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 جدول أعمال الموافقة: .1
 ) إلى األعضاء المغادرینSSACشكر مقدم من اللجنة االستشاریة لالستقرار واألمن ( .أ 
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على تعیین "آالن أینا" و"ریك  ICANNوافق مجلس إدارة  2002مایو  17حیث إنھ في 
 .SSACویسون" في 

على تعیین "روي آرندس" و"دوغ  ICANNوافق مجلس إدارة  2009یونیو  26وحیث إنھ في 
 .SSACموغان" في 

ن لفترات أُعید تعیین أالن إینا، ودوغ موغان، وریك ویسو 2010أغسطس  5وحیث إنھ، في یوم 
وروي أرندس، لمدة تنتھي في  2012دیسمبر  31وتنتھي في  2011ینایر عام  1تبدأ في 

 .2013دیسمبر  31

على تعیین ناریان جانجاالمسامي  ICANNوافق مجلس إدارة  2012أكتوبر  03وحیث إنھ في 
 .SSACفي 

ا وریك ودوغ على تعیین آالن إین ICANNوافق مجلس إدارة  2012دیسمبر  20وحیث إنھ في 
 .2015دیسمبر  31موغان وریك ویسون لفترات تنتھي في 

بإعادة تعیین روي أرندس لمدة  ICANNقام مجلس إدارة  2013نوفمبر  21وحیث إنھ، في 
 .2016دیسمبر  31وتنتھي في  2014ینایر  1ثالثة أعوام تبدأ من 

واستقال من كموظف،  ICANNانضم روي أرندس إلى  2015یولیو  14وحیث إنھ، في 
SSAC. 

)، أن ینال كل من آالن إینا وناریان 2015.12.02.01تقرر بموجب القرار رقم (
جانجاالمسمامي ودوغ مورغان وریك ویسون التقدیر العمیق من مجلس اإلدارة على خدمتھم 

ICANN  أثناء عضویتھم في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار كما یتمنى مجلس اإلدارة لھم
 فیق في حیاتھم المستقبلیة.التو

 2015.12.02.01حیثیات القرار 

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

 SSACإعادة تعیین أعضاء  .ب 

من الالئحة الداخلیة التي تحكم اللجنة  2من الفصل  2من القسم  11حیث إنھ، وبموجب المادة 
 ).SSACللحمایة واالستقرار (االستشاریة 

، كان مجلس اإلدارة قد اعتمد مراجعات 2010.08.05.07وحیث إنھ، وبموجب القرار رقم 
بثالث سنوات، فإنھ یطالب بترتیب  SSACاللوائح الداخلیة التي تقضي بتحدید مدة العضویة في 

حالیین لمدد ال SSACبإعادة تعیین جمیع أعضاء  SSACوتنظیم مدة العضویة، ویلزم رئیس 
 كاملة أو جزئیة لتنفیذ مراجعات اللوائح الداخلیة.

قد قام بتعیین أعضاء اللجنة  2010.08.05.08وحیث إن مجلس اإلدارة وبموجب القرار رقم 
 2011ینایر  1االستشاریة لألمان واالستقرار لمدة عام وعامین وثالث أعوام تبدأ اعتباًرا من 

 .2013دیسمبر  31و 2012دیسمبر  31، و2011دیسمبر  31وتنتھي في 



، بدأت لجنة عضویة اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار مراجعة 2015حیث إنھ، في یونیو 
دیسمبر  31سنویة ألعضاء اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار الذین تنتھي مدة عضویتھم في 

 اتھا بخصوص إعادة التعیینات.، وأرسلت إلى اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار توصی2015

، قام أعضاء اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار باعتماد 2015سبتمبر  16وحیث إنھ، في 
 إعادة التعیینات.

وحیث إن اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار توصي بقیام مجلس اإلدارة بإعادة تعیین أعضاء 
ثالثة أعوام: جاب أكریحوس وباتریك فالستورم اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار لمدة 

وأوندریج فیلیب وجیم جالفین وروبرت غیرا وجولي ھامر ورام موھان ودورون شیكوموني 
 وسوزان وولف.

