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رغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير، فقد . wordملف /فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي: مالحظة
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 ICANNالسيدات والسادة، هال تفضلتم بالجلوس إلى مقاعدكم، لكي نبدأ اجتماع مجلس إدارة  >>

البداية، ومن ثم، أطلب منكم مرة أخرى التكرم  باإلضافة إلى جزء مثير جًدا ورائع في

 .بالجلوس إلى مقاعدكم

مرة أخرى، السيدات والسادة، يرجى التفضل بالجلوس على المقاعد المخصصة لكم، لكي 

  .يتسنى لنا بدء اجتماع مجلس اإلدارة

لشكر وفي هذه المرة، سوف نقدم العرفان وا .ولدينا قسم رائع في اجتماع مجلس اإلدارة اآلن

إلى المتطوعين على ما أمضوه من ساعات طوال وجهود رائعة في سبيل األعمال الخاصة 

وأود أن أقدم لكم، محلل السياسات األول وعضو لجنة سياسات . واإلنترنت ICANNبـ

ICANN والمجتمع، كارلوس رايس. 

 

 . شكًرا لك، نانسي :كارلوس رايس

مة ألصحاب المصلحة المتعددين على وتطورها كمنظ ICANNيعتمد نمو  .طاب مساؤكم

ففي الواقع، تتمّثل ثروتنا الحقيقية في الوقت الذي يمنحنا إياه  .المشاركة المستمرة في مجتمعنا

 .ICANNأعضاء المجتمع وفي التزامهم بعمل 

العامة، يعبر مجلس اإلدارة  ICANNومن الناحية التقليدية في كل اجتماع من اجتماع 

واليوم نقدم واجب الشكر  .م لقادة المتطوعين الذين تنتهي فترة عملهموالمجتمع على شكره

قادة على ما قدموه من إسهامات للمجتمع، ولمجموعات العمل وجهودهم  10والتقدير إلى 

ويشملون كل من ديفيد أركهولد، على عمله رئيًسا لمجموعة عمل  .الخاصة األخرى في عملهم

دماك، لعمله عضًوا مصوًتا في دائرة األعضاء غير مراجعة المناطق الجغرافية، ورفيق 

الجديدة  gTLD، وآفري دوريا، لعمله رئيًسا لمجموعة عمل NomComالمصوتين بلجنة 

، وخوسيه APRALO، وهولي رايك، لعملية رئيًسا لمنظمة At-Largeالتابعة للجنة 

سكرتيًرا لمنظمة ، وسيلفيا هيرلين اليت، لعملها LACRALOفرانسسكو آرك، لعمله رئيًسا 
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LACRALO من ،ccNSOراؤول مايير، لعمله مستشاًرا لـ ،ccNSO ومن ،GNSO ،

 .كريس تشابلو عن عمله نائًبا لرئيس دائرة مستخدمي األعمال التجاريين

 . وكل الحاضرين هنا في هذا االجتماع ظاهرين في صورة فوتوغرافية

اليوم في االحتفالية في الذاكرة، آلين  GNSOكما نوجه التقدير والشكر أيًضا إلى عضوين في 

 . بيرانجر وجون بينج

لور ليمينيور، رئيس دائرة المخاوف التشغيلية غير الربحية، لكي تقدم لنا -وأدعو اآلن ماري

 .مالحظات إجالالً واحتراًما آللين بيرانجير

 

 . شكًرا :لور ليمينيور-ماري

بوقت قصير بعد صراع طويل  2013نة في فقد توفي آلين بيرانجير فجأة قبل عيد رأس الس

في بكين العام  ICANNوالمرة األخيرة التي رأينا فيها آلين، كانت أثناء اجتماع  .مع المرض

 .الماضي في شهر أبريل

ولن ننساه أبًدا، ولن ننسى ابتسامته، وشغفه أثناء إجراء العصف الذهني حول الخطط الخاصة 

بأسابيع، تلقيت اتصاالً هاتفًيا ذكري كم أن الحياة ال تدوم  وبعد ذلك. لألشهر القادمة NPOCبـ

وبالنسبة للعديد منا في المجتمع، فقد أكثر من رئيس لنا وأكثر من مجرد الرئيس األول . ألحد

 .NPOCالمنتخب لـ

وكان آلين بحق شخًصا فريًدا، فقط لما كان يتمتع به من قلب خاص . فقد أصبح صديًقا مقرًبا لي

 .جًدا

وإنه لشرف لي أن كنت . أعطانا الكثير من األسباب في أن نكون ممتنين وأن نحتفي بحياته وقد

 . وسوف نفتقده بشدة لكن سنتذكره بشغف. صديقه ذات يوم

 .شكًرا جزيالً 

 ]تصفيق حار [ 
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  .لور-شكًرا، لك ماري : كارلوس رايس

يقدم لنا مالحظات تكريًما أدعو اآلن الدكتور بروس تونكين، نائب رئيس مجلس اإلدارة، لكي 

 .لجون بينج

 

 . شكًرا  :بروس تونكين

وكان  GNSOعندما كان رئيًسا لمجلس  GNSOفيما يخص جون بينج، فقد التحق بمجلس 

من المعينين من لجنة الترشيح، ومن بين أهداف لجنة الترشيح استقدام الموظفين من خارج 

 . من ذوي الخبرات واألفكار الجديدة ICANNمجتمع 

الجديدة وكنت أيًضا  gTLDوفي هذا الوقت، كنا في منتصف عملية وضع توصيات سياسة 

 .أترأس هذه العملية

وقد قام جون بمساهمة كبيرة، في حقيقة األمر، بالنسبة لتأسيس العديد من آليات المنازعات 

ى أن يصمم، وقد كانت له القدرة عل. الجديدة gTLDالمتعددة التي لديكم اليوم هنا في برنامج 

من منظور قانوني ومن واقع خبراته، الفوارق بين فض المنازعات والوساطة والتحكيم، وكيفية 

استخدام هذه اآلليات الخاصة بالمنازعات في المنتديات المختلفة، ومن واقع هذه الخبرة فقد قاد 

 .الجديدة gTLDبالفعل إطار عمل لعمليات الحماية التي أقيمت في برنامج 

 .أود أن أتوجه بالشكر له وإحياء ذكراه على مشاركته العظمية في ذلك الوقتلذلك 

 ]تصفيق حار [ 

 

 . شكًرا جزيالً لك، بروس : كارلوس رايس

أود أن أدعو اآلن الدكتور ستيفن كروكر، رئيس مجلس اإلدارة، لكي يقدم لنا مالحظات حول 

 .برنامج تقدير المتطوعين
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 .شكًرا : ستيف كروكر

 ] ضحك [

لقد قيل ما قيل، والتركيز هنا على أهمية معاودة ذكر إسهامات المتطوعين مراًرا وتكراًرا  ،ال

ألنه الشيء الذي يجعل هذا المجتمع متماسكاً وفي الحقيقة جزء من مجتمع اإلنترنت بالكامل، 

ي كروح جماعية، مختلفة تماًما وثورية مقارنة باألنواع األخرى من المجتمعات التي نشأت ف

 . صناعات االتصاالت قبل هذا، وال تزال تخترق هذا العالم

إنها فحوى العملية المتكاملة التي تبدأ من التفاصيل الدقيقة وصوالً إلى العموميات باإلضافة إلى 

 .الشمولية كما أنها تبعث فينا طاقة وتنوًعا وابتكارية وتحافظ على استدامتنا

 .شكًرا. تابعوا اإلنجازات. يعأتقدم بخالص الشكر لكم نيابة عن الجم

 ]تصفيق [ 

 

، الدكتور ستيفن ICANNواآلن، أيها السيدات والسادة، برجاء الترحيب برئيس مجلس إدارة  >>

 .كروكر

 

حسًنا، أنا لم أنتقل بعيًدا في حقيقة األمر، لذلك ال داعي للرحيب بي مرة أخرى، لكن هذه نقلة  :ستيف كروكر

شركة لهؤالء األفراد على ما قدموه من خدمات، األمر اآلخر الذي أود جيدة ذلك أننا نتقدم بال

