محاضر
 13سبتمبر 2012
اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN

تمت ترجمة ھذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط .ويمكن العثور على النص األصلي والموثوق
)باإلنجليزية( من-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes :
en.htm-sep1213

تم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة  ICANNبتاريخ 13سبتمبر  2012في تمام الساعة
 04:00صباحا ً بالتوقيت العالمي المنسق في مدينة لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا.
وكان رئيس مجلس اإلدارة ستيف كروكر قد دعا لعقد ھذا االجتماع.
وباإلضافة إلى الرئيس شارك المديرون اآلتية أسماؤھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه:
أكرم عطا ﷲ )الرئيس والمدير التنفيذي( ،وسيباستيان باتشوليت ,وشيرين شلبي ,وبيرتنارد دي
ال تشابيل ،وكريس ديسبين ,وبيل غراھام ،وغونزالو نافيررو ،وراي بيلزاك ،وآر .راماراج،
وجورج سادوسكي ،ومايك سيلبير ،وبروس تونكين )نائب الرئيس( ,وجوديث فازكويز وكو-واي
وو.
وقد شارك ممثلو مجلس العالقات المتبادلة اآلتية أسماؤھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه:
توماس نارتين )ممثل ) ،IETFوتوماس رويسلير )ممثل ) ،TLGوسوزان وولف )ممثلة
.(RSSAC
المراقبون المدعوون :فادي شحاتة )الرئيس والمدير التنفيذي المعين( وأولجا مادروجا-فورتي
)المعينة عضوة في مجلس اإلدارة(.
شارك أعضاء فريق العمل اآلتية أسماؤھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه :جون جيفري،
المستشار واألمين العام؛ وزافير كالفيز ،المسئول التشغيلي األول؛ وميشيل برايت ،وسمانثا
إيزينر ،ودينيس مايكل ،ودايان شرويدر ،وآمي ستاثوس ،وألينا سيونكوفا.
اعتذارا عن عدم
في حين أرسل كل من إيريكا مان وھيثر درايدين) ،مسؤول اتصال (GAC
ً
الحضور.
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 .1جدول أعمال الموافقة:
وقبل التصويت على جدول أعمال الموافقة ،أشار كل من سبستيان باتشوليت ورام موھان إلى
التغييرات التي أجريت على القرارات المقترحة من أجل توفير توضيح على القرارات.
ثم دعا الرئيس بعد ذلك إلى إجراء تصويت ،ومن ثم اتخذ المجلس اإلجراء التالي:
تم التوصل إلى القرارات التالية واعتمادھا في جدول أعمال الموافقة ھذا:

 .aالموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة

3.
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صفحة  3من 15
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.01موافقة المجلس على محاضر اجتماع مجلس إدارة
 ICANNبتاريخ  28أغسطس .2012

 .bفريق استعراض السالمة واالستقرار والمرونة لنطاقات DNS
حيث إن أعضاء فريق مراجعة سياسة  DNSتطوعوا بوقتھم على مدى الـ  19شھرًا الماضية إلعداد
تقريرھم النھائي وتوصياتھم ،وفقًا لما يتطلبه تأكيد االلتزامات؛
وحيث إن فريق مراجعة  SSRقد قدم تقريره النھائي إلى المجلس ونشره للتعليق العام لمدة شھرين؛
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.02حصل مجلس اإلدارة على التقرير النھائي وشكر
أعضاء فريق مراجعة  SSRعلى وقتھم وااللتزام بتحسين األمن واالستقرار ومرونة  DNSواألنشطة
الداعمة لـ  ،ICANNوتقديم التوصيات الفنية لنظر المجلس؛
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.03تقديم المجلس الشكر للكيانات التي قدمت مساھمات
الجمھور على التقرير النھائي ،بما في ذلك  ALACو GACومجموعة أصحاب المصلحة المسجلين،
وتطلب أن تقدم  ASOو GNSOو ccNSOو RSSACو SSACأي مساھمة لديھم على التقرير المقدم
إلى مجلس قبل  30سبتمبر 2012؛
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.04أن يطلب المجلس تكليف الرئيس والمدير التنفيذي
للموظفين بالنظر في التعليقات العامة ومشاركة المجتمع ،وتقييم التوصيات ،وتقييم مسارات التنفيذ المحتملة
لكل التوصية ،وتزويد الھيئة التوجيه والمشورة بشأن تقرير  ،بما في ذلك ،عند االقتضاء ،وخطط التنفيذ
والميزانيات المحتملة ،من خالل اجتماع تورنتو .ICANN

حيثيات القرارين 2012.09.13.02 – 2012.09.13.04
تأكيد االلتزامات ) (AoCبين  ICANNووزارة التجارة األمريكية يُلزم  ICANNبالحفاظ على أمن
واستقرار ومرونة  ،DNSوتنظيم استعراض المجتمع لتنفيذ ھذا االلتزام بما ال يقل في كثير من األحيان عن
كل ثالث سنوات .وعالوة على ذلك ،تُلزم  AoCمجلس إدارة  ICANNبنشر التقرير المقدم من فريق
المراجعة للتعليق العام واتخاذ إجراء بشأن التقرير في غضون ستة أشھر من تقديمه.
تم تعيين أعضاء الفريق المتطوعين من قبل مدير  ICANNالتنفيذي ورئيس  ،GACوفقًا لمتطلبات ،AoC
وعكسوا اھتمامات مجتمع اإلنترنت األوسع في المسائل األمنية واالستقرار والمرونة اإلنترنت .وعلى مدى
الـ  19شھ ًرا الماضية ،أجرى فريق مراجعة  SSRعملية تقصي حقائق ،شملت االجتماعات مع المنظمات
الداعمة واللجان االستشارية ذات الصلة التابعة لـ  ICANNعالوة على غيرھا من األطراف المعنية
األخرى ،وأصدر مسودة تقرير للتعليق العام قبل تقديم تقريره النھائي إلى المجلس في  20يونيو .2012
ونشر التقرير لمدة شھرين من تعليقات الجمھور ومنتدى مغلق يوم  29أغسطس .2012

