
 

 محاضر االجتماعات
 2014یونیو  26

 ICANNاالجتماع العادي لمجلس إدارة 
 

 
تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق 

  material/minutes-https://www.icann.org/resources/board-2014-06-(باإلنجلیزیة) من:
en-26 

 
 

في لندن بإنجلترا في تمام  2014یونیو  26في  ICANNتم عقد االجتماع الدوري لمجلس إدارة 
 بالتوقیت المحلي.  18:30الساعة 

دعا رئیس االجتماع ستیف كروكر إلى عمل الترتیبات الالزمة النعقاد ھذا االجتماع على وجھ 
 السرعة.

االجتماع كلھ: سیباستیان باتشولیت، شارك ما یلي من المدراء في جزء من االجتماع أو في 
شیرین شلبي، فادي شحادة (الرئیس والمدیر التنفیذي)، برونو النفین، كریس دیسبین، بیل 

فورتي، غونزالو نافیررو، إیرك مان، راي بیلزاك، بروس تونكین (نائب -أولغا مادروجا ،غراھام
  الرئیس)، جورج سادوسكي، مایك سیلبیر، وكوا واي وو.

 وولف جانج كلینش شیتر ر ما یلي من المدراء عن الحضور:واعتذ

 كما شارك مسؤولو اتصال مجلس اإلدارة اآلتیة أسماؤھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ:
) IETF) وجون سوینین (ممثل SSAC) ورام موھین (ممثل GACھیذر درایدن (ممثلة 

 ). RSSACوسوزان وولف (ممثلة 

 جیفري (المستشار واألمین العام).جون  األمین العام:

 2 ................................................................................................ الموافقة أعمال جدول .1
 2 ................................................................... اإلدارة مجلس اجتماعات محاضر على الموافقة .أ 
 RSSAC ............................................................ 2 في Eو D جذر مخدم مشغل ممثلي تعیین .ب 

 3 ........................................................................................... 2014.06.26.02 القرار حیثیات

 3 ....................................................................................... االستثمار سیاسة حول تحدیث .ج 
 3 ........................................................................................... 2014.06.26.03 القرار حیثیات

 4 ..............................................................................الجدیدة gTLD برنامج لجنة عضویة .د 
 5 ........................................................................................... 2014.06.26.04 القرار حیثیات

 6 ................................................. حسین سرمد إلى واالستقرار لألمن االستشاریة اللجنة من شكر .ه 
 6 ........................................................................................... 2014.06.26.05 القرار حیثیات

 6 .................................................... 50 رقم ICANN جتماعال الراعیة الجھات إلى الشكر تقدیم .و 
 7 ................................................................................. بعد عن المشاركة جھود لدعم شكرً  .ز 
 7 ............... 50 رقم ICANN اجتماع في والمناسبات الفنادق وفرق والعاملین الفوریین للمترجمین شكر .ح 

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2014-06-26-en
https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2014-06-26-en
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 7 .............................................................................................. الرئیسي األعمال جدول .2

 7 ................................................................ بیساو غینیا یمثل الذي GW. نطاق تفویض إعادة .أ 
 8 ............................................................. 2014.06.26.07 – 2014.06.26.06 القرارین حیثیات

 9 ........................................ 2015 فبرایر شھر في ICANN الجتماع الفندق وعقد االجتماع موقع .ب 
 10 ........................................................... 2014.06.26.10 – 2014.06.26.08 القرارین حیثیات

 ICANN اجتماعات إستراتیجیة المصلحة أصحاب متعددة االجتماعات إستراتیجیة عمل مجموعة .ج 
 11 ........................................................................................................... المستقبلیة

 12 ........................................................... 2014.06.26.13 – 2014.06.26.11 القرارین حیثیات

 ATRT2( ............................................... 14( الثاني والشفافیة المساءلة مراجعة فریق توصیات .د 
 15 ........................................................... 2014.06.26.15 – 2014.06.26.14 القرارین حیثیات

 

 جدول أعمال الموافقة: .1
 

ثم قام رئیس المجلس  تقدم برونو النفین وأید جورج سادوسكي القرارات على جدول أعمال الموافقة.
جزة عن البنود المدرجة على جدول أعمال الموافقة، حیث تضمن ھذا الموجز وصفاً بتقدیم لمحة مو
 ثم طلب الرئیس إجراء التصویت، واتخذ المجلس اإلجراء التالي: موجزاً لكل بند.

 
 تقرر بموجب ما یلي الموافقة على القرارات التالیة في جدول أعمال الموافقة ھذا:

 اإلدارة الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس .أ 

)، موافقة مجلس اإلدارة على محاضر 2014.06.26.01تقرر بموجب القرار رقم (
  .2014أبریل  30اجتماعھ بتاریخ 

 RSSACفي  Eو Dتعیین ممثلي مشغل مخدم جذر  .ب 

الداخلیة بتأسیس لجنة استشاریة لنظام مخدم الجذر  ICANNحیث أنھ، تطالب لوائح 
)RSSAC تكون مھمتھا تقدیم المشورة إلى مجتمع ومجلس إدارة (ICANN  حول األمور

 ذات الصلة بتشغیل وإدارة وأمن وتكامل نظام مخدم الجذر الخاص باإلنترنت. 
 

بناًء على  RSSACحیث أنھ، تطالب اللوائح الداخلیة بتعیین مجلس اإلدارة ألعضاء 
 . RSSACتوصیات رؤساء 

 
یمثلون  RSSACأن یكون المعینین من مجلس اإلدارة في ب RSSACحیث أنھ، اوصى 

 .Eوجذر  Dمشغلي مخدم جذر 
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)، یعین مجلس اإلدارة في اللجنة االستشاریة 2014.06.26.02تقرر بموجب القرار رقم (
، E، تریبتي سینا، وممثل مشغل مخدم الجذر Dلنظام مخدم الجذر ممثل مشغل مخدم الجذر 

 .2016دیسمبر  16كیفین جونز، وكالھما حتى 

 2014.06.26.02حیثیات القرار 

) على عضویة أولیة في لممثلي RSOs، وافق مشغلو مخدم الجذر (2013في مایو 
RSO  فيRSSAC وقام كل مشغل ،RSO  بترشیح فرد. وافق مجلس اإلدارة على