مشاركته معكم هو اإلقرار والتعبير عن االمتنان لشخصين والتي ال تزال أعمالهما متواصلة 

 .وبعدة طرق

ربما تكونوا قد الحظتم أننا أجرينا تعديالً فيما يخص مدة العمل في مجلس اإلدارة وقد قمنا 

لكي تبدأ وتنتهي خالل الجمعية العمومية  --اة جميع فترات العمل لكي تتزامن مع بتعديل ومحاذ

 .السنوية في االجتماع الرسمي األخير من السنة التقويمية

أو أشخاص  ALACوقد كان النظام السابق عبارة عن اختيار من ممثلين عن منظمة الدعم و

نظر التوازن الجغرافي، ما الذي كانوا  في بداية العام من أجل إطالع لجنة الترشيح، من وجهة

يتعاملون معه، وقد كنا نقوم بتعيين هؤالء األشخاص الذين تم انتخابهم بالقرب من الوقت الذي 
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تم اختيارهم فيه، وهذا يعني أنهم وصلوا في منتصف العام وأن ما سبقوهم غادروا مناصبهم في 

 .منتصف العام

هذا األمر غير مالئم بالمرة، وكما قلت، لقد قمنا اآلن  وعلى مدار عدة سنوات، توصلنا إلى أن

 .بمحاذاة فترات العمل لكننا تركنا توقيت الترشيح كما هو

وحيث كان األمر ناجًحا، هذه هي المرة األولى على اإلطالق التي يكون لدينا شخص جديد تم 

تدل على تعيين شخص اختياره ويتم تأجيل مدة عمله حتى الخريف، لذا لدينا هذا التجديد المع

 .سينتظر فترة طويلة من الوقت

 . لذلك أود أن أشير إلى اثنين من االختيارات التي نلم بها --أود 

 .أجل. هال تفضلت بالوقوف لحظة، كريس. ccNSOتم اختيار كريس ديسيبان بمعرفة 

 ]تصفيق [ 

  --وربما تكون قد سمعت األخبار، لن ريناليا عبد الرحيم 

 .شكًرا. سم بشكل صحيح وهل أنت بالخلف في مكان ما؟ برجاء الوقوفهل أنطق اال

 ]تصفيق [ 

 . وسوف تشاركنا بشكل رسمي في خريف هذا العام ALACتم اختيارها من  --

وكما هو الحال في ممارساتنا القياسية، فإننا نحاول استقدام األعضاء المعينين حديًثا في مجلس 

 .اإلدارة مبكًرا في العملية

منظور قانوني، فإنهم أعضاء مراقبين بشكل فعال لكننا نشركهم في العملية الكاملة  ومن

التفاقيات السرية واالستقراء وما إلى ذلك ونحاول استقدامهم على وجه السرعة على الفور، إذا 

 .تفضلتم

 .لذا نتطلع شوقاً إلجراء التغييرات

بصفة  --ل وجودي في مجلس اإلدارة وأود أن أستغ. علًما بأن مجلس اإلدارة يعمل بشكل سلس

أو بأخرى لمدة طويلة بشكل محرج، وكما هو بالحال بالنسبة لكل مؤسسة، فإن األمر يمر 

 .بدورات مختلفة ونحن نؤدي دورنا بشكل جيد للغاية، كما أدعي
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 .سوف نتحرك على الفور إلى األعمال الرسمية -سوف ننتقل  --وبهذا األمر، سوف نقوم 

وسوف نجتمع هنا في سنغافورة في . ICANNلدعوة لعقد اجتماع لمجلس إدارة وقد وجهت ا

وقد قمنا بنشر جدول أعمال يتألف من عدد من البنود على جدول أعمال . 2014مارس  27

الموافقة الخاص بنا، والشكل الرسمي لجدول أعمال الموافقة يتم في أن نقوم بذلك من خالل 

ألي مدير ألي سبب من األسباب، ودون أي مطلب  --ي شخص الموافقة باإلجماع، وإذا كان أل

بالتبرير، القدرة على سحب أي شيء من جدول أعمال الموافقة ورأينا أن ذلك موجود بالكامل 

 .في جدول األعمال الرئيسي، وبعد ذلك تكون لدينا بعض البنود على جدول األعمال الرئيسي

نود المدرجة في جدول أعمال الموافقة وبعد ذلك سيقوم العديد منا بقراءة الب --سوف أقوم 

 .سوف نجري عملية موافقة فردية عليها

 2014فبراير  7وأوجه الدعوة اآلن إلى جون جيفري لقراءة المحضر، باختصار، الخاص باجتماع 

 .2014فبراير  17و

 

 ).بعيًدا عن الميكروفون( >>

 

 ماذا؟ :ستيف كروكر

 

 ).بعيًدا عن الميكروفون( >>

 

 .شكًرا. أوه، سأنادي على أسماء الحضور من القائمة :ستيف كروكر

 

 ).بعيًدا عن الميكروفون( >>
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 .أعتذر. شكًرا. نعم --إنه فقط  :ستيف كروكر

إذن، نعم، اسمحوا لنا أن ننادي األسماء من واقع القائمة ونتأكد من أن لدينا العدد الكافي من  

 .الحضور هنا إلجراء األعمال

 من أنت، برجاء التعريف بنفسك؟. سوف نبدأ بكحسًنا،  

 

 .سيبستيان باتشوليه : سيبستيان باتشوليه

 

 .هيذر درايدن : هيذر درايدن

 

 .إيريكا مان : إيريكا مان

 

 .برونو النفين : برونو النفين

 

 .فورتي-أولجا مادروجا : فورتي-أولجا مادروجا

 

 .راي بلزاك : راي بلزاك

 

 .نكينبروس تو : بروس تونكين

 

 .واي-كيو : واي وو-كيو
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 .رام موهان : رام موهان

 

 .ستيف كروكر : ستيف كروكر

 

 .بيل غراهام : بيل غراهام

 

 .سوزان وولف : سوزان وولف

 

 .كريس ديسيبان : كريس ديسيبان

 

 .شيرين شلبي : شيرين شلبي

 

 .جورج سادوسكي : جورج سادوسكي

 

 .جون سوينينن : جون سوينينن

 

 .مايك سيلبر  :مايك سيلبر

 

 .غونزالو نافارو : غونزالو نافارو
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 .فادي شحاده : فادي شحاده

 ال أعرف ما إذا كان وولفجانج كالينووتشر معنا على الهاتف أم ال؟ :ستيف كروكر

 .ال يبدو ذلك

 السيد جيفري، االستشاري الخاص بن، هل حققنا النصاب القانوني؟ 

 

 .نعم، بالفعل، سيدي :جون جيفري

 

 .وأكرر شكري لك، سيبستيان. شكًرا :ف كروكرستي

 جون جيفري، هل يمكنك أن تقدم لنا ملخًصا لمحضر االجتماع؟. حسًنا

 

 .بالتأكيد يمكنني قراءة القرار   :جون جيفري

 2014فبراير  7إذن هذه هي الموافقة على محضر مجلس اإلدارة لالجتماع المنعقد في  

، والقرار يتمثل في الموافقة على نشر مجموعة 2014فبراير  17واالجتماع المنعقد في 

 .المحاضر هذه

 

 .وقد تم نشر هذه المحاضر. شكًرا :ستيف كروكر

، والذي يمثل vg.واي، أدعوك لقراءة القرارات فيما يتعلق بعمليات إعادة تفويض نطاق -كيو

 .، والذي يمثل زامبياzm.جزر فيرجين البريطانية وإعادة تفويض نطاق 

 

، أن راجعت IANAبموجب عقد وظائف  ICANNتقرر كجزء من ممارسة مسؤوليات  :اي ووو-كيو

ICANN  وقّيمت طلب إعادة تفويض نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة.vg  إلى الهيئة
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تبين الوثائق أنه تم اتباع اإلجراءات . التنظيمية لالتصاالت في جزر فيرجين البريطانية

 .الصحيحة عند تقييم الطلب

من لوائح  5.2، القسم 3تقرر بأن يصدر مجلس اإلدارة توجيهات بأنه بموجب المادة  

ICANN  الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو

التقرير المبدئي أو محضر االجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها 

