
قرارات مجلس اإلدارة المعتمدة | االجتماع الدوري لمجلس 
 ICANNإدارة 

 2015یولیو  28بتاریخ 

  تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
en-28-07-2015-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board  

1. U:جدول أعمال الموافقةU 

 Uمراجعة میثاق لجنة التحسینات الھیكلیةU .أ 
U 2015.07.28.01حیثیات القرارU 

 Uلنطاقات المدولة لمجلس اإلدارةفریق عمل أسماء اU .ب 
U 2015.07.28.02حیثیات القرارU 

 U ICANNUالتغییرات المقترحة على لوائح –GNSOتوصیات السیاسة والتنفیذ من طرف U .ج 
 Uالداخلیة

U 2015.07.28.03حیثیات القرارU 

 RDS-BWG(Uتكوین ومجال فریق عمل مجلس اإلدارة حول خدمات دلیل بیانات التسجیل (U .د 
U 2015.07.28.05 – 2015.07.28.04حیثیات القراراتU 

 Uتحدیث سیاسة التعاقد والنفقاتU .ه 
U 2015.07.28.06حیثیات القرارU 

2. Uجدول األعمال الرئیسي:U 

 Uالموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارةU .أ 

 7U-15ر طلب إعادة النظU .ب 
U 2015.07.28.08حیثیات القرارU 

) AoCزمني المقترح وتحسینات العملیات/التحسینات التشغیلیة لوثیقة تأكید االلتزامات (الجدول الU .ج 
 Uوالمراجعات التنظیمیة

U 14.2015.07.28 – 2015.07.28.09حیثیات القراراتU 

 UGACعملیة طلب مشورة U .د 

 UAOBU .ه 

3. U:الجلسة السریةU 

 2015Uالسنة المالیة تعویض المخاطر للرئیس والمدیر التنفیذي عن فترة التسجیل الثانیة من U .أ 
U 2015.07.28.15حیثیات القرارU 
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 2015Uتعویض المخاطر ألمین المظالم عن السنة المالیة U .ب 
U 2015.07.28.16حیثیات القرارU 

 Uتعویض المراقبU .ج 
 07.28.18. 2015 – 2015.07.28.17حیثیات القرارات 

 جدول أعمال الموافقة: .1
 مراجعة میثاق لجنة التحسینات الھیكلیة .أ 

حیث أن لجنة التحسینات الھیكلیة تتحمل المسؤولیة عن المراجعة واإلشراف على السیاسات ذات 
في لوائح  4، وفًقا للمادة الرابعة، القسم ICANNالصلة بعملیة المراجعة النظامیة المستمرة في 

ICANN .الداخلیة 

وحیث أن لجنة التحسینات الھیكلیة قد اقترحت تعدیالت على اسمھا ومیثاقھا الحالي، والذي تتفق 
 معھ لجنة حوكمة مجلس اإلدارة.

)، موافقة المجلس على المراجعات المقترحة على 2015.07.28.01تقرر بموجب القرار رقم (
 ثاق لجنة التحسینات الھیكلیة، بما في ذلك تغییر اسمھا إلى لجنة الفعالیة التنظیمیة.می

 2015.07.28.01حیثیات القرار 

 لماذا یتناول المجلس ھذه القضیة؟

یتناول المجلس ھذه القضیة بسبب المتطلب بأن یوافق المجلس على مراجعات مواثیق لجان 
 المجلس.

 ر فیھ؟ما ھو المقترح الذي یجري النظ

 تقترح لجنة التحسینات الھیكلیة التغییرات التالیة:

التغییر المقترح یراد منھ توفیر مزید من  - تغییر االسم إلى "لجنة الفعالیة التنظیمیة" .1
حول غرض ومحور المراجعات التنظیمیة وكیف سیتم إجراء  ICANNالتوضیح لمجتمع 

 المراجعات.

تدخل ھذه المراجعة المقترحة جانباً مھماً من  -توضیح الغرض من اللجنة والمراجعات  .2
تقییم مدى فعالیة متابعة المنظمة للسیاسات، واإلجراءات، وتنفیذھا لوسائل  -المراجعات 

 التطویر المستمر.

إن توثیق إطار عمل سیاسة وإجراءات سیسھل إجراء  - إضافة مبدأ إطار عمل المراجعة .3
ومبنیة على الدروس المستفادة من المراجعات  المراجعات بطریقة ثابتة ومتسقة وفعالة،

حول تحسین فعالیة مثل ھذه  ATRT2السابقة وعلى األجزاء المطبقة من توصیات 
وتم تصمیم التنفیذ المتوقع إلطار عمل المراجعات من أجل مواءمة كل  المراجعات.

ن المراجعات لتكون لھا عملیات وإشراف متسقة التطبیق ومركزة على الفعالیة. إ
التغییران المقترحة متالئمة مع تحسینات العملیات والتحسینات التشغیلیة المنشورة 

 للتعلیق العام استجابة النشغاالت حجم عمل المجتمع.
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ھذا التغییر ھو لتوضیح مسؤولیة إشراف اللجنة على  - توضیح مسؤولیة إشراف اللجنة .4
في ذلك رفع التقاریر الدوریة  عمل المستشارین المستقلین وتنفیذ توصیات المراجعة، بما

وبالخصوص، یجب أن یتبع تعیین  للمجلس حول حالة التنفیذ وأنشطة اللجنة.
المستشارین الممارسة الحدیثة حیث یجري الموظفون عملیة تقدیم العروض التنافسیة 
ویوصون بمرشح نھائي بناء على معییر محددة وتنقیط. بعد ذلك تؤكد اللجنة توصیة 

و تناقش إیجاد بدیل مع الموظفین). في حین أن الصیغة في میثاق الموظفین (أ
اقترحت أنھ یجب على اللجنة التوصیة بالتزامات المراجع من أجل موافقة  2009

المجلس، فبدالً من ذلك تم التعامل مع ذلك كالتزام روتیني ال یستلزم إجراء من 
المیثاق مع الممارسة طرف المجلس بأكملھ. وإن التغییر الموصى بھ حول مواءمة 

الحدیثة لتأكید اللجنة الختیار المراجع المستقل ستنتج عنھ عملیة أكثر فعالیة، 
ومتوائمة مع تركیز عمل المجلس على األمور االستراتیجیة بدل األمور التشغیلیة 

 والروتینیة.

قصى تتضمن المقترحات الزیادة في العدد األ -تكوین اللجنة واألمور اإلجرائیة األخرى  .5
 لألعضاء، عالوة على إضافة المزید من الوضوح بخصوص تسییر االجتماعات.

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

بناء على متطلبات میثاق لجنة حوكمة المجلس فقد قامت لجنة التحسینات الھیكلیة باستشارة لجنة 
 عام رسمیة لھذا اإلجراء.حوكمة المجلس. لیس من المتطلب القیام بعملیة تعلیق 

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

. 2009قام المجلس بمراجعة المراجعات المقترحة على میثاق لجنة التحسینات الھیكلیة لسنة 
 .Aراجع المواد المرجعیة، العرض 

 ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیجابیة؟

من أجل توفیر مزید من الوضوح ومواءمة كل المراجعات لتكون تم إعداد المراجعات المقترحة 
لھا عملیات وإشراف متسقة التطبیق ومركزة على الفعالیة. ومن المتوقع أن یكون لھذه التطویرات 

 تأثیر إیجابي على المجتمع.

(كالخطة اإلستراتیجیة أو خطة التشغیل أو  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 یة) أو على المجتمع، و/أو العامة؟المیزان

االستراتیجیة أو خطتھا  ICANNلن تكون ھناك أیة تأثیرات أو عواقب مالیة سلبیة على خطة 
التشغیلیة نتیجة التغییرات المقترحة. كما لن یكون لتغییر االسم تأثیر مھم على وثائق الحوكمة، مع 

 التي یتم حالیاً تحدیثھا.تأثیر أغلبیة التغییرات على صفحات الویب والوثائق 

 من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة؟ DNSھل توجد أیة مسائل تتعلق بنظام 

ال توجد أیة مسائل أمان أو استقرار أو مرونة متعلقة بنظام اسم النطاق متوقعة كنتیجة لھذا 
 اإلجراء.

 فریق عمل أسماء النطاق المدولة لمجلس اإلدارة .ب 



متغیرات أسماء النطاق المدولة لمجلس اإلدارة ذكر أن فریق العمل یحتاج أن حیث أن فریق عمل 
یكون قادراً على تناول القضایا المتعلقة بأسماء النطاق المدولة والتي ال تدخل في إطار المتغیرات، 
 واقترح أن تتم توسعة نطاق عمل فریق العمل لیضم جمیع القضایا المتعلقة بأسماء النطاق المدولة.

نظر في القضایا المطروحة من طرف فریق عمل متغیرات أسماء النطاق  BGCیث أن وح
) والمیثاق المقترح الذي یعكس نطاق العمل الموسع لفریق BV-WGالمدولة لمجلس اإلدارة (

إلى فریق عمل أسماء النطاق المدولة لمجلس  BV-WGالعمل وأوصى بما یلي: (أ) تغییر اسم 
اق عمل فریق العمل لیشمل القضایا األخرى ذات الصلة بأسماء النطاق اإلدارة؛ و (ب) توسیع نط

 المدولة؛ و (ج) الموافقة على المیثاق المقترح.

