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 ICANNاالجتماع العادي لمجلس إدارة 
 

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

  material/minutes-https://www.icann.org/resources/board-2014-04-(باإلنجليزية) من:
en-30 

 
 

في باسادينا، كاليفورنيا  2014أبريل  30في  ICANNتم عقد االجتماع الدوري لمجلس إدارة 
 بالتوقيت المحلي.  14:30في تمام الساعة 

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

فادي  ،أو في االجتماع كله: سيباستيان باتشوليتشارك ما يلي من المدراء في جزء من االجتماع 
وولفغانغ كالين  ،شيرين شلبي، كريس ديسبين، بيل غراهام ،شحادة (الرئيس والمدير التنفيذي)

واتشير، برونو النفين، أولغا مادريوغا فورتي، إيريكا مان، غونزالو نافارو، راي بيلزاك، جورج 
 وكوا واي وو.  ،ئب الرئيس)سادوسكي، مايك سيلبير، بروس تونكين (نا

كما شارك مسؤولو اتصال مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: 
) IETF) وجون سوينين (ممثل SSAC) ورام موهين (ممثل GACهيذر درايدن (ممثلة 

 ). RSSACوسوزان وولف (ممثلة 

 مراقبة).عضو مجلس اإلدارة المنتخب: ريناليا عبد الرحيم (

 األمين العام: جون جيفري (المستشار واألمين العام).

أكرم  اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: ICANNوشارك أفراد فريق عمل 
قسم النطاقات العالمية)، سوزانا بينيت (مسؤولة التشغيل الرئيسية)، ميغين  -عطا هللا (الرئيس

رة)، ميشيل برايت (مدير دعم مجلس اإلدارة)، سامانثا آيزنير بيشوب (منسقة دعم مجلس اإلدا
(كبيرة المستشارين)، تيريزا إيلياس (مديرة عمليات دعم مجلس اإلدارة)، جيمي هيدالند (مستشار 

الرئيس/ المدير التنفيذي)، جون جيفري (األمين والمستشار العام)، ماريكا كونينغز (كبيرة 
إليزابيث لي (كبيرة المستشارين)، ديفيد أوليف (نائب الرئيس، المدراء، دعم وضع السياسة)، 

وضع السياسات)، كارين بيرسيت (كبيرة مدراء دعم مجلس اإلدارة)، إيريكا رانديل (مستشارة)، 
آشوين رانجين (مسؤول االبتكار والمعلومات الرئيسي)، إيمي ستاثوس (نائبة المستشار العام)، 

شاري الرئيس حول اإلستراتيجية)، وماري وونغ (كبيرة مدراء تيريزا سواينهارت (كبيرة مست
 السياسة).

 3 ............................................................................... الموافقة أعمال جدول .1
 3 ...................................................... اإلدارة مجلس اجتماع محضر على الموافقة .أ 

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2014-04-30-en
https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2014-04-30-en


 محضر اجتماع
 2014أبريل نيسان  30

 26من  2صفحة 
 
 
 
 
 3 ................................................................. اإلدارة مجلس أعضاء تدريب خطة .ب 

 4 ............................................................... 2014.04.30.02 القرار حيثيات
 4 .............................................................................. الرئيسي األعمال جدول .2

 IGO-INGO ............................... 4 حماية إجراءات حول GNSO سياسة توصيات .أ 
 7 ................................. 2014.04.30.05 – 2014.04.30.03 القرارين حيثيات

 15 .................................................................... اإلدارة مجلس مكافآت مراجعة .ب 
 17 ............................................................. 2014.04.30.06 القرار حيثيات

 19 ...................................... 2015 المالية بالسنة إضافية لميزانية SO/AC طلبات .ج 
 21 ............................................................. 2014.04.30.07 القرار حيثيات

 وقبول االجتماعية المناسبات إلى بالدعوات علقةالمت اإلدارة مجلس أعضاء إرشادات .د 
 21 )أخرى أعمال أية أثناء مناقشتها لتتم( الهدايا

 22 ............................................................. 2014.04.30.08 القرار حيثيات
 22 ................................................................................... أخرى أعمال أية .ه 

 22 ..................................................... 2015 المالية السنة ميزانية اعتماد توقيت .أ 
 25 ............................... 2014.04.30.12 – 2014.04.30.09 القرارين حيثيات

 
  



 محضر اجتماع
 2014أبريل نيسان  30

 26من  3صفحة 
 
 
 
 

 جدول أعمال الموافقة: .1
 

ثم دعى الرئيس إلى التصويت على جدول أعمال  جدول أعمال الموافقة.قدم رئيس المجلس بنود 
 وقد اتخذ المجلس بعد ذلك اإلجراء التالي: الموافقة.

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

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 

)، يوافق مجلس اإلدارة على محضري 2014.04.30.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2014مارس  27و 26المنعقدين بتاريخ  ICANNاجتماعي مجلس إدارة 

 خطة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة .ب 

 ICANNحيث أنه، مهارات أعضاء مجلس اإلدارة هي بالغة األهمية لتمكين مجلس إدارة 
 المعقدة. ICANNمن العمل بفعالية في بيئة 

 
 ينحدر أعضاء مجلس اإلدارة من مجموعة متنوعة من الخلفيات والتجارب.حيث أنه، 

 
حيث أنه، يلتزم مجلس اإلدارة بتقديم الدعم المناسب لتدريب أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير 

 مهارات األعضاء.
 

بوضع خطة رسمية وشاملة أكثر لتدريب أعضاء مجلس اإلدارة  BGCحيث أنه، توصي 
، لكي يكونوا مساءلين ICANNاجباتهم كأعضاء في مجلس إدارة لمساعدتهم على تأدية و
 أكثر عن تلك الواجبات.

 
بأن يضع مجلس اإلدارة خطة تدريب ألعضاء مجلس إدارة  BGCحيث أنه، توصي 

ICANN .موثقة أكثر 
  

موافقة مجلس اإلدارة على خطة تدريب  ،)2014.04.30.02تقرر بموجب القرار رقم (
ى بها كما هي متوفرة على أعضاء المجلس الموص

-https://www.icann.org/en/groups/board/documents/board
en.pdf-30apr14-training.  

https://www.icann.org/en/groups/board/documents/board-training-30apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/groups/board/documents/board-training-30apr14-en.pdf
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 2014.04.30.02حيثيات القرار 

من  ICANNإن مهارات أعضاء مجلس اإلدارة هي بالغة األهمية لتمكين مجلس إدارة 
ويلتزم مجلس اإلدارة بتقديم الدعم المناسب لتدريب  المعقدة. ICANNالعمل بفعالية في بيئة 

ستساعد خطة التدريب الشاملة أعضاء  أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير مهارات األعضاء.
حوكمة مجلس  بفعالية أكبر، وخاصة في مجاالت التدريب التالية:مجلس اإلدارة على العمل 

اإلدارة العامة، وحوكمة مجلس اإلدارة المتخصصة للجان مثل المالية والتدقيق والمكافآت 
باإلضافة إلى  ICANNوالمخاطر، ونظام اإلنترنت للمعرفات الفريدة، وهيكل وعمليات 

مثل القوائم البريدية وأدوبي  ICANNارة االلتزام بالقانون المحلي، وأدوات مجلس إد
 كونيكت وبورد فينتيج.

  
من ناحية استخدام أعضاء مجلس اإلدارة  سوف يكون لهذا اإلجراء أثر مالي على المنظمة.

، ليس من المتوقع أن يمتد التأثير لما هو محدد له في 2014لخطة التدريب للسنة المالية 
سيتم أخذ خطة تدريب أعضاء  أعضاء مجلس اإلدارة. لتدريب 2014ميزانية السنة المالية 

ولن يكون لهذا  .2015مجلس اإلدارة لبعين االعتبار أثناء عملية وضع ميزانية السنة المالية 
القرار تأثير مالي مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق، رغم أن تدريب 

ر إيجابي غير مباشر على أمن أعضاء مجلس اإلدارة في هذا المجال سيكون له تأثي
 واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 – 2014.04.30.01 صوت جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لصالح القرارين
 . وتم تنفيذ القرارات.2014.04.30.02

 جدول األعمال الرئيسي: .2

 IGO-INGOحول إجراءات حماية  GNSOتوصيات سياسة  .أ 

في وقت سابق إلى مجلس اإلدارة  GNSOأرسل مجلس  األعمال.قدم كريس ديسبين بند جدول 
، والتي يقر مجلس اإلدارة بموجبها استالم القرارات IGO-INGOتوصياته حول إجراءات حماية 

وافق مجلس اإلدارة في وقت سابق أن ثمة حاجة إلى وقت إضافي  .06 – 2014.02.07.05
حول هذه  GACن االعتبار المشورة من حتى يأخذ مجلس اإلدارة بعي GNSOللنظر بتوصيات 

فيما يتعلق بحماية  GACمع مشورة  GNSOتتضارب بعض توصيات سياسة  المسألة.
 GACالتي تتضارب مع مشورة  GNSOتفصل القرارات التالية توصيات  .IGOمختصرات 

(الملحق ب) عن تلك التوصيات التي تتضارب معها (الملحق أ)، وتسعى إلى تبني توصيات 
GNSO .فيما يتعلق بتوصيات  التي ال تتضارب معهاGNSO  التي تتضارب مع مشورةGAC ،

، IGOsو GACو GNSOسينسق مجلس اإلدارة الحوار بين األطراف المعنية، بما في ذلك 
 بمحاولة إليجاد حل. 
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 المستقبلية.  GNSOاقترح راي بلزاك تطبيق هذا المنهج على جميع توصيات سياسة 

