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  عضوية مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية لمجلس اإلدارة .1

التقرير النھائي لمجموعة العمل المشتركة بين حول حيث أنه وبمقتضى مراجعة التعليق العام 
وافق مجلس اإلدارة على وجوب تنفيذ التوصيات المذكورة فقد  ،)GAC )JWGمجلس اإلدارة و

من فريق مراجعة المساءلة والمقدمة  GACالتوصيات المتعلقة بـ إلحاًقا بي التقرير النھائي ف
  )؛ATRTوالشفافية (

قد واصال العمل لإلشراف على تنفيذ التوصيات في التقرير  GACوحيث أن مجلس اإلدارة و
  ؛ATRTفريق من المقدمة  GACالنھائي وعلى توصيات 

  ؛ATRTمن  GACالسابق مھمة اإلشراف على توصيات قد أسندت لھا في  JWGوحيث أن 

  بعد استالم مجلس اإلدارة للتقرير النھائي؛  JWGمجموعة وحيث أنه تم حل 

المجلس أن توصي بتشكيل  ةكموقد أمر مجلس اإلدارة لجنة ح 2011سبتمبر  17وحيث أنه وفي 
 JWGتوصيات فيما يخص تنفيذ  GACمجموعة عمل لتتولى التنسيق بين مجلس اإلدارة و

  .ATRTمن المقدمة  GACوتوصيات 
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  5 من 2 صفحة
المجلس قد أوصت المجلس بتأسيس مجموعة العمل المؤلفة من األفراد  ةكمووحيث أن لجنة ح

  :أسماؤھم التالية

  كريس ديسبين
  

  المعرف)المساعد  GAC(مع مدير المساعد المدير  - بيل جراھام
  

  بيرتراند دي ال تشابيل
  

  رام موھان
  

  راي بلزاك
  
  لبريك سماي
  

  جوديث فاسكويز
  

د مجلس اإلدارة العضوية الموصى بھا اعتما)، 2011.10.22.01( تقرر بموجب القرار رقم
  ومجلس اإلدارة.  GACمجموعة عمل تنفيذ توصيات ل

  2011.10.28.01حيثيات القرار 

لكل من  ةالعمل المشترك ةكل من مجموعالمقدمة من توصيات اليعد أمر تنفيذ 
GAC دارة وفريق مراجعة المساءلة والشفافية من األھمية بمكان ومجلس اإل

 فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية فيھما، GACلتعزيز العالقة بين مجلس اإلدارة و
ووفًقا  حيث تقدم مجموعة العمل آلية رسمية لإلشراف على تنفيذ التوصيات.

على أمان واستقرار  تأكيد االلتزامات، ال يوجد تأثيرعملية ضمن لمقتضيات التقييم 
DNS موارد ثمة تأثير على  يسولICANN .المالية نتيجة لھذا اإلجراء  

  

  نمسئوليالتعويض  .2

  

 رغبة ظل وفي ICANN عمليات في ضرورًيا أمًرايعد  الموظفين كبار على اإلبقاء أن حيث
ICANN للموظفين تنافسي تعويضضمان  في.  

 القانوني المستشاربصفته  جيفري، وجون الرئيس، يلالتشغ مسئولبصفته  ،ا عطا أكرم أن وحيث
 الرئيسة المشروعات ذلك في بما للمنظمة الناجحة االستمرارية في أھمية يمثالن والسكرتير، العام

  .الحالي الوقت في الجارية
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  5 من 3 صفحة
ن تشير إلى أن يوحيث أن بيانات السوق المستقلة المتاحة من خالل مستشاري تعويض خارجي

 ICANNمن مستھدف التعويض اللكل من أكرم عطا  وجون جيفري أقل من  التعويض الحالي
  .المماثلة% مقارنة بالمنظمات 75إلى  50والبالغ 

 تلك بتمرير اإلدارة مجلس وأوصت المستقلة السوق بيانات راجعت قد التعويض لجنة أن وحيث