. إجراء مجلس اإلدارة الیوم ھو تعیین 2013في یولیو   RSSACالعضویة المبدئیة لـ
 . RSO-Eو RSO-Dممثلین جدد للحلول محل المعینین المبدئیین من 

 
مناسباً لخدمة وظیفتھا  RSSACسیسمح تعیین ھؤالء المعینین الجدد بأن یكون موقف 

 بصفتھا لجنة استشاریة.  ICANNضمن عمل وضع سیاسات 
 

 ICANNھؤالء أي تأثیر مالي على  RSSACن لتعیین أعضاء ومن غیر المتوقع أن یكو
 RSSACلم یتم أخذه بعین االعتبار بالفعل في الموارد المخصصة بالمیزانیة الالزمة لدعم 

بتقویة أمن واستقرار  ICANNبالتزام  RSSACبشكل مستمر. ویسھم تعیین أعضاء 
  .DNSومرونة نظام 

 
 عمل إداري تنظیمي وال یتطلب تعلیقات عامة. علًما بأن ھذا اإلجراء ھو عبارة عن 

 تحدیث حول سیاسة االستثمار .ج 

 ICANNحیث أنھ، طلبت لجنة مجلس اإلدارة المالیة مراجعة خبیر خارجي لسیاسة 
 .ICANNلالستثمار المطبقة حالیاً لضمان دعمھا المستمر ألھداف إستراتیجیة استثمار 

 
لالستثمار، واستنتج بأنھ بشكل  ICANNحیث أنھ، أنھى الخبیر الخارجي مراجعتھ لسیاسة 

 .ICANNإجمالي، تستمر سیاسة االستثمار بدعم الفلسفة المحافظة في إستراتیجیة استثمار 
 

لالستثمار  ICANNحیث أنھ، یوصي الخبیر الخارجي بإجراء بضعة تعدیالت على سیاسة 
 حكام، ولكن لیس تغییر إستراتیجیة االستثمار العامة.لتعزیز وتوضیح بعض األ

 
)، یوافق مجلس اإلدارة على ویتبنى سیاسة 2014.06.26.03تقرر بموجب القرار رقم (

ICANN .لالستثمار بعد مراجعتھا 

 2014.06.26.03حیثیات القرار 

لالستثمار (السیاسة)، طلبت  ICANNتعزیزاً إلجراءات العنایة الواجبة فیما یتعلق بسیاسة 
) من طاقم العمل توظیف شركة استشاریة بمجال BFCلجنة مجلس اإلدارة المالیة (
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 Bridgebayخدمات  ICANNاالستثمارات لمراجعة السیاسة. لھذا الغرض، استخدمت 
، والتي أجرت أیضاً الدراسة السابقة على (Bridgebay)للخدمات االستشاریة االستثماریة 

 . 2011سة في عام السیا
بإجراء بضعة تعدیالت على السیاسة،  Bridgebayنتیجة لعملیة المراجعة ھذه، أوصت 

) إضافة 2لالستثمار، ( ICANN) تعزیز االتساق مع إستراتیجیة 1تھدف إلى مایلي: (
) السماح بالمرونة، ضمن 3مرجع إلى التضخم عند تقییم العوائد إلى فلسفة السیاسة، و(

 Bridgebayائمة، إلعادة موازنة األصول وفقاً للتخصیص اإلستراتیجي. أجرت الحدود الق
مراجعات مقترحة إضافیة على المصطلحات المستخدمة في السیاسة، بما في ذلك بنود مثل: 

الفصل بین الواجبات والمخاطر، وضوابط المجازفة، والمراقبة وإعداد التقاریر، 
تعلیقات وتحالیل وتغییرات  Bridgebayقدمت واالستثناءات اإلجرائیة من السیاسة. 

. ستمكن ھذه 2014أبریل  28أثناء اجتماعھا في  BFCمقترحة على السیاسة إلى 
التعدیالت المحدوجة على السیاسة مدیر االستثمار من االستغالل األمثل إلستراتیجیة 

بشكل محافظ ومضبوط من ناحیة  ICANNتخصیص األصول لصندوق احتیاطي 
 .المخاطر

 
 ICANNومجتمع  ICANNمن المتوقع أن یكون تبني االقتراحات المقترحة من مصلحة 

 ICANNمن ناحیة أنھا تھدف إلى تعزیز وتوضیح جوانب معینة من إستراتیجیة 
لالستثمار. ومن غیر المتوقع أن یكون لھذا اإلجراء أي تأثیر مالي على الموارد المخصصة 

 ن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.في المیزانیة أو أي تأثیر على أم
 

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

 الجدیدة gTLDعضویة لجنة برنامج  .د 

الجدیدة، والتي  gTLD، أنشأ مجلس اإلدارة لجنة برنامج 2012أبریل  10حیث أنھ، في 
تم تفویضھا بجمیع السلطات القانونیة وسلطة اتخاذ القرارات لمجلس اإلدارة المرتبطة 

الجدید كما ھو مبین في المیثاق، باستثناء األمور التي من المحظور على  gTLDببرنامج 
 ICANNمن لوائح  2، القسم 12مجلس اإلدارة تفویضھا بموجب القانون، أو وفقاً للمادة 

 داخلیة. ال
 

حیث أنھ، قرر مجلس اإلدارة سابقاً أنھ یجب أال تشارك سوزان وولف في لجنة برنامج 
gTLD  الجدید بسبب تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل أو المدرك الناتجة عن وضعھا

 الوظیفي.
 