 .بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية حتى السماح

 

 .شكًرا جزيالً  :ستيف كروكر

 --رام، أدعوك لقراءة  

 

 --ستيف   :راي بلزاك

 

 .أنا أتأخر خالل األسبوع بالنسبة لي. عذًرا. حسًنا. لم أنتهي .أوه، أنا آسف :ستيف كروكر

 

 .مرة أخرى :واي وو-كيو

 

 .شكًرا :ستيف كروكر

 

 .حسًنا :ووواي -كيو

، كجزء من ممارسة 2014تقرر، بموجب القرار الصادر في السابع والعشرين من مارس  

وقّيمت طلب إعادة تفويض نطاق  ICANN، راجعت IANAمسؤولياتها بموجب عقد وظائف 
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تبين . إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في زامبيا zm.المستوى األعلى لرمز الدولة 

 .ه تم اتباع اإلجراءات الصحيحة عند تقييم الطلبالوثائق أن

، أن يصدر مجلس اإلدارة توجيهات بأنه 2014مارس  27تقرر بموجب القرار الصادر في  

الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3بموجب المادة 

أو محضر االجتماع في الوقت الحالي بسبب  مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي

 .الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية

 .لقد انتهيت 

 

 .أعتذر مرة أخرى. شكًرا :ستيف كروكر

 .، االستشارة الخاصة بتصادم األسماءSAC062، )د(1وأدعو رام إلى قراءة القرار  

 

 .شكًرا لك، ستيف :ام موهانر

لدى ) SSAC(، قامت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 2013نوفمبر  12وحيث إنه في 

ICANN  بنشرSAC062 : مشورةSSAC  فيما يتعلق بتخفيف مخاطر تعارض األسماء

)SAC062 .( حيث إنه فيSAC062 تقضي مشورة ،SSAC  بدمج القرارات األخيرة

الجديدة فيما يخص مخاطر تعارض األسماء، كما توفر  gTLDنة برنامج التي اتخذتها لج

لتخفيف المخاطر الناتجة  ICANNتوصيات ونصائح محددة للقيام بمزيد من العمل من جانب 

 .عن تعارض األسماء

وحيث إن، مجلس اإلدارة قد اعتمد في السابق قراًرا يقر باستالم والحصول على نصيحة 

SSAC  فيSAC062 ه رئيس ويوجICANN  ومديرها التنفيذي بإجراء عملية تقييم

وتقديم توصية إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بقبول تلك  SAC062للنصيحة الواردة في 

كما وجه مجلس اإلدارة بإجراء عملية تقييم لجدوى وتكاليف تنفيذ النصيحة باإلضافة . النصيحة

فيذ عالية المستوى للتقييم من خالل مجلس إلى تقديم خطة تنفيذية بمواعيد محدد ومراحل تن

 .يوم اعتباًرا من اعتماد القرار 120اإلدارة بما ال يقل عن 
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، SAC062التي تحتوي على  SSACوحيث إن مجلس اإلدارة قد نظر في نصيحة 

 .باإلضافة إلى جدوى وتكاليف تنفيذ النصيحة

أن يوجه رئيس و SAC062في  SSACفقد تقرر، أن يعتمد مجلس اإلدارة نصيحة 

ICANN  ومديرها التنفيذي، أو من يعينه، من أجل مواصلة تنفيذ التوصيات فيSAC062. 

 

 .شكًرا جزيالً  :ستيف كروكر

، مجموعة عمل تنفيذ توصية مجلس )هـ(1أدعو اآلن بيل جراهام لقراءة القرار رقم  

 .GAC/اإلدارة

 

 .شكًرا لك، ستيف :بيل غراهام

قام مجلس اإلدارة بتشكيل مجموعة عمل تنفيذ  ،2011.09.17.10 حيث إنه، في القرار رقم

، والتي ُعهد بها مع قيادة تنسيق BGRI-WGأو مجموعة  GAC-توصية مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة مع اللجنة االستشارية الحكومية، على سبيل المثال ال الحصر، بتنفيذ التوصيات 

 . ATRTالشفافية األول أو من فريق مراجعة المساءلة و GACذات الصلة بـ

الثاني قد قدم تقريره النهائي وتوصياته إلى مجلس اإلدارة في الحادي  ATRTوحيث إن فريق 

 . 2013والثالثين من ديسمبر 

 .وتفاعالته GACيحتوي على توصيات فيما يتعلق بعمليات  ATRT2ويحث إن تقرير فريق 

 BGRI-WGتم تمديد فترة عمل مجموعة وحيث إن لجنة حوكمة مجلس اإلدارة قد أوصت بأن ي

ذات الصلة  ATRT2حول تنفيذ توصيات  GACمن أجل قيام مجلس اإلدارة بالتنسيق مع 

 .والتي اعتمدها مجلس اإلدارة GACبـ

تشمل أعضاء مجلس  BGRIبأن العضوية الحالية في مجموع عمل  BGCوقد أوصت لجنة 

جراهام رئيًسا مساعًدا، باإلضافة إلى رئيس كريس ديسيبان، وبيل : اإلدارة اآلتية أسماؤهم

 .، وإيريكا مان، ورام موهان، وراي بلزاك ومايك سيلبرGACمساعد تحدده 
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يوافق مجلس اإلدارة على تمديد  --العدد الوارد  -- 2014.03.27تقرر بموجب القرار رقم 

لتي ، واGAC-عفًوا، مجموعة عمل تنفيذ مجلس اإلدارة -- BGRCفترة عمل مجموعة 

في اإلشراف على عملية تنفيذ توصيات  GACسيعهد إليها مهمة قيادة تنفيذ مجلس اإلدارة مع 

ATRT2 ذات الصلة بـGAC والتي يعتمدها مجلس اإلدارة. 

قد تمت  GAC-تقرر ما يلي، تعتبر فترة عمل مجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة

من الرؤساء المساعدين  ICANNبمجرد اتخاذ قرار وإخطار بذلك إلى رئيس مجلس 

 .قد انتهى GACذات الصلة بـ ATRT2لمجموعة العمل بأن عملها فيما يتعلق بتوصيات 

 

 . شكًرا :ستيف كروكر

 ICANN، وشكًرا للجهات الراعية الجتماع )ط(و) ح(، و)ز(، و)و(1سوف أغطي القرارات 

 .49رقم 

الشكر إلى فريق المترجمين الفوريين، توجيه  --عفًوا  --وقد وجهنا الشكر إلى المترجمين 

، 49رقم  ICANNوفريق اجتماعات الفعاليات والفنادق، وشكًرا للمضيفين المحليين الجتماع 

 .لألعضاء المغادرين --عفًوا  --كما قدمنا واجب العرفان والتقدير 

، VeriSign, Inc :يود المجلس أن يتوجه بالشكر للجهات الراعية التالية): و(1إذن القرار 

 Afilias، وسجل المصلحة العامة، وNCC Group، و.Iron Mountain, Incو

Limitedو ،Radix Registryو ،PDR Solutions ومجتمع ،.Asiaو ،NeuStar, 

Inc.و ،CentralNICودار مقاصة العالمات التجارية، و ،.Club Domains ،

 ARI Registry، و)CNNIC(، والمركز الصيني لمعلومات شبكة اإلنترنت Freenomو

Servicesو ،Uniregistry Corpو ،ZA Central Registryو ،ICANNwiki 

 .Aus Registry Pty, Limitedو

يعرب مجلس اإلدارة عن تقديره الشديد للكتاب والمترجمين الفوريين وفرق ): ز(1القرار 

 .جتماعبأكملهم على ما بذلوه من جهود لتسهيل سير اال ICANNالعمل الفنية، وموظفي 

كما يود المجلس تقديم الشكر لإلدارة والعاملين بفندق فيرمونت سنغافورة وسويسوتل ذا 

 . ستامفورد على مساعدتهم في توفير تسهيالت ومرافق رائعة إلقامة هذا الحدث
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وشكر خاص موصول لكل من كنعان الم، المدير األول لخدمات المؤتمرات، وشيووي تيو، 

