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  تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
en-25-06-2015-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board  

 

1. U:جدول أعمال الموافقةU 

 Uالموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارةU أ 

 URSSACلدى اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر  B-تعیین ممثل لمشغل خادم الجذرU ب 

 U 2015.06.25.02حیثیات القرارU 

الثابتة/قوائم  TLDحول استخدام نطاقات  SSACمشورة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار U ج 
 Uاللواحق

 U 2015.06.25.06 – 2015.06.25.03حیثیات القرارینU 

 UccTLDاعتماد إطار عمل التفسیر لتفویض وإعادة تفویض نطاقات U د 

 U 2015.06.25.08 – 2015.06.25.07حیثیات القرارینU 

 2016Uفي مارس  ICANNالتعاقد على مكان اجتماع U ه 

 U 2015.06.25.10 – 2015.06.25.09حیثیات القرارینU 

 2016Uفي أكتوبر  ICANNالتعاقد على مكان اجتماع U و 

 U 2015.06.25.12 – 2015.06.25.11حیثیات القرارینU 

 Uإقرار المجتمعU ز 

 53Uرقم  ICANNالجتماع U Uإلى الجھات الراعیةU Uتقدیم الشكرU ح 

توجیھ الشكر للمترجمین الفوریین وفریق العمل وفرق عمل الفعالیات والفنادق في اجتماع U ط 
ICANN  53رقمU 

 53Uرقم  ICANNتقدیم الشكر إلى المضیفین المحلیین الجتماع U ي 

2. U:جدول األعمال الرئیسيU 

 UIDNذات أسماء  ccTLDتعدیل مراجعة التشابھ الثانیة لتقییم طلبات الحصول على نطاقات U أ 
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 U 2015.06.25.16حیثیات القرارU 

 2016Uاعتماد میزانیة السنة المالیة U ب 

 U 2015.06.25.17حیثیات القرارU 

-ت الصلة بمجموعة عمل المجتمعات المتعددةالموافقة على سداد بعض أتعاب المحاماة ذاU ج 
 Uاإلشراف

 U 2015.06.25.18حیثیات القرارU 

  

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

)، أن یوافق مجلس اإلدارة على محضر اجتماع 2015.06.25.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2015أبریل  26المنعقد في  ICANNمجلس إدارة 

 RSSACلدى اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر  B-تعیین ممثل لمشغل خادم الجذر ب 

) RSSACالجذر ( الداخلیة تأسیس لجنة استشاریة لنظام خادم ICANNحیث تشترط لوائح 
حول األمور ذات الصلة بتشغیل  ICANNتكون مھمتھا تقدیم المشورة إلى مجتمع ومجلس إدارة 

 وإدارة وأمن وتكامل نظام خادم ملف الجذر الخاص باإلنترنت.

بناًء على توصیات  RSSACوحیث تدعو اللوائح الداخلیة إلى تعیین مجلس اإلدارة ألعضاء 
 .RSSACرؤساء 

بنظر مجلس اإلدارة في  RSSACوحیث أوصى رؤساء اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 
 .B-من أجل تمثیل مشغل خادم الجذر RSSACتعیین ویس ھارداكار في 

)، یعیین مجلس اإلدارة ویس ھارداكار ممثالً لخادم 2015.06.25.02تقرر بموجب القرار رقم (
 نة االستشاریة لنظام خادم الجذر.في اللج 2017دیسمبر  31حتى  B-الجذر

 2015.06.25.02حیثیات القرار 

) على عضویة مبدئیة لممثلي مشغل خادم RSO، وافق مشغلو خادم الجذر (2013في مایو 
، وقام كل مشغل خادم جذر RSSACلدى اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر  RSOالجذر 
RSO ضویة المبدئیة للجنة االستشاریة لنظام خادم بترشیح شخص. ووافق مجلس اإلدارة على الع
 مع فترات متفاوتة. 2013في یولیو  RSSACالجذر 

 ، كما أوصى الرؤساء المشاركین في اللجنةB-ممثالً جدیًدا بالنیابة عن الجذر USC-ISIوقد حددت 
. RSSACبأن یتم تعیین ھذا الممثل رسمًیا في لجنة  RSSACاالستشاریة لنظام خادم الجذر 

 .2015 ینایر 1وسوف یعمل الممثل للمدة المتبقیة لفترة السنوات الثالث، والتي تبدأ في 
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ومن غیر المتوقع أن یكون لتعیین ھؤالء األعضاء في اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 
RSSAC  أي تأثیر مالي علىICANN على الرغم من وجود موارد میزانیة ضروریة لدعم ،

 المستمر. RSSACاللجنة 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.

الثابتة/قوائم  TLDحول استخدام نطاقات  SSACمشورة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  ج 
 اللواحق

مایو  28في  ICANN) التابعة لـ SSACحیث قامت اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار (
مشورة اللجنة االستشاریة لألمن  كیلوبایت]: SAC070 ]PDF ،955 بنشر التقریر 2015

 الثابتة/قوائم اللواحق. TLDحول استخدام نطاقات  SSACواالستقرار 

عن احتیاجات األمن واالستقرار التي تحیط  ،SAC070وحیث تتحرى المشورة، في التقریر 
) على اإلنترنت، وتقترح مجموعة من PSLباالستخدام المتنامي لقوائم اللواحق العامة (

اإلجراءات ذات األجل القریب واألجل البعید من أجل التعامل مع مساوئ التصمیم األساسي لقوائم 
 اللواحق العامة.

في بعض الحاالت أن اإلجراءات ال تخضع  SAC070حیث إنھ، وفي حین تعكس توصیات 
وأن الجھات الفاعلة لیست بالضرورة داخل المجتمع االعتیادي لـ  ICANNلرقابة وإدارة 

ICANN فإنھا تھدف إلى معالجة المسئولیات اإلجمالیة لمجتمع أصحاب المصلحة المتعددین ،
 ة بالموضوع.على اتخاذ إجراء متى ما كان القیام بذلك ذي صل ICANNوتشجیع 

وحیث إن ضمان التشغیل المستقر واآلمن لنظام المعرفات الفریدة لإلنترنت ھو المھمة واألولویة 
؛ فإن تعزیز والحفاظ على االستقرار التشغیلي والموثوقیة واألمن ICANNاإلستراتیجیة بالنسبة لـ 

؛ كما أن تعزیز ICANNة لـ وإمكانیة التشغیل البیني عالمًیا لإلنترنت بمثابة قیمة جوھریة بالنسب
 .gTLDمن األھداف اإلستراتیجیة بالنسبة لبرنامج  TLDقبول نطاقات 

إقرار واعتراف مجلس اإلدارة باستالم الوثیقة  ،)2015.06.25.03تقرر بموجب القرار رقم (
SAC070:  مشورة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرارSSAC  حول استخدام نطاقاتTLD 

 ائم اللواحق.الثابتة/قو

 ICANN)، أن یوجھ مجلس اإلدارة رئیس 2015.06.25.04تقرر بموجب القرار رقم (
وتقدیم  SAC070ومدیرھا التنفیذي أو من ینوب (ینوبون) عنھ لتقییم النصیحة الواردة في 

یوًما من تاریخ  90توصیة إلى مجلس اإلدارة بخصوص قبول النصیحة، في موعد ال یتجاوز 
 لقرار.اعتماد ھذا ا

)، في الحاالت التي یوصى فیھا بقبول مشورة اللجنة 2015.06.25.05وبموجب القرار رقم (
، أن یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي أو من SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 

ل ینوب (ینوبون) عنھ بتقییم تكالیف تنفیذ المشورة وجدواھا وتقدیم خطة تنفیذ مرفق بھا جداو
یوًما  120زمنیة ومراحل تنفیذ عالیة المستوى لمراجعتھا بمعرفة المجلس، في موعد ال یتجاوز 

 من تاریخ اتخاذ ھذا القرار.

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-070-en.pdf


تشجیع مجلس اإلدارة السجالت وأمناء السجالت  ،)2015.06.25.06تقرر بموجب القرار رقم (
، على النظر في IETFومبادرة القبول الدولي وكیانات أخرى مثل فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

والتعاون في العمل على تحسین الموقف مع االستخدام  SAC070التوصیات الواردة في الوثیقة 
 المتزاید لقوائم اللواحق العامة.

 2015.06.25.06 – 2015.06.25.03حیثیات القرارین 

ویمكن تعریف الالحقة العامة بأنھا "نطاق یمكن بموجبھ لألطراف المتعددة غیر المرتبطة بمالك 
نطاق الالحقة العامة تسجیل نطاقات فرعیة". وتشمل األمثلة على نطاقات اللواحق العامة كل من 

"org"، "وco.uk"، "وk12.wa.us"و "uk.com." 

إلى تغییرات على  DNSطریقة برمجیة لتحدید الحدود التي تؤدي فیھا تسمیة ولیست ھناك 
اإلشراف من الحقة عامة، ومع ذلك ال یزال تعقب الحدود بدقة أمًرا شدید األھمیة بالنسبة لمسائل 
األمن والخصوصیة وإمكانیة االستخدام في العدید من النظم والتطبیقات الحدیثة مثل برامج تصفح 

 الویب.

