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    األعمال جدول على الموافقة .1

  :دول األعمالتقرر الموافقة على القرارات التالية المدرجة في ج

  2011أكتوبر  11بتاريخ  ICANN الموافقة على محضر اجتماع مجلس إدارة .1.1

يوافق مجلس اإلدارة على محضر  )،2011.10.28.01تقرر بموجب القرار رقم (
  .2011أكتوبر  11بتاريخ  ICANN اجتماع مجلس إدارة

  IDNالتصديق على مراجعة إرشادات  .1.2

في عام  ICANNمبدئي من قبل مجلس إدارة بشكل  IDNحيث أنه، تم تبني إرشادات 
، لتعكس الممارسات 2007و 2006و 2005، وتم تحديثھا الحقاً في أعوام 2003

  .IETFالمثلى وتحديثات البروتوكول عبر 

 IDNAلبروتوكول  IDNA2008وحيث أنه، تم نشر النسخة الحالية قبل مراجعة 
  وأصبح عمرھا اآلن أربعة سنوات.

، المؤلف من خبراء من سجالت IDNل مراجعة إرشادات وحيث أنه، فريق عم
ccTLD وgTLD قد التقى في سنغافورة لوضع خطة لتحديث إرشادات ،IDN.  

إلبداء التعليقات العامة من  IDNمن إرشادات  3.0وحيث أنه، تم نشر النسخة 
  . 2011أغسطس  26إلى  2011يوليو   27

سبتمبر  2ليقات العامة ونشرھا في وحيث أنه، تم االنتھاء من ملخص وتحاليل التع
2011.  

اآلراء المستلمة أثناء فترة  IDNوحيث أنه، دمج فريق عمل مراجعة إرشادات 
سبتمبر  2في  IDNمن إرشادات  3.0التعليقات ونشر التحديث النھائي على النسخة 

  .ICANNللنظر بھا من قبل مجلس إدارة  2011

على  ICANNيصادق مجلس إدارة  )،2011.10.28.02تقرر بموجب القرار رقم (
ويوافق على تفويض الرئيس والمدير التنفيذي لتنفيذ  IDNمن إرشادات  3.0النسخة 

  على أساس تلك اإلرشادات.  IDNsاإلرشادات بتفويض تسجيل 

   2011.10.28.02حيثيات القرار 

ووزارة التجارة األمريكية في  ICANNبموجب تأكيد االلتزامات الموقع بين 
، تم اإلقرار بأھمية قدرة مستخدمي اإلنترنت على استخدام 2009سبتمبر  30

بعملية علنية  ICANNاإلنترنت بلغاتھم ومجموعات أحرفھم المحلية. التزمت 
  بعد المراجعة.  IDNوشفافة عند نشر إرشادات 

ھو ضروري لجعل اإلرشادات قابلة  IDNإن ھذا التحديث على إرشادات 
الجديدة  IDN. كما أن ھذا ضروري لسجالت IDNA2008للمارسة حالياً مع 
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وسجالت  IDN ccTLDالتي يتم إطالقھا عن طريق عملية المسار السريع لـ 
gTLD  الحالية التي توفر تسجيالتIDN  تتبنى النسخة األحدث من

  اإلرشادات.

من  3.0تم تقديم بحث من مجلس اإلدارة يحدد بالتفصيل عملية تحديث النسخة 
أغسطس  26و 2011يوليو  27والتعليقات المستلمة بين  IDNإرشادات 

  إلى مجلس اإلدارة.  2011

من اتخاذ ھذا القرار. سيواصل  ICANNليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة على 
العمل مع فريق عمل المراجعة على إجراء التحديثات  ICANNعاملو 

لى نتائج مشروع التي قد تكون ضرورية بناًء ع IDNالمستقبلية على إرشادات 
  .IDNAوالتطورات األخرى على بروتوكول  IDNمتبيانات 

  SSACالموافقة على إعادة تعيينات عضو  .1.3

من اللوائح الداخلية التي تحكم  2من الفصل  2من القسم  11حيث أنه، بموجب المادة 
  ).SSACاللجنة االستشارية للحماية واالستقرار (

، مما SSACسنوات على عضوية أعضاء  إن اللوائح الداخلية تفرض مدة ثالثة
 SSACبإعادة تعيين جميع أعضاء  SSACيتطلب مدة عضوية طويلة، ويلزم رئيس 

  الحاليين لمدة كاملة أو جزئية لتنفيذ مراجعات اللوائح الداخلية. 

مراجعة سنوية ألعضاء  SSAC، بدأت لجنة عضوية 2011حيث أنه، في يوليو 
SSAC وأرسلت إلى 2011ديسمبر  31م في الذين تنتھي مدة عضويتھ ،SSAC 

  توصياتھا إلعادة التعيينات.

بالتصويت العتماد إعادة  SSAC، قام أعضاء 2011سبتمبر  7وحيث أنه، في 
  التعيينات.

 SSACيقبل مجلس اإلدارة توصية  )،2011.10.28.03تقرر بموجب القرار رقم (
 2012يناير  1ات تبدأ في التاليين لمدة ثالثة سنو SSACوإعادة تعيين أعضاء 

: كي سي كالفي، ستيف كروكير، رودني جوفي، مارك 2014ديسمبر  31وتنتھي في 
  كوستيرز، روس ماندي، مارك سايدين، بروس تونكين، ستيفانو ترامبي، بول فيكسي. 

   2011.10.28.03حيثيات القرار 

من  ) ھي مجموعة متنوعةSSACاللجنة االستشارية للحماية واالستقرار (
من  من خالل خبرتھم في شؤون األموور الخاصة SSACاألفراد والتي تمكن 

األفراد ذوي الخبرة  SSACااللتزام بميثاقھا وتنفيذ مھمتھا. ومنذ بدايتھا، دعت 
والمعرفة الوثيقة في مجالي األمن والتقنية والتي ھي عوامل حاسمة في حماية 

فراد المذكورين أعاله يزودون واستقرار نظام أسماء نطاق اإلنترنت. إن األ
SSAC  بخبرتھم وتجاربھم الالزمة لكي تلتزم اللجنة بميثاقھا وتنفذمھمتھا. لن

  يترتب عن ھذا ھذا القرار أي تأثير مالي على المنظمة أو المجتمع.
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  SSACالموافقة على تعيينات عضو  .1.4

ة عضويتھا ) بمراجعSSACحيث أنه، قامت اللجنة االستشارية للحماية واالستقرار (
  وإدخال التعديالت عليھا بين الحين واآلخر.

، طلبت من مجلس اإلدارة تعيين SSAC، نيابة عن SSACوحيث أنه، لجنة عضوية 
  لمدة ثالثة سنوات. SSACغريغ آرون وليمان تشابين في 

أن يقوم مجلس اإلدارة بتعيين غريغ  )،2011.10.28.04تقرر بموجب القرار رقم (
وتنتھي  2012يناير  1لمدة ثالثة سنوات تبدأ في  SSACابين في آرون وليمان تش

  .2014ديسمبر  31في 

   2011.10.28.04حيثيات القرار 

) ھي مجموعة متنوعة من SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار (
من  من خالل خبرتھم في شوون األمر الخاصة SSACاألفراد والتي تمكن 

األفراد ذوي  SSACمھمتھا. ومنذ بدايتھا، دعت االلتزام بميثاقھا وتنفيذ 
الخبرة والمعرفة الوثيقة في مجالي األمن والتقنية والتي ھي عوامل حاسمة في 

  حماية واستقرار نظام أسماء نطاق االنترنت.
   

كھيئة منافسة تعتمد على خبراء معنيين بمادة البحث  SSACواستمر عمل 
. يضيف SSACھم تطوعاً لتنفيذ مھمة الذين وافقوا على تقديم وقتھم ونشاط

غريغ عنصر الخبرة في مجال إساءة االستخدام والتأثيرات التي ال تتم تغطيتھا 
. باإلضافة إلى ذلك، ساھم غريغ في SSACبشكل كامل حالياً في عضوية 

: تعليق اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار SAC048فريق العمل على 
حيدة في مسودة دليل المتقدم بطلب. راجع حول السجالت المتبقية الو

http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf .
سنوات. بتلك الصفة، ساھم  5طوال مدة  SSACكان ليمان عضواً مدعواً في 
. بشكل خاص، كان ليمان SSACقشات وفرق عمل في العديد من تقارير ومنا

حول تحديد درجات الجذر. راجع  SSACمساھماً حاسماً في توصيات 
http://www.icann.org/en/committees/security/sac046.pdf.  

  ر مالي على المنظمة أو المجتمع.لن يترتب عن ھذا القرار أي تأثي

  التوصيات حول استعادة اسم النطاق بعد انتھاء صالحيته  .1.5

حول استعادة اسم النطاق بعد انتھاء  GNSOحيث أنه، تم إصدار تقرير مسائل من 
  الصالحية بناًء على طلب اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين.

) PDPملية وضع سياسة (ع GNSO، باشر مجلس 2009مايو  7وحيث أنه، في 
) تناقش خمسة مسائل حول PEDNRحول استعادة اسم النطاق بعد انتھاء الصالحية (

 الميثاق، المبينة على
https://community.icann.org/display/gnsopednr/3.+WG+Charter.  
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أنه، عملية وضع السياسة اتبعت خطوات عملية وضع السياسة المحددة كما ھو  وحيث
  .2011يونيو 14مبين في اللوائح الداخلية، ونتج عنھا التقرير النھائي في 

وحيث أنه، توصل فريق العمل على استعادة اسم النطاق بعد انتھاء الصالحية 
)PEDNR المتعلقة بكٍل من المسائل ) (فريق العمل) إلى إجماع كامل حول التوصيات

  الخمسة المبينة في الميثاق.

