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 جدول أعمال الموافقة: .1
 

 تقرر بموجب مايلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة هذا:

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 

)، أن يوافق المجلس على محاضر اجتماع 2013.10.23.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2013سبتمبر  28بتاريخ  ICANNمجلس إدارة 

 SSACتعيين تشياودونغ لي وكارلوس مارتينيز في  .ب 

) قد قامت بمراجعة عضويتها وتقوم SSACحيث أن لجنة األمن واالستقرار االستشارية (
 آلخر.بعمل التعديالت من آن 

 
، من مجلس اإلدارة ضرورة SSACتلتمس، بالنيابة عن  SSACوحيث أن لجنة عضوية 

 .SSACتعيين تشياودونغ لي وكارلوس مارتينيز في 
 

) أن يعين مجلس اإلدارة تشياودونغ لي 2013.10.23.02تقرر بموجب القرار رقم (
 .SSACوكارلوس مارتينيز في 

 2013.10.23.02حيثيات القرار 

SSAC ي مجموعة متنوعة من األفراد الذين مكنوا هSSAC  بخبرتهم في بعض المسائل
وقد استعانت اللجنة منذ تأسيسها بأفراد  المعينة من الوفاء بميثاقها التأسيسي وتنفيذ مهمتها.

ذوي معرفة وخبرة هائلتين في المجاالت الفنية واألمنية التي تعتبر حيوية ألمن واستقرار 
 لخاص باإلنترنت.نظام اسم النطاق ا

  
واستمر عمل اللجنة كهيئة منافسة تعتمد على خبراء معنيين بمادة البحث وافقوا على تقديم 

  وقتهم ونشاطهم تطوعاً لتنفيذ مهمة اللجنة.
 

 2012يناير  31، ولكنه استقال في 2010يوليو  25في  SSACتم تعيين السيد لي في 
في وقت مبكر من هذا  باسيفيك آسيا. كنائب رئيس عن منطقة ICANNلالنضمام إلى 

كما يتولى  .CNNIC ليتولى منصب المدير التنفيذي لـ ICANNالعام، غادر السيد لي 
). يتمتع السيد لي بخبرة وفهم CNICمنصب أستاذ أبحاث في أكاديمية العلوم الصينية (

واسعين لمنطقة باسيفيك آسيا، وخاصة الصين، باإلضافة إلى كفاءة فنية واسعة في مجاالت 
 . SSACاهتمام 
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كما يعمل أستاذاً مساعداً  .LACNICيعمل السيد مارتينيز حالياً مديراً لألمن واالستقرار في 

 ريبابليكا في مونتيفيديو في األورغواي.في كلية الهندسة في جامعة يونيفيرسيداد دي ال 
يتمتع السيد لي بخبرة وتجربة فنية واسعة من منطقة باسيفيك آسيا، باإلضافة إلى خبرة في 

  ).RIRsسجالت اإلنترنت اإلقليمية (
 

 علًما بأن هذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية وال تتطلب تعليقات عامة.

 الشكر إلى فاندا سكارتيزيني SSACتقدم  .ج 
 

االستشارية لألمن واالستقرار في  ICANNحيث أنه، تم تعيين فاندا سكارتيزيني في لجنة 
 .2013ديسمبر  31لفترة تنتهي في  2013يناير  25

 
تقديم الشكر والعرفان إلى فاندا سكارتيزيني على جهودها في  ICANNوحيث أنه، تود 

 ا في اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار.خدمة المجتمع أثناء عضويته
 

) توجيه التقدير العميق من مجلس اإلدارة 2013.10.23.03تقرر بموجب القرار رقم (
أثناء فترة عضويتها في اللجنة االستشارية  ICANNإلى فاندا سكارتيزيني على خدمتها لـ 

 التوفيق في حياتها المستقبلية.لألمن واالستقرار كما يتمنى مجلس اإلدارة للسيدة سكارتيزيني 
 

 علًما بأن هذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية وال تتطلب تعليقات عامة.

 2013.10.23.03حيثيات القرار 

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

 

 IDN ccPDPإلى مجلس اإلدارة،  ccNSOاستالم تقرير  .د 
 

عملها لوضع توصيات السياسة المتعلقة بقسم سالسل أسماء  ccNSOحيث أنه، أنهت 
 ) وتضمين مدراءIDN ccTLD(أو  IDNنطاقات المستوى األعلى لرموز الدولة 

IDN ccTLD  فيccNSO مع توصيات سياسة تم تبنيها من قبل ،ccNSO  10في 
 .2013أبريل 
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المحددة في اللوائح الداخلية، أعدت  ccNSOوحيث أنه، وفقاً لعملية وضع سياسة 
ccNSO .تقريراً إلى مجلس اإلدارة يتعلق بتلك التوصيات 

 
)، يستلم مجلس اإلدارة التقرير النهائي 2013.10.23.04تقرر بموجب القرار رقم (

 .IDN ccNSOحول عملية وضع سياسة  2013في سبتمبر  ccNSO لـ
 

، GAC)، ينبغي تقديم إشعار رسمي إلى 2013.10.23.05تقرر بموجب القرار رقم (
عن طريق رئيس مجلس اإلدارة، بهدف تحديد أن مجلس اإلدارة ينوي النظر بتوصيات 

 في بيونيس آيريس. ICANNالسياسة في أول اجتماع محدد عادي له بعد اجتماعات 

 2013.10.23.05 – 2013.10.23.04حيثيات القرارين 

يؤشر إقرار مجلس اإلدارة باالستالم إلى المجتمع أن مناقشة توصية السلوك هي جزًءا 
. بحسب لوائح ICANNأساسًيا من الحفاظ على مساءلة وشفافية عملية صنع القرار في 

ICANN  الداخلية، الملحق ب: عمليةccNSO  لوضع السياسة(ccPDP) أ، 15، القسم
في أسرع وقت ممكن بعد تلقي  ccNSOمناقشة توصية يجب أن يجتمع مجلس اإلدارة ل

تقرير مجلس اإلدارة، مع مراعاة إجراءات نظر مجلس اإلدارة. إن فترة السماح إلشعار 
بتقديم المشورة حول أمور السياسة الناشئة عن  GACاللجنة االستشارية الحكومية يقر بدور 

ccNSOة.، كما هي مبينة في الملحق ب من اللوائح الداخلي 
 

ومن غير المتوقع أن يكون هناك تأثيرا ماليا جاء هذا القرار كما أنه لن يكون هناك تأثير 
 على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق جراء هذا القرار. 

 
 علًما بأن هذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية وال تتطلب تعليقات عامة.

 

 جدول األعمال الرئيسي: .2

 لمدير التنفيذيتحديث من ا .أ 
 

 لم يتم اتخاذ أي قرار.

 AOB .ب 
 

 لم يتم اتخاذ أي قرار.
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