) أن یوافق المجلس بموجب ھذه الوثیقة على تغییر 2015.07.28.02تقرر بموجب القرار رقم (
عمل أسماء النطاق اسم فریق عمل متغیرات أسماء النطاق المدولة لمجلس اإلدارة إلى فریق 

المدولة لمجلس اإلدارة، وتوسیع نطاق عمل فریق عمل أسماء النطاق المدولة لمجلس اإلدارة 
لیشمل القضایا األخرى ذات الصلة بأسماء النطاق المدولة (كما ھو ظاھر في المیثاق)، كما یوافق 

دارة، كما عین المجلس على المیثاق المقترح لفریق عمل أسماء النطاق المدولة لمجلس اإل
األعضاء التالیة أسماؤھم في فریق عمل أسماء النطاق المدولة لمجلس اإلدارة: رینالیا عبد الرحیم، 

 وي وو، وسوزان وولف.-ورام موھان (رئیساً)، وجون سوینینین، وكو

 2015.07.28.02حیثیات القرار 

) من طرف BV-WGتم إنشاء فریق عمل متغیرات أسماء النطاق المدولة لمجلس اإلدارة (
https://www.icann.org/resources/board- (راجع 2010المجلس في دیسمبر 

en#7-10-12-2010-material/resolutions(،  2011وتم إنشاء أول عضویة في مارس 
material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board-(راجع

en#1.5-18-03-2011 في ذلك الوقت، كان الغرض من .(WG-BV  ھو القیام بالمراقبة
متغیرات أسماء النطاقات المدولة. منذ ذلك الوقت، فقد تبین أن واإلشراف على مشروع قضایا 

ھناك قضایا متعددة متعلقة بأسماء النطاقات المدولة والتي ھي خارج نطاق ھذه المتغیرات الخاصة 
ویجب أن یتم تناولھا من طرف فریق العمل. وقد أصبح ھذا بالخصوص قابالً للتطبیق نظراً 

الجدیدة. وفي اجتماعاتھ األخیرة، فقد ذكر  gTLDلنطاقات المدولة للتسجیالت المستمرة ألسماء ا
BV-WG  التكرار والحاجة لتناول القضایا المختلفة ذات الصلة بأسماء النطاق المدولة الموجودة

توسیع نطاق عمل فریق  BV-WGخارح نطاق ھذه المتغیرات المحدودة. نتیجة لذلك، یقترح 
-BVذات الصلة بأسماء النطاق المدولة. وبالخصوص، اقترح  العمل ھذا لیشمل القضایا األخرى

WG  أن یتم تغییر اسم فریق العمل إلى فریق عمل أسماء النطاق المدولة لمجلس اإلدارة كما قدم
الصیغة التالیة للمیثاق المقترح بشأن غرض ونطاق عمل فریق عمل أسماء النطاق المدولة لمجلس 

 اإلدارة:

ھود المتعلقة بالعمل على تخطیط، وتصمیم، وتطویر وتنفیذ أسماء النطاق توفیر اإلشراف على الج
) وأسماء النطاق gTLDs) في سیاق كل من أسماء النطاق األعلى العامة (IDNsالمدولة (

، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر تحلیل قابلیة التنفیذ (ccTLDs)األعلى لرمز الدولة 
 بطریقة تضمن األمن واالستقرار المستمرین لإلنترنت. IDN وتقدیم أسماء النطاق األعلى

سیوفر فریق العمل كذلك اإلشراف على مظاھر القبول العالمي وخاصة المتعلقة بأسماء النطاق 
 .IDNاألعلى 

بمراجعة المقترح وصیغة المیثاق المقترح، واعتبر أھمیة مشاركة المجلس في مختلف  BGCقام 
القضایا ذات الصلة بأسماء النطاق المدولة من أجل االستفادة من الخبرات الفنیة ومجموعات 
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بأن یتم تغییر اسم فریق العمل  BGCالمھارات المختلفة ألعضاء المجلس. نتیجة لذلك، أوصى 
أسماء النطاق المدولة لمجلس اإلدارة؛ وأن یتم توسیع نطاق عمل فریق العمل إلى فریق عمل 

 لیشمل القضایا األخرى ذات الصلة بأسماء النطاق المدولة؛ وأن تتم الموافقة على المیثاق المقترح.

ومن المرجح أن یؤثر ھذا  ICANNعلى  BGCوال یوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصیة لجنة 
 النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق. إیجاباً على أمن

 یشار إلى أن ھذا القرار ھو من االختصاصات اإلداریة التنظیمیة وال یتطلب إجراء تعلیقات عامة.

التغییرات المقترحة على  –GNSOتوصیات السیاسة والتنفیذ من طرف  .ج 
 الداخلیة ICANN لوائح

ریق عمل السیاسة غیر المتعلقة بعملیة میثاق ف 2013یولیو  17أقر في  GNSOحیث أن مجلس 
 )http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201307وضع السیاسة والتنفیذ (

 بمجموعة من التوصیات حول: GNSOوالمكلف بتزوید مجلس 

مع  GNSOمجموعة من المبادئ التي تؤید أیة مناقشات ذات صلة بسیاسة وتنفیذ  .1
 الحالیة. GNSOاألخذ في االعتبار إجراءات تشغیل 

، ربما في صورة "إرشادات للسیاسة"، بما في gTLDعملیة من أجل وضع سیاسة  .2
أجل ذلك معاییر للموعد الذي یكون فیھ من المناسبة استخدام مثل ھذه العملیة (من 

 .GNSOوضع سیاسة غیر "سیاسة اإلجماع") بدالً من عملیة وضع السیاسات لـ 

 .GNSOإطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفیذ والمرتبطة بتوصیات سیاسات  .3

المعاییر المقرر استخدامھا من أجل تحدید الموعد الذي یجب فیھ تناول إجراء من  .4
 بمثابة تنفیذ.خالل عملیة سیاسة ومتى یجب اعتبار ذلك 

ومزید من اإلرشادات حول الطریقة التي یتوقع أن تعمل بھا فرق مراجعة تنفیذ  .5
GNSO وفًقا لما ھو محدد في دلیل ،PDP. 

قد نشر تقریر توصیاتھ األولي للتعلیق العام في  GNSOحیث أن فریق عمل السیاسة والتنفیذ في 
comments/policy-https://www.icann.org/public-(راجع 2015ینایر  19
en-19-01-2015-implementation.( 

 قد قام بمراجعة المدخالت المستلمة (راجع GNSOحیث أن فریق عمل السیاسة والتنفیذ في و
public comment review tool.وقام بتحدیث التقریر وفقاً لذلك ( 

http://gnso.icann.org/en/drafts/policy- ن تقریر التوصیات النھائیة (راجعوحیث أ
en.pdf-01jun15-recommendations-implementation والذي یتضمن عدداً من ،(

الداخلیة، قد حصل على الدعم باإلجماع من  ICANNستتطلب تغییرات في لوائح التوصیات التي 
. تم تسلیم تقریر التوصیات النھائیة إلى مجلس GNSOطرف فریق عمل السیاسة والتنفیذ في 

GNSO  2015یونیو  2للنظر فیھ في تاریخ. 

یونیو  24خ قد تبنى التوصیات باإلجماع في اجتماعھ المنعقد بتاری GNSOوحیث إن مجلس 
 .)http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20150624-2(راجع  2015

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions%23201307
https://www.icann.org/public-comments/policy-implementation-2015-01-19-en
https://www.icann.org/public-comments/policy-implementation-2015-01-19-en
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https://community.icann.org/download/attachments/43985289/Public%20comment%20review%20tool%20-%20FINAL%2013%20May%202015.doc?version=1&modificationDate=1432671718000&api=v2
http://gnso.icann.org/en/drafts/policy-implementation-recommendations-01jun15-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/policy-implementation-recommendations-01jun15-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/policy-implementation-recommendations-01jun15-en.pdf
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ثلثي  2/3الداخلیة فقط من خالل التصویت بموافقة  ICANNوحیث أنھ یمكن اعتماد تغییر لوائح 
 دارة.أعضاء مجلس اإل

)، أن یتم توجیھ الرئیس والمدیر التنفیذي أو من 2015.07.28.03تقرر بموجب القرار رقم (
والتي  -یوماً  40للتعلیق العام لفترة ال تقل عن  -ینوبون عنھم بنشر اللوائح الداخلیة المراجعة 

التعلیق . وبعد أخذ GNSOوعملیة تطویر سیاسة معجلة في  GNSOتعكس إضافة عملیة إرشاد 
 العام في االعتبار، سیقوم مجلس اإلدارة بالنظر في التغییرات المقترحة لتبنیھا.

 2015.07.28.03حیثیات القرار 

یعد اإلجراء الذي تم اعتماده الیوم لتوجیھ الرئیس والمدیر التنفیذي، أو النائب عنھ، لبدء فترة 
لداخلیة لتنفیذ بعض التوصیات ا ICANNتعلیقات عامة على التغییرات المحتملة على لوائح 

. ویعتبر GNSOالناتجة عن فریق عمل السیاسة غیر المتعلقة بعملیة وضع السیاسة والتنفیذ في 
على توصیات  GNSOإجراء المجلس خطوة أولى العتبار الموافقة باإلجماع من طرف مجلس 

 فریق عمل السیاسة والتنفیذ.

القرار، والذي سیؤدي إلى بدء فترة تعلیقات عامة، إال أنھ ال توجد تأثیرات مالیة متوقعة نتیجة ھذا 
الصادرة عن فریق عمل السیاسة  GNSOسیتم تحلیل التأثیرات المالیة لتنفیذ توصیات مجلس 

غیر المتعلقة بعملیة وضع السیاسة والتنفیذ أكثر إذا تم تبنیھا. ولن یكون للموافقة على القرار أي 
من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة. إن نشر اللوائح  DNSتأثیر على نظام اسم النطاق 

 الداخلیة المقترحة للتعلیق العام عبارة عن إجراء تنظیمي إداري ال یتطلب تعلیًقا عاًما.

