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

)، بموافقة مجلس اإلدارة على محضري اجتماعي 2015.09.28.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2015یولیو  28و 16المنعقدین بتاریخ  ICANNمجلس إدارة 

 لمعلومات االتصال GNSOالترجمة والترجمة الصوتیة لتوصیات مجلس  .ب 

) حول سیاسة PDPعملیة لوضع السیاسات ( 2013یونیو  13في  GNSOحیث أطلق مجلس 
النقل بین أمناء السجالت بخصوص الترجمة والترجمة الصوتیة والتعامل مع مسألتین للمیثاق، 

http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-منصوص علیھا فيوال
en.pdf-20nov13-charter-contact ]PDF ،185 .[كیلوبایت 

المنصوص علیھا على النحو  PDPخطوات عملیة وضع السیاسة  PDPوحیث تبعت عملیة 
 .2015یونیو  12المحدد في اللوائح، األمر الذي نتج عنھ تقریر نھائي تم تسلیمھ بتاریخ 

) قد توصلت إلى WGحیث إن مجموعة عمل الترجمة والترجمة الصوتیة لمعلومات االتصال (
 1جماع على التوصیات الست الباقیة.اإلجماع حول توصیتھا األولى باإلضافة إلى اإل

بمراجعة ومناقشة توصیات مجموعة عمل الترجمة والترجمة الصوتیة  GNSOوحیث قام مجلس 
باإلجماع وبأغلبیة األصوات  2015یونیو  24لمعلومات االتصال، وأنھ قد اعتمد التوصیات في 

 ).http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20150624-3 (انظر:

وتخطى حدود التصویت المطلوبة (أي بأغلبیة ساحقة)  GNSOوحیث حقق تصویت مجلس 
 .ICANNرض التزامات جدیدة على األطراف المتعاقدة مع لف

، تم تخصیص فترة للتعلیق على التوصیات التي تم GNSOوحیث إنھ وبعد تصویت مجلس 
https://www.icann.org/public-اعتمادھا، وتم تلخیص التعلیقات والنظر فیھا (

en-29-06-2015-recommendations-contact-comments/transliteration.( 

دارة لتوصیات سیاسة مجلس )، اعتماد مجلس اإل2015.09.28.02تقرر بموجب القرار رقم (
GNSO  حول الترجمة والترجمة الصوتیة لمعلومات االتصال وفًقا لما ھو معروض في التقریر
 النھائي.
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)، أنھ یوّجھ المدیر التنفیذي، أو من ینوب (ینوبون) 2015.09.28.03تقرر بموجب القرار رقم (
عة التواصل والتعاون مع فریق عنھ بالتفویض، بوضع وإكمال خطة تنفیذ لھذه التوصیات ومتاب

 مراجعة التنفیذ والمجتمع بشأن أعمال التنفیذ.

 2015.09.28.03 – 2015.09.28.02حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

التدویل المتواصل ألسماء النطاقات الدولیة یعني أن قسًما كبیًرا للغایة من مستخدمي اإلنترنت ال 
األمریكي، وھو المصطلح الفني للنص المستند  ASCIIیستخدمون (أو حتى غیر ملمین) بنظام 

 .إلى الحروف الالتینیة المستخدم باللغة اإلنجلیزیة والعدید من اللغات األوروبیة الغربیة

وتعتبر دقة واتساق بیانات معلومات االتصال من األمور الضروریة لجعلھا مصدًرا مفیًدا لمن 
یسعون للحصول على تلك المعلومات فیما یخص مسجلي أسماء النطاقات. وقد نظرت مجموعة 

عمل وضع السیاسات في المشكلة الرئیسیة الخاصة بالبیانات المترجمة و/أو المترجمة صوتَيً◌ا 
یانات المقدمة في النص المعروف جیًدا للمسجل والذي یرجح أنھ سیقدم ھذه المتطلبات، مع أو الب

األخذ في االعتبار في نفس الوقت مقدار الطلبات المقدمة للحصول على تلك البیانات والتكالیف 
 المرتبطة بالترجمة والترجمة الصوتیة الشاملة.

لترجمة والترجمة الصوتیة على الدعم باإلجماع وقد حظي التقریر النھائي لعملیة وضع سیاسات ا
على توصیتھ األولى باإلضافة إلى الدعم الكامل على التوصیات الست المتبقیة. كما قد حصل على 

 .GNSOالدعم الشامل من مجلس 

 ICANNوبعد إغالق فترة التعلیق العام، فإن الخطوة التالیة الموضحة في الملحق أ من لوائح 
 والتي تتعلق بالتوصیات. ICANNعتبارات التي تم مراعاتھا من قبل مجلس الداخلیة ھي اال

 ما المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

 یتم تبني توصیات السیاسة التالیة:

توصى مجموعة العمل بأنھ ال ُیحّبذ جعل تحویل معلومات جھات االتصال أمًرا  1التوصیة رقم 
أو أي  Whoisیة في إجرائھ لغرض معین خارج إلزامًیا. وألي أطراف تطالب بالتحویل الحر

). وإن لم یضطلع بھ أمین RDAPنظام بدیل، مثل بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل (
 ) طوًعا؛ یقع عبء التحویل على عاتق الطرف الطالب.5السجل/السجل (راجع التوصیة رقم 

بدیل قادًرا على  Whoisعلى الرغم من مالحظة ضرورة أن یكون أي نظام  2التوصیة رقم 
، توصي مجموعة ASCIIاستقبال اإلسھامات في صورة معلومات جھات اتصال نصیة خالف 

العمل بتخزین حقول بیاناتھا وعرضھا بطریقة ُتتیح سھولة تحدید ما تمّثلھ إدخاالت البیانات 
 م المسجل.المختلفة فضالً عن اللغة (اللغات)/النص (النصوص) الُمستخدمة من قبل صاحب االس

توصي مجموعة العمل بجواز اختیار اللغة (اللغات) والنص (النصوص)  3التوصیة رقم 
 .gTLDالمدعومان للمسجلین لتقدیم بیانات معلومات جھات اتصالھم وفًقا لنماذج أعمال مقّدم 

توصي مجموعة العمل بضمان توافق حقول البیانات مع المعاییر الواردة في  4التوصیة رقم 
) وسیاسة اإلجماع ذات الصلة وسیاسة المعلومات اإلضافیة RAAیة اعتماد أمین السجل (اتفاق

وأي سیاسات أخرى قابلة للتطبیق، وذلك بصرف النظر عن اللغة  WHOIS (AWIP)لنظام 



ق على بیانات معلومات جھات االتصال الُمدخلة،  (اللغات)/النص (النصوص) المستخدمة. وُیصدَّ
تفاقات سالفة الذكر، ویجب أن تكون اللغة/النص المستخدم قابالً للتعریف وفًقا للسیاسات واال

 بسھولة.

توصي مجموعة العمل بأّنھ إذا جرى تحویل معلومات جھات االتصال، وإذا كان  5التوصیة رقم 
البدیل قادًرا على عرض أكثر من مجموعة بیانات واحدة لكل إدخال صاحب اسم  Whoisنظام 

یل ھذه البیانات على أنھا حقول إضافیة (باإلضافة إلى حقول النصوص المحلیة مسجل؛ فینبغي تمث
الموثوقة المقّدمة من قبل المسجل) وأن یجري تحدید ھذه الحقول على أّنھا متحّولة وكذلك اإلشارة 

 إلى مصدرھا (مصادرھا).

ل المثال بدیالً مرًنا، على سبی Whoisتوصي مجموعة العمل بأن یظل نظام  6التوصیة رقم 
RDAP بحیث یمكن إضافة معلومات جھات االتصال الواردة في النصوص/اللغات الجدیدة ،

 ومضاعفة قدرتھا اللغویة/النصیة الستقبال بیانات معلومات المحتوى وتخزینھا وعرضھا.

األخرى  Whoisُتوصى مجموعة العمل بالتنسیق بین ھذه التوصیات وتعدیالت  7التوصیة رقم 
من استقبال  Whoisلك ضرورًیا وتنفیذھا و/أو تطبیقھا بمجرد َتمُكن نظام استبدال حیثما كان ذ

 وتخزینھا فضالً عن إمكانیة تشغیلھا. ASCIIالرموز غیر المتعلقة بـ 

، فإن مسألة من 7إلى  1استناًدا إلى التوصیات من رقم  النتیجة فیما یتعلق بمسألة المیثاق الثاني
ء الترجمة أو الترجمة الصوتیة لمعلومات جھات االتصال إلى نص الذي ینبغي أن یتحمل أعبا
 واحد مشترك محل نقاش.

، وكان نصھ على النحو التالي: یوصي عضو مجموعة العمل بیان أقلیة 1صاحب التوصیة رقم 
بیتر ریندفورث، تماشًیا مع المنصب الذي حددتھ لھ دائرتھ االنتخابیة، وھي دائرة الملكیة الفكریة 

ICP)(،2  بالترجمة اإللزامیة و/أو النقل الحرفي (تحویل) معلومات جھات االتصال في جمیع
 ).gTLDنطاقات المستوى األعلى العامة (

ھا معلومات جھات االتصال باللغة المحلیة وبالرغم من موافقتھ على أن ھناك حاالت تكون فی
للمسجل ھي اإلصدار األولي، مثل تحدید المسجل تمھیًدا التخاذ إجراء قانوني محلي، فھناك عدد 

العالمي الوصول للبیانات بطریقة موحدة قدر اإلمكان،  WHOISمن المواقف یتیح فیھا بحث 
ا المتمثلة في توفیر الشفافیة والمساءلة وھو أمر ضروري لخدمة تسجیل البیانات كي تحقق أھدافھ

[من التقریر النھائي] والذي یشرح حجج مجموعة العمل  5.1.1في نظام اسم النطاق. راجع أیًضا 
 الداعمة للتحویل اإللزامي لمعلومات جھات االتصال في جمیع نطاقات المستوى األعلى العامة.

 ؟من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم

جرى التشاور االعتیادي مع أصحاب المصلحة خالل مدة عمل عملیة وضع السیاسات، السیما 
)، باإلضافة إلى فترة التعلیق 51و 50و 49رقم  ICANN(اجتماع  ICANNخالل اجتماعات 

 .Uقبل نظر مجلس اإلدارةU وأیًضا Uالتقریر األوليU، وعلى Uتقریر المشكالت األوليU العامة على

 ما المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

المخاوف الرئیسیة التي طرحھا المجتمع تمثلت في أن وجود قاعدة بیانات متعددة النصوص / 
متعددة اللغات سوف یؤدي إلى مستوى أقل من حیث الشفافیة ألن النصوص بخالف النصوص 

الالتینیة قد تكون أقل فھًما بالنسبة لغالبیة مستخدمي اإلنترنت. كما أنھا سوف تقلل من قدرة البحث 
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یتھم بالنسبة للبیانات. وقد كان ھناك تخّوف أیًضا من أن المسجلین المحتالین بإمكانھم إخفاء ھو
 خلف النصوص/اللغات المختلفة.

 ما المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

إلى مجلس اإلدارة،  GNSOاستعرض مجلس اإلدارة التقریر النھائي، وتقریر توصیات مجلس 
 باإلضافة إلى ملخص عن التعلیقات العامة وردود فریق العمل على ھذه التعلیقات.

 بالنسبة لمجلس اإلدارة؟ما البنود ذات األھمیة 

لوضع السیاسات كما ھو مبین في الملحق أ بلوائح  GNSOلقد ُوضعت التوصیات باتباع عملیة 
ICANN  الداخلیة، وقد نالت الدعم باإلجماع من مجلسGNSO كما ھو مبین في لوائح .
ICANN  الداخلیة، فإن دعم األغلبیة الساحقة بمجلسGNSO  باإلجماع للمقترح (صوت

مجلس لصالحھ باإلجماع) ُیلزم مجلس اإلدارة بتبني التوصیة بتصویت یبلغ أكثر من الثلثین، ال
. ICANNأو  ICANNواتخذ مجلس اإلدارة قراره بأن السیاسة لیست من صالح مجتمع 

باإلضافة إلى ذلك، فإن مواصلة عملیة التدویل لنظام أسماء النطاقات من النواحي الھامة بالنسبة 
. فللتوصیات إمكانیة تحسین سھولة استخدام ودقة بیانات معلومات االتصال من ICANNألعمال 

 عالمي ودولي بحق. DNSخالل نظام 

 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

 تشمل بعض التأثیرات اإلیجابیة المحددة في التقریر النھائي (على سبیل المثال ال الحصر) ما یلي:

  سوف تكون للمسجلین غیر الملمین بلغةUS-ASCII  القدرة على تسجیل أسماء
 النطاقات من خالل استخدام النص األكثر شیوًعا بالنسبة لھم؛

  أمناء السجالت غیر مخبرین على ترجمة البیانات وترجمتھا صوتًیا لكن یجب علیھم
القرار الخاص  - توثیق البیانات بصرف النظر على ماھیة البیانات التي یدعمونھا

 بمن ھم الذین سیخضعون للتنظیم بموجب العرض والطلب؛

  لن تزید تكالیف التسجیل ألن مطالبة أمناء السجالت بترجمة جمیع بیانات معلومات
سوف تؤدي بشكل حتمي إلى تكالیف  3االتصال وترجمتھا صوتًیا إلى نص واحد

 یمكن تمریرھا إلى المسجلین؛

  السماح للمسجلین باستخدام اللغة / النص الذي یألفونھ أكثر عند تسجیل النطاقات سوف
 یكون لھ تأثیر إیجابي على دقة البیانات.

 تشمل بعض التأثیرات السلبیة المحددة في التقریر النھائي ما یلي:

  من یسعون للبحث في بیانات معلومات االتصال والعمل بنظامUS-ASCII  قد
یضطرون لترجمة البیانات أو ترجمتھا صوتًیا لكي تكون لھم القدرة على االتصال 
بالمسجلین (على الرغم من صحة ذلك بالنسبة لمن یبحثون على المعلومات لكنھم 

والترجمة الصوتیة حتى وإن كانت الترجمة  US-ASCIIغیر ملمین بنظام 
 إلزامیة).

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

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-09-28-en%23foot3


. قد یتعین على ذلك األعضاء في المجتمع والجمھور ICANNال توجد أیة تأثیرات مالیة على 
األوسع سداد رسوم مقابل الترجمة والترجمة الصوتیة المحترفة لمعلومات االتصال. وعلى الرغم 

إذا  -من ذلك، تقف ھذه التكالیف في تناقض تام مع التكلیف المحتملة التي سوف تحدث في حالة 
إجراء ترجمة أو ترجمة صوتیة لكل جھة اتصال  كان من الواجب -كنت مقیًدا بمطلب شامل 

 .US-ASCIIمقدمة بنص غیر نظام 

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

. وعلى الرغم من ذلك US-ASCIIالحالي غیر مخصص لنصوص غیر  WHOISبروتوكول 
یتم طرحھ في الوقت الحالي كبدیل لنظام ) RDAPفإن بروتوكول الوصول لبیانات التسجیل (

WHOIS  كما أنھ (بروتوكولRDAP متوافق تماًما مع النصوص المختلفة. وبمجرد تنفیذ (
 - US-ASCIIأو أي بدیل آخر لھ القدرة على التعامل مع النصوص غیر  - RDAPبروتوكول 

إذا  DNSیما یخص نظام لن تكون ھناك أیة مشكالت من حیث الحمایة أو االستقرار أو المرونة ف
 وافق مجلس اإلدارة على التوصیات المقترحة.

 CAT.تجدید اتفاقیة سجل  .ج 

 2015یولیو  7إلى  2015مایو  28فترة تعلیق عامة تبدأ اعتباًرا من  ICANNحیث بدأت 
>en-28-05-2015-renewal-comments/cat-https://www.icann.org/public< 

 CAT.باسم TLDحول التجدید المقترح التفاقیة السجل لنطاق 
>en-25-02-0122-pages/cat-https://www.icann.org/resources/unthemed<. 

تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل اتفاقیة سجل  CATوحیث إن التجدید المقترح التفاقیة سجل .
.CAT  متوازیة مع النموذج الخاص باتفاقیة سجلgTLD .الجدیدة 

یولیو  7وحیث تم إغالق منتدى التعلیقات العامة حول التجدید المقترح التفاقیة السجل بتاریخ 
) تعلیًقا، سواء من األفراد والمنظمات/المجموعات. 15خمسة عشر ( ICANNمع تلقي  2015

 وقد تم تقدیم ملخص وتحلیل بالتعلیقات إلى مجلس اإلدارة.

 .Whoisیث تشمل األحكام الحالیة فیما یخص وحیث تم تحدیث تجدید اتفاقیة السجل بح

التفاقیة سجل U )، اعتماد التجدید المقترح2015.09.28.04تقرر بموجب القرار رقم (
UCAT. ]PDF ،621 لرئیس والمدیر التنفیذ أو من ینوب (ینوبون) عن كیلوبایت] والترخیص ل

 باتخاذ اإلجراءات التي یرونھا مناسبة من أجل إبرام وتحریر االتفاقیة.

 2015.09.28.04حیثیات القرار 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

سبتمبر  23في  Uاتفاقیة سجلU ("مشغل السجل") Fundació puntCATمع  ICANNأبرمت 
السابقة  CAT. تنتھي فترة اتفاقیة سجل .CATمن أجل تشغیل نطاق المستوى األعلى . 2005

اتفاقیة السجل" أو . وقد تم نشر التجدید المقترح التفاقیة السجل ("تجدید 2015دیسمبر  19في 
. وفي ھذا الوقت، یوافق مجلس 2015یولیو  7و 2015مایو  28"االتفاقیة") للتعلیق العام بین 

بمعرفة مشغل  CATاإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل لمواصلة تشغیل نطاق المستوى األعلى .
 السجل.

https://www.icann.org/public-comments/cat-renewal-2015-05-28-en
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 ما المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

معتمدة من مجلس اإلدارة على أحكام معدلة من أجل جعل االتفاقیة وتشتمل اتفاقیة السجل الجدیدة ال
الجدیدة. وتشمل التعدیالت: تحدیث المواصفات  gTLDمتوافقة مع نموذج اتفاقیة سجل نطاقات 

كالتزامات للمصلحة العامة (والتي تخضع لإلنفاذ  GACالفنیة والمطالبة بتضمین بعض ضمانات 
تزامات المصلحة العامة)؛ والمطالبة باستخدام أمناء السجالت بموجب إجراءات تسویة نزاعات ال

بعد الوصول إلى عتبة محددة؛ باإلضافة إلى  2013لسنة بموجب اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت 
 تحدیث رسوم السجالت.

، تم تضمین Uنطاق تحت رعایةU ، وھوCAT.ولمراعاة الطبیعة الخاصة لنطاق المستوى األعلى 
ل وذلك في اتفاقیة السج 2005Uسبتمبر  23المرعي في  TLDاتفاقیة سجل U أحكام ذات صلة من

الجدیدة. وعلى وجھ الخصوص، فإن األحكام الواردة في المیثاق والتي تحدد المجتمع اللغوي 
والثقافي الكتالوني على اإلنترنت والتي تندرج في إطار معنى المجتمع وجدیرة بالتسجیل فھي 

. كما یعكس تجدید اتفاقیة السجل الموافقات السابقة فیما یخص 12محددة في المواصفة رقم 
 ماء المحجوزة.األس

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

مایو  28المقترح من  CAT.فترة تعلیقات عامة حول تجدید اتفاقیة سجل  ICANNأجرت 
، وأعقب ذلك تلخیص وتحلیل للتعلیقات. باإلضافة إلى ذلك، شاركت 2015یولیو  7حتى  2015

ICANN  في مفاوضات ثنائیة مع مشغل السجل من أجل االتفاق على مجموعة األحكام المقرر
 تضمینھا في تجدید اتفاقیة السجل المنشورة للتعلیق العام.

 ما المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

) عضًوا من المجتمع في فترة التعلیقات العامة. طرح أعضاء 15وقد شارك خمسة عشر (
 ثالثة مخاوف رئیسیة في تعلیقاتھم:المجتمع 

  نقل نطاقاتTLD  القدیمة من اتفاقیة سجل نطاقاتgTLD  الجدیدة: عبرت بعض
الستخدام اتفاقیة سجل  ICANNالتعلیقات العامة عن مخاوف فیما یخص عملیة 

الجدیدة كنقطة بدایة من أجل تجدید اتفاقیات السجل لنطاقات  gTLDنطاقات 
gTLD ح ھؤالء المعلقون بأن اتخاذ ھذا الموقف لھ تأثیر على تحویل القدیمة. ویقتر

الجدیدة (على  gTLDإجراءات تسویة نزاعات التزامات المصلحة العامة لنطاقات 
سبیل المثال إجراءات تسویة نزاعات التزامات المصلحة العامة لما بعد تفویض 

مة) باإلضافة إلى العالمة التجاریة وإجراءات فض نزاعات التزامات المصلحة العا
) في سیاسات اإلجماع الفعلیة دون اتباع اإلجراءات URSالتعلیق السریع الموحد (

إلنشائھا. وعلى الجانب اآلخر، أیدت تعلیقات  ICANNالمنصوص علیھا في لوائح 
للحصول على االتساق عبر اتفاقیات السجل وأشارت إلى أن  ICANNأخرى سعي 

 تفاقیة یعد جزًءا من المفاوضات األحادیة المسموح بھا.االنتقال إلى شكل جدید من اال

 ) تضمین التعلیق السریع الموحدURS وإجراء حل نزاعات العالمات التجاریة (
)PDDRP في تجدیدات نطاقات (TLD  القدیمة التي تمر بعملیة وضع للسیاسات
)PDP غالبیة التعلیقات الواردة عبرت عن اعتراضھم على تضمین تعلیق :(URS 

یمكن أن تصبح سیاسة  URS، بدعوى أن CATفي التجدید المقترح التفاقیة سجل .
) من خالل مجتمع PDPإجماع فقط بعد مشاركة عملیة كاملة لوضع السیاسات (

. كما اقترح ھؤالء المعلقون بأن فرض ICANNأصحاب المصلحة الكامل في 
URS  على نطاقاتgTLD خل غیر مقبول من القدیمة من خالل عملیة تعاقد ھو تد

http://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/
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فریق العمل في عملیة صنع السیاسات. وعلى الجانب اآلخر، عبرت بعض التعلیقات 
في تجدید اتفاقیة السجل، مقرة بأن للسجالت حریة  URSعن تأییدھا لتضمین عملیة 

 .PDPأعلى أو أسفل الحد األدنى لسبل حمایة الحقوق وال تستدعي إجراء عملیة 

 ستعرضھا مجلس اإلدارة؟ما المواد المھمة التي ا

كجزء من مداوالت مجلس اإلدارة، فقد استعرض مواد متنوعة، تشمل على سبیل المثال ال الحصر 
 المواد والمستندات التالیة:

 . اتفاقیة تجدید نطاقCAT  المقترحة ومالحقھا
>-renewal-comments/cat-https://www.icann.org/public

en-28-05-2015< 

 التعلیقات العامة 

  ملخص وتحلیل التعلیقات العامة
>-https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued

en.pdf-18aug15-renewal-cat-comments-report] <PDF ،
 كیلوبایت] 512

  تقریر فریق مراجعة التنفیذ
-final-gtlds/irt-https://archive.icann.org/en/topics/new IRT:

en.pdf-29may09-protection-trademark-report ]PDF ،
 كیلوبایت] 299

  تقریرSTI: -2009-2-https://www.icann.org/news/announcement
en-17-12 

 . اتفاقیة سجلPRO  الحالیة
>-pages/cat-.org/resources/unthemedhttps://www.icann

en-25-02-2012< 

  2014ینایر  9بتحدیث  -اتفاقیة سجل القاعدة 
>

ts/agrhttp://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreemen
en.pdf-09jan14-approved-eement] <PDF ،651 [كیلوبایت 

  جلسة عملGNSO  في اجتماع  2015یونیو  21رقمICANN  في بوینس  53رقم
 :)GNSOإلى  GDDآیرس (تحدیث 

-gnso-https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/sun<
>en-21jun15-1-working-gnso-working/audio 

 ما العناصر التي رآھا مجلس اإلدارة ذات أھمیة؟

تناول مجلس اإلدارة بعنایة التعلیقات العامة الواردة لتجدید اتفاقیة السجل، باإلضافة إلى ملخص 
وتحلیل لتلك التعلیقات. كما نظر مجلس اإلدارة في األحكام التي وافق علیھا مشغل السجل كجزء 

ا . وفي حین أقر مجلس اإلدارة بالمخاوف التي عبر عنھICANNمن المفاوضات األحادیة مع 
في اتفاقیة تجدید السجل،  URSبعض أعضاء المجتمع فیما یخص تضمین التعلیق السریع الموحد 

https://www.icann.org/public-comments/cat-renewal-2015-05-28-en
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في اتفاقیة تجدید السجل تستند إلى مفاوضات ثنائیة بین  URSیشیر مجلس اإلدارة إلى أن تضمین 
ICANN  ومشغل السجل الحالي، حیث عبر مشغل السجل عن اھتمامھ بتجدید اتفاقیة السجل
 الجدیدة. gTLDبھ استناًدا إلى اتفاقیة سجل الخاصة 

تمت التوصیة بھ من جانب فریق  URSویشیر مجلس اإلدارة إلى أن التعلیق السریع الموحد 
الجدیدة.  gTLD) لجمیع نطاقات RPM) كآلیة إلزامیة لحمایة الحقوق (IRTتوصیات التنفیذ (

بتقدیم وجھة نظرھا حول ما إذا كانت ھناك آلیات محددة مقترحة لحمایة  GNSOتمت مطالبة 
حول طرق  GNSO) كانت متسقة مع السیاسة المقترحة من جانب URSالحقوق (المضمنة في 

الجدیدة وما إذا كانت الخیار المناسب والفعال لتحقیق المبادئ واألھداف المقررة  gTLDنطاقات 
یجب أن  URSفي ھذه المسألة وتوصلت إلى أن "استخدام  STI. وقد نظرت GNSOمن جانب 

أقرت  GNSOالجدیدة". أي أن  gTLDالمطلوبة لجمیع نطاقات  RPMیكون آلیة لحمایة حقوق 
 لم تكن غیر متسقة مع أي من توصیات السیاسة الحالیة الخاصة بھا. URSبأن 

ھنا، بما في ذلك مراجعة من خالل العملیة المشار إلیھا  URSوعلى الرغم من وضع وتعدیل 
القدرة على جعلھا  ICANN، فقد تم اعتمادھا كسیاسة إجماع ولیس لـ GNSOعامة ومناقشة في 

الجدیدة المتقدمین خالل جولة  gTLDبخالف مقدمي طلبات نطاقات  TLDإلزامیة ألي نطاقات 
 .2012الجدیدة لسنة  gTLDنطاقات 

وطبًقا لذلك، فإن موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل لیست بمثابة نقلة من أجل جعل 
URS  إلزامیة ألي من نطاقاتTLD  القدیمة، ولن یكون من المناسب القیام بذلك. وفي حالة

كجزء من المقترح المقدم في  URSفي التعلیق السریع الموحد  CAT.تطویر تضمین نطاق 
 .ICANNالثنائیة بین مشغل السجل و المفاوضات

الجدیدة إلى  gTLDباإلضافة إلى ذلك، فقد نظر مجلس اإلدارة في التعلیقات الخاصة بنقل نطاقات 
شكل جدید من اتفاقیة السجل. ویشیر مجلس اإلدارة إلى أن اتفاقیة السجل الحالیة تنص على تجدید 

ء بعض المتطلبات. وتخضع اتفاقیة التجدید افتراضي لالتفاقیة عند انتھائھا بحیث یتم استیفا
ومشغل السجل. أما شروط  ICANNللتفاوض على شروط التجدید المقبولة بشكل معقول لـ 

التجدید التي یوافق علیھا مجلس اإلدارة فھي نتیجة المفاوضات الثنائیة المطلوبة في اتفاقیة السجل 
المقررة.  GNSOلسجل لن یكون مخالًفا لسیاسة الحالیة، واالنتقال إلى الشكل الجدید من اتفاقیة ا

ووفقا لما ھو محدد أدناه، فإن الشكل الجدید من اتفاقیة السجل تنص على بعض المزایا التشغیلیة، 
باإلضافة إلى المزایا المقدمة للمسجلین ومجتمع اإلنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، 

، وقدرة 2013موجب اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة والتي تطالب باستخدام أمناء سجالت ب
ICANN  على تعیین مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ

 بالنسبة لخدمة معینة في السجل.

 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

ي لمشغل السجل بموجب اتفاقیة تجدیًدا لألداء الحال ICANNوكجزء من عملیة التجدید، أجرت 
 الحالي. وتبین أن مشغل السجل قد استوفى بصورة أساسیة التزاماتھ التعاقدیة. CAT.سجل 

كما أن موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل یقدم أیًضا مزایا فنیة وتشغیلیة إیجابیة. 
وارئ لوظائف السجل، یوافق وبموجب اتفاقیة السجل، في حالة الوصول إلى أي من عتبات الط

، TLDتعیین مشغل سجل مؤقت للسجل الخاص بنطاق  ICANNمشغل السجل على أنھ یجوز لـ 
وھو ما سوف یحد من المخاطر على استقرار وأمن نظام أسماء النطاقات. باإلضافة إلى ذلك فإن 

ا في اتفاقیة إكساب المھارات الفنیة لمشغل السجل من أجل االمتثال لألحكام المنصوص علیھ
الجدیدة سوف یتیح للسجل استخدام عملیات موحدة وتلقائیة، وھو ما سیسھل عمل  gTLDنطاقات 



. یشمل تجدید اتفاقیة السجل أیًضا الضمانات في صورة التزامات للمصلحة العامة في TLDنطاق 
 .11المواصفة رقم 

مسجلین. سوف یوفر النقل إلى وسوف تكون ھناك أیًضا تأثیرات إیجابیة على أمناء السجالت وال
الجدیدة اتساًقا عبر جمیع السجالت بما یؤدي إلى بیئة أكثر قدرة على التنبؤ  gTLDاتفاقیة سجل 

بھا للمستخدمین النھائیین وأیًضا الحقیقة بأن التجدید المقترح التفاقیة السجل یتطلب بأن یستخدم 
طرًفا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل ویكونون  ICANNمشغل السجل أمناء سجالت معتمدین من 

)RAA فقط سوف توفر المزید من المزایا ألمناء السجالت والمسجلین. 2013) لسنة 

الجدیدة لمشغل السجل اعتماد آلیات  gTLDحمایة مالكي الحقوق: سوف تسمح اتفاقیة نطاقات 
 جدیدة لحمایة الحقوق من أجل حمایة أصحاب الحقوق.

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

 CATلتجدید اتفاقیة سجل . ICANNال یوجد أي تأثیر مالي كبیر متوقع في حال اعتماد 
فقة على تجدید اتفاقیة السجل، المقترح. وتجدر اإلشارة إلى أنھ على الرغم من أنھ نتیجة الموا

دوالر  56,000دوالر أمریكي إلى  112,000تنخفض الرسوم السنویة المتوقعة للسجل من 
أمریكي. التأثیر المالي االسمي یتمثل في المقاصة من خالل المزایا اإلضافیة للمسجلین ومجتمع 

دام أمناء سجالت بموجب اإلنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تطالب باستخ
على تعیین مشغل سجل مؤقت في  ICANN، وقدرة 2013اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة 

 حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ بالنسبة لخدمة معینة في السجل.