هي  IGOs، بما أن  GACدرايدن إلى أهمية التركيز على المفاوضات بالنسبة لـوأشارت هيذر 
كما نوهت هيذر بتوقيت تقديم ورقة البحث عن بند جدول األعمال هذا إلى  .GACأعضاء في 

شارك مجلس اإلدارة بحوار حول تقديم ورقة البحث إلى مجلس اإلدارة بوقت مناسب  مجلس اإلدارة.
 وقيت االجتماعات المستقبلية. والحاجة إلى تحسين ت

 تقدم راي وأيده كريس بطلب مايلي وتبنى مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

) حول PDPعملية وضع سياسة ( GNSO، بدأ مجلس 2012أكتوبر  17حيث أنه، في 
تناقش المسائل المبينة في ميثاق  gTLDsفي جميع  IGO-INGOحماية معرفات 

http://gnso.icann.org/en/issues/igo-سة على مجموعة عمل عملية وضع السيا
en.pdf-15nov12-charter-ingo؛  

  
حيث أنه، اتبعت عملية وضع السياسة خطوات عملية وضع السياسة المنصوص عليها في 

، األمر الذي نتج عنه  GNSOالداخلية ودليل عملية وضع السياسة لـ ICANNلوائح 
(راجع  2013نوفمبر  10بتاريخ  GNSOتقرير نهائي تم تسليمه إلى مجلس 

en.pdf-10nov13-final-ingo-http://gnso.icann.org/issues/igo(؛  
 

 gTLDsفي جميع  IGO-INGOحيث أنه، توصلت مجموعة عمل حماية معرفات 
) إلى إجماع على خمسة وعشرين توصية تتعلق بالمسائل المبينة IGO-INGO WG (أو

 ؛في ميثاقها
 

باإلجماع بتصويت مستقل IGO-INGO  توصيات مجموعة عمل GNSOحيث أنه، تبنى 
(راجع  2013نوفمبر  20في اجتماعه بتاريخ 

2-http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20131120(؛ 
 

في لوائح وتخطى حدود التصويت المحددة  GNSOحيث أنه، حقق تصويت مجلس 
ICANN  الداخلية لفرض التزامات جديدة على أطراف معينة متعاقدة معICANN؛ 

 
حيث أنه، بعد فترة التعليقات العامة المتطلبة 

)-ingo-comment/igo-http://www.icann.org/en/news/public
en.htm-27nov13-recommendations قدم مجلس ،(GNSO  توصيات

 ؛الداخلية ICANNوفقاً للوائح  ICANNباإلجماع إلى مجلس إدارة 
 

http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-charter-15nov12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-charter-15nov12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-charter-15nov12-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20131120-2
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20131120-2
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-recommendations-27nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-recommendations-27nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-recommendations-27nov13-en.htm
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) اإلقرار باستالم توصيات i، قام مجلس اإلدارة بمايلي (2014فبراير  7حيث أنه، في 
GNSO ،(ii)  طلب وقت إضافي للنظر في توصياتGNSO  باإلضافة إلى مشورة

GAC )حول نفس الموضوع، وiii طلب من لجنة برنامج (gTLD ) الجديدةNGPC (
وضع مقترح للنظر به الحقاً من قبل مجلس اإلدارة سيأخذ بعين   ICANNالتابعة لـ

(راجع  GACومشورة  GNSOاالعتبار كالً من توصيات 
-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions

en.htm#2.a-07feb14(؛  
 

العام  ICANNأثناء اجتماع  ICANNحيث أنه، شارك مجلس اإلدارة بحوار مع مجتمع 
 ؛2014فورة في مارس في سنغا 49رقم 

 
الداخلية تشترط أنه "[فور] اتخاذ قرار  ICANNمن لوائح  10الملحق أ، القسم حيث أنه، 

بمنح نهائي من مجلس اإلدارة باعتماد السياسة، يقوم مجلس اإلدارة، حيثما كان مناسًبا، 
لوضع خطة تنفيذ  GNSOللتعاون مع مجلس  ICANNالتخويل أو التوجيه إلى طاقم عمل 

 بناًء على توصيات التنفيذ المحددة في التقرير النهائي، ولتنفيذ السياسة". 
 

يتبنى مجلس اإلدارة بموجب هذا توصيات  ،)2014.04.30.03تقرر بموجب القرار رقم (
كما هي  gTLDsفي جميع  IGO-INGOباإلجماع حول حماية معرفات  GNSOمجلس 

غير المتسقة مع مشورة  GNSOالمرفق هنا (والتي تتضمن توصيات  الملحق أمبينة في 
GAC.(  

 
يطلب مجلس اإلدارة مزيداً من الوقت  ،)2014.04.30.04رقم (تقرر بموجب القرار 

في  IGO-INGOباإلجماع المتبقية حول حماية معرفات  GNSOللنظر بتوصيات مجلس 
المرفق هنا، وسينسق الحوار بين األطراف  ق بالملحكما هي مبينة في  gTLDsجميع 

حول هذا  GACالمعنية للتوفيق بين أية خالفات متبقية بين توصيات السياسة ومشورة 
 الموضوع.

 
يطلب مجلس اإلدارة من الرئيس والمدير  ،)2014.04.30.05تقرر بموجب القرار رقم (

تم تبنيها بموجب هذا وفقاً التنفيذي، أومن ينوب عنه، وضع خطة تنفيذ للتوصيات التي 
ومواصلة االتصاالت  ،GNSOبالتشاور مع  10الملحق أ، القسم الداخلية  ICANNللوائح 

 والمجتمع حول مثل هذا التنفيذ. GACمع 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-07feb14-en.htm#2.a
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-07feb14-en.htm#2.a
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#AnnexA
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-annex-a-30apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-annex-b-30apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#AnnexA
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 2014.04.30.03الح القرارات صوت خمسة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لص
امتنع وولفغانغ كالين واتشير عن التصويت. وتم  .2014.04.30.05و 2014.04.30.04و

 تنفيذ القرارات.

 2014.04.30.05 – 2014.04.30.03حيثيات القرارين 

 لماذا يناقش مجلس اإلدارة هذه القضية اآلن؟
 

اإلجماع خمسة وعشرون توصية من مجموعة  اعتمد GNSOنوفمبر، مجلس  20في 
، والتي gTLDsفي جميع  IGO-INGOعمل عملية وضع السياسة حول حماية معرفات 

 لوضع توصيات تتعلق بهذا الموضوع. 2012في أكتوبر  GNSOمن قبل مجلس  كلف بها
 

 ،GNSOمجلس  توصياتقراراً بعد استالم تقرير  اعتمد، مجلس اإلدارة 2014فبراير  7في 
وطلب المزيد من الوقت للنظر بها من أجل األخذ  GNSOإلقرار استالم توصيات مجلس 

التي تناقش نفس الموضوع. كما طلب مجلس اإلدارة  GACبعين االعتبار مشورة 
مع استمرارها بوضع منهج للرد على  GNSOالنظر بتوصيات السياسة من   NGPCمن

 GAC، ووضع مقترح شامل لمناقشة مشورة IGOsحول حماية  GACمشورة 
 للنظر بها من قبل مجلس اإلدارة في اجتماع الحق. GNSOوتوصيات 

 
 NGPCمسودة مقترح من  أرسل ICANN، رئيس مجلس إدارة 2014مارس  13في 

نفس مسودة المقترح  أرسل NGPC، رئيس 2014مارس  20، وفي GACإلى رئيس 
في سنغافورة، قام نائب  49العام رقم  ICANN. أثناء اجتماع GNSOإلى رئيس مجلس 

0Fباطالع ICANNرئيس مجلس إدارة 

المجتمع على خطط مجلس اإلدارة حول الخطوات  1
، بما في ذلك إمكانية مواصلة مجلس INGOو IGOالمستقبلية المرتبطة بإجراءات حماية 

ام، تتفق توصيات . بشكل عGACالتي ال تتفق مع مشورة  GNSOاإلدارة لتبني توصيات 
GNSO  بشكل كبير مع المشورة التي قدمتهاGAC  إلى مجلس إدارةICANN ولكن .

بالنسبة إلى تلك  .GACتختلف عن مشورة  GNSOثمة توصيات سياسة معينة من 
، سيكون مجلس اإلدارة متفتحاً أمام إمكانية GACالتوصيات التي تختلف عن مشورة 
، لفهم GNSOو GACو ALACنية، بما في ذلك تسهيل النقاشات مع األطراف المع

الجوانب المتنوعة قبل تقييم والتصرف وفقاً ألحد الخيارات المتنوعة المفتوحة أمامه بموجب 
 الداخلية. ICANNلوائح 

 

                                            
 العام. ICANNمن النص المدون لمنتدى  104 -101في الصفحات  1
 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20131120-2
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-charter-15nov12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-charter-15nov12-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-07feb14-en.htm#2.a
http://gnso.icann.org/en/drafts/council-board-igo-ingo-21jan14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/council-board-igo-ingo-21jan14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-13mar14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby-to-robinson-20mar14-en.pdf
http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-public-forum/transcript-public-forum-27mar14-en.pdf
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في  IGOحول موضوع حماية  ICANNمشورة باإلجماع إلى مجلس إدارة  GACقدمت 
 ؛)2013(أبريل  الرسمي في بكين GACبيان عدة مناسبات، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص 

1F)2013(نوفمبر بيان بيونيس آيريس الرسمي و  ؛)2013(يوليو  بيان ديربان الرسمي

2 . 
 

