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  الموافقة أعمال جدول .1

  بالموافقة على القرارات التالية التي يتضمنھا جدول أعمال الموافقة ھذا: قرار اتخاذ تم

 المنعقد بتاريخ  ICANNالموافقة على محاضر جلسات اجتماع مجلس  .1.1
  2011أغسطس  25

) بأن يوافق المجلس على محاضر جلسات اجتماع مجلس 2011.10.11.01(رقم  قرار اتخاذ تم
ICANN  2011أغسطس  25المنعقد بتاريخ.  

 المنعقد بتاريخ  ICANNالموافقة على محاضر جلسات اجتماع مجلس  .1.2
  2011سبتمبر  17

) بموافقة المجلس على محاضر جلسات اجتماع مجلس 2011.10.11.02(رقم  قرار اتخاذ تم
ICANN 2011أغسطس  17ريخ المنعقد بتا.  

(كورسو)، واالتفاقات االنتقالية الخاصة بھولندا أنتيلز  CW.الموافقة على تفويض نطاق  .1.3
  )AN.  (نطاق

 . ISO 3166-1ھو رمز الدولة المكون من حرفين والخاص بكورسو وفًقا للمعيار CWوحيث إن 

إلى جامعة  CW.كانت قد تلقت طلًبا للحصول على منح تفويض بنطاق  ICANNوحيث إن 
  ھولندا أنتيلز؛

كانت قد قامت بمراجعة الطلب وقررت أن التفويض المقترح سيكون في  ICANNوحيث إن 
  صالح مجتمعات اإلنترنت المحلية والعالمية؛

من المرتبة  CW) بالموافقة على منح تفويض نطاق 2011.10.11.03(رقم  قرار اتخاذ تم فقد
  تيلز.العليا المقترح إلى جامعة ھولندا أن

من المرتبة العليا قد تم منح تفويض بشأنه استناًدا إلى إدراجه السابق كرمز  AN.وحيث إن نطاق 
  ومخصص لھولندا أنتيلز؛ ISO 3166-1دولة مكون من حرفين ومتوافق مع المعيار 

 وأوصت وكالة صيانة المعيار  "AN"قد حذف الرمز  ISO 3166-1وحيث إن المعيار 
ISO 3166 ن استخدامه؛بالتوقف ع  
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ال تتحمل مسؤولية اتخاذ قرار بشأن ما يعّد دولة وما ال يعّد كذلك،  ICANNوحيث إن منظمة 
كدليل يرشدھا إلى توقيت إضافة وتعديل وحذف  ISO 3166-1باإلضافة إلى التزامھا بمعيار 

  نطاقات المرتبة العليا لرموز الدول؛

ل نطاًقا رئيسًيا تستخدمه األطراف في الدول من المرتبة العليا ما يزا AN.وحيث إن النطاق 
  والمجالس المحلية التي تشكل ما كان يعرف سابًقا بھولندا أنتيلز؛

 CW.إلى النطاقين  AN.وحيث إنه توجد خطة انتقال تھدف إلى نقل عمليات التسجيل من النطاق 
  لية االنتقال،حتى اكتمال عم AN.، مع استمرار جامعة ھولندا أنتيلز في إدارة نطاق SX.و

) بأن يتم إخطار جامعة ھولندا أنتيلز برفع تقارير بشأن 2011.10.11.04(رقم  قرار اتخاذ تم
في مقابل مجموعة المقاييس  ICANNكل ستة شھور إلى  AN.سير عملية وقف تشغيل النطاق 

  ذات الصلة،

ستكمال عملية ) بأن تعمل جامعة ھولندا أنتيلز على ا2011.10.11.05(رقم  قرار اتخاذ تم
، باإلضافة إلى أي نطاق آخر ذي صلة؛ SX.والنطاق  CW.إلى النطاق  AN.االنتقال من النطاق 

  .2014أكتوبر  31قبل موعد أقصاه  DNSبحيث يتم حذفه من منطقة جذر 

 DNSمن منطقة جذر  AN.بأن يتم حذف النطاق  )2011.10.11.06(رقم  قرار اتخاذ تم
 ، إذا لم يتم تقديم طلب بھذا الشأن قبل ھذا الموعد بواسطة 2014أكتوبر  31اعتباًرا من 

  مدير النطاق.