 .ت المؤتمرات، وويندي تيو، مدير المبيعاتالمدير التنفيذي لخدما

ويود مجلس اإلدارة تقديم الشكر الموصول إلى هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات  ):ح(1القرار 

على دعمهم ) SGNIC(في سنغافورة ومركز معلومات شبكة سنغافورة ) IDA(واالتصاالت 

دكتور يعقوب بن والشكر الخاص موصول لل .في سنغافورة 49رقم  ICANNالجتماع 

 .إبراهيم، وزير االتصاالت واإلعالم في سنغافورة على دعمه لالجتماع ومشاركته فيه

 SGNICكما يعبر مجلس اإلدارة عن شكره للسيد ليونج كينج تاي، رئيس مجلس اإلدارة، 

 في) شعبة االتصاالت السلكية والالسلكية والبريد(المدير العام /ووكيل المدير التنفيذي األول

 .IDAهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

تقديم التقرير والعرفان إلى أعضاء المجتمع الذين رأيتموهم في االحتفالية  ):ط(1والقرار 

 .الكاملة في السابق

وهذا من شأنه إكمال جدول أعمال الموافقة وأدعو مجلس اإلدارة للموافقة عن طريق التصويت 

 .الصوتي

 .قول نعمكل ما يوافق ي

 ]ردود تأكيدية [ 

 هل من معارض؟

 ]صمت [  

 هل توجد حاالت امتناع عن التصويت؟

 ]صمت [  

 .شكًرا جزيالً 

 .ننتقل اآلن إلى جدول األعمال الرئيسي 
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أ، تشكيل ونطاق مجموعة عمل مجلس 2البند األول على جدول األعمال الرئيس هو البند 

وبهذه الطريقة، سوف ننتقل من  .ونكين لقراءة القرارأدعو بروس ت .اإلدارة حول لجنة الترشيح

 .هذا البند ونواصل عملية النظر الرسمي فيه

 

  .شكًرا لك، ستيف  :بروس تونكين

حيث إن مجلس اإلدارة قد تلقي في السابق التقرير النهائي لمجموعة عمل مراجعة إنهاء 

NomCom  اجعة خالل فترة والذي طالب بإجراء مر ،2010في الثاني عشر من مارس

  .ثالثة سنوات للمسائل ذات الصلة بتشكيل وحجم وتعيين واختيار مهام لجنة الترشيح

حيث إن مجلس اإلدارة قد وافق في السابق على تأسيس مجموعة عمل مجلس اإلدارة حول 

لجنة الترشيح بما يتفق مع الميثاق الذي أوصت به لجنة التحسينات الهيكلية التابعة لمجلس 

  .ارةاإلد

وحيث يرغب مجلس اإلدارة في توضيح الغرض من مجموعة عمل مجلس اإلدارة للجنة 

 .الترشيح في الميثاق المعتمد في السابق

وحيث قرر مجلس اإلدارة بأن العضوية في مجموعة عمل مجلس اإلدارة حول لجنة الترشيح 

 .سوف تتناولها لجنة حوكمة المجلس

رة بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم وحيث أوصت لجنة حوكمة مجلس اإلدا

جورج سادوسكي رئيًسا، ورام  :أعضاًء في مجموعة عمل مجلس اإلدارة حول لجنة الترشيح

 .موهان، وراي بلزاك، ومايك سيلبر

تقرر بموجب ذلك بأن يعتمد مجلس اإلدارة ميثاًقا معدالً لمجموعة عمل مجلس اإلدارة للجنة 

بأن الغرض من مجموعة عمل مجلس اإلدارة هو تنفيذ توصيات  الترشيح والذي يوضح

من أجل تناول حجم وتشكيل لجنة الترشيح ) 10التوصية (مجموعة عمل االنتهاء من المراجعة 

 .وعملية التعيين واالختيار في لجنة الترشيح

 وتقرر بموجب ذلك بأن يحدد مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم من أجل

جورج سادوسكي رئيًسا، ورام  :العمل في مجموعة عمل مجلس اإلدارة حول لجنة الترشيح

 .موهان، وراي بلزاك، ومايك سيلبر
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 .شكًرا جزيالً   :ستيف كروكر

أعلم أن الترتيب القياسي هو تمرير ذلك والتصديق عليه قبل قراءته، لكنني رأيت دائًما أن هذا  

وبعد الحصول على  .تمرير شيء لم يتم وصفه حتى اآلنمن الممارسات الغريبة جًدا عند 

  راي؟ .الموافقة بالمتابعة وبترتيب غير قياسي إلى حد ما، اسمحوا لي أن أطلب تمرير ذلك

 .شكًرا لك، شيرين وهل هناك تصديق؟ 

 هل من مناقشات؟ 

 . ]ال يوجد أي رد لفظي[  

 .كل ما يوافق يقول نعم .أدعو اآلن للتصويت 

 . ]ة جماعية بنعمموافق[  

وسوف أدعوك في أية لحظة إذا رغبت في تسجيل  .سيبستيان معترض هل من معارض؟ 

  .سبب

وكما هو المعتاد بالنسبة لنا، لكل واحد الحق  .شكًرا هل هناك أي امتناع عن التصويت؟ 

األصيل والواجب في حقيقة األمر في االعتراض على أي إجراء إذا لم يكن يوافق عليه أو 

ومن ممارساتنا المعتادة توفير الفرصة ألي شخص أن يدون أسبابه في السجل، إذا  .المتناعا

 .ال داعي لذلك .رغب في ذلك

 سيبستيان؟ 

 

 .شكًرا  :سيبستيان باتشوليه

يبدو أن االمتناع عن التصويت هو نفس التصويت ضد القرار طبًقا للقواعد  --كيف لنا  .حسًنا 

سوف  .اسمحوا لنا باالنتقال إلى الجزء األهم في هذه المسألة .دارةالخاصة بإجراءات مجلس اإل

يجب أن يكون  --أوالً، أعتقد أنه يجب علينا أن نسعى  .أصوت ضد هذا القرار لعدة أسباب

وأعتقد أننا لم نسعى للوصول  .رأينا باإلجماع أو يكون باإلجماع قدر اإلمكان في مجلس اإلدارة

 .إلى هذه الحالة
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وكما  .دائًما ما نطرح أسئلة أكثر من الالزم على نفس األشخاص --أعتد أننا نطلب  ثانًيا،

أو هناك قرارين تمت الموافقة عليهما أو اعتمادهما بمعرفة مجلس اإلدارة  --ترون، دائًما هناك 

 .فيما يخص نفس األشخاص

في مسائل أكثر  وثالًثا، أعتقد أن لجنة الترشيح في هذا الموضوع، يجب أن تقوم بواجباتها

 .شكًرا جزيالً على إصغائكم .عمومية وشمولية

 

 .شكراً جزيالً لك سيبستيان  :ستيف كروكر

وللتأكيد على أننا نؤكد على نقطة تقدير وجهات النظر، حتى وإن كنا ال نتفق جميًعا على نفس 

بما يدونه  أن نهتم --الموضوع، اسمحوا لي أن أطلب منكم في هذه الحالة الخاصة أن نتناول 

الكتبة والتأكد من أنه كامل ويطابق ما حاولتم قوله ألن عملية التدوين النصي، على الرغم من 

وفي هذه الحالة، أعتقد أنه يجب علينا أن  .أنها ذات جودة عالية جًدا، ال تكون مثالية دائًما

 .شكًرا .نحاول الحصول على تطابق تام لما قلتموه

 .وتم اعتماد القراروبهذا، تم تمرير اإلجراء 

وسوف أقرأ ذلك وبعد ذلك  .النهائية ATRT2ب، توصيات 2وسوف ننتقل اآلن إلى البند 

 .أطلب من شخص ما تمريره

تنظيم مراجعة لتنفيذها االلتزامات للحفاظ  ICANNحيث إن تأكيد االلتزامات يشترط على 

المساءلة والشفافية التي تضمن  على اآلليات القوية للتعقيبات العامة وتحسينها، باإلضافة إلى

مسئولة أمام  ICANNبأن نتائج علمية اتخاذ القرار الخاصة بها تعكس المصلحة العامة وأن 