اآلن وإشراك المجتمع في المزيد  GNSOعن طريق اتخاذ إجراء بتبني بعض توصيات 
من النقاشات المتعلقة بالتوصيات المتبقية، سينسق مجلس اإلدارة حوار المجتمع المتواصل 

حول الوسائل الممكنة للتوفيق بين اختالف المشورة والتوصيات بالنقاشات قبل اجتماع 
ICANN  في لندن في شهر يونيو. 50العام رقم 

 
 النظر فيه؟ ما هو االقتراح الذي يتم

 
التي  GACالتي ال تتسق مع مشورة  GNSOيقترح مجلس اإلدارة تبني توصيات سياسة 

، وتوصيات السياسة هذه هي مرفقة على IGOاستلمها مجلس اإلدارة حول موضوع حماية 
 GACالتي تختلف عن مشورة  GNSO. توصيات سياسة من هذا القرار الملحق أأنها 

. فيما يتعلق الملحق بالتي استلمها مجلس اإلدارة هي مرفقة بهذا القرار على أنها 
يطلب مجلس اإلدارة وقتاً إضافياً للنظر بها حتى ينسق  ،الملحق بات المتضمنة في بالتوصي

 مجلس اإلدارة النقاش بين األطراف المعنية للتوفيق بين االختالفات المتبقية بين توصيات
حول الموضوع. بعد هذه الحوارات، والتي ينبغي أن تشمل  GACالسياسة ومشورة 

ALACو GNSOو GACاألطراف المعنية (بما في ذلك  2F

سيكون مجلس اإلدارة  ،)3
حول توصيات  GACمستعداً للنظر بالمقترح المنقح الذي يأخذ بعين االعتبار مشورة 

 كما تم تنقيحها أو تعديلها (إن وجدت). GNSOسياسة 
 

 من هم أصحاب المصلحة أو اآلخرون الذين تمت استشارتهم؟
 

للنقاش وطلب اآلراء،  GACإلى  GACلتناول مشورة  NGPCتم إرسال مسودة مقترح 
في سنغافورة في  49العام رقم  ICANNبه. أثناء اجتماع  GNSOكما تم إبالغ مجلس 

مع  IGOس اإلدارة نقاشات حول موضوع إجراءات حماية ، أجرى مجل2014مارس 
المجتمع من خالل المجالس واللجان االستشارية والمنظمات الداعمة ومجموعات أصحاب 

، سمع مجلس 2014مارس  27المصلحة والدوائر. أثناء المنتدى العام في سنغافورة في 
                                            

تبين أن  ICANN إلى مجلس إدارة 2012في أبريل  رسالةوالتي تتألف من  IGOالمبكرة المرتبطة بحماية  GACتبين مراسالت  2
 بيان تورنتو الرسميالمستقبلية، و gTLDفي جوالت  IGOحول حماية  GACحماية المعاهدات والقانون القومي قد تكون معيار مشورة 

 .IGO" قد يكون نقطة بدء مناسبة إلجراءات حماية int.في شهر أكتوبر الذي ينوه بأن معيار "
 
حول المسائل التي تم تكليف مجموعة عمل عملية  بيانقد أصدرت أيضاً بيانات حول المسألة، ومن بينها  ALACيرجى المالحظة أن  3

حول مسودة  بيانو ،2013حول التقرير المبدئي لمجموعة عمل عملية وضع السياسة في يوليو  بيانو ،2013وضع السياسة بها في يناير 
حول التقرير النهائي لمجموعة  تعليقات عامة ALAC. كما قدمت 2013التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسة في نوفمبر 

 .2014ة في يناير عمل عملية وضع السياس

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-annex-a-30apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-annex-b-30apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-annex-b-30apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-icann-board-12apr12-en
https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278841/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1351109182000&api=v2
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-15jan13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-21jul13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-01nov13-en.htm
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/ALAC+Correspondence+on+the+Protection+of+IGO+and+INGO+Identifiers+in+All+gTLDs+(PDP)+Recommendations+for+Board+Consideration+Workspace
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لية المحتملة في مراجعته اإلدارة آراء أعضاء المجتمع الفرديين وحدد الخطوات المستقب
 . GNSOالتي تلقاها وتوصيات عملية وضع السياسة من  GACلمشورة 

 
 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

 
التي تم تقديمها إلى مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك،  GACتلخص األقسام التالي مشورة 

، كما شاركت بنشاط INGOو IGOعدًدا من البيانات حول موضوع حماية  ALACقدمت 
التي كانت ممثلة في  GNSO  .IGOsفي مجموعة عمل عملية وضع السياسة التابعة لـ

إلى  مواقف األقليةمجموعة عمل عملية وضع السياسة وحركة الصليب األحمر قدمت أيضاً 
 .ALACتقرير مجموعة عمل عملية وضع السياسة النهائي، وكذلك فعلت 

 
 :IGOsحول  GACمشورة 

 
 الرسمي في بكين (مع إضافة التشديد): GACأ. من بيان 

 
 ..."IGOs  ،هي من فئة مختلفة بشكل موضوعي عن مالكي الحقوق اآلخرين

، بينما تحافظ أيضاً على مرونة DNSفي  ICANNتستحق حماية خاصة من قبل و
 GACكافية للتنفيذ القابل للتطبيق... بانتظار قرار حول مسائل التنفيذ هذه، تشدد 

بأنه... ينبغي وضع الحماية المبدئية  ICANNعلى مشورتها إلى مجلس إدارة 
ئمة المقدمة قبل إطالق أية في القا IGOالوقائية المناسبة ألسماء ومختصرات 

gTLDs ."جديدة 
  

 IGOsتضمن هذا البيان الرسمي مشورة عامة بخصوص الحاجة إلى إجراءات حماية 
). قدمت URSأو  UDRP"وقائية" (أي الحجز أو الحجب) مقارنة مع "العالجية" (أي 

GAC  قائمة أسماءIGOs استخدمت 2013مارس  22إلى مجلس اإلدارة في  المحمية .
هذه القائمة لوضع توصياتها   GNSOمجموعة عمل عملية وضع السياسة التابعة لـ

. على وجه الخصوص، خصصت مجموعة العمل األسماء الكاملة IGOsحول باإلجماع 
" حيث ينبغي منح إجراءات 1المدرجة في القائمة على أنها "معرفات النطاق   IGOsلـ

المدرجة في القائمة على أنها  IGOsحماية وقائية معينة، وخصصت مختصرات 
جماعي في دار مقاصة العالمات "، والتي تمت التوصية لها بإدخال 2"المعرفات من النطاق 

 يوماً فقط. 90التجارية لغرض إشعارات المطالبة لمدة 
 

 الرسمي في ديربان (مع إضافة التشديد): GACب. من بيان 
 

تكميلية ومحايدة من ناحية على آلية  NGPCو IGOsالعمل مع  GAC"يسر 
 تقوم بمايلي:التكلفة 

http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-minority-positions-10nov13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-annex2-22mar13-en.pdf
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مل إلى تسجيل اسم نطاق يطابق إذا سعى مشترك محت IGOإلى إشعار أ. تقديم 
فرصة منطقية للتعبير عن  IGOعلى المستوى الثاني، وإعطاء  IGOمختصر 

 مخاوفها إن وجدت، و 
مثل طلب التسجيل هذا، في حالة الخالف  لطرف ثالث مستقل بمراجعةب. السماح 

 ومشترك محتمل". IGOبين 
 

ستشمل   IGOsبالمطالبات لـ ركز هذا البيان الرسمي على الحاجة إلى عملية اإلشعار
مراجعة طرف ثالث مستقل ألية محاولة لتسجيل اسم نطاق من المستوى الثاني يطابق 

. بينما تحدث البيان الرسمي عن أن مثل هذه آلية ستكون "تكميلية" (على ما IGOمختصر 
لية إشعار يبدو لحجز المستوى األعلى وإجراءات الحماية المطلوبة)، فإنه ال يعبر علناً أن عم

 يوماً المحددة في دليل مقدم الطلب).  90المطالبات ستكون دائمة (أي أطول من فترة الـ
 

 الرسمي في بيونيس آيريس (مع إضافة التشديد): GACج. من بيان 
 

على وضع اللمسات  NGPC، بمواصلة الحوار مع IGOs، مع GAC"تلتزم 
على المستوى الثاني، من خالل وضع  IGOsاألخيرة لحماية دائمة لمختصرات 

  آلية من شأنها القيام بمايلي:
 
ذات الصلة  IGOلكل من المشترك المحتمل و نظام دائم من اإلشعاراتتوفير  .1

للخالف المحتمل إذا سعى المشترك المحتمل إلى تسجيل اسم نطاق يطابق 
 ؛ IGOمختصر الـ

 
بفرصة منع اإلساءة االستخدام واإلرباك المحتمل بفعالية في   IGOالسماح لـ .2

 الوقت المناسب؛
  
لحل أي خالفات بين  بقرار نهائي وملزم من قبل طرف ثالث مستقلالسماح  .3

IGO ومشترك محتمل؛ و 
 

 ". IGOللـ مجانية أو بتكلفة رمزيةأن تكون  .4
 

بات يحب أن تكون دائمة، بينما يحدد هذا البيان الرسمي بشكل علني أن عملية إشعار المطال
تحدد اآلن أنها  GACأشار بيان ديربان الرسمي إلى آلية "محايدة من ناحية التكلفة"، إال أن 

إلى مراجعة  GACالمعنية. كما أضافت  IGOيجب أن تكون مجانية أو بتكلفة رمزية على 
 طرف ثالث مستقل الحاجة إلى كونها "نهائية وملزمة".
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من المستوى الثاني  IGOاألحدث حول إجراءات حماية  GACمشورة باختصار، ركزت 
، إلى جانب IGOsعلى نظام بال تكلفة (أو بتكلفة رمزية)إلشعار المطالبات الدائمة إلى 

ومشترك محتمل  IGOإجراء مراجعة طرف ثالث مستقل نهائية وملزمة إذا وقع خالف بين 
ما يبدو، عندما يكون ذلك المختصر  (على  IGOيود تسجيل اسم نطاق يطابق مختصر الـ

