
 

 محضر
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 ICANNاالجتماع العادي لمجلس إدارة 
 

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

  21nov13-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-:من) باإلنجليزية(
en.htm 

 
 

في بيونس آيرس،  2013 نوفمبر 21في  ICANNاالجتماع العادي لمجلس إدارة  عقدتم 
 صباًحا بالتوقيت المحلي.  06:20األرجنتين، في تمام الساعة 

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

 ،من االجتماع أو في االجتماع كله: سيباستيان باتشوليتشارك مما يلي من المدراء في جزء 
بيرتنارد دي ال تشابيل، كريس ديسبين،  ،فادي شحاتة (الرئيس والمدير التنفيذي) ،شيرين شلبي

فورتي،غونزالو نافيررو، إيرك مان، راي -وولف جانج كلينواتر، أولغا مادروجا ،بيل غراهام
  جورج سادوسكي، مايك سيلبير، وكوا واي وو.بيلزاك، بروس تونكين (نائب الرئيس)، 

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

 والسكرتير العام).األمين العام: جون جيفري (المستشار 

 3 .............................................................................................. جدول األعمال الرئيسي: .1
 3 ............................................................................... شكر خاص ألعضاء اللجنة المغادرين أ. 
 5 ......................................................................................... 2013شكًرا للجنة الترشيح  ب. 

 6 ................................................................................................ جدول أعمال الموافقة: .2
 6 ........................................................................ الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة أ. 
 SSAC ........................................................................................ 6إعادة تعيين أعضاء  ب. 

 7 ....................................................................................... 2013.11.21.10حيثيات القرار رقم 

 8 ............................................................................ والتنفيذ DNSتقرير إطار إدارة مخاطر  ج. 
 8 ............................................................................................ 2013.11.21.11حيثيات القرار 

 9 ............................................ فيما يتعلق بتعارض األسماء SSACواستشارة  NGPCتوصيات  د. 
 10 ............................................................ 2013.11.21.16 – 2013.11.21.12حيثيات القرارين 

 11 ........ في منطقة الجذر DNSSECمشورة اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار المتعلقة بتبديل مفتاح  ه. 
 12 ............................................................ 2013.11.21.20 – 2013.11.21.17حيثيات القرارين 

 12 ................................................................................................ عقد المنصة الرقمية و. 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-21nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-21nov13-en.htm
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 13 .......................................................................................... 2013.11.21.21حيثيات القرار 

 15 ................................................... 48رقم  ICANNتقديم الشكر إلى الجهات الراعية الجتماع  ز. 

 15 ............. 48رقم  ICANNشكًرا للمترجمين الفوريين والعاملين وأطقم المناسبات والفندق في اجتماع  ح. 

 15 ............................................... 48رقم  ICANNتقديم الشكر إلى المضيفين المحليين الجتماع  ط. 

 16 ............................................................................................ جدول األعمال الرئيسي: .3

 16 ............................................................................. التغييرات في اللجان الدائمة بالمجلس أ. 
 17 ............................................................ 2013.11.21.23 – 2013.11.21.22حيثيات القرارين 

 ICANN ....................................... 18شكًرا لفرانسيسكو دا سيلفا لما قدمه من خدمة بمجلس إدارة  ب. 

 ICANN................................... 19لما قدمته من خدمة بمجلس إدارة  شكًرا لجوديث دوفت فاسكويز ج. 

 ICANN ...................................... 19شكًرا لبرتراند دي ال شابيل لما قدمه من خدمة بمجلس إدارة  د. 
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 جدول األعمال الرئيسي: .1
 

استعرض الرئيس العناصر المدرجة على جدول األعمال الرئيسي، ومن ثم اتخذ المجلس اإلجراء 
 التالي:

 شكر خاص ألعضاء اللجنة المغادرين .أ 
 

ترغب في تقدير الطاقات والمهارات العظيمة التي يبذلها أعضاء  ICANNحيث إن 
 .ICANNمجتمع أصحاب المصالح للعمليات التي تقوم بها 

  
ترغب، إقراراً لهذه المساهمات، في اإلعراب عن تقديرها  ICANNوحيث إن 

وشكرها ألعضاء المجتمع بمجرد انتهاء فترات خدمتهم في المنظمات الراعية 
 ستشارية.واللجان اال

 
 حيث إن األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجنة االستشارية العامة سيتركون مناصبهم:

 
) لدى ALACجهة اتصال اللجنة االستشارية العامة ( ــشيريل النجدون أور  •

 ) ccNSOمنظمة دعم أسماء رمز البلد (
 )LACRALOاللجنة االستشارية العامة ( ــكارلتون صامويلز  •
 )AFRALOاللجنة االستشارية العامة ( ــريناليا عبد الرحيم  •
 )AFRALOياوفي أتوهون ــ اللجنة االستشارية العامة ( •
 )AFRALOتيتي أكينسانمي ــ اللجنة االستشارية العامة ( •
 )AFRALOساال تامانيكايوايمارو ــ اللجنة االستشارية العامة ( •
 )LACRALOامة (ناتاليا انسيسو ــ اللجنة االستشارية الع •
 AFRALOرئيس  ــفاتيماتا سيي سيال  •
 AFRALOنائب رئيس  ــتيجاني بن جمعة  •
 AFRALOأمين  ــعزيز هاللي  •
 NARALOأمين  ــدارلين طومسون  •

 
 )NARALOاللجنة االستشارية العامة ( ــ إحياًء لذكراه ــجاريث شيرمان  •
 

قديره الشديد لكل )، أعرب المجلس عن ت2013.11.21.01بموجب القرار رقم (
من شيريل النجدون أور وكارلتون صامويلز وريناليا عبد الرحيم وياوفي أتوهون 
وتيتي أكينسانمي وساال تامانيكايوايمارو، وناتاليا انسيسو وفاتيماتا سيي سيال 
وتيجاني بن جمعة وعزيز هاللي ودارلين طومسون عن الفترة التي قضوها في 
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كل الخير في مساعيهم المستقبلية داخل مجتمع الخدمة، ويأمل المجلس لهم 
ICANN .وأكثر من ذلك 

 
)، أعرب المجلس عن تقديره الشديد 2013.11.21.02بموجب القرار رقم (

 لجاريث شيرمان عن الفترة التي قضاها في الخدمة.
 