)، قبول مجلس اإلدارة توصیة اللجنة االستشاریة 2015.12.02.02تقرر بموجب القرار رقم (
االستشاریة لألمان واالستقرار التالیین لمدة ثالث  لألمان واالستقرار وإعادة تعیین أعضاء اللجنة

وھم: جاب أكریحوس وباتریك  2018دیسمبر  31وتنتھي في  2016ینایر  1سنوات تبدأ في 
فالستورم وأوندریج فیلیب وجیم جالفین وروبرت غیرا وجولي ھامر ورام موھان ودورون 

 شیكوموني وسوزان وولف.

 2015.12.02.02حیثیات القرار 

ھي مجموعة متنوعة من األفراد الذین مكنوا اللجنة  SSACجنة االستشاریة لألمن واالستقرار الل
االستشاریة لألمان واالستقرار بما لدیھم من خبرة في بعض المسائل المعینة من الوفاء بمیثاقھا 

ین في التأسیسي وتنفیذ مھمتھا. وقد استعانت اللجنة منذ تأسیسھا بأفراد ذوي معرفة وخبرة ھائلت
المجاالت الفنیة واألمنیة التي تعتبر حیویة ألمن واستقرار أنظمة التسمیة وتخصیص العناوین 
لإلنترنت. إن األفراد المذكورین أعاله یزودون اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار بخبرتھم 

 وتجاربھم الالزمة لكي تلتزم اللجنة بمیثاقھا وتنفذ مھمتھا.

 RSSAC للجنة Lو F-Iو A/Jدم الجذر تعیین ممثلي مشغل خا .ج 

) RSSACالداخلیة تأسیس لجنة استشاریة لنظام خادم الجذر ( ICANNحیث تشترط لوائح 
حول األمور ذات الصلة بتشغیل  ICANNتكون مھمتھا تقدیم المشورة إلى مجتمع ومجلس إدارة 

 وإدارة وأمن وتكامل نظام خادم ملف الجذر الخاص باإلنترنت.

بتعیین مجلس المدراء ألعضاء اللجنة االستشاریة لنظام  ICANN لـحیث تطالب اللوائح الداخلیة 
 بناًء على توصیات الرئیس بالمشاركة. RSSACخادم الجذر 

بالمشاركة مجلس المدراء بتوجیھ النظر إلىتعیینات ممثلین من  RSSACحیث أوصى رؤساء 
 .RSSACفي  L، وIو ،Fو A/Jمشغلي خدمة الجذر 

) أن ُیعّین مجلس المدراء ممثلین من مشغلي خادم 2015.12.02.03تقرر بموجب القرار رقم (
، براد فیرد وجیم مارتن والرس جوھان لیمان وجون كرین، على التوالي Lو Iو Fو A/Jالجذر 
 .2018دیسمبر  31خالل 

 2015.12.02.03حیثیات القرار 



) على عضویة مبدئیة لممثلي مشغل خادم RSO(، وافق مشغلو خادم الجذر 2013في مایو 
، وقام كل مشغل خادم جذر RSSACلدى اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر  RSOالجذر 
RSO  بترشیح شخص. ووافق مجلس المدراء على العضویة المبدئیة للجنة االستشاریة لنظام

 مع فترات متفاوتة. 2013في یولیو  RSSACخادم الجذر 

لمدة عامین مبدئیاً، والتي تنتھي في  Lو Iو Fو A/Jحیث تم تعیین ممثلین من مشغلي خادم الجذر 
 . وتكون إعادة تعیینھم لمدة ثالثة أعوام كاملة.2015دیسمبر  31

ومن غیر المتوقع أن یكون لتعیین ھؤالء األعضاء في اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 
RSSAC  أي تأثیر مالي علىICANN على الرغم من وجود موارد میزانیة ضروریة لدعم ،

 المستمر. RSSACاللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 

علًما بأن ھذا القرار عبارة عن وظیفة إداریة تنظیمیة بحیث ال یتطلب التعلیقات العامة. ویساھم 
بتقویة أمن  ICANNفي التزام  RSSACتعیین أعضاء اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 

 واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 إرسال التقریر النھائي لفریق عمل مراجعة المناطق الجغرافیة .د 

