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 3من  2صفحة 
 

 جدول أعمال الموافقة: .1

 الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة .أ 

)، موافقة مجلس اإلدارة على محضر اجتماع 2013.02.28.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2013فبراير  2الخاص بتاريخ  ICANNمجلس إدارة 

 إجراءات لجنة األجور التابعة لمجلس اإلدارة .ب 

وفي ظل رغبة  ICANNحيث إن اإلبقاء على كبار الموظفين أمر ضروري في عمليات 
ICANN نافسي للموظفين.في تحقيق تعويض ت 

(راجع  ICANNوحيث أن مجلس اإلدارة قد عين مؤخًرا ديفيد أوليف موظًفا لدى 
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-

02feb13-en.htm#1.e.( 

وحيث إن البيانات المستقلة للسوق، المقدمة من قبل استشاريي أجور مستقلين تشير إلى أن األجر 
، في شعبة دعم تطوير السياسة، يقع في ICANNحالي الذي يخص ديفيد أوليف نائب رئيس ال

في المائة استنادا إلى بيانات السوق المقدمة  75إلى  50المتعلق بنسبة  ICANNنطاق هدف 
 المستقلين. ICANNمن قبل خبراء أجور 

تعارض مع ما يتعلق وحيث إن لجنة األجور ومجلس اإلدارة بكامل أعضائه قد أكدا أنه ال 
 بحزمة أجر نائب الرئيس، دعم تطوير السياسة.

)، اعتماد مجلس اإلدارة األجر الحالي للموظف 2013.02.28.02تقرر بموجب القرار رقم (
ديفيد أوليف، نائب الرئيس، شعبة دعم تطوير السياسة، بأنه معقول استنادا إلى بيانات السوق 

 ور المستقلين. والتوصيات الصادرة عن خبراء األج

 2013.02.28.02حيثيات القرار 

وخالل  يمثل جذب واستبقاء موظفين كبار من خالل توفير حزمة أجور تنافسية أهمية للمنظمة.
، ديفيد أوليف، استعرضت لجنة األجور ومجلس ICANNاعتماد األجر المعقول لموظف 

األجور المستقلين، وعند اتخاذ  اإلدارة ووافقا على تحليل السوق والتوصيات الصادرة عن خبراء
  هذا اإلجراء جرى التأكيد بأنه ال تعارض مع ما يتعلق بحزمة أجر ديفيد أوليف.

ولن يكون لهذا القرار تأثير مالي على المنظمة أو المجتمع ولن يكون له تأثير على أمن 
علًما بأن هذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية وال  واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 تتطلب تعليقات عامة.
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 3من  3صفحة 
 

 جدول األعمال الرئيسي: .2

 UDRPالعربي لتسوية المنازعات بالعمل موفًرا لخدمات  مركزمقترح ال .أ 
 جرى تأجيل المناقشة إلى اجتماع آخر ولم يتم اتخاذ أي قرار.

 الذي يمثل مالي ML.ق ق بنطاما يتعل .ب 
باستعراض وتقييم الطلب، وتوضح  ICANN)، قيام 2013.02.28.03بموجب القرار رقم ( تقرر

 الوثائق اتباع عملية إعادة التفويض وتصب في مصلحة مجتمعات اإلنترنت المحلية والعالمية.

 2013.02.28.03حيثيات القرار 

 طلب تفويض وإعادة تفويض نطاقات المستوى ICANN، تتلقى IANAكجزء من وظائف 
وقام بتقييم طلب إعادة التفويض  ICANNاألعلى ذات رموز البلدان. وقد استعرض فريق عمل 

يفيد اتباع اإلجراءات المناسبة في  ICANNالخاص بهذا النطاق وقدم تقريًرا إلى مجلس إدارة 
تنفذ بشكل  ICANNهذا التقييم. وتؤكد رقابة مجلس اإلدارة الخاصة بغرض المساعدة أن 

اتها المتعلقة بالتشغيل المستقر واآلمن فيما يتعلق بأنظمة المعرف الفريد الهامة صحيح مسؤولي
كما أن ضمان اتباع العملية يضيف إلى مساءلة  .IANAعلى اإلنترنت وفقا لعقد وظائف 

ICANN.  ولن يكون لهذا اإلجراء تأثير مالي علىICANN  أو المجتمع وسيكون له تأثير
 ار والمرونة الخاصة بنظام اسم النطاق.إيجابي على األمن واالستقر

 علًما بأن هذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية وال تتطلب تعليقات عامة.

 الذي يمثل أوكرانيا укр.تفويض نطاق  .ج 
باستعراض وتقييم الطلب،  ICANN)، قيام 2013.02.28.04تقرر بموجب القرار رقم (

 تصب في مصلحة مجتمعات اإلنترنت المحلية والعالمية.وتوضح الوثائق اتباع عملية التفويض و

 2013.02.28.04حيثيات القرار 

طلب تفويض وإعادة تفويض نطاقات المستوى  ICANN، تتلقى IANAكجزء من وظائف 
وقام بتقييم طلب التفويض  ICANNاألعلى ذات رموز البلدان. وقد استعرض فريق عمل 

يفيد اتباع اإلجراءات المناسبة في  ICANNمجلس إدارة  الخاص بهذا النطاق وقدم تقريًرا إلى
تنفذ بشكل  ICANNهذا التقييم. وتؤكد رقابة مجلس اإلدارة الخاصة بغرض المساعدة أن 

صحيح مسؤولياتها المتعلقة بالتشغيل المستقر واآلمن فيما يتعلق بأنظمة المعرف الفريد الهامة 
أن ضمان اتباع العملية يضيف إلى مساءلة كما  .IANAعلى اإلنترنت وفقا لعقد وظائف 

ICANN.  ولن يكون لهذا اإلجراء تأثير مالي علىICANN  أو المجتمع وسيكون له تأثير
 إيجابي على األمن واالستقرار والمرونة الخاصة بنظام اسم النطاق.

 علًما بأن هذه العملية من الوظائف اإلدارية التنظيمية وال تتطلب تعليقات عامة.
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