 .سائر أصحاب المصلحة

، قد قدم تقريره النهائي إلى ATRT2وحيث إن فريق مراجعة المساءلة والشفافية الثاني، أي 

توصية والتي تحتوي على  12، والذي يحتوي على )النهائي ATRT2تقرير (مجلس اإلدارة 

 .2013ديسمبر  31العديد من األجزاء الفرعية في 

حتى  2014يناير  9قد تم نشره للتعليق العام من  ATRT2وحيث إن التقرير النهائي لفريق 

وسوف تعمل التعليقات العامة على إفادة إجراءات مجلس اإلدارة حيث  .2014مارس  15

 .ATRT2إلدارة في اتخاذ إجراء بخصوص توصيات يفكر مجلس ا
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باتخاذ إجراء في غضون ستة أشهر اعتباًرا من استالم  ICANNوحيث ُيلزم تأكيد االلتزامات 

 .2014يونيو  30أي بحلول  .ATRT2توصيات 

على عمله وتفانيه باإلضافة  ATRT2تقرر بأن يقدم مجلس اإلدارة الشكر والتقدير إلى فريق 

على تقديم مجموعة شاملة من التوصيات من أجل تحسين مستوى  ATRT2لفريق إلى الشكر 

 .ICANNمساءلة وشفافية 

على التعليق على توصيات  ICANNوتقرر بأن يوجه مجلس اإلدارة الشكر إلى مجتمع 

ATRT2  وسوف ينظر في هذه التعقيبات حيث إنها تأخذ إجراءات أخرى على هذه

 .التوصيات

لس اإلدارة من الرئيس والمدير التنفيذ من خالل من يعينهم، تزويد مجلس وتقرر بأن يطلب مج

اإلدارة بمقترح إلجراءات مجلس اإلدارة لكل من هذه التوصيات، وأيًضا متى ما كان ذلك 

عملًيا، خطط عمل وميزانيات أولية مقترحة للتوصيات باإلضافة إلى تقرير حالة حول الجهود 

 .مع األخذ في االعتبار كافة التعقيبات الواردةذات الصلة بكافة التوصيات، 

 وتقرر بأن يعتزم مجلس اإلدارة الرد على الفور على كل من هذه التوصيات بحلول

 .2014يونيو  30

 .شكًرا .بيل وما يرغب في المصادقة؟ .أولجا هل يود أي شخص تمرير هذا البند؟

ح األمس وقد تطرقت فيها إلى قدر من عقدنا جلسة صبا .أريد أن أقدم تعليًقا هل من مناقشات؟

التفاصيل حول طبيعة العملية خالل هذه الفترة، أي بعد تقديم التوصية لنا وقبل أن نتخذ قرارات 

 .حولها

 .وليدنا عملية دقيقة وشاملة للغاية .ونحن نأخذ األمر بشكل كبير جًدا على محمل الجد

وهي إجراء  .ن أننا نفهم ما تقوله كل توصيةوالعناصر الخاصة بهذه العملية تتمثل في التأكد م

 .فحص على مدى الوضوح

بمجرد أن نفهمها، هل هي مجدية،  --هل  --فنحن نتحرى من أجل التأكد مما إذا كان بإمكاننا 

الغرض من هذا العنصران هو التحلي  --وبعد ذلك نتطرق إلى  .وما إذا كنا سنختار تنفيذها

 .ي حالة من حاالت سوء التواصلبالسرعة ولكن مع التعرف على أ
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أما الخطوة الثالثة فهي تخصيص الموارد أو تقييم طبيعة الموارد التي قد تكون الزمة، ومقدار 

 .الوقت الذي ستستغرقه وأين تكمن المسئولية بالنسبة لعملية التنفيذ

كيفية  تقديم توصياتهم حول --وبعد ذلك تكون الخطوة الرابعة وهي أن نطلب من فريق العمل 

في مرحلة مبكرة من  GACالمتابعة واستخدام الكلمات االصطالحية التي نشأت من التفاعالت مع 

 .2ب أو 1أ، أو 1، والكلمات االصطالحية المفيدة هي تشفير كل واحدة منها مثل gTLDبرنامج 

 ب وهي القبول مع تعديالت تمثل بشكل نموذجي 1 .أ ويقصد بها القبول بدون أي تعديل1

اتفاًقا قوًيا من حيث المبدأ وقدر من االهتمام ببعض التفاصيل التي قد يكون من الواجب  --فاقًا في ات

هو عدم القبول وهو أمر نادر في الغالب وبالتأكيد يحتاج إلى قدر هائل من  2و .أن تكون مختلفة

 .التفسير بخصوص السبب وراء التزامنا بذلك الموقف

 ت، فإن العديد من اللجان التابعة لمجلس اإلدارة المتطابقة مع وبعد االنتهاء من تلك الخطوا

مع كل من هذه التوصيات، تراجع وتدرس عواقب ونتائج قبول التوصيات وبعد ذلك تقوم  --ما 

وفي النهاية، يقوم مجلس اإلدارة الكامل بالتصويت  .بعمل توصيات إلى مجلس اإلدارة الكامل

 .على هذه التوصيات

حيث يلتزم مجلس اإلدارة باتخاذ إجراءات فإنها تغطي هذا  --شهر الستة، والتي أما فترة األ

وفي بعض الحاالت، يسعدنا  .ومن هنا تتم متابعة التنفيذ الفعلي في الغالب .القسم من األعمال

لفريق  -- ATRTلكننا تعلمنا من خالل الدورة األولى لـ .الحظ بالبدء في عملية التنفيذ مبكًرا

ATRT إذا تفضلتم، توصيات بأن فترة التنفيذ تستغرق في الغالب مدة كبيرة من الوقت 1 رقم. 

 .كما أنها تتفاوت اعتماًدا على طبيعة التوصية

ذات األجزاء الفرعية المتعددة، كمسألة تتعلق  12 وهناك تعليق آخر يتمثل في هذه التوصيات الـ

توصية وقد  12في شكلها اإلجمالي باعتبارها بالمعالجة الحريصة والفهم، فإننا نتعامل مع هاتين 

وكل من هذه التوصيات مخصص  .جزء فرعي مختلف 51قمنا بتقسيمها إلى ما يقرب من 

 .ويخضع لنفس العملية

ومن خالل العمل عن قرب مع فريق العمل، تتولى تريزا سواينهارت المسئولية عن عملية المراجعة 

ص المسئول عن تسيير هذه العملية من أجل توصيات فريق بالكامل كما أن جامي هيدلوند هو الشخ

ATRT2. ومن بين األجزاء  .ونحن نعمل بالتعاون فيما بيننا، كما ترون من خالل تقرير األمس

جزء تمت معالجته بالكامل بمعرفة فريق العمل وهي اآلن في  33جزًءا، هناك  51الفرعية البالغة 

 .أما األجزاء األخرى فهي تسير بشكل سريع .أيدي اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
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وقد وصلنا اآلن إلى منتصف الطريق تقريًبا من خالل فترة األشهر الستة، وأنا على ثقة من أن 

 .كل شيء سيكون تحت السيطرة ويتم اتخاذ قرار بشأنه وتوثيقه بعناية

تعلق بدورة التنفيذ جزء من عملية النظر في الموارد الالزمة الغرض منه العمل بسالسة فيما ي

وهو أن عمليات التخطيط للمشروعات وتخصيص الموارد التي تتم بعد ذلك يمكن أن تستعين 

  .باألعمال الشاقة التي تمت في السابق

لكن كان على جدول أعمالي الشخصي التأكد من  .أقدر لكم تحملي أثناء شرحي لكل ذلك

إطالعكم على قدر ما من التفاصيل التي تتم االهتمام بهذه المسألة بشكل كالم، وقد رغبت في 