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

إذا  DNSأیة مشكالت متوقعة تتعلق باألمن أو االستقرار أو المرونة فیما یخص نظام  ال توجد
المقترح. وفي الواقع، تشمل اتفاقیة السجل  CATعلى تجدید اتفاقیة سجل . ICANNوافقت 

المجددة المقترحة بنوًدا تھدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معینة 
، فقد نشرت ICANN. كجزء من الوظیفة اإلداریة التنظیمیة لمنظمة DNSتقرار تھدد أمن أو اس

ICANN  2015مایو  28مسودة تجدید اتفاقیة السجل للتعلیق العام في. 

 TRAVEL.تجدید اتفاقیة سجل  .د 

 2015یولیو  5إلى  2015مایو  12فترة تعلیق عامة اعتباًرا من  ICANNحیث بدأت 
>en-12-05-2015-renewal-comments/travel-https://www.icann.org/public< 

 TRAVEL. باسم TLDحول التجدید المقترح التفاقیة السجل لنطاق 
-02-2012-pages/travel-https://www.icann.org/resources/unthemed<

en-25<. 

تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل اتفاقیة  TRAVEL.وحیث إن التجدید المقترح التفاقیة سجل 
 الجدیدة. gTLDمتوازیة مع النموذج الخاص باتفاقیة سجل  TRAVEL.سجل 

یولیو  5وحیث تم إغالق منتدى التعلیقات العامة حول التجدید المقترح التفاقیة السجل بتاریخ 
) تعلیًقا، سواء من األفراد والمنظمات/المجموعات. 15خمسة عشر ( ICANNمع تلقي  2015

 وقد تم تقدیم ملخص وتحلیل بالتعلیقات إلى مجلس اإلدارة.

https://www.icann.org/public-comments/travel-renewal-2015-05-12-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/travel-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/travel-2012-02-25-en


عدم وجود حاجة إلى إجراء مراجعات على االتفاقیة المقترحة  وحیث أنھ، قرر مجلس اإلدارة
 بعد أخذ التعلیقات بعین االعتبار. TRAVEL.لتجدید سجل 

التفاقیة سجل U )، اعتماد التجدید المقترح2015.09.28.05تقرر بموجب القرار رقم (
UTRAVEL. ]PDF ،621  (ینوبون) كیلوبایت] والترخیص للرئیس والمدیر التنفیذ أو من ینوب

 تحریر االتفاقیة.عن باتخاذ اإلجراءات التي یرونھا مناسبة من أجل إبرام و

 2015.09.28.05حیثیات القرار 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

("مشغل  Tralliance Registry Management Company, LLCو ICANNأبرمت 
من المستوى األعلى.  TRAVELلتشغیل النطاق . 2005مایو  5في  Uاتفاقیة سجلU السجل")

. وقد تم نشر التجدید المقترح 2015أكتوبر  19الحالیة في  TRAVELتنتھي فترة اتفاقیة سجل .
یولیو  5و 2015مایو  12التفاقیة السجل ("تجدید اتفاقیة السجل" أو "االتفاقیة") للتعلیق العام بین 

فق مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل لمواصلة تشغیل نطاق . وفي ھذا الوقت، یوا2015
 بمعرفة مشغل السجل. TRAVELالمستوى األعلى .

 ما المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

وتشتمل اتفاقیة السجل الجدیدة المعتمدة من مجلس اإلدارة على أحكام معدلة من أجل جعل االتفاقیة 
الجدیدة. وتشمل التعدیالت: تحدیث المواصفات  gTLDقات متوافقة مع نموذج اتفاقیة سجل نطا

كالتزامات للمصلحة العامة (والتي تخضع لإلنفاذ  GACالفنیة والمطالبة بتضمین بعض ضمانات 
بموجب إجراءات تسویة نزاعات التزامات المصلحة العامة)؛ والمطالبة باستخدام أمناء السجالت 

بعد الوصول إلى عتبة محددة؛ باإلضافة إلى تحدیث رسوم بموجب اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت 
 السجالت.

، تم Uنطاق تحت رعایةU ، وھوTRAVEL.ولمراعاة الطبیعة الخاصة لنطاق المستوى األعلى 
وذلك في اتفاقیة  2005Uمایو  5المرعي في  TLDاتفاقیة سجل U تضمین أحكام ذات صلة من

السجل الجدیدة. وعلى وجھ الخصوص، فإن األحكام الواردة في المیثاق والتي تحدد قطاعات مجال 
. 12رقم السفر التي تندرج في إطار معنى المجتمع وجدیرة بالتسجیل فھي محددة في المواصفة 

 كما یعكس تجدید اتفاقیة السجل الموافقات السابقة فیما یخص األسماء المحجوزة.

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

مایو  12المقترح من  TRAVEL.فترة تعلیقات عامة حول تجدید اتفاقیة سجل  ICANNأجرت 
تعلیقات. باإلضافة إلى ذلك، شاركت ، وأعقب ذلك تلخیص وتحلیل لل2015یولیو  5حتى  2015

ICANN  في مفاوضات ثنائیة مع مشغل السجل من أجل االتفاق على مجموعة األحكام المقرر
 تضمینھا في تجدید اتفاقیة السجل المنشورة للتعلیق العام.

https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/travel/travel-proposed-renewal-12may15-en.pdf
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https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/travel/travel-proposed-renewal-12may15-en.pdf
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 ما المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

ة التعلیقات العامة. طرح أعضاء ) عضًوا من المجتمع في فتر15وقد شارك خمسة عشر (
 المجتمع تخوفین رئیسیین في تعلیقاتھم:

  نقل نطاقاتTLD  القدیمة من اتفاقیة سجل نطاقاتgTLD  الجدیدة: عبرت بعض
الستخدام اتفاقیة سجل  ICANNالتعلیقات العامة عن مخاوف فیما یخص عملیة 

السجل لنطاقات  الجدیدة كنقطة بدایة من أجل تجدید اتفاقیات gTLDنطاقات 
gTLD  القدیمة. ویقترح ھؤالء المعلقون بأن اتخاذ ھذا الموقف لھ تأثیر على تحویل

الجدیدة (على  gTLDإجراءات تسویة نزاعات التزامات المصلحة العامة لنطاقات 
سبیل المثال إجراءات تسویة نزاعات التزامات المصلحة العامة لما بعد تفویض 

ات فض نزاعات التزامات المصلحة العامة) باإلضافة إلى العالمة التجاریة وإجراء
) في سیاسات اإلجماع الفعلیة دون اتباع اإلجراءات URSالتعلیق السریع الموحد (

إلنشائھا. وعلى الجانب اآلخر، أیدت تعلیقات  ICANNالمنصوص علیھا في لوائح 
إلى أن للحصول على االتساق عبر اتفاقیات السجل وأشارت  ICANNأخرى سعي 

 االنتقال إلى شكل جدید من االتفاقیة یعد جزًءا من المفاوضات األحادیة المسموح بھا.

 ) تضمین التعلیق السریع الموحدURS وإجراء حل نزاعات العالمات التجاریة (
)PDDRP في تجدیدات نطاقات (TLD  القدیمة التي تمر بعملیة وضع للسیاسات
)PDP غالبیة التعلیقات الواردة عبرت عن اعتراضھم على تضمین تعلیق :(URS 

یمكن أن تصبح  URS، بدعوى أن TRAVEL.في التجدید المقترح التفاقیة سجل 
) من خالل PDPسیاسة إجماع فقط بعد مشاركة عملیة كاملة لوضع السیاسات (

لقون بأن . كما اقترح ھؤالء المعICANNمجتمع أصحاب المصلحة الكامل في 
القدیمة من خالل عملیة تعاقد ھو تدخل غیر  gTLDعلى نطاقات  URSفرض 

مقبول من فریق العمل في عملیة صنع السیاسات. وعلى الجانب اآلخر، عبرت 
في تجدید اتفاقیة السجل، مقرة بأن  URSبعض التعلیقات عن تأییدھا لتضمین عملیة 

ل حمایة الحقوق وال تستدعي إجراء للسجالت حریة أعلى أو أسفل الحد األدنى لسب
 .PDPعملیة 

 ما المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

كجزء من مداوالت مجلس اإلدارة، فقد استعرض مواد متنوعة، تشمل على سبیل المثال ال الحصر 
 المواد والمستندات التالیة:

  اتفاقیة تجدید نطاق.TRAVEL  المقترحة ومالحقھا
>-renewal-comments/travel-https://www.icann.org/public

en-12-05-2015.< 

 التعلیقات العامة 

  ملخص وتحلیل التعلیقات العامة
>-https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued

en.pdf-18aug15-renewal-travel-comments-report] <PDF ،
 كیلوبایت] 473

https://www.icann.org/public-comments/travel-renewal-2015-05-12-en
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 تنفیذ تقریر فریق مراجعة ال
-final-gtlds/irt-https://archive.icann.org/en/topics/new IRT:

en.pdf-29may09-protection-trademark-report ]PDF ،
 كیلوبایت] 299

  تقریرIST: -2009-2-https://www.icann.org/news/announcement
en-17-12 

 . اتفاقیة سجلTRAVEL  الحالیة
>-pages/travel-//www.icann.org/resources/unthemedhttps:

en-25-02-2012< 

  2014ینایر  9بتحدیث  -اتفاقیة سجل القاعدة 
>es/agreements/http://newgtlds.icann.org/sites/default/fil 

en.pdf-09jan14-approved-agreement] <PDF ،651 [كیلوبایت 

  جلسة عملGNSO 21  في اجتماع  2015یونیوICANN  في بوینس  53رقم
 ):GNSO إلى GDDآیرس (تحدیث 

-gnso-https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/sun<
en-21jun15-1-working-gnso-working/audio< 

 ما العناصر التي رآھا مجلس اإلدارة ذات أھمیة؟

جلس اإلدارة بعنایة التعلیقات العامة الواردة لتجدید اتفاقیة السجل، باإلضافة إلى ملخص تناول م
وتحلیل لتلك التعلیقات. كما نظر مجلس اإلدارة في األحكام التي وافق علیھا مشغل السجل كجزء 

. وفي حین أقر مجلس اإلدارة بالمخاوف التي عبر عنھا ICANNمن المفاوضات األحادیة مع 
في اتفاقیة تجدید السجل،  URSعضاء المجتمع فیما یخص تضمین التعلیق السریع الموحد بعض أ

في اتفاقیة تجدید السجل تستند إلى مفاوضات ثنائیة بین  URSیشیر مجلس اإلدارة إلى أن تضمین 
ICANN  ومشغل السجل الحالي، حیث عبر مشغل السجل عن اھتمامھ بتجدید اتفاقیة السجل

 الجدیدة. gTLDاًدا إلى اتفاقیة سجل الخاصة بھ استن

تمت التوصیة بھ من جانب فریق  URSویشیر مجلس اإلدارة إلى أن التعلیق السریع الموحد 
الجدیدة.  gTLD) لجمیع نطاقات RPM) كآلیة إلزامیة لحمایة الحقوق (IRTتوصیات التنفیذ (

بتقدیم وجھة نظرھا حول ما إذا كانت ھناك آلیات محددة مقترحة لحمایة  GNSOتمت مطالبة 
حول طرق  GNSO) كانت متسقة مع السیاسة المقترحة من جانب URSالحقوق (المضمنة في 

الجدیدة وما إذا كانت الخیار المناسب والفعال لتحقیق المبادئ واألھداف المقررة  gTLDنطاقات 
یجب أن  URSفي ھذه المسألة وتوصلت إلى أن "استخدام  STIوقد نظرت . GNSOمن جانب 

أقرت  GNSOالجدیدة". أي أن  gTLDالمطلوبة لجمیع نطاقات  RPMیكون آلیة لحمایة حقوق 
 .لم تكن غیر متسقة مع أي من توصیات السیاسة الحالیة الخاصة بھا URSبأن 

ھنا، بما في ذلك مراجعة من خالل العملیة المشار إلیھا  URSوعلى الرغم من وضع وتعدیل 
القدرة على جعلھا  ICANN، فقد تم اعتمادھا كسیاسة إجماع ولیس لـ GNSOعامة ومناقشة في 

الجدیدة المتقدمین خالل جولة  gTLDبخالف مقدمي طلبات نطاقات  TLDإلزامیة ألي نطاقات 
 .2012الجدیدة لسنة  gTLDنطاقات 

ى تجدید اتفاقیة السجل لیست بمثابة نقلة من أجل جعل وطبًقا لذلك، فإن موافقة مجلس اإلدارة عل
URS  إلزامیة ألي من نطاقاتTLD  القدیمة، ولن یكون من المناسب القیام بذلك. وفي حالة

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf
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كجزء من المقترح المقدم  URSفي التعلیق السریع الموحد  TRAVEL.تطویر تضمین نطاق 
 .ICANNفي المفاوضات الثنائیة بین مشغل السجل و

الجدیدة إلى  gTLDباإلضافة إلى ذلك، فقد نظر مجلس اإلدارة في التعلیقات الخاصة بنقل نطاقات 
شكل جدید من اتفاقیة السجل. ویشیر مجلس اإلدارة إلى أن اتفاقیة السجل الحالیة تنص على تجدید 

تجدید افتراضي لالتفاقیة عند انتھائھا بحیث یتم استیفاء بعض المتطلبات. وتخضع اتفاقیة ال
ومشغل السجل. أما شروط  ICANNللتفاوض على شروط التجدید المقبولة بشكل معقول لـ 

التجدید التي یوافق علیھا مجلس اإلدارة فھي نتیجة المفاوضات الثنائیة المطلوبة في اتفاقیة السجل 
المقررة.  GNSOالحالیة، واالنتقال إلى الشكل الجدید من اتفاقیة السجل لن یكون مخالًفا لسیاسة 

ووفقا لما ھو محدد أدناه، فإن الشكل الجدید من اتفاقیة السجل تنص على بعض المزایا التشغیلیة، 
باإلضافة إلى المزایا المقدمة للمسجلین ومجتمع اإلنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، 

، وقدرة 2013لسنة  والتي تطالب باستخدام أمناء سجالت بموجب اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت
ICANN  على تعیین مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ

 بالنسبة لخدمة معینة في السجل.

 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

تجدیًدا لألداء الحالي لمشغل السجل بموجب اتفاقیة  ICANNوكجزء من عملیة التجدید، أجرت 
 الحالي. وتبین أن مشغل السجل قد استوفى بصورة أساسیة التزاماتھ التعاقدیة. TRAVEL.سجل 

كما أن موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل یقدم أیًضا مزایا فنیة وتشغیلیة إیجابیة. 
وبموجب اتفاقیة السجل، في حالة الوصول إلى أي من عتبات الطوارئ لوظائف السجل، یوافق 

، TLDتعیین مشغل سجل مؤقت للسجل الخاص بنطاق  ICANNالسجل على أنھ یجوز لـ مشغل 
وھو ما سوف یحد من المخاطر على استقرار وأمن نظام أسماء النطاقات. باإلضافة إلى ذلك فإن 

إكساب المھارات الفنیة لمشغل السجل من أجل االمتثال لألحكام المنصوص علیھا في اتفاقیة 
دة سوف یتیح للسجل استخدام عملیات موحدة وتلقائیة، وھو ما سیسھل عمل الجدی gTLDنطاقات 

. یشمل تجدید اتفاقیة السجل أیًضا الضمانات في صورة التزامات للمصلحة العامة في TLDنطاق 
 .11المواصفة رقم 

وسوف تكون ھناك أیًضا تأثیرات إیجابیة على أمناء السجالت والمسجلین. سوف یوفر النقل إلى 
الجدیدة اتساًقا عبر جمیع السجالت بما یؤدي إلى بیئة أكثر قدرة على التنبؤ  gTLDاقیة سجل اتف

بھا للمستخدمین النھائیین وأیًضا الحقیقة بأن التجدید المقترح التفاقیة السجل یتطلب بأن یستخدم 
لسجل ویكونون طرًفا في اتفاقیة اعتماد أمین ا ICANNمشغل السجل أمناء سجالت معتمدین من 

)RAA فقط سوف توفر المزید من المزایا ألمناء السجالت والمسجلین. 2013) لسنة 

الجدیدة لمشغل السجل اعتماد آلیات  gTLDحمایة مالكي الحقوق: سوف تسمح اتفاقیة نطاقات 
 جدیدة لحمایة الحقوق من أجل حمایة أصحاب الحقوق.

