
 

 للنشر –القرارات المعتمدة من مجلس اإلدارة 
 2013نوفمبر  20

 ICANNاالجتماع العادي لمجلس إدارة 
 

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

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

 
 
 2 ............................................................................................... :الموافقة أعمال جدول .1

 2 ................................... 2014 المالي للعام التنفيذي والمدير للرئيس الخطورة عالوة على الموافقة .أ 
 2 .............................................................. 2013.11.20.02 – 2013.11.20.01 القرارين حيثيات

 
  

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-20nov13-en.htm


 للنشر –ة القرارات المعتمدة من مجلس اإلدار
 2013نوفمبر  20

 2من  2صفحة 
 
 
 
 

 جدول أعمال الموافقة: .1

الخطورة للرئيس والمدير التنفيذي الموافقة على عالوة  .أ 
 2014 المالي للعام

 
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 

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

 إلى الرئيس والمدير التنفيذي. 2014الربع األول من العام المالي 
 

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

 
)، 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 مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له.  وباالتساق مع جميع أعضاء فريق عمل 

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

  
س آيرس، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق المجلس على تعويض المخاطر في بوين

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 2014 موازنة العام المالي
 نظام أسماء النطاقات.

 
 ولنا أن نعلم أّن هذه الوظيفة إدارية تنظيمية ال تتطلب تعليًقا عاًما.
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