حیث أنھ، أبلغت سوزان وولف عن حدوث تغییر بوضعھا الوظیفي، لم یعد ثمة شيء یرتبط 
الجدید سیؤدي إلى تضارب مصالح فعلي أو محتمل أو مدرك فیما یتعلق  gTLDج ببرنام

 الجدید. gTLDببرنامج 
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)، تعیین سوزان وولف بموجب ھذا كموظفة 2014.06.26.04تقرر بموجب القرار رقم (
 الجدید. gTLDارتباط في لجنة برنامج 

 2014.06.26.04حیثیات القرار 

 ،2012.04.10.04-2012.04.10.01حیثیات القرارین  یؤكد مجلس اإلدارة مجدداً على
من أجل عقد اجتماعات فعالة واتخاذ اإلجراءات  واللذین ینصان بالكامل على ما یلي:

الجدید للجولة الحالیة من البرنامج ووفًقا لدلیل مقدم  gTLDالمناسبة فیما یتعلق ببرنامج 
من  12الجدیدة" وفقاً للمادة  gTLD الطلب، قرر مجلس اإلدارة تشكیل "لجنة برنامج

الجدید  gTLD اللوائح الداخلیة وفوض سلطة اتخاذ القرار إلى اللجنة فیما یتعلق ببرنامج
، ولدلیل مقدم الطلب ذي الصلة الذي 2012للجولة الحالیة من البرنامج التي بدأت في ینایر 

 یسري على ھذه الجولة الحالیة. 
 

) من دون أعضاء ذوي مصلحة NGPCیدة (الجد gTLD إن تأسیس لجنة برنامج
متضاربة، ومنحھا تفویض بسلطة اتخاذ القرارات، قد وفر بعض المزایا المھمة، بما في ذلك 

المساعدة على التخلص من أي شك بسبب تضارب مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة فیما 
مل مع یتعلق بالمشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة وورش عملھا بما أنھ یمكن التعا

الجدید على مستوى اللجنة. باإلضافة إلى ذلك، فقد وفرت للمجتمع  gTLDمواضیع برنامج 
رؤیا واضحة حول التزام مجلس اإلدارة بالتعامل مع حاالت التعارض، سواء كانت فعلیة أو 

 محتملة أو متصورة. 
 

نة حوكمة الجدیدة التابعة للج gTLDsقامت اللجنة الفرعیة للنزاعات واألخالقیات حول 
) بتقییم جمیع بیانات المصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة المرتبطة BGCمجلس اإلدارة (

ألول مرة. آنذاك، قررت اللجنة الفرعیة، ووافق  NGPCعند تحدید عضویة  gTLDsبـ
الجدید بسبب  gTLDمجلس اإلدارة على ذلك، أنھ یجب أال تشارك سوزان في لجنة برنامج 

  أو المحتمل أو المدرك الناتجة عن وضعھا الوظیفي آنذاك.تضارب المصالح الفعلي 
 

لقد تغیر وضع سوزان وولف الوظیفي، وقدمت مؤخراً كشف تضارب مصالح جدید ال تقدم 
من خاللھ أي شيء سیؤدي إلى تضارب مصالح فعلي أو محتمل أو مدرك فیما یتعلق 

، نظراً ألن NGPCمن  الجدید. وبالتالي، یجب جعل سوزان وولف جزءاً  gTLDببرنامج 
الھدف ھو جعل جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الذي لیس لدیھم تضارب مصالحة أعضاء في 

NGPC. 
 

ككل، وجزء من السبب  ICANNینبغي أن یكون لھذا القرار تأثیر إیجابي على المجتمع و
ھو حقیقة زیادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة المشاركین في القرارات المتعلقة ببرنامج 

gTLD .الجدید 
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ر أو وال یتوقع أي یكون لھذا اإلجراء أي تأثیر من الناحیة المالیة أو على أمن أو استقرا
 مرونة نظام أسماء النطاقات.

 
یشار إلى أن ھذا القرار ھو من االختصاصات اإلداریة التنظیمیة وال یتطلب إجراء تعلیقات 

 عامة.

 إلى سرمد حسینشكر من اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  .ه 

حیث أنھ، قام مجلس اإلدارة بتعیین سرمد حسین في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
)SSAC 2013دیسمبر  31وتنتھي في  2013ینایر  1) لمدة عامین تبدأ من.  
 

 2014ینایر  1حیث أنھ، قام مجلس اإلدارة بتعیین السید حسین لمدة ثالثة أعوام تبدأ من 
 . 2016دیسمبر  31وتنتھي في 

 
 . 2014مایو  30في  SSACحیث أنھ، استقال السید حسین من 

 
توجیھ الشكر والعرفان للسید حسین على جھوده في خدمة المجتمع  ICANNحیث أنھ، تود 

 .SSAC أثناء عضویتھ في
 

)، منح سرمد حسین التقدیر العمیق من 2014.06.26.05تقرر بموجب القرار رقم (
، ویتمنى SSACمن خالل عضویتھا في  ICANNمجلس اإلدارة عن فترة خدمتھ في 

 وما ورائھ. ICANNمجلس اإلدارة لھ كل الخیر في مساعیھ المستقبلیة داخل مجتمع 

 2014.06.26.05حیثیات القرار 

أن تطلب إقرار مجلس اإلدارة على خدمة أعضاء اللجنة لدى  SSACمن ممارسات 
 مغادرتھم.

 50رقم  ICANNتقدیم الشكر إلى الجھات الراعیة الجتماع  .و 

 ،EURid، Microsoft یود المجلس أن یتوجھ بالشكر للجھات الراعیة التالیة:
Verisign, Inc.، Nominet، Iron Mountain, Inc.، NCC Group، 

Public Interest Registry، Afilias Limited، PDR Solutions FZC، 
Community.Asia، Neustar، .CLUB Domains، Freenom، 

China Internet Network Information Center، .GLOBAL، Afnic، 
Trademark Clearinghouse، FAITID، ZA Central Registry، 
Minds + Machines Group، Uniregistry Corp.، nic.TM، 

123-reg.co.uk، RU-CENTER and ICANNWIKI. 
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 شكًر لدعم جھود المشاركة عن بعد .ز 
 

، والعدید من فروع (ISOC)یوج مجلس اإلدارة توجیھ الشكر إلى جمعیة اإلنترنت 
ISOC ًعلى دعم توفیر محاور المشاركة بالفیدیو في أنحاء العالم التي منحت فرصا ،

 .50رقم  ICANNشاركة عن بعد أثناء اجتماع واسعة للم

شكر للمترجمین الفوریین والعاملین وفرق الفنادق والمناسبات في اجتماع  .ح 
ICANN  50رقم 

یعرب المجلس عن تقدیره الشدید للكتاب والمترجمین الفوریین وفرق العمل الفنیة، وموظفي 
ICANN .بأكملھم على ما بذلوه من جھود لتسھیل سیر االجتماع 

 
كما یود المجلس تقدیم الشكر إلى إدارة وعاملي فندق ھیلتون لندن میتروبول لما قدموه من 

ونوجھ شكر خاص إلى آفنیر  مساعدة وما وفروه من تسھیالت رائعة إلقامة ھذا الحدث.
وریتشیل ستیفینسون، مدیرة مبیعات  أون، المدیر العام لفندق ھیلتون لندن میتروبول،

 المؤتمرات والمناسبات، ولیندا بالوتیس، منسقة مجموعة المؤتمرات والمناسبات.
 

