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 ICANNاجتماع خاص لمجلس إدارة 
 

 
تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص األصلي والموثوق 

 (باإلنجليزية) من:
en-17-02-2014-esmaterial/minut-https://www.icann.org/resources/board 

 
 

 22:00في تمام الساعة  2014فبراير  17بتاريخ  ICANNتم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة 
 بالتوقيت العالمي الموحد. 

دعا رئيس االجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات الالزمة النعقاد هذا االجتماع على وجه 
 السرعة.

فادي  ،كله: سيباستيان باتشوليتشارك ما يلي من المدراء في جزء من االجتماع أو في االجتماع 
وولفغانغ كالين واتشير، برونو  ،شيرين شلبي، بيل غراهام ،شحادة (الرئيس والمدير التنفيذي)

النفين، أولغا مادريوغا فورتي، غونزالو نافارو، راي بيلزاك، جورج سادوسكي، مايك سيلبير، 
 ين وإيريكا مان عن المشاركة.اعتذر كريس ديسب وكوا واي وو. ،بروس تونكين (نائب الرئيس)

كما شارك منسقو مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: هيذر 
) وسوزان IETF) وجون سوينين (ممثل SSAC) ورام موهين (ممثل GACدرايدن (ممثلة 
 ). RSSACوولف (ممثلة 

 األمين العام: جون جيفري (المستشار واألمين العام).

أكرم  اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: ICANNوشارك أفراد فريق عمل 
قسم النطاقات العالمية)، دونكان بيرنز (نائب الرئيس لالتصاالت العالمية)،  -عطا هللا (الرئيس

إشراك أصحاب المصلحة العالميين)، جيمي هيدالند  -سالي كوستيرتون (كبيرة مستشاري الرئيس
اإلشراك الحكومي)،  -ستشار الرئيس/ المدير التنفيذي)، طارق كامل (كبير ميتشاري الرئيس(م

ديفيد أوليف (نائب الرئيس، وضع السياسات)، كارين بيرسيت (كبيرة مدراء دعم مجلس اإلدارة)، 
 وتيريزا سواينهارت (كبيرة مستشاري الرئيس لشؤون اإلستراتيجية).

 2 ............................................................................ ال الرئيسيجدول األعم .1
 2 ................................................ المجموعات االستشارية للعولمة التابعة للرئيس أ. 

 4 ............................................................... 2014.02.17.01حيثيات القرار 
 
  

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2014-02-17-en
https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2014-02-17-en
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 جدول األعمال الرئيسي: .1

 المجموعات االستشارية للعولمة التابعة للرئيس .أ 

قدم الرئيس بند جدول األعمال واشترك مجلس اإلدارة بحوار حول تفاصيل القرار المقترح، بما في 
ذلك الهيكل المناسب والغرض من المجموعات لضمان تركيزها على جمع اآلراء من المجتمع حول 

 مواضيع العولمة المتنوعة هذه.

 فورتي القرار التالي.-طرح شيرين شلبي وأيدت أولجا مادروجا

 اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

حيث أن، نضج نموذج أصحاب المصلحة المتعددين استجابًة للعديد من التحديات للنمو 
مواصلة االرتقاء والنمو استجابًة لهذه  ICANNالطردي لإلنترنت، لذا ينبغي على 

 التحديات.

هي تجاه المجتمع العالمي وأصحاب المصلحة  ICANNحيث أن، مهمة ومسؤوليات 
  المتعددين حول العالم.