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

 TRAVEL.لتجدید اتفاقیة سجل  ICANNال یوجد أي تأثیر مالي كبیر متوقع في حال اعتماد 
المقترح. وتجدر اإلشارة إلى أنھ على الرغم من أنھ نتیجة الموافقة على تجدید اتفاقیة السجل، 

دوالر  25,000دوالر أمریكي إلى  46,000رسوم السنویة المتوقعة للسجل من تنخفض ال
أمریكي. التأثیر المالي االسمي یتمثل في المقاصة من خالل المزایا اإلضافیة للمسجلین ومجتمع 
اإلنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تطالب باستخدام أمناء سجالت بموجب 



على تعیین مشغل سجل مؤقت في  ICANN، وقدرة 2013مناء السجالت لسنة اتفاقیة اعتماد أ
 حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ بالنسبة لخدمة معینة في السجل.

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

إذا  DNSستقرار أو المرونة فیما یخص نظام ال توجد أیة مشكالت متوقعة تتعلق باألمن أو اال
المقترح. وفي الواقع، تشمل اتفاقیة السجل  TRAVEL.على تجدید اتفاقیة سجل  ICANNوافقت 

المجددة المقترحة بنوًدا تھدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معینة 
، فقد نشرت ICANNالتنظیمیة لمنظمة  . كجزء من الوظیفة اإلداریةDNSتھدد أمن أو استقرار 

ICANN  2015مایو  12مسودة تجدید اتفاقیة السجل للتعلیق العام في. 

 PRO.تجدید اتفاقیة سجل  .ه 

 2015یولیو  7إلى  2015مایو  28فترة تعلیق عامة اعتباًرا من  ICANNحیث بدأت 
>-28-05-2015-renewal-comments/pro-https://www.icann.org/public

en حول التجدید المقترح التفاقیة السجل لنطاق <TLD  باسم.PRO 
-25-02-2012-pages/pro-https://www.icann.org/resources/unthemed<

en.< 

تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل اتفاقیة سجل  PROوحیث إن التجدید المقترح التفاقیة سجل .
.PRO  متوازیة مع النموذج الخاص باتفاقیة سجلgTLD .الجدیدة 

یولیو  7دى التعلیقات العامة حول التجدید المقترح التفاقیة السجل بتاریخ وحیث تم إغالق منت
) تعلیًقا، سواء من األفراد والمنظمات/المجموعات. 14أربعة عشر ( ICANNمع تلقي  2015

 وقد تم تقدیم ملخص وتحلیل بالتعلیقات إلى مجلس اإلدارة.

الحالیة فیما یخص تسجیالت نطاقات وحیث تم تحدیث تجدید اتفاقیة السجل بحیث تشمل األحكام 
 المستوى الثالث.

التفاقیة سجل U )، اعتماد التجدید المقترح2015.09.28.06تقرر بموجب القرار رقم (
UPRO. ]PDF ،586  كیلوبایت] والترخیص للرئیس والمدیر التنفیذ أو من ینوب (ینوبون) عن

 باتخاذ اإلجراءات التي یرونھا مناسبة من أجل إبرام وتحریر االتفاقیة.

 2015.09.28.06حیثیات القرار 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

في  Uاتفاقیة سجلU ("مشغل السجل") Registry Services Corporationو ICANNأبرمت 
تنتھي فترة اتفاقیة سجل  PRO.من أجل تشغیل نطاق المستوى األعلى  2010أبریل  22

.PRO  وقد تم نشر التجدید المقترح التفاقیة السجل ("تجدید 2015أكتوبر  20الحالیة في .
. وفي ھذا 2015یولیو  7و 2015مایو  28اتفاقیة السجل" أو "االتفاقیة") للتعلیق العام بین 

الوقت، یوافق مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل لمواصلة تشغیل نطاق المستوى األعلى 
.PRO .بمعرفة مشغل السجل 

https://www.icann.org/public-comments/pro-renewal-2015-05-28-en
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https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/pro-2012-02-25-en
https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/pro/pro-proposed-renewal-28may15-en.pdf
https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/pro/pro-proposed-renewal-28may15-en.pdf
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https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/pro-2012-02-25-en


 ما المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

معتمدة من مجلس اإلدارة على أحكام معدلة من أجل جعل االتفاقیة وتشتمل اتفاقیة السجل الجدیدة ال
الجدیدة. وتشمل التعدیالت: تحدیث المواصفات  gTLDمتوافقة مع نموذج اتفاقیة سجل نطاقات 

كالتزامات للمصلحة العامة (والتي تخضع لإلنفاذ  GACالفنیة والمطالبة بتضمین بعض ضمانات 
تزامات المصلحة العامة)؛ والمطالبة باستخدام أمناء السجالت بموجب إجراءات تسویة نزاعات ال

بموجب اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت بعد الوصول إلى عتبة محددة؛ باإلضافة إلى إزالة سقف 
الحد األقصى للسعر على الرسوم الخاصة بالسجل لھ القدرة على الرجوع بتلك المصروفات على 

 أمناء السجالت.

من المقترح  PRO.من اتفاقیة  11فإن قیود التسجیل الحالیة في الملحق  وعلى وجھ الخصوص،
 gTLDاستبدالھا بمجموعة من التزامات المصلحة العامة القیاسیة المنطبقة على جمیع نطاقات 

الجدیدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التجدید المقترح التفاقیة السجل تم تحدیثھ بحیث یشمل أحكاًما 
من  1أسماء النطاقات من المستوى الثالث. باإلضافة إلى ذلك، فإن الفئة فیما یخص تسجیل 

. كما یزیل تجدید اتفاقیة السجل 11تمت إضافتھا إلى المواصفة  GACلـ  3إلى  1الضمانات 
السقف المحدد لرسوم الخدمات التي یمكن للسجل تسجیلھا ألسماء النطاقات، ویعكس الموافقات 

 ء المحجوزة.السابقة فیما یخص األسما

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

مایو  28المقترح من  PROفترة تعلیقات عامة حول تجدید اتفاقیة سجل . ICANNأجرت 
، وأعقب ذلك تلخیص وتحلیل للتعلیقات. باإلضافة إلى ذلك، شاركت 2015یولیو  7حتى  2015

ICANN  في مفاوضات ثنائیة مع مشغل السجل من أجل االتفاق على مجموعة األحكام المقرر
 تضمینھا في تجدید اتفاقیة السجل المنشورة للتعلیق العام.

 ما المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

 ) عضًوا من المجتمع في فترة التعلیقات العامة. طرح أعضاء المجتمع14وقد شارك أربعة عشر (
 تخوفین رئیسیین في تعلیقاتھم:

  نقل نطاقاتTLD  القدیمة من اتفاقیة سجل نطاقاتgTLD  الجدیدة: عبرت بعض
الستخدام اتفاقیة سجل  ICANNالتعلیقات العامة عن مخاوف فیما یخص عملیة 

الجدیدة كنقطة بدایة من أجل تجدید اتفاقیات السجل لنطاقات  gTLDنطاقات 
gTLD ؤالء المعلقون بأن اتخاذ ھذا الموقف لھ تأثیر على تحویل القدیمة. ویقترح ھ

الجدیدة (على  gTLDإجراءات تسویة نزاعات التزامات المصلحة العامة لنطاقات 
سبیل المثال إجراءات تسویة نزاعات التزامات المصلحة العامة لما بعد تفویض 

باإلضافة إلى  العالمة التجاریة وإجراءات فض نزاعات التزامات المصلحة العامة)
) في سیاسات اإلجماع الفعلیة دون اتباع اإلجراءات URSالتعلیق السریع الموحد (

إلنشائھا. وعلى الجانب اآلخر، أیدت تعلیقات  ICANNالمنصوص علیھا في لوائح 
للحصول على االتساق عبر اتفاقیات السجل وأشارت إلى أن  ICANNأخرى سعي 

 اقیة یعد جزًءا من المفاوضات األحادیة المسموح بھا.االنتقال إلى شكل جدید من االتف

 ) تضمین التعلیق السریع الموحدURS وإجراء حل نزاعات العالمات التجاریة (
)PDDRP في تجدیدات نطاقات (TLD  القدیمة التي تمر بعملیة وضع للسیاسات
)PDP غالبیة التعلیقات الواردة عبرت عن اعتراضھم على تضمین تعلیق :(URS 
یمكن أن تصبح سیاسة  URS، بدعوى أن PRO.ي التجدید المقترح التفاقیة سجل ف

) من خالل مجتمع PDPإجماع فقط بعد مشاركة عملیة كاملة لوضع السیاسات (



. كما اقترح ھؤالء المعلقون بأن فرض ICANNأصحاب المصلحة الكامل في 
URS  على نطاقاتgTLD  غیر مقبول من القدیمة من خالل عملیة تعاقد ھو تدخل

فریق العمل في عملیة صنع السیاسات. وعلى الجانب اآلخر، عبرت بعض التعلیقات 
في تجدید اتفاقیة السجل، مقرة بأن للسجالت حریة  URSعن تأییدھا لتضمین عملیة 

 .PDPأعلى أو أسفل الحد األدنى لسبل حمایة الحقوق وال تستدعي إجراء عملیة 

 استعرضھا مجلس اإلدارة؟ما المواد المھمة التي 

كجزء من مداوالت مجلس اإلدارة، فقد استعرض مواد متنوعة، تشمل على سبیل المثال ال الحصر 
 المواد والمستندات التالیة:

 . اتفاقیة تجدید نطاقPRO  المقترحة ومالحقھا
>-renewal-comments/pro-https://www.icann.org/public

en-28-05-2015< 

  تجدید حدیث ونظیف ومقترح التفاقیة السجل مع إظھار التعدیالت من أجل بیان
 األحكام المشمولة فیما یخص تسجیل أسماء النطاقات من المستوى الثالث.

 التعلیقات العامة 

  ملخص وتحلیل التعلیقات العامة
>-https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued

en.pdf-18aug15-renewal-pro-comments-report] <PDF ،496 
 كیلوبایت]

  تقریر فریق مراجعة التنفیذ
-final-gtlds/irt-https://archive.icann.org/en/topics/new IRT:

en.pdf-29may09-protection-trademark-report ]PDF ،299 
 كیلوبایت]

  تقریرSTI: -2009-2-https://www.icann.org/news/announcement
en-17-12 

 . اتفاقیة سجلPRO  الحالیة
>-pages/pro-https://www.icann.org/resources/unthemed

en-25-02-2012< 

  2014ینایر  9بتحدیث  -اتفاقیة سجل القاعدة 
>

lt/files/agreements/agrhttp://newgtlds.icann.org/sites/defau
en.pdf-09jan14-approved-eement] <PDF ،651 [كیلوبایت 

  جلسة عملGNSO 21  في اجتماع  2015یونیوICANN  في بوینس  53رقم
 :GNSOإلى  GDDآیرس (تحدیث 

-gnso-https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/sun<
en-21jun15-1-working-gnso-working/audio< 
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 ما العناصر التي رآھا مجلس اإلدارة ذات أھمیة؟

تناول مجلس اإلدارة بعنایة التعلیقات العامة الواردة لتجدید اتفاقیة السجل، باإلضافة إلى ملخص 
تلك التعلیقات. كما نظر مجلس اإلدارة في األحكام التي وافق علیھا مشغل السجل كجزء وتحلیل ل

. وفي حین أقر مجلس اإلدارة بالمخاوف التي عبر عنھا ICANNمن المفاوضات األحادیة مع 
في اتفاقیة تجدید السجل،  URSبعض أعضاء المجتمع فیما یخص تضمین التعلیق السریع الموحد 

في اتفاقیة تجدید السجل تستند إلى مفاوضات ثنائیة بین  URSارة إلى أن تضمین یشیر مجلس اإلد
ICANN  ومشغل السجل الحالي، حیث عبر مشغل السجل عن اھتمامھ بتجدید اتفاقیة السجل

 الجدیدة. gTLDالخاصة بھ استناًدا إلى اتفاقیة سجل 

تمت التوصیة بھ من جانب فریق  URSویشیر مجلس اإلدارة إلى أن التعلیق السریع الموحد 
الجدیدة.  gTLD) لجمیع نطاقات RPM) كآلیة إلزامیة لحمایة الحقوق (IRTتوصیات التنفیذ (

بتقدیم وجھة نظرھا حول ما إذا كانت ھناك آلیات محددة مقترحة لحمایة  GNSOتمت مطالبة 
حول طرق  GNSO) كانت متسقة مع السیاسة المقترحة من جانب URSالحقوق (المضمنة في 

الجدیدة وما إذا كانت الخیار المناسب والفعال لتحقیق المبادئ واألھداف المقررة  gTLDنطاقات 
یجب أن  URSفي ھذه المسألة وتوصلت إلى أن "استخدام  STIوقد نظرت  .GNSOمن جانب 

أقرت  GNSOالجدیدة". أي أن  gTLDالمطلوبة لجمیع نطاقات  RPMیكون آلیة لحمایة حقوق 
 لم تكن غیر متسقة مع أي من توصیات السیاسة الحالیة الخاصة بھا. URSأن ب

من خالل العملیة المشار إلیھا ھنا، بما في ذلك مراجعة  URSوعلى الرغم من وضع وتعدیل 
القدرة على جعلھا  ICANN، فقد تم اعتمادھا كسیاسة إجماع ولیس لـ GNSOعامة ومناقشة في 

الجدیدة المتقدمین خالل جولة  gTLDالف مقدمي طلبات نطاقات بخ TLDإلزامیة ألي نطاقات 
 .2012الجدیدة لسنة  gTLDنطاقات 

وطبًقا لذلك، فإن موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل لیست بمثابة نقلة من أجل جعل 
URS  إلزامیة ألي من نطاقاتTLD القدیمة، ولن یكون من المناسب القیام بذلك. وفي حالة 

كجزء من المقترح المقدم في  URSفي التعلیق السریع الموحد  PROتطویر تضمین نطاق .
 .ICANNالمفاوضات الثنائیة بین مشغل السجل و

الجدیدة إلى  gTLDباإلضافة إلى ذلك، فقد نظر مجلس اإلدارة في التعلیقات الخاصة بنقل نطاقات 
شكل جدید من اتفاقیة السجل. ویشیر مجلس اإلدارة إلى أن اتفاقیة السجل الحالیة تنص على تجدید 

افتراضي لالتفاقیة عند انتھائھا بحیث یتم استیفاء بعض المتطلبات. وتخضع اتفاقیة التجدید 
ا شروط ومشغل السجل. أم ICANNللتفاوض على شروط التجدید المقبولة بشكل معقول لـ 

التجدید التي یوافق علیھا مجلس اإلدارة فھي نتیجة المفاوضات الثنائیة المطلوبة في اتفاقیة السجل 
المقررة.  GNSOالحالیة، واالنتقال إلى الشكل الجدید من اتفاقیة السجل لن یكون مخالًفا لسیاسة 

بعض المزایا التشغیلیة،  ووفقا لما ھو محدد أدناه، فإن الشكل الجدید من اتفاقیة السجل تنص على
باإلضافة إلى المزایا المقدمة للمسجلین ومجتمع اإلنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، 

، وقدرة 2013والتي تطالب باستخدام أمناء سجالت بموجب اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة 
ICANN صول إلى حدود الطوارئ على تعیین مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ في حالة الو

 بالنسبة لخدمة معینة في السجل.

