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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 
  uteshttp://www.icann.org/en/groups/board/documents/min-)باإلنجليزية( من:

 en.htm-28aug12 

 
في تمام الساعة  2012أغسطس  28بتاريخ  ICANNتم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة 

 بالتوقيت العالمي المنسق. 21:00
 

 وكان رئيس مجلس اإلدارة ستيف كروكر قد دعا لعقد هذا االجتماع.
 

وباإلضافة إلى الرئيس شارك المديرون اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: 
، وشيرين شلبي، وبيرتراند دي وسيباستيان باتشوليتطا هللا )القائم بأعمال المدير التنفيذي(، أكرم ع

ال تشابل، وكريس ديسيبان، وبيل جراهام، وإيريكا مان، وجونزالوا نافارو، وراي بلزاك، وجورج 
 سادوسكي، ومايك سيلبر، وبروس تونكين )نائب الرئيس(، وجوديث فازكويز وكو وي وو.

 
شارك ممثلو مجلس العالقات المتبادلة اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: وقد 

، وسوزان وولف )ممثلة (TLG، وتوماس رويسلير )ممثل (IETFتوماس نارتين )ممثل 
RSSAC.) 

 
؛ وآر (SSAC( ورام موهان )ممثل GACواعتذر عن الحضور كل من هيذر درايدن )ممثل 

 رامارج.

 

 3 .......................................................................... جدول أعمال الموافقة: .1

 3 ............................................... الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أ. 

 3 .............................................. تأكيد التقرير الخاص بإجراءات الموافقة الخطية ب. 

 3 ................. لنطاق )"مليسيا"( ماليزيا باللغة العربيةطلب تفويض نطاق مليسيا. يمثل ا ج. 
 3 ............................................................. 2012.08.28.03حيثيات القرار 

 wr. .............................................................................. 5تفويض نطاق  د. 
 6 ............................................................. 2012.08.28.04حيثيات القرار 

 7 ............................................................. 3113اد اجتماع أفريقيا مكان انعق ه. 
 2 ............................................................. 2012.08.28.05حيثيات القرار 

 9 ......................................................................... جدول األعمال الرئيسي: .3

 9 ................................................... 2-12حول طلب النظر رقم  CGBتوصية  أ. 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-28aug12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-28aug12-en.htm
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 01 .............................. 2012.08.28.07 – 2012.08.28.06 حيثيات القرارين

 11 ............................................................................... الجلسة التنفيذية .3
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 جدول أعمال الموافقة: .1
 

 وقد اتخذ المجلس اإلجراء التالي: قدم رئيس المجلس بنود جدول أعمال الموافقة.

 الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة .أ
 

، موافقة مجلس اإلدارة على محضر (2012.08.28.01تقرر بموجب القرار رقم )
 .2012 يوينو 23المنعقد في  ICANNاجتماع مجلس إدارة 

 تأكيد التقرير الخاص بإجراءات الموافقة الخطية .ب
 

، تأكيد مجلس اإلدارة على تقرير إجراءات (2012.08.28.02تقرر بموجب القرار رقم )
 . 2012وبة لشهر أغسطس الموافقة المكت

طلب تفويض نطاق مليسيا. يمثل النطاق )"مليسيا"( ماليزيا باللغة  .ج
 العربية

 

، عبارة "xn--mgbx4cd0ab"، المشفر بالرمز ("Maleesya") مليسيا.  ،وحيث إن
عن سلسلة اعتـُبر أنها تمثل بشكل مناسب ماليزيا من خالل عملية التعقب السريع لنطاق 

IDN. 

 .MYNIC Berhadإلى مؤسسة  مليسيا. قد تلقت طلًبا بتفويض نطاق  ICANNوحيث إن 

قد استعرضت الطلب وقررت بأن التفويض المقترح سيصب في  ICANNوحيث أن 
 مصلحة مجتمعات اإلنترنت المحلية والعالمية.