 
االرتقاء للتنفيذ  ICANNأن، بصفتها منظمة أصحاب مصلحة المتعددين، ينبغي على حيث 

الكامل لمهمتها الضيقة، وهي تنسيق أنظمة اإلنترنت العالمية للمعرفات الفردية على 
المستوى اإلجمالي، ولتكون بوضعية تسمح لها بمواجهة التحديات الجديدة سواء كانت 

  متعلقة بالسياسة. تشغيلية أو سياسية أو تقنية أو
 

بشكل كامل مهمتها كمنظمة أصحاب مصلحة متعددين  ICANNحيث أن، من أجل أن تنفذ 
وتكون بوضعية تسمح لها بمواجهة التحديات الجديدة سواء كانت تشغيلية أو سياسية أو تقنية 

 .ICANNأو متعلقة بالسياسة، ينبغي الراتقاء بعولمة 
 

إلضافة إلى أمور أخرى، مايلي: تقوية ومواصلة ، باICANNحيث أن، تتضمن عولمة 
باعتبارها منظمة أصحاب مصالح متعددين، والمساهمة كشريك  ICANNالتطور وتحسين 

في بيئة نظام اإلنترنت لزيادة الوعي وتطوير حوكمة اإلنترنت متعددة أصحاب المصالح 
 والتعاون بشكل يضمن مرونة مستمرة للتكيف على المشكالت المستجدة.

للمدير التنفيذي،  ICANN، صرح مجلس إدارة 2013سبتمبر  28حيث أن، في يوم 
باإلضافة إلى أمور أخرى، "بالعمل مع المنظمات والقيادات الرئيسية لتأسيس تحالف يعمل 

على تشكيل حركة أو مبادرة" ("ائتالف")، لكي يعالج تزايد المخاوف المتعلقة بفاعلية "نظام 
 ي والمفتوح والخاص بأصحاب المصالح المتعددين".حوكمة اإلنترنت العالم



 محضر اجتماع
 2014فبراير  17

 5من  3صفحة 
 
 
 
 

وساعد  2013سبتمبر  28حيث أن، نفذ المدير التنفيذي اإللزام في قرار مجلس اإلدارة في 
) التوسع وطرح هيئة إستراتيجية التي تم 1على تسهيل عدد من األنشطة، بما في ذلك: (

) التطوير والمشاركة 2نترنت" (إعالنها مسبًقا اآلن تحت عنوان "هيئة مستقبل حوكمة اإل
) التشجيع على عقد اجتماع عن حوكمة اإلنترنت الخاصة 3؛ و ("1netفي "مبادرة 

 .2014ألصحاب المصالح ودعمهم الذي من المرجح عقده في البرازيل في أبريل 

، 2013.11.17.01، يوافق مجلس اإلدارة على القرار رقم 2013نوفمبر  17تقرر في 
الذي يطلب من الرئيس والمدير التنفيذي استمرار الدعم للمبادرات الثالثة الصاعدة 

، وهي جزء من النظام البيئي لإلنترنت، هي مجرد طرف ICANNوالمتطورة ويعترف أن 
كة التي توفر الموارد والدعم للمبادرات الثالثة التالية: واحد من العديد من األطراف المشار

) التوسع وطرح هيئة إستراتيجية التي تم إعالنها مسبًقا اآلن تحت عنوان "هيئة مستقبل 1(
) التشجيع على عقد 3"؛ و (1net) التطوير والمشاركة في "مبادرة 2حوكمة اإلنترنت" (

لمصالح ودعمهم الذي من المرجح عقده في اجتماع عن حوكمة اإلنترنت الخاصة ألصحاب ا
 .2014البرازيل في أبريل 

 
، نوه مجلس اإلدارة أنه "من دون تقوية منهج 2013.11.17.01حيث أن، في القرار رقم 

عالمي ومتناسق لحوكمة اإلنترنت، لن تتم معالجة القضايا الحالية والمتصاعدة بشكل صحيح 
دون قصد على الوحدة التشغيلية لإلنترنت، بما يتفق بطرقة جماعية وتعاونية، مما قد يؤثر 

 ".ICANNمع تفويض 
 

بعدة أشكال، بما في ذلك: الشراكة  ICANNحيث أن، يجب أن ترتقي العولمة المستمرة لـ
في نظام بيئة اإلنترنت األوسع لتقوية أطر عمل حوكمة اإلنترنت متعددة أصحاب المصالح، 