، 2014.06.26.01صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون لصالح القرارات 
وتغیب . 2014.06.26.05و  2014.06.26.04، 2014.06.26.03، 2014.06.26.02
 وتم تنفیذ القرارات. شیتر عن التصویت على القرارات. وولف جانج كلینش

 جدول األعمال الرئیسي: .2

 الذي یمثل غینیا بیساو GWإعادة تفویض نطاق . .أ 
 

 وي وو بند جدول األعمال وقرأ نص القرار المقترح. -قدم كو
 

ثم قدم كریس دیسبین بعض المعلومات األساسیة، حیث قدم معلومات أساسیة حول طلب إعادة 
 التفویض، مشیراً إلى أن طلب إعادة التفویض تم تقییمھ وُوجد أنھ یحقق المعاییر المطلوبة.

 
 وقد اتخذ المجلس بعد ذلك اإلجراء التالي:

)، كجزء من ممارسة مسؤولیاتھا بموجب 2014.06.26.06تقرر بموجب القرار رقم (
ستوى األعلى وقّیمت طلب إعادة تفویض نطاق الم ICANN، راجعت IANAعقد وظائف 
إلى ھیئة تنظیم االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات في غینیا بیساو. وتبّین  GWلرمز الدولة .

 الوثائق أنھ تم اتباع اإلجراءات الصحیحة عند تقییم الطلب. 
 

)، یصدر مجلس اإلدارة توجیھات بأنھ 2014.06.26.07تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، بأن أجزاء معینة من الحیثیات  ICANNائح من لو 5.2، القسم 3بموجب المادة 
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غیر مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقریر المبدئي أو محضر االجتماع في الوقت 
الحالي بسبب الواجبات التعاقدیة، وینبغي حجبھا حتى السماح بنشرھا بشكل عام وفقاً لتلك 

 الواجبات التعاقدیة.
 

 2014.06.26.06جلس اإلدارة لصالح القرارین صوت خمسة عشر عضًوا في م
وتم تنفیذ  وتغیب وولف جانج كلینش شیتر عن التصویت على القرارات. .2014.06.26.07و

 القرارات.

 2014.06.26.07 – 2014.06.26.06حیثیات القرارین 

 لماذا یناقش مجلس اإلدارة ھذه القضیة اآلن؟
 

 ccTLDبتقییم طلب إعادة تفویض  ICANN، قام طاقم عمل IANAوفقاً لعقد وظائف 
وتقدیم تقریرھم إلى مجلس اإلدارة للمراجعة. إن الھدف من مراجعة مجلس اإلدارة ھذه ھي 

 لإلجراءات الصحیحة. ICANNضمان اتباع طاقم عمل 
 

 ما ھو االقتراح الذي یتم النظر فیھ؟
 

عروفة أیضاً باسم المدیر لتغییر المنظمة الراعیة (الم IANAالمقترح ھو اعتماد طلب إلى 
إلى ھیئة تنظیم االتصاالت  GWأو الوصي) لنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة .

 وتكنولوجیا المعلومات في غینیا بیساو.
 

 من ھم أصحاب المصلحة أو اآلخرون الذین تمت استشارتھم؟
 

راف مع مقدم الطلب واألط ICANNأثناء عملیة تقییم طلب التفویض، یتشاور موظفو 
المعنیة األخرى. كجزء من عملیة الطلب، یصف المتقدم بطلب المشاورات التي أجریت 

 ، وقابلیة تطبیقھا على مجتمع اإلنترنت المحلي.ccTLDضمن الدولة بخصوص ذلك الـ
 

 ما ھي المخاوف أو القضایا التي أثارھا المجتمع؟
 

المجتمع فیما یتعلق بھذا لم یتوصل طاقم العمل إلى أیة مسائل أو مخاوف مھمة أثارھا 
 الطلب.

 
 [تمت صیاغة الحیثیات]

 
 ما ھي العناصر ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

 
 لم یحدد مجلس اإلدارة أیة عوامل مثیرة للمخاوف في ھذا الطلب.
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 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟
 

نطاقات ذات رموز الدول ممن تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مدیري أسماء ال
 ICANNیستوفون معاییر المصلحة العامة أمًرا إیجابیاً یصب في اتجاه المھمة اإلجمالیة لـ

والمجتمعات المحلیة المخصص لھا نطاقات عالیة المستوى ذات رموز دول للعمل لھا، 
 .IANAبموجب عقد وظائف  ICANNوتتوافق مع واجبات 

 
(بخصوص الخطة اإلستراتیجیة أو خطة  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 

 التشغیل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمھور؟
 

جزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عملیات التفویض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
IANAط لھا مسبقا. لیس دور ، ویجب أال یسبب العمل أي تباین كبیر في النفقات المخط

ICANN  ھو تقییم التأثیر المالي للعملیات الداخلیة ألسماء نطاقات المستوى األعلى لرمز
 الدولة ضمن دولة ما.

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

 
أن ھذا الطلب یشكل أیة مخاطر ملحوظة على األمن أو االستقرار أو  ICANNال تعتقد 

 المرونة. 
 

 علًما بأن ھذه العملیة من الوظائف اإلداریة التنظیمیة وال تتطلب تعلیقات عامة.

 2015في شھر فبرایر  ICANNموقع االجتماع وعقد الفندق الجتماع  .ب 

مات التي قدمت مقترحات الستضافة أول قدمت شیرین شلبي بند جدول األعمال، وشكرت كل المنظ
أعلنت شیرین أن مراكش بالمغرب  في إفریقیا. 2015في سنة  ICANNاجتماع مفتوح لمؤسسة 

كما  .2015فبرایر  12-8والذي سیتم عقده في الفترة  ICANNلمؤسسة  52ستستضیف االجتماع 
المندمجة في  At-Largeشكرت شیرین كذلك االتحاد المتوسطي لمنظمات اإلنترنت، وھیاكل 

 مقترح االستضافة.
 