تكوین ومجال فریق عمل مجلس اإلدارة حول خدمات دلیل بیانات التسجیل  .د 
)BWG-RDS( 

ملتزمة بالقیام بمراجعات دوریة  ICANN، فإن (AoC)حیث أنھ بموجب تأكید االلتزامات 
 .WHOISلفعالیة سیاسة وتنفیذ 

المجلس نھجاً ذا شقین لمناولة توصیات الفریق األول لمراجعة Uاعتمد U، 2012وحیث أنھ، في عام 
WHOIS طالًبا من ،ICANN ) ًمواصلة إنفاذ سیاسة التوافق الحالیة والشروط التعاقدیة المتعلقة 1أوال (

) إنشاء فریق عمل خبراء لتحدید الغرض واألھداف األساسیة لجمع وحفظ 2بالكامل، و ( WHOIS بـ
) تطویر PDP، لتكون بمثابة األساس لعملیة (gTLDوتوفیر سبل الوصول إلى بیانات تسجیل نطاقات 

 التي ابتدأھا المجلس. GNSOسیاسة 

، فقد قام فریق غیر رسمي من 2014في یونیو  Uالنھائي EWGتقریر U وحیث أنھ بعد نشر
بالتعاون من  ICANNلس ) ومن أعضاء مجGNSO( مستشاري منظمة دعم األسماء العامة

من أجل تناول ھذه  GNSO) تطویر سیاسة PDPھیكلة عملیة ( Uإطار عمل عملیةUأجل اقتراح
 القضیة الصعبة بنجاح.

لعملیة  2012ھذا أعاد تأكید طلبھ في  Uإطار عمل العملیةU ، تبنى المجلس2015Uأبریل  U26 بتاریخ
PDP  یبتدئھا المجلس لتحدید الھدف من جمع، وصیانة، وتوفیر الوصول لبیانات تسجیل

gTLD وللنظر في ضمانات حمایة البیانات، باستخدام التوصیات في تقریر ،EWG  النھائي
 .gTLDكمدخل وإذا ما كان مناسباً كأساس لسیاسة جدیدة لنطاق 

) یقوموا 1المجلس وافق أیضاً على شكیل مجموعة من أعضاء المجلس من شأنھم أن (وحیث أن  
الموصى بھ واقتراح  EWGفي عملیة تطویر السیاسة لدراسة نموذج  GNSOباالتصال مع 

https://features.icann.org/2012-11-08-whois-policy-review-team-report
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/next-generation-rds-framework-26apr15-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-04-26-en%231.f
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/next-generation-rds-framework-26apr15-en.pdf


) اإلشراف على تنفیذ المشروعات 2سیاسات لدعم إنشاء خدمات دلیل التسجیل للجیل التالي، و (
التي انتھجھا المجلس رًدا على توصیات الفریق األول لمراجعة نظام  Uخطة العملUالمتبقیة التي تنشأ من 

WHOIS. 

نات وحیث أن لجنة حوكمة المجلس اقترحت میثاقاً لفریق عمل المجلس حول خدمات دلیل بیا
 ) وحددت الئحة موصى بھا من أعضاء المجلس للقیام بھذا العمل.BWG-RDSالتسجیل (

قد أوصت بأن أعضاء مجلس اإلدارة اآلتیة أسماؤھم سیتم تعیینھم كأعضاء في  BGCوحیث أن 
BWG-RDS ستیف كروكر، وبروس تونكین، وإیریكا مان، ورینالیا عبد الرحیم، وماركوس :

التنفیذي كعضو بحكم منصبھ. ونظراً  ICANNكریس دیسبین، ومدیر كومر، وشیرین شلبي، و
كذلك بأن  BGC، فقد أوصى ICANNالتنفیذي الحالي قد أعلن استقالتھ من  ICANNألن مدیر 

 إلى أن یتم تعیین المدیر التنفیذي الجدید. BWG-RDSال یتم شغل منصب المدیر التنفیذي في 

)، تبني المجلس لمیثاق فریق عمل المجلس حول 2015.07.28.04(تقرر بموجب القرار رقم 
 خدمات دلیل بیانات التسجیل.

)، بأن یقوم المجلس من خالل ھذه الوثیقة 2015.07.28.05كما تقرر بموجب القرار رقم (
: ستیف كروكر، وبروس تونكین، BWG-RDSبتعیین أعضاء المجلس اآلتیة أسماؤھم في 

عبد الرحیم، وماركوس كومر، وشیرین شلبي، وكریس دیسبین. كما عین  وإیریكا مان، ورینالیا
التنفیذي، غیر أن ھذا المنصب لن یكون  ICANNالمجلس أیضاً منصباً بحكم المنصب لمدیر 

 .ICANNمفعالً إلى غایة تعیین مدیر تنفیذي جدید لمؤسسة 

 2015.07.28.05 – 2015.07.28.04حیثیات القرارین 

 س اإلدارة ھذه القضیة؟لماذا یناقش مجل

التي انتھجھا مجلس اإلدراة رًدا على  Uخطة العملUیستمر القرار في لفت نظر مجلس اإلدارة لتنفیذ 
UتوصیاتU  فریق مراجعة نظامWHOIS.   یعد ھذا القرار أیضاً امتداًدا لقرار مجلس اإلدارة الصادر

إلنشاء فریق عمل المجلس لتناول القضایا الخاصة المتعلقة بخدمات دلیل  2015أبریل  26في 
). وقد ذكر ھذا القرار بأن عضویة فریق عمل المجلس سیتم BWG-RDSالتسجیل ( بیانات

). كما ھو منصوص علیھ في قرار المجلس BGCتناولھا من طرف لجنة حوكمة المجلس (
وقدمت توصیة  BWG-RDSفي عضویة  BGC، نظرت 2015أبریل  26الصادر بتاریخ 

. باإلضافة BWG-RDSبشأن تشكیل  BGCإلى المجلس. ویعتمد إجراء المجلس الیوم توصیة 
لتوضیح نطاق العمل  BGCإلى ذلك، یعكف المجلس على اعتماد المیثاق الموصى بھ من طرف 

 .BWG-RDSالواجب تنفیذه من قِبل 

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

 WHOISبإنفاذ سیاستھا الحالیة المتعلقة بـ  ICANN، تلتزم (AoC)بموجب تأكید االلتزامات 
بتنفیذ تدابیر لتأمین  ICANN(مع مراعاة القوانین المعمول بھا)، والتي "تشترط بأن تقوم 

 AoCالدقیقة والكاملة.....". وتـُلزم  WHOISالوصول العام اآلني وغیر المقید إلى معلومات 
 وتنفیذھا لتقییم WHOISباعتماد تنظیم مراجعة مجتمع كل ثالثة أعوام لسیاسة  ICANNمنظمة 

وأن تنفیذھا یفي باالحتیاجات القانونیة إلنفاذ القانون وتعزیز ثقة  WHOISمدى فعالیة سیاسة 
الثاني في نھایة عام  WHOISالمستھلك. بموجب ھذا الجدول الزمني، سیعقد فریق مراجعة نظام 

2015. 

https://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/implementation-action-08nov12-en.pdf
https://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/implementation-action-08nov12-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf


بأن ینشئ المجلس  Uتقریره النھائيUاألول في  WHOIS، فقد أوصى فریق مراجعة 2012في سنة 
كأولویة استراتیجیة وأن یضمن تنفیذ توصیاتھ لتحسین فعالیة سیاسة  WHOISلجنة لدعم 
WHOIS استجابة لذلك، اعتمد المجلس نھجاً من شقین تم توجیھھ في الوقت ذاتھ إلى .ICANN 

التي كانت  Uخطة العملU الحالي استناداً إلى WHOIS) تنفیذ التحسینات على نظام 1( من أجل
) إطالق جھد جدید، تحقق من خالل إنشاء 2، و (WHOISمستندة إلى توصیات فریق مراجعة 

، لتكون بمثابة gTLDفریق عمل الخبراء، للتركیز على الغرض وتوفیر نطاق خدمات دلیل 
 ).PDPالتي شرع فیھا مجلس اإلدارة ( GNSOاألساس لعملیة تطویر سیاسة 

بنى من خاللھ ، وتBWG-RDSإن أثر إجراء مجلس اإلدارة الیوم، والذي أنشأ من خاللھ تكوین 
حیث أنھ یسیر عملیة تطویر  GNSO) االتصال مع 1من بدء: ( BWG-RDSالمیثاق، سیمكن 

الموصى بھ لخدمات  EWGالمبتدأة من طرف المجلس من أجل دراسة نموذج  GNSOسیاسة 
) اإلشراف على تنفیذ المشروعات المتبقیة التي تنشأ من تأكید 2دلیل التسجیل للجیل الثاني، و (

، وتوفیر اإلشراف واإلرشاد المتعلق بأنشطة WHOISتوصیات فریق مراجعة  Uخطة عملUامات التز
 عند اجتماعھ. WHOISالفریق الثاني لمراجعة 

 لمجلس اإلدارة؟ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة 

 WHOIS، جنباً إلى جنب مع اتساع ونطاق العدید من أنشطة WHOISویرى المجلس أن أھمیة مسألة  
الجاریة حالیاً، تدعم الحاجة إلى مجموعة معینة من أعضاء المجلس المخصصین لإلشراف على برنامج 

WHOIS  بأكملھ، بما في ذلك العمل مع المجتمع في عملیة وضع سیاسیةGNSO وأي انتقال في ،
المستقبل إلى خدمات دلیل التسجیل للجیل القادم التي قد تنشأ بعد قیام أعضاء المجتمع لعملیة وضع سیاسة 

GNSO  بالمشاركة في جھود المجلس غیر الرسميGNSO- مجلس اإلدارة لتطویرUإطار العملU 
المصادق علیھ من قبل مجلس اإلدارة لعملیة وضع السیاسة، كما طالب بمشاركة المجلس المستمرة في ھذا 

 المجھود.

 ارة؟ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلد

، وأوراق الموجز المقدم من طرف BGCقام المجلس بمراجعة المیثاق المقترح من طرف 
 الموظفین.

