
 

 محاضر االجتماع
 2012مارس  14

 ICANNاجتماع خاص لمجلس إدارة 

 
 والموثوق األصلي النص على العثور ويمكن. فقط المعلومات بغرض اللغات من العديد إلى الوثيقة هذه ترجمة تمت

  14mar12-teshttp://www.icann.org/en/groups/board/documents/minu1T-:من) باإلنجليزية(
 1Ten.htm 
 

في مدينة سان خوسيه،  2012مارس  14بتاريخ  ICANNانعقد اجتماع خاص لمجلس إدارة 
 مساًء حسب التوقيت المحلي. 05:00بكوستاريكا في تمام الساعة 

 
 رئيس مجلس اإلدارة ستيف كروكر هو من دعى لعقد هذا االجتماع.

 
دارة اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في وباإلضافة إلى الرئيس، شارك أعضاء مجلس اإل

جزء منه: رود بيكستورم (الرئيس والمدير التنفيذي) وسيباستيان باتشوليت وشيرين شلبي 
وبيرتراند دي ال تشابل وكريس ديسبين وبيل غراهام وإيريكا مان وجونزالو نافارو وراي بيلزاك 

س تونكين (نائب الرئيس) وكو وي وو وآر. راماراج وجورج سادوسكي ومايك سيلبر وبرو
 وجوديث فازكويز.

 
وقد شارك مسؤولو اتصال المجلس اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام 

؛ وتوماس رويسلير، IETF؛ وتوماس نارتن، مسؤول اتصال SSACموهين، مسؤول اتصال 
 . RSSAC؛ وسوزان وولف، مسؤولة اتصال TLGمسؤول اتصال 

 
 ، اعتذاًرا عن عدم الحضور.GACفي حين أرسل هيثر درايدين، مسؤول اتصال 
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استحدث بروس تونكين العملية التي أجريت في لجنة حوكمة المجلس لتحديد حاالت التعارض 
بروس وقد أشار  الجديد. gTLDالمحتملة في مصالح أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق ببرنامج 

إلى إنشاء لجنة فرعية تتولى مراجعة حاالت التعارض في قضية معينة، على أن تقوم هذه اللجنة 
الفرعية بإصدار تقرير إلى المجلس للتصديق على القرارات من حيث صلتها بأعضاء المجلس 

 كأفراد.

رعية، بما في ذلك بعد ذلك، قدمت شيرين شلبي، قائد اللجنة الفرعية، شرًحا تفصيلًيا لعمل اللجنة الف
 2011وبعد قرار مجلس اإلدارة الصادر في ديسمبر  إجراءاتها ومبادئها وقراراتها األولية.

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-14mar12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-14mar12-en.htm
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الجديد، طلب المستشار العام  gTLDبخصوص ممارسات تعارض المصالح المتزايدة في برنامج 
ة الفرعية وبعد ذلك، قامت اللجن الجديد. gTLDمن أعضاء المجلس تقديم معلومات خاصة ببرنامج 

بمراجعة المعلومات المحددة وأصدرت قراًرا أولًيا لكل عضو بالمجلس أو مسؤول اتصال 
بخصوص مدى احتمال وجود تعارض في المصالح (متصور أو فعلي)، ومن ثّم، تحديد الطرق 

وقد أتيحت لكل عضو في المجلس الفرصة لالجتماع  الممكنة للتخفيف من حدة ذلك التعارض.
وتتمثل المبادئ المستخدمة لتوجيه القرارات في أوالً، أن المصلحة  رعية بشأن القرار.باللجنة الف

أكبر من مصلحة أي عضو بالمجلس أو مسؤول اتصال للمجلس على حده؛  ICANNالجماعية لـ 
وثانًيا، تقليل احتمال اتخاذ إجراءات من قبل عضو المجلس أو مسؤول االتصال الذي تتعارض 

حة الجماعية؛ وثالًثا، استعراض اللجنة الفرعية لحاالت تعارض كتلك الحاالت مصالحه مع المصل
الفعلية أو المحتملة أو المتصورة؛ ورابًعا، محاولة إيجاد عوامل تخفيف في حال تبين وجود تعارض 

 في مصالح أحد أعضاء المجلس أو مسؤولي االتصال.

تها على مجلس اإلدارة لمراجعتها، مع وقد أوضحت شيرين أن اللجنة الفرعية ستعرض اآلن قرارا
 التركيز على أعضاء المجلس أو مسؤولي االتصال الذين طلبوا عقد اجتماعات مع اللجنة الفرعية.

بعد ذلك، قام المجلس بمراجعة ومناقشة القرار المتعلق بأحد مسؤولي االتصال الذين طلبوا عقد 
 اجتماع مع اللجنة الفرعية.

 gTLDالسكرتير على أنه بعد الكشف عن جميع مقدمي الطلبات في برنامج وأكد المستشار العام و
الجديد، قد تستدعي القرارات إجراء مراجعة لتحديد مدى الحاجة ألي تغييرات، حيث يمكن أن 

 يوضح ذلك بعض احتماالت تعارض المصالح.