مشورة اللجنة االستشاریة لألمن  :SAC070بنشر التقریر  SSAC، قامت 2015مایو  28في 
الثابتة/قوائم اللواحق. في ھذه المشورة، تتحرى  TLDحول استخدام نطاقات  SSACواالستقرار 

SSAC  عن احتیاجات األمن واالستقرار التي تحیط باالستخدام المتنامي لقوائم اللواحق العامة
)PSLإلنترنت. من خالل استخدام قوائم اللواحق العامة () على اPSL بصفتھا نموذًجا أصلًیا (

إلى استخدامات  SSACلدراسة المشھد الحالي، تتوصل اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
. فمن خالل دراسة الحالة تستمد اللجنة االستشاریة لألمن PSLمتنوعة لقوائم اللواحق العامة 

أیًضا العدید من الصعوبات المحتملة في محتویات أي قائمة لواحق عامة،  SSACواالستقرار 
 باإلضافة إلى التحدیات التشغیلیة واإلداریة التي تحیط باستخدام وصیانة أي قائمة لواحق عامة.

في البدایة من فریق عمل  SSACوفي ھذه النصیحة، تطلب اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
ومجتمع الطلبات التعامل بشكل مباشر مع ھذه العیوب األساسیة في  IETF ھندسة اإلنترنت

التصمیم من خالل تصمیم حلول بدیلة وتحدید المعاییر الخاصة بھا واعتمادھا. وثانًیا، نظًرا ألن 
استخدام قوائم اللواحق العامة في الوقت الحالي بات سائًدا، ومع األخذ في االعتبار الوقت الذي 

في وضع المعاییر الخاصة بالحلول البدیلة والوقت  IETFیق عمل ھندسة اإلنترنت یستغرقھ فر
الذي یستغرقھ المجتمع في نشرھا واستخدامھا، توصي اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

SSAC  بمجموعة من التدابیر ذات المدى القریب للحد من بعض المشكالت ذات المخاطر العالیة
 فیما یخص الصیانة واالستخدام الحالیین لقوائم اللواحق العامة.

كما أنا مسألة دراسة المجلس للتوصیات المقدمة من المنظمات الداعمة واللجنة االستشاریة بوجھ 
بوجھ خاص، تتطلب توفر تحلیل جوھر المشورة فضالً عن تكالیف  SAC070عام، وفیما یخص 

 تنفیذ ھذه المشورة التي سیتم قبولھا وجدواھا.

 ccTLDاعتماد إطار عمل التفسیر لتفویض وإعادة تفویض نطاقات  د 

) في مارس FOIWGقد قام بتأسیس مجموعة عمل إطار التفسیر ( ccNSOحیث إن مجلس 
حول  ICANN) من أجل وضع إرشادات إلى GACالحكومیة (مع اللجنة االستشاریة  2011

كیفیة تنفیذ السیاسات الحالیة واإلرشادات المعمول بھا على تفویض وإعادة تفویض نطاقات 
ccTLD. 



وحیث إنھ، وبما یتفق مع المیثاق، وبعد عملیة مشاورات طویلة ومكثفة لمجموعة عمل إطار 
نتھاء من توصیات إطار عمل التفسیر في یونیو والمجتمع وغیرھما، تم اال FOIWGالتفسیر 
سعًیا  GACو ccNSOوقدمت ذلك إلى منظمة  ICANNفي االجتماع العام الذي عقدتھ  2014

 للحصول على موافقتھما على التوصیات.

 .2015فبرایر  11على إطار عمل التفسیر في اجتماعھ المنعقد في  ccNSOوحیث وافق مجلس 

لم تعتمد الوثیقة على المستوى الرسمي، فقد راعت الجھود التي  GACوحیث إنھ في حین أن 
فبرایر  11قامت بھا مجموعة عمل إطار عمل التفسیر وفًقا لما ھو موضع في بیانھا الصادر في 

 ، ولم تحدد أي من التوصیات التي ال تؤیدھا.2015

باإلضافة إلى  ccNSOوحیث إن تنفیذ التوصیات سوف یستفید من تعقیبات المجتمع، بما في ذلك 
 المشاورات حول خطة التنفیذ.

أن یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذ  ،)2015.06.25.07تقرر بموجب القرار رقم (
أو من ینوب (ینوبون) عنھ في وضع خطة تنفیذ للتوصیات بحیث ینظر المجتمع فیھا من خالل 

 نھا.التعلیقات العامة، وتنفیذ الخطة ما تم االنتھاء م

أن یطلب مجلس اإلدارة من منظمة دعم أسماء  ،)2015.06.25.08وتقرر بموجب القرار رقم (
أن تعّین بأسرع ما یمكن فریًقا استشارًیا صغیًرا من الخبراء  ccNSOرموز البلدان 

في المسائل الخاصة  ICANNالمتخصصین بحیث یكون ھذا الفریق متاًحا لمساعدة فریق عمل 
 بالتعیینات. ICANNتنشأ خالل وضع خطة التنفیذ، وإشعار بالتنفیذ والتي 

 2015.06.25.08 – 2015.06.25.07حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة؟

)، فقد قامت بوضع إطار عمل FOIWGاستناًدا إلى اختصاص مجموعة عمل إطار التفسیر (
" حول ICANN1وإلى مجلس إدارة  IANAلتنفیذ السیاسة الحالیة، وتوفیر "دلیل واضح إلى 

السیاسات الحالیة في عملیاتھا الیومیة. وقد أدى عمل  ICANNالطریقة التي یمكن أن تفسر بھا 
یات التي قررت مجموعة العمل أنھا الزمة مجموعة عمل إطار التفسیر إلى مجموعة من التوص

. ویصدق مجلس اإلدارة على ھذه التوصیات ICANNمن أجل توفیر الوضوح بالنسبة لعملیات 
وعدم االعتراض من جانب  ccNSOفي الوقت الحالي، بعد اعتماد التوصیات من جانب مجلس 

ى مجلس اإلدارة في ) واإلبالغ الرسمي بالتوصیات إلGACاللجنة االستشاریة الحكومیة (
 .2015 مارس

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

إطار عمل التفسیر  ICANNبأن تعتمد  ccNSOأوصت منظمة دعم أسماء رموز البلدان 
باإلضافة إلى اعتماد الوثیقة كإرشادات خاصة حول تفسیر السیاسات الحالیة المنطبقة، السیما فیما 

لى الموافقة وتوثیقھا، من األطراف المعنیة بشكل كبیر، یخص بعض النواحي مثل الحصول ع
 2باإلضافة إلى اإلجراءات الخاصة بعملیات إعادة التفویض التي لم تتم الموافقة علیھا.

بأن بعض المستندات بما  ICANNإلى مجلس إدارة  ccNSOباإلضافة إلى ذلك، أوصى مجلس 
الخاص بـ  ICP1) و2005في عام  GAC(والتي ألغتھا  2000لسنة  GACفي ذلك مبادئ 

-02-2012-.org/resources/pages/delegationhttps://www.icannICANN (

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en%23foot1
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en-25 ( 1) ومذكرة األخبار-news-http://www.iana.org/reports/1997/cctld
oct1997.html یجب أن توضع في األرشیف وال تعتبر مستخدمة بعد اآلن من جانب فریق (

 ICANN.3عمل 

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

. ووفًقا 2011توصیاتھا األولیة في دیسمبر  FOIWGوضعت مجموعة عمل إطار التفسیر 
الشتراطات المیثاق الخاص بھا، تم نشر ھذا التقریر التوصیات المؤقتة وعرضھا للتعلیق العام من 

. علًما بأن النظرة العامة على نشر الوثائق الرئیسیة والمشاورات العامة مشمول ICANNمجتمع 
 میجابایت]. U ]PDF ،3.44التقریر النھائي لمجموعة عمل إطار التفسیر (الملحق و)U في

ولكي یتم إطالع المجتمع على آخر مستجدات ما تم إحرازه من تقدم، فقد نشرت مجموعة عمل 
وقدمت تحدیثات وطرحت النتائج  ،4كل اعتیادي تقاریر سیر العملبش FOIWGإطار التفسیر 
  .2011منذ مارس  ICANNخالل االجتماع التالي لـ  GACو ccTLDعلى مجتمع 

 ccNSOعمل إطار التفسیر، سوف تتم مطالبة كل من  وفي النھایة، وطبًقا لمیثاق مجموعة
باعتماد أو دعم كل من التوصیات الواردة في التوصیات وتقاریر التفسیرات (حول  GACو

الموافقة واألطراف المعنیة بشكل كبیر واإللغاء). وعلى ھذا النحو، تم تقدیم توصیات التفسیرات 
. وعلى الرغم من ذلك، ومع األخذ 2012في مارس  ICANNحول "الموافقة" إلى مجلس إدارة 

في االعتبار مدة العملیة والحاجة إلى تأكید االتساق عبر مجموعة التوصیات الخاصة بالتفسیرات، 
إلى تفاھم یقضي بأن االعتماد أو الدعم سوف تتم المطالبة بھ  GACو ccNSOتوصلت كل من 