، وتبنى PEDNRوناقش توصيات فريق عمل  GNSOوحيث أنه، راجع مجلس 
 راجع( بالتصويت باإلجماع (األغلبية) 2011يوليو  21التوصيات في 

resolutions/#201107http://gnso.icann.org/.(  

وتخطى حدود التصويت المتطلبة لفرض  GNSOوحيث أنه، حقق تصويت مجلس 
  .ICANNواجبات جديدة على األطراف المتعاقدة مع 

، تم عقد فترة إبداء تعليقات عامة لمدى GNSOوحيث أنه، بعد تصويت مجلس 
بعين االعتبار  يوماً حول التوصيات المعتمدة، وتم تلخيص التعليقات وأخذھا 30

)-board-comment/pednr-http://www.icann.org/en/public
en.htm-15aug11-recommendations.(  

توصيات مجلس  يتبنى مجلس اإلدارة )،2011.10.28.05تقرر بموجب القرار رقم (
GNSO .حول استعادة اسم النطاق بعد انتھاء الصالحية  

يجب على المدير التنفيذي وضع  )،2011.10.28.06( تقرر بموجب القرار رقم
وإنھاء خطة تنفيذية لھذه التوصيات ومواصلة االتصاالت مع المجتمع حول مثل ھذه 

  األعمال.

الرئيس والمدير التنفيذي تلقى  )،2011.10.28.07تقرر بموجب القرار رقم (
توجيھات بالتعھد بالترويج للممارسات المثلى ووضع المواد التعليمية كما ھو محدد من 

 GNSOفي فقرات القرار ب وج من قرار مجلس  GNSOقبل مجلس 
)http://gnso.icann.org/resolutions/#201107.(  

يجب على الرئيس والمدير التنفيذي  )،2011.10.28.08( تقرر بموجب القرار رقم
على  GNSOتقديم تحديثات إلى مجلس  ICANNالطلب من قسم االلتزام التعاقدي لـ 

أساس منتظم فيما يتعلق بتنفيذ وفعالية التوصيات المقترحة، إما على شكل تقرير يبين 
فيما يتعلق بتجديد و/ أو المسائل المرتبطة بما بعد انتھاء بالتفصيل عدد الشكاوى المستلمة 

  .الصالحية، أو على شكل تدقيقات تقّيم ما إذا تم تنفيذ السياسة بحسب المقصود أم ال

   2011.10.28.08 – 2011.10.28.05حيثيات القرارات 

  اآلن؟ القضية ھذه المجلس يتناول لماذا
ة اسم النطاق بعد انتھاء الصالحية ) الستعادPDPأثيرت عملية وضع السياسة (

)PEDNR( ) في البداية من قبل اللجنة االستشارية لعموم المستخدمينALAC مع (
عدداً من األسئلة فيما يتعلق بقابلية التنبؤ وشفافية  ALAC. أثارت GNSOمجلس 
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سياسات وممارسات انتھاء الصالحية والتجديد الحالية. باإلضافة إلى ذلك، ناقش فريق 
) مسائل مثل: ھل يمتلك PEDNRمل استعادة اسم النطاق بعد انتھاء الصالحية (ع

المشاركين فرصة كافية الستعادة تسجيل اسم النطاق الخاص بھم بعد انتھاء الصالحية؟ 
وھل ثمة إشعار كاٍف بأن تسجيل اسم النطاق يوشك على انتھاء الصالحية؟ نال تقرير 

PEDNR  فريق عمل النھائي الدعم باإلجماع منPEDNR باإلضافة إلى مجلس ،
GNSO فإن الخطوة التالية 2011سبتمبر  15. بعد إغالق فترة التعليقات العامة في ،

الداخلية ھي نظر مجلس إدارة  ICANNكما ھو مبين في الملحق أ من لوائح 
ICANN .بالتوصيات  

  
  والنظر؟ الدراسة موضع االقتراح ھو ما

  لية:يتم النظر في التوصيات التا
) باعتباره الكيان أو الفرد RNHaEتعريف "انتھاء صالحية حامل االسم المسجل" (

المؤھل بتجديد اسم النطاق بشكل فوري قبل انتھاء صالحيته. إذا تم تعديل التسجيل 
الخاص باسم النطاق طبقاً لشرط ما في اتفاقية التسجيل المخولة بتعديل بيانات التسجيل 

بتسھيل عملية التجديد، ولكن ليس بناًء على طلب صريح من  من أجل األغراض الخاصة
  .) ھو الكيان أو الفرد المحدد على أنه المشترك قبل التعديلRNHaEالمشترك، فإن (

أيام متتالية على األقل، إلى حد ما بعد انتھاء فترة الصالحية، يجب أن يكون  8لمدة 
في وقت انتھاء  RNHaEاألصلي الذي تم تخصيصه من قبل  DNSقرار  مسار

الصالحية، قد تم تعطيله من قبل أمين السجل، لدرجة أن السجالت تسمح بمثل ھذه 
حتى نھاية تلك  RNHaEاالنقطاعات ويجب أن يكون النطاق قابالً للتجديد من قبل 

على أنه انقطاع كامل في خدمة اإلنترنت ما عدا صفحة DNSالفترة. يعرف انقطاع 
). إن فترة األيام 80واحد نشط خاص بالمنفذ رقم  IPون ھناك الويب المعلوماتية (سيك

الثمانية ھذه قد تظھر في أي وقت تالي لفترة انتھاء الصالحية. قد يقوم حامل االسم 
المسجل خالل فترة الثمانية أيام بتجديد النطاق بمعرفة أمين السجل والمسجل في 

اسم النطاق ولحل مسار قرار  غضون فترة زمنية معقولة تجاريا، ليتمكن من استعادة
DNS  األصلي قبل انتھاء الصالحية. والجدير بالذكر أن أمين السجل قد يقوم بحذف

  النطاق في أي وقت خالل فترة السماح المجددة تلقائًيا. 
  

في أي وقت بعد انتھاء فترة  RNHaEإذا ظل االسم المسجل قابالً للتجديد من قبل 
مما يؤثر على  DNSقوم بتغيير المسار الخاص بقرار الصالحية، فإن أمين السجل سي

في استخدام موقع الويب قبل انتھاء فترة الصالحية، ويجب أن تذكر  RNHaEطريقة 
صفحة الويب النطاق الذي انتھت صالحيته تفصيلًيا مع إعطاء تعليمات بكيفية استرداد 

ن التوجيھات النطاق. يجب أن تكون صياغة "التعليمات" واضحة وتعبر ببساطة ع
  في موقع ويب محدد. RNHaEالصادرة إلى 

  
من أجل تجديد عملية التسجيل الخاصة باسم النطاق كنتيجة  RNHaEال يمكن تجنب 

  . RNHaEالتي قام بھا أمين السجل بناء على طلب  WHOISلتغييرات 
  

د يجب أن تشير اتفاقية التسجيل أو تتضمن أية رسم (رسوم) تم تحصيلھا من أجل تجدي
اسم النطاق. إذا قام أمين السجل بتشغيل موقع الويب من أجل التسجيل أو التجديد، فعليه 

أن يذكر كل من وقت التسجيل في مكان واضح على موقع الويب وكذلك أي رسم 
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(رسوم) تم تحصيلھا من أجل تجديد اسم النطاق بعد انتھاء فترة صالحيته أو استرداد 
  اد في فترة السماح. اسم النطاق خالل خدمة االسترد

  
يجب أن تشير اتفاقية التسجيل وموقع الويب الخاص بأمين السجل (في حالة استخدام أحدھما) 
بشكل واضح إلى األساليب المستخدمة لتوصيل اإلشعارات قبل وبعد انتھاء فترة صالحيتھا، 

ما ھو  ويجب أن يشير إلى الموقع الذي يمكن بمقتضاه العثور على مثل ھذه المعلومات.
  تحديده، إذا كان قابالً للتطبيق.عنوان/رقم الجھة الذي سوف يستخدم ويجب 

  
يجب أن يقوم أمين السجل بإشعار حامل االسم المسجل بانتھاء الصالحية بما ال يقل عن 

يوًما من فترة السماح (التي  30مرتين. يجب إرسال مثل ھذه المالحظات قبل شھر أو 
) ويجب إرسالھا قبل أسبوع واحد قبل انتھاء فترة الصالحية أيام 4ال تقل أو تزيد عن 

أيام). إذا تم إرسال أكثر من تنبيھين، فإن التوقيت الخاص  3(التي ال تقل أو تزيد عن 
  باثنين منھما يجب مقارنته بالتوقيتات المحددة. 

  
شعار إذا لم يتم تجديد االسم المجدد أو حذفه من قبل أمين السجل، فإنه يجب إرسال إ

  بعد انتھاء صالحيته. RNHaEيتضمن تعليمات التجديد إلى 
  

يجب أن تكشف اإلشعارات الخاصة التي اقتربت فترة صالحيتھا بحيث تتضمن طريقة 
(طرًقا) عن إجراء التسجيل الموجودة في إيصاالت البريد اإللكتروني المتعارف عليھا 

  لتلقي مثل ھذه اإلشعارات.
  

) باستثناء RGPض فترة السماح الخاصة بالسداد (عر gTLDعلى جميع سجالت 
gTLDs  المكفولة. يعملTLD  غير المكفول مباشرة وفق سياسات متبعة من قبل

المكفول تم تخصيصه لـ  TLD، بينما ICANNمنظمة الشبكة العالمية عبر عملية 
TLD ومن خالله يستطيع المكفول تمثيل منظمة أصغر متأثرة أكثر بـ ،TLD ونحيط .

الجديد.يتم السماح بفترة انتقالية  gTLDلًما أن ھذا الفرق لم يعد مستخدًما في برنامج ع
القائمة غير المكفولة في الوقت الحالي والتي ال تقوم بعرض خدمة  gTLDsمن أجل 
RGP ينبغي أن تقوم جميع برامج .gTLDs  الجديدة بعرض خدمةRGP.  ينبغي

 ذ مجموعة اإلدارة الفنية كجزء من التنفيذدراسة مقترح تنفي ICANNعلى فريق عمل 
)http://www.icann.org/en/meetings/bucharest/redemption-

topic.htm(.   
  

بغي ، فينRGPالتي تدعم  gTLDلو قام أمناء السجل بتقديم عروض للمسجلين في 
على أمين السجل أن يسمح لحامل االسم المسجل يسترد االسم المسجل بعد ما تم إدخاله 

  . RGPفي خدمة 
  

  . RGPيجب عدم السماح بنقل اسم النطاق أثناء 
  

قد نشرت  ICANNإشعاراً معقوالً إلى المسجلين بأن  ICANNفي حالة منح 
  أدناه: 15رقم التوصية محتويات موقع إلكتروني كما ھو مبين في 
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يجب على المسجلين، ذوي الوجود على الموقع اإللكتروني، تقديم رابط إلى محتويات 
ICANN  على أي موقع إلكتروني قد تعمل عليه لتسجيل اسم النطاق أو التجديد

معروض بشكل واضح لحاملي االسم المسجل واضح على األقل مثل الروابط إلى 
  .ICANNبموجب سياسات إجماع  السياسات أو اإلشعارات المتطلب عرضھا

  يصرح ألمناء السجل أيضا اتخاذ مادة مماثلة متھيئة لعملياتھم وممارساتھم المحددة.
  