واصل المجلس مناقشته ومراجعته للقرار المتعلق بأحد أعضاء المجلس الذين طلبوا عقد اجتماع مع 
وأشار المجلس إلى أنه تم تقديم معلومات جديدة بخصوص حاالت تعارض المصالح  اللجنة الفرعية.

  المحتملة التي لم تنظر فيها اللجنة الفرعية.

 ز بالقرار التالي:ثم تقدم راي بيلزاك، وأيده جوديث فازكوي

)، مطالبة اللجنة الفرعية التابعة للجنة حوكمة 2012.03.14.01تقرر بموجب القرار رقم (
المجلس المعنية باألخالقيات وتعارض المصالح بمراجعة قرارها الخاص بوجود تعارض 

متصور أو محتمل أو فعلي في المصالح فيما يتعلق بأحد أعضاء المجلس من أجل تحديد ما 
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كانت عوامل التخفيف المحددة ال تزال صحيحة أم ال نتيجة للمعلومات الجديدة المستفادة  إذا
 في االجتماع.
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 2012.03.12.01حيثيات القرار 

تأكيًدا على التزامها بأعلى معايير األخالقيات ومعالجة حاالت تعارض المصالح، تم تشكيل 
ة بيانات المصالح الصادرة عن لجنة فرعية بهدف مساعدة لجنة حوكمة المجلس في مراجع

ومن شأن المراجعة والمناقشة المكثفة بشأن حاالت  أعضاء المجلس ومسؤولي االتصال.
ومع المتوقع أن يعود ذلك بمردود  أمام المجتمع. ICANNتعارض المصالح زيادة مساءلة 

هذا  وال يتوقع أن يؤثر إيجابي على المجتمع، دون حدوث أي تأثير على موارد المنظمة.
 .DNSالقرار على أمن واستقرار 

وامتنع عن  .2012.03.14.01صوت أربعة عشر من أعضاء مجلس اإلدارة لصالح القرار 
 بينما لم يتسنى لبرتراند دي ال شابيل التصويت على هذا القرار. التصويت سيباستين باشولت.

 وتمت الموافقة على القرار.

تجتمع بعضو مجلس اإلدارة لمناقشة المسألة في أقرب أكد راي بلزاك على أن اللجنة الفرعية س
 وقت ممكن.

بعد ذلك، تحول المجلس إلى مناقشة ودراسة قرار اللجنة الفرعية المتعلق بعضو آخر في المجلس 
 طلب عقد اجتماع.

وأشار المستشار العام والسكرتير إلى مدى العمل الذي أجرته اللجنة الفرعية للتوصل إلى هذه 
 فرص المناقشة المقدمة لكل عضو من أعضاء المجلس.القرارات و

بعد ذلك، وضع المجلس تحت الدراسة قراًرا مقترًحا يعالج قرار اللجنة الفرعية بشأن جميع أعضاء 
الجديد، باستثناء الحاجة إلى مزيد من  gTLDالمجلس ومسؤولي االتصال فيما يتعلق ببرنامج 

 في االجتماع. العمل من جانب عضو المجلس المحدد سابًقا

أشار بروس تونكين إلى أهمية توضيح أن حاالت تعارض المصالح التي حددتها اللجنة الفرعية 
 الجديد في دليل مقدم الطلب/وليس تعارًضا طول الوقت. gTLDمتعلقة بالجولة الحالية لبرنامج 

 واتفق المستشار العام والسكرتير مع تعليق بروس.

كانت هناك حاجة إلى تمرير قرار بقبول القرارات اليوم، وذلك وتساءل كريس ديسبين عما إذا 
 أمام مجلس اإلدارة ككل. gTLDنظًرا لوجود عملية قائمة للتعامل مع القرارات المرتبطة ببرنامج 

أشار المستشار العام والسكرتير إلى أن اتباع اقتراح كريس يمكن أن يتيح للقرار المتبقي التوصل 
فجميع أعضاء المجلس الذين تم تحديد وجود تعارض محتمل في مصالحهم ومع ذلك،  إلى نتيجة.

الجديد سيضطرون إلى الموافقة على مغادرة القاعة للسماح بمضي  gTLDفيما يتعلق ببرنامج 
 نحو الدراسة والنظر. gTLDالقرارات المتعلقة ببرنامج 
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أو مسؤولي االتصال الذي اقترح بيرتراند دي ال تشابل أن يتم استطالع آراء أولئك األعضاء 
يحتمل وجود تعارض في مصالحهم لتحديد مدى استعدادهم لمغادرة القاعة للسماح بالنظر في األمر 

 الجديد. gTLDالمتعلق ببرنامج 

الجديد قبل أن يغادر  gTLDوطلب سيباستين باشولت أن تختتم جميع األمور غير المتعلقة ببرنامج 
  القاعة.أعضاء المجلس ومسؤولي االتصال 

 أية أعمال أخرى  2
 

  ولم ُتتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. أجرى المجلس محادثات سرية حول قضية متعلقة بالموظفين.

 ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات االجتماع.
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