وحیث إنھ، قدم فریق عمل المراجعة للمناطق الجغرافیة عبر المجتمع تقریره النھائي الذي یقترح 
 یة للمنظمة.سلسلة من التوصیات بشأن التطبیق المستمر إلطار عمل المناطق الجغراف

 مھتًما بمزید من التفاعل المجتمعي مع تلك التوصیات. ICANNوحیث إن، مجلس إدارة 

وحیث إنھ، أوصت مجموعة العمل بأن یوجھ مجلس اإلدارة فریق العمل إلى إدارة فترة تعلیق 
یوًما على أقل تقدیر من أجل إعطاء فرصة للمجتمع من أجل استعراض  120عامة لمدة 

 دقة وتوفیر أیة تعلیقات إضافیة على التوصیات المقدمة من جانبھ.المقترحات ب

)، أن یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2015.12.02.04تقرر بموجب القرار رقم (
یوًما  120التنفیذي، أو من ینوب عنھ (ینوبون عنھم)، إلى بدء فترة التعلیق العام وإداراتھا لمدة 

ي لفریق عمل مراجعة للمناطق الجغرافیة إلعطاء المجتمع فرصة على األقل على التقریر النھائ
 لمراجعة توصیات فریق العمل، وتقدیم أي تعلیقات إضافیة على تلك التوصیات.

 2015.12.02.04حیثیات القرار 

 لماذا یعالج مجلس اإلدارة ھذه القضیة اآلن؟

قدمت مجموعة عمل مراجعة المناطق الجغرافیة عبر المجتمع التي أوكلھا المجلس توصیات 
. وفي توصیة مجموعة 2015نوفمبر  4في  ICANNتقریرھا النھائي إلى رئیس مجلس إدارة 

العمل، یتخذ مجلس اإلدارة إجراء اللتماس مراجعة المجمتع وإضافة تعلیقات على توصیات 
 مجموعة العمل.

 المقترحات التي یتم اعتبارھا؟ما ھي 

 یستنتج فریق العمل أن المبدأ العام للتنوع الجغرافي ذو قیمة ویجب الحفاظ علیھ. .أ 

 یجب تطبیق مبادئ التنوع الجغرافي بصورة أكثر صرامة ووضوًحا وثباًتا. .ب 



 غیر عملي حالًیا. ICANN لـتعدیل عدد المناطق الجغرافیة  .ج 

 .ICANN لـیمیة األخرى أّي خیارات مفیدة ال توفر التركیبات الدولیة اإلقل .د 

رسمًیا إطار عمل المناطق الجغرافیة الفریدة الخاصة بھا  ICANNیجب أن تعتمد  .ه 
 وتحافظ علیھا.

 یرید المجتمع تقلیل أّي تغییرات تطرأ على التركیب الحالي إلى أدنى حد. .و 

م بسیادة الدول وحقھا في تقریر مصیرھا للسماح لھ ICANNیجب أن تعترف  .ز 
 باختیار منطقتھم المخصصة.

بمرونة في تطبیق مبادئ التنوع الجغرافي على مدى  ICANNتتمتع مجتمعات  .ح 
السنوات. في حین أنھ ینبغي على المجلس أن یظل خاضًعا إلطار العمل الحالي، 

 ویجب الحفاظ على المرونة للتركیبات األخرى.

ة عبر اإلقلیمیة" فرًصا تتیح "مجموعات المصالح الخاصة" أو "المجموعات الفرعی .ط 
 جدیدة للتنوع.

 یجب أن یضع العاملون آلیات وعملیات للتنفیذ. .ي 

 یجب أن یحتفظ المجلس بإشرافھ وفرص استعراضھ المستقبلیة. .ك 

بعد انتھاء فترة التعلیق العام، سینظر مجلس اإلدارة في توصیات مجموعة العمل مع األخذ في 
 .االعتبار اإلدخاالت المقدمة من المجمتع

 أي من أصحاب المصلحة أو اآلخرین تم استشارتھم؟

لتقدیم ممثلین لمجموعة العمل.  ICANN لـتمت دعوة جمیع منظمات الدعم واللجان االستشاریة 
، ASO، وALACفي أوقات مختلفة طیلة بذل مجموعة العمل لمجھوداتھا، كان لكل من 

في وقت مبكر من  GACكما شارك رئیس  ممثلین یخدمون بالمجموعة. GNSOو ccNSOو
 ALACو GACالعملیة. قبل تقدیم التقریر النھائي لمجموعة العمل، تم تقدیم تعلیقات من رئیس 

 GNSOو ccNSO، وALAC. وكانت التعلیقات الرسمیة لكل من GNSOو ccNSOو
 مصاحبة للتقریر النھائي المقدم.