، الموافقة على التفويض المقترح للنطاق (2012.08.28.03تقرر بموجب القرار رقم )
 .MYNIC Berhadمؤسسة ل مليسيا. 

 2012.08.28.03حيثيات القرار 

 لماذا يتناول المجلس هذه القضية اآلن؟
يقدم فريق العمل طلبات تفويض وإعادة تفويض للنطاقات ذات رموز البلدان إلى المجلس 

للبت فيها، بمجرد اقتناع فريق العمل بأن مقدم الطلب قد قدم طلًبا مستوفًيا بالكامل وله 
لة في الحصول على قرار من مجلس اإلدارة بالقبول. وتماشًيا مع التزامات فرصة معقو

ICANN  المتمثلة بتنفيذ المعالجة في الوقت المناسب للطلبات ذات الصلة بوظيفةIANA ،
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إلى تقييم مثل  ICANNعلى وجه الخصوص، يسعى مجلس إدارة  DNSومنطقة جذر 
 عد ذلك.هذه الطلبات في اجتماعه الخاص المقرر عقده ب

 
 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟

لتغيير أو تخصيص نطاق مستوى  IANAيتناول االقتراح الموافقة على طلب يقدم إلى 
أعلى برمز دولة للمنظمة الراعية )المعروفة أيًضا باسم المدير أو الوصي(. وتمشًيا مع 

ومتابعة تناول هذه في اتخاذ القرار  ICANNالممارسة المتبعة، يشارك مجلس إدارة 
 الطلبات كخطوة أولى في هذه العملية متعدد الخطوات.

 من تمت مشاورته من المساهمين أو غيرهم؟
مع مقدم الطلب، والمشغل  ICANNأثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو 

 ICANNالحالي )إن وجد(، وغيره من األطراف المرتبطة مباشرة. وتماشًيا مع ممارسة 
بإجراء  ICANNالحفاظ على سرية طلبات تغيير منطقة الجذر غير المكتملة، لم تقم  في

 مشاورات عامة حول هذا الشأن.

 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
من المقرر أن يتم نشر ما يثار من مخاوف أو قضايا داخل التقرير العام المقرر نشره 

على  IANAم نشر هذا التقرير على موقع بالتزامن مع هذا اإلجراء. وسيت
http://www.iana.org/  في حالة اكتمال طلب تغيير المنطقة الجذرية لمرحلة المعالجة

النهائية بنجاح، وهو ما يتم في الغالب في غضون شهر إلى شهرين اعتباًرا من صدور 
 قرار المجلس.

 ة التي استعرضها المجلس؟ما هي المواد المهم
المجلس منخرط في تقييم طلبات في ضوء مجموعة متنوعة من معايير المصلحة العامة. 

وتشمل هذه المعايير اإلقرار بأن رمز الدولة صالح )على سبيل المثال أن يكون مدرجا في 
 ؛ واإلقرار بأن المدير المقترح مدعوم من مجتمع اإلنترنت(ISO 3166-1قائمة معيار 

المحلي؛ واإلقرار بأن المشغل المقترح يتمتع بالكفاءة الفنية والعملية؛ واإلقرار بأن مقر 
المدير المقترح كائن في المكان المشار إليه ويخضع للقانون المحلي؛ واإلقرار بأن المدير 

المقترح يعمل بطريقة عادلة ومنصفة؛ واإلقرار بأنه في الحاالت التي يكون فيها نقل 
أن هناك خطة مناسبة موضوعة للحفاظ على االستقرار المتواصل للنطاق؛  للعمليات

واإلقرار بأن اإلجراءات متوافقة مع أي قوانين ولوائح محلية سارية. وخالل عملية تشكيل 
فريق العمل، ُيطالب من مقدم الطلب تقديم مجموعة متنوعة من المواد دعًما لهذه الجوانب 

وثيقة الصلة بالموضوع من هذه المواد المقدمة وغيرها من المتعددة. كما تقدم معلومات 
 أبحاث طاقم العمل إلى مجلس اإلدارة، وتنشر في تقرير عام في نهاية تنفيذ طلب معتمد.