 .وتحت كل ذلك هناك أعمال تفصيلية تماًما تدعم ذلك .في ذلك

أدعو  .حسًنا هل أدى كالمي إلى حمل أحد على التصويت ضد ذلك؟ هل من مناقشات أخرى؟

 كل هؤالء موافقون؟ .اآلن للتصويت

 . ]موافقة جماعية بنعم[ 

 هل من معارض؟

 . ]د لفظيال يوجد أي ر[ 

 هل توجد حاالت امتناع عن التصويت؟

 . ]ال يوجد أي رد لفظي[ 

 .شكًرا جزيالً 

 .ب2إذن تم تمرير القرار 

 gTLDج، تجميع المقاييس من أجل التعرف على التأثير على نطاقات 2ننتقل اآلن إلى القرار 

 .الجديدة بشأن المنافسة واختيار العميل والثقة

 .ذلك أدعو بروس تونكين لقراءة

 .شكًرا لك، ستيف  :بروس تونكين
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بتنظيم مراجعة من شأنها  ICANNحيث إنه، في تأكيد التزامات، التزمت  :منطوق القرارات

لكل من منافسة وثقة واختيار المستهلك بمجرد  gTLDالتحقق من مدى تعزيز طرح نطاقات 

 .الجديدة قيد التشغيل لمدة عام واحد gTLDأن تكون نطاقات 

 At-Largeمن لجنة  ICANN، طلب مجلس إدارة 2010ه، في العاشر من ديسمبر وحيث إن

االستشارية واللجنة االستشارية الحكومية ومنظمة دعم األسماء العامة ومنظمة دعم أسماء رموز 

البلدان تقديم تعقيبات حول تحديد التعريف واإلجراءات واألهداف ذات األعوام الثالثة لكل من 

وقد أدى هذا الطلب إلى تلقي  .اختيار العميل في سياق نظام أسماء النطاقاتالتنافس، وثقة و

االستشارية،  At-Largeولجنة  GNSOمن مجلس  2013مجلس اإلدارة للتعقيبات في 

 .وعرض كل منهما لتوصيات حول مقاييس محددة

، المدير التنفيذي لتشكيل مجموعة من المتطوعين ICANNوحيث وجه مجلس اإلدارة رئيس 

، مقدًما قبل فريق )IAG(المجموعة االستشارية التنفيذية للمنافسة وثقة واختيار العميل 

 .لمراجعة تأكيد االلتزامات الخاصة بالمنافسة واختيار وثقة العميل، سوف يأتي في المستقبل

وتقديم  ALACو GNSOوقد عهد إلى مجموعة المتطوعين مهمة تقييم توصيات مجلس 

اإلدارة حول الجدوى والفائدة والفاعلية من حيث التكاليف العتماد هذه  التقارير إلى مجلس

 .التوصيات

إلى مجلس اإلدارة توصياتها المؤقتة من  IAGحيث إنه، في الرابع من مارس، قدمت مجموعة 

أجل التجميع الفوري لبعض عناصر البيانات الحساسة من ناحية الوقت، وقد تمثلت هذه 

نشاء مرحلة مميزة للحالة الراهنة لقطاع أسماء النطاقات العامة قبل التوصيات البينية في إ

 .الجديدة gTLDاالعتماد واسع النطاق واستخدام نطاقات 

سوف  IAGوحيث إنه، وبسبب أن االستثمار في تنفيذ مبادرتين رًدا على توصيات مجموعة 

لوقت الحالي بالترخيص دوالر، تتم مطالبة مجلس اإلدارة في ا 500,000يتعدى بالتأكيد مبلغ 

 .لتمويل هذا المشروع

على توصياتها  IAGالشكر إلى مجموعة  ICANNوعليه تقرر، بأن يوجه مجلس إدارة 

 .مع انتهائها من أعمالها IAGالمؤقتة ويتطلع إلى تلقي تعقيبات إضافية من مجموعة 

ذلك بأن يؤّمن ومديرها التنفيذي، أو من يعينه بموجب  ICANNتقرر بأن يتم توجيه رئيس 

على الفور واحدة أو أكثر من شركات المسح المؤهلة إلجراء دراسة الستطالع المستهلكين 

على مستوى العالم من أجل جمع المقاييس األساسية في النواحي الخاصة بثقة العمالء 
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ويتم تعديل  --ويفوض مجلس اإلدارة التعاقد من أجل وتوزيع المدفوعات حتى  .واختيارهم

من أجل إجراء هذه الدراسة العالمية من أجل الوقوف على األسس  --غ ألغراض التفاوض المبل

ويجب أن تضمن الدراسة المسحية  .وإجراء الدراسات المسحية التالية ألغراض المتابعة

، ومتى ما كان مناسًبا، ضمان ICANNالتغطية في كل واحدة من المناطق الجغرافية الخمسة لـ

 .تقدمة والنامية في كل منطقةمزيج من الدول الم

تأمين واحدة أو أكثر من الشركات االقتصادية المؤهلة من أجل إجراء دراسة اقتصادية بحيث 

البيئي، ويشمل  DNSالجديدة على المنافسة في نظام  gTLDتأخذ بعين االعتبار تأثير نطاقات 

راسة االقتصادية في ويجب أن تأخذ الد .ذلك النظر في مسألة بيانات األسعار ذات الصلة

االعتبار األسعار اإلجمالية وأسعار التجزئة، ويشمل ذلك أسعار ما بعد السوق، لكل من أسماء 

ccTLD  وأسماء نطاقاتgTLD  اآلن وفي مرحلة الحقة، وأن تأخذ بعين االعتبار بدءTLD 

وء ظروف ومراحل اإلطالق باإلضافة إلى العمليات المتواصلة؛ وتضمين تحليل للنتائج في ض

 .المنافسة الخاصة بقطاع أسماء النطاقات

ويجب أن تشترط أحكام التعاقد السرية الصارمة واستخدام البيانات فقط في شكل إجمالي، 

ويفوض  .باإلضافة إلى الضمانات األخرى من أجل الوقاية من إساءة استخدام البيانات المجمعة

ومرة أخرى يتم تعديل المبلغ  --حتى مجلس اإلدارة التعاقد من أجل وتوزيع المدفوعات 

من أجل إجراء دراسة اقتصادية بهدف الوقوف على أساس يتم بمقتضاه  --ألغراض التفاوض 

 .قياس استطالعات المتابعة الالحقة وإلجراء استطالعات متابعة الحقة

 وقد تقرر بأن يتم توجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من يعينه، بموجب ذلك بوضع إطار

وتصميم بحرص لمراحل الدراسة من أجل ضمان دعمها للهدف الهام الخاص بتحليل المنافسة، 

التي اقترحت  ccTLDواختيار العمالء، وثقتهم، مع األخذ في االعتبار خبرات بعض نطاقات 

 .أو تقترح إجراء دراسات مشابهة

بموجب ذلك بتوفير وتقرر بموجب لك أن يتم توجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من يعينه 

من أجل المراجعة، قبل تأمين  ICANNالنطاق والتصميم الناتج عن ذلك إلى مجلس إدارة 

 .الشركات المؤهلة إلجراء هذا العمل

الداخلية، سوف  ICANNمن لوائح  5.2وتقرر بموجب ذلك، وبموجب المادة الثالثة، القسم 

وض، ما لم ومتى قرر الرئيس والمدير تظل بنود محددة داخل هذا القرار سرية ألغراض التفا

 .التنفيذي أنه قد يكون من المناسب اإلفصاح عن تلك المعلومات
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  هل لي أن أطلب من شخص ما تمرير هذا القرار؟ .شكًرا جزيالً   :ستيف كروكر

 .شكًرا .سيبستيان 

  شخص ما للمصادقة؟ 

 .شكًرا .كريس 

 هل هناك أي طلب للمناقشة؟ 

 

 يف، هل لديك تعليقات؟ست  :بروس تونكين

أود فقط أن أستعرض مسألة ما مع مجلس اإلدارة، والمجتمع وهي الخطوات الخاصة بإعداد 

قام فريق العمل بإعداد مسودة قرار تم طرحها على سيبستيان باتشوليه وعلّي أن  .هذا القرار

ي ذلك أن يكون ونتيجة لتلك المراجعة، فقد طلبنا بضعة تغييرات بما ف .إلجراء مراجعة أولية

 .من الواضح أننا نغطي المناطق الجغرافية الخمسة وضمان الحصول على التنوع والردود

تم طرح المسودة بعد ذلك على مجلس اإلدارة باألمس في ورشة عمل مجلس  --وبعد ذلك 

ما الخبرات التي لدى الشركات  --بعد ذلك سأل مجلس اإلدارة عن كيفية  .اإلدارة الخاصة به

ذه الناحية وعدد من األسئلة حول ما إذا كان العمل سيتم وضعه في طلب لتقديم العروض في ه

RFP وأن فريق العمل قد أكد لنا على ذلك أم ال. 

