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 ICANNاالجتماع العادي لمجلس إدارة 
 

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

  http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-:من) باإلنجليزية(
en.htm-20nov13 

 
 

في بيونيس آيريس،  2013نوفمبر  20في  ICANNتم عقد االجتماع الدوري لمجلس إدارة 
 بالتوقيت المحلي.  15:40األرجنتين في تمام الساعة 

دعا رئيس االجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات الالزمة النعقاد هذا االجتماع على وجه 
 السرعة.

االجتماع أو في االجتماع كله: سيباستيان باتشوليت, شارك ما يلي من المدراء في جزء من 
شيرين شلبي, فادي شحاده (الرئيس والمدير التنفيذي), بيرتراند دي ال تشابيل، كريس ديسبين، 
بيل غراهام, وولفغانغ كالين واتشير، أولغا مادروغا فورتي، غونزالو نافارو، إيريكا مان، راي 

  , جورج سادوسكي، مايك سيلبر وكوا واي وو.بيلزاك، بروس تونكين (نائب الرئيس)

رام موهين  كما شارك منسقو مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه:
واعتذر  ).RSSAC) وسوزان وولف (منسق IETF) وجون سوينينين (منسق SSAC(منسق 

 ).GACدين (منسقة ) وهيذر درايTLGعن الحضور كل من فرانسيسكو دا سيلفا (منسق 

 وحضر برونو النفين كعضو مراقب مدعو.

والمدراء التنفيذيون اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو  ICANNوشارك أعضاء طاقم عمل 
قسم النطاقات العالمية)، سوزانا بينيت (مسؤولة التشغيل  -أكرم عطا هللا (الرئيس في جزء منه:

م مجلس اإلدارة)، تشافيير كالفيز (المسؤول المالي الرئيسي)، الرئيسية)، ميشيل برايت (مدير دع
إشراك أصحاب المصلحة العالميين)، كريس غيفت  -سالي كوستيرتون (كبيرة مستشاري الرئيس

خدمات المجتمع عبر اإلنترنت)، جيمي هيدالند (مستشار الرئيس/ المدير  -(نائب الرئيس
العام)، إليزابيث لي (كبيرة المستشارين)، ديفيد أوليف التنفيذي)، جون جيفري (األمين والمستشار 

(نائي الرئيس، وضع السياسات)، كارين بيرسيت (كبيرة مدراء دعم مجلس اإلدارة)، وإيمي 
 ستاثوس (نائبة المستشار العام).

 األمين العام: جون جيفري (المستشار واألمين العام).

 3 ............................................................................ :الموافقة أعمال جدول .1
 3 ............... 2014اعتماد تعويض المخاطرة للرئيس والمدير التنفيذي للسنة المالية  أ.

 3 ............................ 2013.11.20.02 – 2013.11.20.01حيثيات القرارين 
 4 .......................................................................... :الرئيسي األعمال جدول .2
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 4 .......................................................................... الرقمية المنصة عقد .أ
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 جدول أعمال الموافقة: .1

وقد اتخذ  افتتح الرئيس االجتماع وقدم البنود المطروحة على جدول أعمال الموافقة وطلب التصويت.
 المجلس بعد ذلك اإلجراء التالي:

 
 الموافقة هذا: تقرر بموجب ما يلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال

 2014اعتماد تعويض المخاطرة للرئيس والمدير التنفيذي للسنة المالية  .أ 

 
حيث أكد كل عضو في المجلس أنه/أنها ليس لديه أي تضارب في المصالح فيما يتعلق 

بتحديد مبلغ السداد المقرر لسداد تعويض مخاطر الرئيس والمدير التنفيذي للربع األول من 
 .2014العام المالي 

 
وحيث إن لجنة التعويضات أوصت بأن يوافق مجلس اإلدارة بدفع تعويض للمخاطر عن 

 إلى الرئيس والمدير التنفيذي. 2014الربع األول من العام المالي 
 

)، موافقة المجلس على بند تعويض المخاطر 2013.11.20.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2014العام المالي للرئيس والمدير التنفيذي للربع األول من 