) بصدد ترك منصبه ASOلدى منظمة دعم العناوين ( RIPEحيث إن ممثل 
 :2014الترشيح واالنضمام إلى للجنة 

 
  )RIPEمنظمة دعم العناوين ( ــهانز بيتر هولن  •
 

)، أعرب المجلس عن تقديره الشديد لهانز 2013.11.21.03بموجب القرار رقم (
بيتر هولن عن فترة خدمته والمجلس يتمنى له كل الخير في مساعيه المستقبلية داخل 

 وأكثر من ذلك. ICANNمجتمع 
 

) بصدد ccNSOمجلس منظمة أسماء رموز البلدان (حيث إن العضو التالي في 
 ترك منصبه:

 
 عضو مجلس منظمة أسماء رموز البلدان ــسوكول هاكسهوي  •

 
)، أعرب المجلس عن تقديره الشديد 2013.11.21.04بموجب القرار رقم (

لسوكول هاكسهوي عن فترة خدمته والمجلس يتمنى له كل الخير في مساعيه 
 وأكثر من ذلك. ICANN المستقبلية داخل مجتمع

 
) بصدد GNSOحيث إن األعضاء اآلتية أسماؤهم في منظمة دعم األسماء العامة (

 ترك مناصبهم:
 
 عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة ــجيف نيومان  •
عضو مجلس ونائب رئيس مجلس منظمة دعم  ــأولريش كنوبين  ــولف  •

 األسماء العامة
 عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة ــالنري أجايي  •
 عضو مجلس ونائب رئيس مجلس منظمة دعم األسماء العامة ــميسون كول  •
 عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة ــجوي ليديكوت  •
 )NCSGرئيس، مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين ( ــروبن جروس  •
 ةعضو مجلس منظمة دعم األسماء العام ــويندي سيلتزر  •
 عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة ــفولفجانج كيلينواتشتر  •
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 عضو مجلس منظمة دعم األسماء العامة  ــزاهد جميل  •
 

)، أعرب المجلس عن تقديره الشديد لكل 2013.11.21.05بموجب القرار رقم (
أولريش كنوبين والنري أجايي وميسون كول وجوي -من جيف نيومان وولف 

س وويندي سيلتزر وفولفجانج كيلينواتشتر وزاهد جميل عن ليديكوت وروبن جرو
الفترة التي قضوها في الخدمة، ويأمل المجلس لهم كل الخير في مساعيهم المستقبلية 

 وأكثر من ذلك. ICANNداخل مجتمع 
 

) قد ترك RSSACحيث إن العضو التالي باللجنة االستشارية لنظام الخادم الجذر (
 منصبه: 

 
 مساعد رئيس اللجنة االستشارية لنظام الخادم الجذر ــمات الرسون  •
 

)، أعرب المجلس عن تقديره الشديد لمات 2013.11.21.06بموجب القرار رقم (
الرسون عن فترة خدمته والمجلس يتمنى له كل الخير في مساعيه المستقبلية داخل 

 وأكثر من ذلك. ICANNمجتمع 
 

ة االستشارية لألمان واالستقرار حيث إن األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجن
)SSAC :بصدد ترك مناصبهم ( 
 
 عضو اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ــجيريمي هيتشكوك  •
 عضو اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ــفاندا سكارتيزيني  •
 

)، أعرب المجلس عن تقديره الشديد لكل 2013.11.21.07بموجب القرار رقم (
تشكوك وفاندا سكارتيزيني عن الفترة التي قضوها في الخدمة، ويأمل من جيريمي هي

وأكثر من  ICANNالمجلس لهم كل الخير في مساعيهم المستقبلية داخل مجتمع 
 ذلك.

 2013شكًرا للجنة الترشيح  .ب 

 2013عّينت يروجو النسبيرو رئيًسا للجنة الترشيح لعام  ICANNحيث إن 
، وُطلب من آدم بيك 2013وشيريل النجدون أور رئيسا منتخًبا للجنة الترشيح لعام 

 العمل كرئيس مساعد.
 

من مندوبين من كل من الدوائر  2013حيث إنه تشكلت لجنة الترشيح لعام 
 .ICANNوالهيئات االستشارية في 
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) عن تقديره 2013.11.21.08بموجب القرار رقم ( ICANNيعرب مجلس 
الشديد لكل من ييرجو النسيبيورو وشيريل النجدون أور وآدم بيك وجميع أعضاء 

(بما في ذلك رون أندروف و هوارد بن وفيرونيكا كريتو  2013لجنة الترشيح لعام 
هاريس  ورفيق دامك ومحمد البشير وجيه سكوت إيفانز وهارتموت جالسر وأنتوني

وأوول جاكوبسن ووارن كوماري وبل مانينج وجون ماك إلوين وجلين ماكنايت 
وفاندا سكارتيزيني وودو سيجانجا وكين ستابس وستيفان فان جيلدر وسيرانوش 

 فاردانيان وتشانغ جيان) لتفانيهم وعملهم الجاد وما بذلوه من جهود ناجحة.

 ،2013.11.21.02 ،2013.11.21.01وافق جميع أعضاء مجلس اإلدارة على القرارات 
2013.11.21.03، 2013.11.21.04، 2013.11.21.05، 2013.11.21.06، 
 وتم تنفيذ القرارات. بالتصفيق. 2013.11.21.08و ،2013.11.21.07

 جدول أعمال الموافقة: .2
 

كما قدم رئيس المجلس ورحب بالعضو الجديد  قدم رئيس المجلس بنود جدول أعمال الموافقة.
أعرب سيبستان باتشوليتعن قلقه بشأن عناصر جدول  وولف جانج كلينواتشر.- ICANNلمجلس 

قرر  (أ).3تمت مناقشة تعليقات سيباستان أدناه أسفل البند  العمل المغاير للجنة الدائمة للمجلس.
إلى جدول العمل الرئيسي للسماح بالقدر  الرئيس نقل عناصر جدول العمل المذكور من الموافقة

اتخذ  المناسب من القرارات في العنصر. ودعى الرئيس إلى التصويت على جدول أعمال الموافقة.
 مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

 
 تقرر بموجب ما يلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة هذا:

 لس اإلدارةالموافقة على محضر اجتماع مج .أ 

)، موافقة مجلس اإلدارة على محضر اجتماع 2013.11.21.09تقرر بموجب القرار رقم (
  .2013أكتوبر  23الخاص بتاريخ  ICANNمجلس إدارة 

 SSACإعادة تعيين أعضاء  .ب 

من اللوائح الداخلية التي تحكم  2من الفصل  2من القسم  11حيث إنه، وبموجب المادة 
 ).SSACاية واالستقرار (اللجنة االستشارية للحم

 
، كان مجلس اإلدارة قد اعتمد 2010.08.05.07وحيث إنه، وبموجب القرار رقم 

مراجعات اللوائح الداخلية التي تقضي بتحديد مدد العضوية في اللجنة االستشارية لألمان 
واالستقرار بثالث سنوات، وتستلزم ترتيب المدد، وتلزم رئيس اللجنة االستشارية لألمان 

ادة تعيين جميع أعضاء اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار واالستقرار بأن ُيوصي بإع
 الحاليين لمدد كاملة أو جزئية لتنفيذ مراجعات اللوائح الداخلية. 
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قد قام بتعيين أعضاء  2010.08.05.08وحيث إن مجلس اإلدارة وبموجب القرار رقم 

م تبدأ اعتباًرا من اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار لمدة عام وعامين وثالث أعوا
ديسمبر  31و 2012ديسمبر  31، و2011ديسمبر  31وتنتهي في  2011يناير  01

2013. 
 