في االتصاالت المرسلة مباشرة  ICANNينبغي على أمناء السجل اإلشارة إلى مادة 
   .WHOISإلى التسجيل األولي التالي أيضا في رسالة التذكير السنوية المختصة بـ 

  
 ICANNبالممارسات المثلى التالية للترويج من قبل  GNSOوصي مجلس ي

  ومجموعة المشاركين من المسجلين:
في حالة اإلرسال الطبيعي إلشعارات بعد االنقضاء إلى جھة االتصال المحددة باستخدام 
النطاق محل التساؤل والتعريف بالتقديم والتداخل من إجراءات بعد االنقضاء وإشعارات 

  نقضاء يجب إرسالھا لجھة اتصال أخرى مرتبطة بالمسجل إن وجد أحدھا.بعد اال
  

ينبغي أن يشتمل توضيح طريقة اإلشعار على العنوان البريدي ألمين السجل، وذلك من 
خالل رسائل اإلشعار المرسلة والمقترح الذي قام المسجلين بحفظ ھذا العنوان البريدي 

دية التي تم غلقھا من خالل برنامج تصفية باسم "مرسل آمن" لتجنب العناوين البري
  الرسائل غير المرغوب فيھا. 

  
ينبغي على أمناء السجل إشعار المسجلين بتقديم جھة اتصال فرعية بريدية ال تشترك 
مع اسم النطاق ذاته، وفي حالة انتھاء رسائل التذكير يتم إرسالھا إلى جھة االتصال 

  الفرعية. 
  

واألطراف األخرى  ALACتھا مع أمناء السجالت و أثناء مشاورا ICANNستقوم 
المعنية بوضع مواد تعليمية حول كيفية تنظيم اسم النطاق بشكل سليم وتجنب الخسارة 

 gTLDغير المقصودة. قد تشمل ھذه المادة مسؤوليات المسجل ودورة حياة نطاق 
  وأدلة لحفظ عملية نقل سجالت اسم النطاق.

  
مطلوب من أجل تقديم تحديثات إلى مجلس  ICANN يوصي فريق العمل أن التزام

GNSO فيما يتعلق بتنفيذ وتفعيل التوصيات المقترحة، إما في شكل  بصورة منتظمة
تقرير يفصل بين األمور األخرى عدد الشكاوى الواردة فيما يتعلق بالتجديد أو األمور 

ا إذا تم تنفيذ السياسة المتعلقة بما بعد انتھاء الصالحية في شكل التدقيقات التي تقيم م
  على الشكل المطلوب.

  
لمساعدة عاملي  PEDNRأن ينشىء فريق مراجعة تنفيذ  GNSOيجب على مجلس 

ICANN  على وضع تفاصيل التنفيذ للسياسة الجديدة إذا تم اعتمادھا من قبل مجلس
ت . ستكون مھمة فريق مراجعة التنفيذ ھي تقييم التنفيذ المقترح لتوصياICANNإدارة 

السياسة كما تم اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة، وسيكون من المتوقع منه العمل مع 
  لضمان أن يلبي التنفيذ الناتج السياسة المعتمدة نصاً وروحاً.  ICANNعاملي 
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أي تعديالت محتملة على السياسة أو توصيات  PEDNRإذا حدد فريق مراجعة 
PEDNR  جديدة، ينبغي على فريق مراجعةPEDNR  إحالتھا إلى مجلسGNSO 

للتوصيات، يتم  ICANNللنظر بھا والمتابعة، بحسب األصول. بعد تبني مجلس إدارة 
إلى  PEDNRالعامة بإصدار طلب متطوعين لفريق مراجعة  GNSOتفويض أمانة 

  .PEDNRأعضاء فريق عمل 
  
  مشاورته؟ تم اآلخرين أو المساھمين من أيا

 والتقرير المبدئي، المباشرة بعملية وضع السياسةل أقيمت منتديات تعليقات عامة حو
، GNSO، باإلضافة إلى التحديثات المنتظمة على مجلس التقرير النھائي المقترحو

 ICANNفي اجتماعات  ICANNوكذلك ورش عمل الطاع وطلب آراء مجتمع 
). تم سان فرانسيسكوو بروكسيلفي  ICANNى سبيل المثال، اجتماع (راجع عل

  /https://community.icann.orgإرسال بيانات الدوائر االنتخابية (راجع 
display/gnsopednr/Constituency+Statements تمت مراجعة جميع .(

(راجع القسم  PEDNRالتعليقات المستلمة وأخذھا بعين االعتبار من قبل فريق عمل 
  النھائي). PEDNRمن تقرير  7
  

 الداخلية، أقيم منتدى تعليقات عامة ICANNفي لوائح  باإلضافة إلى ھذا، كما ھو مبين
  النظر بھا. ICANNحول التوصيات التي ينبغي على مجلس إدارة 

  
   المجتمع؟ أثارھا التي القضايا أو المخاوف ھي ما

إيجاد ملخص وتحليل للتعليقات التي تم استالمھا ھنا يمكن 
http://www.icann.org/en/public-comment/report-comments-

pednr-board-recommendations-23sep11-en.pdf لم تثر أية من .
التعليقات المستلمة أثناء فترة التعليقات العامة ھذه أية مسائل لم يتم النظر بھا ومناقشتھا 

  بالفعل.  PEDNRمن قبل فريق عمل 
  
  بمراجعتھا؟ المجلس قام التي الھامة المواد ھي ما

قات إلى المجلس، باإلضافة إلى ملخص عن التعلي GNSOراجع مجلس اإلدارة تقرير 
  العامة وردود العاملين على ھذه التعليقات.

  
  اإلدارة؟ مجلس لدى األھمية ذات العناصر ھي ما

كما ھو مبين في الملحق  لوضع السياسة GNSOلقد تم وضع التوصيات باتباع عملية 
. كما ھو GNSOالداخلية، وقد نالت الدعم باإلجماع من مجلس  ICANNأ من لوائح 

باإلجماع (بأغلبية ساحقة)  GNSOلداخلية، دعم مجلس ا ICANNمبين في لوائح 
%، وقرر مجلس 66للطلب ُيلزم مجلس اإلدارة بتبني التوصية بتصويت يبلغ أكثر من 

. باإلضافة إلى ھذا، ICANNو ICANNاإلدارة أن السياسة ليست من صالح مجتمع 
تمتع بإمكانية فإن التحسينات على الممارسات المرتبطة بانتھاء الصالحية والتجديد ت

تخفيض عدد الشكاوى، باإلضافة إلى توفير الوضوح وقابلية التنبؤ للمشتركين وكذلك 
  المسجلين.
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  إيجابية؟ أو سلبية مجتمعية تأثيرات ھناك ھل
من المتوقع أن تتطلب التوصيات المقترحة إجراء تغييرات كبيرة من جانب المسجلين، 

يات المقترحة تعتبر متماشية مع ممارسات وكذلك السجالت بدرجة أقل، رغم أن التصو
  المسجل والسجل الحالية. قد تشمل مثل ھذه التغييرات مايلي:

  التحديثات على اتفاقية التسجيل
  التحديثات على المعلومات حول الموقع اإللكتروني للمسجل

  تقديم فترة سماح لالستعادة
  ضمان إرسال اإلشعارات في أوقات معينة

  لضمان االلتزام مع المتطلباتالتعديالت الفنية 
  

ولكن من المتوقع أن تتفوق المزايا المتوقعة على تكاليف تعديل الممارسات الحالية ألنه 
من المتوقع أن تضفي ھذه التوصيات المقترحة قابلية التنبؤ والشفافية على الممارسات 

ل فريق . كما ھو مبين من قبgTLDالمرتبطة بانتھاء الصالحية والتجديد لمشتركي 
"تمثل ھذه التوصيات الحل الوسط الذي تم إيجاده بين وجھات النظر  PEDNRعمل 

المختلفة والذي كان موجوًدا بين أعضاء فريق العمل حيث أن فريق العمل على ثقة بأن 
ھذه التوصيات ستوفر ضمانات إضافية للمسجلين وسوف تؤدي إلى تحسين مستوى 

أنھا تتماشى مع الممارسات الحالية ألمين السجل  التعليم واإلدراك لدى المسجل، كما
   وسيكون لھا تأثير طفيف على معظم أمناء السجل وأصحاب المصلحة اآلخرين.

  
(الخطة اإلستراتيجية أو خطة التشغيل أو  ICANNھل توجد آثار مالية في 

   الميزانية) والمجتمع، و/أو الجمھور؟
المسجلين كما ھو مبين أعاله، من غير عدا عن تلك التغييرات المتطلبة في عملية 

و/أو  ICANNالمتوقع أن يترتب عنھا أية تأثيرات أو عواقب مالية أخرى على 
  المجتمع و/أو العامة.

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

س إذا وافق مجل DNSلن يكون ثمة أية مسائل حماية أو استقرار أو مرونة مرتبطة بـ 
  اإلدارة على التوصيات المقترحة.

