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االتنفيیذذيياالمدديیرر ووتعوويیضض االررئيیسس  عاملل االخططرر في  

 16:00في سنغافووررةة في تمامم االساعة  2011يیوونيیوو  25في  ICANNعقدد ااجتماعع خاصص لمجلسس إإددااررةة تمم 
بالتووقيیتت االمحلي.  

.في االمووعدد االمحدددد لهھ ددعا االررئيیسس ستيیفف كررووكرر إإلى اانعقادد ااجتماععووقدد   

 "بررووسس توونكيینن"االتاليیيینن: نن وواالمدديیرراالررئيیسس ستيیفف كررووكرر  شارركك في ااالجتماعع إإلى جانببقدد إإضافة إإلى ذذلكك٬، ف
بيیلل "وو "كرريیسس دديیسبيیانن"ووتشابيیلل" بيیررتررااندد دديي ال "وو "شيیرريینن شلبي"وو "سيیبستيیانن باخووليیتت"(نائبب االررئيیسس) وو

كوو "وو "كاتمم توورراايي"وو "مايیكك سيیلبيیرر"وو "جووررجج ساددووسكي"وو "ككاارراايیمووندد إإيیهھ بلزز"وو "إإيیرريیكا مانن"وو "جررااهھھھامم
."وواايي وووو  

٬، "هھھھيیثرر ددرراايینن"مجلسس االعالقاتت االمتباددلة االتاليیيینن في جميیع أأوو بعضض جلساتت ااالجتماعع٬، ووهھھھمم:  ووممثلكك ووقدد شارر
٬، "سووززاانن وووولفف"؛ ووTLG تنسيیقيیة٬، "رراايینهھارردد سكووللوو" ؛IETF تنسيیقيیة٬، "تووماسس ناررتيیننوو"؛ GAC تنسيیقيیة
.RSSAC تنسيیقيیة  

هھذذاا ااالجتماعع.بصص اخاالمتططلبب ااإلشعارر نن قدد تخلوواا عأأعضاء مجلسس ااإلددااررةة االحضوورر  افةكمجلسس أأنن أأووضح االووقدد   

 االمدديیرروولجنة االتعوويیضاتت بخصووصص عاملل االخططرر في تعوويیضض االررئيیسس مقددمة منن ووقدد ناقشش االمجلسس تووصيیة 
االتنفيیذذيي.  

ووقددمم االررئيیسس االجدديیدد للجنة االتعوويیضاتت االبيیاناتت االتاليیة ألعضاء مجلسس ااإلددااررةة:  

االتنفيیذذيي على معايیيیرر ااألددااء  االمدديیررلمناقشة تقرريیرر  2011 يیوونيیوو 18ووااجتمعتت لجنة االتعوويیضاتت يیوومم االسبتت االموواافقق 
االتي ااستخددمتت إلعدداادد االتووصيیة إإلى مجلسس ااإلددااررةة.  

يیوومم االخميیسس االموواافقق االمنعقددةة في عملل االووقددمتت لجنة االتعوويیضاتت نتائج هھھھذذاا االنقاشش إإلى مجلسس ااإلددااررةة خاللل ووررشة 
تووصيیة ررسميیة بخصووصص عاملل االخططرر في  تتمحاوولة للحصوولل على تعليیقاتت االمجلسس ووأأعددفي  2011يیوونيیوو  22

االتنفيیذذيي. االمدديیررووتعوويیضض االررئيیسس   

االتنفيیذذيي. االمدديیررلررئيیسس/لتعوويیضض  إإقررااررووأأكدد كلل عضوو في مجلسس ااإلددااررةة أأنهھمم ال يیختلفوونن على   

وومنن ثمم ااتخذذ االمجلسس ااإلجررااء االتالي:  

االتي لفتررةة لاالتنفيیذذيي  االمدديیرروو عاملل االخططرر للررئيیسسمنن حيیثث أأووصتت لجنة االتعوويیضض بموواافقة مجلسس ااإلددااررةة على نسبة 
.2011يیوونيیوو  30ووحتى  2010يیووليیوو  1منن تبددأأ ااعتبارًراا   

 االمدديیررتعوويیضض لمجلسس ااإلددااررةة على نسبة عاملل االخططرر  ةوواافقم)٬، 2011.06.25.01(بمووجبب االقرراارر ررقمم تقرررر وو
االذذيي ااقتررحتهھ لجنة  على االنحوو 2010يیوونيیوو  30ووحتى  2009يیووليیوو  1منن االتي تبددأأ ااعتبارًراا االتنفيیذذيي في االفتررةة 

االتعوويیضض.  

.2011.06.25.01وواافقق كلل أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة االحضوورر باإلجماعع على االقرراارر   
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االعملل"٬، بمووجبب االماددةة االثالثة شئوونن ووتبقى هھھھذذهه االبنوودد االخاصة باالجتماعع سرريیة باعتباررهھھھا "إإجررااء متعلقق بالمووظظفيینن 

االددااخليیة. ICANNمنن لوواائح  5.2منن االفقررةة   