، بدأت لجنة عضوية اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 2013حيث أنه، في يوليو 
مراجعة سنوية ألعضاء اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار الذين تنتهي مدة عضويتهم في 

، وأرسلت إلى اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار توصياتها 2013يسمبر د 31
 بخصوص إعادة التعيينات.

 
، قام أعضاء اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 2013سبتمبر  25وحيث إنه، في 

 باعتماد إعادة التعيينات.
 

اإلدارة بإعادة تعيين وحيث إن اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار توصي بقيام مجلس 
أعضاء اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار لمدة ثالثة أعوام: روي أرندس وجيفري 

بيدستر وسرمد حسين ومريكي كايو ووارن كوماري ومات الرسون وداني ماكفرسون 
 وشينتا ساتو.

 
)، قبول مجلس اإلدارة توصية اللجنة 2013.11.21.10تقرر بموجب القرار رقم (

تشارية لألمان واالستقرار وإعادة تعيين أعضاء اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار االس
وهم:  2016ديسمبر  31وتنتهي في  2014يناير  01التاليين لمدة ثالث سنوات تبدأ في 

روي أرندس وجيفري بيدستر وسرمد حسين ومريكي كايو ووارن كوماري ومات الرسون 
 وداني ماكفرسون وشينتا ساتو.

 2013.11.21.10حيثيات القرار رقم 

اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار هي مجموعة متنوعة من األفراد الذين مكنوا اللجنة 
االستشارية لألمان واالستقرار بما لديهم من خبرة في بعض المسائل المعينة من الوفاء 

سها بأفراد ذوي معرفة وخبرة وقد استعانت اللجنة منذ تأسي بميثاقها التأسيسي وتنفيذ مهمتها.
هائلتين في المجاالت الفنية واألمنية التي تعتبر حيوية ألمن نظام اسم النطاق الخاص 

إن األفراد المذكورين أعاله يزودون اللجنة االستشارية لألمان  باإلنترنت واستقراره.
 همتها.واالستقرار بخبرتهم وتجاربهم الالزمة لكي تلتزم اللجنة بميثاقها وتنفذ م
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 والتنفيذ DNSتقرير إطار إدارة مخاطر  .ج 

، شّكل مجلس اإلدارة مجموعة عمل خاصة بإطار عمل 2011أكتوبر  28حيث أنه في 
كما هو متعلق  DNSلإلشراف على وضع إطار عمل إلدارة مخاطر  DNSإدارة مخاطر 

 الداخلية. ICANNوكما هو مبين في لوائح  ICANNبدور 
 

، تمكنت من وضع إطار عمل إلدارة ICANNحيث إن مجموعة العمل، بدعم من موظفي 
، تم تقديمه في االجتماع الذي عقدته ICANNالمخاطر، مع وجود مشاركات من مجتمع 

ICANN  وتم تحديثه عقب اجتماع  2013في بكين بتاريخ في أبريلICANN  في يوليو
 في دوربان.  2013

 
وظفون اإلطار ومساهمة المجتمع، وهم مستعدون للمضي قدًما في حيث إنه قد استعرض الم

 التنفيذ. 
 

لما  DNSكما يتوجه مجلس اإلدارة بالشكر ألعضاء مجموعة عمل إطار إدارة مخاطر 
بذلوه من جهود على مدى العامين الماضيين، ويؤكد على ضرورية سرية مجموعة العمل. 

 نب الموظفين إلى لجنة المخاطر بالمجلس.سيتم نقل مهمة اإلشراف على التنفيذ من جا
 

)، يوجه المجلس الرئيس والمدير التنفيذي 2013.11.21.11بموجب القرار رقم (
كما يتولى مهمة رفع التقارير إلى لجنة المخاطر  DNSلمواصلة تنفيذ إطار إدارة مخاطر 

 حة.بالمجلس حسب الحاجة فيما يتعلق بتقييم المخاطر وتدابير التخفيف المقتر

 2013.11.21.11حيثيات القرار 

 DNSشّكل مجلس اإلدارة مجموعة عمل لوضع إطار إدارة مخاطر  2011في أكتوبر 
على  ICANNكما هو متعلق بدور  DNSلإلشراف على وضع إطار عمل إلدارة مخاطر 

(ارجع إلى  الداخلية. ICANNالنحو المحدد في لوائح 
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-

28oct11-en.htm#1.8.( تشكلت مجموعة عمل إطار إدارة مخاطرDNS (DNS 
RMF WG)اتريك فولستروم، ورويليف ، وهي تتألف من بيل جراهام "الرئيس" وب

 ميجير، ورام موهين، وراي بيلزاك، وبيل وودكوك، وسوزان وولف.
 

 2012مارس  12وقد اعتمد المجلس ميثاق مجموعة العمل في 
)http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-

16mar12-en.htm#1.6.(  عقدت مجموعة العمل عدًدا من ورش العمل العامة في
). بعد قيام 2012) وتورونتو (أكتوبر 2012في براج (يونيو  ICANNاجتماعات 
ICANN  بإصدار وثيقة طلب العروض، تم اختيارWestlake Governance  كمستشار

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-28oct11-en.htm#1.8
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-28oct11-en.htm#1.8
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-16mar12-en.htm#1.6
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-16mar12-en.htm#1.6
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-16mar12-en.htm#1.6
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وضعت وستليك مسودة إطار عقب اجتماع تورونتو، وقدمت مسودة  .DNSإلدارة مخاطر 
  ).2013في بكين (أبريل  ICANNإطار لمراجعتها من جانب المجتمع بعد اجتماع 

 
أغسطس وحتى  23بداية من  DNSكما أُجريت عملية تعليق عام على إطار إدارة مخاطر 

المتعلقة بعملية التعليق العام متوفرة على الموقع التالي  . المعلومات2013أكتوبر  5
http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-

23aug13-en.htm. 
 