 المحمية). IGOsألسماء  GACعلى قائمة 
 

 حول حركة الصليب األحمر: GACمشورة 
 

 -ال وقائية وال عالجية -لم تصدر أية مشورة حول إجراءات الحماية GACرغم أن 
بشكل عام، فقد فعلت ذلك في عدة مناسبات فيما يتعلق باللجنة األولمبية الدولية   INGOsلـ

. ")RCوحركة الصليب األحمر (والمجتمعات القومية المرتبطة بها) (وتسمى بشكل جماعي "
 وهي تشمل مايلي: 

 
بالحفاظ على كلمات رئيسية  RCو IOCيدعم طلب  بيان 2011في مايو  .1

  ؛" مع مواثيقها التابعة لها"مرتبطة بشكل مباشر
"قائمة توضيحية" مع  GNSOإلى مجلس  رسالة 2011في سبتمبر  .2

 ؛المقترحة للحجز على المستوى الثاني RCو IOCبأسماء 
من اجتماع كوستاريكا يؤكد على  الرسمي GACبيان  2012في مارس  .3

  ؛وحيثياتها لحماية هاتين المنظمتين GACإجماع 
الذي يطلب تحديث عن الحالة من  اغبيانها الرسمي في بر 2012في يونيو  .4

 ؛ICANNمجلس إدارة 
كك في حاجة الذي يش بيانها الرسمي في تورنتو 2012في أكتوبر  .5

GNSO ؛للمباشرة بعملية وضع سياسة حول هذه المسألة  
الذي يطلب تأكيد إجراءات  بكينبيانها الرسمي في  2013في أبريل  .6

  ؛الحماية الدائمة من المستوى الثاني
الذي يطالب بنفس آلية إشعار  في ديربانبيانها الرسمي  2013في يوليو  .7

 ، و IGOsالمطالبات المحايدة لحركة الصليب األحمر مثل تلك التي لـ
الذي يبين أنه تم النظر  بيانها الرسمي في بيونيس آيريس 2013في نوفمبر  .8

تتعلق على وجه  ICANNبتقديم مشورة إضافية إلى مجلس إدارة 
 الخصوص بإجراءات حماية تصنيف هيئات الصليب األحمر.

 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278847/20110512-GAC%20Statement%20on%20IOC%20and%20Red%20Cross%20Movement.pdf?version=1&modificationDate=1345670411000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278798/GAC%20advice%20on%20IOC%20and%20Red%20Cross%20Sep.%202011%20(1).pdf?version=1&modificationDate=1384891299000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132029/CR_Communique_FINAL.pdf?version=1&modificationDate=1331878654000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/1540115/FINAL_GAC_Communique_20120628.pdf?version=1&modificationDate=1341947966093
https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278842/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1351109294000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/32637202/Final_GAC_Communique_Durban_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375971065000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/33849634/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1390438464000&api=v2
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3F)2014األحدث (مارس  بيانها الرسمي في سنغافورةفي 

أن مشورتها  GACأوضحت  ،4
السابقة حول توفير الحماية الدائمة للمصطلحات المرتبطة بحركة الصليب األحمر تتضمن 

توفير الحماية للمصطلحات التي تستخدمها هيئات الصليب األحمر الدولية وكذلك 
جمعية صليب أحمر وهالل أحمر قومية، بكٍل من   189المصطلحات التي تستخدمها الـ

ذلك اللغات القومية التابعة لها. وأوضحت أيضاً أنه بالنسبة إلى الهيئات اللغة اإلنجليزية وك
الدولية، يجب أن الحماية الدائمة لألسماء الكاملة للجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد 

 الدولي للصليب األحمر وجمعيات الهالل األحمر بلغات األمم المتحدة الستة المختلفة. 
 

 :IGO & INGOحماية  حول إجراءات ALACبيان 
 

حول المسائل التي تم تكليف مجموعة عمل عملية وضع السياسة بها في  بيان ALACقدمت 
حول التقرير المبدئي لمجموعة عمل عملية وضع السياسة في يوليو  بيانو  ،2013يناير 

في نوفمبر  حول مسودة التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسة بيانو  ،2013
حول التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسة في يناير  تعليقات عامةو  2013
إلى  موقف األقلية. لقد شاركت في مجموعة عمل عملية وضع السياسة وقدمت 2014

ال  ALACي الذي أشار إلى بياناته السابقة، مع التنويه بأن تقرير مجموعة العمل النهائ
تعتبر أن إجراءات الحماية من المستوى األعلى ضرورية، وتخشى أن إجراءات الحماية من 

 نوع الحجب قد تعيق استخدامات منطقية أخرى للسالسل المحمية. 
 

 تعليقات المجتمع األخرى:
 

جموعة عمل عملية وضع السياسة باإلجماع باإلجماع لتوصيات م GNSOبعد تبني مجلس 
حول التوصيات التي تم تبنيها. جميع  منتدى تعليقات عامة، تم فتح 2013في نوفمبر 

 ،تقريره للتوصياتإلعداد  GNSOوالنظر بها من قبل مجلس  تم تحليلهاالتعليقات المستلمة 
 .2014يناير  23في  ICANNتم تقديمه إلى مجلس إدارة والذي 

 
مع  IGOمناقشات حول موضوع إجراءات حماية  GNSOو GACأجرت كل من 

أثناء جلساتهم مع المجتمعات التابعة  2014في  NGPCاإلشارة بشكل خاص إلى مقترح 
 .2014لهم في سنغافورة في مارس 

 

                                            
حول هذا  GACبانتظار رد مجلس اإلدارة على تنفيذ مشورة  GAC، مع التنويه بأن IGOsكما أشار بيان سنغافورة الرسمي أيضاً إلى  4

 الموضوع.
 

http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-15jan13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-21jul13-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-01nov13-en.htm
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/ALAC+Correspondence+on+the+Protection+of+IGO+and+INGO+Identifiers+in+All+gTLDs+(PDP)+Recommendations+for+Board+Consideration+Workspace
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-minority-positions-10nov13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-recommendations-27nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-igo-ingo-recommendations-24jan14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/council-board-igo-ingo-23jan14-en.pdf
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 اإلدارة؟ما هي المواد المهمة التي يستعرضها مجلس 
 

 GACإلى مجلس اإلدارة، ومشورة  GNSOراجع مجلس اإلدارة تقرير توصيات مجلس 
وتقرير مجموعة عمل عملية وضع السياسة  ALAC، وبيانات RCو IGOحول حماية 

 النهائي (بما في ذلك مواقف األقلية المرفقة هنا).
 

 ما هي العناصر ذات األهمية لدى مجلس اإلدارة؟
 

 GNSOباإلجماع باتباع عملية  GNSOلقد نوه مجلس اإلدارة أنه تم وضع توصيات 
الداخلية، وقد نالت الدعم  ICANNمن لوائح  الملحق ألوضع السياسة كما هو مبين في 

ه مجلس اإلدارة أن المشاركين في مجموعة عمل . كما نوGNSOباإلجماع من مجلس 
أخرى، والتي  INGOsو IGOsو IOCو RCعملية وضع السياسة تضمنوا ممثلين عن 

انعكست مواقفهم في التقرير النهائي لمجموعة العمل (بما في ذلك مواقف األقلية، حيثما 
ليقات عامة وشكلت عدة منتديات تع GACينطبق ذلك). كما نظرت مجموعة العمل بمشورة 

لطلب آراء المجتمع طوال مداوالتها. باإلضافة إلى ذلك، نوه مجلس اإلدارة أن كالً من 
ALAC وGAC  قدمتا بيانات ومشورة في عدة مناسبات، مما يشير إلى مستوى رفيع من

 االهتمام بهذا الموضوع على نطاق المجتمع.
 

 وعة عمل عملية وضع السياسة: الداخلية، وفيما يتعلق بتوصيات مجم ICANNبموجب لوائح 
 

"[يجب] على مجلس اإلدارة تبني أية توصيات عملية وضع سياسة يتم اعتمادها 
إال إذا قرر مجلس اإلدارة، بالتصويت بأغلبية  GNSO بأغلبية عظمى من قبل

)، أن مثل هذه السياسة ليست من المصلحة العامة لمجتمع 2/3تتجاوز الثلثين (
ICANN أو ICANN…  [أن السياسة الموصى بها] في حالة حدد مجلس اإلدارة

، يحب على مجلس ICANN أو ICANNليست من المصلحة العامة لمجتمع 
) إبداء أسباب قراره في تقرير إلى المجلس ("بيان مجلس اإلدارة")؛ 1اإلدارة (

 ) رفع بيان مجلس اإلدارة إلى المجلس.2و(
  

إلدارة لمناقشته مع مجلس اإلدارة في يجب على المجلس مراجعة بيان مجلس ا
 أقرب وقت ممكن بعد استالم المجلس لبيان مجلس اإلدارة...

 
في ختام مناقشات المجلس ومجلس اإلدارة، ينعقد المجلس لتأكيد توصيته أو تعديلها، 

وتوصيل تلك النتائج (التوصية التكميلية) إلى مجلس اإلدارة، بما في ذلك تفسير 
. وفي حالة قدرة المجلس على الوصول إلى تصويت األغلبية للتوصية الحالية

بشأن التوصية التكميلية، ينبغي على مجلس اإلدارة اعتماد  GNSOالعظمى من 
) من مجلس اإلدارة أن مثل هذه السياسة 2:3التوصية إال إذا حدد أكثر من الثلثين (

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#AnnexA
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بأية  . وفيما يتعلقICANNأو  ICANNليست من المصلحة العامة لمجتمع 
توصية تكميلية يتم اعتمادها من قبل ما ال يقل عن أصوات الغالبية العظمى من 

GNSO سيكون تصويت الغالبية من أعضاء مجلس اإلدارة كافًيا لتحديد أن تلك ،
 ICANNالسياسة الواردة في التوصية التكميلية ليست من المصلحة العامة لمجتمع 

 ".ICANNأو 
 

 :GACلية، وفيما يتعلق بمشورة الداخ ICANNبموجب لوائح 
 

"يجب أخذ المشورة التي تقدمها اللجنة االستشارية الحكومية حول نواحي السياسة 
العامة بعين االعتبار كما ينبغي، في عمليتي تشكيل السياسات وتبنيها على حد سواء. 