  

  لتنفيذ مراجعة عموم المستخدمين  التقرير المؤقت .1.6

بمساعدة  ICANNأقر المجلس بتوجيه عاملي  ،2009يونيو  26حيث أنه، في 
المجتمع العام في تطوير خطة التنفيذ المقترحة والجدول الزمني الالزم للتوصيات 

ناء التوصية التي تفيد تقديم المجتمع العام (باستث ALACبالتقرير النھائي لمراجعة 
بمقاعد التصويت) وتقديمھا للجنة التحسينات الھيكلية لمراجعتھا وأخذ موافقة المجلس 

  .)2009.06.26.12عليھا. (القرار 

باالستالم من الطاقم والمجتمع  SIC، اعترفت 2010يونيو  19حيث أنه، في اجتماع 
/ وخطة مشروع تنفيذ التحسينات ALACل الزمني، "العام لخطة التنفيذ وفقاً للجدو

  لالعتبار. ICANNوقرار التوصية لمجلس  2010يونيو  7المؤرخة في  "العامة
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والمدير  ICANN يونيو، طلب مجلس اإلدارة من رئيس 25وحيث أنه، في اجتماع 
/ ALACعن "خطة مشروع تنفيذ تعديالت  بملخصالتنفيذي تزويد مجلس اإلدارة 

لس اإلدارة ، للنظر بھا في اجتماع مج2010يونيو  7عموم المستخدمين" المؤرخة في 
  .)2010.06.25.10عملياً. (القرار  التالي، إذا كان ھذا أمراً 

، اعتمد مجلس اإلدارة خطة مشروع تنفيذ 2010أغسطس  5حيث أنه، باجتماعه في 
/ عموم المستخدمين، وطلب من الرئيسوالمدير التنفيذي اتخاذ ALACتعديالت 

المستخدمين وتقديم تقرير  / عمومALACإجراءات وفقاً لخطة مشروع تنفيذ تعديالت 
  . 2010حول سير عمله في االجتماع السنوي العام لسنة 

  .)2010.08.05.12(القرار 

، 2010السنوي العام لسنة  ICANN، أثناء اجتماع 2010ديسمبر  10حيث أنه، في 
/ عموم ALACتحديثاً حول خطة مشروع تنفيذ تعديالت  ALACقدمت رئيسة 

  لرئيس، الذي تم إعداده بالتعاون مع العاملين. المستخدمين في تقريرھا ل

باستالمھا من العاملين  SIC، أقرت 2011أكتوبر  23وحيث أنه، في اجتماعھا في 
، المؤرخ في / عموم المستخدمينALACتقرير المعالم لمشروع تنفيذ تعديالت 

  .ICANN، وتقرر إرسال ھذا التقرير إلى مجلس إدارة 2011أكتوبر  9

يقر مجلس اإلدارة باستالم تقرير المعالم  )،2011.10.28.09تقرر بموجب القرار (
، 2011أكتوبر  9المؤرخ في  / عموم المستخدمين،ALACلمشروع تنفيذ تعديالت 

ويقر  ALACوالذي يقدم تحديثاً حول تنفيذ التوصيات المبينة في التقرير النھائي لـ 
ومجتمع  ALACالمجلس بالقدر الكبير من العمل الذي تم إنجازه حتى اآلن من قبل 

  عموم المستخدمين نحو تنفيذ ھذه التوصيات.

   2011.10.28.09حيثيات القرار 

ومجتمع عموم المستخدمين من إنھاء تنفيذ التوصيات  ALACمع اقتراب 
، فإن استالم ALACالناشئة عن التقرير النھائي لفريق عمل مراجعة 

التحديثات المنتظمة التي توثق حالة العمل سيكون مفيداً لمجلس اإلدارة 
والمجتمع ككل. يبدي مجلس اإلدارة مالحظة بأن ثمة حاجة إلى مزيد من 

نة مجلس اإلدارة للتحسينات التركيبية لتحديد ما إذا كان المزيد النقاش في لج
من عمل التنفيذ ھو ضروري إلعالن إنھاء تنفيذ التوصيات. لھذه الغاية، لم يتم 

تحديد التضمينات المالية للتوصيات اإلضافية بشكل كامل بعد، وال التأثيرات 
ثمة تأثير . ولكن ليس ICANNواألجزاء األخرى من مجتمع  ICANNعلى 

من استالم ھذا التقرير، وال ثمة  ICANNمالي أو متعلق بالموارد فوري على 
  .DNSأي تأثير على حماية أو استقرار أو مرونة 

  التقرير النھائي لفريق عمل العالقات الفنية  .1.7

، استلم مجلس اإلدارة التقرير النھائي من المدقق 2011مارس  18حيث أنه، في 
، تقرر تأسيس فريق عمل العالقات التقنية التابع لمجلس اإلدارة TLGالمستقل لمراجعة 
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)BTRWG لمناقشة توصيات التقرير النھائي لمراجعة (TLG .  
   .)31-2011.03.18.28(القرارات 

وميثاق  BTRWG، قرر مجلس اإلدارة تبني عضوية 2011أبريل  21حيث أنه، في 
BTRWG 2011.04.21.12و 2011.04.21.05. (القرارات(.  

تقريره النھائي، "التقرير النھائي من فريق عمل العالقات  BTRWGحيث أنه، أرسل 
 ICANN، إلى مجلس إدارة 2011أغسطس  22الفنية لمجلس اإلدارة"، المؤرخ في 

  للنظر فيه.

، أقر مجلس اإلدارة استالم التقرير النھائي وطلب 2011أغسطس  25حيث أنه، في 
  .)2011.08.25.06ات العمل. (القرار ح إجراءتحليل التقرير واقترا SICمن 

أنه  2011أكتوبر  23حيث أنه، وجدت لجنة التحسينات التركيبية باجتماعھا في 
سيكون من الحكمة نشر التقرير النھائي أمام التعليقات العامة لتوفير أساس إضافي 

  لإلجراءات، وأوصت بأن يطلب مجلس اإلدارة مثل ھذا النشر.

يطلب مجلس اإلدارة بأن يتم نشر  )،2011.10.28.10رار رقم (تقرر بموجب الق
أغسطس  22"التقرير النھائي لفريق عمل العالقات الفنية لمجلس اإلدارة"، المؤرخ في 

  .SIC، للتعليقات العامة وتقديم ملخص بالتعليقات المستلمة إلى 2011

   2011.10.28.10حيثيات القرار 

ھو تحقيق متطلبات الشفافية و اطالع  إن الھدف من اإلجراءات المقترحة
المزيد من العمل. ال يترتب على اإلجراءات التي يجب اتخاذھا أية عواقب في 

الميزانية بحد ذاتھا وال أي آثار سلبية محتملة. ومن المھم اتخاذ ھذه اإلجراءات 
اآلن للتحضير في الوقت المناسب إلجراءات إعادة الھيكلة في المستقبل 

لنظر فيھا من قبل مجلس اإلدارة واتخاذ القرار. لن يكون لقرار نشر المقترحة ل
التقرير النھائي من قبل فريق عمل العالقات الفنية لمجلس اإلدارة أي تأثير 

  على أمن وحماية ومرونة نظام أسماء النطاقات.

   DNSفريق عمل إطار عمل إدارة مخاطر   .1.8

) BGCن لجنة أحكام المجلس (م طلب مجلس اإلدارة ،2011مارس  18حيث أنه في 
التوصية إلى مجلس اإلدارة بفريق عمل لإلشراف على وضع إطار عمل إدارة مخاطر 

DNS  كما ھو متعلق بدورICANN  كما ھو مبين في لوائحICANN .الداخلية  

) بأعضاء فريق العمل، باإلضافة إلى BGCحيث أنه، أوصت لجنة أحكام المجلس (
  ميثاق له.

)، ينبغي على األشخاص التاليين العمل 2011.10.28.11قرار رقم (تقرر بموجب ال
باتريك الرئيس,  - بيل غراھام : DNSكأعضاء في فريق عمل إدارة مخاطر 

  ، رويليف ميجير، رام موھين، راي بيلزاك، بيل وودكوك، سوزان وولف.فولستروم
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  2011.10.28.11حيثيات القرار 

لمخاطر ھو تحقيق رغبة مجلس إن الھدف من وضع إطار عمل التحكم با
اإلدارة الصريحةبوضع إطار عمل أمني لخدمات تسمية وتخصيص عناوين 

اإلنترنت التي تحدد مجاالت التركيز األساسية، وتحدد ما ھي المسؤوليات لكل 
مجال. لقد أسس مجلس اإلدارة فريق العمل ھذا من األشخاص ذوي الخبرة في 

على وضع مثل إطار عمل التحكم بالمخاطر  لإلشراف مجال الموضوع المعين
كما ھو مبين في لوائح  ICANNكما ھو متعلق بدور  DNSھذا ونظام 
ICANN  الداخلية. إن التقدم المنعكس من قبل تأسيس فريق العمل ھذا سيساعد
ICANN  على مواصلة العمل للحفاظ على حماية واستقرار ومرونةDNS.  

ناتج تحت إشراف ھذه المجموعة تأثير إيجابي ينبغي أن يكون لنتائج العمل ال
على المجتمع من ناحية أنه سيساعد على تحديد مجاالت التركيز والمسؤولية. 
  يجب أال يكون لتأسيس فريق العمل أي تأثير مالي على المنظمة أو المجتمع.

  مجلس اإلدارة  -عضوية فريق عمل اللجنة االستشارية الحكومية .1.9

، وافق مجلس اإلدارة على العضوية المبدئية في فريق 2011ر أكتوب 22حيث أنه، في 
عمل اللجنة االستشارية الحكومية، والذي تشكل لترؤس تنسيق مجلس اإلدارة مع 

GAC  حول تنفيذ توصياتJWG  والتوصيات المرتبطة معGAC  منATRT.  

  .حيث أنه، توصي لجنة أحكام المجلس بإضافة إيريكا مان إلى عضوية فريق العمل

)، يوافق مجلس اإلدارة على إضافة 2011.10.28.12تقرر بموجب القرار رقم (
  إيريكا مان إلى عضوية فريق عمل اللجنة االستشارية الحكومية.

  2011.10.28.12حيثيات القرار 

إن تنفيذ التوصيات من كٍل من فريق العمل المشترك بين مجلس اإلدارة 
ھو أمر بالغ األھمية لتعزيز  وفريق مراجعة المساءلة والشفافية GACو

سيوفر  وفرق المساءلة والشفافية لكليھما. GACالعالقة بين مجلس اإلدارة و
كما ھو متطلب  فريق العمل ھذا آلية رسمية لإلشراف على تنفيذ التوصيات.

، DNSللتقييم ضمن تأكيد االلتزامات، ليس ثمة تأثير حماية أو استقرار على 
  المالية نتيجة لھذا القرار. ICANN وال أي تأثير على موارد

  

  نشر تقرير الخبير حول تعويضات مجلس اإلدارة  .1.10

، وبعد بضعة سنوات من النقاش، الذي يتضمن 2011أغسطس  25 حيث أنه، في
توصية فرق مراجعة الشفافية والمساءلة األخيرة بتعويض المدراء، طلب مجلس اإلدارة 

تعيين تاورز واطسون كخبير تقييم  ICANNلـ من األمانة العامة والمكتب االستشاري 
مستقل لمجلس اإلدارة لتقييم وتقديم تقرير حول مالءمة التعويضات ألعضاء مجلس 

  الذين يتمتعون بالحق للتصويت. ICANNإدارة 
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وحيث أنه، أجرى تاورز واطسون تقييمه، وحدد أن تعويض أعضاء مجلس إدارة 
ICANN و أمر مالئم.الذين يتمتعون بالحق للتصويت ھ  

وحيث أنه، أوصى تاورز واطسون أيضاً بمستوى معين من التعويضات ألعضاء 
 ICANNالذين يتمتعون بالحق للتصويت، وقدم تقريره إلى  ICANNمجلس إدارة 

  للنظر فيه.