ويتضمن كذلك العناصر المستقاة من عمل  كمبدأ أساسي ISO 31000يستخدم اإلطار 
المدفوعة بدعم المجتمع. وقد اقترح موظفو  DNSمجموعة عمل تحليل أمان واستقرار 

ICANN  دمج المزيد من العمل الذي ترأسه مجموعة عمل تحليل أمان واستقرارDNS 
في تنفيذ اإلطار، نظًرا ألن هذا األمر يحظى بدعم المجتمع ويقدم بعض اإلرشادات العملية 

واختصاصها. كما يؤكد  ICANNفي إطار دور  DNSللنظر في التهديدات التي تواجه 
تقرير ويستليك أن "الحجم الواحد ال يناسب الجميع" واألمر يتطلب إجراء تعديالت لتلبية 

 شكل أفضل. احتياجات المنظمة ب
 

وقد انتهى الموظفون من استعراض اإلطار وهم بصدد مواصلة التنفيذ. يتم إجراء تقييم 
المخاطر باستخدام اإلطار كدليل، كما يتم دمجه في الممارسات الحالية إلدارة المخاطر 

. ومن المقرر أن يرفع الموظفون تقارير بخصوص ICANNالمتعلقة بالمؤسسات في 
التنفيذ إلى لجنة المخاطر بالمجلس. واآلن انتهت مجموعة عمل إطار إدارة مستوى التقدم في 

 من عملها ومن الممكن إغالقها. DNSمخاطر 
 

لتوصيات فريق مراجعة  ICANNاستكمال  DNSكما يدعم تنفيذ إطار إدارة مخاطر 
ر األمن واالستقرار والمرونة في الوقت الحالي والقرارات المسبقة من المجلس لوضع إطا

أمني لخدمات تخصيص العناوين وتسمية اإلنترنت. والغرض من هذا العمل هو إحداث تأثير 
إيجابي على المجتمع وتوفير المزيد من الوعي بخصوص إدارة المخاطر الشاملة في إطار 

فيما يتعلق بتسهيل أمن معرفات اإلنترنت الفريدة واستقرارها ومرونتها.  ICANNدور 
كون إلطار إدارة المخاطر هذا أي تأثير مالي على المنظمة أو وليس من المتوقع أن ي

 المجتمع. 
 

 فهذا األمر عبارة عن عمل إداري تنظيمي تم تلقي تعليقات عامة من أجله.

 فيما يتعلق بتعارض األسماء SSACواستشارة  NGPCتوصيات  .د 

) SSAC(، قامت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 2013نوفمبر  12وحيث إنه في 
فيما يتعلق بتخفيف مخاطر تعارض  SSAC: واستشارة SAC062بنشر  ICANNلدى 

 األسماء.

http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm
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بدمج القرارات األخيرة التي اتخذتها  SSACتقضي مشورة  SAC 062حيث إنه في 
الجديدة فيما يخص مخاطر تعارض األسماء كما توفر توصيات  gTLDلجنة برنامج 

لتخفيف المخاطر  ICANNونصائح محددة بخصوص القيام بمزيد من العمل من جانب 
 الناتجة عن تعارض األسماء.

 
المجلس بسلسلة من  NG02.2013.10.07في القرار رقم  NCPCكما نصحت 

 إجراءات المتابعة للموظفين وللجنة المخاطر بالمجلس فيما يتعلق بمسألة تضارب األسماء.
 

 SSAC: مشورة SAC062)، أقر المجلس استالم 2013.11.21.12وبموجب قرار (
 فيما يتعلق بتخفيف مخاطر تعارض األسماء.

 
 ICANNلس اإلدارة رئيس )، أن يوجه مج2013.11.21.13تقرر بموجب القرار رقم (
من هذه المشورة في سجل تتبع المشورات وللتأكيد مع  SSACومديرها إلدخال نصيحة 

SSAC .على أن اإلدخاالت حصلت على المشورة بشكل دقيق 
 

 ICANN)، أن يوجه مجلس اإلدارة رئيس 2013.11.21.14تقرر بموجب القرار رقم (
وإلصدار التوصيات إلى المجلس  SAC062ومديرها لتقييم النصيحة الواردة في 

 يوًما من تاريخ اعتماد هذا القرار.  90بخصوص قبول النصيحة، في موعد ال يتجاوز 
 

فيها  ICANN)، في الحاالت التي توصي 2013.11.21.15تقرر بموجب القرار رقم (
ومديرها لتقييم تكاليف تنفيذ  ICANNبقبول المشورة، أن يوجه مجلس اإلدارة رئيس 

مشورة وجدواها ولتقديم خطة تنفيذ مرفقة بجداول زمنية وأحداث هامة عالية المستوى ال
 يوًما من تاريخ اتخاذ هذا القرار.  120للمراجعة من جانب المجلس، في موعد ال يتجاوز 

 
 NGPC: (1)) اعتماد المجلس لتوصيات 2013.11.21.16وتقرر بموجب القرار رقم (

بوضوح مسألة تعارض األسماء وأبلغت  ICANNدارة راجعت لجنة المخاطر بمجلس إ
مجلس اإلدارة بالنتائج وواصلت عملية المراجعة وتقديم تقارير على فترات منتظمة؛ 

ومديره التنفيذي بوضع خطة طويلة المدى إلدارة مسألة  ICANNيوجه رئيس مجلس  )2(
رئيس المجلس ومديره التنفيذي  ICANN) ويوجه مجلس 3تعارض األسماء من جذورها؛ (

 بالتعاون مع المجتمع إلعداد خطة طويلة األجل للحفاظ على بيانات الخادم األصل وقياسها.

 2013.11.21.16 – 2013.11.21.12حيثيات القرارين 

، نشرت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار مشورة بشأن تخفيف 2013نوفمبر  12في 
فيما يتعلق بتخفيف مخاطر  SSAC: مشورة SAC062عنوان مخاطر تعارض األسماء ب

بدمج القرارات األخيرة التي اتخذتها لجنة برنامج  SSACتعارض األسماء. تقضي مشورة 
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gTLD  الجديدة فيما يخص مخاطر تعارض األسماء كما توفر توصيات ونصائح محددة
تعارض األسماء في لمواصلة العمل لتخفيف المخاطر الناتجة عن  ICANNلتستعين بها 

DNS. 
 

مجموعة  ICANNالجديدة بمجلس  gTLD، أصدرت لجنة برنامج 2013أكتوبر  7في 
بخصوص إدارة المسائل  ICANNمن التوصيات ليتم النظر فيها من جانب مجلس إدارة 

 المتعلقة بتضارب األسماء في الوقت الحالي. 
 