التأكيد على االلتزامات والعالقات بين أصحاب نفسها، بما في ذلك  ICANNوتقوية 
المصلحة، واالرتقاء بهياكل السياسة لخدمة واستيعاب احتياجات المجتمع العالمي، وتحديد 

 .IANAالفرص للهياكل القانونية المستقبلية وعولمة 
 

 ICANNحيث أن، نظراً لطبيعة وسعة المسائل المشمولة بجهود العولمة المستمرة، أدركت 
ية التأسيس في الوقت المناسب لمجموعات من أعضاء مجلس اإلدارة للتركيز على أهم

مجاالت مواضيع معينة، ثم تقديم التقارير والتوصيات إلى الرئيس والمدير التنفيذي ومجلس 
  اإلدارة بأكمله للنظر بها.

 
تأسيس "مجموعات  ICANNحيث أن، كجزء من جهود العولمة المستمرة، ينبغي على 

استشارية للعولمة تابعة للرئيس" معينة تتألف من أعضاء مجلس اإلدارة لتناول المجاالت 
، هياكل السياسة، الهيكل القانوني، نظام مخدم الجذر، ("AOC")تأكيد االلتزامات  التالية:

 ألصحاب المصلحة المتعددين، وحوكمة اإلنترنت.  IANAمساءلة نموذج 
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)، يوافق مجلس اإلدارة على إنشاء 2014.02.17.01تقرر بموجب القرار رقم (
يتم  .ICANNمجموعات استشارية للعولمة تابعة للرئيس من أجل دعم المزيد من عولمة 

تأسيس هذه المجموعات االستشارية من أعضاء مجلس اإلدارة لتوفير اإلرشادات لكامل 
ستلتقي  بقيادة الرئيس والمدير التنفيذي. ICANNمجلس اإلدارة لدعم أعمال عولمة 

 49رقم  ICANNالمجموعات االستشارية للعولمة التابعة للرئيس مع المجتمع أثناء اجتماع 
، واجتماعات المجتمع األخرى لمناقشة مسائل عولمة 89رقم  IETFفي سنغافورة، وحول 

ICANN.  توصياتها إلى مجلس ثم ستقدم المجموعات االستشارية للعولمة التابعة للرئيس
 في لندن. 50رقم  ICANNاإلدارة، والتي سيقدم مجلس اإلدارة تقريراً عنها في اجتماع 
، ("AOC")تأكيد االلتزامات  ستتعامل هذه المجموعات االستشارية مع المواضيع التالية:

ألصحاب  IANAهياكل السياسة، الهيكل القانوني، نظام مخدم الجذر، مساءلة نموذج 
سيعلن الرئيس والمدير التنفيذي عن تركيب هذه المجموعات  حة المتعددين، وحوكمة اإلنترنت.المصل

 3http://www.icann.org/en/groups/UTاالستشارية خالل يومين بعد نشر القرار على 
3TUen.pdf-19feb14-onother/globalizatiينبغي أن يتمتع الرئيس والمدير التنفيذي  ؛

بالسلطة لتغيير المجموعات االستشارية وتركيبها بين الحين واآلخر، من دون تطلب قرار 
 آخر.

امتنع مايك  .2014.02.17.01صوت جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لصالح القرار 
 وتم تنفيذ القرار. ديسبين وإيريكا مان حاضرين للتصويت.ولم يكن كريس  سيلبير عن التصويت.

 
 2014.02.17.01حيثيات القرار 

 
نوفمبر اللذين  17و 2013سبتمبر  28هذا القرار هو استمارية لقراري مجلس اإلدارة في 

التنسيق  ICANNومدير التنفيذيها تفويًضا باستكتشاف كيف يمكن لـ ICANNمنحا رئيس 
لمتعددة من مختلف أنحاء العالم لمعالجة القضية الملحة الخاصة مع أصحاب المصالح ا