قرارات مجلس اإلدارة
 12سبتمبر 2012
صفحة  4من 15
معظم عنوان توصيات الفريق المسائل ذات الصلة ،و  /أو التي تھم منظمات دعم  ICANNواللجان
االستشارية .ويطلب المجلس على وجه التحديد المساھمة من ھذه المجموعات المساعدة في إخبار قسم
المجلس بشأن ھذا التقرير.

 .cاالستجابة لخطاب  SSACفي  2يوليو 2012
وحيث أنه في  2يوليو  ،2012تلقى مجلس  ICANNرسالة من باتريك فالتستروم ،رئيس األمن
واالستقرار  ICANNباللجنة االستشارية،

‐http://www.icann.org/en/news/correspondence/faltstrom‐to‐icann
 ،board‐02jul12‐enوتوفير معلومات مستكملة عن آراء  SSACعلى وضع عملية  gTLDالجديدة.
وحيث أن المجلس يسعى للرد على التوصيات الواردة في ھذه الرسالة.

تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.05يقدم المجلس الشكر لـ  SSACعلى مشورتھا من 2
يوليو .2012
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.06فيما يتعلق التوصيات الفردية ما يلي:
 التوصية رقم )) ،1يطالب موظفو المجلس التنفيذي المباشر للعمل مع مشغلي خادم الجذر
 RSSACعبر الستكمال وثائق للتفاعالت بين  ICANNومشغلي خادم الجذر فيما يتعلق بتحجيم
منطقة الجذر.
 التوصية رقم )) ،2يوصي المجلس الرئيس التنفيذي للموظفين مباشرة للعمل مع  NTIAفيريساين
الستكشاف ونشر واحدة أو أكثر إلعداد البيانات المتعلقة التغييرات المقترحة.
 التوصية رقم )) ،3يوصي المجلس الرئيس التنفيذي للموظفين مباشرة لنشر التقديرات الحالية
لمعدالت النمو المتوقعة لنطاقات  .TLDويقر المجلس بأنه ال يوجد حاليا إعادة نظر في عملية
تقييم طلبات  ،gTLDوعلى وجه الخصوص ،بما في ذلك إمكانية استخدام دفعة متعددة أو فردية،
ومع االنتھاء من عملية تقديم الطلبات ھناك اآلن الكثير من المعلومات األكثر تحديدا حول العدد
والخصائص األخرى للطلبات التي يجب معالجتھا .وبناء عليه ،يقترح المجلس تنسيق نشر
معدالت النمو المتوقعة لنطاقات  TLDمع إعادة النظر.
 التوصية رقم )) ،4يطالب المجلس بموجب ھذا رسميا  RSSACللحصول على المشورة بشأن
ھذا الموضوع ومعلومات مستكملة عن خطط لتلبية ھذه التوصية .يطالب المجلس المدير التنفيذي
ما إذا كانت ھناك أطراف أخرى ينبغي استشارة ،ومطالبة ھذه األحزاب للمشاركة.
 التوصية رقم )) ،5والمجلس بموجب طلبات  SSACرسميا للحصول على المشورة بشأن الكيفية
التي ينبغي أن يتم من دراسات متعددة التخصصات اآلثار األمن واالستقرار من توسيع منطقة
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الجذر أكثر من أمر من حجم الخروج وينبغي استشارة منھم آخر ،والموظفين مع المھام صياغة
وتنفيذ واحد أو أكثر الدراسات ،حسب الحاجة.

حيثيات القرارين 2012.09.13.05 – 2012.09.13.06
كجزء من التزام  ICANNبالمساءلة والشفافية ،تلتزم  ICANNباستعراض المشورة المقدمة من اللجان
االستشارية التابعة لھا .وتعنى  SSACبالوارد في الرسالة المشار إليھا أعاله تحديد المجاالت التي يمكن أن
تؤدي  ICANNفيھا عمالً إضافيًا لصالح مجتمع  .ICANNعل ًما بأن القيام بالعمل المطلوب في القرار
يكون له تأثير على موارد  ICANNوالمجتمع .يجوز لنتائج ھذا العمل في نھاية المطاف أن تحل األثر
اإليجابي على استقرار وألمن ومرونة .DNS