فقط من أجل المجموعة الكاملة للتوصیات 
)-02oct12-report-progress-http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi

en.pdf ]PDF ،63  عبر مجلس 2014كیلوبایت]). في أكتوبر ،ccNSO  عن دعمھ المؤقت
بتوضیح موقفھا  GAC، إلى أن تقوم FOIWGطار التفسیر للعمل الذي تقوم بھ مجموعة عمل إ

 FOIWGومجموعة عمل إطار التفسیر  ccNSOمن ذلك. كما تمت مطالبة رؤساء كل من 
من أجل السعي الحثیث للحصول على  GACواألعضاء المعنیین في  GACبالعمل مع رئیس 

http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi-إلطار عمل التفسیر ( GACدعم 
en.pdf-20oct14-final-adoption ]PDF ،65  أجرت 2015كیلوبایت]). وفي فبرایر ،

حواًرا وتبادالً نھائًیا وبناًء لآلراء  GACو ccNSOكل من منظمة دعم أسماء رموز البلدان 
، والجھود التي تقوم بھا من FOIWGحول المشكالت التي طرحتھا مجموعة عمل إطار التفسیر 

 ولم تشر إلى أنھا لم تؤید التوصیات المقدمة. 1591رقم  RFCأجل توفیر الوضوح التفسیري لطلب 
)-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac

en.pdf-11feb15 ]PDF ،113  كیلوبایت]) وقد تم إطار مجلس إدارةICANN .طبًقا لذلك 

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

 التقاریر التالیة: استعرض المجلس

final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi- النھائي: FOIWGتقریر 
en.pdf-07oct14 ]PDF ،44.3 [میجابایت 

فبرایر  11في  ccNSOقرار مجلس 
2015:-resolutions-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi 

en.pdf-11feb15 ]PDF، 66 [كیلوبایت 
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الصادر في سنغافورة فبرایر  GACبیان 
2015:

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC_SI 
NGAPORE52_COMMUNIQUE_FINAL2.pdf?version=1&modification

031000&api=v2Date=1423724 ]PDF ،113 [كیلوبایت 

 ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

المبرم فیما بین الحكومة األمریكیة  IANAأشار مجلس اإلدارة إلى أنھ طبًقا لعقد وظائف 
، فإن المسائل أو اإلجراءات الخاصة بتنفیذ العقد ذات الصلة بالعقد كانت خارج نطاق ICANNو

العمل. كما تمت اإلشارة كذلك إلى أن التوصیات لم یعمل على تعدیل أو تحدیث أو تغییر مجموعة 
 السیاسات الحالیة.

 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

من المتوقع أن یكون للتوصیات تأثیر إیجابي للمجتمع من خالل تنفیذ التوضیحات المرغوبة 
المتعمق من جانب مجموعة العمل. وعلى وجھ الخصوص، لإلجراءات ذات الصلة نتیجة التحلیل 

توفر التوصیات تفاصیل نوعیة حول جوانب المعالجة التي یتوقع أن توفر وضوًحا للمشاركین في 
 عملیات التفویض وإعادة التفویض.

(كالخطة اإلستراتیجیة أو خطة التشغیل أو  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 على المجتمع، و/أو العامة؟ المیزانیة) أو

تنفیذ إطار عمل التفسیر. وسوف یتطلب ذلك في بدایة  ICANNفي  IANAسوف یقود قسم 
األمر وضع خطة تنفیذ. وبعد االتفاق على العملیة، سوف یستدعي التنفیذ نفسھ إدخال تحسینات 

تندات والنظم المراجعة على النظم الحالیة، والوثائق الداخلیة المحدثة، وتدریب واختبار تلك المس
فیما بین فریق العمل المشاركة في معالجة تلك الطلبات. وسوف یتطلب كذلك أن تتعاون موارد 
فریق العمل مع المجتمع من أجل توضیح تفاصیل التنفیذ النوعیة لتوصیات إطار عمل التفسیر؛ 

خراج التقاریر؛ ومن المتوقع أن یضع فریق عمل برمجیات وأدوات وبرامج معززة من أجل است
والدعم من إدارة االتصاالت من أجل المساعدة في خطة االتصاالت. وتتعلق جانب من التوصیات 

بالمسائل القانونیة (مثل الحصول على الموافقة الصالحة التي یتم توثیقھا بشكل صحیح) ومن ثم 
اء آخرون وربما خبر ICANNبإجراء حوار مع الفریق القانوني في  IANAسوف تطالب إدارة 

 من أجل التحدید الصحیح لتفاصیل التنفیذ المناسبة.

یشار أیًضا إلى أن بعض الجوانب في التوصیات قد تستفید كذلك من التطورات الحادثة في 
. وفي حین أن الھدف یتمثل في وضع خطة تنفیذ تتناسب مع IANAاإلشراف اإلجمالي لوظائف 

یحتاج التنفیذ إلى إعادة نظر في ضوء التغییرات التي ، فقد NTIAبیئة اإلشراف الحالیة من جانب 
 .NTIAتتجاوز نطاق نقل دور إشراف 

 2016في مارس  ICANNالتعاقد على مكان اجتماع  ه 

 في منطقة إفریقیا. 2016عقد اجتماعھا العام األول لسنة  ICANNحیث تنوي 

 .2016في مارس  ICANNوحیث تم اختیار مراكش بالمغرب بالفعل لتكون مكاًنا الجتماع 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC_SINGAPORE52_COMMUNIQUE_FINAL2.pdf?version=1&modificationDate=1423724031000&api=v2
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أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذ  ،)2015.06.25.09تقرر بموجب القرار رقم (
أو من ینوب (ینوبون) عنھ، في والمشاركة في وتسھیل جمیع التعاقدات والمصروفات الالزمة 

 في مراكش، بالمغرب بمبلغ ال 2016لشھر مارس  ICANNلمكان المضیف بالنسبة الجتماع 
 یتجاوز [یتم التعدیل ألغراض التفاوض].

)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار سریة 2015.06.25.10تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى أن یحدد  ICANNمن لوائح  5.2ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 ت السریة.الرئیس والمدیر التنفیذي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلوما

 2015.06.25.10 – 2015.06.25.09حیثیات القرارین 

العامة الدولیة، حالیا لثالث مرات في العام تستضیف  ICANNكجزء من جدول اجتماعات 
ICANN  اجتماعا في منطقة جغرافیة مختلفة (على النحو المحدد في لوائحICANN  .(الداخلیة

، في منطقة 2016مارس  10-5في الفترة من ، والمزمع عقده 55رقم  ICANNوینعقد اجتماع 
، المقرر عقده في األصل 2015لشھر فبرایر  ICANNإفریقیا الجغرافیة. وحیث تم نقل اجتماع 

العام لشھر  ICANNعقد اجتماع  ICANNفي مراكش بالمغرب إلى سنغافورة، فقد قررت 
 في مراكش بالمغرب. 2016مارس 

دقیًقا وشامالً لمكان االنعقاد من أجل التأكد من أنھ یفي بالعناصر وقد أجرى فریق العمل تحلیالً 
األساسیة في معاییر اختیار مكان االجتماعات 

). واستناًدا إلى criteria-selection-http://meetings.icann.org/location (راجع
 .55رقم  ICANNالمكان الخاص باجتماع  ICANNلك التحلیل، فقد حددت ذ

العام  ICANNكما راجع مجلس اإلدارة تقاریر اإلفادة المقدمة من فریق العمل الستضافة اجتماع 
في مراكش بالمغرب وأن المقترح قد استوفى العوامل األساسیة لمعاییر  2016لشھر مارس 

 ضافة إلى التكالیف ذات الصلة للمكان الذي وقع علیھ االختیار.اختیار مكان االجتماعات، باإل

في استضافة االجتماع وتقدیم دعم السفر عند  ICANNوسوف یكون ھناك تأثیر مالي على 
الضرورة، وعلى المجتمع في تحمل تكالیف السفر لحضور االجتماع. لكن ھذا التأثیر ستتم 

ع. ھذا اإلجراء لیس لھ أي تأثیر على أمن أو مواجھتھ بغض النظر عن مكان انعقاد االجتما
 .DNSاستقرار نظام اسم النطاق 

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

 2016في أكتوبر  ICANNالتعاقد على مكان اجتماع  و 

 في منطقة أمریكا الشمالیة. 2016عقد اجتماعھا العام الثالث لسنة  ICANNحیث تعتزم 

وحیث أنھى فریق العمل استعراًضا شامالً ألماكن االجتماعات المقترحة في أمریكا الشمالیة وتبین 
 لھ أن المكان المحدد في سان خوان في بورتوریكو ھو المناسب أكثر.

أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر  ،)2015.06.25.11تقرر بموجب القرار رقم (
التنفیذي، أو من ینوب (ینوبون) عنھ، صالحیة االشتراك في وتسھیل كافة أعمال التعاقد 

في  2016العام في أكتوبر  ICANNوالمصروفات الالزمة للفندق المضیف الخاص باجتماع 
وض] وأن یتم تخصیص سان خوان ببورتوریكو، بمبلغ ال یتجاوز [یتم التعدیل ألغراض التفا

 .2016باعتباره الجمعیة السنویة لسنة  2016اجتماع أكتوبر 

http://meetings.icann.org/location-selection-criteria


)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار سریة 2015.06.25.12تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى أن یحدد  ICANNمن لوائح  5.2ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 ي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة.الرئیس والمدیر التنفیذ

 2015.06.25.12 – 2015.06.25.11حیثیات القرارین 

العامة الدولیة، حالیا لثالث مرات في العام تستضیف  ICANNكجزء من جدول اجتماعات 
ICANN  اجتماعا في منطقة جغرافیة مختلفة (على النحو المحدد في لوائحICANN .(الداخلیة 

 – 2016أكتوبر  29، المقرر عقده في الفترة من 57رقم  ICANNقرر عقد اجتماع من الم
، في منطقة أمریكا الشمالیة الجغرافیة. وقد ُنشرت دعوة لتقدیم توصیات بشأن 2016نوفمبر  4

. وأرسل العدید من 2015مارس  23مكان انعقاد االجتماع في منطقة أمریكا الشمالیة یوم 
 .ICANNاألطراف مقترًحا إلى 

وقد أجرى طاقم العمل تحلیالً شامالً لجمیع العروض وكذلك المواقع األخرى، وأعدوا ورقة لتحدید 
تلك العروض التي تلبي معاییر اختیار االجتماع 

). واستناًدا إلى  criteria-selection-http://meetings.icann.org/location(راجع
 ICANNسان خوان، ببورتوریكو، موقعا لعقد اجتماع ICANNالمقترحات والتحلیل، فقد حددت 

 .57رقم 

كما أجرى مجلس اإلدارة مراجعة لتقریر فریق العمل عن استضافة االجتماع في سان خوان، 
ن المقترح قد استوفى العوامل األساسیة الواردة في معاییر اختیار ببورتوریكو وقرر بأ

االجتماعات، باإلضافة إلى التكالیف ذات الصلة للمنشآت التي وقع علیھا االختیار وذلك بالنسبة 
 .2016العام لشھر أكتوبر  ICANNالجتماع 

السفر عند في استضافة االجتماع وتقدیم دعم  ICANNوسوف یكون ھناك تأثیر مالي على 
الضرورة، وعلى المجتمع في تحمل تكالیف السفر لحضور االجتماع. لكن ھذا التأثیر ستتم 
مواجھتھ بغض النظر عن مكان انعقاد االجتماع. ھذا اإلجراء لیس لھ أي تأثیر على أمن أو 

 .DNSاستقرار نظام اسم النطاق 

 .57رقم  ICANN یتوجھ مجلس اإلدارة بالشكر لجمیع من أوصوا بمواقع الجتماع

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

 إقرار المجتمع ز 

في تقدیر وإقرار الطاقات والمھارات العظیمة التي یبذلھا أعضاء مجتمع  ICANNحیث ترغب 
 .ICANNأصحاب المصالح للعملیات التي تقوم بھا 

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

 مدة خدمتھ: At-Largeوحیث ینھي العضو التالي اسمھ في مجتمع 

  إیفان لیبوفیتش، سكرتیرNARALO ورئیس مجموعة عمل نطاقات ،gTLD 
والرئیس المساعد لمجموعة عمل تحدیات مستقبل  At-Largeالجدیدة لـ 

At-Large 

http://meetings.icann.org/location-selection-criteria


)، حاز إیفان لیبوفیتش على أسمى آیات التقدیر والعرفان 2015.06.25.13بموجب القرار رقم (
من مجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ ویتمنى المجلس لھ كل الخیر في مساعیھ المستقبلیة داخل 

 ارجھ.وخ ICANNمجتمع 

 ) یختتم فترة والیتھ:PSWGحیث إن العضو التالي بمجموعة عمل السالمة العامة (

 مجموعة عمل السالمة العامة -ریتشارد "دیك" لینینغ 

حیث إن ریتشارد "دیك" لینینغ قد ساعد على إنشاء وتأسیس مجموعة عمل السالمة العامة، وھي 
 ).GACمجموعة فرعیة عن اللجنة االستشاریة الحكومیة (

 .ICANNوحیث كانت الجھود التي بذلھا محوریة في تقریب مجتمع إنفاذ القانون الدولي ناحیة 

)، حاز ریتشارد "دیك" لینینغ على أسمى آیات التقدیر 2015.06.25.14بموجب القرار رقم (
والعرفان من مجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ ویتمنى المجلس لھ كل الخیر في مساعیھ المستقبلیة 

 وخارجھ. ICANNداخل مجتمع 

) GNSOحیث إنھ تم تقدیم أسمى آیات العرفان والتقدیر لعضو منظمة دعم األسماء العامة (
 المذكور اسمھ فیما یلي تخلیًدا لما قدمھ من عمل:

  مؤسس مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت -روبرت "بوب" كولي 

لس عن تقدیره الشدید لروبرت "بوب" )، أعرب المج2015.06.25.15بموجب القرار رقم (
 كولي عن الفترة التي قضاھا في الخدمة.

 53رقم  ICANNتقدیم الشكر إلى الجھات الراعیة الجتماع  ح 

یود المجلس أن یتوجھ بالشكر للجھات الراعیة التالیة: یود المجلس أن یتوجھ بالشكر للجھات 
 ،Trademark Clearinghouseو ،NCC Groupو ،.Verisign, Incالراعیة التالیة: 

 China Internet Networkو ،LogicBoxesو ،.Uniregistry Corpو
Information Center (CNNIC)، وAfilias plc، CentralNic، وdotAmsterdam 

BV، وPublic Interest Registry، وNeustar، Beijing Internet Institute، 
 ،ION Magazineو ،.Iron Mountain, Incو ،Minds + Machines Groupو
 .InterConnect Communications Ltdو ،Radix FZCو

توجیھ الشكر للمترجمین الفوریین وفریق العمل وفرق عمل الفعالیات والفنادق في اجتماع  ط 
ICANN  53رقم 

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 

اعات كما یود المجلس تقدیم الشكر لإلدارة والعاملین بفندق شیراتون بوینس آیرس ومركز االجتم
على التسھیالت الرائعة التي وفروھا إلقامة ھذا الحدث. والشكر الخاص موصول إلى جورج 

ھاندلي، مدیر المبیعات، وفریدریكو سكوفانو، ومدیر مبیعات الوجبات، وماریانا كوردیانو، منسقة 
بابلو الوجبات، وزافییر غونزالیز ألیمان، المدیر التنفیذي، ولورلي كیاردوني، منسق الوجبات و

راجو، منسق المجموعة. ویود المجلس أیضا أن یشكر إدارة وموظفي فندق بارك تاور. والشكر 



الخاص موصول إلى ماریا فیرونیكا ریمولو، مدیر الفعالیات، وفلورینشا بیكا، مدیر المبیعات 
ھوتل.  الدولیة. وأخیًرا، یود مجلس اإلدارة توجیھ الشكر إلى اإلدارة وفریق العمل في فندق ملیا

ونتقدم بخالص الشكر إلى إستیفانیا بونوفیغلیو، مشرف الحجوزات، وجولییتا غویستي، مسئول 
 المبیعات الداخلیة.

 53رقم  ICANNتقدیم الشكر إلى المضیفین المحلیین الجتماع  ي 

، على ما قدمتھ من NIC.ARیود المجلس أن یتقدم بالشكر للجھة المنظمة المحلیة المستضیفة، 
دعم. والشكر الخاص موصول إلى غابلایر برینتا، المدیر الوطني، وكارلوس لویزي، رئیس وحدة 

 .NIC.ARالتنسیق الدولیة، ولوسیال أبیت، وحدة التنسیق الدولي، وجمیع فریق 

كما یوجھ المجلس الشكر إلى السید أنیبال فیرناندیز، رئیس مجلس وزراء األرجنتین، لدعمھ 
 ومشاركتھ في االجتماع.

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 IDNذات أسماء  ccTLDتعدیل مراجعة التشابھ الثانیة لتقییم طلبات الحصول على نطاقات  أ 

ذات أسماء  ccTLDقد اعتمد خطة تنفیذ التتبع السریع لنطاقات  ICANNحیث إن مجلس إدارة 
IDN  2009أكتوبر  30في )-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions

en.htm#2-30oct09.( 

توصیات بشأن سیاسة تحدید سالسل نطاقات  ccNSOوحیث أعدت منظمة دعم أسماء رمز البلد 
ccTLD  ذات أسماءIDN  لتضمین عملیة من ھیئتین بغرض تقییم تشابھ السالسل، وقد صادق

 ).ccNSO  )http://ccnso.icann.org/node/38787علیھا مجلس

 قد تلقت مشورة وتعقیبات متعددة من المجتمع تطالب بمزیٍد من الشفافیة واالتساق ICANNحیث إن و
مة من اللجنة االستشاریة الحكومیة.ف  یما یخص عملیة تقییم تشابھ السالسل، بما في ذلك المشورة المقدَّ

لتنفیذ العملیة ذات الھیئتین  ICANNقد أرسل طلًبا إلى مجلس إدارة  ccNSOوحیث إن رئیس 
 .IDNذات أسماء  ccTLDوذلك لمراجعة تشابھ السالسل في عملیة التعقب السریع لنطاقات 

 ccTLDالتحدیث الوارد على تنفیذ التتبع السریع لنطاقات  ICANNوحیث اعتمد مجلس إدارة 
لتنفیذ العملیة المكونة من ھیئتین لمراجعة تشابھ السالسل في عملیة التعقب  IDNذات أسماء 