 ما العناصر التي تبين لمجلس اإلدارة أهميتها؟
ئ ينظر مجلس اإلدارة في العوامل التي جاء وصفها في التقرير العام فيما يتعلق بالمباد

 الرئيسة لتفويض نطاق رمز الدولة المشار إليها سابًقا.

http://www.iana.org/
http://www.iana.org/
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 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن 

 ICANNيستوفون معايير المصلحة العامة أمًرا إيجابيا يصب في اتجاه المهمة اإلجمالية لـ 
 المجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها. و

)أي الخطة اإلستراتيجية أو خطة التشغيل  ICANNهل توجد تأثيرات أو نتائج مالية على 
 أو الميزانية( أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟

جزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر 
IANA ويجب أال يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. وال يناط بـ ،

ICANN  القيام بدور تقييم األثر المالي للعمليات الداخلية الخاصة بنطاقات المستوى
ة األعلى ذات رموز الدول داخل الدول، باستثناء التأكد من أن المشغل كائن مقره في الدول
ولديه اآلليات المناسبة لتمكين مجتمع اإلنترنت المحلي من اإلشراف بشكل صحيح على 

 التشغيل المتواصل للنطاق.

 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟ DNSهل توجد أي قضايا تتعلق بـ 

إلى  ICANNبالنسبة لتفويضات نطاقات المستوى األعلى ذات رموز الدول، تسعى 
لى الطلبات التي تم التعامل فيها مع المشكالت المعقولة بشكل مرٍض، والتي الموافقة فقط ع

ُيظهر فيها المدير الجديد المقترح مستوى كافًيا من الكفاءة التشغيلية والفنية، حيث يجب أن 
 تكون مثل هذه المشاكل في أقل حد ممكن لها.

 rw.تفويض نطاق  .د
 

لمخصص لدولة رواندا بما يتوافق مع هو رمز الدولة المكون من حرفين وا RWحيث إن 
 ؛ISO 3166-1معيار 

إلى هيئة  RW.قد ورد إليها طلب إلعادة تفويض النطاق  ICANNوحيث إن منظمة 
 المعلومات واالتصاالت والتقنية؛

بمراجعة الطلب وقررت بأن إعادة التفويض المقترح سيكون في  ICANNوحيث قامت 
 لعالمية.مصلحة مجتمعات اإلنترنت المحلية وا

، بالموافقة على مقترح إعادة تفويض نطاق (2012.08.28.04وبموجبه صدر القرار )
.RW .إلى هيئة المعلومات واالتصاالت والتقنية 



 محاضر
 8108أغسطس  82

 00من  6صفحة 
 

 2012.08.28.04حيثيات القرار 

 لماذا يتناول المجلس هذه القضية اآلن؟
ن إلى المجلس يقدم فريق العمل طلبات تفويض وإعادة تفويض للنطاقات ذات رموز البلدا

للبت فيها، بمجرد اقتناع فريق العمل بأن مقدم الطلب قد قدم طلًبا مستوفًيا بالكامل وله 
فرصة معقولة في الحصول على قرار من مجلس اإلدارة بالقبول. وتماشًيا مع التزامات 

ICANN  المتمثلة بتنفيذ المعالجة في الوقت المناسب للطلبات ذات الصلة بوظيفةIANA ،
إلى تقييم مثل  ICANNعلى وجه الخصوص، يسعى مجلس إدارة  DNSطقة جذر ومن

 هذه الطلبات في اجتماعه الخاص المقرر عقده بعد ذلك.
 

 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟
لتغيير أو تخصيص نطاق مستوى  IANAيتناول االقتراح الموافقة على طلب يقدم إلى 

المعروفة أيًضا باسم المدير أو الوصي(. وتمشًيا مع أعلى برمز دولة للمنظمة الراعية )
في اتخاذ القرار ومتابعة تناول هذه  ICANNالممارسة المتبعة، يشارك مجلس إدارة 

 الطلبات كخطوة أولى في هذه العملية متعدد الخطوات.
 