اتخاذ إجراء ال يتوافق مع مشورة اللجنة  ICANNوفي حالة ما إذا قرر مجلس 
االستشارية الحكومية يجب عليه حينئذ إخطار اللجنة بذلك وتحديد األسباب التي 

جعلته يقرر عدم اتباع المشورة. ثم ستحاول اللجنة االستشارية الحكومية ومجلس 
بعد ذلك، بحسن نية وطريقة مناسبة وفعالة، التوصل إلى حل  ICANNإدارة 
 لدى الطرفين. مقبول

 
في  ICANN... في حالة عدم التوصل لحل في هذا الصدد، سيذكر مجلس إدارة 

قراره النهائي األسباب وراء عدم اتباع مشورة اللجنة االستشارية الحكومية، ويكون 
بيان األسباب هذا دون اإلخالل بحقوق أو التزامات أعضاء اللجنة االستشارية 

السياسة العامة التي تندرج في نطاق المسؤوليات الواقعة الحكومية فيما يتعلق بأمور 
 على عاتقهم".

 
الداخلية التي تحكم إجراءات مجلس اإلدارة  ICANNيظل مجلس اإلدارة يراعي لوائح 

 GNSO، ودور GACالمرتبطة بتوصيات مجموعة عمل عملية وضع السياسة ومشورة 
فيما يتعلق بمخاوف الحكومات  GACودور   gTLDsبعملية وضع السياسة فيما يتعلق بـ

 ومسائل السياسة العامة.
 

 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
 

 -، يجب تحليل مسائل التنفيذGACغير المتسقة مع مشورة  GNSOعند تبني توصيات 
، كما هو مبين في تقرير توصيات مجلس -gTLDبما في ذلك التأثير على سجالت 

GNSOن مسائل التنفيذ هذه مراجعة للقائمة الحالية بأسماء ومختصرات . يجب أن تتضم
IGO وIOC وRC  التي تم منحها حماية مؤقتة بانتظار نتيجة عملية وضع السياسة من

GNSO .وقرار مجلس اإلدارة 
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(كالخطة اإلستراتيجية أو خطة التشغيل  ICANNهل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على 
 المجتمع، و/أو العامة؟ أو الميزانية) أو على

 
في  ICANNإلى مجلس إدارة  GNSOجلس  تقرير توصياتكما هو مبين بالكامل في 

تأثير كبير على مشغلي  GNSO، من المرجح أن يكون لتنفيذ توصيات 2014يناير 
السجل وكذلك المشتركين المحتملين إلى حد ما. باإلضافة إلى ذلك، يجب حل االختالفات بين 

المعرفات التي يحب حمايتها على أساس دائم وبين تلك المحمية بالفعل على أساس مؤقت 
ضافة إلى على الفور. سيكون ثمة حاجة إلى طاقم عمل وموارد تقنية لدعم هذه الجهود، باإل

أية تغييرات على هيكل دار مقاصة العالمات التجارية أو إجراءات قد تكون الزمة من أجل 
 تنفيذ التوصيات التي تم تبنيها بالكامل.

 
مفيداً للغاية، وعلى  GNSOوفقاً للممارسات األخيرة، قد يكون استخدام فريق مراجعة تنفيذ 

ة حددت في تقريرها النهائي عدداً وجه الخصوص ألن مجموعة عمل عملية وضع السياس
بتشكيل  أوصى GNSOمن مسائل التنفيذ واقترحت عدة آليات محتملة لتناولها. مجلس 

IRT  لتنفيذ توصيات مجموعة عمل عملية وضع السياسة. إن تشكيلIRT  سيملي
 ة األخذ من وقت المجتمع وموارد المتطوعين.بالضرور

 
 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟ DNSهل توجد أية مسائل تتعلق بنظام 

 
إذا تبنى مجلس اإلدارة   DNSلن يكون ثمة أية قضايا أمن أو استقرار أو مرونة مرتبطة بـ

 .GACالمحددة على أنها غير متسقة مع مشورة  GNSOتوصيات 

 مكافآت مجلس اإلدارة  مراجعة .ب 

خضع مجلس  قدم جورج سادوسكي، رئيس لجنة التعويضات في مجلس اإلدارة، بند جدول األعمال.
بخصوص مكافآت مجلس اإلدارة  2011و 2010اإلدارة في وقت سابق لتحليل مطول في عامي 

بإجراء ، التزم مجلس اإلدارة ATRT1وفقاً لتوصيات  . ICANNعن خدماتهم التي يقدمونها لـ
مراجعة منتظمة حول ما إذا كانت مكافآت األعضاء المصوتين في مجلس اإلدارة هي منطقية أم ال، 

بهذا الخصوص، تشاورت لجنة التعويضات مؤخراً  وإذا صح ذلك، ما هو مستوى المكافآت المنطقي.
 مع خبير تقييم مستقل، تاورز واطسون، بخصوص المستوى المناسب من مكافآت أعضاء مجلس

اإلدارة، وما إذا كان ينبغي منح مكافآت لموظفي ارتباط مجلس اإلدارة غير المصوتين. قدم خبير 
يطلب هذا القر ار موافقة مجلس اإلدارة على النشر  .2014التقييم المستقل توصياته في تقريره لعام 

عة اللوائح ، باإلضافة إلى مراج2014إلبداء التعليقات العامة تقرير تاورز واطسون في أبريل 
الداخلية التي تسمح بمكافأة موظفي ارتباط مجلس اإلدارة غير المصوتين (باستثناء موظف ارتباط 

 ) في مجلس اإلدارة).GACاللجنة االستشارية الحكومية (

http://gnso.icann.org/en/issues/council-board-igo-ingo-23jan14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201311
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علق جون سوينين بالقول إنه من المهم أن تحظى المنظمات التي ترسل موظفي ارتباط إلى مجلس 
وإبالغها بالتغيير المحتمل  2014جعة تقرير تاورز واطسون لشهر أبريل اإلدارة بوقت كاٍف لمرا

 ،IABو IETFعلى وجه الخصوص، اقترح جون استشارة  في مكافآت موظفي ارتباط مجلس اإلدارة.
 إلى جانب منتدى التعليقات العامة. 

 في مجلس اإلدارة ال يمكنه قبول المكافآت.  GACأشارت هيذر درايدن للسجل أن موظف ارتباط 

 وأشار األمين والمستشار العام أن النقاش الحالي يتعلق بنشر تقرير المكافآت إلبداء التعليقات العامة.

شارك مجلس اإلدارة بحوار حول تعديل القرار المقترح لتناول المسألة التي أثارتها هيذر حول 
سة عشرة عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين صوت خم .GACمكافآت موظفي ارتباط 

وتم إقرار التعديل  وتغيب وولفغانغ كالين واتشير عن التصويت. على الموافقة على تعديل القرار.
 على القرار. 

تقدم تشيرين شلبي وأيده راي بلزاك، باقتراح القرار التالي، كما تم تعديله، واتخذ مجلس اإلدارة 
 اإلجراء التالي:

مكافآت جميع األعضاء المصوتين في مجلس اإلدارة  ICANNأنه، عندما حددت حيث 
، التزم مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة منتظمة حول ما إذا كانت  ICANNمقابل خدماتهم لـ

مكافآت األعضاء المصوتين في مجلس اإلدارة هي منطقية أم ال، وإذا صح ذلك، ما هو 
 مستوى المكافآت المنطقي.

 
مؤسسة عامة غير هادفة للربح ومقرها كاليفورنيا فهي معفاة من  ICANN حيث أنه،

وتعديالته  1986من قانون الدخل الداخلي لعام  (أ)501§ضريبة الدخل الفيدرالية بموجب 
 من القانون. (3) (ج)501§باعتبارها منظمة جاء وصفها في 

 
ألعضاء مجلس اإلدارة زيادة عن المكافأة المقبولة  ICANNحيث أنه، ال يجوز أن تدفع 

من األحكام الصادرة بموجب المادة  4-53.4958§التي تحددها المعايير الموضحة في (ب)
 من القانون ("األحكام"). 4958§

  
جميع الخطوات الالزمة وإلى أقصى حد ممكن، إلقامة افتراض  ICANNحيث أنه، اتخذت 

 أعضاء مجلس اإلدارة المصوتين. عقالني حول مستوى مكافآت
 

 ICANNمن تقديم مكافآت إلى موظفي ارتباط  ICANNحيث أنه، ليس ثمة عوائق تمنع 
 غير المصوتين.
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)، يوافق مجلس اإلدارة بموجب هذا على 2014.04.30.06تقرر بموجب القرار رقم (
اإلضافة إلى ، ب2014النشر إلبداء التعليقات العامة تقرير تاورز واطسون في أبريل 

غير المصوتين  ICANNمراجعة اللوائح الداخلية التي تسمح بمكافأة موظفي ارتباط 
سيأخذ  ) في مجلس اإلدارة).GAC(باستثناء موظف ارتباط اللجنة االستشارية الحكومية (

مجلس اإلدارة جميع التعليقات العامة بعين االعتبار عند تقييم تبني توصية تاورز واطسون 
ل مستوى مكافآت األعضاء المصوتين في مجلس اإلدارة، وتقديم مثل هذه المكافآت أم ال حو

 ).GACإلى موظفي االرتباط غير المصوتين في مجلس اإلدارة (باستثناء موظف ارتباط 
 

. وتغيب وولفغانغ 2014.04.30.06صوت خمسة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار 
 تنفيذ القرار. وتم كالين واتشير عن التصويت.