  2011.10.11.06 – 2011.10.11.03حيثيات القرارين 

  اآلن؟ القضية بمعالجة المجلس يقوم لماذا
 للمجلس البلدان رموز نطاقات بشأن والتفويض التفويض إعادة طلبات العمل فريق يقدم

 وله كاف نحو على كامالً  طلًبا الطلب مقدم وتقديم للطلب الطاقم تمامإ بمجرد القرار التخاذ
 الطلبات بمناقشة ICANN التزامات إطار ففيI .اإليجابية المجلس لقرارات معقول تأثير
 وجه على DNS بـ الخاصة الجذر ومنطقة المناسب، الوقت في IANA بوظيفة تتعلق التي

  .القادم الخاص اجتماعه في الطلبات تلك لتقييم ICANN إدارة مجلس يسعى الخصوص،
   حالًيا دراستھا تتم التالية نطاقاته إلى AN. النطاق من لالنتقال زمني إطار وجود مسألة
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 للمجتمعات المسألة لتوضيح وذلك SX.و CW. بنطاقي التفويض تقييم مع جنب إلى جنًبا
 يتيح أن شأنه من وھذا. خالله االنتقال عملية ستتم الذي الزمني اإلطار بمسألة الصلة ذات

  .سليمة بطريقة االنتقال لعملية والتخطيط االستعداد فرصة للمجتمعات
  
  فيه؟ النظر يتم الذي االقتراح ھو ما

لتغيير أو تخصيص المنظمة  IANAيتعين الموافقة على المقترح لتوثيق الطلب على 
المستوى األعلى. واستنادا  الراعية (المعروف أصال كمدير أو وصي) لرموز البلدان بنطاق

في صنع القرار والمضي قدما مع  ICANNإلى الممارسة المتبعة، يشارك مجلس إدارة 
  ھذه الطلبات كخطوة أولى من ھذه العملية متعددة الخطوات.

 بعد الخدمة من AN. النطاق بسحب تقضي اقتراحھا تم خطة بدراسة كذلك االقتراح يقضي
  .مناسبة جديدة نطاقات إلى خدماتھم ترحيل الحاليين للمسجلين تتيح مناسبة انتقالية فترة

  
  مشاورته؟ تمت اآلخرين أو المساھمين ِمن َمن

في دورة تقييم طلب التفويض مع مقدم الطلب والمشغل  ICANNيتشاور طاقم عمل 
الحالي (إذ كان سريان القرار) واألطراف األخرى المباشرة ذات الصلة.. وعمال بسياسة 

ICANN  في حفظ طلبات تغيير منطقة الجذر غير الكاملة، لم تجِرICANN  مشاورات
  مفتوحة في ھذا الشأن.

  
   المجتمع؟ أثارھا التي القضايا أو المخاوف ھي ما

 وسيتم .القانون ھذا مع تماشيا العام التقرير داخل أثيرت قد قضايا أو مخاوف أية نشر سيتم
 حال في /http://www.iana.org اإللكتروني IANA موقع على التقرير ھذا نشر

 قرار عقب ذلك يكون ما وعادة بنجاح، الجذر منطقة تغيير لطلب النھائية المعالجة اكتمال
  .شھرين إلى بشھر المجلس

  
  بمراجعتھا؟ المجلس قام التي الھامة المواد ھي ما

ضد مجموعة متنوعة من معايير المصلحة العامة.. وتشمل  يشارك المجلس في تقييم طلبات
ھذه المعايير إقامة رمز الدولة وأن يكون صالحا (على سبيل المثال أن يكون مدرجا في 

)؛ تعيين المدير المقترح الذي يدعمه مجتمع اإلنترنت ISO 3166-1قائمة معايير 
 التزاما المقترح المدير تعيين وعمليا؛ فنيا الكفء المقترح المشغل تعيين وكذلك المحلي؛
 عادلة بطريقة العمل يدير الذي المقترح المدير تعيين المحلي؛ القانون إلى واستنادا
 عمليات نقل فيھا يتم التي للحاالت استعدادا موضوعة مناسبة خطة وإنشاء ومنصفة؛
 القوانين مع قيتواف العمل أن وإثبات للنطاق؛ للمجال الحالي االستقرار على للحفاظ التشغيل
 مقدم من يطلب العمل، طاقم بھا يقوم التي التصنيف عملية وأثناء. السارية المحلية واللوائح
 المعلومات تقدم كما .المختلفة الجوانب ھذه لدعم المواد من متنوعة مجموعة تقديم الطلب
 للمجلس األخرى العمل طاقم وأبحاث الداعمة المواد ھذه من بالموضوع الصلة وثيقة
  .عليه الموافقة تمت الذي الطلب تنفيذ نھاية في عام تعليق في وتنشر
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  اإلدارة؟ مجلس لدى األھمية ذات العناصر ھي ما
 لتفويض األساسية بالمبادئ صلة ذات العام، التقرير في الواردة العناصر المجلس يعتبر
  .سابقا عليھا والمنصوص الدولة رمز نطاق

  
  إيجابية؟ أو يةسلب مجتمعية تأثيرات ھناك ھل
 معايير تلبي والتي الدولة رمز نطاق اسم مديري من المناسب الوقت في الموافقة تعد

 المحلية والمجتمعات الشاملة، ICANN مھمة نحو إيجابيا تأثيرا المختلفة العامة المصلحة
  . الدولة رمز من األعلى المستوى نطاقات أجلھا من صممت التي

