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  جدول أعمال الموافقة .1

  .الموافقة أعمال جدول قرار إلى وانتقل الموافقة أعمال جدول بنود المجلس رئيس قدم

  :التالي اإلجراء المجلس اتخذ ثم ومن 

  ":جدول أعمال الموافقة"تم التوصل لقرار بشأن ذلك يقضي باعتماد القرارات التالية في 

  2011 يونيو ICANN 20الموافقة على محاضر اجتماع مجلس إدارة  .1.1

لس ، يوافق المجلس على محاضر اجتماع مج)2011.07.28.01(تقرر بموجب القرار رقم 
  .2011 يونيو 20 بتاريخ ICANNإدارة 

  2011 يونيو ICANN 24الموافقة على محاضر اجتماع مجلس إدارة  .1.2

، يوافق المجلس على محاضر اجتماع مجلس )2011.07.28.02(تقرر بموجب القرار رقم 
  .2011 يونيو 24 بتاريخ ICANNإدارة 

  2011 يونيو 24 التنظيمي ICANNالموافقة على محاضر اجتماع مجلس إدارة  .1.3

، يوافق المجلس على محاضر اجتماع مجلس )2011.07.28.03(تقرر بموجب القرار رقم 
  .2011 يونيو 24 التنظيمي ICANNإدارة 

  2011 يونيو ICANN 25الموافقة على محاضر اجتماع مجلس إدارة  .1.4

، يوافق المجلس على محاضر اجتماع مجلس )2011.07.28.04(تقرر بموجب القرار رقم 
  .2011 يونيو 25 بتاريخ ICANNرة إدا

  الذي يمثل عمان  om. الموافقة على إعادة تفويض النطاق .1.5

   لسلطنة عمان؛ISO 3166-1 هو رمز الدولة المكون من حرفين OMوحيث أن 

  . إلى هيئة تنظيم االتصاالتOM. طلب إلعادة تفويض ICANNوحيث تلقت 

ويض المقترح سيصب في مصلحة  الطلب، وقررت أن إعادة التفICANNوحيث استعرضت 
  مجتمعات اإلنترنت المحلية والعالمية؛

، بالموافقة على مقترح إعادة تفويض النطاق )2011.07.28.05(وبموجبه صدر القرار 
  . إلى هيئة تنظيم االتصاالتOM.األعلى 

  2011.07.28.05 القرار حيثيات

  لماذا يتناول المجلس هذه القضية اآلن؟
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لموظفون الذين يمثلون طلبات التفويض وإعادة التفويض لنطاقات رمز في الحقيقة يقدم ا
الدول إلى المجلس للبت فيه، وبمجرد الموافقة قدم مقدم الطلب طلبًا آامًال بما فيه الكفاية 

 المتمثلة ICANNوتماشيا مع التزامات . يراعي بشكل معقول قرار المجلس بإيجابية
، ومنطقة جذر IANAللطلبات ذات الصلة بوظيفة بتنفيذ المعالجة في الوقت المناسب 

DNS على وجه الخصوص، يسعى مجلس إدارة ICANN إلى تقييم مثل هذه الطلبات 
  .في اجتماعها الخاص المقبل في حينه

  
  ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟
 لتغيير أو تسمية هذه المنظمة الراعية IANAيتناول االقتراح الموافقة على طلب 

  .لنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة) لمعروفة أيضا باسم المدير أو الوصيا(
 في اتخاذ القرار والمضي ICANNوتمشيا مع العرف المتبع، يشارك مجلس إدارة 

  .قدما مع هذه الطلبات باعتبارها خطوة واحدة من هذه العملية ذات الخطوات المتعددة
  

  ؟أيا من المساهمين أو اآلخرين تم مشاورته
 مع مقدم الطلب، والمشغل ICANNفي سياق تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو 

وتمشيا مع ممارسة  .ة، وغيره من األطراف المرتبطة مباشر)إن وجد(الحالي 
ICANN في االحتفاظ بطلبات تغيير منطقة الجذر غير الكاملة في عهدتها، لم تقم 
ICANNبإجراء مشاورات مفتوحة في هذا الشأن .  