  .القرارات

بإجراء دارة المدير التنفيذي ض مجلس اإليفوت)، 2011.10.22.02( رقم القرار بموجب تقرر
، مسئول 2011سبتمبر  1من اعتباًرا تسري بحيث التعويض (على تعديالت  ) ألكرم عطا 
شرط عدم زيادة مع مراعاة بموجب الدراسة المستقلة حول تلقي تعويض مشابه،  األولالتشغيل 

  % سنويا من معدله الحالي.15راتب السنوي األساسي عن ال

بإجراء ض مجلس اإلدارة المدير التنفيذي يفوت)، 2011.10.22.03( رقم رارالق بموجب تقرر
) لجون جيفري، المستشار 2011سبتمبر  1من اعتباًرا تسري بحيث التعويض (على تعديالت 

شرط عدم زيادة مع مراعاة القانوني العام بموجب الدراسة المستقلة حول تلقي تعويض مشابه، 
  % سنويا من معدله الحالي.15راتب السنوي األساسي عن ال

آخرين وھما قرارين أقر خاللھا سرية باالجتماع قسًما من مجلس اإلدارة أجرى ھذا وقد 
)2011.10.22.C1  2011.10.22و.C2 باعتبارھما  تھماسريالحفاظ على ) وھما ما يجب

من لوائح  5.2المادة الثالثة، الفقرة بموجب العمل" خاصة ب"إجراء متعلق بالعاملين أو أمور 
ICANN الداخلية.  

  2011.10.22.03 – 2011.10.22.02حيثيات القرارين 

تنافسية أھمية  اتيمثل جذب واستبقاء موظفين كبار من خالل توفير حزمة تعويض
كبار كما سيتيح تطوير سوق العمل المزيد من الفرص المتاحة أمام  للمنظمة.

مع خبراء تعويض مستقلين  ICANNھذا وقد تشاورت . ICANNالعاملين خارج 
أن بعض المسئولين الحاليين للحصول على بيانات السوق المشابھة والتي تشير إلى 

من أجور لدى أن يتقاضوه ا أقل من معدالت السوق أي ما يمكن يتقاضون أجورً 
  .ينب عمل آخراصحأ

استمرارية مھارة ومعرفة معينة تستدعي بمرحلة انتقالية حرجة  ICANNوتمر 
 ةالجديد gTLDصة في ظل استمرارية مشروعات رئيسة بما في ذلك وبخا

على سبيل المثال ال ومراجعات تأكيد االلتزامات واالنقياد الواسع والعولمة 
. ويحتاج كل مشروع من تلك المشروعات مديرين تنفيذيين ذوي مھارة الحصر

في الوقت  التشغيلية ولتؤكدومقاصدھا  ICANNومعرفة للتثبت من استيفاء أھداف 
ذاته انعدام الخطر ألقصى مدى ممكن. وسيساعد التمسك بفلسفة العمل لدى 

ICANN .وتوفير تعويض تنافسي على التأكد من تحقيق تلك األھداف  

األساسية االنتقالية مراحل الويعد استمرار واستبقاء العاملين الرئيسين خالل 
المنظمة. ومن ھنا فربما واحي نلمنظمة من األھمية بمكان بما يجلب النفع إلى كل ل

على المنظمة  اإيجابيً  ااتب التي نادت بھا تلك القرارات تأثيرً وكان لتعديالت الر
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  5 من 4 صفحة
وجھودھا في خدمة الصالح العام وما يمكن أن يكون له أثره اإليجابي أيًضا على 

وسيكون لألمر بعض التأثير المالي على المنظمة لكن لن  شفافية ومساءلة المنظمة.
كما لن تكون لتلك  ن لھذا التأثير أثر على ميزانية العام المالي الحالية الشاملة.يكو

  القرارات تأثيرھا المباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

  اعتماد أھداف محقق الشكاوى .3

 في شكاوىجديًدا لل امحققً  2011 يوليو 28 في الھاتي كريس عين قد اإلدارة مجلس أن حيث
ICANN.  