 
)، أن تظل بعض البنود الخاصة في هذا 2013.11.20.02تقرر بموجب القرار رقم (

القرار سرية باعتبارها "إجراًء متعلًقا بالموظفين وشؤون العمل"، بموجب المادة الثالثة من 
 الداخلية. ICANNمن لوائح  5.2الفقرة 

 2013.11.20.02 – 2013.11.20.01حيثيات القرارين 

عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتًبا أساسًيا، باإلضافة إلى تعويض 
، ICANNوباالتساق مع جميع أعضاء فريق عمل  مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له.

 يتم تقييم الرئيس في مقابل أهداف محددة يقوم بتحديدها بالتنسيق مع لجنة التعويضات. 
 

نس آيرس، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق المجلس على تعويض المخاطر في بوي
وقد وافق المجلس  2014الخاص بالرئيس والمدير التنفيذي للربع األول من العام المالي 

 على هذه التوصية.
 

، وهو التأثير الذي كان ُينظر له في ICANNفي حين أن هذا سيكون له أثر مالي على 
وهذا القرار ال يكون لها تأثير على أمن واستقرار أو مرونة  .2014ي موازنة العام المال

 نظام أسماء النطاقات.
 

 ولنا أن نعلم أّن هذه الوظيفة إدارية تنظيمية ال تتطلب تعليًقا عاًما.
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 – 2013.11.20.01صوت جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لصالح القرارين 
 وتم تنفيذ القرارات. .2013.11.20.02

 جدول األعمال الرئيسي: .2

 عقد المنصة الرقمية .أ 
 

يسعى العقد المقترح إلى إشراك بائع لتسهيل وضع  قدم شيرين شلبي بند جدول أعمال الموافقة.
على الرغم من أن جميع األنشطة  اإللكتروني. ICANN.orgمنصة رقمية جديدة وتحديث موقع 

، نظًرا ألن قيمة ICANNالتي ينطوي عليها هذا المشروع تقع تماًما ضمن نطاق اختصاص إدارة 
دوالر، إال أنه يتعين على المجلس السماح لإلدارة بالتعهد بهذا  500,000االستثمار ستتجاوز 

 بالعقد المقترح من منظور الميزانية.) BFCنظرت اللجنة المالية لمجلس اإلدارة ( االلتزام المالي.
استنتجت اللجنة المالية لمجلس اإلدارة أن التكلفة المقترحة هي منطقة، وعلى ذلك األساس، أوصت 

 باعتماد مجلس اإلدارة للقرار المقترح. 
 

أوضح كريس غيفت بأن المشروع لم  .RFPوتساءل مايك سيلبر ما إذا خضع المشروع لعملية 
من إرشادات  3.3وفقاً للقسم   RFPألنه يقع ضمن االستثنائين التاليين لـ RFPيخضع لعملية 

) "في حالة االستمرار الطبيعي لألعمال السابقة التي نفذها المورد أو موفر الخدمة، وال iالتدبير: (
"عندما يمثل المقدم الحالي  )ii"؛ (ICANNتزيد فيها العطاءات التنافسية القيمة التي تحصل عليها 

المورد المنتقى  .موذًجا واضًحا لفرض أسعار معقولة وتقديم خدمة ذات جودة جيدة على الدوام"ن
من أي  ICANNأو أعضاء مجلس إدارة  ICANNوال ينتفع طاقم عمل  يلبي كل من هذه المعايير.

 مصلحة مالية في هذا العقد.
 

  كريس ديسبين على ذلك.وافق  اقترح مايك تضمين هذا التفسير في حيثيات القرار المقترح.
 

  قرر مجلس اإلدارة مواصلة نقاشه لبند جدول األعمال هذا بعد مراجعة الحيثيات.
 

 لم يتم اتخاذ أي قرار.
 

 ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات االجتماع.
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