 2013یونیو  27في  IDNذات أسماء  ccTLDالسریع لنطاقات 
)-2013-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board

en#2.a-27-06.( 

إمكانیة السماح لجمیع الطلبات المعلقة الحصول على سالسل  ICANNوحیث اعتمد مجلس إدارة 
ccTLD  ذات أسماءIDN التعقب السریع إلتاحة خیار طلب التقییم من ھیئة  بموجب عملیة

 ، إذا كان ذلك منطبًقا.)EPSRPمراجعة تشابھ العملیة الممتدة (

ذات أسماء  ccTLDوحیث إنھ وبموجب الطلب المقدم من مقدمي الطلبات المعنیین، فإن سالسل 
IDN  المعلقة بموجب عملیة التعقب السریع تم تقییمھا بمعرفة ھیئةEPSRP ، وقد تم نشر

على الویب في  ICANNللطلبات الثالثة مع نتائج التقییم على موقع  EPSRPتقاریر ھیئة 
reports-https://www.icann.org/resources/pages/epsrp-( 2014أكتوبر  14
en-14-10-2014.( 

https://www.icann.org/en/minutes/resolutions-30oct09-en.htm%232
https://www.icann.org/en/minutes/resolutions-30oct09-en.htm%232
https://www.icann.org/en/minutes/resolutions-30oct09-en.htm%232
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https://www.icann.org/resources/pages/epsrp-reports-2014-10-14-en


وحیث تم الحصول على التعقیبات خالل المراجعة السنویة الثالثة لعملیة التعقب السریع لنطاقات 
ccTLD  ذات أسماءIDN  حول المشكالت ذات الصلة بالمنھجیة التجریبیة والنتائج التي أعلنت

https://www.icann.org/public-( 2015مارس  17في  EPSRPعنھا ھیئة 
en-15-01-2015-track-fast-cctld-comments/idn.( 

أن یطلب مجلس اإلدارة من منظمة دعم أسماء  ،)2015.06.25.16تقرر بموجب القرار رقم (
 GAC، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة اآلخرین، بما في ذلك كل من ccNSOرمز البلد 

، توفیر مزید من التوجیھات والتعدیالت على المنھجیة الخاصة بعملیة مراجعة تشابھ SSACو
السالسل الثانیة، بما في ذلك تفسیر توصیاتھا المنقسمة، بحیث یتم تطبیقھا على الحاالت الحالیة 

باإلضافة إلى الرجوع  IDNذات أسماء  ccTLDالسریع لنطاقات والتالیة في عملیة التعقب 
 .IDNذات أسماء  ccTLDبالفائدة على السیاسة المقترحة من أجل اختیار سالسل 

 2015.06.25.16حیثیات القرار 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة؟

خطة تنفیذ نھائیة لعملیة التعقب السریع لنطاقات ICANN U، نشرت 2013نوفمبر  5في 
ccTLD  ذات أسماءUIDN ] حدیثةPDF ،851  ("والمشار إلیھا بلفظ "خطة التنفیذ) [كیلوبایت

المطلوبة لتنفیذ عملیة مراجعة تشابھ السالسل المكونة من ھیئتین، وفًقا تحتوي على التغییرات 
اإلرشادات التوجیھیة لھیئة U ، باإلضافة إلى2013یونیو  27في  ICANNمجلس إدارة  UقررهU لما

كیلوبایت] (والمشار إلیھا بلفظ "التوجیھات") والتي  U ]PDF ،86مراجعة تشابھ العملیة الممتدة
 وضعت حسب قرار مجلس اإلدارة.

ذات  ccTLDالتعقب السریع لنطاقات واستناًدا إلى المراجعة، مارس ثالثة من مقدمي طلبات 
یوًما، وطلبوا مراجعة ثانیة  90المؤھلین خیارھم في غضون الفترة المحددة بـ  IDNأسماء 

) الجدیدة. وقد اشتملت ھذه على EPSRPللتشابھ بمعرفة ھیئة مراجعة تشابھ العملیة الممتدة (
لسیریلیة)، واالتحاد األوروبي لكل من بلغاریا (باللغة ا IDNذات أسماء  ccTLDطلبات نطاقات 

 (باإلغریقیة) والیونان (باإلغریقیة).

استناًدا إلى اإلرشادات، وقد  EPSRPتم االنتھاء من المراجعة الثانیة لتشابھ السالسل بمعرفة ھیئة 
، وھو ما تمت مشاركتھ مع مقدمي الطلبات ونشره ICANNالمقابلة لھا إلى  UالتقاریرU قدمت الھیئة
، بما یتفق مع خطة التنفیذ واإلرشادات 2014أكتوبر  14على الویب في  ICANNعلى موقع 

التوجیھیة. ویحتوي التقریر المقابل لكل طلب على وصف تفصیلي للمنھجیة والنتائج التجریبیة 
السلسة المقدم طلب للحصول علیھا ونموذج الحروف الكبیرة للسلسة حسب ما  المنفصلة للخلط مع

یتقرر بمعرفة الھیئة، بدون توصیة تجمیعیة حول قبول أو رفض السلسلة في سیاق طلب التتبع السریع 
، حیث حددت الھیئة بأنھ، ومن وجھة نظر مرئیة خالصة، فإن IDNذات أسماء  ccTLDلنطاقات 

بیر والصغیر عناصر مختلفة. وفي الحاالت التي تكون النصائح المقدمة من الھیئة الحروف بشكلھا الك
منقسمة، فإنھ ال توجد أیة إرشادات صریحة حول كیفیة تخفیض التوصیة المجمعة، حیث حدد الھیئة 

بأن القرار النھائي سوف یكون من المسائل الخاصة بالسیاسة حول الحاالت التي یكون فیھا حرف 
 یغتھ الكبیرة أو الصغیرة لسلسلة محددة قد تم الحكم بأنھ مربك من الناحیة البصریة.واحد في ص

ذات أسماء  ccTLDوعالوة على ذلك، خالل المراجعة السنویة لعملیة التعقب السریع لنطاقات 
IDN تلقت ،ICANN Uتعلیقات عامةU،  والتي طرحت مشكالت فیما یخص الطریقة التي تتبعھا
 والتعقیبات حول كیفیة التعامل مع النتائج المنقسمة. EPSRPھیئة 
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كما أن المنھجیة التفصیلیة والنتائج المنشورة في التقاریر والتعلیقات العامة تتیح للمجتمع الفرصة 
ذات أسماء  ccTLDلتعدیل المنھجیة بالنسبة لمراجعة التشابھ الثانیة لعملیة التتبع السریع لنطاقات 

IDN  ولسیاسة نطاقاتccTLD  ذات أسماءIDNوفًقا للمعنى المقصود من ، UالقرارU وسوف .
ذات أسماء  ccTLDتحدید كیفیة إغالق طلب التعقب السریع لنطاقات  ICANNیتیح ھذا لـ 

IDN  مع النتائج المنقسمة التي قدمتھا ھیئةEPSRP. 

 ري النظر فیھ؟ما ھو المقترح الذي یج

، بالتشاور مع غیرھم ccNSOیطلب إجراء مجلس اإلدارة حالًیا من منظمة دعم أسماء رمز البلد 
مراجعة وتعدیل مراجعة التشابھ  SSACو GACمن أصحاب المصلحة المعنیین، بما في ذلك 

ورد من  باإلضافة إلى ما EPSRPالثانیة استنًدا إلى المنھجیة والنتائج التي أعلنت عنھا ھیئة 
تعلیقات عامة. ویجب أن تأخذ عملیة التعدیل والمراجعة بعین االعتبار على سبیل المثال ال حصر 

كیلوبایت] من أجل عملیة شفافة ال تكون "متحفظة  UGAC ]PDF ،122مشورة U العوامل، كل من
 للغایة" باإلضافة إلى المخاوف المتعلقة باألمن واالستقرار ذات الصلة بتقییم تشابھ السلسلة.

ذات أسماء  ccTLDوسوف یؤدي ذلك إلى تعدیل التنفیذ الحالي لعملیة التعقب السریع لنطاقات 
IDN  وأیًضا الرجوع بالفائدة على السیاسة المقترح لنطاقاتccTLD  ذات أسماءIDN التي تعد ،

 قید الدراسة والبحث في الوقت الحالي.