 تقدمت شیرین وأیدتھا إریكا مان بخصوص مایلي وتبنى مجلس اإلدارة اإلجراء التالي: 
 

 في منطقة إفریقیا. 2015عقد اجتماعھا العام االول لسنة  ICANNحیث أنھ، تنوي 
 

المقترحة في إفریقیا  حیث أنھ، أنھى طاقم العمل استعراًضا شامالً لجمیع أماكن االجتماعات
 وعثر على أحد األماكن األكثر مناسبة في مراكش، المغرب.
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) BFC، راجعة لجنة مجلس اإلدارة المالیة (2014یونیو  10حیث أنھ، أثناء اجتماعھا في 
في مراكش،  ICANNالتضمینات المالیة للتعاقد مع الموقع المحدد الستضافة اجتماع 

 اقم العمل. المغرب، وتوافق على توصیة ط
 

بأن یمنح مجلس اإلدارة إلى الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من ینوب  BFCحیث أنھ، أوصت 
 2015لشھر فبرایر  ICANNعنھ، سلطة اتخاذ جمیع اإلجراءات الضروریة لعقد اجتماع 

 في مراكش، المغرب، بما في ذلك جمیع التعاقدات والنفقات. 
 

)، یعتمد مجلس اإلدارة مراكش، المغرب 2014.06.26.08تقرر بموجب القرار رقم (
، وتفوض 2015فبرایر  12-8في إفریقیا من  2015لسنة  ICANNتكون موقع اجتماع 

الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من ینوب عنھ، سلطة اتخاذ جمیع اإلجراءات الضروریة لعقد 
 مراكش، المغرب. في 2015لشھر فبرایر  ICANNاجتماع 

 
یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر  ،)2014.06.26.09تقرر بموجب القرار رقم (

التنفیذي، أو من ینوب عنھ، بإبرام جمیع التعاقدات والنفقات الالزمة لموقع اجتماع 
ICANN  بمبلغ ال یتخطى [تم تنقیح المبلغ ألغراض 2015العام في شھر فبرایر ،
 التفاوض].

 
)، سوف تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار 2014.06.26.10تقرر بموجب القرار رقم (

الداخلیة، ما لم  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3سریة ألغراض التفاوض وفقاً للفقرة 
 یحدد الرئیس والمدیر التنفیذي أنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة.

 
 ،2014.06.26.08لصالح القرارات  صوت خمسة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة

وتغیب وولف جانج كلینش شیتر عن التصویت  .2014.06.26.10و ،2014.06.26.09و
 وتم تنفیذ القرارات. على القرارات.

 2014.06.26.10 – 2014.06.26.08حیثیات القرارین 

ثالثة اجتماعات  ICANN، تستضیف ICANNوكجزء من نظام االجتماع العام الخاص بـ
الداخلیة).  ICANNالعام في منطقة جغرافیة مختلفة (على النحو المحدد في لوائح في 

، في منطقة 2015فبرایر  12-8، والمزمع عقده في الفترة من 52وینعقد االجتماع رقم 
إفریقیا الجغرافیة. وتم نشر مطالبة بالتوصیات حول موقع االجتماع المناسب في إفریقیا 

 . ICANNوقد قدمت عدة أطراف عروضاً إلى  .2013مایو  03بتاریخ 
 

وقد أجرى طاقم العمل تحلیالً شامالً لجمیع العروض وأعدوا ورقة لتحدید تلك العروض 
ocationhttp://meetings.icann.org/l-التي تلبي معاییر اختیار االجتماع (راجع 

criteria-selection.(  واستناًدا إلى العروض والتحلیل، أوصى طاقم العمل بعد اجتماع
ICANN  في مراكش، المغرب. 52رقم 

http://meetings.icann.org/location-selection-criteria
http://meetings.icann.org/location-selection-criteria
http://meetings.icann.org/location-selection-criteria
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استعرض المجلس توصیة طاقم العمل الستضافة االجتماع في مراكش، المغرب، وقرر أن 
لتوجیھ عمل اختیار االقتراح یلبي العوامل المھمة لمعاییر اختیار االجتماع المستخدمة 

. 52رقم  ICANNالموقع. یتوجھ مجلس اإلدارة بالشكر لجمیع من أوصوا بمواقع الجتماع 
إن عملیة اختیار ھذا الموقع ال تتطلب مشاورات عامة، حیث أن تقییم جدوى الموقع ھو 

 االعتبار األول. 
 

فر عند الستضافة االجتماع وتقدیم دعم الس ICANNوسیكون ثمة تأثیر مالي على 
الضرورة، وكذلك على المجتمع في تحمل تكالیف السفر لحضور االجتماع. ستتم مواجھة 

  مثل ھذا التأثیر بغض النظر عن موقع االجتماع.
 

 ولن یكون التخاذ ھذا القرار تأثیر على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.
 

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

مجموعة عمل إستراتیجیة االجتماعات متعددة أصحاب المصلحة إستراتیجیة  .ج 
 المستقبلیة ICANNاجتماعات 

) MSWGقدم سیباستیان باشلو بند جدول األعمال وأشار إلى أن فریق عمل استراتیجیة االجتماع (
ھو فریق ذو أصحاب مصلحة متعددین، وقد عمل جاھدا إلنتاج التقریر النھائي. شكر سیباستیان 

كما أشار إلى أن الھدف ھو  وكل األشخاص الذین ساھموا بتعلیقاتھم على التقریر. MSWGأعضاء 
وعبر سیباستیان عن أملھ في أنھ مع تنفیذ  .2016تنفیذ استراتیجیة االجتماعات المقترحة في 

 من تلبیة وعدھا باختیار أماكن االجتماعات المفتوحة سنتین مقدماً. ICANNالتوصیات، ستتمكن 
 كما أشار سیباستان إلى أن القرار دعا إلى عمل طاقم العمل على التنفیذ المحتمل للتوصیات.