منظمات الداعمة واللجنة االستشارية كما أنا مسألة دراسة المجلس للتوصيات المقدمة من ال
بوجه خاص، تتطلب توفر تحليل جوهر المشورة فضالً  SAC062بوجه عام، وفيما يخص 

ومن ثّم ال يوجد تأثير مباشر على  عن تكاليف تنفيذ هذه المشورة التي سيتم قبولها وجدواها.
ك فإن الموافقة على وباإلضافة إلى ذل المتعلقة بالموافقة على هذا القرار. ICANNموارد 

وبالتالي  هذا القرار ال يكون لها أي تأثير مباشر على أمان اإلنترنت أو استقراره أو مرونته.
فيما يتعلق بهذه المسائل من المحتمل أن يكون له  SSACفإن التنفيذ المستقبلي لمشورة 

 واستقراره ومرونته، وذلك حسب االقتضاء. DNSتأثير إيجابي على أمن 
 

 بأن هذا اإلجراء عبارة عن عمل إداري تنظيمي وال يلزم له تعليق عام. علًما

مشورة اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار المتعلقة بتبديل مفتاح  .ه 
DNSSEC في منطقة الجذر 

) SSAC، قامت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار (2013نوفمبر  12وحيث إنه في 
: مشورة اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار المتعلقة SAC 063بنشر  ICANNلدى 

 في منطقة الجذر. DNSSECبتبديل مفتاح 
 

في منطقة الجذر له أهمية كبيرة فيما يتعلق  DNSSECحيث إن ضمان وجود تبديل مفتاح 
 بأمن نظام اسم النطاق واستقراره.

 
مشورة اللجنة : SAC 063)، أقر المجلس استالم 2013.11.21.17وبموجب قرار (

 في منطقة الجذر. DNSSECاالستشارية لألمان واالستقرار المتعلقة بتبديل مفتاح 
 

 ICANN)، أن يوجه مجلس اإلدارة رئيس 2013.11.21.18تقرر بموجب القرار رقم (
من هذه المشورة في سجل تتبع المشورات وللتأكيد مع  SSACومديرها إلدخال نصيحة 

SSAC صلت على المشورة بشكل دقيق.على أن اإلدخاالت ح 
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 ICANN)، أن يوجه مجلس اإلدارة رئيس 2013.11.21.19تقرر بموجب القرار رقم (
وإلصدار التوصيات إلى المجلس  SAC063ومديرها لتقييم النصيحة الواردة في 

 يوًما من تاريخ اعتماد هذا القرار.  90بخصوص قبول النصيحة، في موعد ال يتجاوز 
 

فيها  ICANN)، في الحاالت التي توصي 2013.11.21.20القرار رقم (تقرر بموجب 
ومديرها لتقييم تكاليف تنفيذ  ICANNبقبول المشورة، أن يوجه مجلس اإلدارة رئيس 

المشورة وجدواها ولتقديم خطة تنفيذ مرفقة بجداول زمنية وأحداث هامة عالية المستوى 
 يوًما من تاريخ اتخاذ هذا القرار.  120 للمراجعة من جانب المجلس، في موعد ال يتجاوز

 2013.11.21.20 – 2013.11.21.17حيثيات القرارين 

 SAC063، نشرت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 2013نوفمبر  12في 
في منطقة الجذر. تصف اللجنة االستشارية مشكلة  DNSSECبخصوص تنبديل مفتاح 

على مستو عال، وتحدد  DNSSEC (KSK)لجذر تبديل مفتاح التوقيع لمفتاح منطقة ا
 ICANNالمشاكل التي تعيق الوصول إلى الحلول الممكنة، وتقدم توصيات لمجلس إدارة 

 فيما يتعلق بتبديل مفتاح التوقيع لمفتاح منطقة الجذر إذا تطلب األمر ذلك. 
 

كما أنا مسألة دراسة المجلس للتوصيات المقدمة من المنظمات الداعمة واللجنة االستشارية 
بوجه خاص، تتطلب توفر تحليل جوهر المشورة فضالً  SAC063بوجه عام، وفيما يخص 

ومن ثّم ال يوجد تأثير مباشر على  عن تكاليف تنفيذ هذه المشورة التي سيتم قبولها وجدواها.
وباإلضافة إلى ذلك فإن الموافقة على  متعلقة بالموافقة على هذا القرار.ال ICANNموارد 

وبالتالي  هذا القرار ال يكون لها أي تأثير مباشر على أمان اإلنترنت أو استقراره أو مرونته.
فيما يتعلق بهذه المسائل من المحتمل أن يكون له  SSACفإن التنفيذ المستقبلي لمشورة 

 واستقراره ومرونته، وذلك حسب االقتضاء. DNS تأثير إيجابي على أمن
 

 علًما بأن هذا اإلجراء عبارة عن عمل إداري تنظيمي وال يلزم له تعليق عام.

 عقد المنصة الرقمية .و 

تدرك ضرورة توسيع نطاق المشاركين الذين ينضمون إلى مجتمع  ICANNحيث إن 
ICANN  ويشاركون فيه وفي عملية تطوير سياسةICANN  كذلك وتنوعهم وزيادة

 عددهم.
 

إلى  ICANNضرورة سهولة وصول جميع المشاركين لدى  ICANNكما تدرك 
 المعلومات.
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تشارك في مشروع يهدف إلى تعزيز النظام األساسي للويب وإعادة  ICANNحيث إن 
تصميم وجود شبكة الويب الخاصة بها، وذلك باستخدام أفضل الممارسات والمعايير وكذلك 

 نولوجيات الجديدة المتاحة.التك
 

المتعلقة بالمعامل مهارات تعليمية كبيرة وأفكار يمكن  ICANNحيث إنه نتج عن مبادرة 
 استخدامها في إيجاد حلول. 

 
وقد استعان الموظفون بهذه الخبرة في وضع المتطلبات المتعلقة بتطوير نظام رقمي جديد 

ن والمستقبليين بصورة أفضل، وهم جاهزون بحيث يتيح إمكانية مشاركة المستخدمين الحاليي
 اآلن لبدء المشروع.

 
على الرغم من أن جميع األنشطة التي ينطوي عليها هذا المشروع تقع تماًما ضمن نطاق 

دوالر، إال أنه  500,000، نظًرا ألن قسمة االستثمار ستتجاوز ICANNاختصاص إدارة 
 يتعين على المجلس السماح بتمويل هذا المشروع.

 
)، تفويض مجلس اإلدارة للرئيس والمدير 2013.11.21.21تقرر بموجب القرار رقم (

 NEOالتنفيذي، أو من يعينه (يعينهم)، باتخاذ جميع اإلجراءات للتعاقد مع 
Innovations, Inc  وذلك لتسهيل تطوير نظام رقمي جديد وتحديث موقع ويب منظمة

ICANN  وإبقاء جميع المصروفات المطلوبة بموجب هذا العقد في حدود مبلغ ال يتجاوز
 [المبلغ محذوف ألغراض تتعلق بالتفاوض].

 2013.11.21.21حيثيات القرار 

أنه من الواجب عليها توسيع عمق مجتمعها واتساعه وزيادة مستوى  ICANNتعي 
 المشاركة حتى يتسنى لها إنجاز مهمتها.