  
  ا هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟ م

من المقرر أن يتم نشر ما يثار من مخاوف أو قضايا داخل التقرير العام بالتزامن مع 
 على IANAوسيتم نشر هذا التقرير على موقع . هذا اإلجراء

http://www.iana.org/ في حالة اآتمال طلب تغيير المنطقة الجذرية لمرحلة 
لنهائية بنجاح، وهو ما يتم في الغالب في غضون شهر إلى شهرين اعتباًرا المعالجة ا

  .من صدور قرار المجلس
  

  ما هي المواد الهامة التي قام المجلس بمراجعتها؟
. يشارك المجلس في تقييم طلبات ضد مجموعة متنوعة من معايير المصلحة العامة

لمدرجة على سبيل المثال في آا(وتشمل هذه المعايير إقرار مدى أهلية رمز الدولة 
، وإقرار دعم المدير المقترح يتم اعتماده من قبل مجتمع )ISO 3166-1المعيار 

اإلنترنت المحلي، وإقرار آفاءة وأهلية المشغل المقترح من الناحية العملية والناحية 
 الفنية، وإقرار استناد المدير على المستوى المحلي ويلتزم بموجب القانون المحلي،

لتأآيد على أن المدير المقترح يعمل بصورة مناسبة وعادلة؛ والتأآيد على وجود خطة ا
في الحاالت التي يجري فيها تحويل العمليات في موضع صحيح للحفاظ على  مناسبة

القوانين  على أن هذا اإلجراء يتناسب مع أي من االستقرار الحالي للنطاق والتأآيد
 عملية تكوين مجموع العاملين، يطلب من مقدم الطلب واللوائح المحلية السارية وخالل

ويتم توفير المعلومات ذات الصلة من  .تقديم مواد متنوعة في دعم تلك الجوانب المتعددة
هذه المواد وغيرها عمليات البحث التي يقوم بها فريق عمل المجلس، والنشر في تقرير 

  .علني في نهاية تنفيذ أحد الطلبات المعتمدة
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  العناصر ذات األهمية لدى مجلس اإلدارة؟ما هي 
يأخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار العوامل التي جاء وصفها في التقرير العام فيما يتعلق 

  .بالمبادئ الرئيسية لتفويض النطاق وفقًا لرمز البلد الذي جاء وصفه آنًفا
  

  هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
ي اسم النطاق وفقا لرمز الدولة والذي يلتقي مع معايير االعتماد المناسب لمدير

 والمجتمعات المحلية ICANNالمصلحة العامة يعد إيجابيا تجاه الرسالة الشاملة لـ 
  .حيث تم تصميم النطاقات عالية المستوى وفقا لرمز الدولة لتقديم الخدمة

  
) غيل أو الميزانيةالخطة اإلستراتيجية أو خطة التش (ICANNهل توجد آثار مالية في 

   أو الجمهور؟/والمجتمع، و
 بمثابة جزء من وظائف DNSتعتبر إدارة تفويض رمز الدولة في منطقة الجذر 

IANAوهذا . ، ويجب أال يسبب العمل أي تباين آبير في النفقات المخطط لها مسبقا
 لنطاقات  في تقييم األثر المالي للعمليات الداخليةICANNليس هو الدور الذي تقوم به 

المستوى األعلى لرمز الدولة داخل الدولة، بخالف التأآيد على أن المشغل آائن مقره 
في الدولة ولديه اآلليات المناسبة لتمكين المجتمع المحلي من شبكة اإلنترنت بشكل 

  .صحيح من أجل اإلشراف على المجال الحالي
  

  ؟ DNSهل توجد أي قضايا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ 
 إلى ICANNبالنسبة لتفويضات نطاق رمز الدولة ذات لمستوى األعلى، تسعى 

الموافقة على طلبات من هذا القبيل فقط حيث تم معالجة الشواغل المعقولة على نحو 
مرض، وقد أوضح المدير الجديد المقترح مستوى آاف من الكفاءة التشغيلية والتقنية، 

  .لها الحد األدنىحيث مثل هذه المخاوف يجب أن يكون 
  

 ،2011.07.28.03 ،2011.07.28.02 ،2011.07.28.01تمت الموافقة على القرارات 
 في تصويت واحد للموافقة على بنود جدول أعمال 2011.07.28.05 و،2011.07.28.04

لم يكن إيريكا مان  .وقد وافق آل أعضاء المجلس الحاضرين باإلجماع على هذه القرارات .الموافقة
  . سيلبير حاضرين للتصويت على القراراتومايك

  2012استالم إطار عمل األمن واالستقرار والمرونة للسنة المالية  .2

، ويشمل حوارًا حول طريقة SSRجيف موس، آبير مديري الحماية، قدم تقريرًا يتعلق بإطار عمل 
للسنة المالية  السابق في إطار عمل SSRدمج اعتبارات المجتمع التي أثيرت ردًا على إطار عمل 

