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 ICANNاجتماع خاص لمجلس إدارة 
 

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

  http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-:من) باإلنجليزية(
en.htm-17nov13 

 
 

في بيونيس آيريس،  2013نوفمبر  17في  ICANNتم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة 
 صباًحا بالتوقيت المحلي.  15:00األرجنتين في تمام الساعة 

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

االجتماع أو في االجتماع كله: سيباستيان باتشوليت، فادي شارك ما يلي من المدراء في جزء من 
شحاده (الرئيس والمدير التنفيذي)، شيرين شلبي، بيرتراند دي ال تشابيل، كريس ديسيبان، بيل 

غراهام، وولفغانغ كالين واتشير، إيريكا مان، جورج سادوسكي، مايك سيلبر، بروس تونكين 
 أولغا مادريوجا فورتي وغونزالو نافارو عن الحضور.واعتذر  (نائب الرئيس)، وكوا واي وو.

كما شارك منسقو مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهين 
واعتذر  ).RSSAC) وسوزان وولف (منسق IETF) وجون سوينينين (منسق SSAC(منسق 

 ).GACذر درايدين (منسقة ) وهيTLGعن الحضور كل من فرانسيسكو دا سيلفا (منسق 

 وحضر برونو النفين كعضو مراقب مدعو.

والمدراء التنفيذيون اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو  ICANNوشارك أعضاء طاقم عمل 
قسم النطاقات العالمية)، سوزانا بينيت (مسئول التشغيل  -أكرم عطاهللا (الرئيس في جزء منه:

والمستشار العام)، ديفيد أوليف (نائب رئيس قسم وضع السياسات)، األول)، جون جيفري (األمين 
ميشيل برايت (مدير دعم مجلس اإلدارة)، كارين بيرسيت (كبيرة مدراء دعم مجلس اإلدارة)، إيمي 

 ستاثوس (نائبة المستشار العام)، وتيريزا سواينهارت.

 األمين العام: جون جيفري (المستشار واألمين العام).

 2 ........................................................................... :الرئيسي األعمال جدول .1
 2 ..................................................... المتعددة المصالح ألصحاب اإلنترنت حوكمة .أ

 4 ................................... 2013.11.17.02-2013.11.17.01 القرارات حيثيات
 

  

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-17nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-17nov13-en.htm
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 جدول األعمال الرئيسي: .1

 حوكمة اإلنترنت ألصحاب المصالح المتعددة .أ 
 

 قدم رئيس المجلس بند جدول األعمال وشارك المجلس في 
 حوار حول تفاصيل القرار المقترح.  
 

 اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

، من بين CEO لـ ICANN، صرح مجلس إدارة 2013سبتمبر  28وحيث إنه، في يوم 
آخرين، "بالعمل مع المنظمات والقيادات الرئيسية لتأسيس تحالف يعمل على تشكيل 

معلومات أي حركة أو مبادرة" ("ائتالف")، لكي يعالج تزايد المخاوف المتعلقة "بفاعلية 
 فتوح والخاص بأصحاب المصالح المتعددة".نظام حوكمة اإلنترنت العالمي والم

 
حيث، اعتبر مجلس اإلدارة أنه في حالة عدم وجود تعزيز عالمي ومنهج محكم لحوكمة 

اإلنترنت، فإن القضايا الجارية والمتصاعدة لن يتم معالجتها بشكل صحيح في ظل الطريقة 
لإلنترنت، بما يتفق مع  دون قصد على الوحدة التشغيلية الجماعية والتعاونية التي قد تؤثر

 .ICANNتفويض 
 

، قرر مجلس اإلدارة أنه". . إذا قام المدير التنفيذي 2013مارس  28ولما كان في 
بالتوصية بإستراتيجية طويلة األجل معتمدة على نتائج اإلتالف، فينبغي عليه تقديم خطة 

 دارة بدراستها.العمل الخاصة بذلك، لتشمل أي موارد مالية مطلوبة، كي يقوم مجلس اإل
 

حيث يقوم المدير التنفيذي بعملية تفويض قرار مجلس اإلدارة في االجتماع التي سيعقد في 
) التوسع i( والمساعدة في تحقق عدد من األنشطة، بما في ذلك اآلتي: 2013سبتمبر  28

وطرح هيئة إستراتيجية التي تم إعالنها مسبًقا اآلن تحت عنوان "هيئة مستقبل حوكمة 
) التشجيع على عقد اجتماع iii(؛ و"1net) التطوير والمشاركة في "مبادرة iiإلنترنت" (ا

عن حوكمة اإلنترنت الخاصة ألصحاب المصالح ودعمهم الذي من المرجح عقده في 
 .2014البرازيل في إبريل 

 
حيث إن، المدير التنفيذي أصدر تقريًرا لمجلس اإلدارة على نحو منتظم في حين ظهور تلك 
األنشطة، والذي فيه يقوم مجلس اإلدارة بطرح وجهة نظره وتقديم اإلرشاد والدعم من خالل 

 2013نوفمبر  8و 2013أكتوبر  23التقارير الصادرة في اجتماعات مجلس اإلدارة في 
 .2013نوفمبر  16و
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حيث إن، هذه المبادرات الثالث ستبدأ اآلن، وأكد المدير التنفيذي على خطة الستمرار 
ICANN .في المشاركة مع جميع المشاركين اآلخرين المهتمين بذلك 

 
حيث إن، مجلس اإلدارة يترقب المراحل التالية الخاصة بهذه المبادرات والمناقشة والحوارات 

 التي تمت إثارتها أثناء المشاركة العالمية ألصحاب المصالح المتعدة في حوكمة اإلنترنت.
 