 
 ومن جھتھ، شكر فادي شحادة أعضاء فریق عمل استراتیجیة االجتماعات وسیباستیان على عملھ في

رئاسة الفریق، مشیراً إلى أنھ یجب على الفریق أن یكون فخوراً بالعملیة التي تم اتباعھا وكذلك 
 بالعمل الجید الذي أنتجوه.

 
 فورتي ما یلي واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:-تقدم كریس دیسببیان وأیدت أولجا مادروجا

 
موذج تعدد أصحاب المصلحة في العامة ركیزة أساسیة لن ICANNحیث أنھ، تعد اجتماعات 

ICANN  ،ألنھا توفر سبیالً للتقدم بأعمال السیاسة، وإجراء عملیة التوعیة والتواصل
، بما في ذلك مجلس ICANNوتبادل الممارسات المثلى، والتفاعل بین أعضاء مجتمع 

 .ICANNاإلدارة وطاقم العمل، باإلضافة إلى التعلم حول 
 

إنشاء مجموعة عمل متعددة  U36TقررICANN 36TUفإن مجلس إدارة ، 2013حیث أنھ، في فبرایر 
، للنظر في جمیع (MSWG)أصحاب المصلحة، مجموعة عمل إستراتیجیة االجتماعات 

https://features.icann.org/2013-02-02-multi-stakeholder-meeting-strategy-working-group
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لتلبیة االحتیاجات العالمیة واحتیاجات أصحاب  ICANNالجوانب المتعلقة باجتماعات 
 .2013في شھر مارس  MSWGعن ھیكل  U36Tاإلعالن36TUالمصلحة المتعددین المتزایدة. لقد تم 

 
مجموعة عمل على نطاق المجتمع بشكل حقیقي یقضي إلزامھا  MSWGحیث أنھ، كانت 

بجمع المعلومات وتبادل األفكار واقتراح التغییرات اإلستراتیجیة والتشغیلیة على اجتماعات 
ICANN ) :الجدولة وجدول أعمال 1المستقبلیة، وبالجوانب التالیة على وجھ الخصوص (

) عدد االجتماعات السنویة العامة لكل 3، و() طول المؤتمر بشكل إجمالي2المؤتمر العام، (
 عام.

 
النھائي بإجراء تغییرات على نموذج االجتماعات  MSWGحیث أنھ، یوصي تقریر 

السنویة، ویقترح إستراتیجیة جدیدة لھیكلتھا والغرض منھا ومواقعھا  ICANNالجتماعات 
والوظیفي والثقافي لدعم المشاركة الواسعة والمستنیرة وإظھار عنصر التنوع الجغرافي 

لإلنترنت على كافة مستویات وضع السیاسات وصناعة القرار. خضعت ھذه التوصیات 
 لتعلیقات وآراء المجتمع.

 
 MSWG)، یستلم مجلس اإلدارة تقریر 2014.06.26.11تقرر بموجب القرار رقم (

 النھائي.
 

وتفاني )، یقر مجلس اإلدارة بعمل 2014.06.26.12تقریر بموجب القرار رقم (
MSWG ویشكر ،MSWG  على وضع مجموعة شاملة من التوصیات التي من المتوقع

 ICANNالعام، وتشكر مجتمع  ICANNأن تحسن من االستقرار طویل األمد الجتماعات 
 .MSWGعلى تعلیقاتھم على توصیات 

 
)، من أجل إثراء قرار مجلس اإلدارة حول 2014.06.26.13تقریر بموجب القرار رقم (

، یطلب مجلس اإلدارة من الرئیس والمدیر التنفیذي، من خالل من MSWGیات توص
، لیتم تقدیمھا إلى MSWGینوب عنھ، اقتراح خطة لتنفیذ التوصیات المتضمنة في تقریر 

مجلس اإلدارة للنظر بھا خالل وقت كاٍف للتنفیذ المحتمل على االجتماعات التي سیتم عقدھا 
 .2016في السنة المیالدیة 

 
 ،2014.06.26.11صوت خمسة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرارات 

وتغیب وولف جانج كلینش شیتر عن التصویت على  .2014.06.26.13و 2014.06.26.12و
 وتم تنفیذ القرارات. القرارات.

 2014.06.26.13 – 2014.06.26.11حیثیات القرارین 

) U )MSWGمجموعة عمل إستراتیجیة االجتماعات متعددة أصحاب المصلحةUكانت 
مجموعة عمل على نطاق المجتمع. ویقضي إلزامھا بجمع المعلومات وتبادل األفكار 

https://features.icann.org/2013-02-02-multi-stakeholder-meeting-strategy-working-group
https://features.icann.org/2013-02-02-multi-stakeholder-meeting-strategy-working-group
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المستقبلیة من الناحیتین اإلستراتیجیة  ICANNعلى اجتماعات واقتراح التغییرات 
 والتشغیلیة. 

 
 ICANNتقریراً بّناًء قدم اقتراحات إلجراء تغییرات على اجتماعات  MSWGوضعت 

العامة في المجاالت التالیة: توقیت االجتماعات، والمدة والشكل، وتعاقب مواقع االجتماعات، 
 اك، والتخطیط لالجتماعات. ودعم االجتماعات وأنشطة اإلشر

 
) مواصلة عقد ثالثة اجتماعات 1ھي: ( MSWGكانت التوصیات اإلجمالیة التي قدمتھا 

سنویاً، مع تطویر ھیكلة االجتماعات الثالثة (لیتم تحدیدھا على أنھا االجتماعات أ وب وج) 
فعالة  لتناول أھداف االجتماع بشكل أفضل، وجدولة التضارب واستغالل الوقت بطریقة

) مواصلة التعاقب اإلقلیمي لجمیع االجتماعات وتنسیق التعاقب لموازنة التغطیة 2أكثر، (
العالمیة على مدار دورة متعددة السنوات، مع تطویر إستراتیجیة التعاقب لالستفادة من 

اجتماع منتصف العام األصغر (االجتماع ب) للتعاقب عبر مواقع جغرافیة جدیدة لم تكن 
قاً لعقد االجتماعات بسبب المشاركة والمتطلبات اللوجستیة لھیكل االجتماعات متاحة ساب
، مع تطویر شكل االجتماعات SO/AC) مواصلة تخصیص وقت كاٍف لعمل 3الحالي، (

) مواصلة المنتدى العام في 4لمنح فرص أكبر لإلشراك والتواصل على نطاق المجتمع، و(
تطویر الشكل بتقسیم الوقت إلى جزئین مع محوري  االجتماع األول والثالث من الدورة، مع

 تركیز مختلفین.
 