 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

تجدیًدا لألداء الحالي لمشغل السجل بموجب اتفاقیة  ICANNوكجزء من عملیة التجدید، أجرت 
 الحالي. وتبین أن مشغل السجل قد استوفى بصورة أساسیة التزاماتھ التعاقدیة. PRO.سجل 



كما أن موافقة مجلس اإلدارة على تجدید اتفاقیة السجل یقدم أیًضا مزایا فنیة وتشغیلیة إیجابیة. 
وبموجب اتفاقیة السجل، في حالة الوصول إلى أي من عتبات الطوارئ لوظائف السجل، یوافق 

، TLDتعیین مشغل سجل مؤقت للسجل الخاص بنطاق  ICANNمشغل السجل على أنھ یجوز لـ 
سوف یحد من المخاطر على استقرار وأمن نظام أسماء النطاقات. باإلضافة إلى ذلك فإن وھو ما 

إكساب المھارات الفنیة لمشغل السجل من أجل االمتثال لألحكام المنصوص علیھا في اتفاقیة 
الجدیدة سوف یتیح للسجل استخدام عملیات موحدة وتلقائیة، وھو ما سیسھل عمل  gTLDنطاقات 

مل تجدید اتفاقیة السجل أیًضا الضمانات في صورة التزامات للمصلحة العامة في . یشTLDنطاق 
 .3إلى  1الضمانات من  1رقم  GAC، بما في ذلك فئة 11المواصفة رقم 

وسوف تكون ھناك أیًضا تأثیرات إیجابیة على أمناء السجالت والمسجلین. سوف یوفر النقل إلى 
ر جمیع السجالت بما یؤدي إلى بیئة أكثر قدرة على التنبؤ الجدیدة اتساًقا عب gTLDاتفاقیة سجل 

بھا للمستخدمین النھائیین وأیًضا الحقیقة بأن التجدید المقترح التفاقیة السجل یتطلب بأن یستخدم 
ویكونون طرًفا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل  ICANNمشغل السجل أمناء سجالت معتمدین من 

)RAA ر المزید من المزایا ألمناء السجالت والمسجلین.فقط سوف توف 2013) لسنة 

الجدیدة لمشغل السجل اعتماد آلیات  gTLDحمایة مالكي الحقوق: سوف تسمح اتفاقیة نطاقات 
 جدیدة لحمایة الحقوق من أجل حمایة أصحاب الحقوق.

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

 PROلتجدید اتفاقیة سجل . ICANNال یوجد أي تأثیر مالي كبیر متوقع في حال اعتماد 
 المقترح.

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

إذا  DNSال توجد أیة مشكالت متوقعة تتعلق باألمن أو االستقرار أو المرونة فیما یخص نظام 
المقترح. وفي الواقع، تشمل اتفاقیة السجل  PROعلى تجدید اتفاقیة سجل . ICANNوافقت 

المجددة المقترحة بنوًدا تھدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معینة 
، فقد نشرت ICANN. كجزء من الوظیفة اإلداریة التنظیمیة لمنظمة DNSن أو استقرار تھدد أم

ICANN  2015مایو  28مسودة تجدید اتفاقیة السجل للتعلیق العام في. 

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 2016في یونیو  ICANNالتعاقد على مكان اجتماع  .أ 

في منطقة أمریكا الالتینیة/ ودول  2016تنوي عقد اجتماعھا العام الثاني لعام  ICANNحیث إن 
 الكاریبي.

وحیث أنھى فریق العمل استعراًضا شامالً ألماكن االجتماعات المقترحة في أمریكا الالتینیة وتبین 
 لھ أن المكان المحدد في مدینة بنما، في بنما ھي األنسب.

)، أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2015.09.28.07تقرر بموجب القرار رقم (
التنفیذي، أو من ینوب عنھ، بالمشاركة والقیام بتسھیل كافة التعاقدات والتصرفات الضروریة 

في مدینة بنما، بدولة  ICANNالعام لـ  2016للفندق المضیف / مركز المؤتمرات الجتماع یونیو 
 أمریكي. ملیون دوالر 1.1بنما، بمبلغ ال یتجاوز 



)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار سریة 2015.09.28.08تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى أن یحدد  ICANNمن لوائح  2. 5ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 الرئیس والمدیر التنفیذي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة.

 2015.09.28.08 - 2015.09.28.07حیثیات القرارین 

العامة الدولیة، حالیا لثالث مرات في العام تستضیف  ICANNكجزء من جدول اجتماعات 
ICANN  اجتماعا في منطقة جغرافیة مختلفة (على النحو المحدد في لوائحICANN 
ل أكتوبر تشرین األو 30-27، المقرر عقده في الفترة من 56رقم  ICANNاجتماع  الداخلیة).

، یقع في المنطقة الجغرافیة أمریكا الالتینیة / دول الكاریبي. وقد ُنشرت دعوة لتقدیم 2016
مارس  23توصیات بشأن مكان انعقاد االجتماع في منطقة أمریكا الالتینیة/دول الكاریبي یوم 

 .ICANN. وأرسل العدید من األطراف مقترًحا إلى 2015

لجمیع العروض وكذلك المواقع األخرى، وأعدوا ورقة لتحدید وقد أجرى طاقم العمل تحلیالً شامالً 
 /http://meetings.icann.org-تلك العروض التي تلبي معاییر اختیار االجتماع (راجع

criteria-selection-location استناًدا إلى المقترحات والتحلیل، فقد حددت .(ICANN 
 .56رقم  ICANNمدینة بنما بدولة بنما موقًعا لعقد اجتماع 

كما أجرى مجلس اإلدارة مراجعة لتقریر فریق العمل عن استضافة االجتماع في مدینة بنما، بدولة 
ردة في معاییر اختیار بنما والقرار الخاص بأن المقترح قد استوفى العوامل األساسیة الوا

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

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

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

 .56رقم  ICANNیتوجھ مجلس اإلدارة بالشكر لجمیع من أوصوا بمواقع الجتماع 

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

 الجدیدة وتوزیعھا ERPمبادرة التعاقد على  .ب 

الحاجة إلى الحصول على حل لتخطیط موارد المشروعات المتكاملة  ICANNحیث أقرت 
)ERP.( 

فقد راجعت  2015سبتمبر  11وحیث أنھ خالل اجتماع اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة في 
 جدیدة كما نظرت في البدائل. ERPالمالیة على مبادرة  التأثیرات

المقترح وقدموا  ERPوحیث راجع بعض األعضاء من لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة حل 
 إرشادات إلى فریق العمل حول المخاطر واإلجراءات المفیدة للتخفیف منھا.

وحیث أوصى كل من فریق العمل واللجنة المالیة في مجلس اإلدارة بأن یفوض مجلس اإلدارة 
الرئیس والمدیر التنفیذي أو من ینوب (ینوبون) عنھ، في اتخاذ كافة اإلجراءات الضروریة من 

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


، جدیدة، وفًقا لما ھو مشار إلیھ في المواد المرجعیة بھذا التقریر ERPأجل تنفیذ العقود لمبادرة 
 والقیام بكافة المصروفات الضروریة بموجب تلك العقود.

)، أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2015.09.28.09تقرر بموجب القرار رقم (
التنفیذي أو من ینوب (ینوبون) عنھ، في اتخاذ كافة اإلجراءات الضروریة من أجل تنفیذ العقود 

في المواد المرجعیة بھذا التقریر، والقیام بكافة  جدیدة، وفًقا لما ھو مشار إلیھ ERPلمبادرة 
 المصروفات الضروریة بموجب تلك العقود.

)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار سریة 2015.09.28.10تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى أن یحدد  ICANNمن لوائح  2. 5ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 لمدیر التنفیذي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة.الرئیس وا

 2015.09.28.10 – 2015.09.28.09حیثیات القرارین 

نمًوا من حیث الحجم والتعقید على مدار األعوام الخمسة الماضیة بطرق عدة  ICANNحققت 
) 2اف؛ و() تضاعف فریق العمل إلى ثالثة أضع1تشمل على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: (

) أصبحت 3توسع االنتشار العالمي إلى ثالثة مكاتب فرعیة والعدید من مراكز المشاركة؛ و(
العملیات عالمیة أكثر وأكثر تعقیًدَ◌ا. وفي الوقت ذاتھ، فإن البنیة التحتیة للتمویل الخلفي المنفصل 

دیدھا وتنفیذھا على والموارد البشریة ونظم المشتریات التي تدعم الھیكل التنظیمي الحالي تم تح
لتحقیق موارد المشروعات  ERPمدارة السنوات الخمس الماضیة. كما أن تأمین وتنفیذ حل 

المتكاملة بموجب نظام فردي للسجالت سوف یحسن من قدرات األنظمة وإعداد التقاریر واإلبالغ 
الوظائف،  العالمي باإلضافة إلى قدرات التحلیل ومستوى اإلنتاجیة ومستوى الكفاءة متعددة

 تجاه التمیز التشغیلي. ICANNباإلضافة إلى تعزیز سبل التحكم الداخلي، وھو ما یسرع من نمو 

) تعزیز المجموعات الحالیة 1وقد أجرى فریق العمل تحلیالً دقیَقً◌ا وشامالً للخیارین المتاحین: (
) 2ممكًنا؛ وأیًضا (لألنظمة من أجل التحسین الھامشي لقدراتھا وتطویر واجھات متى ما كان ذلك 

متكامل. وعلى الرغم من أن تكلفة خیار الدعم والتوفیر سوف تكون منخفضة في  ERPتنفیذ حل 
 ERPالعام األول، إال أن التكالیف اإلجمالیة للسنوات الخمس سوف تتخطى بشكل كبیر خیار 

ات الخمس. المتكامل، حیث إن الدعم والتوفیر سوف یتطلب رغم ذلك ترقیة كبیرة خالل السنو
باإلضافة إلى ذلك، سوف یؤدي الدعم والتوفیر ھامشًیا فقط إلى تحسین قدرات وكفاءة مكاتب 

الدعم الخلفي، ویتطلب تطویر واجھات مكلفة ومعقدة وعالیة الصیانة مع مجموعة قدرات ناجمة 
 عن ذلك أقل بكثیر من الحل المتكامل.

 حالً في المتناول من حیث التكلفة.المتكامل مقبوالً و ERPونتیجة لذلك، یعتبر حل 

 المتكامل على النحو التالي: ERPوقد تم تصمیم مشروع حل 

تم النظر في المشروع مبكًرا ولكن تم تأجیلھ إلى أن تتوافر موارد مطلعة وذات  الموارد الداخلیة:
خبرات واسعة داخل فریق العمل وإلى أن تصل كل وحدة أعمال إلى مستوى مناسب من النضج 
(تقنیة المعلومات والتمویل والموارد البشریة والمشتریات). ومع االستعانة بمدیر خبیر في مجال 

، ویتمتع 2015باإلضافة إلى نائب رئیس شعبة التمویل في مارس  2014تقنیة المعلومات في 
 كالھم بخبرة واسعة في مشروعات تنفیذ النظم الكبیرة، فقد تم استیفاء الشروط. وتشمل الموارد

 الداخلیة:

ثالث فرق من الخبراء المتخصصین: ویشمل كل منھم مستویین من الخبراء (قائد  .1
 واحد باإلضافة إلى خبراء لكل وظیفة)



أربعة موارد دعم خلفي یغطون فترة التصمیم والتنفیذ من أجل ضمان تنفیذ العملیات  .2
 ERPالیومیة مع توفیر التركیز المناسب من الخبراء لمشروع 

 .ERPمدیر مشروعات واحد مخصص (متعاقد) بخبرة واسعة في مجال تنفیذ  .3

ثالثة موارد دعم فني: مدیر أول واحد للدعم الفني (لإلشراف واإلدارة)، ومحلل  .4
واحد ألعمال الدعم الفنیة ومدیر دعم فني واحد (على أن یكون واحد لكل من الموارد 

 البشریة وواحد للتمویل/المشتریات)

توجیھ ما یلي: مسئول استعالم بیانات، مسئول تشغیل أول ومدیر أول تشمل لجنة  .5
 للدعم الفني

 مصدر واحد إلدارة التغییر في الموارد البشریة (یتم تعیینھ) .6

 مضمنة اعتباًرا من بدء المشروع. ERMمراجعات  .7

 الموارد الداخلیة:

إلضافة األكبر شبكة كبیرة من شركاء األعمال المعتمدین با ERPتوفر مشروعات  .8
 االستفادة منھا. ICANNإلى الموارد االستشاریة الداخلیة التي یمكن لـ 

االستشاریین الفنیین األكثر تأھیالً من خالل عملیة للمقابالت  ICANNسوف تختار  .9
 الشخصیة الفردیة.

 ):SaaSالحل الفني: نموذج البرمجیات كخدمة (

 مھ جمیع عمالء موفر الحلمنصة واحدة جاھزة للتكون ومستندة إلى الویب، یستخد .10

یقوم كل عمیل بتكوین مجموعة واسعة من القدرات حسب احتیاجات وحدة األعمال  .11
 الخاصة بھ (بدون تطویر لبرمجیات، وبدون تخصیص)

وبالنسبة لكل وظیفة، یتم تصمیم مجموعة من العملیات القیاسیة واالختیاریة على  .12
 اھزة للتكوین.أساس أفضل ممارسات العملیات والتحكم، وتكون ج

یتم تحدیث المنصة بشكل دوري وتحتوي على خارطة طریق زاخرة بالقدرات  .13
 الجدیدة المتاحة إلى جمیع العمالء في المنصة بدون تكلفة إضافیة

إلى اتفاقیات مستوى  SaaSتتم مراقبة أداء النظام وإدارتھ من خالل موقع نظام  .14
 .)SLAالخدمة (

 أمن النظام:

تصمیم إستراتیجیة تحویل للبیانات متعددة المراحل وتشمل االختبار نقل البیانات:  .15
 والتسویة وعملیة التوثیق.

بتحویل البیانات االنتقالیة وكافة بیانات الملفات  ICANNسوف تقوم  .أ 
 الرئیسیة.



سوف یتم اختبار جمیع برامج التحویل بدقة للتعرف على الدقة  .ب 
 واالكتمال.

اختباًرا للوحدات واختبارین لقاعة المؤتمرات  ICANNسوف تجري  .ج 
(CRP) وھو ما یختبر إجراءات األعمال حیث تكوین النظام وتحویل ،

 ملفات البیانات.

اختباًرا لألعمال، وھو ما سیحاكي عملیة  ICANNسوف تجري  .د 
األعمال الفعلیة من البدایة إلى النھایة (على سبیل المثال، أمر السداد 

السداد) باإلضافة إلى اختبار تحویل كامل لبیانات النقد والشراء و
 الملفات التاریخیة والرئیسیة.

برامج تجریبیة على  RFPأمن البیانات: تشمل عملیة طلب تقدیم العروض  .16
االستعادة من الكوارث وإدارة عملیات مركز البیانات وتشفیر البیانات وسجالت 

 :ICANNالمقتصرة على  ERPالبیانات وبیئة 

بالتوافق مع المعاییر عالمیة الطراز، والتي  ICANNتقوم وسوف  .أ 
تشمل تشفیر البیانات، وإدارة التحكم في الوصول باإلضافة إلى 

االطالع على سجالت النظام ومراجعتھا، وتكوین أمان الوصول 
 استناًدا إلى الضوابط الداخلیة الجیدة.