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

لس اإلدارة نسخة من التقریر النھائي لمجموعة العمل بما في ذلك بیانات رسمیة مكتوبة واستلم مج
 .GNSOو ccNSOو ALACمن 

 ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

ألغراض توجیھ بدء منتدى التعلیقات العامة، استعرض المجلس توصیة مجموعة العمل والخاصة 
 یوًما. 120ا ال یقل عن بإنشاء فترة تعلیق عام بم

 ھل توجد ھناك آثار إیجابیة أو سلبیة على المجتمع؟

 یمكن أن ُینظر إلى فتح فترة موسعة للتعلیق العام في ھذا الشأن باعتباره تطوًرا إیجابًیا للمجتمع.



(الخطة اإلستراتیجیة وخطة التشغیل  ICANNھل توجد ھناك آثار أو تداعیات مالیة على 
 والمیزانیة) أو على أو على المجتمع و/أو الجمھور؟

ال یمثل بدء فترة التعلیق العام الخاصة بھذا الشأن أي عواقب/تداعیات مالیة على المنظمة أو على 
 العامة.

 ؟DNSھل توجد أي قضایا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ 

علیق العام الخاصة بھذا الشأن أي تأثیر متوقع على أمن واستقرار ومرونة ال یمثل بدء فترة الت
 نظام أسماء النطاقات.

أم قرار من وظیفة إداریة  ICANN لـھل ھذه عملیة سیاسة محددة داخل المؤسسات الداعمة 
 تتطلب تعلیًقا عاًما أم ال تتطلب تعلیًقا عاًما؟ ICANNتنظیمیة في 

العامة بشأن ھذه المسألة عدیدة وواسعة، لذا ال حاجة إلى فرص تعلیق لقد كانت فرص التعلیقات 
إضافیة. ومع ذلك، قرر مجلس اإلدارة تقدیم فرصة إضافیة للتعلیق العام حیث إنھ مھتم بتلقي 

 مالحظات إضافیة من المجتمع قبل أن یتادول مناقشات بشأن توصیات مجموعة العمل.

 جدول األعمال الرئیسي: .2
النظر في إعادة تقییم تحدید خبیر االعتراض على حالة تعارض السالسل  .أ 

 Vistaprint Limited لـ

إعالنھا  2015أكتوبر  9) (الھیئة) في IRPحیث أصدرت ھیئة إجراء المراجعة المستقلة (
 Vistaprint Limited (Vistaprint)المقدم عبر  IRPالنھائي في إجراء المراجعة المستقلة 

بالتحدید بتحدي قرار الخبراء (قرار  Vistaprint(اإلعالن النھائي). قامت  ICANNمقابل 
مشابھة  WEBS. لـ Vistaprintالخبراء) االعتراض على حالة تعارض السالسل بإیجاد طلبات 

 WEB. لـ Web.comبشكل مربك لطلب 

في  Vistaprintلم تقم بالتمییز ضد  ICANNحیث أنھ وبینما وجدت ھیئة المراجعة المستقلة أن 
عدم توجیھ إعادة تقییم قرار الخبراء، أوعزت الھیئة إلى ممارسة مجلس اإلدارة حكمھ بخصوص 

في الصفحة  id. سؤال فیما لو كانت المراجعة اإلضافیة مالئمة إلعادة تقییم قرار الخبراء. (راجع
 .)196 ¶رقم 

)، أن یرجئ المجلس إلى اجتماع الحق النظر في 2015.12.02.05تقرر بموجب القرار رقم (
الھیئة في اإلعالن الختامي بأنھ یمارس مجلس اإلدارة حكمھ بخصوص سؤال فیما لو كانت 

 المراجعة اإلضافیة مالئمة إلعادة تقییم قرار الخبراء.