 .dمطابقة شروط المجلس
حيث إن ھناك حاليا فترتي حث إلى مجلس  ICANNكل عام ،واحدة في أو بالقرب من اجتماع منتصف
العام ألعضاء يتم تعيينھم من خالل المنظمات الداعمة ومجتمع  ،At‐Largeواألخرى في ختام االجتماع
السنوي العام لألعضاء الذين يتم اختيارھم من خالل لجنة الترشيح.
في حين ،وقد نظر المجلس  ICANNطويلة تنسيق عضو مجلس إدارة االنتقالية المدى كقضية من الكفاءة
والفعالية المجلس.
وحيث إنه لجنة حوكمة المجلس ) (BGCتنظر إلى الكيفية التي يمكن من خاللھا محاذاة فترات مجلس
اإلدارة للسماح لجميع أعضاء المجلس المحدد في أي سنة لبدء واليتھم في نفس الوقت ،مع المحافظة على
القدرة لجنة الترشيح للنظر في التنوع الجغرافي للمجلس.
وحيث أنه تمت صياغة التنقيحات المقترحة للوائح  ICANNلتحقيق المواءمة بين التحوالت مجلس المدى
مع الحفاظ على القدرة لجنة الترشيح للنظر في التنوع الجغرافي للمجلس.
وحيث يشجع المجلس المنظمات الداعمة ومجتمع  At‐Largeللنظر في كيفية توقيت عمليات اختيارھم قد
تحتاج إلى تعديل لوائح تلبية المقترحة لمواءمة التنقيحات حيث المجلس.
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.07أن يوجه المجلس الرئيس والمدير التنفيذي لوائح
التنقيحات المقترحة للتعليق العام المنشورة لفترة أولية مدتھا تعليق أقل من  30يوما وأي فترة للرد ،إن
وجدت ،لمدة ال تقل عن  21يوما.

حيثيات القرار 2012.09.13.07
عمل المجلس في الموافقة على نشر ھذه التنقيحات المقترحة لھذه اللوائح الداخلية للتعليق العام ھو جزء من
محاولة لتحسين كفاءة وفعالية المجلس ،ومعالجة مفھوم أظھرته مجموعة عمل المراجعة في مجلس اإلدارة
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في تقريرھا النھائي الصادر في يناير  .2010ومن غير المتوقع أن يكون للنشر للتعليق العام أي تأثير
على موارد المجتمع أو  .ICANNفي نھاية المطاف ،إذا ما تم اعتماد النظام الداخلي المقترح التنقيحات،
فمن المتوقع أن يكون لھا تأثير إيجابي على الموارد  ICANNفي تبسيط جھود الحث والتخطيط للمجلس.
وليس من المتوقع أن يكون ھذا القرار أي تأثير على االستقرار واألمن أو مرونة .DNS

صوت خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس لصالح القرارات ،2012.09.13.01
و ،2012.09.13.02و ،2012.09.13.03و ،2012.09.13.04و،2012.09.13.05
و ،2012.09.13.06و .2012.09.13.07وتغيب إيريكا مان عن التصويت على القرارات.
وتم تنفيذ القرارات.

 .2جدول األعمال الرئيسي:
 .aمعايير لتحديد التعويض عن رئيس لجان المجلس غير الدائمة
طرح آر راماراج ھذا البند على مجلس اإلدارة ،وذلك من خالل مناقشة أعمال لجنة التعويضات في
سبيل الحصول على توصية حول الوقت المناسب لمنح مكافآت سنوية إضافية إلى أعضاء مجلس
اإلدارة نظير العمل في منصب الرئيس في لجنة مجلس اإلدارة غير الدائمة .وأوضح راماراج أنه
تتم مطالبة مجلس اإلدارة باعتماد اإلرشادات التوجيھية حول توقيت حدوث ذلك .وقد أثيرت ھذه
المسألة عند النظر في كمية العمل التي أنجزھا جورج سادوسكي عندما كان رئيسًا للجنة البحث عن
المدير التنفيذي على مدار العام الماضي.
وقد قام المجلس باإلجماع بمراجعة القرار وطالب بالحصول على التوضيحات باللغة المطلوبة.
وقد اتخذ المجلس اإلجراء التالي:
وحيث إن ICANN ,مؤسسة عامة غير ھادفة للربح ومقرھا كاليفورنيا فھي معفاة من ضريبة الدخل
الفيدرالية بموجب §)501أ( من قانون الدخل الداخلي لعام  1986وتعديالته)"القانون"( باعتبارھا منظمة
جاء وصفھا في §) 501ج( ) (3من القانون.
وحيث إنه ال يجوز أن تدفع ICANN ,للمديرين زيادة عن المكافأة المقبولة التي تحددھا المعايير الموضحة
في )ب(§ 53.4958‐4من األحكام الصادرة بموجب المادة § 4958من القانون )"األحكام"(.
وحيث إن ICANN ,قد اتخذت كل الخطوات الالزمة وإلى أقصى حد ممكن ،إلقامة افتراض عقالني حول
مستوى مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المختصين بالتصويت إذا تمت الموافقة عليھا في  8ديسمبر ،2011
بما في ذلك الخدم إضافية لمديري التصويت التي تخدم في رئاسة لجان المجلس.
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وحيث أقر مجلس اإلدارة مسبقً◌ً ا التوصية الصادرة من خبير التقييم المستقل )وفقًا للشرط الوارد في
§)53.4958‐1د())(4)(3ج( من لوائح  (IRSأو الواردة في التقرير الخاص بالمجلس أو وجھة نظر
مكتوبة )حيث إن ذلك الشرط محدد في §)53.4958‐1د())(4)(3ج( من اللوائح( حيث إنه من المنطقي
أن يتم "]أوالً[ صرف أتعاب سنوية قدرھا  35000دوالر للمديرين الخارجيين وصرف  75000دوالر
لرئيس مجلس اإلدارة" و"]أ[ يتم تقديم أتعاب سنوية إضافية قدرھا  5000دوالر لرئيس اللجنة )باستثناء
رئيس مجلس اإلدارة() ".القرار (.2011.12.08.11
حيث أن المجلس يوافق على أن ھناك بعض المنظمات غير الدائمة اللجان التابعة للمجلس والتي من
المعقول أن تقدم مدير التصويت في مجلس اإلضافية األجر السنوي  5,000.00دوالر للخدمة كرئيس،
على النحو المتوخى في توصية الخبراء تقييم مستقل.
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.08موافقة المجلس على األقل أن تطبق المعايير التالية عند
النظر في ما إذا كان من المعقول أن تقدم الواليات المتحدة على التصويت مدير  5,000.00دوالر إضافية
لخدمة األجر السنوي كرئيس لجنة غير الدائمة في مجلس:
 وفي وقت إنشاء اللجنة غير الدائمة ،من المتوقع أن عمل اللجنة يستمر لفترة أطول من ستة أشھر؛
استنادا إلى المدة المتوقعة للجنة ،ينبغي إيالء االعتبار لمالءمة تقديم أو تناسبي األجر السنوي
الكامل لتعكس طول المتوقعة من الخدمة.
 وفي وقت إنشاء اللجنة غير الدائمة ،ومن المتوقع الرئيس لتكريس قدر كبير من الوقت خالل مدة
اللجنة.
 يتوقع أن تقوم اللجنة لتجربة فترات عبء العمل الثقيل للغاية في بعض األحيان طوال مدة اللجنة.