(بخصوص الخطة اإلستراتیجیة أو خطة  ICANNھل توجد تأثیرات أو عواقب مالیة على 
 التشغیل أو الموازنة)؟

وتسییر أنشطتھ ال ُیتوقع أن یتطلب موارد إضافیة غیر تلك المتضمنة في  BWC-RDSإن إنشاء 
 .2016الخطة التشغیلیة والمیزانیة المصادق علیھا من قبل المجلس للنسة المالیة 

 من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة؟ DNSھل توجد أیة مسائل تتعلق بنظام 

أثیر مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم ومن غیر المتوقع أن یكون لھذا اإلجراء أي ت
 النطاق، على الرغم من أن نتائج ھذا العمل قد تؤدي إلى نتائج إیجابیة.

 ھل یلزم التعلیق العام قبل عمل المجلس؟

وحیث أن ھذا استمرار ألعمال مجلس اإلدارة السابقة، فإن ھذا إجراء إداري تنظیمي ال یلزم 
 اعتماده إلجرائھ تعلیًق عاًم قبل

 تحدیث سیاسة التعاقد والنفقات .ه 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/final-report-11may12-en
https://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/implementation-action-08nov12-en.pdf
https://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/implementation-action-08nov12-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/49359634/EWG-Process%20Group%20Final%20Framework%202-4-15.pdf?version=1&modificationDate=1428939851000&api=v2


حیث إن لجنة المالیة التابعة للمجلس قد قامت بمراجعة سیاسة التعاقد والنفقات الحالیة وأوصت بأن 
تتم مراجعتھا لتحدید صالحیة التوقیع ألغراض المعامالت المصرفیة، باإلضافة إلى سلطة الموافقة 

 المحددة بالفعل في الوثیقة الحالیة.

 یث إن المجلس قد توصل التفاق مع اللجنة المالیة التابعة للمجلس.وح

)، أن یتبنى المجلس سیاسة التعاقد والنفقات في 2015.07.28.06تقرر بموجب القرار رقم (
ICANN  على النحو الموضح في

>authority-ann.org/en/about/financials/signinghttp://www.ic والتي ،<
مارس  16التي تمت مراجعتھا آخر مرة بتاریخ  ICANNستحل محل سیاسة التعاقد والنفقات في 

2012. 

 2015.07.28.06حیثیات القرار 

النسخة السابقة وتحدد سیاسة التعاقد والنفقات سلطة الموافقة الممنوحة لمراقبي المؤسسة. وال تحدد 
وفي  من السیاسة، باإلضافة إلى سلطة الموافقة، صالحیة التوقیع من أجل المعامالت المصرفیة. 

جھد لضمان توثیق مالئم لألغراض التشغیلیة، فإن تحدید صالحیة التوقیع سیسھل عملیة 
ى وتتضمن اإلضافات المقترحة على الصیغة مستو المعامالت من طرف المؤسسات المالیة. 

ملیون  1مضافاً من المراقبة عبر المطالبة بأن تتم الموافقة على المعامالت المصرفیة التي تتعدى 
دوالر أمریكي من طرف مراقَبین، ھذا باإلضافة إلى متطلبات الموافقة الموجودة سلفاً والتي تنص 

 50.000تعدى على موافقة مراقَبین أو ثالثة مراقبین، أو مجلس اإلدارة على المعامالت التي ت
 دوالر أمریكي بالتوالي. 500.000دوالر أمریكي، أو  100.000دوالر أمریكي، أو 

، ICANNلیس لھذا القرار أي تأثیر على الخطط االستراتیجیة والتشغیلیة، أو على میزانیة 
ر ولن یكون لھذا القرار أي تأثیر على أمن واستقرا باستثناء زیادة الرقابة على صالحیة التوقیع. 

 ومرونة نظام اسم النطاق.

 ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة وال یتطلب تعلیقات عامة.

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 

)، أن یوافق مجلس اإلدارة على محضري 2015.07.28.07تقرر بموجب القرار رقم (
  .2015یونیو  25و  21المنعقدین بتاریخ  ICANNاجتماعي مجلس إدارة 

 7-15طلب إعادة النظر  .ب 

 Despegar(سابقاً  Travel Reservations SRLو  Booking.com B.Vحیث أن 
Online SRL یطلبان من  7-15) (بشكل جماعي، "مقدما طلبات") أرسال طلباً إلعادة النظر

، و 2015.4.04.26.14أرقام  ICANNخاللھ إعادة النظر في تمریر قرارات مجلس إدارة 
، والتي بموجبھا تبنى مجلس اإلدارة النتائج 2015.04.26.16، و 2015.4.04.26.15

 ICDR، حالة Booking.com v. ICANNحول  IRPالموجودة في التصریح النھائي للجنة 
، ووجھ الرئیس والمدیر التنفیذي للسیر قدماً في إجراء مجموعة 0247-1400-20-50رقم 
 .hotels/.hoteisس تناف

http://www.icann.org/en/about/financials/signing-authority


بتمعن المسائل المثارة في طلب إعادة النظر رقم  BGCوحیث درست لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 
15-7. 

ألن مقدمي  7-15برفض طلب إعادة النظر  BGCوحیث أوصت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 
 الرأي.الطلب لم یحددوا أساساً مناسباً إلعادة النظر، كما یتفق مجلس اإلدارة معھا في 

)، یعتمد مجلس اإلدارة توصیة لجنة حوكمة مجلس 2015.07.28.08وبموجب القرار رقم (
، والذي یمكن العثور علیھ على 7-15حول طلب إعادة النظر  BGCاإلدارة 

-7-15-https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration
en-15-05-2015-srl-reservations-travel-bv-booking. 

 2015.07.28.08حیثیات القرار 
 موجز مختصر .1

") طلباً عادیاً Booking.com(أو " .Booking.com B.Vقدم مقدم الطلب 
(أو  Travel Reservations SRL، وقدم مقدم الطلب hotels.لنطاق 

"TRS طلباً عادیاً لنطاق (".hoteis  فبرایر  26(بشكل جماعي، "الطلبات"). في
، فقد حددت ("SSR")، وبناء على عملیة تسمى مراجعة تشابھ السالسل 2013

و  hotels") بأن سالسل .SSRلجنة خبراء مراجعة تشابھ السالسل (لجنة "
.hoteis  ،متشابھتان لدرجة أنھ یصعب التفریق بینھما. وبناء على اإلجراء المطبق

 فقد تم بعد ذلك وضع الطلبات في مجموعة تنافس.

إنشاء مجموعة تنافس في طلب إعادة نظر  Booking.comوقد حاول مقدم الطلب 
. ثم ابتدأ 2013سبتمبر  10)، والذي تم رفضھ في 5-13سابق (طلب إعادة النظر 

Booking.com ") عملیة مراجعة مستقلةIRP 2014مارس  18") في ،
بأن  SSRلقرار لجنة  ICANNواعتماد  5-13لمعارضة رفض طلب إعادة النظر 

متشابھتان لدرجة أنھ یصعب التفریق بینھما. وفي  hoteis.و  hotels.سالسل 
باإلجماع  Booking.comبخصوص  IRPتصریحھ األخیر، فقد رفضت لجنة 

لقرار مقوم  Booking.com، وحددت بأن تحدي Booking.comادعاءات 
لیست  ICANNمستقل ال یبطل إجراء مجلس اإلدارة، وفوق ذلك، فإن مجلس 

ملزمة بمراجعة أو بأي شكل بالتدخل في النتائج الُمتوصل إلیھا من طرف خبراء 
، وافق مجلس إدارة 2015أبریل  26تقییم ھم أطراف ثالثة. وفي اجتماعھ في 

ICANN  و 2015.4.04.26.15، و 2015.4.04.26.14على القرارات ،
("القرارات")، وبالتالي اعتماد النتائج الموجودة في  2015.04.26.16

Booking.com v. ICANN حالة ،ICDR  0247-1400-20-50رقم ،
التصریح األخیر وتوجیھ الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من ینوبون عنھم للسیر قدماً 

 ة إجراء مجموعة التنافس.في عملی

 7-15، فقد أرسل مقدمو الطلبات طلباً عاجالً إلعادة النظر 2015مایو 13وفي 
على القرارات. ویؤكد مقدمو  ICANNیطلبون بموجبھ إعادة النظر في موافقة 

الطلبات على أن إعادة النظر لھا مبرراتھا ألنھ، خالل الموافقة على القرارات، فإن 
أو قیمھا األساسیة؛ و (ب) فشل في  ICANNض بعض "أھداف" المجلس: (أ) عار

اعتبار المعلومات الجوھریة؛ و (ج) اعتمد على معلومات غیر دقیقة؛ و (د) انتھك 
 ، ولوائحھا الداخلیة، وتأكید التزاماتھا.ICANNأحكاماً غیر محددة من بنود إنشاء 

https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-2015-05-15-en
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ھو في جوھره محاولة الستئناف (فقط) تلك األجزاء من التصریح  7-15إن الطلب 
والتي یختلف معھا مقدمو الطلب. وال تدعم  Booking.comالنھائي بخصوص 

دعاوى مقدمي الطلب إعادة النظر ألنھم لم یثبتوا فشل مجلس اإلدارة في اعتبار 
خاطئة أو غیر دقیقة في المعلومات الجوھریة أو أنھ اعتبر معلومات جوھریة 

الموافقة على القرار. فوق ھذا، لم یبین مقدم الطلب أنھ تأثر سلباً بشكل مادي بتبني 
 .7-15برفض الطلب رقم  BGCالقرارات. وتبعاً لذلك، توصي 

 الحقائق .2

والتي تحدد بالتفصیل الحقائق المتعلقة  7-15حول طلب إعادة النظر  BGCتوصیة 
بھذا الموضوع، مضمنة في ھذه الوثیقة باإلحالة ویجب اعتبارھا جزءاً من الحیثیات. 