  .مباشرة اإلدارة لمجلسيخضع  الشكاوى محقق أن وحيث

 مجلس يتوقع التي الشكاوى محقق مع األھداف من مجموعة ناقشت قد التعويض لجنة أن وحيث
 عاملعنصر  منجزء  أي أو لكليكون مستحًقا  لكيتحقيقھا  على الشكاوى محقق يعمل أن اإلدارة
  .هالمستحق ل تعويضال في الخطر

وفًقا  ھدافد مجلس اإلدارة مجموعة من األاعتما) 2011.10.22.04( رقم لقرارا بموجب تقرر
لكل أو أي مستحًقا يكون لكي تحقيقھا ناقشته لجنة التعويض حيث يعمل محقق الشكاوى على لما 

  ه.المستحق ل تعويضالعامل الخطر في عنصر من جزء 

  2011.10.22.04حيثيات القرار 

للنجاح في إتمام أھداف العمل من الممارسات  وفًقا ھارييمعاتحدد  أھدافيعد وضع 
استيفاء ب ةطوشرتكون مالخطر قيد كما أن وضع نسبة من التعويض  المنتظمة.

ھذا  .األھدافأداة ذات قيمة في تحقيق تلك كمعترف به أيًضا األھداف إذا ما كانت 
عين يتالتي األھداف وقد عرف مجلس اإلدارة من خالل لجنة التعويض مجموعة 

لتتمة تلك  اكما سيعد امتدادً األھداف على محقق الشكاوى استيفائھا لتحقيق تلك 
عند تقييم أداء محقق الشكاوى وعما إذا كان مخول له أية نسبة من نسبة  ھدافاأل

ضمن تأكيد االلتزامات، إال أنه ووفًقا لما يقتضيه التقييم  الخطر في تعويضه أم ال.
نتيجة لھذا اإلجراء. ھذا وقد اشتملت  DNSستقرار ال يوجد تأثير على أمان وا

على النسبة الكاملة لعنصر الخطر المحتمل في تعويض محقق  ICANNميزانية 
  الشكاوى.

  اعتماد أھداف المدير التنفيذي .4

  .ICANN ا تنفيذًيا فيمديرً  2009يو نيو 26ستروم في كحيث أن مجلس اإلدارة قد عين رود بي

  .مباشرة مجلس اإلدارةيتبع ي وحيث أن المدير التنفيذ

مع المدير التنفيذي التي يتوقع مجلس  ھدافاألوحيث أن لجنة التعويض قد ناقشت مجموعة من 
اإلدارة أن يعمل المدير التنفيذي على تطويرھا لكي تتيح له كل أو أية نسبة من عامل الخطر في 

  تعويضه.
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  5 من 5 صفحة
وفًقا لم  ھدافاألاإلدارة مجموعة  د مجلساعتما) 2011.10.22.05( رقم القرار بموجب تقرر

لكل أو أي نسبة من يكون مستحًقا ناقشته لجنة التعويض حيث يعمل المدير التنفيذي عليھا لكي 
  ه.المستحق ل تعويضالعامل الخطر في 

  2011.10.22.05حيثيات القرار 

 معيارية للنجاح في إتمام أھداف العمل من الممارسات المنتظمة. أھدافيعد وضع 
إذا  ھدافاألاستيفاء ب ةطوشرتكون مالخطر قيد ا أن وضع نسبة من التعويض كم
ھذا وقد عرف  .ھدافاألأداة ذات قيمة في تحقيق تلك كمعترف به أيًضا نت اما ك

على المدير يتعين التي  ھدافاألمجلس اإلدارة من خالل لجنة التعويض مجموعة 
عند  ھدافاأللتتمة تلك  اد امتدادً كما سيع ھدافاألالتنفيذي استيفائھا لتحقيق تلك 

تقييم أداء المدير التنفيذي وعما إذا كان مخول له أية نسبة من نسبة الخطر في 
ضمن تأكيد االلتزامات، إال أنه ال يوجد ووفًقا لما يقتضيه التقييم  تعويضه أم ال.

ھذا وقد اشتملت ميزانية  نتيجة لھذا اإلجراء. DNSتأثير على أمان واستقرار 
ICANN .على النسبة الكاملة لعنصر الخطر المحتمل في تعويض المدير التنفيذي  

  