ن مستوى المشاركة مع المشاركين الحاليين والمنضمين الجدد للمنظمة وهذا يعني تحس
وأدوات البناء التي تجمع بين جميع المجموعات بشكل فعال بما في ذلك المجموعة الجديدة 

األدوات ذات أهمية، ولكن األهم من ذلك، الطريقة التي نبني بها هذه  ألفراد المجتمع.
لمستخدمين المستهدفين لدينا للحصول على فهم أعمق من المهم أن يتعاون مع ا األدوات.

دوًرا فعاالً في نهجنا لزيادة  ICANNبهذه الطريقة تلعب  للمشاكل التي نحاول حلها.
بهذه  المشاركة وبناء األشياء التي سيستخدمها القادمون الجدد والمستخدمون الفعليون بالفعل.

ى مدى األشهر القليلة الماضية (وهو العديد من التجارب عل ICANNالروح الطيبة أجرت 
) كما تحدثت إلى مجموعة واسعة من مجتمع ICANNمعامل ما تمت كتابته بخصوص 

ICANN. 
 

 .االكتشافو المحادثات، والتعليمو، التواصلفي البداية ركز العمل على المواضيع التالية: 
مة على المزيد عن عمل المنظ ICANNوبشكل أساسي كيفية تعرف القادمين الجدد إلى 

http://labs.icann.org/
http://labs.icann.org/en/tracks/2
http://labs.icann.org/en/tracks/1
http://labs.icann.org/en/tracks/3
http://labs.icann.org/en/tracks/4
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 وعملياتها ومجتمعاتها، وكيفية مساهمتهم وكيفية استمرارهم في المشاركة مع مرور الوقت
 

من خالل  يترالتوو في عمليات النشر بالمدوناتلقد قمنا بمشاركة ما تعلمناه في االجتماعات، 
واآلن نحن نطبق ما تعلمناه من هذا االختبار لتطوير  .المجلس االستشاري للمشاركة الرقمية

 الجديد. UICANN.orgUموقع ويب 
 

، أثناء مواصلتها لهذه العملية وفكرة مشاركة المجتمع في المشروع لضمان ICANNتعتزم 
المعاد  UICANN.orgUابتكار الحلول المناسبة، إطالق إصدار تجريبي عام لموقع ويب 

لكنها وفي النهاية لن تقتصر إعادة التصميم على حلول التصميم والبرامج فقط و تصميمه.
كما تعتمد هذه العملية، التي استخدمناها من قبل وسنستمر في  ستركز على العملية أيًضا.

 استخدامها، على المشاركة المجتمعية الكاملة واالختبار الشامل لجميع الميزات.
 

أيًضا أنه من  ICANNباإلضافة إلى األهداف االستراتيجية الشاملة المشار إليها أعاله، تعي 
 لتعزيز مستوى تصميم موقع الويب. ICANN.orgالمهم االستمرار في تحديث تكنولوجيا 

آخر تحديث لموقع الويب يكمن بشكل أساسي في تغييرات التخطيط وإعادة هيكلة عرض 
عامين، بتكلفة قدرها المحتوى وبعض التحديثات الفنية، وقد تم إجراؤه منذ أكثر من 

ونحن ملتزمون بتحسين مستوى قدرتنا على نشر المعلومات  دوالر تقريًبا. 300,000
والمحتوى وإنشاء التطبيقات التي تساعد على تسهيل االفتتاحيات عمليات سر عمل السياسة 

ويساهم  وكل هذه األشياء شديدة األهمية بالنسبة لعمليات المجتمع بأكمله. --المعقدة 
في إطارها في  ICANN.orgالستثمار األساسي لبناء أدوات جديدة يعمل موقع ويب ا

في تحقيق  ICANNاألسس والبنية التحتية لنظام تكنولوجي أكثر قابلية للتوسعة لمساعدة 
 أهدافها المؤسسية المستقبلية.

 
طاق على الرغم من أن جميع األنشطة التي ينطوي عليها هذا المشروع تقع تماًما ضمن ن

دوالر، إال أنه  500,000، نظًرا ألن قيمة االستثمار ستتجاوز ICANNاختصاص إدارة 
ينبغي أال يتجاوز هذا  يتعين على المجلس السماح لإلدارة بالتعهد بهذا االلتزام المالي.

 المشروع مبلغ إجماله [المبلغ محذوف ألغراض تتعلق بالتفاوض].
 

الة عدم وجود أي حالة استثنائية، نالحظ أن القسم بالنظر إلى قيمة هذا المشروع، وفي ح
بإرشادات المشتريات سيستلزم اللجوء إلى أشكال االلتماس على نطاق واسع من خالل  3.2

 طلب عرض عام (راجع
3-nn.org/en/about/financials/procurementhttp://www.icaUT

3TUen.pdf-21feb10-guidelines(.  الحاالت  3.3وعلى الرغم من ذلك ينص القسم
يتم تطبيق اثنين من هذه االستثناءات على  االستثنائية المتعلقة بهذه المتطلبات عند االقتضاء.

عدم إصدار طلب تقديم  ICANNاألقل في هذه الحالة وهي األسباب وراء عدم اختيار 
) "في حالة االستمرار الطبيعي لألعمال i( وتتضمن هذه األسباب ما يلي: عروض شامل.

السابقة التي نفذها المورد أو موفر الخدمة، وال تزيد فيها العطاءات التنافسية القيمة التي 

http://labs.icann.org/en/tracks
http://twitter.com/icannlabs
https://community.icann.org/display/engagement/Digital+Engagement+Project
https://community.icann.org/display/engagement/Digital+Engagement+Project
http://icann.org/
http://icann.org/
http://icann.org/
http://www.icann.org/en/about/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
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سعار ) "عندما يمثل المقدم الحالي نموذًجا واضًحا لفرض أii؛ ("ICANNتحصل عليها 
 المورد المنتقى يلبي كل من هذه المعايير. معقولة وتقديم خدمة ذات جودة جيدة على الدوام."

من  ICANNأو أعضاء مجلس إدارة  ICANNوباإلضافة إلى ذلك، عدم انتفاع موظفي 
 أي مصلحة مالية في هذا العقد. 

 
مخصصات له في وسيكون لهذا القرار أثر مالي على المنظمة،لكن هذا التأثير تم عمل 

ولن يكون لهذا القرار تأثيًرا على أمن أو  .FY14الميزانية وكان من المتوقع حدوثه في 
 استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

 
 هذه وظيفة إدارية مؤسسية ال تتطلب تعليًقا عاًما.