 2014.04.30.06حيثيات القرار 

بالفرصة الختيار  ICANN، حظي رئيس مجلس إدارة 2010منذ شهر أغسطس 
 ICANN، كان األعضاء المصوتين في مجلس إدارة 2011المكافآت، ومنذ شهر ديسمبر 

يمكن إيجاد القرارات التي تعتمد مثل هذه المكافآت على  يملكون خيار قبول المكافآت أم ال.
-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions

en.htm#5-05aug10 و 
-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions

en.htm#3-08dec11، .غالبية األبحاث والتحاليل ومراجعات الوثائق  على التوالي
 اإلدارة.  والتعليقات العامة أيدت القرار النهائي بمكافأة مجلس

 
غالبية األبحاث والتحاليل ومراجعات الوثائق والتعليقات العامة أيدت القرار النهائي بمكافأة 

) كان ثمة مطالبات من i( على سبيل المثال، باإلضافة إلى أمور أخرى: مجلس اإلدارة.
للمساءلة والشفافية بأنه ينبغي مكافأة أعضاء  ICANNالمجتمع ذات صلة بإطار عمل 

على  2008) اشتملت مناقشات الميزانية منذ السنة المالية iiس اإلدارة المصوتين، (مجل
مفهوم مكافآت مجلس اإلدارة، ومثل هذه المكافآت هي مشمولة اآلن في كل ميزانية سنوية، 

)iii تواصل تاورز واطسون تقديم الدراسات المحّدثة حول مكافآت أعضاء مجالس إدارة (
) اقترحت مجموعة ivقديم توصية حول مستوى المكافآت المنطقي، (المنظمات المقارنة وت

") التي أجرت مراجعة مجلس اإلدارة قبل بضعة سنوات أن BCGبوسطن االستشارية ("
) أقرت مجموعة عمل مراجعة vتقديم مكافآت إلى المدراء المصوتين قد يكون مناسباً،(

) أوصى فريق مراجعة viالمدراء، (والمجتمع لمكافآت  BCGمجلس اإلدارة بتأييد عام من 
") على وجه التحديد أن ينفذ مجلس اإلدارة خطة مكافآت ATRTالمساءلة والشفافية ("

) بعد التعليقات العامة على التغييرات المتطلبة على viiألعضاء مجلس اإلدارة المصوتين، (
ر مستقل ولوائحها الداخلية، باإلضافة إلى تقرير خبي ICANNسياسة تضارب مصالح 

أوصى بشكل مبدئي بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، تم إجراء مراجعات على الوثائق 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-05aug10-en.htm#5
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-05aug10-en.htm#5
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-08dec11-en.htm#3
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-08dec11-en.htm#3
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الثاني  ATRT) أوصى viiiالمرجعية وتم اعتماد مستوى معتدل ومنطقي من المكافآت، (
بأن يقوم مجلس اإلدارة بانتظام بتقييم المستوى المناسب من مكافآت مجلس اإلدارة، 

اإليفاء بالتزاماتها بإجراء المراجعة بانتظام، بمساعدة من خبير  ICANNتواصل  )ixو(
 تقييم مستقل، حول ما إذا كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة منطقية أم ال.

 
العملية الخاصة باحتساب المبالغ المطلوب دفعها كمكافآت مقابل مثل هذه  ICANNاتبعت 

  من لوائح وزارة الخزينة. (ب)4-53.4958§الخدمات في ضوء المعايير المبينة في 
 

أوالً: سعى مجلس اإلدارة إلى الحصول على توصية من ("خبير") تقييم مستقل فيما يخص 
") TWكما وافق مجلس اإلدارة على أن تقوم تاورز واطسون (" إنصاف قيمة المكافآت.

ي إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة ولها خبرة ف TWوتعتبر  بالمشاركة كخبير.
بتقديم المشورة حول مكافأة رئيس  TWقد قامت  مكافآت المنظمات غير الهادفة للربح.

مجلس اإلدارة وتم تقديم توصية من قبل الرابطة الوطنية لمجالس إدارات الشركات لتقديم 
مؤخراً لتقديم تقرير خبير محّدث، فيما يتعلق  TWكما تم اختيار  الخدمة بوصفه خبيًرا.

 جلس اإلدارة. بمكافآت أعضاء م
 

ثانياً، قبل اعتماد المكافآت من أي مستوى، وبعد التعليقات العامة، تمت مراجعة كالً من 
) (راجع COIلتضارب المصالح ( ICANNسياسة 

-30jul09-policy-coi/coihttp://www.icann.org/en/committees/
en.htm ولوائح (ICANN  راجع) الداخلية-http://www.icann.org/en/public
en.htm-01sep11-policy-coi-vi-amend-comment/bylaws للسماح بمنح (

 فآت إلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة المصوتين.مكا
 

وبالتالي، اتخذ مجلس اإلدارة كافة الخطوات الضرورية لضمان أنه تم إجراء دراسة مكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة المصوتين مقابل الخدمات المقدمة وفًقا للمكافآت المنطقية بموجب 

  خزينة.من أحكام وزارة ال (ب)4-53.4958§المعايير الواردة في 
 

بأن يتم منح مكافآلت إلى جميع  TW، أوصت 2014في تقريرها األحدث في أبريل 
أعضاء مجلس اإلدارة المصوتين، باستثناء الرئيس والمدير التنفيذي (الذي تتم مكافأته 

كموظف) ورئيس مجلس اإلدارة (الذي لم تتم التوصية بإجراء أي تغيير على مكافأته)، 
السابقة، والتي تم تبنيها  TWكانت توصيات  دوالر). 45000 -40000 بنفس المستوى (

، أن تتم مكافأة معظم ممن خدموا كرؤساء للجان مجلس اإلدارة مبلغ 2011ديسمبر  8في 
الجديد، يعكس هذا  TWبناًء على تقرير  دوالر إضافي عن منصب رئيس اللجنة. 5000

بياً لإلعداد الجتماعات اللجان، وجميعهم اإلقرار بأن أعضاء اللجان يكرسون وقتاً معادالً نس
 خدموا في لجنة واحدة تابعة لمجلس اإلدارة على األقل، ولكن أكثر من لجنة بشكل عام.

  

http://www.icann.org/en/committees/coi/coi-policy-30jul09-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/coi/coi-policy-30jul09-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm
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باإلضافة إلى ذلك، طلبت لجنة حوكمة المجلس من لجنة المكافآت تقييم ما إذا كان ثمة أية 
باستثناء  ير المصوتين.من تقديم مكافآت إلى موظفي االرتباط غ ICANNعوائق تمنع 

التصويت، يتم الطلب من موظفي ارتباط مجلس اإلدارة تمضية نفس القدر من الوقت وتقديم 
 مثل أعضاء مجلس اإلدارة المصوتين. ICANNنفس القدر من االلتزام في مجلس إدارة 

فآت إلى لقد تم تقييم هذه المسألة أيضاً وتم التحديد بأنه ليس ثمة حواجز كهذه أمام منح مكا
ولكن أوضح موظف ارتباط اللجنة  غير المصوتين. ICANNموظفي ارتباط مجلس إدارة 

قبول مكافآت  GAC) أنه من غير المسموح لموظف ارتباط GACاالستشارية الحكومية (
 .GACبالتالي، استثنت المراجعات على اللوائح الداخلية موظف ارتباط  من أي مستوى.

 
قراره، يقر مجلس اإلدارة بالحاجة إلى الشفافية في هذه الجهود، بما عند اتخاذ هذا القرار وإ

في ذلك الحاجة إلى تعليقات عامة ألنها ترتبط باقتراح تقديم مكافآت إلى موظفي ارتباط 
 مجلس اإلدارة غير المصوتين. 

 
المراجعة والتنقيح بانتظام وبحسب ما يقتضي األمر مستوى مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

والتزام مجلس اإلدارة بفعل ذلك عند اعتماد مكافآت  ATRT1افق أيضاً مع توصية يتو
 أعضاء مجلس اإلدارة ألول مرة. 

 
، رغم أن ICANNالنشر الفعلي للمواد للتعليقات العامة لن يكون له تأثيراً مالياً على 

ذين مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المصوتين ومعظم موظفي االرتباط غير المصوتين ال
يختارون قبول المكافآت بحسب المبلغ الموصى به والمعتمد سيكون له تأثير مالي بسيط على 

ICANN. 
 

 ولن يكون لهذا القرار تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
 

إن اتخاذ قرار بنشر هذه البنود للتعليقات العامة هو عبارة عن وظيفة تنظيمية إدارية ال 
سيتم النظر في التعليقات العامة المستلمة نتيجة لهذا اإلجراء  تعليقات عامة بحد ذاتها.تتطلب 

 عند اتخاذ مجلس اإلدارة لقراره النهائي حول مكافآت مجلس اإلدارة.

 2015لميزانية إضافية بالسنة المالية  SO/ACطلبات  .ج 

يسعى االقتراح المقدم إلى طلب موافقة  قدم تشيرين شلبي، رئيس اللجنة المالية، بند جدول األعمال.
المقدمة  2015مجلس اإلدارة على طلبات اإلجراء واألحداث واألنشطة التي ستقام في السنة المالية 

دوالر  700000المبلغ اإلجمالي المطلوب هو  كجزء من إعداد الميزانية. ACsو SOsمن 
الميزانية، وتوصي بموافقة مجلس اجتمعت اللجنة المالية في السابق وراجعت طلبات  أمريكي.