 من تمت مشاورته من المساهمين أو غيرهم؟
مع مقدم الطلب، والمشغل  ICANNأثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو 

 ICANNالحالي )إن وجد(، وغيره من األطراف المرتبطة مباشرة. وتماشًيا مع ممارسة 
بإجراء  ICANNفي الحفاظ على سرية طلبات تغيير منطقة الجذر غير المكتملة، لم تقم 

 مشاورات عامة حول هذا الشأن.
 

 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
من المقرر أن يتم نشر ما يثار من مخاوف أو قضايا داخل التقرير العام المقرر نشره 

على  IANAبالتزامن مع هذا اإلجراء. وسيتم نشر هذا التقرير على موقع 
http://www.iana.org/ في حالة اكتمال طلب تغيير المنطقة الجذرية لمرحلة المعالجة 

النهائية بنجاح، وهو ما يتم في الغالب في غضون شهر إلى شهرين اعتباًرا من صدور 
 قرار المجلس.

 
 ما هي المواد المهمة التي استعرضها المجلس؟

المجلس منخرط في تقييم طلبات في ضوء مجموعة متنوعة من معايير المصلحة العامة. 
على سبيل المثال أن يكون مدرجا في وتشمل هذه المعايير اإلقرار بأن رمز الدولة صالح )

؛ واإلقرار بأن المدير المقترح مدعوم من مجتمع اإلنترنت (ISO 3166-1قائمة معيار 
مشغل المقترح يتمتع بالكفاءة الفنية والعملية؛ واإلقرار بأن مقر المحلي؛ واإلقرار بأن ال

المدير المقترح كائن في المكان المشار إليه ويخضع للقانون المحلي؛ واإلقرار بأن المدير 
المقترح يعمل بطريقة عادلة ومنصفة؛ واإلقرار بأنه في الحاالت التي يكون فيها نقل 

عة للحفاظ على االستقرار المتواصل للنطاق؛ للعمليات أن هناك خطة مناسبة موضو
واإلقرار بأن اإلجراءات متوافقة مع أي قوانين ولوائح محلية سارية. وخالل عملية تشكيل 

http://www.iana.org/
http://www.iana.org/


 محاضر
 8108أغسطس  82

 00من  7صفحة 
 

فريق العمل، ُيطالب من مقدم الطلب تقديم مجموعة متنوعة من المواد دعًما لهذه الجوانب 
هذه المواد المقدمة وغيرها من المتعددة. كما تقدم معلومات وثيقة الصلة بالموضوع من 

 أبحاث طاقم العمل إلى مجلس اإلدارة، وتنشر في تقرير عام في نهاية تنفيذ طلب معتمد.
 

 ما العناصر التي تبين لمجلس اإلدارة أهميتها؟
ينظر مجلس اإلدارة في العوامل التي جاء وصفها في التقرير العام فيما يتعلق بالمبادئ 

 مز الدولة المشار إليها سابًقا.الرئيسة لتفويض نطاق ر
 

 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن 

 ICANNيستوفون معايير المصلحة العامة أمًرا إيجابيا يصب في اتجاه المهمة اإلجمالية لـ 
 صص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها. والمجتمعات المحلية المخ

 
)أي الخطة اإلستراتيجية أو خطة  ICANNهل توجد تأثيرات أو نتائج مالية على 

 التشغيل أو الميزانية( أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
جزًءا من وظائف  DNSتعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر 

IANA،  ويجب أال يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. وال يناط بـ
ICANN  القيام بدور تقييم األثر المالي للعمليات الداخلية الخاصة بنطاقات المستوى

األعلى ذات رموز الدول داخل الدول، باستثناء التأكد من أن المشغل كائن مقره في الدولة 
سبة لتمكين مجتمع اإلنترنت المحلي من اإلشراف بشكل صحيح على ولديه اآلليات المنا

 التشغيل المتواصل للنطاق.
 