، 2014Uفبرایر  25التعلیقات العامة في Uإلبداء  Uتقریرھا وتوصیاتھاUنشرت مجموعة العمل 
مارس  24باإلضافة إلى عقد مشاورات ومناقشات أیضاً في جلسة عامة في سنغافورة في 

2014 .Uاآلراء من المجتمعU بما في ذلك اآلراء من المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة ،
 ، قد تم أخذھا بعین االعتبار.ICANNلمؤسسة 

 
، ثمة حاجة إلى خطة تنفیذ تتضمن MSWGقدماً بتنفیذ توصیات  ICANNلكي تمضي 

 تكالیف الموارد التقدیریة. 
 

الموارد في وضع خطط التنفیذ، ومن المرجح أن یؤدي تنفیذ سیتطلب ھذا اإلجراء استخدام 
ھذه التوصیات إلى تأثیر مالي على المنظمة. سیتم النظر بالتأثیرات على المیزانیة مع وضع 

خطة التنفیذ. ومن غیر المتوقع أن یكون لھذا اإلجراء تأثیر مباشر على أمن واستقرار 
 ومرونة نظام أسماء النطاقات.

 
 ن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة تخضع للتعلیقات العامة.ویشار إلى أ

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/meetings-strategy-2014-02-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-meetings-strategy-06jun14-en.pdf
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 (ATRT2)توصیات فریق مراجعة المساءلة والشفافیة الثاني  .د 

قام راي بیلزاك بعرض وتقدیم بند جدول األعمال ھذا، مشیراً إلى أن القرار لھ جزءان: (أ) یوافق 
یر التنفیذي بتنفیذھا؛ و (ب) الرئیس ویأمر الرئیس والمد ATRT2مجلس اإلدارة على كل توصیات 

 والمدیر التنفیذي مأمور بالتعامل مباشرة مع مجلس اإلدارة.
  بند جدول األعمال وقدم موجزاً حول القرار.

 
 أّید بیل جراھام القرار.

 
ھو  ATRT2ومن ثم قدم بروس تونكین موجًزا حول إجراء مجلس اإلدارة، مشیراً إلى أن نتاج 

على وقتھم وجھدھم،  ATRT2شكر بروس  .ICANNجزء من التطویر المستمر لقضایا مساءلة 
، 9.3و  9.2بالنسبة للتوصیات  وأكد على أن المجتمع سیكون جزءاً مھماً في تنفیذ ھذه التوصیات.

، وإعادة االعتبار ومحقق ICANNوالتي تنطوي على عملیة المراجعة المستقلة الموجودة لمؤسسة 
إلى مزید من االستقاللیة في ھذه  GNSOإضافة إلى دعوة  -لشكاوى، فسیتم اعتبار ھذه البنود ا

وضح بروس أنھ  والتي یتم العمل علیھا حالیاً. ICANNكجزء من تحسین عملیة مساءلة  -اآللیات 
ستدیر ھذه من خالل مكتبھا إلدارة المشاریع، مع تقدیم  ICANNباحترام كافة التوصیات، فإن 

وسوف یتم اإلشراف على عمل  حدیثات منتظمة حول العملیة، ومعالم ومقاییس مرتبطة بالتوصیات.ت
 .ICANNمكتب إدارة المشاریع من خالل لجنة استشاریة من فریق اإلدارة التنفیذیة بمؤسسة 

 
كان أولویة بالنسبة لمجلس اإلدارة وللرئیس، وأنھ منذ عرض  ATRT2وأشار الرئیس إلى أن 

، فقد قام مجلس اإلدارة بإجراء فحص دقیق للتوصیات، 2013في نھایة  ATRT2توصیات 
كما أشار الرئیس كذلك إلى أنھ خالل تنفیذ ھذه التوصیات،  وللنتائج المحتملة، ولطرق التنفیذ.

 فسیكون ھناك تركیز على إدارة المشاریع، وتقدیم منتظم للتقاریر وإخراج كل توصیة إلى حیز النفاذ. 
 

 اي وأیده بیل جراھام بطلب مایلي وتبنى مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:تقدم ر
 

بضمان المساءلة والشفافیة ومصالح  ICANNحیث أنھ، عزز تأكید االلتزامات من التزام 
لتلك االلتزامات  ICANNمستخدمي اإلنترنت العالمیین، وطالب بمراجعة مجتمعیة لتنفیذ 
 .2014یونیو  30(فریق مراجعة المساءلة والشفافیة الثاني)، لیتم تنفیذھا بحلول 

 
بالحفاظ على وتحسین آلیاتھا لآلراء العامة والمساءلة والشفافیة  ICANNحیث أنھ، التزمت 

لضمان أن تعكس محصلة صنعھا لقراراتھا المصلحة العامة ولتكون مسؤولة أمام جمیع 
 المصلحة. أصحاب

 
حیث أنھ، سیؤدي تنفیذ التوصیات الصادرة عن فریق مراجعة المساءلة والشفافیة الثاني إلى 

العالمي ومتعدد أصحاب المصلحة لضمان تشغیلھا المستمر بشكل  ICANNتقویة نموذج 
 شفاف ومسؤول ویراعي المصلحة العامة.
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) تقریراً نھائیاً یتضمن ATRT2(حیث أنھ، أصدر فریق مراجعة المساءلة والشفافیة الثاني 
 ونال تقدیر مجلس اإلدارة على إجراء ھذه المراجعة. ICANNتوصیة لتحسین  12

 
، ATRT2حیث أنھ، نظرت لجان مجلس اإلدارة المخصصة (وجھات أخرى) بتوصیات 

وقدمت إلى مجلس اإلدارة توصیات حول إجراء مجلس اإلدارة. تدمج اللجان المخصصة 
 نفیذ التوصیات المرتبطة في خطط عملھا. اإلشراف على ت

 
) ومجموعة عمل تنفیذ التوصیات GACحیث أنھ، نظرت اللجنة االستشاریة الحكومیة (

GAC- ) مجلس اإلدارةBGRI-WG بتوصیات (ATRT2  المرتبطة بأنشطةGAC 
  وتشارك بالتخطیط للتنفیذ.