متوفرة  7-15حول طلب إعادة االعتبار  BGCتوصیة 
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-على
en-15-05-2015-srl-reservations-travel-bv-booking-7-15 وھي ،

 ضمن المواد المرجعیة. Bموجودة باسم العرض 

 القضایا .3

 ، فإنھ یبدو أن قضایا إعادة النظر ھي:7-15بالنظر إلى الدعاوى المحددة في الطلب 

 إذا ما كانت إعادة النظر مبررة ألن: .1

الموافقة على القرارات التي ُیزَعم أنھا خالفت ما أكدوا  .أ 
و  ICANNأنھا "أھداف التنافس المتزاید" لمؤسسة 

"جعل نظام اسم النطاق عالمیاً بشكل أكبر وقابالً للفھم من 
 )؛3، الصفحة 7§ (الطلب خالل استخدام اللغات المحلیة" 

فشل المجلس في اعتبار المعلومات الجوھریة في اعتماد  .ب 
 القرارات؛

اعتمد المجلس على معلومات خاطئة أو غیر دقیقة في  .ج 
 اعتماد القرارات؛ أو

انتھك المجلس أحكاماً غیر محددة من بنود تأسیس  .د 
ICANNولوائحھا الداخلیة وتأكید اإللتزامات؛ و ، 

و الطلبات قد بینوا أنھم تلقوا أضراراً سلبیة مادیة نتیجة إذا ما كان مقدم .2
 إقرار القرارات.

 المعاییر ذات الصلة بتقییم طلبات إعادة النظر .4

والتي تحدد بالتفصیل القواعد ذات  7-15حول طلب إعادة النظر  BGCتوصیة 
الصلة بتقییم طلبات إعادة النظر، مضمنة في ھذه الوثیقة باإلحالة ویجب اعتبارھا 

متوفرة  7-15حول طلب إعادة االعتبار  BGCجزءاً من الحیثیات. توصیة 
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-على
en-15-05-2015-srl-reservations-travel-bv-booking-7-15 وھي ،

 اد المرجعیة.ضمن المو Bموجودة باسم العرض 

https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-2015-05-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-2015-05-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-2015-05-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-2015-05-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-2015-05-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-2015-05-15-en


 التحلیل والحیثیات .5

بأن السالسل  SSRمجدداً األسس الموضوعیة لقرار لجنة  7-15تحدى الطلب 
.hotels  و.hoteis  متشابھة لدرجة أنھ یصعب التمییز بینھا، مما أدى إلى إنشاء

لتحدي قرار لجنة  Booking.com. سعى hotels/.hoteisمجموعة التنافس 
SSR ولم ینجح في ذلك. حاول  5-13ظر بشأن طلب إعادة النBooking.com 

الخاص بھ ولم ینجح في ذلك. اآلن بالوقوف إلى جانب الزمیل  IRPمجدداً في 
إلى  Booking.com، یسعى TRSضمن مجموعة الخالف ومقدم الطلب اآلخر 

الستئناف القرار األخیر بشأن  7-15استخدام طلب إعادة النظر العاجل 
Booking.com ھنا أیضاً، فإن المجھود لتقویض قرار لجنة .SSR  باءت

في  SSRبالفشل. ولیس ھناك أیة آلیة استئناف لمواجھة مضمون قرار لجنة خبراء 
 ("البنود")، أو لوائحھا الداخلیة أو دلیل مقدمي الطلبات. ICANNبنود تأسیس 

لطتھا . على ممارسة س، ". . ICANNشجعت  IRPیوضح مجلس اإلدارة أن لجنة 
) من الدلیل (والتي یمكنھا اختیار ممارستھا في أي وقت، 4-5(الوحدة  5.1تحت القسم 

حسب تقدیرھا) باعتبار إذا ما كان، بغض النظر عن نتیجة مراجعة تشابھ السالسل بشأن 
.hotels  و.hoteis وموافقة السالسل المقترحة لكل من ،omBooking.c  و

Despegar ".راجع  سیكون في مصلحة مجتمع اإلنترنت) 
-declaration-https://www.icann.org/en/system/files/files/final

en.pdf-03mar15  جلس بالخصوص ممارسة وقد اختار الم  .)154في الفقرة
أعاله، واختار االعتماد على الخبراء الذین حددوا  IRPحریتھ، باعتبار مقترح لجنة 

بأن ھذه السالسل ال یمكنھا أن تتواجد في الوقت ذاتھ في نظام اسم النطاق 
حتى یتمكن الخبراء  SSRوبالخصوص، في تبني الدلیل، فقد وضع المجلس عملیة 

من اتخاذ قرار، لصالح مجتمع اإلنترنت، وتحدید ما ھي السالسل التي یجب أن ال 
تتواجد في نفس الوقت في نظام اسم النطاق ألنھ قد تسبب خلطاً للمستخدمین. وقد 
اعتمد المجلس على الخبراء لیحددوا بأنھ من مصلحة مجتمع اإلنترنت أنھ ال یجب 

في نفس الوقت في نظام اسم النطاق؛ وقد اختار  hoteis.و  hotels.أن تتواجد 
 المجلس أن ال یدعم تخمین الخبراء.

إعادة النظر في إجراء المجلس، والعملیة التي استدعاھا مقدمو الطلبات ھنا، لھا 
مبرر فقط إذا كان اتخذ المجلس إجراء دون اعتبار مواد جوھریة أو مع االعتماد 

بالتفصیل في توصیتھ،  BGCغیر دقیقة. ھنا، وكما شرح على معلومات خاطئة أو 
فإن المجلس لم یفشل في اعتبار مواد جوھریة ولم یعتبر معلومات خاطئة أو غیر 

دقیقة في اعتماد القرارات. وفوق ذلك، فإن الضرر السلبي المادي الوحید المزعوم 
ن المجلس من طرف أي مقدم طلب ینبع من إنشاء مجموعة تنافس، ولیس أي فشل م

في اعتبار مواد جوھریة أو اعتماده على معلومات خاطئة متعلقة بالقرارات. نتیجة 
 واتفق معھ المجلس على أن إعادة النظر غیر مناسبة. BGCلذلك، فقد قرر 

باختصار، فقد قدم مقدمو الطلبات عدة دعاوى، ولكن لیس منھا ما یدعم إعادة النظر. 
لبات یقترحون أن المجلس بشكل ما فشل في اعتبار أوالً، فإنھ یبدو أن مقدمي الط

عند تبني القرارات. إال أن مقدمي الطلبات لم  ICANNالقیم األساسیة لمؤسسة 
یقدموا أیة حقائق تدعم مثل ھذا المقترح. وعلى العكس من ذلك، فإن المجلس لدى 

، بما ICANNتمریر القرارات تصرف بشكل تام التوافق مع القیم األساسیة لمؤسسة 
في ذلك تلك المنعلقة بتحسین المنافسة حیث ھي "قابلة للتنفیذ ومناسبة"، وحین تكون 

 .)2.6و  2.5"مفیدة للمصلحة العامة." (اللوائح الداخلیة، البند الرابع، رقم 

http://booking.com/
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-03mar15-en.pdf
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عموماً، والتي ھي في حد ذاتھا لیست  SSRثانیاً، تحدى مقدمو الطلبات عملیة 
في  SSRالنظر. فوق ذلك، فإن أي تحد لتضمین عملیة قراراً للمجلس قابالً إلعادة 

 الدلیل قد سقط بالتقادم.

ثالثاً، یدعي مقدمو الطلب أن المجلس فشل في اتباع أربع طرق العتبار المعلومات 
) تجاھل المجلس صالحیتھ لتحسین برنامج iالجوھریة في تمریر القرارات: (

gTLD ) الجدید؛ وii أھملت (ICANN طلباتھم لمن) اقشة قضایاھم؛ وiii كان على (
) لم یعتبر المجلس أنھ ivالمجلس أوالً أن یعتبر تقریر خبراء مقدمي الطلبات؛ و (

تدخل سابقاً في قرارات أخرى. ال تصمد أي من ھذه الدعاوى أمام التمحیص. 
بالنسبة للنقطة األولى، فإن مقدمي الطلب یعترفون بأن المجلس لھ حریة اتخاذ 

ریة التصرف تعني أن المجلس لیس مطالباً بالتدخل. في الواقع، لقد اإلجراء. ح
استخدموا حریتھم لكل ال یتدخلوا بالخصوص وھذا ال یمثل بأي شكل فشالً في 

اعتبار مواد جوھریة. بالنسبة للنقطة الثانیة، فمن بین األسباب المحددة من طرف 
BGC غیر الرسمیة وغیر ، فإن قرار الموظفین بعدم المشاركة في المناقشات

المحددة مع مقدمي الطلبات لیست لھا عالقة بأي معلومات اعتبرھا المجلي أو لم 
، واتخذ IRPیعتبرھا عند تمریر القرارات. اعتبر المجلس مجمل تصریح لجنة 

اإلجراءات المحددة في القرارات. أما بالنسبة للنقطة الثالثة، فإن ادعاء مقدمي الطلب 
إلى لجنة  Booking.comلس أن یعتبر الدلیل المقدم من طرف بأنھ كان على المج

IRP  لیس إال محاولة الستئناف األسس  7-15یظھر أن طلب إعادة النظر
ومحاولة إضافیة من ضمن محاوالت عدة الستئناف  IRPالموضوعیة لقرار لجنة 

بخصوص  IRP. في النھایة، كما شرحت لجنة SSRقرار لجنة 
Booking.com أن مجلس ، "حقیقةICANN  یتمتع بحریة التصرف [واالعتبار

جدید] یمكنھ أن یختار ممارستھا في أي وقت ال یعني  gTLDالفردي لطلب لنطاق 
راجع أنھ ملزم بممارستھا، فضالً عن الوقت والكیفیة المطلوبة من طرف [المدعي]. (

المجلس قد .) إضافة إلى ذلك، حقیقة أن Booking.comبشأن  138 ¶القرار النھائي 
 یكون قام بذلك في الماضي لیس مادة جوھریة ذات صلة بظروف مقدمي الطلب.