وعالوة على ذلك راجع مجلس اإلدارة توصیات فریق العمل ولجنة التمویل التابعة لمجلس اإلدارة 
 جدید. ERPمن أجل صالحیة التعاقد والصرف لتنفیذ حل 

جدید. وھذا التأثیر مشمول في  ERPعند تنفیذ حل  ICANNوسوف یكون ھناك تأثیر مالي على 
والتي اعتمدھا مجلس اإلدارة في  2016نیة للعام المالي الوقت الحالي في الخطة التشغیلیة والمیزا

. كما لن تكون لھذا اإلجراء أي تأثیر مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام 2015یونیو  25
 اسم النطاق.

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

 للحكومة األمریكیة IANAیة نقل دور اإلشراف على تكالیف عمل -إطالق صندوق االحتیاطي .ج 

سحب األموال من صندوق االحتیاطي لتغطیة  2015أبریل  26وحیث أجاز مجلس اإلدارة في  
من  IANA المتعلقة بمبادرة نقل دور اإلشراف على 2015التكالیف المتكبدة في العام المالي 

 ر أمریكي.مالیین دوال 7الحكومة األمریكیة بمبلغ ال یتجاوز 

مالیین دوالر أمریكي،  7بمبلغ  2015تكالیف فعلیة خالل عامھا المالي  ICANNوحیث تكبدت 
 ملیون دوالر. 3.1بما في ذلك تكالیف االستشارات القانون المستقلة غیر المتوقعة بما یصل إلى 

جتمع في أنھ "ملتزم بدعم الم 2015یونیو  25وحیث یؤكد مجلس اإلدارة على بیانھ المقدم في 
الحصول على النصائح التي یحتاجھا في وضع التوصیات الخاصة بھ دعًما لمعلیة النقل، واإلشارة 

بمعرفة المجتمع یتم استخدامھا  ICANNكذلك إلى أھمیة التأكد من أن األموال المعھود بھا إلى 
ابة على التكالیف بطرق مسئولة وكافیة. كما أن یوصى بتأكید استمراریة التدابیر التي تتم في الرق

على األعمال المستقبلیة التي سیقوم بھا االستشاري المستقل". 
material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board- (راجع

.cen#2-25-06-2015.( 
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وحیث أوصت اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة بأن یقوم مجلس اإلدارة باعتماد إطالق األموال من 
المتعلقة بمبادرة نقل دور  2015صندوق االحتیاطي لتغطیة التكالیف المتكبدة في العام المالي 

مالیین دوالر أمریكي، وموافقة  7من الحكومة األمریكیة بمبلغ ال یتجاوز  IANAاإلشراف على 
 المجلس على ذلك.

)، یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي، 2014.09.28.11تقرر بموجب القرار رقم (
أو من ینوب (ینوبون) عنھ، بسحب األموال من الصندوق االحتیاطي لتغطیة التكالیف المتكبدة في 

مالیین دوالر  7بمبلغ  IANAالمتعلقة بمبادرة نقل دور اإلشراف على  2015العام المالي 
 .أمریكي

 2015.09.28.11حیثیات القرار 

ككل  ICANNھي مبادرة كبرى یخصص لھا مجتمع  USG IANAفمبادرة نقل اإلشراف على 
للمجتمع في عملھ تجاه تحقیق إنجاز  ICANNالدعم الذي تقدمھ  قدًرا كبیًرا من الوقت والموارد.

الحكومة من  IANAناجح للمشروع (ویشمل كال من وضع مقترح نقل دور اإلشراف على 
 .ICANNاألمریكیة وأعمال المساءلة) أمر مھم بالنسبة لـ 

معتبًرا أن طبیعتھا االستثنائیة والمبلغ الكبیر المتوقع تكبده من التكالیف، وتمویل ھذا المشروع ال 
السنویة التشغیلیة. وفًقا لذلك، عندما اعتمد مجلس اإلدارة  ICANNیمكن تقدیمھ من خالل عائدات 

 7، شملت التمویل المتوقع لتكالیف المشروع (2015یلیة والمیزانیة للسنة المالیة الخطة التشغ
 ملیون دوالر) من خالل السحب المقابل من صندوق االحتیاطي.

على سحب  ICANNلھذا المشروع، وافقت  2015وحیث أن التكالیف متكبدة خالل العام المالي 
المتعلقة  2015لیة المتكبدة في العام المالي أموال من صندوق االحتیاط لتغطیة التكالیف الفع

مالیین دوالر أمریكي  7من الحكومة األمریكیة، بما یصل إلى  IANAبمبادرة نقل دور إشراف 
 .2015متضمنة في الخطة التشغیلیة والمیزانیة المعتمدة من قبل المجلس للسنة المالیة 

لھذا المشروع قد وصلت في  2015م المالي وحیث إن إجمالي التكالیف الفعلیة المتكبدة خالل العا
مالیین دوالر  7مالیین دوالر أمریكي وبذلك تتجاوز المبلغ اإلجمالي المقدر بـ 7مجملھا إلى 

أمریكي للسحب من صندوق االحتیاطي الذي أجازه مجلس اإلدارة في قرار رقم 
لى سحب أموال للحصول على الموافقة من مجلس اإلدارة ع ICANN، تتابع 2015.04.26.17

مالیین دوالر أمریكي.  7من صندوق االحتیاطي للمبلغ اإلجمالي للتكالیف الفعلیة المتكبدة بقیمة 
 یكون لھذا اإلجراء أي تأثیر مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.كما لن 

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

 الجدیدة: المسار إلى الجوالت المستقبلیة gTLDبرنامج نطاقات  .د 

بفتح جولة جدیدة  ICANNعلى التزام  2012.02.07.05 حیث شدد قرار مجلس اإلدارة رقم
 الجدیدة بأسرع ما یمكن. gTLDمن برنامج 

 الجدیدة ال تزال جاریة في الوقت الحالي. gTLDلبرنامج  2012وحیث أن مراجعات جولة 

وحیث یشجع مجلس اإلدارة مشاركة المساھمین في العملیة المتكاملة من أجل مراجعة وتطویر 
 الجدیدة. gTLDالجوالت المستقبلیة لبرنامج 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2012-02-07-en%234


 ICANN)، أن یوجھ مجلس اإلدارة فریق عمل 2015.09.28.12تقرر بموجب القرار رقم (
الجدیدة حسب الجدول المحدد، باإلضافة إلى تشجیع مجتمع  gTLDلمواصلة مراجعات برنامج 

 أصحاب المصلحة على المشاركة والدعم لعملیة مراجعة قویة ونافعة.

تمع باھتمام )، أن یتابع مجلس اإلدارة أعمال المج2015.09.28.13ر بموجب القرار رقم (تقر
مع النظر في اإلرشادات المقدمة حول الجوالت المستقبلیة بمجرد أن تصل عملیة المراجعة 

 .المحتملة إلى مرحلة متقدمة أكثر GNSOوتطویر سیاسات 

 2015.09.28.13 – 2015.09.28.12حیثیات القرارین 

 لماذا یعالج مجلس اإلدارة ھذه القضیة اآلن؟

العدید من المراجعات وخدمات المجتمع قید التنفیذ في الوقت الحالي والتي سوف یكون لھا فائدة 
محتملة عند إجراء الجولة التالیة والطریقة التي سیتم التنفیذ بھا. وقد تمت مطالبة مجلس اإلدارة 

اعدة الجدیدة من أجل مس gTLDبالنظر في عملیة وإطار زمني من أجل جولة إضافیة لبرنامج 
ICANN .في التخطیط طویل األجل والتحلیل وإعداد المیزانیة الضروریة لتنفیذ جولة تالیة فعالة 

 ما المقترحات التي یتم اعتبارھا؟

ینظر مجلس اإلدارة في مدى قیام عملیات المراجعة وأنشطة المجتمع قید التنفیذ في الوقت الحالي 
الجدیدة. وقد تم النظر في ثالثة  gTLDیة من برنامج باإلخبار عن موعد وكیفیة تنفیذ الجولة التال

خیارات. األول ینص على تاریخ مستھدف لقید المجتمع في الجوالت المستقبلیة ویوفر إطار زمني 
المحتملة. وال یلزم أي فریق بموعد نھائي محدد  PDPمناسب إلكمال عملیة المراجعة وعملیة 

سات، ولكن باألحرى ینص على إطار زمني تقریبي إلكمال أیة مراجعة أو نشاط لصناعة السیا
لجمیع األطراف من أجل المساعدة في التخطیط لھم. وینص الخیار الثاني على عملیة متوقعة ینظر 
مجلس اإلدارة بموجبھا في البدایة في نتائج المراجعة قبل إسناد وضع خطط التنفیذ وأطره الزمنیة 

تحدید إطار زمني أو مجموعة من المتطلبات المسبقة  لفریق العمل. أما الخیار الثالث فیؤجل
إلى مرحلة أكثر  PDPللجولة التالیة إلى أن تصل عملیة المراجعة و/أو عملیة وضع السیاسات 

 تقدًما.

یتخذ مجلس اإلدارة إجراءات في ھذا الوقت من أجل تشجیع التنفیذ المتواصل والمشاركة في 
ظر في تخطیط الجوالت المستقبلیة إلى أن تصل المراجعات عملیات المراجعة الحالیة وتأجیل الن

 إلى مراجعة أكثر تقدًما.

 أي من أصحاب المصلحة أو اآلخرین تم استشارتھم؟

وجمع تعقیبات ومشاركات حول مسودة خطة  ICANN، نشر فریق عمل 2014بدایة من سبتمبر 
حول اإلجراءات  GNSOلعبت مجموعة مناقشة  4الجدیدة. gTLDالعمل لمراجعات برنامج 

الجدیدة دوًرا ھاًما في مناقشة تأثیرات السیاسة والتنمیة على برنامج  gTLDالتالیة لنطاقات 
gTLD  الجدیدة. في حین لم تتم مشاورةGNSO لى المستوى الرسمي، ارتكز موضوع متكرر ع

في مناقشات المجموعة على العملیات المستقبلیة التي یجب النظر فیھا ي تحدید تطویر الجوالت 
التالیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن أصحاب المصلحة في المجتمع مثل األطراف المتعاقدة، ومشغلي 

ألعضاء في مجتمع المستخدمین النھائیین وا IPالسجالت الجدد، وموفري خدمة إنترنت، ومشغلي 
 قد شاركوا جمیًعا بوجھات نظرھم حول اإلطار الزمني للجوالت التالیة.

 ما المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-09-28-en%23foot4


) واإلطار الزمني المقدر AoCراجع مجلس اإلدارة مسودة خطة العمل وتأكید االلتزامات (
إلى التقدیرات األولیة لألنشطة المشار إلیھا في خطة العمل، وتقریر  لالنتھاء من المراجعة استناًدا

التي  GNSOباإلضافة إلى مناقشات  2015أغسطس  31في  GNSOالمشكالت األولي لـ 
فیما  2014.11.17.12 – 2014.11.17.10و 2012.02.07.05استندت إلیھا، والقرارات 

بالتشاور مع مجموعات أصحاب المصلحة ذوي یخص االلتزامات بفتح جولة ثانیة بأسرع ما یمكن 
الصلة، باإلضافة إلى مراجعة آلیات حمایة الحقوق للضمانات المعمول بھا من أجل الحد من 

 الجدیدة. gTLDالمشكالت المحتملة في برنامج 

 :3-2014- خطة العمل-www.icann.org/news/announcementhttps://
en-22-09 

 :تأكید االلتزامات 
-of-https://www.icann.org/resources/pages/affirmation

en-30-09-2009-commitments 

 إلكمال المراجعة: اإلطار الزمنيhttp://newgtlds.icann.org/en/reviews  

  تقریر المشكالت األولي لـGNSO  2015أغسطس  31في: 
http://gnso.icann.org/en/node/48007 

 2012.02.07.05 القرار:-https://www.icann.org/resources/board 
en-07-02-2012-material/resolutions 

  2014.11.17.12 – 2014.11.17.10القرارین: 
-https://www.icann.org/resources/board

en#2.b-17-11-2014-material/resolutions 

 :مراجعة آلیات حمایة الحقوق-s://www.icann.org/publichttp 
en-02-02-2015-review-comments/rpm 

 ما البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

قد یتم البدء  PDPبالنظر إلى أن نتائج عملیة المراجعة غیر معروفة وأن عملیة وضع السیاسات 
 gTLDفیھا، فمن غیر الواقعي في ھذه المرحلة تحدید إطار زمني لفتح جولة إضافیة من برنامج 

الجدیدة. ویفھم مجلس اإلدارة أن أي رغبة لتحقیق مزید من الیقین موجودة في معظم مجتمع 
الجولة أصحاب المصلحة، لكنھ یرى من األولویات في ھذه المرحلة إجراء مراجعات ھادفة في 

الحالیة. وسوف یراجع مناقشة األطر الزمنیة والعملیات من أجل الجوالت المستقبلیة في مرحلة 
 الحقة.

 ھل توجد ھناك آثار إیجابیة أو سلبیة على المجتمع؟

ربما یصاب البعض داخل المجتمع باإلحباط بسبب نقص االلتزام بإطار زمني محدد أو إجراءات. 
إجراءات مجلس اإلدارة ضمان إعطاء األھمیة المناسبة لعملیة  وعلى الرغم من ذلك، تحاول

الجیدة. وقد تنظر بعض  gTLDالمراجعة من أجل التقییم الكامل لنتائج الجولة األولى من برنامج 
الدوائر إلى ھذا باعتباره ال یلبي إجابات على األسئلة فیما یخص الطریقة التي یتوقع من خاللھا أن 

ریة في الوقت الحالي إلى فتح جولة ثانیة. وعلى الرغم من ذلك یتیح ھذا تؤدي العملیات الجا
األسلوب مواصلة حوار المجتمع فیما یخص المناطق الحرجة المقرر معالجتھا في إنشاء ھذه 
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المجموعة من الخطوات. وباالنتقال سریًعا جًدا إلى جولة ثانیة دون توافر الوقت المناسب 
من النظر بشكل مناسب في الدروس المستفادة من الجولة األولى للمراجعة قد یعوق المجتمع 

كجزء من تطویر الجولة التالیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن االلتزام بإطار زمني أو عملیة متوقعة قد 
یؤدي إلى إنشاء توقعات غیر واقعیة من جانب مجتمعات أصحاب المصلحة فیما یخص الموقع 

 ة تالیة.الذي یمكن التنبؤ بھ لحدوث جول

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

تتطلب مراجعة البرنامج مشاركة خبرة متخصصة، وتم تخصیص األموال لھذه األنشطة في 
ذلك، لیست ھناك تأثیرات إضافیة متوقعة على . وعلى الرغم من 2016میزانیة السنة المالیة 

 المیزانیة تنجم عن ھذا القرار غیر المخطط لھ و/أو المحدد بالفعل.

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

ال یوجد تأثیر مباشر ألمان واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق كنتیجة التخاذ ھذا القرار، لكن 
 أحد النواحي المقترحة للدراسة. DNSارة إلى أن أمن واستقرار ومرونة نظام تجدر اإلش

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

الجدیدة ال  gTLDج الجولة األولى من برنامج ھذه لیست عملیة محددة للسیاسات، حیث إن نتائ
یزال من المفترض تقییمھا باإلضافة إلى إقرار عملیة محددة للسیاسات. وعلى الرغم من ذلك، من 

 للتعلیق العام بمجرد االنتھاء منھا. PDPالمتوقع أن تخضع المراجعة وعملیة 

 متطلبات التأمین التفاقیة اعتماد أمین السجل .ه 

، 1999لسیاسة اعتماد أمناء السجالت ("سیاسة االعتماد") المعتمدة في  ICANNحیث إن بیان 
تنص على أن على أمناء السجالت الحصول والحفاظ على بوالص تأمین ضد المسئولیة التجاریة 

دوالر أمریكي، أو مبلغ أقل إذا كان  500,000") بحدود تصل على األقل إلى CGLالعامة ("
أن حًدا أدنى من الممكن أن یوفر تعویًضا معقوالً في حالة حدوث  بمقدور أمین السجل إظھار

 خسارة ضمن الغطاء التأمیني.