وحيث أنه، أوصت لجنة أحكام المجلس بأن ينشر مجلس اإلدارة تقرير خبير التقييم 
  المستقل.

مجلس اإلدارة بشفافية العملية المرتبطة بتعويضات أعضاء مجلس  وحيث أنه، يلتزم
  اإلدارة.

)، يجب نشر تقرير خبير التقييم المستقل 2011.10.28.13تقرر بموجب القرار رقم (
  بشكل علني.

  2011.10.28.13حيثيات القرار 

مسائل تتعلق بتعويضات مجلس  ICANNعلى مدار السنوات األخيرة، تناقش 
قش مجلس اإلدارة المسألة علناً وراجع تحاليل مستقلة ومشاورات اإلدارة. نا

كان ثمة مطالبات من المجتمع فيما  )1( :حول ھذه المسألة. على سبيل المثال
للمساءلة والشفافية بأن يتم تقديم تعويضات إلى  ICANNيتعلق بإطار عمل 

المالية ) مناقشات طوارىء الميزانية منذ السنة 2مجلس اإلدارة بأكمله، (
) قدم خبراء 3شملت مفھوم التعويضات المحتملة إلى مجلس اإلدارة، ( 2008

تقييم مستقلين دراسات حول منظمات غير ربحية أخرى وتعويضات أعضاء 
") التي BCG) اقترحت مجموعة بوسطن االستشارية ("4مجلس اإلدارة، (

مدراء عن أجرت مراجعة مجلس اإلدارة أن رسوم متواضعة نسبياً لتعويض ال
) أقر فريق عمل مراجعة مجلس اإلدارة بالدعم العام 5وقتھم قد تكون مالئمة، (

) والمجتمع لتعويضات المدراء، BCGمن مجموعة بوسطن االستشارية (
ولكنه أوصى بإجراء المزيد من الدراسات بالتعاون مع المجلس العام، 

ن على مجلس أوصى فريق مراجعة المساءلة والشفافية بشكل محدد بأ )6(
  اإلدارة تنفيذ خطة تعويضات للمدراء الذين يتمتعون بحق التصويت.

، وافق مجلس اإلدارة على منح التعويضات إلى رئيس 2010في أغسطس 
مجلس اإلدارة. منذ ذلك الحين، استمرت المطالبة بمنح تعويضات إلى المدراء 

من فريق  5 الذين يتمتعون بحق التصويت، ومؤخراً من خالل التوصية رقم
  مراجعة المساءلة والشفافية.

، بدأ مجلس اإلدارة باتخاذ الخطوات الالزمة للنظر 2011أغسطس  25في 
الذين يتمتعون بالحق للتصويت،  ICANNبتعويضات أعضاء مجلس إدارة 

بما في ذلك نشر سياسة معدلة لتضارب المصالح، باإلضافة إلى اللوائح 
متطلبة إذا وافق مجلس اإلدارة في النھاية على الداخلية المعدلة، التي ستكون 

  الذين يتمتعون بالحق للتصويت.  ICANNالتعويضات ألعضاء مجلس إدارة 
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يجب أن يكون للنشر العلني لتقرير خبير التقييم المستقل تأثير إيجابي على 
المجتمع، ألنه سيوفر المزيد من الشفافية حول عملية مجلس اإلدارة، ويطلع 

ن طريق نشر جميع خطوات العملية التي يتبعھا مجلس اإلدارة، المجتمع ع
باإلضافة إلى المراجعات المقترحة على سياسة تضارب المصالح واللوائح 

  حول ھذه المسالة. ICANNالداخلية، ويعزز بشكل كبير من شفافية 

ألن  ICANNسيترتب على اتباع ھذه الخطوات بعض التأثير المالي على 
قييم المستقل سيكلف بعض األموال، ولكن تم تحديد ميزانية لھذا تعيين خبير الت

. إن اتخاذ ھذه ATRTفي النھاية عندما تبنى مجلس اإلدارة توصيات 
الخطوات، بما في ذلك نشر تقرير خبير التقييم المستقل، لن يؤثر سلباً على 

   حماية أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

  مستخدمين المغادرينشكر متطوعي عموم ال .1.11

باإلقرار بالحيوية والمھارات التي يبذلھا أعضاء مجتمع  ICANNحيث أنه، ترغب 
  .ICANNأصحاب المصالح للعمليات التي تقوم بھا 

باإلعراب عن تقديرھا وشكرھا  ICANNوحيث أنه، إقراراً لھذه المساھمات، ترغب 
ت الراعية واللجان ألعضاء المجتمع عندما تنتھي شروط خدمتھم في المنظما

  االستشارية.

) أعضاء من اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين مناصبھم 7وحيث أنه، غادر سبعة (
  منذ اجتماع سنغافورة:

  محمد البشير، عضوALAC منAFRALO –  إلى أكتوبر  2007مارس
2011  

  سيلفيا ھيرلين اليت، عضوةALAC  منLACRALO –  2009أكتوبر 
  2011إلى أكتوبر 

  ديف كيسونودويول، عضوALAC  منAFRALO -  إلى  2009أكتوبر
  2011أكتوبر 

  شيريل الندجون أور، عضوةALAC  منAPRALO –2007  2009إلى 
  ALAC – 2010-2011، نائبة رئيس 2011إلى  2009و

  جيمس سينغ، عضوALAC  منAPRALO  الذي تم انتخابه من لجنة
  2011إلى أكتوبر  2009أكتوبر  –الترشيح 

  غاريث شيرمان، عضوALAC  منNARALO –  إلى  2009أكتوبر
  2011أكتوبر 

  باتريك فاندي والي، مسؤول ارتباطALAC  معSSAC –  2009نوفمبر 
  2011إلى أكتوبر 
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يستحق محمد البشير وسيلفيا ھيرلين  )،2011.10.28.14تقرر بموجب القرار رقم (
س سينغ وغاريث شيرمان اليت وديف كيسونودويول وشيريل الندجون أور وجيم

وباتريك فاندي والي الشكر والتقدير من مجلس اإلدارة على فترات خدمتھم، ويتمنى 
  مجلس اإلدارة لھم التوفيق بأعمالھم المستقبلية.

  المغادرين GNSOشكر متطوعي مجلس  .1.12

باإلقرار بالحيوية والمھارات التي يبذلھا أعضاء مجتمع  ICANNحيث أنه، ترغب 
  .ICANNلح للعمليات التي تقوم بھا أصحاب المصا

باإلعراب عن تقديرھا وشكرھا  ICANNوحيث أنه، إقراراً لھذه المساھمات، ترغب 
ألعضاء المجتمع عندما تنتھي شروط خدمتھم في المنظمات الراعية واللجان 

  االستشارية.

منذ اجتماع  GNSO) أعضاء من مناصبھم في 11حيث أنه، غادر أحد عشر (
  سنغافورة:

  عضوة  –أولغا كافاليGNSO  حتى  2007نوفمبر  –من لجنة الترشيح
  2011أكتوبر 

  2011حتى أكتوبر  - رئيس مجموعة المساھمين من المسجلين  –ميسون كول  

  حتى  -رئيس مجموعة المساھمين من المسجلين غير التجاريين  –آفري دوريا
  2001أكتوبر 

  حتى أكتوبر  -للملكية الفكرية رئيس الدائرة االنتخابية  –ج. سكوت إيفانز
2011  

  عضو مجلس  –ديبي ھيوتشيسGNSO  من مجموعة المساھمين من
  2011حتى أكتوبر  2009أكتوبر  -المسجلين غير التجاريين 

  عضو مجلس  –آدريان كينديريسGNSO  من مجموعة المساھمين من
  2011حتى أكتوبر  2007يوليو  - المسجلين 

  مجلس عضو  –آندريه كوليسنيكوفGNSO  أكتوبر  –من لجنة الترشيح
  2011إلى أكتوبر  2009

  عضوة مجلس  –كريستينا روزيتGNSO  من الدائرة االنتخابية للملكية
  2011حتى أكتوبر  2009أكتوبر  –الفكرية 

  تيم رويز، عضو مجلسGNSO  من مجموعة المساھمين من المسجلين- 
  2011حتى أكتوبر  2007نوفمبر 
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 عضو مجلس  –ر روزميري سينكليGNSO  من مجموعة المساھمين من
  2011حتى أكتوبر  2009أكتوبر  – المسجلين غير التجاريين

  عضو مجلس  –جيمي واغنيرGNSO  من مزودي خدمة اإلنترنت ومزودي
  2011حتى أكتوبر  2009أكتوبر  –) ISPCPاالتصال (

ن كول وآفري ) يستحق أولغا كافالي وميسو2011.10.28.15تقرر بموجب القرار (
دوريا وج. سكوت إيفانز وديبي ھيوتشيس وآدريان كينديريس وآندريه كوليسنيكوف 

وكريستينا روزيت وتيم رويز وروزميري سينكلير وجيمي واغنير الشكر والتقدير من 
مجلس اإلدارة على فترات خدمتھم، ويتمنى مجلس اإلدارة لھم التوفيق بأعمالھم 

  المستقبلية.

  المغادرين ccNSOشكر متطوعي  .1.13

باإلقرار بالحيوية والمھارات التي يبذلھا أعضاء مجتمع  ICANNحيث أنه، ترغب 
  .ICANNأصحاب المصالح للعمليات التي تقوم بھا 

باإلعراب عن تقديرھا وشكرھا  ICANNوحيث أنه، إقراراً لھذه المساھمات، ترغب 
عية واللجان ألعضاء المجتمع عندما تنتھي شروط خدمتھم في المنظمات الرا

  االستشارية.