 إیجار المكتب المحوري في لوس أنجلیس .ب 

قد أكدت على ھدفھا المتمثل في تأمین إیجار لمساحة للمكتب على المدى  ICANNحیث إن 
 الطویل لرفع كفاءة العملیات بتكلفة معقولة.

وحیث إن الموظفین قد حددوا مكاًنا یتمتع بموقع مثالي متوفًرا لإلیجار حتى انتھاء عقد اإلیجار 
حتیاجات المكتب الحالیة بتلبیة ا ICANN لـ، مما یسمح 2022في یونیو  ICANN لـالرئیسي 

 والمخطط لھا وتعزیز عملیاتھا على كال الصعیدین.



وحیث إن الموظفین واللجنة المالیة لمجلس اإلدارة أوصوا بأن یقوم مجلس اإلدارة بتفویض 
الرئیس والمدیر التنفیذي أو من ینوب عنھ (عنھم) بإبرام عقد وأداء كافة المدفوعات الالزمة، 

في لوس أنجلیس، بمبلغ ال یتجاوز [المبلغ  ICANN لـلمكتب المحوري للمساحة اإلضافیة ل
 المنصوص علیھ].

تفویض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي  ،)2015.12.02.06تقرر بموجب القرار رقم (
وأداء كافة المدفوعات الالزمة،  ICANNأو من ینوب عنھ (عنھم) بإبرام تعدیل على عقد إیجار 

 ري في لوس أنجلیس، بمبلغ ال یتجاوز [المبلغ المنصوص علیھ].للمكتب المحو

)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار سریة 2015.12.02.07تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى أن یحدد  ICANNمن لوائح  2. 5ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 فصاح عن تلك المعلومات السریة.الرئیس والمدیر التنفیذي بأنھ یمكن اإل

 2015.12.02.07 – 2015.12.02.06حیثیات القرارین 

حالًیا من  Waterfront Drive 12025في لوس انجلیس الواقع في  ICANNیتكون مكتب 
) ومساحة في 2022الطابق الثالث بأكملھ، وجزء من الطابق الرابع (تنتھي شروطھما في یونیو 

من الباطن وتدفع إیجاره شھرًیا، وستنتھي مدة  ICANNالطابق الثاني من المبنى الذي استأجرتھ 
 .2015اإلیجار في دیسمبر 

 یلي: تتمثل الدوافع وراء ھذا التعدیل في عقد اإلیجار فیما

توفیر مساحة للموظفین والمتعاقدین الحالیین، حیث إن المساحة الحالیة للموظفین  .أ 
 الحالیین غیر كافیة؛

خطة التشغیل والموازنة للسنة  توفیر مساحة للعاملین اإلضافیین في المستقبل وفق .ب 
 .2016المالیة 

 التحول من عقد إیجار شھري إلى عقد إیجار موحد طویل المدى؛ .ج 

فائدة إضافیة تتمثل في تحسین الكفاءة التشغیلیة حیث توحید العملیات على وھناك  .د 
في الطابقین  ICANNطابقین متصلین ببعضھما من خالل الدرج الخاص بـ

 الثالث/الرابع (ال یمكن الوصول إلى الطابق الثاني إال عبر المصعد).

 2016موظًفا في السنة المالیة  38إلى نمو بمعدل  2016تشیر خطة التشغیل والموازنة للسنة المالیة 
)-budget-opplan-https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted

en.pdf-25jun15-fy16 ]PDF ،1.74 [على أساس عالمي، منھم 27صفحة  ،میجا بایت ،(
التخطیط  ICANNموظًفا سیكونوا في مكتب لوس انجلیس. یتطلب ھذا النمو المتوقع من  23

 .2016لمساحة إضافیة في مكتب لوس انجلیس خالل السنة المالیة 

خیارات لتوسیع مكتبھا في لوس أنجلیس. طلب مالك  ICANNوبناًء على ھذه الخطة، بحثت 
من الباطن حالًیا مقابل إیجار شھري، بإخالئھ  ICANNبق الثاني، الذي تستأجر منھ مساحة الطا