أوضح جيف، أنه نتيجة لآلراء المستلمة في آارتاجينا، أصبح التقرير أآثر انسيابية اآلن،  .2012
 وعمليات DNSSEC بسيطرة تشغيلية بها مثل ICANNويفّرق بشكل أآبر بين المجاالت التي تتمتع 
ت التي تكون بها  آمنسق ومساعد، والمجاالICANNمنطقة الجذر، وتلك المجاالت التي تعمل بها 

ICANN2012 تمت مراجعة إطار عمل . أشبه بمراقب للنشاطات التي تقودها مجموعات أخرى 
SSR مع eh SSACثم تمت مناقشة إطار  . وعموم المستخدمين، وآان موضوع التعليقات العامة

   .ول التغييراتالعمل مع العديد من الدوائر االنتخابية في اجتماع سنغافورة، مع آراء عامة إيجابية ح
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 أن تكون أفضل باطالع المجتمع على طريقة تنفيذ أطر عمل ICANNأبدى جيف مالحظة بأن على 
SSRهذه المخاوف نفسها قيد النقاش  . السابقة وتطبيقها، باإلضافة إلى تقديم تفاصيل أآثر عن الميزانية

  .ل جهود حاليًا لتلبية هذه المتطلباتمع فريق مراجعة التأآيدات الذي يناقش الحماية واالستقرار، ويتم بذ

ثم قدم الرئيس رأيه بأن إطار  .أآد الرئيس على أنه تم الطلب من المجلس أن يقر باستالم إطار العمل
 هذا هو محّسن عن أطر العمل التي تم تقديمها سابقًا، وشكر باتريك جونز والموظفين على 2012عمل 

بأنه يجب أن تتمتع أية خطة بالمعايير التي ستسمح بتقييم آما أبدى الرئيس مالحظة  .جودة أعمالهم
األهداف القابلة للقياس، ويوفر إطار العمل هذا أساسًا أفضل لتقديم التقارير بشكل أفضل من أطر العمل 

باستخدام إطار العمل هذا آخط أساسي، أبدى الرئيس تعليقًا بأنه في المستقبل، سيكون تقديم  .السابقة
  .بل إطارًا العمل مباشرًا أآثرالتقارير مقا

آما  .أآد جيف أن الشفافية والقدرة على تقديم التقارير عن الخطة آانت أمورًا بالغة األهمية في تصميمه
  .SSRتساءل جيف حول رغبات المجلس المتعلقة بالخطوة التالية بارتقاء خطة 

ام المجلس، توليا مهمة تحديد أآد رام موهين أنه هو وراي بيلزاك، عن طريق عملهما مع لجنة أحك
، والتي قد تصبح SSR الذي سيتولى اإلشراف على تنفيذ خطط DNSترآيب موصى به لفريق عمل 

آما ينبغي تحديد ميثاق ونطاق عمل فريق  .جاهزة لتداول المجلس في اجتماع مجلس اإلدارة التالي
  .العمل، مثل ما إذا آان سيصبح فريقًا دائمًا

  .ثم استفسر الرئيس من المدير التنفيذي حول فهمه ألهداف فريق العمل

وأآد المدير التنفيذي أن فريق العمل الذي يتم تشكيله سيتولى مهمة وضع عملية مراجعة وإشراف على 
آما أبدى المدير  . هو جزء واحد منهSSR، واإلشراف على إطار عمل DNSنظام إدارة مخاطر 

الترآيز المشدد لفريق العمل الجديد هذا سيؤدي آما هو مأمول إلى تحقيق نجاح التنفيذي مالحظة بأن 
  .وتقدم في هذه المسائل في الوقت المناسب

 للتخلص من SSACأبدى الرئيس مالحظة حول مخاوف المدير التنفيذي السابقة حول تعديل ميثاق 
 الرئيسية آمنظمة ICANNبات مسؤولية إطار عمل الحماية من دون أي نشاط تعويضي، بينما أحد واج

سأل الرئيس المدير التنفيذي إن آان تشكيل فريق  .DNSهو الحفاظ على حماية واستقرار ومرونة 
  .العمل قيد االنتظار هذا هو مرٍض للمدير التنفيذي

 تحت قيادة DNS SSRوأآد المدير التنفيذي أنه راٍض عن هذا التشكيل، ألن التغيير بمراجعة مسائل 
 القدرة على أن تكون نشطة أآثر بوضع إجراءات مخاطر أآثر صرامة ICANN سيمنح المجلس