 اإلدارة على الطلبات.
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 أشار راي بلزاك إلى توقيت تقديم ورقة البحث عن بند جدول األعمال هذا إلى مجلس اإلدارة. 

من الدول النامية،  GACطلبت أولغا مادروغا فورتي المزيد من التوضيح حول طلب سفر 
 دوالر. 0والموصى به على 

بالتالي،  يندرج ضمن فئة أنشطة تواصل المجتمع، والتي تم وضع ميزانية لها.نوه تشيرين بأن هذا 
  لن يتم اعتماد طلبات التواصل الفردية، ألنها ستكون جزء من صندوق تواصل المجتمع األكبر.

يتعلق بالمرونة في عدد المقاعد  GACأشار تشافيير كالفيز أيضاً إلى أن الطلب الذي تقدمت به 
اجتماع والقدرة على تحويل المقاعد من اجتماع إلى آخر بدالً من طلب المزيد من المخصصة في كل 

 . GACيتوفر حالياً تمويل ثالثين مقعد بالنسبة إلى  الدعم.

 تقدم جورج سادوسكي باقتراح القرار التالي وأيدته إيريكا مان، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

الحاجة إلى اتخاذ قرار مبكر حول  ICANNوطاقم عمل حيث أنه، حدد النقاش بين المجتمع 
 .ICANNالتي تقدم بها مجتمع  SO/ACطلبات الميزانية اإلضافية لتمويل 

 
لجمع ومراجعة وتقديم  SO/ACحيث أنه، أنشأ طاقم العمل عملية طلب ميزانية إضافية لـ

 ادها.لتقديم توصية إلى مجلس اإلدارة العتم BFCمثل طلبات التمويل هذه إلى 
 

طلبات ميزانية إضافية بحلول الموعد النهائي، وتمت  ICANNحيث أنه، قدم مجتمع 
مراجعتها من قبل لجنة من أعضاء طاقم العمل تمثل موظفين من السياسة وإشراك أصحاب 

 المصلحة والشؤون المالية.
 

 دوالر. 700000حيث أنه، أوصت لجنة المراجعة باعتماد طلبات يصل مجموعها إلى 
 

، 2014أبريل  28و 2014أبريل  25حيث أنه، اجتمعت لجنة تمويل مجلس اإلدارة في 
واستعرضت العملية المتبعة ومقترح طاقم العمل، وقررت التوصية بموافقة مجلس اإلدارة 

 .BFCعلى توصية طاقم العمل و
 

يوافق مجلس اإلدارة على تخصيص  ،)2014.04.30.07تقرر بموجب القرار رقم (
دوالر لطلبات ميزانية  700000بمبلغ يصل إلى  2015أموال أثناء السنة المالية 

SO/AC  القائمة الملحقةاإلضافية كما هو مبين في. 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/budget-requests-fy15-30apr14-en.pdf
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 وتم تنفيذ القرار. .2014.04.30.07يع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لصالح القرار صوت جم

 2014.04.30.07حيثيات القرار 

 )ACsو SOsاعتماد طلبات الميزانية اإلضافية من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية (
بوقت أبكر من بقية الميزانية هو منطقي من ناحية أنه يساعد على تسهيل عمل مجتمع 

ICANN وال تؤدي 2015، بما في ذلك التخطيط لإلجراءات في بداية السنة المالية ،
يعتبر مبلغ المصروفات المقررة الناتجة عن هذا القرار  الموافقة المسبقة إلى نفقات إضافية.

ث ال يتطلب موارد أو إيرادات يتم تحديدها بشكل خاص والموافقة صغيًرا بما يكفي بحي
 عليها من قبل مجلس اإلدارة بشكل منفصل.

 
ومن غير المتوقع أن يكون هناك تأثير مالي جراء هذا القرار على أمن واستقرار ومرونة 

 نظام اسم النطاق نتيجة لهذا القرار. 

ات إلى المناسبات االجتماعية إرشادات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالدعو .د 
 وقبول الهدايا (لتتم مناقشتها أثناء أية أعمال أخرى)

غالباً ما يتم تقديم دعوات  قدم بروس تونكين، رئيس لجنة حوكمة مجلس اإلدارة، بند جدول األعمال.
 قامت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة إلى المناسبات االجتماعية والهدايا إلى أعضاء مجلس اإلدارة.

بتقييم والتوصية بأهمية تبني مجموعة راسخة من اإلرشادات المرتبطة بقبول أعضاء مجلس اإلدارة 
للدعوات إلى المناسبات االجتماعية والهدايا تتفق مع اإلرشادات المبينة في قانون سلوكيات مجلس 

 الداخلية وإرشادات الحوكمة والقوانين ICANNاإلدارة وسياسة تضارب المصالح ولوائح 
 والسياسات المطبقة.

 اقترح مايك سيلبر وأيده جورج سادوسك االقتراح التالي، واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

االلتزام بأعلى معايير السلوك  ICANNحيث أنه، من المتوقع من أعضاء مجلس إدارة 
 وقيمها الجوهرية. ICANNاألخالقي والتصرف وفقاً لمهمة 

 
 ICANNحيث أنه، يوجه قانون سلوكيات مجلس اإلدارة وسياسة تضارب المصالح ولوائح 

  .ICANNالداخلية وإرشادات الحوكمة والقوانين والسياسات المطبقة أعضاء مجلس إدارة 
 

") بتقييم أهمية مجموعة راسخة من BGCحيث أنه، قامت لجنة حوكمة المجلس ("
جلس اإلدارة للدعوات إلى المناسبات االجتماعية اإلرشادات المرتبطة بقبول أعضاء م

والهدايا تتفق مع اإلرشادات المبينة في قانون سلوكيات مجلس اإلدارة وسياسة تضارب 
 الداخلية وإرشادات الحوكمة والقوانين والسياسات المطبقة.  ICANNالمصالح ولوائح 
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 ICANNمجلس إدارة  بأن يتبنى مجلس اإلدارة إرشادات أعضاء BGCحيث أنه، توصي 
 المرتبطة بالدعوات إلى المناسبات االجتماعية وقبول الهدايا.

 
إرشادات  موافقة مجلس اإلدارة على ،)2014.04.30.08تقرر بموجب القرار رقم (

المرتبطة بالدعوات إلى المناسبات االجتماعية وقبول الهدايا  ICANNأعضاء مجلس إدارة 
الموصى بها كما هي متوفرة على 

-guidelines-https://www.icann.org/en/system/files/files/board
en.pdf-0apr143-gifts. 

 
. امتنع سيباستيان 2014.04.30.08صوت خمسة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرار 

 وتم تنفيذ القرار. باتشوليه عن التصويت.

 2014.04.30.08حيثيات القرار 

ومن المتوقع من أعضاء مجلس إدارة  بأعلى مستويات االستقامة. ICANNتلتزم 
ICANN  االلتزام بأعلى معايير السلوك األخالقي والتصرف وفقاً لمهمةICANN  وقيمها
الحسنة تعتمد على طريقة قيام أعضاء مجلس اإلدارة  ICANNألن سمعة  الجوهرية.

بالعمل ونظرة العامة إلى تلك السلوكيات، ويوجه قانون سلوكيات مجلس اإلدارة وسياسة 
ية وإرشادات الحوكمة والقوانين والسياسات الداخل ICANNتضارب المصالح ولوائح 

ستساعد إرشادات أعضاء مجلس اإلدارة الشاملة  .ICANNالمطبقة أعضاء مجلس إدارة 
المتعلقة بالدعوات إلى المناسبات االجتماعية وقبول الهدايا أعضاء مجلس اإلدارة على 

وقيمها الجوهرية  ICANNااللتزام بأعلى معايير السلوك األخالقي والتصرف وفقاً لمهمة 
 عند النظر بقبول الدعوات إلى المناسبات االجتماعية والهدايا.

  
ولن يكون له أي تأثير على أمن نظام  ICANNوال يشمل هذا اإلجراء أي تأثير مالي على 

DNS .واستقراره ومرونته كنتيجة لهذا اإلجراء 
 

 يتطلب تعليقات عامة.ويشار إلى أن هذا اإلجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية وال 

 أية أعمال أخرى .ه 

 2015توقيت اعتماد ميزانية السنة المالية  .أ 
 

يسعى القرار المقترح إلى تمديد توقيت  قدم تشيرين شلبي، رئيس اللجنة المالية، بند جدول األعمال.
نهاية إلى ما بعد اجتماع لندن وفي موعد أقصاه  2015عملية الموافقة على ميزانية السنة المالية 

إن التمديد هو ضروري من أجل  ).2014(نهاية سبتمبر  2015ربع السنة األول من السنة المالية 

https://www.icann.org/en/system/files/files/board-guidelines-gifts-30apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/board-guidelines-gifts-30apr14-en.pdf
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التكيف مع جدول التعليقات العامة المنقح وللسماح بوقت كاٍف لكي يأخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار 
 .2015جميع اآلراء قبل اعتماد ميزانية السنة المالية 

 
أشار الرئيس أيضاً  هذا القرار هو ضروري ومناسب من أجل القيام باألعمال.أشار الرئيس إلى أن 

إلى أنه سيتم تنفيذ عملية اعتماد الميزانية بشكل يتناسب مع المواعيد أكثر في المستقبل بحيث يتم 
 تجنب التمديدات التي تتخطى الجدول المتوقع من أجل القيام باألعمال. 