  
(خطة إستراتيجية، خطة تشغيل،  ICANNعواقب على  ھل ھناك تأثيرات مالية أو

  موازنة)؛ و/أو على المجتمع و/أو على العامة؟ 
 وظائف من جزءا DNS بـ الخاصة الجذر منطقة في الدولة رمز تفويضات إدارة تعد

IANA، بعد ما نفقات على ملحوظ تغيير أي في التفويض ممارسة تتسبب أال ويجب 
 التشغيل لعمليات المالي التأثير بتقييم تقوم أن ICANN اختصاص من فليس. التخطيط
 المشغل أن ضمان من بدال الدولة، داخل الدولة لرمز األعلى المستوى لنطاقات الداخلية
 عن يراقب أن اإلنترنت لمجتمع تسمح أن شأنھا من مناسبة آليات لديه المجتمع على القائم
  .للنطاق الحالي التشغيل كثب

 
   ؟DNS بـ تتعلق مرونة أو استقرار أو أمن ياقضا أي توجد ھل
 للموافقة ICANN تسعى الدولة، رمز من األعلى المستوى نطاق بتفويضات يتعلق فيما
 وأن مرٍض، نحو على المعقولة المخاوف معالجة تتم حيث الطلبات تلك مثل على فقط

 تكون أن يجب حيث ،والتشغيلية الفنية الكفاءة من كاف مستوى المقترح الجديد المدير يظھر
  .للغاية ضئيلة المخاوف تلك

  

  تنفيذي رئيس عن البحث لجنة عضوية على الموافقة .2

، أنه سيستمر في رئاسته 2011أغسطس  16وحيث إن السيد رود بيكستروم كان قد أعلن، بتاريخ 
وشغله منصب الرئيس التنفيذي لھا حتى نھاية فترته الرئاسية التي ستنتھي  ICANNلمجلس 

  .2012يوليو  1ريخ بتا

كان قد ناقش خطة خالفة الرئيس التنفيذي في اجتماع المجلس بتاريخ  ICANNوحيث إن مجلس 
  .2011 سبتمبر 17

قد أعطى توجيھاته إلى لجنة حوكمة المجلس والتي بمقتضاھا يتم  ICANNوحيث إن مجلس 
العمل اإلداري لعملية اقتراح قائمة مؤقتة من المرشحين من أعضاء المجلس لتتألف منھا لجنة 

  البحث عن رئيس تنفيذي ليقوم المجلس بدراستھا في اجتماعه التالي.
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وحيث إن جميع أعضاء المجلس الحاليين والمرتبطين بھم، بما في ذلك األعضاء القادمون، قد 
أعلنوا دون تحفظ أنھم لن يترشحوا لشغل منصب الرئيس التنفيذي ولن يوافقوا على شغله متى 

   ھم.عرض علي

) بأال يتم النظر في طلب ترشح أي عضو حالي أو قادم 2011.10.11.07(رقم  قرار اتخاذ تم
من أعضاء المجلس أو المرتبطين بھم لشغل منصب الرئيس التنفيذي خالل عملية االختيار الحالية 

  للرئيس التنفيذي.

لى توصية لجنة حوكمة وحيث إن ما يلي من األعضاء ھم أعضاء المجموعة المقترحون ، استناًدا إ
  المجلس ووفق التنقيحات التي جرت من طرف المجلس:

  ستيف كروكر

  جورج سادوسكي

  برتراند دي ال شابيل 

  اريكا مان 

  كريس ديسبين 

  شيرين شلبي 

  راي بلزاك

  ر. راماراج 

) بموافقة المجلس على عضوية لجنة األعمال اإلدارية 2011.10.11.08(رقم  قرار اتخاذ تم فقد
  مليات البحث عن رئيس تنفيذي.لع

) بأن يتم تعيين السيد جورج سادوسكي رئيًسا للجنة 2011.10.11.09(رقم  قرار اتخاذ وتم
  البحث عن رئيس تنفيذي.
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  2011.10.11.09 – 2011.10.11.07حيثيات القرارين 

 بھدف وتطويرھا التنفيذي الرئيس خالفة لعملية التخطيط بدأ قد ICANN مجلس كان
 للمجلس يتيح أن شأنه من الشأن بھذا عمل لجنة إنشاء .القيادة انتقال عملية في دةالمساع
 إلى باإلضافة مجمله، في المجلس إلى منتظم بشكل التقارير رفع مع العملية ھذه تنسيق
 الرئيس خالفة عملية حصول .العملية ھذه في المجتمع مشاركة أمام المتاحة الفرص
 مواصلة في المنظمة يساعد أن شأنه من المناسب وقتال في ICANN لمجلس التنفيذي
 أي العمل لجنة إلنشاء يكون ولن .واستقراره DNS نظام أمان على اإلشراف في عملھا
 ستتطلب العملية من األخيرة المراحل أن من الرغم على ،ICANN مجلس على مالي تأثير
  .الموارد بعض تخصيص األرجح على

  