  منذ اجتماع سنغافورة: ccNSO) منصبه في 1حيث أنه، غادر عضو واحد (

نوفمبر  -، الذي تم انتخابه من لجنة الترشيح ccNSOجيان زانغ، عضو مجلس 
   .2011إلى أكتوبر  2008

يستحق جيان زانغ الشكر والتقدير  )،2011.10.28.16تقرر بموجب القرار رقم (
اإلدارة على فترة خدمته، ويتمنى مجلس اإلدارة له التوفيق بأعماله من مجلس 
  المستقبلية.

  )SSACشكر إلى باتريك فاندي والي ( .1.14

حيث أنه، قد تم تعيين باتريك فاندي والي باللجنة االستشارية لألمن واالستقرار التابعة 
  .2009يونيو  26بتاريخ  ICANNلھيئة 

شكر باتريك فاندي والي على خدمته للمجتمع باإلقرار و ICANNوحيث أنه، ترغب 
  من خالل عضويته في اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار.

يستحق باتريك فاندي والي الشكر  )،2011.10.28.17( تقرر بموجب القرار رقم
والتقدير من مجلس اإلدارة على خدمته من خالل عضويته في اللجنة االستشارية لألمن 

  نى مجلس اإلدارة له التوفيق بأعماله المستقبلية.واالستقرار، ويتم
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  )SSACشكر إلى ھارالد آلفيستراند ( .1.15

وحيث أنه، قد تم تعيين ھارالد آلفيستراند باللجنة االستشارية لألمن واالستقرار التابعة 
  .2009يونيو  26بتاريخ  ICANNلھيئة 

دمته للمجتمع من باإلقرار وشكر ھارالد آلفيستراند على خ ICANNوحيث أنه، ترغب 
  خالل عضويته في اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار.

)، يستحق ھارالد آلفيستراند الشكر والتقدير 2011.10.28.18تقرر بموجب القرار (
من مجلس اإلدارة على خدمته من خالل عضويته في اللجنة االستشارية لألمن 

  اله المستقبلية.واالستقرار، ويتمنى مجلس اإلدارة له التوفيق بأعم

  شكر إلى رينھارد شول .1.16

في مجلس إدارة  TLGحيث أنه، تم تعيين رينھارد شول للعمل في ارتباط مجموعة 
ICANN  2010في ديسمبر.  

  .2008في عام  TLGوحيث أنه، عمل رينھارد سابقاً في ارتباط مجموعة 

  .2011اكتوبر  18في  TLGحيث أنه، أنھى رينھارد مدته في ارتباط مجموعة 

  وحيث أنه، عمل رينھارد في الوظائف التالية:

 عضو في لجنة التحسينات التركيبية  

 عضو في فريق عمل العالقات الفنية  

يستحق رينھارد الشكر والتقدير من  )،2011.10.28.19تقرر بموجب القرار رقم (
، ويتمنى مجلس اإلدارة له TLGمجلس اإلدارة على فترة خدمته في ارتباط مجموعة 

  وفيق بأعماله المستقبلية.الت

  شكر إلى كاتيم سيرينج توراي .1.17

في  ICANNحيث أنه، تم تعيين كاتيم سيرينج توراي في لجنة الترشيح لمجلس إدارة 
  .2008نوفمبر 

  .2011أكتوبر  28وحيث أنه، سينھي كاتيم فترة عمله كعضو في مجلس اإلدارة في 

  وحيث أنه، عمل كاتيم في الوظائف التالية:

 ي لجنة العالقات العالمية لمجلس اإلدارةعضو ف  

  عضو في لجنةIANA لمجلس اإلدارة  

 عضو في لجنة المشاركة العامة لمجلس اإلدارة  
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 عضو في فريق العمل المشترك بين مجلس اإلدارة وGAC  حول دورGAC  

  عضو في فريق عملATRT لمجلس اإلدارة  

 رات مجلس اإلدارة قائد فريق دعم الطلبات من الدول النامية أثناء مشاو
  في بروكسيل GACو

يستحق كاتيم الشكر والتقدير من  )،2011.10.28.20تقرر بموجب القرار رقم (
مجلس اإلدارة على فترة خدمته كمدير، ويتمنى مجلس اإلدارة له التوفيق بأعماله 

  المستقبلية.

  

  

  الرئيسي األعمال جدول

  

  المشترك الطلب دعم  .2

)، JAS WGرة التقرير النھائي من فريق عمل دعم الطلب المشترك (حيث أنه، استلم مجلس اإلدا
من  2010فإنه يعرب عن امتنانه لعمل فريق عمل دعم الطلب المشترك الذي تم تشكيله في أبريل 

بأكمله على الحوار البّناء الذي دار قبل وأثناء  ICANN، ويشكر مجتمع GNSOو  ALACقبل 
  ھذا األسبوع في داكار.

  
على بيانھما المشترك في تقرير  ALACو GACيعرب مجلس اإلدارة عن امتنانه لـ  حيث أنه،

  فريق عمل دعم الطلب المشترك. 
  

وحيث أنه، سيتم تحقيق التزام مجلس اإلدارة بضمان تنفيذ برنامج دعم للمتقدمين بطلبات المستحقين 
من الجولة األولى من برنامج  واالستفادة بشكل يمكن أولئك المتقدمين بطلبات من المشاركة الفعالة

gTLD .الجديد  

)، يعامل مجلس اإلدارة التقرير النھائي لفريق عمل 2011.10.28.21تقرر بموجب القرار رقم (
دعم الطلب المشترك على محمل الجد، وتم تشكيل فريق عمل من أعضاء مجلس اإلدارة لإلشراف 

   بحسب ما ھو منطقي.على نطاق وتنفيذ التوصيات الناشئة عن ذلك التقرير، 

)، من المتوقع من الرئيس والمدير التنفيذي بدء 2011.10.28.22تقرر بموجب القرار رقم (
إذا تم إنھاء الخطة بشكل كاٍف قبل اجتماع مجلس  العمل فوراً وتقديم خطة تفصيلية للنظر بھا.

جتماع خاص إلى ، سيسعى مجلس اإلدارة إلى إضافة ا2011ديسمبر  8اإلدارة التاليالمحدد في 
  جدول مواعيده قبل ذلك التاريخ.
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  2011.10.28.22 – 2011.10.28.21حيثيات القرارين 

في سنغافورة، قرر مجلس اإلدارة بأنه سينظر بتقرير وتوصيات فريق عمل دعم الطلب 
بأن دعم الطلب  ICANNالمشترك. يعامل مجلس اإلدارة بجدية تأكيدات مجتمع 

بتوسعة  ICANNالجديد ويروج لھدف  gTLDبرنامج سيشجع تنوع المشاركة في 
نطاق نموذج تعدد المساھمين. في مداوالته، يوازن مجلس اإلدارة بين مسؤوليته المالية 

الجديد، والرغبة بتقديم برنامج دعم في الجولة األولى، والوقت  gTLDبإطالق برنامج 
مجلس اإلدارة بعد، ثمة الالزم للحصول على مزيد من التمويل. رغم عدم اكتمال حلول 

كما ھو منتطلب للتقييم ضمن تأكيد  رؤيا إلنجاز كٍل من ھذه األھداف الثالثة.
جزء من المزيد من  .DNSااللتزامات، لن يترتب عن ھذا تأثير على حماية واستقرار 

العمل المتطلب عبر ھذا القرار سيقيم تأثير ھذا العمل، ولكن ليس ثمة تأثير على موارد 
ICANN .المالية نتيجة لھذا اإلجراء الفوري  

  الجديدة gTLD اتصاالت خطة – ميزانية طلب  .3

، تبنى مجلس اإلدارة توصيات 2008في باريس في عام  ICANNحيث أنه، في اجتماع 
جديدة)، تشمل فترة  gTLDsبتقديم أسماء نطاقات مستوى أعلى عامة جديد (  GNSOسياسة 

  زيادة الوعي العالمي. اتصاالت ألربعة أشھر على األقل ل

http://www.icann.org/en/topics/new-الجديدة  gTLDخطة اتصاالت  حيث أنه،
en.pdf-30may11-plan-communications-gtlds-gtlds/new  تصف أنشطة

  الجغرافية. ICANNلتعليم والتواصل التي سيتم إجرائھا في كٍل من مناطق ا

ألف دوالر أمريكي لتمويل ھذه  805مبلغ  12وحيث أنه، تخصص ميزانية السنة المالية 
  الجھود.

وحيث أنه، أشار تخطيط وتنفيذ خطة االتصاالت إلى الحاجة إلى شركة عالقات عامة عالمية 
  بتحقيق ھذه الجھود. ICANNة بخدمة كاملة لضمان فعالي

التي تم تبنيھا لدعم جھود  ICANNوحيث أنه، يمكن إعادة تخصيص األموال في ميزانية 
  االتصاالت لمثبتة بحجة من دون التسّبب بأي تأثير جوھري على األداء في مجاالت أخرى. 

توصية ، وافقت لجنة المجلس المالية على ال2011أكتوبر  22وحيث أنه، باجتماعھا في 
  ألف دوالر أمريكي لتنفيذ خطة األعمال. 900تبلغ بموافقة المجلس على نفقات إضافية 

)، يوافق مجلس اإلدارة على نفقات إضافية تبلغ 2011.10.28.23تقرر بموجب القرار رقم (
ألف دوالر أمريكي لألشھر الثالثة المتبقية من خطة االتصاالت، ليتم  900ما يصل إلى 
شركة عالقات عامة عالمية، للعمل نحو تحقيق  ظيف بيرسين مارستيلير، وھياستخدامھا لتو

ھدف نشر الوعي العالمي حول نطاقات المستوى األعلى الجديدة بشكل يتسق مع أحكام خطة 
  االتصاالت.
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)، يمنح مجلس اإلدارة تفويضه إلى الرئيس 2011.10.28.24تقرر بموجب القرار رقم (
 gTLDبأية عقود الزمة لتحقيق األھداف المحددة في خطة اتصاالت والمدير التنفيذي للدخول 

  الجديدة إلى حد عدم تخطي قيمة ھذه العقود ميزانية خطة االتصاالت.

  2011.10.28.24 – 2011.10.28.23حيثيات القرارين 

الجديدة الذي ألزمه مجلس اإلدارة حالياً  gTLDتبلغ ميزانية برنامج اتصاالت 
ريكي. وكان ھذا الرقم مبني على أساس مسودة خطة اتصاالت ألف دوالر أم 805

  سابقة. 