 يجب أن يتم تقييم ھذه المعايير ،وإصدار توصية بشأن طرح مكافأة سنوية إضافية 5,000.00
دوالر إلى الرئيس ،في وقت إنشاء لجنة غير دائمة.
 القيود المفروضة على ھذا التجنيب إضافية ،على النحو المنصوص عليه في القرارات
 2011.12.08.16 2011.12.08.17وال تزال سارية.

تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.09موافقة المجلس على تقديم مكافأة من 5,000.00
دوالر أمريكي إضافية لعام  2012لجورج سادوسكي خدمته كرئيس للعملية البحث المدير التنفيذي لجنة
العمل اإلدارية.

عضوا في مجلس اإلدارة لصالح القرارين 2012.09.13.08
صوت أربعة عشر
ً
و .2012.09.13.09وامتنع عن التصويت جورج سادوسكي .وتغيب إيريكا مان عن
التصويت على القرارات .وتم تنفيذ القرارات.
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حيثيات القرارين  – 2012.09.13.08و2012.09.13.09
تم تعيين تاريخ لنظر المجلس من المجلس التصويت عليھا تعويض األعضاء بالتفصيل في حيثيات القرارين
 2011.12.08.14–2011.12.08.16والمجلس يتضمن أن المنطقي بالكامل حسب المرجع .في
إجراء  8ديسمبر  2011القرار بشأن معقولية تعويضات ألعضاء المجلس التصويت ،يليه المجلس عملية
مدروسة لدفع مبلغ التعويض التي ھي في مجملھا معقولة لھذه الخدمة في إطار المعايير المنصوص عليھا
في ) § 53 4958‐4ب( من النظام األساسي للخزانة.
وطلب المجلس توصية من خبير التقييم المستقل )"الخبراء"( فيما يتعلق معقولية ،وإذا كان األمر كذلك،
فمبلغ من التعويض .كما وافق مجلس اإلدارة على أن يقوم تاورز واطسون ) (TWبالمشاركة كخبير.
وتعتبر  TWإحدى شركات الخدمات المھنية الرائدة ولھا خبرة في مكافآت المنظمات غير الھادفة للربح.
قامت  TWبتقديم المشورة حول مكافأة رئيس مجلس اإلدارة وتم تقديم توصية من قبل الرابطة الوطنية
لمجالس إدارات الشركات للتقديم الخدمة بوصفه خبيرًا .كما يمكن االطالع على تقرير الخبير الذي تم نشره
من أجل الحصول على التعقيبات العامة إضافة إلى اإلعالن على

‐http://www.icann.org/en/announcements/announcement‐3
.04nov11‐en.htm
ومن ھنا اتخذ مجلس اإلدارة كافة الخطوات الضرورية لدراسة تعويض أعضاء مجلس اإلدارة مقابل
الخدمات المقدمة لضمان أنھا تمت وفقًا لكافة القوانين والقواعد واللوائح المناسبة حتى تكون جميع
التعويضات التي يتم دفعھا ،متوافقة مع معايير التعويض المنصفة الواردة في §)53.4958‐4ب( من
أحكام وزارة الخزانة.
إنشاء معايير للنظر في تقديم تعويضات إضافية ألعضاء المجلس الذين يرغبون في تكريس كميات كبيرة
من الوقت في رئاسة اللجان غير الدائمة يؤكد أنه سيتم استخدام عملية يمكن التنبؤ بھا للنظر في التعويض،
ويساعد أيضا أعضاء المجلس الذين قد تكون خالف ذلك لن تكون قادرة على االضطالع االلتزامات
المطلوبة من قبل وقت كبير ھذه المشاريع الخاصة.
تم االعتراف مسبقا بالوقت المدد الكافي من قيل لجنة عمل إدارة عملية بحث المدير التنفيذي .خدمة جورج
سادوسكي لمنصب رئيس تلك اللجنة تجسد تطبيق المعايير المحددة من قبل لجنة التعويضات ،وخدمته وكان
ألكثر من ستة أشھر ،بمتوسط يزيد على  15ساعة في األسبوع ،والتي تتطلب في كثير من األحيان اھتماما
كبيرا لتصبح المجلس كان يبحث عن الرئيس التنفيذي الجديد.
سوف مديري التصويت تعويض الذين يعملون كرؤساء غير الدائمة اللجان التابعة للمجلس يكون لھا تأثير
االسمية المالية على  ،ICANNعلى الرغم من أن العدد الدقيق للكراسي المؤھلة ال يمكن التجنيب السنوية
يمكن التنبؤ استنادا إلى الطبيعة الخاصة للجان غير الدائمة .المبلغ المطلوب للتعويض محددة جورج
سادوسكي ،إذا اختار أن ينتخب الستقبال التجنيب إضافية ،ھو في حدود الميزانية المخصصة حاليا
للحصول على تعويض عضو مجلس إدارة.
ولن يكون لھذا القرار تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