كما كان هناك أيًضا بعض األسئلة حول القدرة بالنظر إلى حجم اإلنفاق هنا وبالنظر أيًضا إلى 

شكيل الدراسة المسحية بشكل صحيح في الجانب الحساس في هذه الحاالت وهو الحصول على ت

حد ذاتها باإلضافة إلى وضع األسئلة بشكل صحيح، وأن أعضاء مجلس اإلدارة أيًضا يرغبون 

 .في مراجعة المادة قبل إبرام أي من العقود من الموفرين في هذه المساحة

حصلنا على وقد تم إجراء تغيير آخر منذ فترة وجيزة من أجل اإلشارة إلى أننا في البداية 

كما أوضح أيًضا بسبب الطبيعة  ".تأمين شركة"أو أن القرار كان ينص على  --شركة واحدة 

أردت فقط أن أقدم لكم  .العالمية لبعض هذه الدراسات، فقد يكون هناك أكثر من شركة واحدة

نطاق عمل فريق العمل من أجل أن أعطي فريق العمل النطاق رًدا على طلبات تقديم العروض 

RFP  وأننا قد عثرنا على أفضل في مناطق أفضل من مناطق أخرى، وبعد ذلك هناك نطاق
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كما أردت فقط أن أطلع مجلس اإلدارة على آخر المستجدات  .من أجل استخدام شركات متعددة

 .حول التغييرات األخيرة

 

 .تفضل .آه، عفًوا –لقد اطلعت بالفعل  هل من مناقشات أخرى؟ .شكًرا جزيالً   :ستيف كروكر

 

  .لدي فقط بعض األسئلة وقدر قليل من التوضيح  :فورتي-أولجا مادروجا

هذا  .أنا أفهم بأنه سيكون هناك طلبات لتقديم العروض قبل أن يتم التعاقد بالفعل مع الشركات

إننا نقرر بأن  --وباإلَضافة إلى ذلك، تمت صياغة كلمات القرار بحيث  .األمر هام للغاية

كات استطالع مؤهلة وبعد ذلك نقوم أيًضا باتخاذ قرار بأنه بعد تحديد نطاق نمضي ونؤمن شر

األعمال، سوف يتم إعادة ذلك مرة أخرى إلى مجلس اإلدارة من أجل المراجعة قبل تأمين 

 .لذا إذا أمكننا فقط توضيح قدر بسيط فقط الجدول الزمني للخطوات .الشركات المؤهلة

 

 .نكون بحاجة للقيام به هو إجراء تغيير في ترتيب الفقرات الخاصة بالقرارات أعتقد أن ما قد  :بروس تونكين

 .نعم --فقد قررنا إلى حد ما بأن يقوم الرئيس بإعادة هذا األمر مرة أخرى وبعد ذلك 

 

لقد أُبلغت بأن وولفجانج كالينووتشر متصل اآلن عبر الشبكة ويمكنه االستماع لنا  .شكًرا  :ستيف كروكر

الترتيب ال يجعل المسألة مريحة للغاية بالنسبة له للرد بشكل شفهي أو أن  --إلشارة ويمكنه ا

 .المكان بالكامل سوف ينفجر

 .ويخبرني االستشاري بأن له القدرة على التعبير عن تصويته 

 هل هناك أية مناقشات أخرى؟ 

 .اسمحوا لي أن أدعو للنقاش وأطلب من جميع المؤيدين قول نعم 

 . ]جماعية بنعمموافقة [  
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 وأنت جون جيفري، هل يمكنك الحصول على التصويت من وولفجانج؟ 

 

 .ليس بعد، ستيف  :جون جيفري

 

هل  هل هناك أي معارض؟ .اسمحوا لي أن أتابع وأعود إلى ذلك مرة أخرى أثناء قيامكم بذلك  :ستيف كروكر

 توجد حاالت امتناع عن التصويت؟

 .شكًرا 

 لفجانج؟وهل حصلنا على صوت وو 

 

 .إنه يصوت لصالح القرار .نعم  :جون جيفري

 

  .شكًرا جزيالً   :ستيف كروكر

  .تم تمرير هذا اإلجراء باإلجماع 

 --ومن الواضح أن هذا األمر هام للغاية بما يؤدي إلى الجولة التالية من  .شكًرا .عمل رائع 

إلى الجولة التالية من نطاقات فهو هام بما يؤدي  .حسًنا، هذا األمر هام في العديد من الطرق

gTLD. من المهم تقييم ما حدث نتيجة الجولة الحالية. 

 .، المجموعات االستشارية للعولمة)د(2ننتقل بعد ذلك إلى القرار  

فادي، أود أن أطلب منك قراءة هذه الحيثيات، وبعد أن نقوم بتمرير ذلك، فقد أطلب منك مرة  

 .شكًرا .حد ماأخرى إجراء مزيد من النقاش إلى 

 



 AR العام لمجلس اإلدارة ICANNاجتماع  -سنغافورة 

 

 31من  26صفحة 

 

 .شكًرا لك، ستيف  :فادي شحاده

حيث إن كل قرار قبل هذا القرار قد أعطاني مزيًدا من العمل، فيسعدني قراءة هذا القرار ألنه  

 .يعطني عمالً أقل

 

 عذراً؟  :ستيف كروكر

 

زيًدا من حيث إن كل قرار قبل هذا القرار على جدول األعمال قد أعطى المدير التنفيذي م  :فادي شحاده

 --العمل 

 

 .أجل  :ستيف كروكر

 

 .أنا سعيد بهذا القرار ألنه يعطني عمالً أقل : فادي شحاده

 

 .بالتأكيد  :ستيف كروكر

 

 .أنا أقرأ القرار اآلن .حسًنا  :فادي شحاده

اعتمد  2014فبراير  17حيث إنه، وكجزء من جهوده المتواصلة في عملية العولمة، في  

العديد من المجموعات االستشارية للعولمة تتألف من أعضاء في مجلس  مجلس اإلدارة إنشاء

تأكيد االلتزامات، وهياكل السياسة، والهياكل القانونية،  :اإلدارة من أجل تناول النواحي التالية

 .ألصحاب المصلحة المتعددين، وحوكمة اإلنترنت IANAونظام خادم الجذر، ومساءلة نموذج 

ات االستشارية للعولمة من أجل توفير إرشاد إلى مجلس اإلدارة وحيث تم تأسيس المجموع

 .التي يقودها الرئيس والمدير التنفيذي ICANNدعًما ألعمال عولمة 



 AR العام لمجلس اإلدارة ICANNاجتماع  -سنغافورة 

 

 31من  27صفحة 

 

وحيث إنه لدعم وتعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لصناعة سياسة وحوكمة 

لومات التابعة ، أعلنت إدارة االتصاالت والمع2014اإلنترنت، في الرابع عشر من مارس 

لوزارة التجارة األمريكية عن عزمها نقل إشرافها على الوظائف األساسية للتنسيق الفني 

من  NTIAوكخطوة أولى، طلبت  .لإلنترنت إلى مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين العالمي

ICANN  عقد مجموعة أصحاب مصلحة عالمية من أجل وضع مقترح لنقل الدور الحالي الذي

 .في التنسيق الفني لنظام أسماء النطاقات الخاص باإلنترنت NTIAتلعبه 

في الوقت الحالي مناقشا مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين العالمي  ICANNوحيث أطلقت 

، والتي تبدأ مع العديد من الجلسات التي NTIAمن أجل البدء في األعمال المطلوبة في إعالن 

وسوف تستخدم هذه  .في سنغافورة ICANNاألربعين لـتعقد أثناء االجتماع العام التاسع و

 DNSالمناقشات من أجل تطوير آلية لنقل عملية اإلشراف فيما يتعلق بوظائف التنسيق الفني لـ