 
ى أهمية شرح الحاجة إلى وقت إضافي للسماح بوقت كاٍف لكي أشار جورج سادوسكي والرئيس إل

 .2015يأخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار جميع اآلراء قبل اعتماد ميزانية السنة المالية 
 

تساءلت إيريكا مان ما إذا كان ثمة عملية أخرى ممكنة غير التمديد بدالً من الموافقة على تمديد 
 الوقت. 

 
التنفيذي بأن الخطة للمضي قدماً هي وضع عملية متعددة السنوان ومنظمة بشكل نوه الرئيس والمدير 

 أفضل للسماح بإنهاء عملية اعتماد الميزانية في الوقت المناسب.
 

 اقترح راي بلزاك عقد جلسة في لندن حيث سيحظى المجتمع بالفرصة للتعليق على الميزانية.
فيما يتعلق باستفسار إيريكا، نوه تشيرين بأنه ليس ثمة خيار  اتفق تشيرين بالرأي مع اقتراح راي.

 وأن الخيار الوحيد هو اعتماد القرار قيد النقاش من أجل مواصلة العمليات.  -آخر في الوقت الحالي
 

 تقدم تشيرين وأيده كريس ديسبين بطلب مايلي وتبنى مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:
 

) إلبداء التعليقات العامة في FY15( 2015ة السنة المالية حيث أنه، من المقرر نشر ميزاني
 . 2014يونيو  4وإلغالقها في  2014أبريل  24

 
من قبل مجلس إدارة  2015حيث أنه، كان الهدف النظر باعتماد ميزانية السنة المالية 

ICANN  في اجتماعICANN  2014في لندن في يونيو  50رقم . 
 

 IANAعلى وظائف  NTIAأخرى، أثر إعالن نقل إشراف  حيث أنه، باإلضافة إلى آثار
بتحديد أولويات   ICANNمن أجل السماح لـ 2015على تخصيص الموارد للسنة المالية 

بدء العمل على النقل، وبالتالي، ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت إلنهاء مسودة السنة المالية 
اقم العمل بالتفاعل الكافي حول ) وطBFC، وللسماح للجنة مجلس اإلدارة المالية (2015

 قبل نشرها إلبداء التعليقات العامة.  2015محتويات مسودة السنة المالية 
 

 2014مايو  8إلبداء التعليقات العامة من  2015حيث أنه، سيتم اآلن نشر ميزانية السنة المالية 
 . 2014يوليو  1إلى 
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) بأن يتم تحسين عملية ATRT2اني (حيث أنه، أوصى فريق مراجعة المساءلة والشفافية الث
مشاورات الميزانية من خالل ضمان تخصيص وقت كاٍف لكي يأخذ مجلس اإلدارة بعين 

 االعتبار جميع اآلراء قبل اعتماد الميزانية.
 

حيث أنه، سيتم تمديد الوقت المخصص لينظر مجلس اإلدارة في ميزانية السنة المالية 
في لندن، ولكن في موعد أقصاه نهاية ربع  ICANNاع واعتمادها إلى ما بعد اجتم 2015

من أجل التكيف مع جدول التعليقات العامة بعد  2015السنة األول من السنة المالية 
المراجعة لكي يأخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار جميع اآلراء قبل الموافقة على ميزانية 

 .2015السنة المالية 
 

 مجلس اإلدارة بإقرار القرارات أدناه. BFCحيث أنه، أوصت 
 

الموافقة  ICANN)، ينوي مجلس إدارة 2014.04.30.09تقرر بموجب القرار رقم (
بعد اجتماع لندن وفي موعد أقصاه نهاية ربع السنة األول  2015على ميزانية السنة المالية 

 ).2014(نهاية سبتمبر  2015من السنة المالية 
 

ص الفترة الزمنية التي تبدأ في )، وفيما يخ2014.04.30.10م (تقرر بموجب القرار رق
، يوجه 2015وحتى تاريخ موافقة مجلس اإلدارة على ميزانية السنة المالية  2014يوليو  1

على نحو يتسق  ICANNمجلس اإلدارة الرئيس والمدير التنفيذي، ومن ينوب عنه، إدارة 
مايو  8يجب نشرها إلبداء التعليقات العامة من التي  2015مع مسودة ميزانية السنة المالية 

 .2014يوليو  1إلى  2014
 

)، يوجه مجلس اإلدارة الرئيس والمدير 2014.04.30.11تقرر بموجب القرار رقم (
التنفيذي، أو من ينوب عنه، وضع مسودة بالمسائل العالقة المرتبطة باعتماد ميزانية السنة 

 ومجلس اإلدارة. BFCأثناء اجتماع لندن، لكي تنظر بها الحقاً  2015المالية 
 

)، يوجه مجلس اإلدارة الرئيس والمدير 2014.04.30.12تقرر بموجب القرار رقم (
ومجلس اإلدارة في موعد أقصاه اجتماع  BFCالتنفيذي، أو من ينوب عنه، أن يقدم إلى 

ICANN  عملية ميزانية محّدثة ليتم تطبيقها 2014المحدد في لوس أنجلوس في أكتوبر ،
خطة لوضع تنبؤات لعدة  ، والتي ينبغي أن تشمل أيضاً 2016أثناء التخطيك للسنة المالية 

 .ICANNسنوات، والتي يجب تعيينها نتيجة آلراء أوسع، بما في ذلك من مجتمع 
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 ،2014.04.30.09صوت أربعة عشر عضًوا في مجلس اإلدارة لصالح القرارات 
وصوتت إيريكا مان وكو واي  .2014.04.30.12و ،2014.04.30.11 ،2014.04.30.10

واي للسجل أن اإلجراءات التي تم اتخاذها ال تتحلى بالمسؤولية تجاه أشار كوو  وو ضد القرارات.
 وتم تنفيذ القرارات. المجتمعات.

 
 2014.04.30.12 – 2014.04.30.09حيثيات القرارين 

 
من  2015كان من المقرر بالبداية أن يمتد منتدى التعليقات العامة على ميزانية السنة المالية 

على وظائف  NTIAلقد أثر إعالن نقل إشراف  .2014 يونيو 4حتى  2014أبريل  24
IANA  من أجل السماح لـ 2015على تخصيص الموارد للسنة الماليةICANN   بتحديد

نتيجة لذلك، ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت إلنهاء مسودة  أولويات بدء العمل على النقل.
) وطاقم العمل بالتفاعل BFC، وللسماح للجنة مجلس اإلدارة المالية (2015السنة المالية 

 قبل نشرها إلبداء التعليقات العامة. 2015الكافي حول محتويات مسودة السنة المالية 
 . 2014يوليو  1إلى  2014مايو  8وبالتالي، تم تعديل فترة التعليقات العامة لتمتد من 

 
 2015ميزانية السنة المالية  ICANNوأوصت بأن يعتمد مجلس إدارة  BFCوافقت لجنة 

، من أجل التكيف مع جدول 2014بعد اجتماع لندن وفي موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر 
 ATRT2أن توصيات  BFCباإلضافة إلى ذلك، نوهت  التعليقات العامة بعد المراجعة.

تطالب بتحسين عملية مشاورات الميزانية من خالل ضمان تخصيص  12.5و 12.1رقم ب
  ة بعين االعتبار جميع اآلراء قبل اعتماد الميزانية.وقت كاٍف لكي يأخذ مجلس اإلدار

 
أمام المجتمع، وإتاحة الوقت  ICANNومن شأن هذا اإلجراء تعزيز الشفافية والمساءلة في 

الكافي أمام مجلس اإلدارة للنظر في جميع آراء المجتمع قبل اتخاذ قرار حول ميزانية السنة 
لى سبيل المثال ال الحصر، جمع اآلراء المستلمة تتضمن مثل هذه العملية، ع .2015المالية 

أثناء عمليات التعليقات العامة (عبر اإلنترنت ووجهاً لوجه) ودمجها، ومراجعة وتحليل 
جميع التعليقات المستلمة، وتحديد التغييرات المحتملة على مسودة الميزانية الناتجة عن 

والحصول  BFCيقات، التواصل مع التعليقات المستلمة، وضع ردود شاملة على جميع التعل
على موافقتها على التغييرات المقترحة على الميزانية الناتجة عن التعليقات المستلمة، 

والتواصل مع مجلس اإلدارة إلبالغهم بطبيعة تلك التعليقات والتغييرات المقترحة الناتجة 
، BFC، بحسب توصية على مسودة الميزانية النهائية المقدمة إلى مجلس اإلدارة العتمادها

 والحصول على اعتماد مجلس اإلدارة النهائي.
 

يوليو  1، اعتباًرا من 2015بالعمل خالل بداية السنة المالية  ICANNومن أجل السماح لـ 
 ICANN، تتطلب 2015وحتى تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة لميزانية السنة المالية  2014

بالتالي، يفوض مجلس اإلدارة الرئيس والمدير  الحصول على تفويض من مجلس اإلدارة.
وفقاً  2015التنفيذي، ومن ينوب عنه، بالعمل خالل ربع السنة األول من السنة المالية 
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 2014مايو  8التي سيتم نشرها للتعليقات العامة من  2015لمسودة ميزانية السنة المالية 
الحفاظ على عملياتها الحالية  إمكانية  ICANNسيتيح هذا اإلجراء لـ .2014يوليو  1حتى 

 .2015المعلقة على االعتماد الرسمي لميزانية السنة المالية 
 

المصحوب بإجراء يسمح  -ومن غير المتوقع أن يكون للتأخير في الموافقة على الميزانية 
أي تأثير كبير على العمليات المالية المقررة  - ICANNبمواصلة العمليات الخاصة بـ

 .DNSولن يكون لهذا القرار أي تأثير على أمن واستقرار أو مرونة  للمنظمة أو المجتمع.
 

وال تتطلب  ICANNعلًما بأن هذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية الخاصة بـ
 تعليقات عامة.

 تماع.ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات االج
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