ولكن الخطة الحالية ھي أكثر تكاليفاً وطموحاً. وھي مبنية على أساس أنه ينبغي أن 
يكون كل متقدم بطلب محتمل مطلعاً على فرص ومجازفات البرنامج، وبالتالي، فإنه 

قنوات اتصاالت متعددة. كما يھدف إلى تكوين الحد األقصى من الوعي عن طريق 
  تركز بشدة أكثر على الدول النامية.

  إن الخطة ھي مبنية على أساس أربعة جھود رئيسية: 

  األحداث العامة و"العروض المتنقلة" اإلقليمية. .1

البث التلفزيون وعبر اإلنترنت  -النشر بوسائل اإلعالم المحترمة  .2
  والمطبوعات.

  شبكات التواصل االجتماعي.  .3

  م العالمي عن طريق اإلعالنات المدفوعة.اإلعال .4

  ومضاعفة ھذه الجھود في أنحاء المجتمع.

ال تروج للطلبات لـ  ICANNالجديدة ھي محايدة بمضمونھا.  gTLDخطة اتصاالت 
gTLDs  الجديدة أو تدافع عن أية منظمة تتقدم بطلب. باألحرى، تقدمICANN 

  الجديد.  gTLDالمعلومات الضرورية وتنشر الوعي حول برنامج 

بأن توظيف شركة عالقات  ICANNحددت  إن الجھود الحالية ھي محدود النطاق.
بشكل أكبر سيضمن أن  ICANNعامة عالمية بخدمة كاملة لتنسيق جھود 

  الجديدة.  gTLDمن تحقيق ھدف خطة اتصاالت  ICANNتتمكن

ير، والتي شركة عالقات عامة محترمة عالمياً، وھي بيرسين مارستيل ICANNحددت 
من الشبكة  ICANNيمكنھا تقديم مجموعة واسعة من خدمات نشر الوعي. ستستفيد 

منھا ھي من  40دولة، وأكثر من  91الواسعة للشركة مع وجود راسخ في أكثر من 
 ICANNالدول النامية. وھذه األصول المحلية واإلقليمية ال تقدر بثمن. كما ستستفيد 

 ICANNات التواصل الرقمية واالجتماعية. ستحتفظ أيضاً من خبرة الشركة في شبك
  .الجديدة gTLD بالسيطرة اإلدارية على جميع جوانب التنفيذ لخطة اتصاالت
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إن توظيف شركة عالقات عامة عالمية من ھذا الحجم سيساھم بشكل كبير بتحقيق 
الجديدة. وبصفتھا أول خطة مشتقة عن برنامج  gTLDالنجاح في خطة اتصاالت 

gTLD  الجديد، فإن نجاح خطة اتصاالتgTLD  .الجديدة ھو أمر بالغ األھمية  

إن الموافقة على ھذا القرار سوف تؤثر بشكل إيجابي على المساءلة والشفافية في 
ICANN ’ عن طريق زيادة نشر المعلومات عالمياً حولICANN .لن يكون  نفسھا

  ام أسماء النطاقات.أي تأثير على حماية واستقرار ومرونة نظ لھذا اإلجراء

القائمة. سيتم تمويل  ICANNالجديدة ضمن ميزانية  gTLDسيتم تنفيذ خطة اتصاالت 
ھذه الجھود من األموال المخصصة للطوارىء، لذا لن تؤثر النفقات على قدرة 

ICANN .على العمل وتحقيق أھدافھا وغاياتھا  

  المراجعة بعد االستثمار سياسة تبني .4

المجلس المالية مراجعة خبير خارجي لسياسة االستثمار لضمان كونھا حيث أنه، طلبت لجنة 
  .ICANNمالئمة لـ 

، واستنتج بأن السياسة ICANNوحيث أنه، أنھى الخبير الخارجي مراجعته لسياسة استثمار 
  ھي شاملة وذات صياغة حيدة بشكل إجمالي.

االستثمار لضمان أن  وحيث أنه، يوصي الخبير الخارجي بإجراء بضعة تعديالت على سياسة
  تكون أقوى ما يمكن.

يصادق مجلس اإلدارة على سياسة استثمار  )،2011.10.28.25تقرر بموجب القرار رقم (
ICANN .ويتبنى التعديالت المقترحة على سياسة االستثمار  

  10.28.25 2011حيثيات القرار 

ستثمار، طلبت لجنة لال ICANNتعزيزاً إلجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بسياسة 
المجلس المالية من العاملين توظيف شركة استشارية لالسثمارات لمراجعة السياسة. 

شركة بريدج باي لخدمات االستشارات االستثمارية إلجراء  ICANNاختار موظفو 
مثل ھذه المراجعة. نتيجة لعملية المراجعة، أوصت بريدج باي بإجراء بضعة تعديالت 

إلى تعزيز االتساق مع إستراتيجية االستثمار، وإضافة أموال على السياسة تھدف 
مؤسسية مدمجة مثل مركبات االستثمار المؤھلة، وتمييز االستثمارات المسموحة 
لألموال التشغيلية واالحتياطية أكثر. كما راجعت بريدج باي مسائل أخرى متعلقة 

وضوابط المخاطر، الفصل بين الواجبات والمسؤوليات،  بالسياسة، وتشمل مايلي:
والمراقبة واإلبالغ وإجراءات استثناءات السياسة. ستمكن ھذه التوضيحات المتواضعة 

مدير االستثمار من االستغالل األمثل إلستراتيجية تخصيص األصول لألموال 
  االحتياطية بشكل محافظ ومضبوط من ناحية المخاطر.

ومن غير  مباشر على العامة.من غير المتوقع أن يكون للتغيير المقترح أي تأثير 
المتوقع أن يكون له أي تأثير مالي، أو أي تأثير على حماية واستقرار ومرونة نظام 

  أسماء النطاقات. 
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 Whois وتركيب مصطلحات حول واالستقرار للحماية االستشارية اللجنة تقرير توصيات .5

)SAC051(  

لمجتمع اإلنترنت، وھي جزء  على أنھا خدمة معلومات مھمة WHOISحيث أنه، تعتبر خدمة 
  .ICANN TLDمن جميع عقود 

  ھي معروفة منذ فترة.  WHOISوحيث أنه، عيوب بروتوكول 

االستشارية لألمن واالستقرار  ICANN، نشرت لجنة 2011سبتمبر  20وحيث أنه، في 
)SSACتقريراً بعنوان "تقرير (SSAC  عن مصطلحات وتركيب اسم النطاقWHOIS 
)SAC 051مل توصيات محددة تھدف إلى توضيح المصطلحات والتراكيب المتعلقة )، ويش

  .WHOISبالمناقشات حول 

يقر مجلس اإلدارة بموجب ھذا باستالم  )،2011.10.28.26تقرر بموجب القرار رقم (
SAC 051 ويشكر ،SSAC .ومساھمين آخرين على جھودھم بوضع ھذا التقرير  

يطلب مجلس اإلدارة من العاملين أن يضعوا،  )،2011.10.28.27تقرر بموجب القرار رقم (
بالتشاور مع المجتمع، خريطة طريق لتنسيق الحوارات الفنية والمتعلقة بالسياسة الالزمة لتنفيذ 

  . SAC 051التوصيات المبينة في 

يطلب مجلس اإلدارة من العاملين إرسال  )،2011.10.28.28تقرر بموجب القرار رقم (
SAC 051  االستشارية في إلى اللجانICANN  ،والمنظمات الداعمة لطلب النصيحة منھم

إلى فريق مراجعة  SAC 051، وإرسال SSACإن وجدت، فيما يتعلق بتنفيذ توصيات 
Whois.  

  2011.10.28.28 – 2011.10.28.26حيثيات القرارات 

  ]TBD[  

   ICANN وأخالقيات المصالح تضارب سياسة مراجعة .6

يق مستوى أعلى من المعايير األخالقية لضمان شرعية لتحق ICANNحيث أنه، تسعى 
  .ICANNواستمرارية نموذج تعدد المشاركين الذي تقدسه 

المؤسسية الحالية، كما ھو مبين في  ICANNوحيث أنه، وثائق أحكام 
overnance/http://www.icann.org/en/documents/g تتضمن سياسة تضارب ،

  المصالح وقانون السلوكيات للمجلس (بما في ذلك إرشادات أخالقية وأحكام متعلقة بالسرية).

لبرنامج  ICANNوحيث أنه، من الحيوي تقوية القوانين والممارسات الموضوعة مع اعتناق 
gTLD .الجديد  

ة لسياسة تضارب المصالح بإجراء مراجعات خارجية متعدد ICANNوحيث أنه، تتعھد 
  وقانون األخالقيات والصراعات والممارسات األخالقية األخرى الحالية.
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   إلى تلبية الجدول الزمني التالي: ICANNوحيث أنه، تھدف 

  2011ربع السنة الرابعة  - BGCاألبحاث والتحاليل، والمراجعة المبدئية من قبل  •

  2012نشر التعليقات العامة بحلول يناير  •

 للنظر بھا والحوار، وأية مراجعات متطلبة في فبراير BGCديم الملخصات إلى تق •
2012  

  2012 موافقة مجلس اإلدارة في مارس •

 ICANN، فإن ICANNوحيث أنه، أثناء انتظار توصيات محددة لتعزيز سياسات وممارسات 
خالقي جديد بشكل أ gTLDھي ملتزمة بإثبات أنھا ستعامل القرارات التي تعتمد أي طلب 
  وبحرص لتجنب حتى مجرد االشتباه بوجود تضارب مصالح. 

)، يعمل مجلس اإلدارة على بيان حول كيفية 2011.10.28.29تقرر بموجب القرار رقم (
جديدة معينة من المشاركة في المجادالت والقرارات  gTLDإقصاء مدراء مھتمين بطلبات 

  الجديد. gTLDالمتعلقة ببرنامج 

)، يطلب مجلس اإلدارة من الرئيس والمدير التنفيذي 2011.10.28.30ر (تقرر بموجب القرا
تقديم توجيھات حول اقتراح محدد بوضوح لتسھيل اتخاذ مجلس اإلدارة لمزيد من اإلجراءات 

  .2011ديسمبر  8حول مثل ھذا البيان باجتماع مجلس اإلدارة في 

  2011.10.28.30 – 2011.10.28.29حيثيات القرارين 

بشدة على الحاجة إلى تقوية  ICANNر األشھر القليلة الماضية، ركزت على مدا
المرتبطة بتضارب المصالح واألخالقيات والسرية وقانون  ICANNسياسات 

أثناء اجتماع سنغافورة، حدد الرئيس والمدير التنفيذي مثل ھذه  السلوكيات بشكل عام.
الجديد إلى مرحلة جديدة  gTLDالمسائل على أنھا بالغة األھمية نظراً لدخول برنامج 

باإلضافة إلى ھذا، يطالب  2011يونيو  20بعد موافقة مجلس اإلدارة، والتي تمت في 
أنھا يجب أن تسعى  ICANNبالتالي، حددت  المجتمع بمراجعة شاملة لھذه السياسات.