شارك المدير التنفيذي رأيه بأن ثمة اهتمام خارجي متزايد من الخبراء لتشكيل عالقات  .ومراقبة أشد
  . للمساهمة بأفكار حول أطر عمل المخاطرICANNإستراتيجية مع 

  :المجلس اإلجراء التاليثم طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ 

للحصول ) SSR( لألمن واالستقرار والمرونة 2012وحيث تم نشر إطار عمل السنة المالية 
  . 2011 يونيو 7 مايو إلى 2على تعليق الجمهور اعتباًرا من 

  .2011 يونيو 8وحيث تم االنتهاء من ملخص التعليق العام والتحليل والنشر في 
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مع خالل اجتماع سنغافورة ويقوم بدمج اآلراء والتعليقات في وحيث أجرى فريق إحاطة للمجت
األولويات التشغيلية المذآورة في إطار عمل األمن واالستقرار والمرونة، بما في ذلك المعايير 

  .واألهداف والمعالم وآلية تقييم النجاح في أنشطة إصالح قطاع األمن

 SSRجلس استالم اإلطار المالي ، إقرار الم)2011.07.28.06(تقرر بموجب القرار رقم 
  . 2012لعام 

   2011.07.28.06 قرارات حيثيات

 ووزارة التجارة ICANNفي إطار التأآيد على االلتزامات التي وقعتها منظمة 
 DNS، تم إقرار حفظ األمن واالستقرار ومرونة 2009 سبتمبر 30األمريكية في 
 قد اعتمدت خطة ICANNن  على أ9.2ويؤآد ما جاء في القسم . آالتزام رئيسي

، والتي سيتم تحديثها بانتظام لتعكس التهديدات )SSR(األمن واالستقرار والمرونة 
 SSRونشرت خطط . ، بما في ذلك معرفات فريدة من نوعهاDNSالناشئة إلى 
 في االجتماعات العامة ICANN، وأقرت من قبل مجلس 2010 و2009السابقة في 

  ).2010ديسمبر (، وآارتاخينا بكولومبيا )2009يونيو (يا الدولية في سيدني، بأسترال
  

وتم تحديث هذا اإلصدار األخير من إطار إصالح قطاع األمن في شكل أآثر تنظيًما 
 لتقديم وثائق أساسية عن خطة 2011وأآثر قدرة على الوصول إليه، وقد ُنشر في مايو 

SSRالخاصة بـ ICANN  في الموعد المحدد لصدور خطةICANN للتشغيل ودورة 
 في ICANNوتقدم الوثيقة توجيهات للمجتمع حول دور . 2012الميزانية للعام المالي 

SSR حيث تصف ،ICANN المسؤولية التنفيذية، والمناطق التي تتعاون بها 
ICANN والمجاالت التي تراقب بها ،ICANN األنشطة التي يقودها اآلخرين في 

اآلراء والتعليقات المجتمع في فترة التعليق العامة وقد تم تسلم . النظام اإليكولوجي
  .الداعمة عموما للشكل المنقح، والسؤال عن مزيد من التحديد والدقة في التعاريف

  
 والملحق الذي يتضمن SSRوقد تم استالم بحث للمجلس يشرح بالتفصيل إطار عمل 

رضه على  وتم ع2011 يونيو 7 مايو و2معلومات عن التعليقات في الفترة من 
  . المجلس

  
 من حيث التشغيل والميزانية ICANNوهذه الوثيقة منفصلة عن الخطة الشاملة لـ 

وجاء اإلطار بمثابة توجيهات بشأن . وعدم وجود تأثيرات متوقعة من هذا القرار المالي
  . للسنة المالية القادمةSSR في ICANNأنشطة 

  
لم  .اع من قبل جميع أعضاء المجلس الحاضرين باإلجم2011.07.28.06تمت الموافقة على القرار 

  .يكن إيريكا مان ومايك سيلبير حاضرين للتصويت على القرارات

  تعيين محقق شكاوى جديد .3

 وعلى التعويضات، لجنة عمل حول المجلس إلى تقريرًا عام، وأمين العام المجلس جيفري، جون قدم
 وأجرى نهائيين مرشحين المجلس ددح .ICANN لـ شكاوى آمحقق به موصى مرشح تحديد المجلس



  اجتماع محضر
 2011 يوليو 28

 9 من 7 صفحة
 

 