 48رقم  ICANNتقديم الشكر إلى الجهات الراعية الجتماع  .ز 

، وأفيلياس المحدودة، IPLAN بالشكر للجهات الراعية التالية:يود المجلس أن يتوجه 
ومكتب تسجيل المصالح العامة، وفيريساين، وآيرن موانتن، وشركة نستار، ومكتب التسجيل 

، وكلب دومينز المحدودة، ولوجكبوكسس، UniForum SA T/A ZAالرئيسي 
نوم، وكور ومجموعة إن سي سي، وسنترالنك، وتريدماركس كليرنج هاوس، وفري

 أسوسياشن، وشركة أركيتيلوس ويونيجستري كورب وآيكانويكي.

شكًرا للمترجمين الفوريين والعاملين وأطقم المناسبات والفندق في  .ح 
 48رقم  ICANNاجتماع 

يعرب المجلس عن تقديره الشديد للكتاب والمترجمين الفوريين وفرق العمل الفنية، وموظفي 
ICANN ن جهود لتسهيل سير االجتماع.بأكملهم على ما بذلوه م 

 
كما يود المجلس تقديم الشكر لإلدارة والعاملين بفندق شيراتون بوينس آيرس ومركز 

وشكر خاص لجورج  االجتماعات على التسهيالت الرائعة التي وفروها إلقامة هذا الحدث.
الوالئم وفرناندو هاندلي، مدير مبيعات المؤتمرات والمعارض وسلفينا براكو، مدير المبيعات 

 وهينردمان، منسق المجموعة.

 48رقم  ICANNتقديم الشكر إلى المضيفين المحليين الجتماع  .ط 

، على NIC Argentinaيود المجلس أن يتقدم بالشكر للجهة المنظمة المحلية المستضيفة، 
يتم تقديم الشكر بصفة خاصة للدكتور جوستافو جوستش، المدير الوطني، وكارلوس  دعمها.

ماركو يوزي، مدير وحدة االتصال الدولية، ومارسيلو مارتينيز، بوحدة االتصال الدولية، 
 وجميع موظفي مركز معلومات الشبكة باألرجنتين.
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كما يوجه المجلس الشكر إلى الدكتور جوان مانويل أبال مدينا، الرئيس السابق لمجلس 
 وزراء األرجنتين، لدعمه ومشاركته في االجتماع. 

4T 2013.11.21.09صوت جميع أعضاء مجلس اإلدارة لصالح القرارات وقد، 
2013.11.21.10، 2013.11.21.11، 2013.11.21.12، 2013.11.21.13، 
2013.11.21.14، 2013.11.21.15، 2013.11.21.16، 2013.11.21.17 ،
وتم  .2013.11.21.21و ،2013.11.21.20 ،2013.11.21.19، 2013.11.21.18

 القرارات.تنفيذ 

 جدول األعمال الرئيسي: .3

 التغييرات في اللجان الدائمة بالمجلس .أ 
 

وقد أشار المجلس إلى أنه سيواصل مراقبة واإلشراف على  قدم رئيس المجلس بنود جدول األعمال.
المسائل التي تم التركيز فيها على هذه اللجان من خالل تقديم تقارير منتظمة من الموظفين إلى 

  المجلس إلى أنه سوف يعمل مع فريق العمل إلعداد عمليات التقرير. وأشار المجلس.
 

أعرب سيباستيان باتشوليت أنه عند قيام الموظفين بإدارة اللجان الدائمة هذه، ال ينبغي أن تقمع هذه 
 وال تزال بعض مراقبة المجلس ضرورية.  اللجان ألن األسباب التي أدت غلى تشكيلها ال تزال قائمة.

 
ار بروس تونكين إلى أن القرار وجزء من األساس المنطقي لهذا القرار ينص على أن يواصل وقد أش

المجلس المراقبة واإلدارة للمسائل التي تم فيها تركيز هذه اللجان من خالل تقديم تقارير منتظمة من 
ي وضع وقد أشار بروس إلى أنه تعهد على نفسه، العمل مع سيباستيان، ف طاقم العمل إلى المجلس.

وسوف تتم مناقشة هذه األفكار في  األفكار التي يتمكن المجلس من خاللها تنفيذ المراقبة واإلدارة.
 اجتماع المجلس القادم.

 
 ثم تنحى راي بلزاك وألقى جورج سادوسكي القرار.

 
 اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

، IANAوهي لجنة  -حيث إن األسباب التي أدت إلى تشكيل بعض لجان المجلس الدائمة 
، ولجنة العالقات العالمية بالمجلس ("PSEC")ولجنة إشراك أصحاب المصالح والعامة 

")BGRC ("- .لم تعد موجودة 
  

) أخذت بعين االعتبار أهمية الحفاظ على لجنة BGCوحيث إن لجنة حوكمة المجس (
IANA .ولجنة إشراك أصحاب المصالح والعامة ولجنة العالقات العالمية بالمجلس 
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حيث إن لجنة حوكمة المجلس توصلت في النهاية إلى أن المجاالت التي يتم التركيز فيها 
على هذه اللجان تكمن بصورة صحيحة في اإلدارة وتوصي بقيام المجلس بإلغاء لجان 

  المجلس الدائمة.
 

، ولجنة إشراك أصحاب IANA) إلغاء لجنة 2013.11.21.22تقرر بموجب القرار رقم (
 ").BGRC، ولجنة العالقات العالمية بالمجلس ("("PSEC")المصالح والعامة 

 
) توجيه الرئيس والمدير التنفيذي لوضع 2013.11.21.23كما تقرر بموجب القرار رقم (

ن المجاالت التي تم التركيز فيها على لجان المجلس آلية تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس ع
 الدائمة.

 2013.11.21.23 – 2013.11.21.22حيثيات القرارين 

، ينص على ICANNحيث إن القسم األول، المادة الثانية عشر من اللوائح الداخلية لدى 
(اللوائح  جواز قيام المجلس بإنشاء لجان مجلس أو إلغائها وفًقا لما يراه المجلس مناسًبا.

") BGCوقد فوض المجلس لجنة حوكمة المجلس (" الداخلية، المادة الثانية عشر واألولى)
 لتحمل مسؤولية مراجعة أية تعديالت مستحسنة تطرأ على مواثيق لجان المجلس وتزكيتها.