إلى تحقيق معيار ذھبي في كٍل من توثيق السياسات وااللتزام بالسياسات المرتبطة 
  ارب المصالح واألخالقيات والسرية وقانون السلوكيات.بتض

أنھا تسعى إلى تحقيقه، تتعھد  ICANNمن أجل تحقيق المعيار الذھبي الذي حددت 
ICANN  بإجراء مراحعات خارجية متعددة لممارساتھا األخالقية والمتعلقة بتصارب
عملنا الحالية، والتي  أوالً، ستراجع الشركة القانونية التابعة للمؤسسة وثائق المصالح.

و"كتيبات العاملين" لتقوية  "سياسات تضارب المصالح"، و"قانون السلوكيات" تشمل
ثانياً، ستراجع شركة  التركيز على أفضل الممارسات لتضارب المصالح واألخالقيات.

، وتقارن ICANN) وثائق ICANNقانونية جديدة ومستقلة (غير مشمولة بعمليات 
ICANN ثالثاً،  ت غير الربحية المشابھة وتقدم توصيات لتقوية أدائھا.مع المنظما

 ICANNمع مجموعة خبراء خارجيين لمراجعة وثائق وممارسات  ICANNستتعاقد 
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العالمية والممارسات  ICANNستركز ھذه المجموعة على وظائف  وتقديم التوصيات.
  المثلى للمنظمات الدولية األخرى.

 ICANN، فإن ICANNلتعزيز سياسات وممارسات  وأثناء انتظار توصيات محددة
جديد بشكل  gTLDھي ملتزمة بإثبات أنھا ستعامل القرارات التي تعتمد أي طلب 

بالتالي، أقرت  أخالقي وبحرص لتجنب حتى مجرد االشتباه بوجود تضارب مصالح.
ICANN  2011بھذا القرار، وستتخذ المزيد من اإلجراءات في ديسمبر.  

عن طريق مواجھة  ICANNاإلجراء سيؤثر بشكل إيجابي على مجتمع  إن اتخاذ ھذا
ھذه المسائل بشكل عاجل، وااللتزام بمواصلة ھذه الجھود لضمان شرعية واستمرارية 

. باإلضافة إلى ھذا، سيترتب عن ھذا ICANNنموذج تعدد المشاركين الذي تقدسه 
 دفع أجور المدققين الخبراء.ستكون ملزمة ب ICANNالقرارتأثيراً مالياً من ناحية أن 

  أي تأثير على حماية واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات. لن يكون لھذا اإلجراء

  المسجل اعتماد اتفاقية تعديالت  .7

دعم تعديالت اتفاقيات اعتماد المسجل  2009مارس  4في  GNSOحيث أنه، قرر مجلس 
)RAA كما ھي موثقة في (-list-http://gnso.icann.org/drafts/current

16dec08.pdf-amendments-raa-proposed ،وأوصى إلى المجلس بأن يتم تبنيھا ،
التي  وتحديد التعديالت RAAوبتشكيل فريق وضع مسودة لمناقشة المزيد من التعديالت على 

  تتطلب المزيد من اإلجراءات.

وحيث أنه، قدم المجلس تقريراً من فريق العمل يحدد أولويات التوصيات لمواضيع تعديل 
RAA.  

وحيث أنه، التقى ممثلي قوى تطبيق القانون في عدة مناسبات لوضع وتقديم توصيات لمواضيع 
ات من قبل اللجنة االستشارية تعديل اتفاقية اعتماد المسجل، وتمت المصادقة على تلك التوصي

  .ICANNالحكومية التابعة لـ 

  .RAAبشكل شامل عملية وضع واعتماد التعديالت على  GNSOوحيث أنه، ناقش 

ھو عنصر مھم في البرنامج لحماية المشتركين ووقاية  RAAوحيث أنه، مواصلة تطوير 
  استقرار إنترنت فردي تعاوني.

في مفاوضات للنظر بالتوصيات الحالية وتقديم  ICANNو gTLDوحيث أنه، يدخل مسجلو 
مجموعة مقترحة من التعديالت ذات المغزى للمصلحة العالمية العامة مع تحقيق ھدفّي الحفاظ 

  على حماية المشترك واالستقرار.

ببدء المفاوضات  ICANN)، يأمر مجلس إدارة 2011.10.28.31تقرر بموجب القرار رقم (
في كوستاريكا في  ICANNتقديم التعديالت المقترحة في اجتماع فوراً، بشكل سيؤدي إلى 

  .2012مارس 
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)، يجب أن يتضمن موضوع المفاوضات 2011.10.28.32تقرر بموجب القرار رقم (
، باإلضافة إلى مواضيع أخرى ستسعى إلى GNSOتوصيات فريق عمل قوى تطبيق القانون و

  .DNSتحقيق ھدفي حماية المشترك واستقرار 

)، كما يطلب مجلس اإلدارة وضع تقرير مسائل 2011.10.28.33بموجب القرار رقم (تقرر 
بأسرع وقت ممكن لمناقشة البنود المتبقية  GNSO) لـ PDPللتعھد بعملية وضع سياسة (

  المناسبة لعملية وضع السياسة.

  2011.10.28.33 – 2011.10.28.31حيثيات القرارات 

بته باستعجال ھذه المسألة. وضع فريق عمل من يرغب مجلس اإلدارة باإلعراب عن رغ
قائمة بتوصيات معينة لتعديل اتفاقية اعتماد المسجل  GNSOقوى تطبيق القانون و

RAA  لتوفير حماية أكبر للمسجلين والحد من اإلساءة. ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات حيال
وضات المباشرة بين ھذه التوصيات. ويطالب مجلس اإلدارة باتخاذ إجراءات. تعتبر المفا

  األطراف المتعاقدة وسيلة للوضع السريع لمجموعة من التعديالت للنظر بھا. 

، يطالب مجلس اإلدارة أيضاً بتقرير حول المسائل الستكشاف ICANNلصالح مجتمع 
بدائل السياسة لوضع التغييرات على اتفاقية اعتماد المسجل واإللزام بھا. كما يقر مجلس 

 ICANNبأنه ينبغي على مجلس إدارة  GACبيان البالغ الرسمي من اإلدارة ويقبل 
تناقش بفعالية  ICANNاتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أن عملية تعدد المشاركينلـ 

  كمسألة ذات صفة عاجلة. GACتلك المقترحات المعتمدة من قبل 

ة واستقرار لن يترتب عن ھذا القرار أي تأثير مالي، ولن يكون له أي تأثير على حماي
  ومرونة نظام أسماء النطاقات.

  GNSO لـ السياسة وضع عملية توصيات .8

) على وضع عملية وضع GNSO )PDP-WTحيث أنه، يعمل فريق عمل وضع سياسة 
  .ICANNتكون أكثر فعالية لتلبية احتياجات وضع السياسة لـ  GNSOسياسة جديدة ضمن 

التقرير النھائي لفريق عمل وضع  GNSO، راجع مجلس 2011أكتوبر  26وحيث أنه، في 
  سياسة، ووافق باإلجماع على التوصيات المذكورة في التقرير النھائي.

تعديل الملحق أ من لوائح  GNSOوحيث أنه، يتطلب تنفيذ تعديالت وضع السياسة لـ 
ICANN .الداخلية، والتعليقات العامة ھي ضرورية قبل النظر بھا من قبل مجلس اإلدارة  

)، يوافق مجلس اإلدارة على مباشرة فترة 2011.10.28.34جب القرار رقم (تقرر بمو
 ICANNيوماً على التعديالت المقترحة على الملحق أ من لوائح  30تعليقات عامة ال تقل عن 

  الداخلية.

  2011.10.28.34حيثيات القرار 

ماد ھذا القرار ھو ضروري للسماح لمجلس اإلدارة بالنظر بآراء المجتمع قبل اعت
يتم تقديم المراجعات المقترحة عن طريق  الداخلية. ICANNالتعديالت على لوائح 
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كما ھو متطلب للتقييم  وھي نتيجة عمل فريق عمل من المجتمع. GNSOمجلس 
، وال أي تأثير DNSضمن تأكيد االلتزامات، ليس ثمة تأثير حماية أو استقرار على 

  رار.المالية نتيجة لھذا الق ICANNعلى موارد 

  اإلفريقي االتحاد من رسمي بالغ استالم .9

حيث أنه، عقد وزراء اإلعالم واالتصاالت اإلفريقيين، تحت رعاية االتحاد اإلفريقي وحكومة 
للتحضير الجتماع  2011 أكتوبر 21-19السنغال اجتماعاً وزارياً في داكار في السنغال، من 

ICANN في داكار. 42الـ  
  

عالم واالتصاالت حول مسائل أحكام اإلنترنت التي تھمھم وتھم وحيث أنه، تداول وزراء اإل
  شعب إفريقيا.

  
وحيث أنه، أصدر وزراء اإلعالم واالتصاالت عند نھاية االجتماع بالغاً رسمياً يتضمن طلبات 

ونموذج تعدد  ICANN، وتعھدوا به بدعم إفريقيا ألعمال ICANNإلى مجلس إدارة 
  المشاركين.

  
)، يلتزم مجلس اإلدارة بمراجعة والنظر في كٍل 2011.10.28.35ر رقم (تقرر بموجب القرا

   طلباً المتقدم به في البالغ الرسمي. 12من الـ 

  

*مالحظة: متى أتيح األمر، يتم تقديم مسودة حيثية بقرارات مجلس اإلدارة بموجب القرار ذي الصلة. (
  ه مع محضر اجتماع المجلس.)وتعتبر مسودة الحيثيات غير نھائية حتى يتم الموافقة علي