من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟ ما ھي المخاوف أو القضایا التي 
 أثارھا المجتمع؟

، UTLD ]PDFذات نطاقات  ccTLDالخطة التنفیذیة لعملیة التعقب السریع لنطاقات U تم وضع
اإلرشادات المقدمة إلى ھیئة مراجعة تشابھ العملیة U كیلوبایت] الحدیثة وأیًضا 851

كیلوبایت] التي تلت ذلك بموجب طلب من مقدم من منظمة دعم أسماء رموز  U ]PDF ،86الممتدة
. وقد وضعت المراجعة في االعتبار الخبرات والمراجعات الخاصة بعملیة ccNSOالبلدان 

، UGAC ]PDFمشورة U باإلضافة إلى IDNذات أسماء  ccTLDالتعقب السریع لنطاقات 
عة التشابھ بالنسبة لمقدمي طلبات كیلوبایت] والتي اقترحت تقدیم عملیة ثانیة شفافة لمراج 122

 الحالیین والمستقبلیین. IDNذات أسماء  ccTLDنطاقات 

أمام المجتمع، بما في  IDNذات أسماء  ccTLDالمراجعة السنویة لعملیة التتبع السریع لنطاقات 
. تم الحصول EPSRPذلك األطراف المتأثرة بشكل مباشر بالمراجعة الثانیة التي تجریھا ھیئة 

 وھي واحدة من األطراف المعنیة بذلك. ،EURidبمعرفة  Uالتعلیقات العامةU على

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

مداوالتھا وعند اتخاذ إجراءاتھ الیوم. وتشمل  قام مجلس اإلدارة بمراجعة مواد وعوامل متنوعة في
 المواد الھامة ذات الصلة على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:

 U بیانUGAC ]PDF ،122  [2012یونیو  28 –كیلوبایت 

 U التقریر النھائي لعملیة وضع سیاسةccNSO  ذات أسماءUIDN ]PDF ،
 2013مارس  29 -كیلوبایت]  376

 U اجتماع مجلسccNSO في بكینU - 10  2013أبریل 
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 U خطة التنفیذ النھائیة لعملیة التتبع السریع لنطاقاتccTLD  ذات أسماء
UIDN ]PDF ،851  [2013نوفمبر  5 -كیلوبایت 

 U) اإلرشادات المقدمة إلى ھیئة مراجعة تشابھ العملیة الممتدةEPSRP لعملیة التتبع (
دیسمبر  4 -كیلوبایت]  UIDN ]PDF ،86ذات أسماء  ccTLDالسریع لنطاقات 

2013 

 U تقریر تقییمEPSRP السیریلیة-بلغاریاU ]PDF ،4.81  [أكتوبر  14 –میجابایت
2014 

 U تقریر تقییمEPSRP اإلغریقیة-االتحاد األوروبيU ]PDF ،2.47  [میجابایت– 
 2014أكتوبر  14

 U تقریر تقییمEPSRP اإلغریقیة-الیونانU ]PDF ،2.47  [أكتوبر  14 –میجابایت
2014 

 U التعلیقات العامة على المراجعة السنویة لعملیة التتبع السریع لنطاقاتccTLD  ذات
 2015مارس  UIDN – 17أسماء 

 ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

لـ  IDNذات أسماء  ccTLD) الخاصة بنطاقات PDPتم تقدیم عملیة وضع السیاسات (
ccNSO  إلى مجلس إدارةICANN مة في إطار توصیة السیاسة . وأحد المقترحات المقدَّ

ذات  ccTLDالمتوقعة تتمثل في تقدیم آلیة ذات ھیئتین لمراجعة التشابھ المحّیر لسالسل نطاقات 
م طلب بشأنھا. ومن بین األھداف الخاصة IDNأسماء  بتقدیم وطرح عملیة التعقب السریع  المقدَّ

ھو التعرف على المنھجیة الخاصة باختیار سالسل نطاقات  IDNذات أسماء  ccTLDلنطاقات 
ccTLD  ذات أسماءIDN  واإللمام بھا، على سبیل المثال ال الحصر، والرجوع بالفائدة على

لتقدیم نطاقات مع الوفاء بالطلب قریب األجل  ccNSOعملیة وضع السیاسات الخاصة بـ 
ccTLD  ذات أسماءIDN تم تقدیم عملیة تشابھ السالسل المكونة من ھیئتین، بما في ذلك ھیئة .

EPSRP  باعتبارھا الھیئة الثانیة، داخل عملیة التعقب السریع من أجل السماح باختبار وتعدیل
 العملیة الثانیة لمراجعة تشابھ السالسل، إذا لزم األمر.

المستقلة  EPSRPعلى الرغم من أن اإلرشادات تقترح بأن توفر ھیئة وعالوة على ذلك، و
توصیة تجمیعیة، فقد قدمت الھیئة نتائج منفصلة للتشابھ بالنسبة للسلسة المقدم طلب لھا وصیغتھا 

باألحرف الكبیرة حسبما تقرره الھیئة. ولم تقم الھیئة بتجمیع ھذه النتائج في توصیة واحدة ألنھ 
رأي الخبراء فإن حروف الحالة الكبیرة والصغیرة عناصر مرئیة مختلفة. وقد وباالستناد إلى 

 نظرت الھیئة في القرار النھائیة حول القرار المنقسم بأنھ مسألة تتعلق بالسیاسة.

وأخیًرا، فإن التعلیقات العامة الواردة تطرح مشكالت فیما یتعلق بالمنھجیة التي تتبعھا ھیئة 
EPSRP بھ السلسلة.ونطاق مراجعة تشا 

 ICANNھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟ ھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 (كالخطة اإلستراتیجیة أو خطة التشغیل أو المیزانیة) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

التأني فیما بین الخیارات،  ccNSOإلجراء مجلس اإلدارة تأثیر إیجابي حیث إنھ یسمح لـ 
، من أجل تعدیل SSACو GACالتشاور مع أصحاب المصلحة اآلخرین، بما في ذلك كل من ب

العملیة الثانیة لمراجعة تشابھ السالسل. وسوف تعود ھذه المناقشة بالفائدة على سیاسة نطاقات 

https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-05nov13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-05nov13-en.pdf
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https://www.icann.org/public-comments/idn-cctld-fast-track-2015-01-15-en
https://www.icann.org/public-comments/idn-cctld-fast-track-2015-01-15-en


ccTLD  ذات أسماءIDN  المقترحة. وال یوجد أي تأثیر مالي إضافي یتجاوز ما ھو محدد بالفعل
 .ICANNنیة، إذا كان من الممكن تنفیذ تعدیالت نھائیة على المستوى الداخلي بمعرفة في المیزا

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

خطة التنفیذ األصلیة للتعقب U ومن IDNCوینشأ تقییم تشابھ السالسل من مجموعة عمل 
كیلوبایت]. وقد تم طرح ذلك من أجل الحد من خطر تعرض المستخدم  U ]PDF ،497السریع

طاقات المستوى األعلى الحالیة، وأكواد البلدان النھائي لالرتباك بسبب تشابھ أي سلسلة مع ن
والمسمیات األخرى التي تم تقدیم طلبات للحصول  1-3166المكونة من حرفین في معیار اآلیزو 

من خطة التنفیذ.  5.5علیھا أو حجزھا لمنطقة الجذر، وفًقا لما تمت مناقشتھ في القسم 
كیلوبایت]  UIDN ]PDF ،376ذات أسماء  ccNSOالتقریر النھائي لعملیة وضع سیاسة U یقترح

 :IDNذات أسماء  ccTLDما یلي فیما یخص التشابھ المربك لسالسل نطاقات 

 یتم اختیارھا متشابھة بشكل مربك مع: IDNذات أسماء  ccTLDیجب أن ال تكون أي سلسلة 

-ISO 646)حروف  ISO 646 أي مجموعة من حرفین لإلصدار األساسي من .10
BV) أو (كود الحرف[a-z] (، أو 

الحالیة أو األسماء المحجوزة وفًقا للمراجع في الدلیل الجدید لمقدمي  TLDنطاقات  .11
 الجدیدة gTLDطلبات نطاقات 

یة العتبات الالزمة لحل أي من المشكالت الخاصة بالتنافس فیما بین توفر القواعد التكمیلیة التال
 الجدیدة: gTLDوعملیة نطاقات  IDNباسم  ccTLDعملیة اختیار نطاق 

  أي طلب للحصول على نطاقgTLD  یوافق علیھ مجلس إدارةICANN  سوف یتم
 حالي ما لم یتم سحبھ. TLDاعتباره بمثابة نطاق 

 وثق للحصول على نطاقات سوف یتم اعتبار أي طلب مccTLD  ذات أسماءIDN 
 نطاًقا موجوًدا ما لم یتم سحبھ.

) توفیر 1الحد من خطر تعرض المستخدم النھائي لالرتباك لھ میزتان مختلفتان على أقل تقدیر: (
خبرة مستخدم یمكن التنبؤ بھا، حیث یمكن للمستخدم استخدام اسم النطاق بدون أي غموض 

) المشاركة في 2وباألحجام الصغیرة وحسب الدقة النموذجیة للشاشة"، و( "بالخطوط الشائعة،
 خبرة مستخدم آمن، حیث یحظى المستخدم بالحمایة من تھدیدات االنتحال والتصید.

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

في عملیة التعقب السریع بموجب طلب من منظمة دعم أسماء رمز  EPSRPیتم طرح عملیة 
، تقضي باعتماد السیاسة اإلجمالیة الختیار سالسل GACوبعد نصیحة مقدمة من  ccNSOالبلد 

تخضع  EPSRPآلیات عملیة  . وأیة تغییرات مقترحة فيIDNذات أسماء  ccTLDنطاقات 
 لنفس سیاسة التعلیقات العامة التي تتم بالنسبة لتقدیمھا داخل عملیة التعقب السریع.