 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟ DNSهل توجد أي قضايا تتعلق بـ 
إلى  ICANNبالنسبة لتفويضات نطاقات المستوى األعلى ذات رموز الدول، تسعى 

لتعامل فيها مع المشكالت المعقولة بشكل مرٍض، والتي الموافقة فقط على الطلبات التي تم ا
ُيظهر فيها المدير الجديد المقترح مستوى كافًيا من الكفاءة التشغيلية والفنية، حيث يجب أن 

 تكون مثل هذه المشاكل في أقل حد ممكن لها.
 

 2013مكان انعقاد اجتماع أفريقيا  .ه
 

في منطقة أفريقيا وفًقا  2013عام قد اعتزمت عقد اجتماعها الثاني ل ICANNحيث إن 
 .لسياستها

 
قد قدمت اقتراًحا قابالً للتطبيق للعمل كمضيف الجتماع  za.ولما كانت هيئة اسم نطاق 

ICANN  بأفريقيا. 2013عام 

، وتبين لهم أنه za.وحيث أنجز الموظفون مراجعة وتحليالً شامالً القتراح هيئة اسم نطاق 
 مقبول.
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في منطقة  ICANNالمجلس أوصت بالموافقة على الميزانية الجتماع  وحيث إن لجنة مالية
 على النحو المقترح. 2013أفريقيا عام 

وحيث إن لجنة المشاركة العامة التابعة لمجلس اإلدارة تنسق استعراض ومراجعة مقترح 
 .2013في أفريقيا لعام  ICANNفريق العمل وتدعم اقتراح الموقع الخاص باجتماع 

( يقضي بقبول هيئة اسم نطاق 2012.08.28.05لقرار بشأن ذلك )تحت رقم  تم التوصل
.za والموافقة على أن ُيعقد اجتماع هيئة ،ICANN  في مدينة  2013في أفريقيا عام

، بميزانية ال تتجاوز 2013يوليو  19-14دوربان، بجنوب أفريقيا في الفترة من 
 مليون دوالر أمريكي. 2.472

 2012.08.28.05حيثيات القرار 

ثالث مرات  ICANN، تستضيف ICANNوكجزء من نظام االجتماع العام الخاص بـ 
 ICANNكل عام اجتماعا في منطقة جغرافية مختلفة )على النحو المحدد في لوائح 

وفي هذه المرة وعلى وجه الخصوص فإن االجتماع الثالث للعام المالي  الداخلية( من العالم.
والمزمع عقده  47. وينعقد االجتماع رقم 2014خالل العام المالي  سيتم تنظيمه في الحقيقة

وقد نـُشرت دعوة لتقديم  في منطقة أفريقيا الجغرافية. 2013يوليو  29-14في الفترة من 
. وقد أرسلت 2011أبريل  25توصيات بشأن مكان انعقاد االجتماع في منطقة أفريقيا يوم 

 .ICANNالعديد من األطراف مقترًحا إلى 
 

وقد أجرى الموظفون تحليالً شامالً لجميع العروض وأعدوا ورقة لتحديد تلك العروض التي 
واستناًدا إلى العروض والتحليل، أوصى الموظفون بانعقاد  تلبي معايير اختيار االجتماع.

 في مدينة دربان، بجنوب أفريقيا. 47رقم  ICANNاجتماع 
 

االجتماع في دربان، بجنوب أفريقيا وقرر استعرض المجلس توصية الموظفين الستضافة 
 أن االقتراح يلبي عوامل هامة لمعايير اختيار االجتماع المستخدمة لتوجيه عمل الموقع.

وبعًيدا عن الدعوة إلى التوصيات، فإن عملية اختيار المواقع ال تدعو للتشاور العام، ألن 
  تقييم الموظفين لجدوى أي موقع محط االعتبار الرئيسي.

