فترة خدمتھ في مجلس 

 حیث خدم وولف غانغ كعضو في اللجنة التالي ذكرھا:

 لجنة الفاعلیة التنظیمیة 

)، حاز وولف غانغ كلین واشتر على أسمى آیات التقدیر 2015.10.22.20بموجب القرار رقم (
والعرفان من مجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ ویتمنى المجلس لھ كل الخیر في مساعیھ المستقبلیة 

 وخارجھ. ICANNداخل مجتمع 

 ICANN مجلس إدارة شكر غونزالو نافارو على خدمتھ لـ .و 

 ICANNنزالو نافارو من جانب لجنة الترشیح لیعمل كعضو في مجلس إدارة حیث تم تعیین غو
 .2009أكتوبر  30في 

  .2015أكتوبر  22في  ICANNحیث أنھى غونزالو خدمتھ في مجلس إدارة 

 وحیث عمل غونزالو كعضو في اللجان ومجموعات العمل التالیة:

 لجنة المراجعة 

 اللجنة المالیة 

 لجنة العالقات العالمیة 



 لجنة الحوكمة 

 لجنة برنامج gTLD الجدیدة 

 لجنة مشاركة الجمھور وأصحاب المصلحة 

  مجموعة عمل تنفیذ توصیات مجلس اإلدارة واللجنة االستشاریة الحكومیة (رئیس
 بالمشاركة)

 (الرئیس) لجنة العالقات العالمیة في مجلس اإلدارة 

على بالغ تقدیر مجلس اإلدارة )، حاز غونزالو نافارو 2015.10.22.21بموجب القرار رقم (
 ICANNعن فترة خدمتھا ویتمنى لھا المجلس التوفیق في مساعیھا المستقبلیة داخل مجتمع 

 وخارجھ.

 ICANN مجلس إدارة شكر راي بلزاك على خدمتھ لـ .ز 

 ICANNحیث إنھ، تم تعیین راي بلزاك من جانب لجنة الترشیح لیعمل كعضو في مجلس إدارة 
 .2009أبریل  24في 

 .2015أكتوبر  22في  ICANNحیث أنھى راي خدمتھ في مجلس إدارة 

 وحیث عمل راي كعضو في اللجان ومجموعات العمل التالیة:

 لجنة المراجعة 

 لجنة الحوكمة 

 لجنة برنامج gTLD الجدیدة 

  لجنة الفاعلیة التنظیمیة، والمعروفة سابقاً بلجنة تحسین الھیكل التنظیمي (رئیس
 سابق)

  المخاطرلجنة 

  المجلس-مجموعة عمل تنفیذ توصیات اللجنة االستشاریة الحكومیة 

)، حاز راي بلزاك على بالغ تقدیر مجلس اإلدارة عن 2015.10.22.22بموجب القرار رقم (
 وخارجھ. ICANNفترة خدمتھا ویتمنى لھا المجلس التوفیق في مساعیھا المستقبلیة داخل مجتمع 

3.  

4. P

1
P  فإنھ یعتبر إثنین من سبعة عملیات برامج رئیسیة محددة في دلیل مقدم الطلب 2015یولیو  31اعتباراً من ،

أي، تسویة النزاعات % تقریباً (90مكتملة (أي، نافذة الطلب وتقییم الطلب)، ویعتبر إثنین منھا مكتمل بنسبة 
یعتبر كل من التعاقد واختبار ما قبل التفویض مكتمل أكثر من النصف، بینما اكتمل التفویض  وتسویة الخالفات).

 % تقریباً.52بنسبة 

 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-10-22-en%23note1
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