(يرجى االطالع على ميثاق لجنة حوكمة المجلس على 
http://www.icann.org/en/committees/board-

governance/charter.htm.( 
 

استعرضت لجنة حوكمة المجلي، في محاولة لتبسيط العمليات وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة 
كما  لدائمة.والفعالية، ضرورية ومدى مالءمة استمرار الالئحة الحالية للجان المجلس ا

، ولجنة إشراك IANAقررت لجنة حوكمة المجلس أن األسباب التي أدت إلى تشكيل لجنة 
") لم BGRC، ولجنة العالقات العالمية بالمجلس ("("PSEC")أصحاب المصالح والعامة 

وأشارت لجنة حوكمة المجلس إلى أن هذه  تعد موجودة كما كانت أثناء تشكيل هذه اللجان.
مة بالمجلس تشكلت بسبب الحاجة إلى مشاركة المجلس بشكل أكثر تركيًزا في اللجان الدائ

فمنذ تشكيل هذه اللجان الثالث، تطورت  المجاالت التي يتم التركيز فيها على هذه اللجان.
المجاالت التي كانت هذه اللجان مسؤولة عن اإلشراف عليها واآلن أصبح التعامل معها من 

كما أشارت لجنة  فعالية من التعامل معها من خالل لجان المجلس.خالل اإلدارة أنسب وأكثر 
حوكمة المجلس إلى أن إلغاء هذه اللجان ال يعني أن لجنة حوكمة المجلس تنظر إلى 

الموضوعات التي تم إنشاء هذه اللجان من أجلها على أنها أقل أهمية، والمجلس يوافق على 
  ذلك أيًضا.

 
ف على المسائل التي تم التركيز فيها على هذه اللجان من يواصل المجلس مراقبة واإلشرا

فيما يتعلق بمسألة العالقات العالمية  خالل تقديم تقارير منتظمة من الموظفين إلى المجلس.
على وجه التحديد، سيتم تقديم جلسات إحاطة إلى المجلس في جميع االجتماعات العامة 

http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm
http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm
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ل توفير التوجيه االستراتيجي فيما يتعلق وسيستمر المجلس في المشاركة من خال للمجلس.
ولجنة إشراك أصحاب المصالح والعامة  IANAبالمواضيع التي تولى اإلشراف عليها لجنة 

 ولجنة العالقات العالمية بالمجلس.
 

ولن يكون له تأثيًرا على أمن  ICANNاتخاذ هذا اإلجراء تلن يكون له تأثيًرا مالًيا على 
 نظام اسم النطاق واستقراره ومرونته. 

 
كما أن هذا القرار هو من االختصاصات اإلدارية التنظيمية التي ال تتطلب إجراء تعليقات 

 عامة.
 

 2013.11.21.22صوت خمسة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرارين 
 وتم تنفيذ القرارات. وليت عن التصويت.ستيان باتشباوامتنع سي .2013.11.21.23و

 ICANNشكًرا لفرانسيسكو دا سيلفا لما قدمه من خدمة بمجلس إدارة  .ب 

تقدم جورج  .ICANNوجه المجلس الشكر لفرانسيسكو دا سيلفا لما قدمه من خدمة بمجلس إدارة 
 اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي: سادوسكي بطلب وأيد راي بلزاك القرار. 

 
إن فرانسيسكو دا سيلفا تم تعيينه للعمل كجهة اتصال لمجموعة االتصال الفني  حيث

")TLG لدى مجلس إدارة ("ICANN  2012أكتوبر  18في.  
 

 .2013نوفمبر  21في  ICANNوحيث أنهى فرانسيسكو دا سيلفا مدته في مجلس إدارة 
 

 وحيث عمل فرانسيسكو كجهة اتصال للجان التالية:
 

 الجديدة gTLDلجنة برنامج  •
 لجنة التحسينات الهيكلية •

 
)، منح فرانسيسكو دا سيلفا التقدير الشديد من 2013.11.21.24تقرر بموجب القرار رقم (

مجلس اإلدارة عن فترة خدمته والمجلس يتمنى له كل الخير في مساعيه المستقبلية داخل 
 وأكثر من ذلك. ICANNمجتمع 

 
 . وتم تنفيذ القرار.2013.11.21.24ح القرار صوت جميع أعضاء مجلس اإلدارة لصال
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شكًرا لجوديث دوفت فاسكويز لما قدمته من خدمة بمجلس إدارة  .ج 
ICANN 

ثم تنحى  .ICANNوجه المجلس الشكر لجوديث دوافيت فازكوز لما قدمته من خدمة بمجلس إدارة 
 اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:راي بلزاك وألقى فادي شحاته القرار. 

 ICANNحيث أنه، تم تعيين جوديث دوفت فاسكويز من جانب لجنة الترشيح بمجلس إدارة 
 .2011أكتوبر  28في 

 
  .2013أكتوبر  7في  ICANNوحيث أنهىت جوديث دوفت فاسكويز مدتها في مجلس 

 
 وحيث عملت جوديث دوفت فاسكويز كعضو في اللجان ومجموعات العمل التالية:

 
 لجنة المراجعة •
 الجديدة gTLDلجنة برنامج  •
 لجنة المخاطر •
 لجنة التحسينات الهيكلية •
 المجلس-مجموعة عمل تنفيذ توصيات اللجنة االستشارية الحكومية  •

 
)، منح جوديث دوفت فاسكويز التقدير الشديد 2013.11.21.25تقرر بموجب القرار رقم (

في مساعيها المستقبلية  من مجلس اإلدارة عن فترة خدمتها والمجلس يتمنى لها كل الخير
 وأكثر من ذلك. ICANNداخل مجتمع 

 
 . وتم تنفيذ القرار.2013.11.21.25صوت جميع أعضاء مجلس اإلدارة لصالح القرار 

 ICANNشكًرا لبرتراند دي ال شابيل لما قدمه من خدمة بمجلس إدارة  .د 

وقد تنحى  .ICANNوجه المجلس الشكر لبيرنارد دي ال تشابيل لما قدمته من خدمة بمجلس إدارة 
سباستيان باكولوت وألقى بيل جراهام باإلضافة إلى عدد من أعضاء المجلس اآلخرين القرار، واتخذ 

 مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

 ICANNلترشيح بمجلس إدارة حيث أنه، تم تعيين لبرتراند دي ال شابيل من جانب لجنة ا
 .2010ديسمبر  10في 

 
 .2013نوفمبر  21في  ICANNوحيث أنهى برتراند دي ال شابيل مدته في مجلس إدارة 

 
 وحيث عمل برتراند دي ال شابيل عضًوا في اللجان ومجموعات العمل التالية:
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 لجنة الحوكمة  •
 لجنة العالقات العالمية •
 لجنة التحسينات الهيكلية •
 المجلس -مجموعة عمل تنفيذ توصيات اللجنة االستشارية الحكومية  •

 
)، منح برتراند دي ال شابيل التقدير الشديد 2013.11.21.26تقرر بموجب القرار رقم (

من مجلس اإلدارة عن فترة خدمته والمجلس يتمنى له كل الخير في مساعيه المستقبلية داخل 
 وأكثر من ذلك. ICANNمجتمع 

 
 . وتم تنفيذ القرار.2013.11.21.26أعضاء مجلس اإلدارة لصالح القرار  صوت جميع

 
 ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات االجتماع.
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