 
في استضافة االجتماع وتقديم دعم السفر عند  ICANNوسيكون هناك تأثير مالي على 

لكن هذا التأثير ستتم  الضرورة، وعلى المجتمع في تحمل تكاليف السفر لحضور االجتماع.
مواجهته بغض النظر عن مكان انعقاد االجتماع. وال يوجد أي تأثير على أمن نظام أسماء 

 ظًرا الستضافة االجتماع.النطاقات أو استقراره ن
 

 ،2012.08.28.03و ،2012.08.28.02و ،2012.08.28.01تمت الموافقة على القرارات 
صوت ثالثة عشرة عضواً  في تصويت واحد. 2012.08.28.05و ،2012.08.28.04و

لصالح هذه القرارات. وتغيب كل من إيريكا مان وآر راماراج وبروس تونكين عن الحضور 
 وتم تنفيذ القرارات. لقرارات.للتصويت على ا
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 جدول األعمال الرئيسي: .3

 2-12حول طلب النظر رقم  BGCتوصية  .أ
 لم يشارك بروس تونكين في مناقشة هذا البند بسبب تضارب المصالح المعلن.

 
وقد تلقى الرئيس تأكيدات بأن هذا البند لم يدرج في جدول األعمال الموافقة نظًرا لتضارب المصالح 

 تونكين بروس. التي أعلنها
 

وقد قدم بيل جراهام سجالً بطلب إعادة النظر المقدم من دائرة الملكية الفكرية، وأشار إلى أنه عند 
استعراض المجلس للجنة الحكم، فإنه يبدو أن أحد "الحيثيات" كان في القرار أقل وضوًحا مما كان 

 قائية للتعديل.بمراجعة لوضوح الطبيعة االنت BGCوبالتالي أوصت  يمكن أن يكون.
 

ادعت  CAT.وتساءل جورج سادوسكي بالنسبة لطبيعة التضارب مع القوانين المعمول بها ذلك أن 
 يأنها جزء من طلبها للتعديل.

 
ليست مخالفة للتشريع وطني، ولكن التعديل  ICANNوأكد بيل غراهام على هذا الفهم بأن شروط 

 ر تفضيالً.التي ينظر اليها على أنه أكث Whoisيعكس ناتج 
 

بطلب التعليق بنشاط وبطريقة  ICANNالضمني لـ  IPCوعلق برتراند دي ال تشابيل على طلب 
طلب برتران أن يضع ذلك في االعتبار بالنسبة لعمليات  أكثر فعالية عن مجرد تنظيم تعليق عام.
 على تطور التعليق العام. PPCإعادة النظر في المستقبل، وفي مناقشة 

 
س إلى أن برتران أثار مسألة قد تكون مناسبة لمراجعة أوسع، على الرغم من أنه ال وأشار الرئي

 ينبغي أن تتخذ أساًسا لعملية تغيير قائمة في الوقت الحالي.
 

وأكد  وطلب كريس ديسبين التأكيد على أن التغيير على بند "حيث أن" قد صحح القضايا الغامضة.
 ضية األساسية.المستشار العام واألمين أن هذه هي الق

 
  ثم تنحى راي بلزاك واريكا مان بعد ذلك وألقيا القرار التالي:

 
المقدم من دائرة  2-12حيث إن لجنة حوكمة مجلس اإلدارة قد استعرضت طلب إعادة النظر 

 2012مايو  6اختصاصات الملكية الفكرية فيما يتعلق بقرار مجلس اإلدارة الصادر في 
 Whoisبخصوص نشر بيانات  Fundacio puntCATالمقدم من  RSEPحول طلب 

 CAT.لبعض التسجيالت داخل سجل 
(http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-

06may12-en.htm#1.2.) 
 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-06may12-en.htm#1.2
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-06may12-en.htm#1.2
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-06may12-en.htm#1.2
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 .2-12توصي بوجوب رفض طلب الدراسة  BGCن لجنة حوكمة مجلس اإلدارة وحيث إ
 