وحیث تتطلب اتفاقیات اعتماد أمناء السجالت احتفاظ أمناء السجل بغطاء تأمیني عند مستوى 
 دوالر أمریكي (بدون إشارة إلى الحدود الدنیا المحتملة لسیاسة االعتماد). 500,000

ال تدعم  RAAالتفاقیة  CGLوحصلت على التعقیبات بأن متطلبات تأمین  ICANNوحیث تلقت 
لتزوید المسجلین  CGLالھدف من سیاسة بیان اعتماد أمناء السجالت لمطلب تأمین بولیصة 

بتعویض في حالة التصرفات المجحفة من جانب أمین السجل تحت الغطاء التأمیني وتمثل عائًقا 
 ق أمناء السجالت في الدول النامیة.أمام تنمیة سو

ینایر Uوفي 2014Uمایو U جولتان من التعلیقات العامة على ھذا الموضوع في ICANNوحیث طلبت 
2015U. 
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في  CGL)، التنازل والتخلي عن مطلب تأمین 2015.09.28.14تقرر بموجب القرار رقم (
، ویتم توجیھ الرئیس والمدیر التنفیذي أو من ینوب (ینوبون) 2013و 2009لسنة  RAAاتفاقیة 

 عنھ، باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذ ھذا القرار.

بالنظر فیما إذا كانت أعمال  GNSO)، مطالبة 2015.09.28.15القرار رقم ( تقرر بموجب
السیاسة حول متطلبات تأمین االستبدال یجب تنفیذھا في ضوء بیان سیاسة اعتماد أمناء السجالت 

 أم ال.

 2015.09.28.15 – 2015.09.28.14حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة اآلن؟

من أمناء السجالت الحصول على تأمین  2013و 2009یة اعتماد أمین السجل لسنة تتطلب اتفاق
دوالر أمریكي. وھذا المطلب  500,000تجاري عام ضد المسئولیة مع حد بولیصة على األقل 

لسیاسة اعتماد أمناء السجالت، تنص على أن على  ICANNمستند إلى الصیاغة الواردة في بیان 
) CGLوالحفاظ على بوالص تأمین ضد المسئولیة التجاریة العامة (أمناء السجالت الحصول 

دوالر أمریكي، أو مبلغ أقل إذا كان بمقدور أمین السجل  500,000بحدود تصل على األقل إلى 
إظھار أن حًدا أدنى من الممكن أن یوفر تعویًضا معقوالً في حالة حدوث خسارة ضمن الغطاء 

اعتماد أمین السجل بیان مرونة بیان سیاسة االعتماد لحدود أقل  التأمیني. وال یضم مطلب اتفاقیة
 للبولیصة.

بصورة عامة على حمایة الشركات من مطالبات االلتزام عن  CGLوتعمل بوالص تأمین 
اإلصابات الجسدیة واألضرار في الممتلكات التي تحدث في عقاراتھم باإلضافة إلى التزام اإلصابة 

الغطاء  CGLالحاالت. على الرغم من ذلك، ستثني معظم بوالص  الشخصیة واإلعالن في بعض
عن األخطاء والمستبعدات من قبل أمین السجل. وبمعنى آخر، لن یتمكن مالكو أسماء النطاق 

) عن أفعال اإلھمال من قبل CGLبصورة عامة تلقي تعویض من شركة تأمین (بموجب بولیصة 
 ل في تجدید تسجیل أو السماح بسرقة اسم نطاق.أمین السجل، مثل الحذف بدون تعمد أو الفش

ویفرض ھذا المطلب الخاص بالتأمین تحدیات على المستوى المالي والعملي أیًضا بالنسبة لبعض 
. وتقترح التعلیقات المقدمة من ICANNالكیانات التي تسعى ألن تكون أمین سجل معتمد من 

ح أمناء السجالت وأمناء السجالت المجتمع أن ھذا المطلب ال یصب بشكل متناسب في صال
المحتملین العاملین في الوقت الحالي حیث إن ھذا النوع من التأمین باھظ الثمن بشكل غیر عادل 

 و/أو غیر موجود.

ومن ثم یتخذ مجلس اإلدارة إجراءات في ھذا الوقت من أجل الموافقة على تنازل على مطلب 
ألن متطلبات التأمین على المسئولیة  2013و 2009لسنة  RAAالحالي في اتفاقیة  CGLتأمین 

التجاریة العامة ال یبدو أنھ یدعم أھداف السیاسة ویمثل عبًئا غیر مستحق على أمناء السجالت 
المتوقعین. على الرغم من المشاورات العامة الكبیرة، لیس ھناك أي دلیل على تحقیق مطلب تأمین 

CGL .أي یفید أمناء السجالت أم ال 

 الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟من 

تعقیبات من أمناء السجالت المحتملین بأن التأمین الالزم في منطقتھم من الصعب  ICANNتلقت 
ورشة عمل في مناقشة ھذا الموضوع  ICANNأجرت  أو من المستحیل الحصول علیھ.

ي سنغافورة في ف ICANNوموضوعات أخرى ذات صلة بالمناطق المھمشة في اجتماع 
مشاورات مع استشاري تأمین خارجي، باإلضافة إلى العدید من أمناء  ICANNأجرت  .2014



جولتان من التعلیقات العامة على ھذا الموضوع  ICANNوطلبت  السجالت الحالیین والمحتملین.
على  GNSO. وكجزء من إجراءات مجلس اإلدارة، فإنھ یشجع 2015Uمایو Uو 2014Uمایو U في

 التحقق من ھذه المسألة.

 ما المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟

أن مطلب التأمین الحالي یمكن أن یكون من الصعب أو  ICANNأعلن أعضاء المجتمع إلى 
المستحیل الوفاء بھ في بعض المناطق وبصورة خاصة في المناطق خارج أمریكا الشمالیة 

غیر متوفر على اإلطالق في بعض الدول  CGLوأوروبا. وعلق بعض األشخاص قائالً أن تأمین 
دوالر باھًظا (ولذلك، غیر مجدي  500,000وبالرغم من توفره في الدول األخرى، فقد یكون حد 

من الناحیة التجاریة)، بالنسبة لظروف السوق وتكلفة المعیشة ومخاطر تنفیذ األعمال في المنطقة 
ا إذا كان ھذا الشرط ما زال ضرورًیا، ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، تساءل بعض المعلقین عم

في مجاالت أخرى، على سبیل المثال إنفاذ االلتزام  ICANNنظًراً إلى التحسینات المؤسسیة لـ 
ألمناء السجل الجدد  ICANNتقدم ومستودع البیانات. اقترح بعض أعضاء المجتمع إمكانیة أن 

ت أمناء السجل القائمة حتى یتمكن جمیع أمناء والحالیین قائمة بشركات التأمین المعروفین بخدمة شركا
 .ICANNالسجل من توفیر التأمین المطلوب للحصول على اعتماد 

وعلى الرغم من ذلك، حذر أعضاء آخرون في المجتمع من أن المسجلین قد یتم تركھم بدون حمایة 
 .CGLفي حالة التنازل عن مطلب تأمین 

 عند اتخاذ ھذا القرار؟ما المواد التي نظر فیھا مجلس اإلدارة 

في سبیل التوصل إلى ھذا القرار، نظر مجلس اإلدارة في تقریرین للتعلیقات العامة حول ھذه 
، PDF[ 2015Uأبریل  U3 كیلوبایت] و 2014U ]PDF، 405سبتمبر  U2 المسألة، ومنشورین في

بیان سیاسة اعتماد U كیلوبایت] والمواد المرجعیة لمجلس اإلدارة. كما نظر مجلس اإلدارة في 516
 .2013و 2009, باإلضافة إلى اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة Uأمناء السجالت

 ما العوامل التي تبین فیھا لمجلس اإلدارة أنھا ضروریة عند اتخاذ ھذا القرار؟

رغوب منھ في حمایة المسجلین من التصرفات ال یخدم مطلب التأمین الحالي الغرض األصلي الم
الخاطئة من جانب أمناء السجالت. وعالوة على ذلك، فإن المطلب یعیق المنافسة في المناطق 

، فإن ICANNالمھمشة من العالم. وألن مطلب التأمین األصلي كان مسألة تخص سیاسة 
GNSO .ھي الھیئة المناسبة لتحدید ما إذا كان مطلب بدیل مناسب أم ال 

 ما التأثیرات المالیة لھذا القرار؟

. كما أن إزالة ھذا المطلب قد تقلل من التكالیف ICANNلیس لھذا القرار أیة تأثیرات مالیة على 
اظ بتأمین تجاري بالنسبة ألمناء السجالت وأمناء السجالت المحتملین الذین یختارون عدم االحتف

 عام ضد المسئولیة.

 ما التأثیرات المالیة لھذا القرار على المجتمع؟

استناًدا إلى كافة المعلومات الواردة حتى ھذا التاریخ، یبدو أنھ لن یكون ھناك تأثیر سلبي على 
المسجلین أو أصحاب المصلحة اآلخرین أو المصلحة العامة العالمیة في حالة موافقة مجلس 

 رة على التنازل عن مطلب التأمین.اإلدا
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وسوف یكون لھذا القرار تأثیر إیجابي على أمناء السجالت المتوقعین والحالیین، السیما أمناء 
الخاص بھم باھظ بدون إنصاف أو من المستحیل الحصول  CGLالسجالت الذین یكون تأمین 

أیًضا الطلبات اإلضافیة العتماد  علیھ. ومن المحتمل أن یكون التأثیر مالي باألساس، لكنھ قد یشجع
 أمناء السجالت من كل من الدولة المتقدمة والنامیة.

في تعزیز  ICANNالموافقة من مجلس اإلدارة على التنازل عن مطلب التأمین سوف تدعم جھود 
الفرصة للنظر فیما إذا كان مطلب تأمین  GNSOمنافسة أمناء السجالت في بیئة عالمیة وإعطاء 

 ون مناسًبا أم ال.بدیل سیك

 ما التأثیرات على أمن واستقرار اإلنترنت؟

 من حیث األمن أو االستقرار أو المرونة. DNSلن تكون للموافقة على القرار أي تأثیر على 

 وتوصیات التنفیذ GNSOسیاسة  .و 

 PDPلغیر  GNSOالمیثاق الخاص بسیاسة  2013یولیو  17في  GNSOحیث اعتمد مجلس 
) http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201307فیذ (ومجموعة عمل التن

 بمجموعة من التوصیات حول: GNSOالموكل إلیھا مھمة تزوید مجلس 

  مجموعة من المبادئ التي تؤید أیة مناقشات ذات صلة بسیاسة وتنفیذGNSO  مع
 الحالیة. GNSOاألخذ في االعتبار إجراءات تشغیل 

  عملیة من أجل وضع سیاسةgTLD ربما في صورة "إرشادات للسیاسة"، بما في ،
ذلك معاییر للموعد الذي یكون فیھ من المناسبة استخدام مثل ھذه العملیة (من أجل 

 .GNSOلـ  وضع سیاسة غیر "سیاسة اإلجماع") بدالً من عملیة وضع السیاسات

  إطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفیذ والمرتبطة بتوصیات سیاساتGNSO. 

  المعاییر المقرر استخدامھا من أجل تحدید الموعد الذي یجب فیھ تناول إجراء من خالل
 عملیة سیاسة ومتى یجب اعتبار ذلك بمثابة تنفیذ.

 ا فرق استعراض تنفیذ ومزید من اإلرشادات حول الطریقة التي یتوقع أن تعمل بھ
GNSO وفًقا لما ھو محدد في دلیل ،PDP. 

 19والتنفیذ تقریر التوصیات األولي لھا للتعلیق العام في  GNSOحیث نشرت مجموعة سیاسة 
comments/policy-https://www.icann.org/public-(راجع 2015ینایر 

en-19-01-2015-implementation.( 

أداة مراجعة U والتنفیذ بمراجعة التعقیبات (راجع GNSOوحیث قامت مجموعة عمل سیاسة 
كیلوبایت]) مع تحدیث التقریر وفًقا لذلك وھو ما أدى إلى تقریر  U ]DOC ،267التعلیقات العامة

 .2015یونیو  2في  GNSOتوصیات نھائي، والذي تم تقدیمھ إلى مجلس 

http://gnso.icann.org/en/drafts/policy- یات النھائي (راجعوحیث إن تقریر التوص
en.pdf-01jun15-recommendations-implementation ]PDF ،

 .2015یونیو  24في  GNSOمیجابایت]) قد تم اعتماده بمعرفة مجلس  1.53
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إلى  ICANNفریق عمل  UبتوجیھICANN U، قام مجلس إدارة 2015یولیو  28وحیث إنھ في 
الداخلیة نتیجة التوصیات المقترحة في تقریر  ICANNنشر التغییرات المقترحة على لوائح 

https://www.icann.org/public- التوصیات النھائي للتعلیق العام (راجع
en-31-07-2015-amendments-comments/bylaws.( 

 .ALACعلى تعلیقین دعًما للتوصیات المقترحة، بما في ذلك بیان نصیحة من وحیث تم الحصول 

بأنھ "ینبغي على مجلس اإلدارة  ATRT2وحیث أوصى فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة 
مواصلة دعم المشاركة على نطاق المجتمع التي تھدف إلى تكوین فھم للفروق بین وضع السیاسة 

) SO/ACیمكن من خاللھا للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة ( وتنفیذھا. وضع آلیات تكمیلیة
التشاور مع مجلس اإلدارة بمسائل، تشمل على سبیل المثال ال الحصر، مسائل السیاسة والتنفیذ 

 ).4واألمور اإلداریة، التي یتخذ مجلس اإلدارة قرارات حولھا (التوصیة رقم 

موافقة مجلس اإلدارة على التعدیالت على المادة )، 2015.09.28.16تقرر بموجب القرار رقم (
وفًقا لما ھو منشور للتعلیق العام والذي یتناول  9-3الداخلیة القسم  ICANNالعاشرة من لوائح 

) وعملیة GGP(أو  GNSOالجدیدة الناشئة من عملیة إرشادات  GNSOعتبات تصویت 
 ).EPDP(أو  GNSOتطویر السیاسة السریعة لـ 

)، موافقة مجلس اإلدارة على تعدیالت لوائح 2105.09.28.17القرار رقم (تقرر بموجب 
ICANN  الداخلیة الملحق أ وفًقا لما ھو منشور للتعلیق العام

proposed-https://www.icann.org/en/system/files/files/bylaws- (انظر
en.pdf-31jul15-implementation-policy-gnso-amendments ]PDF ،

 .GNSOلـ  EPDPیحدد عملیة  1-كیلوبایت])، إنشاء ملحق جدید أ 656

)، موافقة مجلس اإلدارة على تعدیالت لوائح 2015.09.28.18تقرر بموجب القرار رقم (
ICANN الداخلیة الملحق أ وفًقا لما ھو منشور للتعلیق العام 

proposed-https://www.icann.org/en/system/files/files/bylaws- (انظر
en.pdf-31jul15-implementation-policy-gnso-amendments ]PDF ،

 .GNSOلـ  EPDPیحدد عملیة  1-كیلوبایت])، إنشاء ملحق جدید أ 656

مجموعة من مبادئ / )، اعتماد مجلس اإلدارة ل2015.09.28.19تقرر بموجب القرار رقم (
من تقریر  4حیث ترتبط بالسیاسة والتنفیذ وفًقا لما ھو موضح في القسم  GNSOمتطلبات 

التوصیات النھائي، ویوجھ الرئیس والمدیر التنفیذي أو من ینوب (ینوبون) عنھ، باإلضافة إلى 
 GNSOبوضع ھذه المبادئ والمتطلبات في الحسبان عند المشاركة في سیاسة  ICANNمجتمع 

 والمشكالت ذات الصلة بالتنفیذ.