 2016اعتماد میزانیة السنة المالیة  ب 

https://www.icann.org/en/resources/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf
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وطرحھا إلبداء التعلیقات العامة  2016حیث تم نشر مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
، والمبنیة على مشاورات مع المجتمع، 2015مارس  18بما یتفق مع اللوائح الداخلیة في 

 واللجنة المالیة لمجلس اإلدارة، خالل السنة المالیة الحالیة. ICANNوالمشاورات مع طاقم 

التعلیقات العامة الواردة من منتدى التعلیقات العامة تمت مناقشتھا بمعرفة أعضاء مجلس  وحیث إن
التي قدمتھا من  ICANNاإلدارة وفریق العمل خالل االجتماعات المتعددة مع ممثلین من ھیئات 

 أجل المساعدة في ضمان الحصول على فھم مناسب والقیام بالدراسة المناسبة لھا.

علیقات العامة في االعتبار من أجل تحدید المراجعات الالزمة على مسودة خطة وحیث تم وضع الت
 .2016تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 

بفعالیة من المجتمع تقدیم مزید  ICANNحیث أنھ وباإلضافة إلى منتدى التعلیقات العامة، طلبت 
ذلك المؤتمرات  عن طریق وسائل أخرى، بما في ICANNمن التعلیقات والتشاور مع مجتمع 

 الھاتفیة عبر اإلنترنت واالجتماعات في سنغافورة والتواصل عبر البرید اإللكتروني.

)، ووجھت الموظفین إلى، وضع خطة BFCوحیث أنھ، ناقشت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة (
 في كل اجتماع من االجتماعات الشھریة المنتظمة. 2016تطویر ومیزانیة السنة المالیة 

لمراجعة ومناقشة  2015یونیو  12في  BFCاجتمعت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة  وحیث
التغییرات المقترحة الناتجة من التعلیقات العامة، باإلضافة إلى خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 

 .2016، وأوصت بأن یعتمد المجلس خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 2016

على  2013و 2009و 2001من اتفاقیات اعتماد المسجل لألعوام  3.9 وحیث أنھ، بحسب القسم
التوالي، ینبغي على مجلس اإلدارة تحدید رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل، والتي ینبغي تحدیدھا 

 من أجل وضع المیزانیة السنویة.

 وحیث تم تضمین وصف لرسوم أمین السجل، بما في ذلك رسوم اعتماد متغیرة ألمین السجل
 .2016في خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة  2016الموصى بھا للسنة المالیة 

ة خطة تشغیل ومیزانیU أن یعتمد مجلس اإلدارة ،)2015.06.25.17( تقرر بموجب القرار رقم
میجابایت] وبفعل ذلك، یحدد رسوم االعتماد المتغیرة ألمین  2016U ]PDF ،74.1السنة المالیة 

 .2016السجل (لكل أمین سجل وكل معاملة) كما ھو مبین في خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 

 2015.06.25.17حیثیات القرار 

عتماد میزانیة سنویة ونشرھا على ، یقوم المجلس باICANNمن لوائح  4، القسم 16وفًقا للمادة 
، تم نشر مسودة خطة تشغیل ومیزانیة 2015مایو  18. وفي ICANNالموقع اإللكتروني لـ 

لى عدة مناقشات مع أعضاء . استندت المراجعة عUالتعلیقات العامةU إلبداء 2016السنة المالیة 
، والمشاورات الموسعة مع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة ICANNاإلدارة العلیا في 

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

. تجدر اإلشارة إلى 2015مارس  18في  2016على مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
 أنھ تم تنفیذ األنشطة التالیة:

https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/op-budget-fy16-2015-03-18-en


 9  15( 2016: قوة مھام حول افتراضات میزانیة العام المالي 2015مارس 
فریق العمل) أعضاء من  4من مجلس اإلدارة،  1عضًوا من المجتمع، عضو واحد 

 ساعات. 4اجتماع لمدة  -

 6  مراجعة/مناقشة التعلیقات العامة لمجموعة دعم السجل المقدمة حول 2015مایو :
(عضو مجلس اإلدارة الحاضر:  2016الخطة التشغیلیة ومیزانیة العام المالي 

 غونزالو نافارو).

 8  مراجعة/مناقشة التعلیقات العامة لـ 2015مایو :ALAC  المقدمة حول الخطة
(أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون: شیرین  2016التشغیلیة ومیزانیة العام المالي 

 شلبي ورینالیا عبد الرحیم)

 11  مراجعة/مناقشة التعلیقات العامة من دائرة الملكیة الفكریة 2015مایو :
IPC دائرة األعمال/BC لي المقدمة حول الخطة التشغیلیة ومیزانیة العام الما

 (عضو مجلس اإلدارة الحاضر: آشا ھیمراجاني). 2016

 11  مراجعة/مناقشة التعلیقات العامة من دائرة الملكیة الفكریة 2015مایو :
IPC دائرة األعمال/BC  المقدمة حول الخطة التشغیلیة ومیزانیة العام المالي

 (عضو مجلس اإلدارة الحاضر: آشا ھیمراجاني). 2016

 13  عة/مناقشة التعلیقات العامة من مجموعة عمل : مراج2015مایوSOP  لمنظمة
ccNSO  عضو  2016المقدمة حول الخطة التشغیلیة ومیزانیة العام المالي)

 مجلس اإلدارة الحاضر: كریس دیسیبان).

 19  مراجعة/مناقشة التعلیقات العامة لـ 2015مایو :ISPCP  المقدمة حول الخطة
 (عضو مجلس اإلدارة المعتذر: آشا ھیمراجاني). 2016ي التشغیلیة ومیزانیة العام المال

میجابایت] المستلمة بجمیع األشكال بعین االعتبار في  U ]PDF ،1.14التعلیقاتU تم أخذ جمیع
، وتم تبنیھا حیثما كان ھذا منطقًیا 2016النھائیة من خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة النسخة 
 ومناسًبا.

وباإلضافة إلى المتطلبات التشغیلیة الیومیة، تشمل مسودة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
بات والمبالغ المخصصة لمختلف طل 2016الجدیدة للعام المالي  gTLDبنود میزانیة  2016

التي وردت من قیادة المجتمع. كما تفصح المیزانیة السنویة عن  2016میزانیة السنة المالیة 
الجدیدة. عالوة على ذلك، وألن رسوم االعتماد المتنوعة للمسجل ھي  gTLDتأثیرات برنامج 

وتبین تلك الرسوم،  2016رئیسیة لوضع المیزانیة، تحدد خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
 المتسقة مع السنوات األخیرة، وستتم مراجعتھا لالعتماد من قبل المسجلین.و

تأثیر إیجابي من ناحیة توفیر إطار عمل  2016وسوف یكون لخطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 
وتشغیلھا. كما توفر األساس لكي تتم محاسبة المنظمة بشكل  ICANNمناسب تتم من خاللھ إدارة 

والمجتمع وفًقا لألھداف المرجوة. وینبغي أال  ICANNلذلك تأثیر مالي على شفاف. وسوف یكون 
) DNSیكون لذلك أي شيء سوء تأثیر إیجابي على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات (

 .DNSبخصوص أي تمویل مخصص لتلك الجوانب في 

عل لتعلیقات عامة كما ھو ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة وقد خضع بالف
 مبین أعاله.

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-op-budget-fy16-05jun15-en.pdf


-الموافقة على سداد بعض أتعاب المحاماة ذات الصلة بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة ج 
 اإلشراف

) التي من المقرر لھا أن تضع مقترًحا حول نقل CWGحیث إن مجموعة عمل المجتمع المتعددة (
 بخصوص الوظائف ذات الصلة بالتسمیة قد حددت بأنھا طلبت النصیحة IANAدور اإلشراف على 

، IANAالقانونیة الخارجیة من أجل وضع المقترح الخاص بھا دعًما ألعمال نقل اإلشراف على 
 Sidley Austin LLPتم االحتفاظ بشركة  2015وبعد عملیة اختیار تفصیلیة، في مارس 

 لتقدیم تلك المشورة.

 Sidleyالمسئولیة عن سداد الرسوم نظیر المشورة المقدمة من شركة  ICANNوحیث تتحمل 
Austin LLP  إلى مجموعة عمل المجتمعاتCWG .وفًقا لھما ھو مطلوب داخل المشاركة 

 Sidley Austinدوالر من شركة  508,624.98تتسلم اآلن فاتورة بقیمة  ICANNوحیث إن 
LLP 31إلى المصروفات التي تم تكبدھا حتى  نظیر الخدمات المتخصصة المقدمة باإلضافة 

 اإلشراف.-لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة 2015مارس 

 Sidley Austinوحیث توصي لجنة التمویل في مجلس اإلدارة بأن یتم تسلیم األموال إلى شركة 
LLP .سداًدا لتلك الفاتورة 

وحیث ال یزال مجلس اإلدارة ملتزًما بدعم المجتمع في الحصول على النصائح التي یحتاجھا في 
وضع التوصیات الخاصة بھ دعًما لمعلیة النقل، واإلشارة كذلك إلى أھمیة التأكد من أن األموال 

بمعرفة المجتمع یتم استخدامھا بطرق مسئولة وكافیة. كما أن یوصى  ICANNالمعھود بھا إلى 
بتأكید استمراریة التدابیر التي تتم في الرقابة على التكالیف على األعمال المستقبلیة التي سیقوم بھا 

 االستشاري المستقل.