 .ونقل مساءلة تأكيد االلتزامات

وحيث إنه مع إطالق مناقشات مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين العالمي، فإن الحاجة إلى 

  .وعات االستشارية للعولمة قد انخفضتوالغرض من المجم

، أن يقوم مجلس اإلدارة بحل المجموعات 2014مارس  27تقرر بموجب ذلك، في 

االستشارية للعولمة التي تتناول تأكيد االلتزامات، وهياكل السياسة، والهيكل القانوني، ونظام 

ن يتم اعتبار األعمال ، والتوجيه بأIANAخادم الجذر، ومساءلة أصحاب المصلحة المتعددين لـ

المزمع تنفيذها من خالل هذه المجموعات االستشارية للعولمة جزًءا من المناقشات التي بدأت 

مؤخًرا لمجتمع أصحاب المصلحة المتعددين العالمي والتي سوف تساعد في وضع آلية من أجل 

دة في وضع والمساع IANAأو وظائف  DNSنقل اإلشراف فيما يتعلق بالتنسيق الفني لنظام 

 .آلية من أجل نقل المساءلة عن تأكيد االلتزامات

، أن يحل مجلس اإلدارة مجموعة 2014تقرر بموجب ذلك في السابع والعشرين من مارس 

العولمة االستشارية التي تتناول مسألة حوكمة اإلنترنت، حيث يتوقع مجلس اإلدارة بأن العمل 

ستشارية هذه سيتم تضمينه في العمل الذي يجري المزمع إكماله من خالل مجموعة العولمة اال

 .تنفيذه بمعرفة مجموعة العمل المشكلة من جميع قطاعات المجتمع حول حوكمة اإلنترنت

 



 AR العام لمجلس اإلدارة ICANNاجتماع  -سنغافورة 

 

 31من  28صفحة 

 

  .شكًرا جزيالً   :ستيف كروكر

  هل يود أي شخص تمرير ذلك؟ 

  كريس؟ 

  شخص ما للمصادقة؟ 

 سيبستيان؟ 

 .شكًرا جزيالً  

 هل من مناقشات؟ 

دي، كما قلت، أود أن أطلب منك تلخيص موجز للنتائج وكيفية مالءمة ذلك في الصورة أعتقد فا 

 .األكبر لما يجري

 

 .بالتأكيد  :فادي شحاده

أعتقد أن من الواضح جلًيا أنه بما أن هذه المجموعات االستشارية تم إعدادها بموجب قرار من 

  .مجلس اإلدارة، فقد شملتنا بضعة أحداث في حقيقة األمر

 .قد أدى إلى تغيير المشهد NTIAوبالتأكيد فإن اإلعالن من خالل 

لذلك في المشاورة في حقيقة األمر، مع العديد من أعضاء المجتمع وبالنقاش مع مجلس اإلدارة، 

فقد توصلنا إلى التوصية والخاتمة المناسبة بأنه يجب أن نحل هذه المجموعات االستشارية، 

ع من خالل آليات التشاور العامة التي قمنا بإطالقها هنا في وبدالً من ذلك، إشراك المجتم

 .سنغافورة

لذلك أعتقد أنه بما أننا لم نقم بإطالق هذه المجموعات االستشارية على المستوى الرسمي، من 

هذا هو الشيء المناسب الذي  .الواضح أن ليس هناك تأثير على التكلفة أو العمل الذي نقوم به

و ُيظهر بصراحة، من جانب مجلس اإلدارة، حساسية لألعباء الحالية في يجب القيام به، وه

المجتمع، ولكن األكثر أهمية من ذلك، تقدير لمرة واحدة بموجب أي فترة إلصرار مايكي 

 .أوكونر بأنه يجب علينا التركيز على مجموعات العمل األساسية



 AR العام لمجلس اإلدارة ICANNاجتماع  -سنغافورة 

 

 31من  29صفحة 

 

 .لكن بالنسبة له ولنا جميًعا، أعتقد أن هذا قرار جيد

 

 .شكًرا جزيالً   :ف كروكرستي

لقد علقت في السابق بأن هذا القرار غير عادي من جهة أنه يأخذ العمل منكم في مقابل إضافة  

 .المزيد من األعمال وعلقت للتو حول الحساسية بالنسبة لعبأ األعمال على المجتمع

 .على المجتمع العبء الحساس --يبدو تقريًبا هو نفس الشيء  --كما أن هناك أمر آخر، وهو  

المهمة المجردة المتمثلة في تتبع العدد الكبير في الهيئات ومجموعات العمل والمجموعات 

 .وما إلى ذلك، كان بمثابة تحد بالنسبة لنا --االستشارية و 

لذلك أعتقد بالنيابة عن المجتمع ومجلس اإلدارة، أيًضا وبصراحة، سوف يكون من األفضل  

 .ياكل التي لدينا إلى حد ماتخفيض العدد الكبير لله

 .لذلك فهذه إشارة جيدة 

 سيبستيان؟ هل من مناقشات أخرى؟ 

 

أود أن أطرح سؤاالً ألننا عندما نمرر القرار في السابع عشر من فبراير، فإن اسم  .نعم  :سيبستيان باتشوليه

قط التأكد أنها أريد ف .مجموعات العمل هذه كان المجموعات االستشارية للعولمة التابعة للرئيس

فنحن ال نقوم بأي شيء يختلف " المجموعات االستشارية للعولمة"قبل " الرئيس"ال تأكد كلمة 

 .شكًرا .عن ما نقرره في السابع عشر من فبراير

 

لقد أجرينا نقاًشا حول تسمية هذه المجموعات باسم المجمعات  .ما أذكره يختلف قليالً  .أجل  :ستيف كروكر

 .يس، ولكن في النهاية، أعتقد أننا اخترنا أسماًء مختلفةاالستشارية للرئ

 

 ).بعيًدا عن الميكروفون( >>



 AR العام لمجلس اإلدارة ICANNاجتماع  -سنغافورة 

 

 31من  30صفحة 

 

 .إذن دعوني أطلب من االستشاري التأكد جميع األجزاء مجمعة مًعا وأن السجل نظيف .أجل  :ستيف كروكر

 

 .هذا القرار السابق بالنسبة للسجل، هذه هي نفس المجموعات االستشارية التي تم تشكيلها أثناء  :جون جيفري

 

 .شكًرا  :ستيف كروكر

 

 .وقد يكون تم تسميتها اآلن  :جون جيفري

 

 هل هناك مناقشات أخرى؟ : ستيف كروكر

  .أدعو اآلن للتصويت

 .كل ما يوافق يقول نعم

 ]ردود تأكيدية [ 

 

 هل من معارض؟  :ستيف كروكر

 ]صمت [ 

 .لح القراركما يضيف وولفجانج صوته، أيًضا، لصا  :جون جيفري

 

  .شكًرا جزيالً   :ستيف كروكر

 هل هناك أي امتناع عن التصويت؟ 

 ]صمت [  



 AR العام لمجلس اإلدارة ICANNاجتماع  -سنغافورة 

 

 31من  31صفحة 

 

 .تم تمرير هذا اإلجراء باإلجماع .هذا جيد

 .هذا ينهي نقاشنا لجدول األعمال الرسمي

 هل هناك أية أعمال أخرى يرغب أي من أعضاء مجلس اإلدارة طرحها أمامنا؟

 .للتوقعات هناك هذه الوقفة المؤقتة بالنسبة

في هذا  ICANNاجتماع مجلس إدارة  --هذا ينهي االجتماع الرسمي لمجلس اإلدارة في 

وقت  :باستثناء ICANNالتاريخ وينهي هذه الجلسة، ويوصلنا في الحقيقة إلى إنهاء اجتماع 

 أين المشروبات؟ .سوف نحتسي بعض المشروبات .االحتفال

 

 .دة بينكولينوقاع SBهناك بعد الردهة في القاعة  >>

 

 .نراكم في اجتماع لندن .شكًرا لكم جميًعا  :ستيف كروكر

 ]تصفيق [ 

 

 

 ] نهاية النص المدون [