قد نـُشرتا على  BGCوتوصية لجنة حوكمة مجلس اإلدارة  2-12وحيث إن طلب الدراسة 
اإللكتروني على  ICANNموقع 

http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration. 
، اعتماد مجلس اإلدارة لتوصية لجنة (2012.08.28.06تقرر بموجب القرار رقم )

BGC  حيث لم يحدد الطلب أية معلومات مادية 2-12برفض طلب الدراسة والنظر رقم ،
 .2012مايو  6 عجز مجلس اإلدارة عن أخذها في االعتبار عند إصدار قراره في

 
، أن يوجه مجلس اإلدارة السكرتير بتعديل (2012.08.28.07تقرر بموجب القرار رقم )

بحيث يلغي االقتراح الخاص بالجذر  2012.05.06.02فقرة الحيثية السابقة للقرار رقم 
للمسجلين األفراد، وأن يعكس بمزيد من الدقة نطاق التعديل  Whoisالشامل لنشر بيانات 

 التي كانت قد طـُلبت واعتـُمدت. CAT.اقية سجل على اتف
 

. وامتنع 2012.08.28.07و 2012.08.28.06صوت أربعة عشر مديًرا لصالح القرارين 
بروس تونكين عن التصويت على القرارين. وتغيب راماراج عن التصويت على هذا القرار. وتم 

 تنفيذ القرارات. 

 2012.08.28.07 – 2012.08.28.06حيثيات القرارين 
 

لجنة حوكمة مجلس اإلدارة لتقييم وتقديم توصيات إلى مجلس  ICANNتدعو لوائح  
من 3 يرجى االطالع على المادة الخامسة، الفقرة  اإلدارة بخصوص طلبات الدراسة.

وقد 2 -12 بخصوص دراسة طلب BGCوقد راجع المجلس ودرس بدقة توصية  اللوائح.
  تبين له صحة وسالمة التحليل.

 
التأكد من  ICANNما وافق مجلس اإلدارة على أنه من الضروري للمساءلة والشفافية في ك

أن النصوص المستخدمة في القرارات تعكس بدقة نطاق القرارات التي اتخذها مجلس 
بأنها زيادة في  2012.05.06.02وهنا، تم تعريف فقرة "الحيثية" داخل القرار رقم  اإلدارة.

ولذلك، وبما يتفق مع التزام  مطلوب والذي وافق عليه مجلس اإلدارة.تأكيد حدود التعديل ال
ICANN  بالمساءلة من المقرر التوجيه بإجراء التغيير على فقرة "الحيثية" بحيث تعكس

فضالً عن أن التعديل على فقرة "الحيثية"  بشكل أفضل نطاق التعديل المرغوب والممنوح.
 .2012مايو  6قرار مجلس اإلدارة الصادر في ليس له أي تأثير على النطاق الفعلي ل

 
دعوى الدراسة وقدمت للمجلس توصية بشأنها لالعتماد وهو ما  BGCوبعد أن راجعت 

. كما أنها توفر وسيلة للمجتمع يضمن من ICANNيؤثر باإليجاب في مساءلة وشفافية 
لوائح خاللها أن كل من فريق العاملين والمجلس يتصرفان بما يتفق مع سياسات و

ICANN .وال يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية  ونظامها األساسيBGC  على
ICANN .ولن يؤثر سلًبا على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق 

 

http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration
http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration
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 الجلسة التنفيذية .3
 

وظل المستشار العام واألمين حاضرين، وتم إعفاء جميع  وأجرى المجلس جلسة تنفيذية سرية،
 خرين.الموظفين اآل

 
 C1.2012.08.28هذا وقد مرر مجلس اإلدارة في أحد فقرات االجتماع السرية القرارين )

( وهما ما يجب أن يبقيان سريين باعتبارهما "إجراء متعلق بالعاملين أو C2.2012.08.28و
 الداخلية. ICANNمن لوائح  5.8بأمور العمل" بموجب المادة الثالثة، الفقرة 

 