قریًبا. بشكل منفصل، ینتقل المستأجر الذي یشغل ما تبقى من الطابق الرابع، مما یوفر 
الفرصة لتعزیز عملیاتھا في الطابقین الثالث والرابع بأكملھما، من خالل تعدیل عقد  ICANN لـ

)، بدالً من تمدید عقد اإلیجار الشھري للطابق 2022ي طویل المدى (حتى یونیو إیجارھا الحال
 الثاني.

https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf


إبرام تعدیل على عقد اإلیجار الخاص بجزء من الطابق الرابع الذي  ICANNونتیجة لذلك، تعتزم 
یتم إخالؤھا، وترك مساحة الطابق الثاني كما ُطلب منھا. اإلضافة إلى المساحة الصافیة ھي 

 قدًما مربًعا. 5,732

حالًیا بالفعل من حیث  ICANNلذا، یقدم القرار فرصة لحسم نقص المساحة الذي تواجھھ 
استیعاب الموظفین والمتعاقدین الحالیین واستیعاب النمو المخطط لھ في خطة التشغیل والموازنة 

 .2016للسنة المالیة 

حتى یونیو  ICANN لـجار الحالي إن مدة تعدیل اإلیجار قید النظر في ھذا القرار ستناسب اإلی
. إن التعدیل الجدید لإلیجار طویل األجل (الذي سیحل محل عقد اإلیجار الشھري للطابق 2022

شھًرا المتبقیة لمساحة  67 لـالثاني) یصل إلى ما مجموعھ [المبلغ المنصوص علیھ] طیلة ا
 قدًما مربًعا في الطابق الرابع. 12819

ویجب أن تتم الموافقة علیھ  ICANNالتعاقد والصرف المخولة لمسؤولي یتجاوز ھذا المبلغ سلطة 
 من مجلس اإلدارة.

لقد تمت مراجعة استبیانات السوق العقاریة المحلیة، وال یوجد في الوقت الحاضر أي مساحة إیجار 
أخرى متاحة في المنطقة المجاورة بأسعار مماثلة. والمساحات األخرى، التي تقع خارج المبنى 

 حالي وأقل من المستوى المرغوب فیھ، أكثر تكلفة.ال

مشاركة  2016. التأثیر المالي للسنة المالیة ICANNولكن یكون لھذا القرار ثمة أثر مالي على 
. سیتم موازنة التكلفة 2015لكنھا تم إدخالھا بالفعل في المیزانیة ضمن میزانیة العام المالي 

 أن تكون في یسیرة األموال.السنویة في السنوات الالحقة، ویتوقع 

 ومن غیر المتوقع أن یكون لھذا القرار أي تأثیر على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

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

 2016خارطة طریق تكنولوجیا المعلومات لعام  .ج 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 AOB .د 
i.  في ذكرى التأبین -اإلشادة بدكتور روبرت بلوكزیجیل 

. لقد كان 2015دیسمبر  1حیث إن الدكتور روبرت روب بلوكزیجل رحل في 
رجالً لطیًفا یشع بالدفء والتفاؤل، بینما كان یعمل بجد في ھولندا، بأوروبا، بل وفي 

 جمیع أنحاء العالم لتعزیز تطور اإلنترنت.

في أیامنا األولى  ICANNحیث إن، الدكتور بلوكزیجل عمل في مجلس إدارة 
)، وأكثر ما اشتھر بھ ھو كونھ رئیس مؤسسة 1999-2002(

Réseaux IP Européens  عاًما مذھلة. 25لمدة 

حیث إن الدكتور بلوكزیجل قد حصل على تقدیر عمیق إزاء خدماتھ ومساھماتھ في 
 ت.مجلس اإلدارة ومجتمع اإلنترن



)، أن یحیي مجلس اإلدارة ذكرى 2015.12.02.08تقرر بموجب القرار رقم (
وفاة رائد اإلنترنت الدكتور روب بلوكزیجل الذي شغل العدید من المناصب من بینھا 

، واإلدارة، ICANNسابق. ویقدم مجلس إدارة  ICANNعضو مجلس إدارة 
قنا وزمیلنا العزیز روب والموظفین أعمق تعازیھم لعائلتھ وأصدقائھ. سنفتقد صدی

 بعمق نحن وجمیع الذین عرفوه.
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