بشأن  IRPرابعاً، فإن مقدمي الطلب یؤكدون ھذا نظراً لكون لجنة 
Booking.com  كانت "مخطئة" في إیجاد أن تحدیاتBooking.com  لعملیة

SSR معلومات خاطئة أو  بمجملھا سقطت بالتقادم، وبالتالي فقد اعتمد المجلس على
غیر دقیقة من أجل اعتماد القرارات حیث أنھم قبلوا ھذه النتیجة. ولكن ادعاء مقدمي 

الطلبات لیس أكثر من محاولة إلعادة تأكید السؤال حول ما إذا كان ادعاؤھم بشأن 
IRP  قد سقط بالتقادم، وال یمثل أي أسس إلعادة االعتبار. ببساطة فإن كون مقدمي

 ال یجعلھ خاطئاً أو غیر دقیق. IRPتفقون مع تصریح لجنة الطلب ال ی

عالوة على االدعاءات أعاله، فإن الضرر السلبي المادي الوحید المزعوم من طرف 
أي مقدم طلب ینبع من إنشاء مجموعة تنافس، ولیس أي فشل من المجلس في اعتبار 

وتبعاً لذلك فإن  مواد جوھریة أو اعتماده على معلومات خاطئة متعلقة بالقرارات.
 إعادة النظر لیست مناسبة.

والتي تحدد التحلیل والحیثیات  7-15بكاملھ حول طلب إعادة النظر  BGCتوصیة 
وبالتفصیل والتي یتوافق معھا المجلس، مضمنة في ھذه الوثیقة باإلحالة ویجب 

 7-15حول طلب إعادة االعتبار  BGCاعتبارھا جزءاً من الحیثیات. توصیة 
/https://www.icann.org/resources/pages- على متوفرة

-srl-reservations-travel-bv-booking-7-15-reconsideration
en-15-05-2015لعرض ، وھي موجودة باسم اB .ضمن المواد المرجعیة 
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 قرار .6

أتیحت الفرصة أمام المجلس للنظر في جمیع المواد المقدمة من أو بالنیابة عن مقدمي 
، بما في ذلك رسالة مقدمي الطلب 7-15الطلب أو ذات الصلة بطلب إعادة النظر 

بعد النظر في جمیع المعلومات لتوصیتھ.  BGC، بعد إصدار 2015یولیو  16بتاریخ 
 BGCالمقدمة ذات الصلة، راجع المجلس واعتمد توصیات لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 

/https://www.icann.org/en/system- ( ،7-15بخصوص طلب إعادة النظر 
-travel-bv-booking-7-15-files/files/recommendation

en.pdf-20jun15-srl-reservations والتي ینبغي أن تعتبر جزءاً من ھذا ،
بالمواد المرجعیة لورقة المجلس حول ھذا  Bالمبرر وھي مرفقة تحت اسم العرض 

 الموضوع.

ولن یؤثر سلًبا  ICANNعلى  BGCفي إقرار توصیة لجنة  وال یوجد ثمة أثر مالي
 على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 ھذا القرار ھو من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب إجراء تعلیقات عامة.

الجدول الزمني المقترح وتحسینات العملیات/التحسینات التشغیلیة لوثیقة تأكید  .ج 
 ) والمراجعات التنظیمیةAoCااللتزامات (

الداخلیة، تتم جدولة سبع  ICANN) ولوائح AoCحیث أنھ وفق أحكام تأكید االلتزامات (
 .GNSO، باإلضافة إلى استكمال مراجعة 2016مراجعات لعقدھا خالل السنة المالیة 

عبر عن انشغالھ بخصوص حجم عمل المتطوعین، وقدرتھم على  ICANNوحیث أن مجتمع 
المشاركة الفعالة في ھذه اآللیات المھمة للمساءلة، والحاجة لتغییر جدولة المراجعات، وتوصیات 

) المعتمدة من طرف المجلس والتي دعت لتحسین ATRT2فریق مراجعة المساءلة والشفافیة (
 عملیة المراجعة.

وتوفیر التخفیف على المجتمع من  ICANNفي تلبیة متطلبات مساءلة  وحیث أن المجلس یرغب
الجدول المقترح عبر تأجیل عدة مراجعات تنظیمیة بتفویض من اللوائح الداخلیة، وتأجیل وإعادة 
جدولة بعض المراجعات المتطلبة وفق تأكید االلتزامات، وعبر اعتماد تحسینات عملیة وتشغیلیة 

 للمراجعات.

اء على تعلیقات الجمھور، فقد تم نشر جدولة مراجعات مقترحة مراجعة وتحسینات وحیث أنھ بن
 .ICANN53عملیة وتشغیلیة للتعلیق العام وتمت مناقشتھا خالل 

، فإن بعض التوصیات ھي قید ICANNحول تحسین عملیة مساءلة  CCWGوحیث أنھ في 
 المناقشة وھي مترابطة مع مراجعات تأكید االلتزامات.

)، أن یقر مجلس اإلدارة جدولة إنجاز 2015.07.28.09رر بموجب القرار رقم (فقد تق
كما ھي  CCTتستمر مراجعة  مراجعات تأكید االلتزامات القادمة في أو حوالي التواریخ التالیة:

یونیو  -؛ مراجعة األمان واالستقرار والمرونة 2015أكتوبر  -مجدولة، مع نداء للمتطوعین 
یولیو  -؛ مراجعة المساءلة والشفافیة الثالثة 2016أكتوبر  -الثانیة  WHOIS؛ مراجعة 2016
2017. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-20jun15-en.pdf
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https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-20jun15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-15-7-booking-bv-travel-reservations-srl-20jun15-en.pdf
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)، أن یتم توجیھ المدیر التنفیذي للدخول في حوار 2015.07.28.10تقرر بموجب القرار رقم (
، أحد الموقعین على تأكید االلتزامات، بشأن التغییرات على جدولة مراجعة تأكید NTIAمع 

 من طرف المجلس.االلتزامات المقرة 

)، أن یعتمد المجلس الجدول التالي إلجراء المراجعات 2015.07.28.11تقرر بموجب (
-Atالتنظیمیة القادمة المفوضة عبر اللوائح الداخلیة في أو حوالي التواریخ التالیة: مراجعة 

Large  راجعة ؛ الم2017فبرایر  -؛ المراجعة الثانیة للجنة الترشیحات 2016أبریل  -الثانیة
؛ والمراجعة الثانیة للجنة االستشاریة 2017أبریل  -الثانیة للجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 

 .2017یونیو  -لألمان واالستقرار 

في  CCWG)، أن یعترف المجلس بأن عمل 2015.07.28.12تقرر بموجب القرار رقم (
إطار عمل المساءلة المعتمدة ، وبأن توصیات ICANNتحسین المساءلة قد یؤثر على مراجعات 

 ستتم مراعاتھا في توقیت وعملیات المراجعات.

)، أن تتم مطالبة لجنة حوكمة المجلس بأن تحدد أي 2015.07.28.13تقرر بموجب القرار رقم (
لجنة أو فریق فرعي في المجلس یجب أن یكون مسؤوالً عن اإلشراف على مراجعات تأكید 

ولیة لجنة التحسینات الھیكلیة على اإلشراف على المراجعات االلتزامات، بالتوازي مع مسؤ
 التنظیمیة.

)، أن یقر المجلس التحسینات العملیة والتشغیلیة 2015.07.28.14تقرر بموجب القرار رقم (
المقترحة التي تم نشرھا للتعلیق العام والمصممة من أجل تبسیط وزیادة فعالیة المراجعات، 

لتحسینات الھیكلیة تعد الصیاغة النھائیة بشأن "سیاسات وإجراءات ویعترف المجلس بأن لجنة ا
 وإرشادات المراجعات التنظیمیة" تبعاً الستشارة مالئمة للجمھور.

 2015.07.28.14 – 2015.07.28.09حیثیات القرارین 

المعلومات اإلضافیة لتأكید االلتزامات -U :2015.08.10مالحظات األمین العامU رجاء راجع
 وجدولة المراجعات التنظیمیة والتحسینات العملیة/التشغیلیة

 لماذا یناقش مجلس اإلدارة ھذه المسألة؟

راجعات خالل السنة المالیة یتناول المجلس ھذه القضیة بسبب التأثیر البلیغ الذي سیكون لسبع م
. واستجابة لطلبات ICANNوموارد  ICANNعلى قدرة أصحاب المصلحة في  2016

للتعلیق العام والذي دعا ألن تتم أربع  UمقترحUالجمھور لتأجیل بعض المراجعات أو كلھا، فقد تم نشر
كما تم تقدیم مجموعة من التحسینات لزیادة فعالیة وكفاءة  2016مراجعات في السنة المالیة 

على إجراء ھذا  ICANNالمراجعات. تم استالم مشاغل واسعة النطاق بشأن قدرة المجتمع و 
العمل الضخم أساساً، مثل انتقال العدد الكبیر من المراجعات المتزامنة، باإلضافة إلى حجم 

ومبادرات السیاسة المتعددة الجاریة والمتوقعة البدء خالل السنة المالیة  IANAاإلشراف على 
. نتیجة لذلك، فإن اإلجراء الیوم یوفر التخفیف للمجتمع عبر اقتراح جدول محدث 2016

مشاركة بفعالیة أكبر في آلیات للمراجعات، والتحسینات العملیة والتشغیلیة لتمكین المجتمع من ال
 المساءلة الرئیسیة ھذه.