 
حالة عمل التنفیذ ھو جزء أساسي حیث أنھ، إعداد التقاریر الشفافة والمنتظمة للمجتمع حول 

الصفحات U، وسیكون إعداد التقاریر متوفراً على ICANNمن تعزیز مساءلة وشفافیة 
  .ICANNلمساءلة وشفافیة  Uاإللكترونیة

 
) یقبل مجلس اإلدارة جمیع توصیات 2014.06.26.14تقرر بموجب القرار رقم (

ATRT2 .ویطلب من الرئیس والمدیر التنفیذي، من خالل من ینوب عنھ، البدء بالتنفیذ ،
ومجلس اإلدارة، یوافق  GAC، التي تركز على تعزیز العالقة بین 6بالنسبة للتوصیة رقم 

المساعدة بتنفیذ عدة توصیات فرعیة  BGRI-WGل مجلس اإلدارة أنھ ینبغي أن تواص
 GAC، وتطلب من الرئیس والمدیر التنفیذي تقدیم الدعم الالزم إلى GACتتعلق بـ

 لمواصلة أعمال التقییم والتخطیط للتنفیذ. BGRI-WGو
 

)، یتم الطلب من الرئیس والمدیر التنفیذي 2014.06.26.15تقرر بموجب القرار رقم (
، بما ATRT2نتظمة إلى المجتمع ومجلس اإلدارة حول حالة تنفیذ توصیات تقدیم تقاریر م

 في ذلك مؤشرات األداء الرئیسیة ومقاییس مرتبطة أخرى.
 

 2014.06.26.14صوت خمسة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرارین 
تنفیذ وتم  وتغیب وولف جانج كلینش شیتر عن التصویت على القرارات. .2014.06.26.15و

 القرارات.

 2014.06.26.15 – 2014.06.26.14حیثیات القرارین 

 ATRT2، تم تقدیم التوصیات الصادرة عن (AoC)وكما ھو متطلب في تأكید االلتزامات 
ونشرھا إلبداء التعلیقات العامة. بموجب تأكید  2013دیسمبر  31إلى مجلس اإلدارة بتاریخ 

تصل إلى ستة أشھر التخاذ إجراء حول التوصیات. االلتزامات، أمام مجلس اإلدارة فترة 
 وإجراء الیوم ھو تعزیز لذلك االلتزام. 

 

https://www.icann.org/resources/pages/accountability-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/accountability-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/accountability-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/accountability-2012-02-25-en
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 ICANNتقریًرا بناًءا یتحقق من صحة ویضیبف إلى التزامات وتحسینات  ATRT2قدم 
على مقاییس المساءلة والشفافیة. شجع مجلس اإلدارة اآلراء من المجتمع، بما في ذلك 

ان االستشاریة ولجنة الترشیح، وینتظر اآلراء من مجموعة عمل المنظمات الداعمة واللج
). كانت التعلیقات العامة تؤید تقریر BGRI-WGمجلس اإلدارة ( -GACتنفیذ التوصیات 

ATRT2 36. (راجعTU العامةمنتدى التعلیقاتU36T  36وTUملخص التعلیقات العامةU36T  حولATRT2(. 
 

والتعلیقات العامة، طلب مجلس اإلدارة سابقاً تعیین التوصیات  ATRT2نظراً لتوصیات 
إلى لجان خاصة تابعة لمجلس اإلدارة لتقییم جدوى تنفیذ ھذه التوصیات. نتیجة لعمل تلك 

 . ATRT2اللجنة، توصي اللجان المسؤولة بأن یقبل مجلس اإلدارة جمیع توصیات 
 

على تنفیذ  ICANNمقترحة لتقییم قدرة  لنظر اللجنة، وضع طاقم العمل خطط تنفیذ مبدئیة
التوصیات وتكالیف الموارد التقدیریة. بما یتماشى مع توصیات اللجنة، یستنتج مجلس 

 51المضي قدماً بتنفیذ التوصیات (التي تتألف من  ICANNاإلدارة اآلن أنھ ینبغي على 
 ICANNستخدم توصیة فرعیة مركبة). للوصول بالتوصیات إلى مرحلة التنفیذ الرسمي، ت

الممارسات المثلى وتلجأ إلى أسالیب إدارة المشاریع، والتي من المتوقع أن تدمج مایلي: 
تعریف واضح لألدوار والمسؤولیات، ومأسسة عملیة ومعاییر التنفیذ، وتعریف نطاق 
المشروع والنتائج المرجوة منھ، والحوافز التي تجعل عمل التنفیذ یمضي من مرحلة 

سیتم  لتشغیل، ومتطلبات إعداد التقاریر ومقاییس ومؤشرات األداء الرئیسیة.المشروع إلى ا
، وسیتم توفیرھا ICANNوضع خطط التنفیذ الرسمیة بالتعاون مع مكتب إدارة مشاریع 

 للعامة بأسرع وقت ممكن.
 

 ICANN: تتمتع بإمكانیة تحقیق تقدم بأھداف ATRT2یجد مجلس اإلدارة أن توصیات 
الداخلیة)، یمكن  ICANNاءلة (كما ھي محددة في تأكید االلتزامات ولوائح للشفافیة والمس

(مع تخصیص الموارد)، وال یبدو أنھا ستؤثر سلباً على أمن  ICANNتنفیذھا من قبل 
 ICANN. طلب مجلس اإلدارة من الطاقم العمل مع منظمات DNSواستقرار ومرونة 

تتماشى مع العمل الجاري بالفعل  ATRT2ات المتأثرة للبدء بخطط التنفیذ، وینوه بأن توصی
 .ICANNفي 

 
 ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة تخضع للتعلیقات العامة.

 
 ثم دعا الرئیس إلى اختتام فعالیات االجتماع.

 

 

 

https://www.icann.org/public-comments/atrt2-recommendations-2014-01-09-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-atrt2-recommendations-17mar14-en.pdf
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