)، اعتماد مجلس اإلدارة إلرشادات ومبادئ فریق 2015.09.28.20تقرر بموجب القرار رقم (
مراجعة التنفیذ وفًقا لما ھو مبین في الملحق ل من تقریر التوصیات النھائي ویوجھ فریق عمل 

ICANN  باإلضافة إلى مجتمعICANN  إلى وضع ھذه اإلرشادات والمبادئ في الحسبان عند
 المشاركة في مشكالت تتعلق بالتنفیذ.

)، إقرار مجلس اإلدارة للنصیحة المقدمة من 2015.09.28.21تقرر بموجب القرار رقم (
ALAC  والتزامھ بمراقبة أنشطة وضع سیاساتGNSO  لضمان أن المستخدم والمصلحة العامة

 ئم، وأن تنفیذ السیاسة المعقدة یمكن أن یتم في األطر الزمنیة المعقولة.معتبرین على نحو مال
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), یوّجھ مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من 2015.09.28.22بموجب القرار رقم (
والصفحات  GNSOینوب (ینوبون) عنھ بالتفویض، بنشر المستندات ذات الصلة حول سیاسة 

على الویب، والسعي لتضمین التعقیبات حول  ICANNو GNSOع ذات الصلة بالتنفیذ على موق
 التحسینات والمواد المؤیدة اإلضافیة حسبما یتناسب.

)، أن ینظر مجلس اإلدارة في توصیة فریق 2015.09.28.23تقرر بموجب القرار رقم (
ATRT2  المكتملة بموجب ذلك ودعوة فریق  4رقمATRT3  لمراجعة ھذه التوصیات المعتمدة

 .ATRT2ضوء نتائج وتوصیات  في

)، أن یوجھ مجلس اإلدارة الشكر إلى مجتمع 2015.09.28.24تقرر بموجب القرار رقم (
GNSO .وغیرھم ممن شاركوا بعمل شاق في ھذا الجھد 

 2015.09.28.24 - 2015.09.28.16حیثیات القرارین 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة؟

لنابعة من القضایا المتعلقة بتنفیذ برنامج نطاقات المستوى األعلى بصفة أساسیة وكنتیجة للنقاشات ا
، كان ھناك ازدیاد ملحوظ في التركیز على الموضوعات التي تستدعي سیاسات )gTLDالعامة (

بخصوص أعمال التنفیذ بما في ذلك العملیات التي ینبغي القیام بھا ومتى یتم استخدامھا، وكیف یتم 
لتي تمثل موضع تباین اآلراء أثناء عملیة التنفیذ. وعقب العدید من التصرف حیال القضایا ا

النقاشات بما في ذلك نشر وثیقة مناقشة العاملین باإلضافة إلى جلسة للمجتمع خالل اجتماع 
ICANN  قرر مجلس منظمة دعم األسماء العامة (46رقم ،GNSO 2013) في شھر یولیو 

 بمھمة وضع مجموعة توصیات حول: تشكیل مجموعة عمل (مجموعة العمل) كلفت

  مجموعة من المبادئ التي تؤید أیة مناقشات مستقبلیة ذات صلة بسیاسة وتنفیذ
GNSO  مع األخذ في االعتبار إجراءات تشغیلGNSO .الحالیة 

  عملیة من أجل وضع سیاسةgTLD ربما في صورة "إرشادات للسیاسة"، بما في ،
ذلك معاییر للموعد الذي یكون فیھ من المناسب استخدام مثل ھذه العملیة (من أجل 

 ؛GNSOوضع سیاسة غیر "سیاسة اإلجماع") بدالً من عملیة وضع السیاسات لـ 

  إطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفیذ والمرتبطة بتوصیات سیاساتGNSO؛ 

 عاییر المقرر استخدامھا من أجل تحدید الموعد الذي یجب فیھ تناول إجراء من خالل الم
 عملیة سیاسة ومتى یجب اعتبار ذلك بمثابة تنفیذ؛

  ومزید من اإلرشادات حول الطریقة التي یتوقع أن تعمل بھا فرق استعراض تنفیذ
GNSO وفًقا لما ھو محدد في دلیل ،PDP. 

 2015یونیو  24في  GNSOلعمل باإلجماع من جانب مجلس تم اعتماد توصیات مجموعة ا
 من أجل النظر فیھا. ICANNوتم تقدیمھا بعد ذلك إلى مجلس إدارة 

 2وعالوة على ذلك، تم تحدید ھذه المسألة كذلك من خالل فریق مراجعة المساءلة والشفافیة 
على نطاق المجتمع ) كأولویة: "یجب على مجلس اإلدارة مواصلة دعم المشاركة ATRT2(فریق 

التي تھدف إلى تكوین فھم للفروق بین وضع السیاسة وتنفیذھا. وضع آلیات تكمیلیة یمكن من 
) التشاور مع مجلس اإلدارة بمسائل، SO/ACخاللھا للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة (



لتي یتخذ مجلس تشمل على سبیل المثال ال الحصر، مسائل السیاسة والتنفیذ واألمور اإلداریة، ا
 ).4اإلدارة قرارات حولھا (التوصیة رقم 

 ما المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

فیما یخص السیاسة  GNSOإجراء مجلس اإلدارة الیوم ھو اعتماد التوصیات المقدمة من 
باإلضافة إلى  GNSOوالتنفیذ. تتضمن التوصیات المعتمدة ثالث عملیات جدیدة مقترحة لمنظمة 

و  GNSO)عملیة مشورة GGP( -وتتطلب اثنتین من ھذه العملیات وھي  مسائل أخرى،
)EPDP عملیة (GNSO  المعّجلة لوضع السیاسات إحداث تغییرات في اللوائح الداخلیة لـ

ICANN یوافق إجراء مجلس اإلدارة على التغییرات المطلوبة على الالئحة الداخلیة من أجل .
. ھذه العملیات GNSOع السیاسات المتوقعة لـ وعملیة وض GNSOتنفیذ عملیة إرشادات 

بمزید من المرونة من أجل التعامل مع مشكالت السیاسات  GNSOالجدیدة الھدف منھا ھو تزوید 
من خالل عملیات رسمیة یتم استخدامھا في حالة استیفاء معاییر محددة. وعالوة على ذلك، یتخذ 

ذ واإلرشادات 1المقترحة ومباشر التنفي GNSOمجلس اإلدارة إجراءات من أجل اعتماد سیاسة 
من أجل إرشاد مزید من فریق العمل باإلضافة إلى أعمال المجتمع ذات الصلة بسیاسة وتنفیذ 

GNSO. 

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

وعقب العدید من النقاشات بما في ذلك نشر وثیقة مناقشة فریق العمل 
https://gnso.icann.org/en/correspondence/policy-(راجع

en.pdf-08jan13-framework-implementation]PDF ،195  [كیلوبایت
implementation-policy-http://forum.icann.org/lists/commentsU- و

31jan13/U باإلضافة إلى جلسة مجتمع خالل اجتماع (ICANN  46رقم 
) قرر مجلس منظمة دعم األسماء ode/37133http://beijing46.icann.org/n (راجع

بالتشاور مع منظمات الدعم/اللجان االستشاریة األخرى  2013) في شھر یولیو GNSOالعامة (
ac-so-to-respondence/robinsonhttp://gnso.icann.org/en/cor-(راجع

en.pdf-23apr13-leadership ]PDF ،236  كیلوبایت]) تشكیل مجموعة عملGNSO 
. وقد طلبت مجموعة عمل GNSOللتعامل مع عدد من المشكالت النوعیة لصلتھا بسیاسة وتنفیذ 

GNSO تابعة لـ الحصول على التعقیبات األولیة من جمیع منظمات الدعم/اللجان االستشاریة ال
ICANN  باإلضافة إلى مجموعات/دوائر الدعم فيGNSO  في مرحلة مبكرة

). وقد صاحب نشر التقریر األولي https://community.icann.org/x/iSmfAg(راجع
comments/policy-https://www.icann.org/public- منتدى للتعلیقات العامة (راجع

en-19-01-2015-implementation باإلضافة إلى جلسة مجتمع خالل اجتماع (ICANN 
policy-https://singapore52.icann.org/en/schedule/wed-(راجع 52رقم 

implementation راجعت مجموعة العمل وتناولت كافة التعقیبات الواردة وفًقا لما ھو .(
موضع في أداة مراجعة التعلیقات العامة 

). بعد االعتماد باإلجماع من جانب https://community.icann.org/x/iSmfAg(راجع
فریق عمل  ICANNمجلس إدارة  UوّجھU لتقریر التوصیات النھائي، فقد GNSOمجلس 

ICANN تغییرات المقترحة على لوائح إلى نشر الICANN  الداخلیة من أجل التعلیقات العامة
amendments-comments/bylaws-https://www.icann.org/public- (راجع

en-31-07-2015ذلك بیان النصائح من  ). تم تلقي تعلیقان، بما فيALAC تأییًدا للتوصیات ،
amendments-bylaws-http://forum.icann.org/lists/commentsU-(راجع

31jul15/U.( 

 ما المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟
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العمل وتناولت كافة التعقیبات الواردة وفًقا لما ھو موضع في أداة مراجعة راجعت مجموعة 
في  ALAC). أیدت https://community.icann.org/x/iSmfAg التعلیقات العامة (راجع

، ICANNة الذي أطلقھ مجلس إدارة بیان النصیحة المقدم منھا رًدا على منتدى التعلیقات العام
بمراقبة حریصة ألنشطة وضع  ICANNالتوصیات لكنھا أوصت أیًضا بأن یقوم مجلس إدارة 

لضمان أن المستخدم والمصلحة العامة معتبرین على نحو مالئم، وأن تنفیذ  GNSOسیاسات 
 السیاسة المعقدة یمكن أن یتم في األطر الزمنیة المعقولة.

 المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟ما المواد 

 GNSOقام مجلس اإلدارة بمراجعة تقریر التوصیات النھائي لسیاسة وتنفیذ 
entationimplem-http://gnso.icann.org/en/drafts/policy-(راجع

en.pdf-01jun15-recommendations ]PDF ،1.53 .میجابایت]) والمواد ذات الصلة 

 ما البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟ ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

یرى مجلس اإلدارة أن لھا أھمیة كبیرة لوضع ھذه التوصیات من جانب المجتمع بالتشاور مع 
. وعالوة GNSOوأن ھذه التوصیات قد حظیت بتأیید شامل من مجلس  ICANNمل فریق ع

على ذلك، یقر مجلس اإلدارة بأھمیة التعامل مع ھذه المشكلة، كما ھو موضح أیًضا من جانب 
بمزید من  GNSO، ومن وجھ نظرھم أن ھذه التوصیات سوف تزود مجلس ATRT2فریق 

ت من خالل عملیات رسمیة باإلضافة إلى توفیر الوضوح المرونة في التعامل مع مشكالت السیاسا
 والمشكالت ذات الصلة بالتنفیذ. GNSOالضروري وإمكانیة التنبؤ فیما یخص سیاسة 

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

 أیة آثار مالیة أو عواقب نتیجة تنفیذ ھذه التوصیات. ال یتوقع وجود

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

فیما  DNSال توجد أیة مشكالت تخص الحمایة أو االستقرار أو المرونة فیما یتعلق بنطاقات 
 یتعلق بھذه التوصیات.

 جلسة تنفیذیة - 2016الترشیح لعام  تعیین رئیس ورئیس منتخب للجنة .ز 

بمراجعة مستندات إبداء االھتمام لمنصب رئیس  BGCحیث قامت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 
) والرئیس مع الرئیس المنتخب، ونظرت في نتائج تقییم ”NomCom“( 2016لجنة الترشیح 

 ، وأجرت مقابالت شخصیة للمرشحین.NomComدرجة من قیادة لجنة  360

 2016لسنة  NomComبتعیین ستیفان فان غیلدر رئیًسا للجنة  BGCأوصت لجنة وحیث 
 .2016لسنة  NomComوتعیین ھانز بیتر ھولن رئیًسا منتخًبا للجنة 

)، تعیین مجلس اإلدارة لكل من ستیفان فان غیلدر 2015.09.28.25تقرر بموجب القرار رقم (
لسنة  NomComتر ھولن رئیًسا منتخًبا للجنة وتعیین ھانز بی 2016رئیًسا للجنة الترشیح لسنة 

2016. 

 2015.09.28.25حیثیات القرار 
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) NomComالداخلیة على مجلس اإلدارة تعیین رئیس للجنة الترشیح ( ICANNتشترط لوائح 
 2.2و 2.1ورئیًسا منتخًبا لنفس اللجنة، راجع المادة السابعة، البند 

. قام مجلس اإلدارة  VII -http://www.icann.org/en/general/bylaws.htmعلى
بتفویض مسؤولیة تقدیم التوصیات إلى رئیس لجنة الترشیح والرئیس المنتخب للحصول على 

طالع على میثاق یرجى اال موافقة مجلس اإلدارة فیما یتعلق بلجنة الحكم التابعة لمجلس اإلدارة.
BGC على -http://www.icann.org/en/committees/board

governance/charter.htm . لقد نشرتBGC ) دعوة لعروض إبداء رغبةEOI 4) في 
 (راجع 2015یونیو  30في موعد أقصاه  EOIطالبة عروض إبداع االھتمام  2015یونیو 

)en-04-06-2015-2-https://www.icann.org/news/announcement وقد تم .(
 2015یولیو  20تمدید دعوة التعبیر عن االھتمام فیما بعد حتى 

). تلقت en-01-07-2015-https://www.icann.org/news/announcement(راجع
BGC  درجة النتخاب قیادة لجنة  360وراجعت طلبات إبداء االھتمام، وأشرفت على تقییم

بل تقدیم توصیاتھا. وأجرت مقابالت شخصیة مع المرشحین ق 2015لعام  NomComالترشیح 
ووافق علیھا فیما یخص منصب الرئیس المنتخب  BGCوقد نظر مجلس اإلدارة في توصیة لجنة 

. كما یرغب المجلس 2016والرئیس المنتخب للجنة الترشیح لسنة  2016للجنة الترشیح لعام 
 NomComأیًضا في توجیھ الشركة إلى كل من قدم وثیقة إبداء الرغبة في المشاركة في قیادة 

 .2016لسنة 

وبتعیین نائب الرئیس المنتخب حدد الرئیس المنتخب عملیة إبداء اھتمام عامة بشكل إیجابي تؤثر 
، باإلضافة إلى دعم المصلحة العامة. وال یوجد ثمة أثر مالي في ICANNعلى شفافیة ومساءلة 

ا على أمن النظام لم تكن متوقعة خالًفا لذلك، ولن یؤثر سلبً  ICANNعلى  BGCإقرار توصیة 
 واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 

wg-gnso-1-http://gnso.icann.org/en/council/annex- للحصول على تعریف لمستوى اإلجماع راجع 1
en.pdf-07apr11-guidelines ]PDF ،344 .8كیلوبایت] (صفحة.( 

 وأداة مراجعة التعلیقات العامة (الملحق ب [من التقریر النھائي]). 5.1.1راجع أیًضا  2

باإلنجلیزیة عن طریق المناقشات والجدال ألجل نصوص أخرى قد  ASCII-USیفترض العدید أن ھذا سوف یكون نظام 3
 یكون مقنًعا.

 en-22-09-2014-3-https://www.icann.org/news/announcement راجع 4
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