 ما ھو المقترح الذي یجري النظر فیھ؟

https://www.icann.org/en/system/files/files/secretary-notes-aoc-org-reviews-06aug15-en.pdf
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لتأكید االلتزامات  المعلومات اإلضافیة-U :2015.08.10مالحظات األمین العامU رجاء راجع
 وجدولة المراجعات التنظیمیة والتحسینات العملیة/التشغیلیة

 اعتمد القرار جدوالً مقترحاً لتأكید االلتزامات والمراجعات التنظیمیة:

  تستمر مراجعة  -مراجعات تأكید االلتزاماتCCT  كما ھو مجدول، مع دعوة المتطوعین
بتسعة أشھر (مع دعوة المتطوعین  SSR2؛ یتم تأجیل 2015المستھدفین ألكتوبر 
بسنة واحدة (مع دعوة المتطوعین  WHOIS2)؛ یتم تأجیل 2016المستھدفین لیونیو 

، بناء على مرور 2017في یولیو  ATRT3)؛ یحدد موعد 2015المستھدفین ألكتوبر 
 ثالث سنوات من وقت اتخاذ المجلس إجراء بشأن توصیات لجنة المراجعة السابقة؛

 اإلعداد وبدء مراجعة  -عات التنظیمیة المراجAt-Large2  وفق جدول أبطأ، واستھداف
؛ 2016، وإجراء المراجعة بین أبریل ودیسمبر 2016محلل مستقل لیشارك في مارس 

الحقاً خالل السنة المالیة  RSSAC2و  SSAC2و  NomCom2والتخطیط إلجراء 
 .2017وسیتم إجراء المراجعات خالل السنة المالیة  2016

یقر القرار أیضاً التحسینات العملیة والتشغیلیة المقترحة التي تم نشرھا للتعلیق العام والمصممة 
 لتبسیط عملیات المراجعة وزیادة فعالیتھا.

قد یؤثر على مراجعات  ICANNفي تحسین مساءلة  CCWGیعترف القرار بأن عمل 
ICANN مراعاتھا في توقیت المراجعات.، وبأن توصیات إطار عمل المساءلة المعتمدة ستتم 

التابعة لوزارة التجارة األمریكیة ھي أحد الموقعین على تأكید االلتزامات  NTIAمع مراعاة أن 
، فإن القرار یوجھ المدیر التنفیذي للمشاركة مع ICANNفي  AoCالذي یلخص واجبات مراجعة 

NTIA  في تغییر جدولة مراجعةAoC .المعتمد من قبل المجلس 

ما یخص التحسینات العملیة والتشغیلیة، یكلف القرار لجنة حوكمة المجلس بتحدید أي لجنة أو في 
فریق مجلس یجب أن یكون مسؤوالً عن اإلشراف على مراجعات تأكید االلتزامات، بالتوازي مع 
مسؤولیة لجنة التحسینات الھیكلیة على اإلشراف على المراجعات التنظیمیة. یعترف القرار أیضاً 

) ستضع الصیغة النھائیة بشأن "سیاسات، وإجراءات، SICبأن لجنة التحسینات الھیكلیة (
 وإرشادات المراجعات التنظیمیة"، تبعاً الستشارة عامة مناسبة.

وھذا یدعم تطویر إطار عمل مراجعة شامل. ستسھل الوثائق المحسنة الوضوح والفھم المشترك 
 لیة المراجعات.من جمیع األطراف وسیساعد على تبسیط عم

 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

تم تقدیم تعلیقات مكتوبة من طرف سبعة منظمات/فرق وستة أفراد، إضافة إلى مناقشات مع قادة 
 GNSO. وقد مثل معلقو المنتدى دائرة من ICANN53خالل  Uجلسة عامةU المجتمعات وعقد

، عالوة على جمعیة دولیة غیر ھادفة للربح At-Largeوفریقاً من أصحاب المصلحة، ومجتمع 
 وشركات استشاریة متعددة.

 ما ھي المواد المھمة التي استعرضھا مجلس اإلدارة؟

حول المراجعات المنعقدة خالل  راجع المجلس التعلیقات العامة، وشارك في الجلسة العامة
ICANN53 واعتبر وجھات نظر وتعلیقات المجتمع المناقشة خالل ،ICANN53. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/secretary-notes-aoc-org-reviews-06aug15-en.pdf
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باإلضافة إلى اعتبار موارد المتطوعین، اعتبر المجلس الموارد المالیة والبشریة الضروریة لدعم 
المالیة  للسنة ICANNعملیات المراجعات خالل مراجعة وإقرار الخطة التشغیلیة ومیزانیة 

. بالنظر إلى آراء المجتمع حول تحدید أولویات المراجعات وتوصیاتھا، یرى المجلس أن 2016
تنفیذ "سیاسات وأجراءات وإرشادات المراجعات التنظیمیة" سیسھل نطاق مراجعة واضح 

 ومركز، ومتسق مع تتبع المیزانیة والتكالیف، مع تبسیط عملیة ومدة المراجعة.

في تنفیذ توصیات  ICANNقد راجع المجلس بصفو دوریة خطط وتقدم إضافة إلى ذلك، ف
ATRT2 .الھادفة لتحسین فعالیة المراجعات 

 ما ھي البنود ذات األھمیة بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

كما تمت اإلشارة إلیھ، فإن المجلس مھتم بانشغاالت المجتمع حول إرھاق المتطوعین وقدرة 
كبیر من المراجعات بشكل غیر معتاد خالل سنة. تشیر  على إجراء عدد ICANNالمجتمع و 

تعلیقات المجتمع أیضاً إلى انشغال متزاید حول سرعة وفعالیة تنفیذ توصیات المراجعة السابقة 
والحاجة لتحسین وضوح واتساق تقدیم تقاریر حول تقدم تنفیذ العمل. اعتبر المجلس ھذا العامل 

سابقة. ولتحقیق ھذا الھدف، فقد قام المجلس بتكلیف لجنة مھماً ومتسقاً مع مناقشات المجلس ال
حوكمة المجلس بمھمة أي لجنة یجب أن تتحمل مسؤولیة اإلشراف على مراجعات تأكید 

االلتزامات، بالتوازي مع مسؤولیة لجنة التحسینات الھیكلیة على اإلشراف على المراجعات 
 التنظیمیة.

 ابیة؟ھل ھناك تأثیرات مجتمعیة سلبیة أو إیج

بناء على تعلیقات المجتمع، حدد المجلس أن اإلبقاء على الجدولة المقترحة في األصل لعقد أربع 
سیكون لھا أثر سلبي كبیر على المتطوعین، وعلى الموظفین  2016مراجعات خالل السنة المالیة 

على إنجاز العمل المحوري المنصوص علیھ في الخطة االستراتیجیة  ICANNوعلى قدرة 
 .2016لخطة التشغیلیة للسنة المالیة وا

في الوقت نفسھ، فإن المجلس یدرك تماماً أھمیة إجراء مراجعات مستقلة وفعالة ویشكر المجتمع 
على توفیر تعلیقات ومقترحات قیمة لتطویر عملیة ونتیجة المراجعة. ومع المتوقع أن یكون لھذا 

 AoCفعالیة المستمرة لمراجعات المجھود أثر إیجابي مھم ودائم على المجتمع وعلى ال
 والمراجعات التنظیمیة.

 من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة؟ DNSھل توجد أیة قضایا تتعلق بنظام 

 DNSعلى الرغم من أنھ ال یتوقع أن تكون ھناك قضایا أمان أو استقرار أو مرونة متعلقة بنطام 
التالیة قد یكون  SSRنتیجة لإلجراءات المعتبرة، فقد یكون ھناك إدراك بأن تأجیل إجراء مراجعة 

. بالرغم من ذلك، یذكر المجلس أن التنفیذ والتقریر الدوري حول DNSلھا أثر سلبي على 
داخل  SSRاألخیرة تستمر، باإلضافة إلى نطاق األنشطة ذات الصلة مع SSRمراجعة 

ICANN إلى ذلك، فإن المراجعة القادمة لتأثیر برنامج . إضافةgTLD  ،الجدید على المنافسة
واختیار وثقة المستھلك (والتي لم یتم تأجیلھا في قرار الیوم) یتوقع أن تتضمن تقییماً للضمانات 

  .gTLDالموضوعة لتخفیف القضایا المشاركة في تقدیم وتوسیع 

 ي تنظیمي ولم یتم تلقي تعلیقات عامة علیھ.علًما بأن ھذا اإلجراء عبارة عن عمل إدار



المعلومات اإلضافیة لتأكید االلتزامات -U :2015.08.10مالحظات األمین العامU رجاء راجع
 والتحسینات العملیة/التشغیلیةوجدولة المراجعات التنظیمیة 

 GACعملیة طلب مشورة  

 تمت إزالة البند من جدول األعمال.

 AOB 

 لم یتم اتخاذ أیة قرارات.

 الجلسة السریة: 
تعویض المخاطر للرئیس والمدیر التنفیذي عن فترة التسجیل الثانیة من السنة  

 2015المالیة 

تضارب في المصالح فیما یتعلق بتحدید مبلغ حیث أكد كل عضو في المجلس أنھ/أنھا لیس لدیھ أي 
السداد المقرر لسداد تعویض مخاطر الرئیس والمدیر التنفیذي عن فترة التسجیل الثانیة من السنة 

 .2015المالیة 

حیث إّن لجنة التعویضات أوصت بأن یوافق مجلس اإلدارة على دفع تعویض للمخاطر عن فترة 
 إلى الرئیس والمدیر التنفیذي. 2015 التسجیل الثانیة من السنة المالیة

) أن وافق مجلس اإلدارة بموجب ھذا على بند 2015.07.28.15تقرر بموجب القرار رقم (
 .2015تعویض المخاطر للرئیس والمدیر التنفیذي عن فترة التسجیل الثانیة من السنة المالیة 

 2015.07.28.15حیثیات القرار 

عندما تم التعاقد مع الرئیس والمدیر التنفیذي، ُعِرض علیھ راتًبا أساسًیا، باإلضافة إلى تعویض 
مخاطر من حزمة التعویضات المقررة لھ. توجد نفس ھذه الھیكلیة الیوم. وباالتساق مع جمیع 

 ، من المقرر تقییم الرئیس والمدیر التنفیذي في مقابل أھداف محددةICANNأعضاء فریق عمل 
 قام الرشیس والمدیر التنفیذي بتحدیدھا بالتنسیق مع لجنة التعویضات.