 أحد باختيار التعويضات لجنة أوصت .سنغافورة في ICANN اجتماع أثناء داخلية مقابالت مجموعة
 المجلس، عن وبالنيابة المقترح، التعويضات ترآيب العام والمجلس التعويضات لجنة ناقشت .المرشحين

  .المجلس عن نيابة المفضل رشحالم مع المقترح التعويضات ترآيب العام المجلس ناقش
  
 بيتر [سنغافورة اجتماع نهاية عند االجتماع قبل تشكيلها تم آما التعويضات لجنة أن تونكين بروس أآد

 ثم المرشحين، من عدد مع مقابالت أجرت] وبروس راماراج،. آر جونستون، رودين ريتا ثراش، دينغيت
   .المجلس أعضاء جميع مامأ علنية النهائيين المرشحين مع المقابالت آانت

  
 حتى المستقبل، في توضيحها أو أآثر رسمية العمليات هذه مثل جعل يتم أن تشابيل ال دي بيرتنارد طلب
  .االختيارات بهذه القيام لطريقة أفضل بفهم بأآمله المجلس يحظى

  
 المجلس أعضاء نم أآبر لعدد سيسمح مما المرشحين، لمقابالت المقاييس من المزيد توراي آاتيم اقترح

   .أآثر عام بشكل وتقييمهم المرشحين بمراجعة
  

 باالقتراح تونكين بروس تقدم التعويضات، لجنة توصية على بناًء ثم المرشحين، جدارة مناقشة تمت
  :التالي القرار راماراج. آر وأيد التالي،

  
  . أخرى آنأما إلى ICANN لـ التابع الشكاوى محقق انتقل 2011 يناير 31 في أنه وحيث

  
 محقق ومسؤوليات مهام بجميع القيام المؤقت الشكاوى محقق أجرى 2011 فبراير 1 منذ أنه وحيث

   .الشكاوى
  

  . بحث دقيق وعالمي لمحقق الشكاوى الجديد ICANNوحيث أجرت 
  

  . وحيث عين المجلس محقق شكاوى جديد قبل هذا المنصب
  

 من لوائح 1.2 للمادة الخامسة، البند ، وفقا)2011.07.28.07(تقرر بموجب القرار رقم 
ICANN يعين المجلس بموجبه آريس الهيت في منصب محقق الشكاوى بـ ،ICANN لفترة أولية 

، ويخول المستشار العام واألمين 2013 يوليو 27 إلى 2011  يوليو28مدتها عامين، اعتباًرا من 
   .لتنفيذ اتفاق مع السيد الهيت

  :2011.07.28.07 رقم للقرار المقترحة الحيثيات

راجع المادة الخامسة  . إقامة وتخصيص مكتب لمحقق الشكاوىICANNلوائح  تشترط
ال شك . http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#V من الالئحة

 يؤثر بشكل إيجابي على الشفافية والمساءلة في ICANNأن وجود محقق شكاوى 
ICANNت الثالث الرئيسية للمساءلة داخل  ويعتبر هذا المنصب أحد اآللياICANN .

 عندما عين أول 2004 منذ عام ICANNولقد آانت هناك ميزانية لمحقق شكاوى 
محقق شكاوى، وسوف يحل محل محقق الشكاوى الحالي، ويكون له تأثير مالي يذآر 

لن يؤثر سلًبا على أمن واستقرار   آما أن تعيين محقق شكاوى جديد .ICANNعلى 
  . نظام اسم النطاقومرونة
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وامتنع سيباستيان باتشوليت  .2011.07.28.07 عضوًا في المجلس لصالح القرارة 11صّوت 

وبيرتنارد دي ال تشابيل وآاتيم توراي عن التصويت على القرار، ولم يكن إيريكا مان ومايك سيلبير 
  .وتم تنفيذ القرار .حاضرين للتصويت

  تقرير المدير التنفيذي .4

التنفيذي تقريرًا إلى المجلس حول النشاطات واإلنجازات ضمن المنظمة منذ اجتماع قدم المدير 
وأبدى مالحظة حول زيارات تشيرين شلبي وراي بيلزاك البّناءة إلى مكاتب مارينا ديل راي  .سنغافورة

لمدير آما أبدى ا .وآرائهما حول البنود المالية، باإلضافة إلى تدريب المجلس ومسائل العمليات األخرى
التنفيذي مالحظة حول عمله مع الرئيس الجديد على البنود التي يجب تحضيرها لورشة عمل المجلس 