اعتماد مجلس اإلدارة سداد مبلغ  ،)2015.06.25.18تقرر بموجب القرار رقم (
مة نظیر الخدمات المتخصصة المقد Sidley Austin LLPدوالر إلى شركة  508,624.98

لمجموعة عمل المجتمعات  2015مارس  31باإلضافة إلى المصروفات التي تكبدتھا حتى 
إلى اتخاذ كافة الخطوات الالزمة لسداد األموال بشكل  ICANNاإلشراف وتوجیھ -المتعددة
 مناسب.

 2015.06.25.18حیثیات القرار 

، فإن IANAكجزء من األعمال التي تتم تجاه وضع مقترح من أجل نقل اإلشراف على وظائف 
على  IANA) المعنیة بوضع مقترح لنقل إشراف CWGمجموعة عمل المجتمعات المتعددة (

الوظائف ذات الصلة بالتسمیة قد حددت بأنھا بحاجة إلى استشاري خارجي من أجل توجیھ النصح 
على تزوید مجموعة عمل المجتمعات  ICANNوقد وافقت  بمقترحھا. حول الجوانب الخاصة

باستشاري خارجي وذلك دعًما لمقترح عملیة النقل. وقد حدد أعضاء من  CWGالمتعددة 
 ICANNمجموعة عمل المجتمعات المتعددة باإلضافة إلى أعضاء من الفریق القانوني في 

المجتمعات المتعددة، وبعد ذلك حددوا قائمة مجموعة المھارات الالزمة الحتیاجات مجموعة عمل 
قصیرة بالشركات التي احتفظت بحوكمة الشركات المطلوبة باإلضافة إلى مجموعة مھارات ھیكلة 

الشركات. وقد تم تحدید مجموعة من سبعة شركات تقریًبا، وبعد اعتبارات التوافر والتضارب، 
ذلك على إجراء مراجعات مشتركة مع بعد  ICANNاتفقت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة و

ثالث شركات ذات السمعة على المستوى الوطني في الوالیات المتحدة، باإلضافة إلى التواجد 
على االحتفاظ  ICANNخارجھا. وبعد تلك المراجعات، وافقت مجموعة عمل المجتمعات و

مل المجتمعات لتقدیم المشورة والتشاور حصرًیا مع مجموعة ع Sidley Austin LLPبشركة 



CWG  فیما یخص الحوكمة ووضع الھیاكل و/أو الحلول الخاصة بتعزیز مساءلة أداء عالقات
على خصم  Sidley. وقد وافقت شركة IANAفیما یتعلق بنقل اإلشراف على  IANAوظائف 

، وقد 2015في بدایة مارس  Sidley% لھذا العمل. وقد تم االحتفاظ بشركة 15رسومھا بقیمة 
ي أعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة منذ ذلك الحین. وجدیر بالمالحظة أن شركة شاركت ف
Sidley المساءلة -تم االحتفاظ بھا بعد ذلك لتقدیم الخدمات إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

أیًضا. وحسب ما ھو متوقع، فإن تكالیف الدعم قد انعكست في فواتیر مجموعة عمل المجتمعات 
 Sidleyوساعدت على رفع مستوى خبرة شركة  ICANNت الشركة تلم شیًئا فشیًئا بـ حیث كان

 في العمل في مجال المساءلة.

والمصروفات التي تم تكبدھا من  2015مارس  31كما أن الفواتیر االحترافیة المقدمة حتى 
للتعاقد  ICANNمستوى یجب اعتماده بمعرفة مجلس اإلدارة من أجل الصرف، تماشًیا مع سیاسة 
 ICANNوالمصروفات. ونتیجة لذلك، یتخذ مجلس اإلدارة ھذا اإلجراء الیوم دعًما لمجتمع 

 وللعملیات، باإلضافة إلى االلتزام بسیاسة التعاقد والمصروفات.

وقد خضعت ھذه الفاتورة لمراجعة من جانب فریق العمل لضمان أن الساعات واألسعار المقدم بھا 
ألحكام التعاقدیة. وسوف یتم تمویل ھذه الفاتورة من خالل المیزانیة فواتیر كانت متسقة مع ا

، وفًقا لما اعتمده مجلس اإلدارة في السابق. وفي IANAالمخصصة ألعمال نقل اإلشراف على 
حین یمثل ذلك مبلًغا كبیًرا من المال، فإن سداد الفاتورة یدعم ساعات عمل المجتمع التي كانت 

إلى أعمال  ICANNلمقدمة من االستشاري، وأیًضا إلحاًقا بالدعم المقدم من مستندة إلى التعقیبات ا
المجتمع تجاه عملیة النقل. وال یزال العمل الخاص بالمحامي جارًیا، وسوف ترد المزید من 

دعم المجتمع في الحصول على النصیحة التي  ICANNالفواتیر، وال یزال من المھم بالنسبة لـ 
صیات ذات الصلة بعملیة النقل. یمكن متابعة أعمال المحامین لمجموعة یحتاجھا عند وضع التو

عمل المجتمعات من خالل المحادثات مع لجنة عمالء مجموعة عمل المجتمعات، المحفوظة في 
لمجموعة عمل  ؛t/clien-http://mm.icann.org/pipermail/cwg األرشیف على

المجتمعات المتعددة، یمكن اتباع أعمال المحامي من خالل المحادثات الجاریة مع الفریق القانوني 
http://mm.icann.org/pipermail/ccwg- الفرعي، المحفوظة في األرشیف على

accountability5/ وحیث إن األموال التي تنفقھا .ICANN  ھي أموال معھود بھا إلیھا من
الجمھور، یشیر مجلس اإلدارة إلى مدى أھمیة قیام جمیع المشاركین في اإلشراف على أعمال 

باستمرار وعن قرب من أجل  المحامي التأكد من أن األعمال المستقبلیة لالستشاري سوف تراقب
التأكد استخدام أموال المجتمع بمسئولیة وبكفاءة. ومن غیر المتوقع أن یكون لھذا القرار أي تأثیر 

 على أمان واستقرار أو مرونة نظام أسماء نطاقات اإلنترنت نتیجة لھذا اإلجراء .

 

الصیاغة مقتبسة میثاق مجموعة عمل إطار التفسیر  1
FOIWG: en.pdf-07jun11-foiwg-http://ccnso.icann.org/workinggroups/charter ]PDF ،94 
 كیلوبایت]

 .FOIWGمقتبسات من التقریر النھائي لمجموعة عمل إطار التفسیر  2

final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi- :2015فبرایر  11في  ccNSOقرار مجلس  3
en.pdf-11feb15-resolutions ]PDF، 66 [كیلوبایت 

 http://ccnso.icann.org/workinggroups/foiwg.htm یتوفر تقریر سیر العمل على: 4

 

http://mm.icann.org/pipermail/cwg-client/
http://mm.icann.org/pipermail/ccwg-accountability5/
http://mm.icann.org/pipermail/ccwg-accountability5/
http://mm.icann.org/pipermail/ccwg-accountability5/
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en%23note1
http://ccnso.icann.org/workinggroups/charter-foiwg-07jun11-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en%23note2
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en%23note3
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi-final-resolutions-11feb15-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi-final-resolutions-11feb15-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi-final-resolutions-11feb15-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en%23note4
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foiwg.htm

	قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN
	1. جدول أعمال الموافقة:
	أ الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة
	ب تعيين ممثل لمشغل خادم الجذر-B لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC
	حيثيات القرار 2015.06.25.02
	ج مشورة اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC حول استخدام نطاقات TLD الثابتة/قوائم اللواحق
	حيثيات القرارين 2015.06.25.03 – 2015.06.25.06
	د اعتماد إطار عمل التفسير لتفويض وإعادة تفويض نطاقات ccTLD
	حيثيات القرارين 2015.06.25.07 – 2015.06.25.08
	ه التعاقد على مكان اجتماع ICANN في مارس 2016
	حيثيات القرارين 2015.06.25.09 – 2015.06.25.10
	و التعاقد على مكان اجتماع ICANN في أكتوبر 2016
	حيثيات القرارين 2015.06.25.11 – 2015.06.25.12
	ز إقرار المجتمع
	ح تقديم الشكر إلى الجهات الراعية لاجتماع ICANN رقم 53
	ط توجيه الشكر للمترجمين الفوريين وفريق العمل وفرق عمل الفعاليات والفنادق في اجتماع ICANN رقم 53
	ي تقديم الشكر إلى المضيفين المحليين لاجتماع ICANN رقم 53

	2. جدول الأعمال الرئيسي:
	أ تعديل مراجعة التشابه الثانية لتقييم طلبات الحصول على نطاقات ccTLD ذات أسماء IDN
	حيثيات القرار 2015.06.25.16
	ب اعتماد ميزانية السنة المالية 2016
	حيثيات القرار 2015.06.25.17
	ج الموافقة على سداد بعض أتعاب المحاماة ذات الصلة بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة-الإشراف
	حيثيات القرار 2015.06.25.18