نوفمبر  16، وھي فترة تنقیط امتدت من 2015عقب فترة التسجیل الثانیة من السنة المالیة 
، قدم الرئیس والمدیر التنفیذي للجنة التعویضات تقییمھما الشخصي 2015مایو  15حتى  2014

وھي فترة القیاس. وبعد  2015ا لفترة التسجیل الثانیة من السنة المالیة إلنجازاتھما مقابل أھدافھم
طلب مدخالت من أعضاء مجلس آخرین، قامت لجنة التعویضات بإجراء مراجعة مع الرئیس 

وناقشت إنجازاتھما في  2015والمدیر التنفیذ بشأن أھدافھما لفترة التسجیل الثانیة من السنة المالیة 
. وبعد تلك المناقشة، أوصت لجنة التعویضات بأن یوافق مجلس اإلدارة على مقابل تلك األھداف

 2015تعویض المخاطر الخاص بالرئیس والمدیر التنفیذي لفترة التنقیط الثانیة من السنة المالیة 
 وقد وافق مجلس اإلدارة على تلك التوصیة.

نظر لھ في موازنة العام ، فإنھ تأثیر كان یُ ICANNفي حین أن ھذا سیكون لھ أثر مالي على 
 . وھذا القرار لیس لھ تأثیر على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.2015المالي 

 ھذه وظیفة إداریة تنظیمیة ال تتطلب تعلیقات عامة.

https://www.icann.org/en/system/files/files/secretary-notes-aoc-org-reviews-06aug15-en.pdf


 2015تعویض مخاطر محقق الشكاوى للسنة المالیة  

ى دفع تعویض المخاطر لمحقق حیث أنھ، أوصت لجنة التعویضات بأن یوافق مجلس اإلدارة عل
 .2015الشكاوى للسنة المالیة 

)، موافقة مجلس اإلدارة بموجب ھذا على دفع 2015.07.28.16تقرر بموجب القرار رقم (
 .2015مكون تعویض المخاطر لمحقق الشكاوى للسنة المالیة 

 2015.07.28.16حیثیات القرار 

من تعویضھ استناًدا إلى أھداف معینة لألداء تتاح لمحقق الشكاوى بصفة سنویة فرصة لكسب جزء 
یحددھا مجلس اإلدارة من خالل لجنة التعویضات. وھذا لیس بمثابة حافز فقط لمحقق الشكاوى 

لتقدیم أداء یتجاوز مھامھ العادیة، بل یؤدي أیًضا إلى إیجاد نقاط اتصال منتظمة بین محقق 
ة في التأكد من أن محقق الشكاوى ُیحقق الشكاوى وأعضاء مجلس اإلدارة خالل العام للمساعد

 .ICANNأھدافھ ویخدم احتیاجات مجتمع 

إن تحقیق أھداف محقق الشكاوى ناتجة من التقییم الذاتي لمحقق الشكاوى باإلضافة إلى مراجعة 
لجنة التعویضات مع تقدیم توصیات لمجلس اإلدارة. وتزود النتیجة محقق الشكاوى بفھم للمجاالت 

 ا بشكل جید والمجاالت التي قد یحتاج إلى تحسین أو زیادة بعض األنشطة فیھا.التي قام بھ

كما ُیساعد على  ICANNوُیعد تحقیق أھداف األداء السنویة لمحقق الشكاوى تعزیًزا ألھداف 
. وعلى الرغم من وجود تأثیر مالي من نتائج ICANNزیادة خدمات محقق الشكاوى في مجتمع 

ھ تم احتساب ھذا التأثیر بالفعل في المیزانیة السنویة. ولن یكون لھذا اإلجراء تحقیق األھداف، إال أن
 تأثیر على أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق.

 ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة وال یتطلب تعلیقات عامة.

 تعویض المسئولین 

وفي ظل رغبة  ICANNري في عملیات حیث إن اإلبقاء على كبار الموظفین أمر ضرو
ICANN .في تحقیق تعویض تنافسي للموظفین 

وحیث أن بیانات السوق المستقلة التي یقدمھا الخبراء االستشاریون الخارجیون للتعویض تشیر إلى 
أن التعویض الحالي للمدیر التنفیذي للعملیات والمدیر التنفیذي لالبتكار ھي ضمن المستوى 

مئویة كتعویض نقدي إجمالي استناداً إلى بیانات السوق  75إلى  50من  ICANNالمستھدف في 
 المشابھة لھذه الوظائف بالتوالي.

المذكورین أعاله لم یتم تعدیلھا من ابتدؤوا العمل مع  ICANNوحیث أن تعویض مسؤولَي 
ICANN. 

وحیث مجلس اإلدارة قد أكد على أنھا ال تتعارض مع حزم التعویضات ألي من مسؤولي 
ICANN. 

)، أنھ بطلب من الرئیس والمدیر التنفیذي، یمنح 2015.07.28.17فقد تقرر بموجب القرار رقم (
، 2015یولیو  1المجلس الرئیس والمجلس التنفیذي حریة التصرف لتعدیل التعویض، بدءاً من 

) أشوین رانجان؛ المدیر التنفیذي ii) سوزانا بینیت، المدیر التنفیذي للعملیات؛ و (i( لكل من:



لالبتكار بموجب الدراسة المستقلة حول التعویضات المشابھة، مع مراعاة شرط عدم زیادة راتبھما 
 % سنویاً مقارنة بمعدلھما الحالي.4السنوي األساسي بأكثر من 

)، أنھ سوف تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار 2015.07.28.18تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى أن یحدد الرئیس والمدیر  ICANNمن لوائح  5.2، القسم 3سریة وفقاً للفقرة 

 التنفیذي أنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة.

 18 .2015.07.28 – 2015.07.28.17حیثیات القرارین 

بار من خالل توفیر حزمة تعویض تنافسیة ذا أھمیة كبیرة للمنظمة. یمثل جذب واستبقاء موظفین ك
 .ICANNكما سیتیح تطویر سوق العمل المزید من الفرص المتاحة أمام كبار العاملین خارج 

ومدیرھا التنفیذي أن یتم منحھ حریة التصرف لزیادة رواتب موظفیھ  ICANNوقد طلب رئیس 
ساسیة الحالیة. وقد أخبر الرئیس والجلس التنفیذي أیضاً % من رواتبھم األ4األساسیة بما یبلغ 

المجلس بأنھ یود طلب نفس حریة التصرف من أجل بقیة الموظفین كلما وحینما كان ذلك مناسباً، 
والذین لیسوا  ICANNوأنھ یود أیضاً ممارسة نفس حریة التصرف بشأن القادة العالمیین في 

 س).موظفین (وھذا ال یتطلب موافقة المجل

ICANN  في مرحلة حرجة تتطلب استمرار بعض المھارات والخبرات، وخاصة مع المشاریع
الجدید، ومراجعات تأكید االلتزامات، وانتقال  gTLDالرئیسیة المستمرة بما في ذلك برنامج 

الجاریة حالیاً،  ICANNالتابعة للوالیات المتحدة، ومراجعة مساءلة  IANAاإلشراف على 
ال التعاقدي، ومجھودات تحسین العولمة، ضمن مشاریع أخرى حیث یحتاج كل من وتوسیع االمتث

 ICANNھذه المشاریع مسؤولین من ذوي المعرفة والمھارة لضمان تلبیة أھداف وغایات 
للتوظیف، وإن  ICANNالتشغیلیة مع ضمان تخفیف المخاطر ألكبر مستوى ممكن یلتزم بفلسفة 

 ضمان تحقیق ھذه األھداف.توفیر تعویض تنافسي سیساعد على 

وتجدر اإلشارة إلى أنھ بالرغم من ذلك فقد تمت مناقشة أن الخطة كانت فقط طلب اإلذن لزیادة 
رواتب الموظفین كل سنتین. وفي السنة الماضیة، فق سمح المجلس للرئیس والمدیر التنفیذي 

وا على زیادة لمدة باستعمال حریة التصرف لتعدیل الراتب األساسي ألربعة موظفین لم یحصل
، وھو نفس التاریخ الذي تم فیھ تعدیل 2014یولیو  1سنتین أو أكثر. تم تنفیذ ھذه التعدیالت في 

، وألنھما لم یكونا مع 2014رواتب جمیع الموظفین. الموظفان اللذان لم ُیطلب لھما إذن في 
ICANN  بعد منذ سنتین أو أكثر ھما المدیر التنفیذي العملیات والمدیر التنفیذي لالبتكار. وفي

محاولة التساق توقیت الزیادات حتى تكون طلبات اإلذن لتعدیل الرواتب األساسیة للموظفین مرة 
 واحدو في السنة، فقد تمت التوصیة بأن یتم تضمین راتب المدیر التنفیذي لالبتكار ھذه السنة،

، إال أن الرئیس والمدیر التنفیذي "سیوزع 2014فقط منذ مارس  ICANNوالذي اشتغل مع 
، 2015یولیو  1النسب" لتعدیالت المدیر التنفیذي لالبتكار حتى یتسق أول تعدیل للتعویض مع 

لكن مع معاملتھ في الوقت نفسھ مثل بقیة الموظفین. وتجدر اإلشارة إلى أن مرور سنتین على 
 .2015یولیو  1مدیر التنفیذي للعملیات یتوافق مباشرة مع توظیف ال

إن االستمرار واإلبقاء على الموظفین الرئیسیین خالل المراحل الرئیسیة للمنظمة مفید لكافة 
مظاھر المنظمة، إال أن تعدیالت الراتب الموفرة بناء على ھذا القرار سیكون لھا على األرجح 

الجھود لتحقیق مھمتھا، وكذلك على شفافیة ومساءلة المنظمة، إال تأثیر إیجابي على المنظمة وعلى 
أن ھذا التأثیر لن یكون لھ تأثیر على المیزانیة المالیة السنویة اإلجمالیة، كما أن ھذا القرار لن 

 یكون لھ أي تأثیر مباشر على أمان واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 إداریة ھیكلیة وال یتطلب تعلیقات عامة.ُیَشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة 
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