قرارات مجلس اإلدارة
 12سبتمبر 2012
صفحة  9من 15

 .bإعادة تفويض نطاق  MOيمثل ماكاو لمكتب تنظيم االتصاالت
))DSRT
طرح كو واي وو القرار أمام مجلس اإلدارة.
وأوضح كريس ديسيبان أنه في حين أن ھذه المشكالت قد تقع خارج إطار النظر في طلب إعادة
التفويض ،إال أن ھناك حاجة للحصول على عملية قياسية داخلية من أجل التعامل مع المواقف التي
تقوم فيھا المنظمة الداعمة بنقل العمليات بفعالية إلى مؤسسة جديدة قبل طلب إعادة التفويض .كما
علق كريس أيضًا بأن السعي الحثيث من أجل الحصول على دقة كاملة في قاعدة البيانات )بالنسبة
للكيانات التي ليس لديھا خادم اسم( يجب أن ال تـُستخدم كأساس في حد ذاتھا لتبرير طلبات إعادة
التفويض.
كما استعلم السيد بيرتراند دي ال تشابل حول مسألة تغيير الكلمات المستخدمة في القرارات
بخصوص عملية التفويض وإعادة التفويض وذلك من أجل توضيح أن الطلب يستوفي معايير
العملية ،بدالً من اللغة األكثر شخصية الواردة في الطلب.
وقد أطلع السيد كو واي مجلس اإلدارة على مزيد من الخلفية حول الطلب وأكد بأن المؤسسة
الراعية تعمل عن كثب مع المؤسسة الراعية الجديدة.
وأوضحت إليز جيريش العملية الخاصة بمراجعة واستعراض الوثائق التي تم اتباعھا في إدارة
وظائف  IANAلمراجعة واستعراض ھذا الطلب.
ويشجع كريس فريق العمل على النظر في وضع خطابات إشعار يتم تقديمھا إلى مقدم الطلب عندما
تكون ھناك حاجة للحصول على مزيد من اإليضاحات داخل عملية الطلب.
وقد دعم بروس تونكين طلب كريس واقترح وجوب تحديد مزيد من العمليات حول ھذه األنواع من
اإليضاحات ،كمسألة من سيكون الشخص المسؤول عن توقيع وإرسال ھذه الخطابات.
وأكدت إليز بأن المتطلبات واالشتراطات بموجب عقد وظائف  IANAالجديد من المرجح أن تعمل
على زيادة الشفافية على عملية التفويض/إعادة التفويض ،والتي سوف تتناول بعض من مشاغل
أعضاء مجلس اإلدارة.
ثم طلب الرئيس إجراء التصويت ،واتخذ المجلس اإلجراء التالي:
حيث إن  MOھو رمز الدولة المكون من حرفين  ISO 3166‐1والمخصص لدولة ماكاو؛
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وحيث إن منظمة  ICANNقد ورد إليھا طلب إلعادة تفويض النطاق  MO.إلى ھيئة تنظيم االتصاالت
))DSRT؛
وحيث قامت  ICANNبمراجعة الطلب وقررت بأن إعادة التفويض المقترح سيكون في مصلحة مجتمعات
اإلنترنت المحلية والعالمية.
تقرر بموجب القرار رقم )) ,2012.09.13.10الموافقة على إعادة التفويض المقترح لنطاق  MO.إلى
ھيئة تنظيم االتصاالت ).(DSRT

عضوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار  .2012.09.13.10وامتنع
صوت أربعة عشر
ً
بيرتراند دي ال شابيل عن التصويت .وتغيب إيريكا مان عن التصويت على القرار .وتم تنفيذ
القرارات.
حيثيات القرار 2012.09.13.10
لماذا يتناول المجلس ھذه القضية اآلن؟
يقدم طاقم العمل طلبات التفويض وإعادة التفويض لنطاقات رمز الدولة إلى المجلس للبت فيھا ،وإذا ما اقتنع
طاقم العمل بأن مقدم الطلب قد قام بتقديم طلب كامل وكاف فسوف يكون لھذا منظور معقول في قرار
المجلس بالموافقة .وتماشيًا مع التزامات  ICANNالمتمثلة بتنفيذ المعالجة في الوقت المناسب للطلبات ذات
الصلة بوظيفة  ،IANAومنطقة جذر  DNSعلى وجه الخصوص ،يسعى مجلس إدارة  ICANNإلى تقييم
مثل ھذه الطلبات في اجتماعه الخاص المقرر عقده بعد ذلك.
ما ھو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟
يتناول االقتراح الموافقة على طلب يقدم إلى  IANAبتغيير أو تخصيص نطاق مستوى أعلى برمز دولة
للمنظمة الراعية )المعروفة أيضًا باسم المدير أو الوصي( .وتمشيًا مع الممارسة المتبعة ،يشارك مجلس
إدارة  ICANNفي اتخاذ القرار ومتابعة تناول ھذه الطلبات كخطوة أولى في ھذه العملية متعدد الخطوات.
من تمت مشاورته من المساھمين أو غيرھم؟
أثناء عملية تقييم طلب التفويض ،يتشاور موظفو  ICANNمع مقدم الطلب ،والمشغل الحالي )إن وجد(،
وغيره من األطراف المرتبطة مباشرة .وتماشيًا مع ممارسة  ICANNفي الحفاظ على سرية طلبات تغيير
منطقة الجذر غير المكتملة ،لم تقم  ICANNبإجراء مشاورات عامة حول ھذا الشأن.
ما ھي المخاوف أو القضايا التي أثارھا المجتمع؟
من المقرر أن يتم نشر ما يثار من مخاوف أو قضايا داخل التقرير العام المقرر نشره بالتزامن مع ھذا
اإلجراء .وسيتم نشر ھذا التقرير على موقع  IANAعلى  /http://www.iana.orgفي حالة اكتمال
طلب تغيير المنطقة الجذرية لمرحلة المعالجة النھائية بنجاح ،وھو ما يتم في الغالب في غضون شھر إلى
شھرين اعتبارًا من صدور قرار المجلس.
ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا المجلس؟
المجلس منخرط في تقييم طلبات في ضوء مجموعة متنوعة من معايير المصلحة العامة .وتشمل ھذه
المعايير اإلقرار بأن رمز الدولة صالح )على سبيل المثال أن يكون مدرجا في قائمة معيار ‐ISO 3166
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)1؛ واإلقرار بأن المدير المقترح مدعوم من مجتمع اإلنترنت المحلي؛ واإلقرار بأن المشغل المقترح يتمتع
بالكفاءة الفنية والعملية؛ واإلقرار بأن مقر المدير المقترح كائن في المكان المشار إليه ويخضع للقانون
المحلي؛ واإلقرار بأن المدير المقترح يعمل بطريقة عادلة ومنصفة؛ واإلقرار بأنه في الحاالت التي يكون
فيھا نقل للعمليات أن ھناك خطة مناسبة موضوعة للحفاظ على االستقرار المتواصل للنطاق؛ واإلقرار بأن
اإلجراءات متوافقة مع أي قوانين ولوائح محلية سارية .وخالل عملية تشكيل فريق العمل ،يُطالب من مقدم
الطلب تقديم مجموعة متنوعة من المواد دع ًما لھذه الجوانب المتعددة .كما تقدم معلومات وثيقة الصلة
بالموضوع من ھذه المواد المقدمة وغيرھا من أبحاث طاقم العمل إلى مجلس اإلدارة ،وتنشر في تقرير عام
في نھاية تنفيذ طلب معتمد.
ما العناصر التي تبين لمجلس اإلدارة أھميتھا؟
ينظر مجلس اإلدارة في العوامل التي جاء وصفھا في التقرير العام فيما يتعلق بالمبادئ الرئيسة لتفويض
نطاق رمز الدولة المشار إليھا سابقًا .ويرى المجلس العوامل الموضحة في التقرير العام ،فيما يتعلق
بالمبادئ األساسية لتفويض نطاق رموز الدول وصفه سابقا .وتجدر اإلشارة في ھذا الطلب ،واعتبر المجلس
أن تطبيق المقترح إعادة تفويض من نطاقات المستوى األعلى لكيان غير التشغيلي ،وعدم إشراك المجتمع
المحلي في تطوير كبير ھذا التطبيق ،وأن إعادة تفويض بعيدا عن المؤسسة الموجودة الراعية كان أنجزت
قبل اتصال .ICANN
وبشكل عام ،وجد المجلس أنه على الرغم من كل ھذه العناصر غير مرغوب فيھا ،سواء على المستوى
الفردي وككل ،وإعادة الطلب على ھذا األساس من شأنه أن يترك المعروفة سيئة المعلومات للمجال منطقة
الجذر  IANAقاعدة البيانات وھو أمر يتعارض مع أھداف استقرار .ICANN
ھل ھناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن يستوفون معايير
المصلحة العامة أمرًا إيجابيا يصب في اتجاه المھمة اإلجمالية لـ  ICANNوالمجتمعات المحلية المخصص
لھا نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لھا.
ھل توجد تأثيرات أو نتائج مالية على ) ICANNأي الخطة اإلستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية(
أو على المجتمع ،و/أو الجمھور؟
تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر  DNSجز ًءا من وظائف  ،IANAويجب
أال يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لھا مسبقا .وال يناط بـ  ICANNالقيام بدور تقييم األثر
المالي للعمليات الداخلية الخاصة بنطاقات المستوى األعلى ذات رموز الدول داخل الدول ،باستثناء التأكد
من أن المشغل كائن مقره في الدولة ولديه اآلليات المناسبة لتمكين مجتمع اإلنترنت المحلي من اإلشراف
بشكل صحيح على التشغيل المتواصل للنطاق.
ھل توجد أي قضايا تتعلق بـ  DNSمن حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟
بالنسبة لتفويضات نطاقات المستوى األعلى ذات رموز الدول ،تسعى  ICANNإلى الموافقة فقط على
مرض ،والتي يُظھر فيھا المدير الجديد المقترح
الطلبات التي تم التعامل فيھا مع المشكالت المعقولة بشكل
ٍ
مستوى كافيًا من الكفاءة التشغيلية والفنية ،حيث يجب أن تكون مثل ھذه المشاكل في أقل حد ممكن لھا.

 .cاختيار رئيس ونائب رئيس لجنة الترشيح

قرارات مجلس اإلدارة
 12سبتمبر 2012
صفحة  12من 15

ً
تحديثا إلى مجلس اإلدارة بآخر
قدم بروس تونكين – بصفته رئيسًا للجنة حوكمة مجلس اإلدارة –
مستجدات حالة العمل التي تقوم بھا  BGCفي تحديد التوصيات إلى المجلس حول المرشحين
لمنصب رئيس لجنة الترشيح ونائب رئيس لجنة الترشيح .وأكد بروس بأن عملية االختيار يجب أن
تكون كاملة في الوقت المحدد بالنسبة للجنة الترشيح بحيث يتم االجتماع األول لھا في مدينة تورنتو،
ووافق مجلس اإلدارة على عقد اجتماع ھاتفي في بداية شھر أكتوبر للسماح بإجراء عملية االختيار
تلك.