، وجه مجلس اإلدارة الرئيس والمدير 2013سبتمبر  28في  بمستقبل حوكمة اإلنترنت.
التنفيذي للعمل نحو إنشاء ائتالف لبدء جهود لتشكيل جدول أعمال تنسيق اإلنترنت، والقيام 

اجتماع سبتمبر، نفذ المدير التنفيذي اإللزام بعد  .ICANNبذلك بأسلوب يتوافق مع مهمة 
وساعد على تسهيل عدد من األنشطة، بما  2013سبتمبر  28في قرار مجلس اإلدارة في 

) التوسع وطرح هيئة إستراتيجية التي تم إعالنها مسبًقا اآلن تحت عنوان "هيئة 1في ذلك: (
) التشجيع 3"؛ و (1netة ) التطوير والمشاركة في "مبادر2مستقبل حوكمة اإلنترنت" (

على عقد اجتماع عن حوكمة اإلنترنت الخاصة ألصحاب المصالح ودعمهم الذي من 
  .2014المرجح عقده في البرازيل في أبريل 

 

http://www.icann.org/en/groups/other/globalization-19feb14-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/other/globalization-19feb14-en.pdf
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، الذي 2013.11.17.01، وافق مجلس اإلدارة على القرار رقم 2013نوفمبر  17في 
ادرات الثالثة الصاعدة والمتطورة يطلب من الرئيس والمدير التنفيذي استمرار الدعم للمب

، وهي جزء من النظام البيئي لإلنترنت، هي مجرد طرف واحد من ICANNويعترف أن 
) التوسع 1العديد من األطراف المشاركة التي توفر الموارد والدعم للمبادرات التالية: (
ل حوكمة وطرح هيئة إستراتيجية التي تم إعالنها مسبًقا اآلن تحت عنوان "هيئة مستقب

) التشجيع على عقد اجتماع 3"؛ و (1net) التطوير والمشاركة في "مبادرة 2اإلنترنت" (
عن حوكمة اإلنترنت الخاصة ألصحاب المصالح ودعمهم الذي من المرجح عقده في 

، بأنه 2013.11.17.01كما نوه مجلس اإلدارة في القرار رقم  .2014البرازيل في أبريل 
المي ومتناسق لحوكمة اإلنترنت، لن تتم معالجة القضايا الحالية "من دون تقوية منهج ع

والمتصاعدة بشكل صحيح بطرقة جماعية وتعاونية، مما قد يؤثر دون قصد على الوحدة 
 ".ICANNالتشغيلية لإلنترنت، بما يتفق مع تفويض 

ونموذج أصحاب المصلحة المتعددين للعديد من التحديات، وينبغي  ICANNلقد تعرضت 
هي تجاه  ICANNمهمة ومسؤوليات  االرتقاء لمواجهة هذه التحديات. ICANNلى ع

للحفاظ على المساءلة أمام مهمة  المجتمع العالمي وأصحاب المصلحة المتعددين حول العالم.
منظمة أصحاب مصلحة  ICANN، يقر مجلس اإلدارة بأنه بصفة ICANNومجتمع 

متها بشكل كامل، ولتكون بوضعية تسمح لها متعددين، ينبغي عليها االرتقاء لتنفيذ مه
 بمواجهة التحديات الجديدة سواء كانت تشغيلية أو سياسية أو تقنية.

بعدة أشكال، بما في ذلك: الشراكة في نظام  ICANNيجب أن ترتقي العولمة المستمرة لـ
وية بيئة اإلنترنت األوسع لتقوية أطر عمل حوكمة اإلنترنت متعددة أصحاب المصالح، وتق

ICANN  ،نفسها، بما في ذلك التأكيد على االلتزامات والعالقات بين أصحاب المصلحة
واالرتقاء بهياكل السياسة لخدمة واستيعاب احتياجات المجتمع العالمي، وتحديد الفرص 

 .IANAللهياكل القانونية المستقبلية وعولمة 
 

 تعليقات عامة.علًما بأن هذا عبارة عن إجراء إداري تنظيمي ال يتطلب 

 ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات االجتماع.
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