وتتوقع  ICANNة في هذه المبادرات لتعزيز مهمة تقوم بالمشارك ICANNحيث إن، 
 المشاركة المتواصلة في هذه المساعي في المستقبل.

 
مجلس اإلدارة يرحب بالتعاون مع *المنظمات التي أدت إلى بيان مونتيفيديو  حول  حيث إن،

(انظر  مستقبل تعاون اإلنترنت.
http://www.1net.org/news/entry/montevideo-statement-on-the-

future-of-internet-cooperation/en.( 
 

حيث إن، مجلس اإلدارة يرغب في التعبير عن تقديره لفريق اإلدارة الذي يحقق األهداف 
 ، ويبدي المجلس إعجابه بالتقدم في مثل هذا الوقت القصير.2014سبتمبر  28الخاصة بقرار 

 
لس المدير التنفيذي في )، أن يوجه المج2013.11.17.01تقرر بموجب القرار رقم (

جزٌء من  ICANNاستمرار الدعم للمبادرات الثالثة الصاعدة والمتطورة ويعترف أن 
، وهي واحدة من العديد من المشاركين الذين يوفرون الموارد  ICANNالنظام البيئي لـ

ا ) التوسع وطرح هيئة إستراتيجية التي تم إعالنها مسبقً i( ويدعمون ما يلي من المبادرات:
 ) التطوير والمشاركة في "مبادرةiiاآلن تحت عنوان "هيئة مستقبل حوكمة اإلنترنت" (

1net)؛ و"iii التشجيع على عقد اجتماع عن حوكمة اإلنترنت الخاصة ألصحاب المصالح (
 .2014ودعمهم الذي من المرجح عقده في البرازيل في إبريل 

 
المجلس بقوة جميع األطراف المهتمة )، يشجع 2013.11.17.02تقرر بموجب قرار رقم (

بالنظام البيئي لإلنترنت وحوكمة اإلنترنت المشاركة في هذه المبادرات الصاعدة واإلشارة 
 إلى أهمية المشاركة الفعالة الملتزمة من قبل أصحاب المصالح المتعددة.
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 – 2013.11.17.01صوت جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لصالح القرارين 
وتم  . ولم يكن أولغا مادريوجا فورتي وغونزالو نافارو حاضرين للتصويت.2013.11.17.02

 تنفيذ القرارات.

 2013.11.17.02-2013.11.17.01حيثيات القرارات 

مما يوفر لرئيس  2013سبتمبر  28هذا القرار هو قرار مجلس اإلدارة الذي عقد في 
ICANN الطريقة التي يمكن بها لـ والمدير التنفيذي لها تفويًضا واكتشافICANN  

التعاون مع أصحاب المصالح المتعددة من مختلف أنحاء الكرة األرضية لمعالجة القضية 
في شهر سبتمبر، وجه مجلس اإلدارة الرئيس  الملحة الخاصة بمستقبل حوكمة اإلنترنت.

إنشاء ائتالف للبدء في محاولة لتشكيل أجندة تعاون لإلنترنت  والمدير التنفيذي للعمل نحو
وقد تم االنتهاء من هذا العمل األولي، كما  .ICANNوللقيام بذلك بأسلوب يتوافق مع مهمة 

يشكر مجلس اإلدارة للرئيس والمدير التنفيذي لقيادته فيما يتعلق بهذا الصدد وبقية فريق 
 اإلدارة على جميع الجهود.

 
سبتمبر، تم تحقيق قدر كبير من العمل التعاوني المشترك والمناقشات بين  28ر منذ قرا

 وفي أقل من شهرين، تم تشكيل المبادرات التالية: أصحاب المصالح في جميع أنحاء العالم.
)i التوسع وطرح هيئة استراتيجية التي تم إعالنها مسبًقا اآلن تحت عنوان "هيئة مستقبل (

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

  .2014البرازيل في إبريل 
 

والمجتمع، مستقبل هذا االئتالف،  ICANNيقر مجلس اإلدارة، المسؤول دائًما عن مهمة 
مساهمات إلقامة  ICANN؛ في حين أن لدى ICANN رات غير متعلقة بـوأن هذه المباد

االئتالف، وضرورة العمل التي تتطلب جميع األطراف األخرى المهتمة في النظام البيئي 
يتطلب هذا اإلتالف إشراك أصحاب المصالح المتعددة  لإلنترنت للمشاركة في هذا العمل.

 ومتعددة.
 

جميع أصحاب المصالح المتعددة التي ليس لديها أي تأثير تشجيع المزيد من التعاون بين 
مرونته، من خالل نتائج هذه المبادرات التي من  أو استقراره أو DNSفوري على أمان 

 وقضايا األمان في المستقبل. DNSالمرجح أن يكون لديها مزايا خاصة بتعاون استقرار 
 

 وال يتطلب تعليقات عامة.علًما بأن هذا اإلجراء عبارة عن عمل إداري تنظيمي 
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