 .dانتخاب فادي شحاتة في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي ،اعتبارا من
 14سبتمبر 2012
وقام الرئيس بطرح القرار المقترح ،موضحً ا بأن السيد فادي شحاتة متاح لبدء ھذه الخدمة قبل
التاريخ المشار إليه في البداية .كما تباحث الرئيس في أن المناقشات التي تتم داخل ورشة العمل
على مدار األسبوع قد أوضحت بأنه قد يكون من المناسب في ھذه الفترة رفع تأجيل األھداف
اإلستراتيجية ذات الصلة بتوسيع التواجد الدولي لـ  ICANNوالمشاركة في الخطة اإلستراتيجية
لعام .2012-2015
وقد أجرى مجلس اإلدارة مداوالت مختصرة حول اللغة المقترحة لرفع عملية التأجيل ووافق على
أن الحيثيات الخاصة بعملية الرفع يجب ضمھا في الحيثيات الخاصة بمجلس اإلدارة كجزء من
إظھار مجلس اإلدارة للثقة في السيد فادي شحاتة.
ثم دعا الرئيس بعد ذلك إلى إجراء تصويت ،ومن ثم اتخذ المجلس اإلجراء التالي:
وحيث أنه في  31مايو  ،2012انتخب مجلس  ICANNفادي شحاتة في منصب الرئيس والرئيس
التنفيذي مع مصطلح للبدء في  1أكتوبر  ،2012للعمل من دواعي سروري للمجلس وفقا للوائح المؤسسة،
ويجب االستمرار وينتخب مكتبه حتى استقالته أو فقدان األھلية األخرى من الخدمة ،أو حتى خلفه

‐http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions
.31may12‐en.htm
وحيث أن فترة فادي شحاتة تبدأ في  1أكتوبر  2012في الساعة 12:00بالتوقيت الصيفي للمحيط
الھادئ ،ويتوقف على تنفيذ اتفاق يقوم على أساس الشروط التي وافق عليھا المجلس.
وحيث أنه عين المجلس أكرم عطاﷲ ,رئيس العمليات في  ICANNالحالية موظف والرئيس المؤقت
والرئيس التنفيذي للفترة من  1يوليو  2012من خالل  30سبتمبر 2012

‐http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions
.31may12‐en.htm
وحيث أنه تم تنفيذ اتفاق يستند إلى الشروط التي وافق عليھا المجلس مع فادي شحاتة.

قرارات مجلس اإلدارة
 12سبتمبر 2012
صفحة  13من 15
وحيث أنه قد تنتھي االلتزامات السابقة لفادي شحاتة ،وأنه متاح لتولي دوره مع  ICANNفي وقت سابق
مما كان متوقعا .وسوف يتولى مھامه كرئيس والرئيس التنفيذي في  14سبتمبر  2012في تمام الساعة
 12:00صباحا بالتوقيت الصيفي للمحيط الھادئ.
وحيث أنه وفقا للمادة السادسة ،القسم  .2.1.fمن الالئحة الداخلية
 ،http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VIفإن الشخص
العامل بوصفه الرئيس والرئيس التنفيذي فادي شحاتة سيعمل أيضا بحكم منصبه كعضو في مجلس
التصويت عندما يفترض له منصب الرئيس والرئيس التنفيذي.

وحيث أن أكرم عطا ﷲ سوف يتنحى عن منصبه كرئيس مؤقت والمدير التنفيذي في 13
سبتمبر  2012في  11:59مساء بالتوقيت الصيفي للمحيط الھادئ ،مع االستمرار في
منصبه كمدير عمليات رئيس .ICANN
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.11أن يختتم أكرم عطا ﷲ خدمته كرئيس
مؤقت ومسئول تنفيذي أول في  13سبتمبر  2012في الساعة  11:59بالتوقيت الصيفي
للمحيط الھادئ .يشكر المجلس أكرم عطا ﷲ عن خدمته كرئيس مؤقت والرئيس التنفيذي
اعتبارا من  1يوليو  2012من خالل  13سبتمبر  ،2012ويؤكد أن يستمر في منصب
أكرم عطا ﷲ رئيس عمليات .ICANN
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.12اعتبارا من  14سبتمبر  2012في
الساعة  12:00بالتوقيت الصيفي للمحيط الھادئ ،أن يتم انتخاب فادي شحاتة رئيسًا
ومديرً ا تنفيذيًا ،للعمل تحت إمرة مجلس اإلدارة وفقا للوائح  ،ICANNعلى أن يتولى ھذا
المنصب حتى االستقالة أو اإلقالة أو فقدان األھلية األخرى من الخدمة ،أو إلى أن يتم
انتخاب وتأھيل من يخلفه.
تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.13اعتبارا من  14سبتمبر  2012في بالتوقيت الصيفي
ً
عضوا في اللجنة الجديدة
للمحيط الھادئ صباحا  ،12:00تعيين فادي شحاتة بموجب ھذا
برنامج  gTLDالجديدة.

تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.14رفع تأجيل األھداف اإلستراتيجية
المتصلة بتوسيع وجود  ICANNالدولية والمشاركة في خطة 2012-2015
اإلستراتيجية.
وافق جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون على القرارات ،2012.09.13.11
و ،2012.09.13.12و ،2012.09.13.13و 2012.09.13.14بالتھليل والتصفيق .وتم
تنفيذ القرارات.
وقد استحسن مجلس اإلدارة االختيار عندما اكتملت عملية التصويت ،وأشار الرئيس إلى االعتذار
بالنيابة عن إيريكا مان لعدم قدرته على المشاركة في ھذا التصويت بسبب مواعيد السفر المبكرة.
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حيثيات القرارين 2012.09.13.11 – 2012.09.13.14
الموافقة على ھذا القرار يؤثر بشكل إيجابي المساءلة والشفافية في  ICANNعن طريق
إبالغ المجتمع بالتغييرات في القيادة في الوقت المناسب .ھذا القرار سوف يكون لھا تأثير
على موارد  ،ICANNالتي سبق أن نظرت في ميزانية .ICANN
عالوة على ذلك ،وضع إستراتيجية عالمية لعمليات  ICANNھو المفتاح إلى ICANN
المتبقية للمساءلة أمام جميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم .نظرا لتوقع أن
الرئيس الجديد  ICANNوالرئيس التنفيذي سيجلب تركيز جديد لھذا العمل ،في مايو
 2012حل مجلس أن يؤجل األھداف اإلستراتيجية في ھذا المجال .انظر
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions .06may12-en.htm#1.6يتضح المكلف بانتخاب رئيسا فادي شحاتة ICANN
والرئيس التنفيذي ،ويالحظ المجلس أن عمله حين كان رئيسا والرئيس التنفيذي لشركة
 ICANNالتعاون القوي في ھذا المجال .ولھذه الغاية ،فإن رفع التأجيل سيكون له تأثير
إيجابي على مجتمع  ICANNألنه سوف يسمح بھذا العمل والمضي قدما.
ومن غير المتوقع أن يكون لھذا اإلجراء أي تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم
النطاق.

 .3الجلسة التنفيذية
وأجرى المجلس جلسة تنفيذية سرية .وتمت الموافقة على القرار التالي:
.A

تعويض المسئولين

حيث إن اإلبقاء على كبار الموظفين أمر ضروري في عمليات  ICANNوفي ظل رغبة
 ICANNفي تحقيق تعويض تنافسي للموظفين.
وحيث إنه يعتبر خافيير كالفز حاسما الستمرار في نجاح المنظمة ،بما في ذلك المشاريع الرئيسية
التي يتم تنفيذھا حاليا.
وحيث أنه بيانات السوق المستقلة التي يقدمھا االستشاريين التعويض بالخارج يشير إلى أن
التعويض الحالي لخافيير كالفز ،موظف  ICANNالمالي رئيس ،ھو دون المستوى المستھدف في
 ICANNمن  50إلى  75مئوية استنادا إلى بيانات السوق التي يقدمھا االستشاريين كتعويض
.ICANN
وحيث أنه أكدت لجنة التعويضات ومجلس الكاملة التي ال تتعارض مع ما يتعلق التعويضات المدير
المالي.
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تقرر بموجب القرار رقم )) ،2012.09.13.15أن يفوض المجلس التنفيذي إجراء تعديالت
تعويض لھذا العام تعويضا )اعتبارا من  1سبتمبر  (2012لخافيير كالفز ،المدير المالي وفقا
لدراسة مستقلة عن تعويض مماثل حصل مع مراعاة وجود قيود له على المرتب األساسي السنوي
بما ال يزيد عن أكثر من  %15سنويا من المعدل الحالي لھذا العام.
حيثيات القرار 2012.09.13.15

يمثل جذب واستبقاء موظفين كبار من خالل توفير حزمة تعويض تنافسية أھمية كبيرة
للمنظمة .كما سيتيح تطوير سوق العمل المزيد من الفرص المتاحة أمام كبار العاملين خارج
 .ICANNھذا وقد تشاورت  ICANNمع خبراء تعويض مستقلين للحصول على بيانات السوق
المشابھة والتي تشير إلى أن بعض المسئولين الحاليين يتقاضون أجورا أقل من معدالت السوق أي
ما يمكن تقاضيھم من أجور لدى صاحب عمل آخر.
وتمر ICANNبمرحلة حرجة تستدعي استمرارية مھارة ومعرفة معينة وبخاصة في ظل
استمرارية مشروعات رئيسة بما في ذلك نطاقات  gTLDالجديدة ومراجعات تأكيد االلتزامات
واالنقياد الواسع والعولمة وھذا جزء من كل .وكل من تلك المشروعات يتطلب مديرين تنفيذيين
ذوي مھارة ومعرفة للتثبت من استيفاء أھداف  ICANNالتشغيلية ومقاصدھا ولتؤكد في الوقت
ذاته انعدام الخطر ألقصى مدى ممكن .وسيساعد التمسك بفلسفة العمل لدى  ICANNوتوفير
تعويض تنافسي على التأكد من تحقيق تلك األھداف.
ويعد استمرار واستبقاء العاملين الرئيسين خالل مراحل المنظمة االنتقالية المھمة مفي ًدا لكل مجاالت
المنظمة .ومن ھنا فربما كان لتعديالت الراتب التي نادت بھا تلك القرارات التأثير اإليجابي على
المنظمة وجھودھا في خدمة الصالح العام وما يمكن أن يكون له أثره اإليجابي أيضًا على شفافية
ومساءلة المنظمة .سيكون لألمر بعض التأثير المالي على المنظمة لكن لن يكون لھذا التأثير أثره
على ميزانية العام المالي الحالية الشاملة .كما لن تكون لتلك القرارات تأثيرھا المباشر على أمن
واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