الوشيكة، باإلضافة إلى العمل مع الفريق التنفيذي لتحديد مقاييس وأهداف واضحة للبنود في الخطة 
  .اإلستراتيجية

 على وزارة ICANN لـ FNOIشكر المدير التنفيذي أعضاء المجلس على مساهماتهم في ردود 
  .التجارة

آما أبدى المدير التنفيذي مالحظة حول عمل جيف موس باالندماج مع المنظمة وتقوية مجموعة 
  .الحماية

ثم قدم المدير التنفيذي آخر المستجدات حول التخطيط الجتماع أآتوبر في داآار في السنغال، بما في 
 المجلس اآلخرين دعمهم المتواصل الستضافة آرر الرئيس وأعضاء .ذلك بنود المشارآة عن بعد

  .االجتماع في داآار

أنهى المدير التنفيذي تقريره بمعلومات عن التعيين، بما في ذلك حالة تعيين مدير مالي جديد ونائب مدير 
آما أبدى المدير التنفيذي  . الجديدgTLDعن منطقة إفريقيا، باإلضافة إلى تعيين العاملين في فريق 

 الجديد، بما في ذلك gTLD للتخطيط لجميع تفاصيل برنامج ICANNول العمل ضمن مالحظة ح
في النهاية، أبدى المدير التنفيذي مالحظة بأن  .مساندة فريق عمل دعم المتقدمين بطلبات المشترك

  . تبدو أفضل مما آان متوقعًا2011األمور المالية للسنة المالية 

الحظات فيما يتعلق بتقرير المدير التنفيذي، بما في ذلك طلب أبدى بيرتنارد دي ال تشابيل بعض الم
تعريف المجلس على المعّينين حديثًا أثناء ورشة عمله في مارينا ديل راي، وتصحيح حالة بند يتعلق 

 وخطة icann.orgآما طلب بيرتنارد المزيد من المعلومات حول حال إعادة تصميم موقع  .IGF بـ
  .ما في ذلك تحليل العاملين لدرجة اتصاالت البرنامج حتى تاريخه الجديدة، بgTLDاتصاالت 

أبدى المدير التنفيذي مالحظة حول عملية التخطيط الشاملة والصعبة لتحديد جميع اللوجستيات لخطة 
وقال إنه قد يكون من الضروري في هذه  .االتصاالت بعد موافقة المجلس على البرنامج في سنغافورة

ى مستشارين خارجيين لتقديم التحاليل التي طلبها بيرتنارد ألن ترآيز الفريق ينصب المرحلة اللجوء إل
ولكن ثمة حاجة واضحة لقياس تأثير األحداث واالتصاالت آجزء  .على التخطيط للمؤتمرات واألحداث

هم فيما يتعلق بإعادة تصميم الموقع اإللكتروني، فإن حجم الموقع اإللكتروني الضخم يسا .من البرنامج
وعرض المدير التنفيذي استضافة اجتماع  .بالفترة الزمنية الطويلة الالزمة إلنهاء إعادة التصميم

  .اطالعي للمجلس حول هذا البند
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آما  . وشكر المدير التنفيذي على حديثه حول هذه المسألةJASأبدى سيباستيان باتشوليت تعليقًا على بند 
بدى مالحظة بأنه من المهم أن يمتلك أعضاء المجلس رسائل تساءل سيباستيان عن برنامج االتصاالت وأ

  .طلب سيباستيان عقد اجتماع اطالعي للمجلس حول هذا الموضوع .لنقلها إلى المجتمع

تصميم الموقع : أآد المدير التنفيذي أن االجتماع االطالعي للمجلس يمكن أن يناقش البنود الثالثة آلها
  . الجديدة، وخطة االتصاالت اإلجماليةgTLDs اإللكتروني، واتصاالت المجلس حول

  أي أعمال أخرى .5

  .دعى الرئيس أعضاء المجلس لطلب مناقشة أية أعمال أخرى

 فيما يتعلق بتعويضات 5 رقم ATRTتساءل سيباستيان باتشوليت حول حالة العمل على توصية 
  .أعضاء المجلس

  . في نيروبيIGF في تساءل بيرتنارد دي ال تشابيل عن حالة الوفد الذي سيشارك

  .أآد الرئيس أنه سيتم إرسال رسائل إلى المجلس فيما يتعلق بحالة آٍل من هذين البندين

  .ثم دعى الرئيس إلى اختتام فعاليات االجتماع


