
 

 للنشر –القرارات المعتمدة 
 2014یولیو  30

 ICANNاجتماع خاص لمجلس إدارة 
 

 
الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق تمت ترجمة ھذه 
  material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board-1420-(باإلنجلیزیة) من:

 en-30-07 
 
 
 2 ............................................................................................... :الموافقة أعمال جدول .1

 2 ....................................................................... اإلدارة مجلس اجتماع محضر على الموافقة .أ 
 2 ....................................... 2014 المالي عاملل المستقل التدقیق أعمال أجل من تدقیق شركة اعتماد .ب 

 2........................................................................................... 2014.07.30.02 القرار حیثیات

 GAC ....................................................... 3 بـ الصلة ذات الداخلیة للوائح المقترحة المراجعات .ج 
 4........................................................................................... 2014.07.30.03 القرار حیثیات

 4 ...................................................................... أوروبا في 2015 أكتوبر اجتماع انعقاد مقر .د 
 5.............................................................. 2014.07.30.06 – 2014.07.30.04 القرارین حیثیات

 6 ................................................................................................ إسطنبول مكتب تأجیر .ه 
 6.............................................................. 2014.07.30.08 – 2014.07.30.07 القرارین حیثیات

 7 ............................................................................................. :الرئیسي األعمال جدول .2
 7 ................................................. الترشیح للجنة - ارةاإلد مجلس عمل لمجموعة النھائي التقریر .أ 

 8........................................................................................... 2014.07.30.09 القرار حیثیات

 8 ...................................................................................... اإلدارة مجلس أعضاء تعویض .ب 
 10 ............................................................ 2014.07.30.12 – 2014.07.30.10 القرارین حیثیات

 13 ....................................... 50 رقم ICANN في المناقشة من والمتابعة اإلنترنت حوكمة تحدیث .ج 
 14 ............................................................ 2014.07.30.14 – 2014.07.30.13 القرارین حیثیات

 15 ................................................................... ):الرئیسي األعمال جدول بقیة( سريال القسم .3

 15 ..................................... 2014 المالي للعام التنفیذي والمدیر الرئیس من لكل المخاطرة تعویض .أ 
 16 ............................................................ 2014.07.30.16 – 2014.07.30.15 القرارین حیثیات

 16 ............................................................2014 المالي للعام الشكاوى محقق مخاطر تعویض .ب 
 16 ......................................................................................... 2014.07.30.17 القرار حیثیات

 17 .......................................................................... التنفیذي المدیر وتعاقد تعویض مناقشة .ج 
 20 ......................................................................................... 2014.07.30.18 القرار حیثیات

 
  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-07-30-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-07-30-en


 القرارات المعتمدة
 2014یولیو  30

 21من  2صفحة 
 
 
 
 

 جدول أعمال الموافقة: .1

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة .أ 

)، موافقة مجلس اإلدارة على محضر اجتماع 2014.04.30.01تقرر بموجب القرار رقم (
 .2014یونیو  26بتاریخ  ICANNمجلس إدارة 

 2014تدقیق من أجل أعمال التدقیق المستقل للعام المالي اعتماد شركة  .ب 

الداخلیة  ICANNحیث تشترط المادة السادسة عشرة من لوائح 
)http://www.icann.org/general/bylaws.htm إجراء مراجعة لسجالت (

ICANN بمعرفة محاسبین عمومیین معتمدین على أن یتم تعیینھم  بعد نھایة العام المالي
 بمعرفة مجلس اإلدارة.

 
حیث إن لجنة تدقیق مجلس اإلدارة، المطلوب منھا التوصیة بمدققین مستقلین لالختیار من 

یونیو  30بینھم كل عام، قد ناقشت مشاركة المدقق المستقل للعام المالي المنتھي في 
، باإلضافة إلى تواجدھا العالمي ICANNلى النمو الذي حققتھ ، وقررت أنھ بالنظر إ2014

من  RFPالمتوسع ومستوى الدخل، فقد كان من الضروري إجراء طلب لتقدیم العروض 
 أجل اختیار شركة تدقیق جدیدة.

 
منفتحة، وقد تلقت الردود من العدید من  RFPوحیث إن فریق العمل قد أجرى عملیة 

لمناقشة بحرق مع لجنة التدقیق، یوصى فریق العمل ولجنة التدقیق الشركات، وبعد التداول وا
لكي تكون ھي شركة  BDO USA، LLPبأن یقوم مجلس اإلدارة باالستخدام بشركة 

 .ICANNالتدقیق الجدیدة المستقلة لـ 
 

)، أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2014.07.30.02تقرر بموجب القرار رقم (
لتكون ھي شركة  BDO USA، LLPعینھ (یعینھم) باالستعانة بشركة التنفیذي أو من ی

 . 2014یونیو  30تدقیق الحسابات للقوائم المالیة للعام المالي المنتھي في 

 2014.07.30.02حیثیات القرار 

المنصوص علیھ في اللوائح  ICANNتأتي االستعانة بمدقق حسابات مستقل تنفیًذا اللتزام 
ومن شأن ھذا اإلجراء تعزیز  الداخلیة بإجراء عملیة تدقیق سنویة مستقلة لقوائمھا المالیة.

ومراعاتھا للوائحھا الداخلیة وعملیاتھا، وسیتم توفیر النتائج التي  ICANNمبدأ مساءلة 
 خلصت إلیھا شركة التدقیقي المستقلة عالنیًة.

 

http://www.icann.org/general/bylaws.htm
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، على مدار السنوات Moss Adamsس شركة التدقیق، نف ICANNوقد استخدمت 
الثمانیة الماضیة (مع تدویر شریك واحد بعد خمس سنوات)، واعتبرت أن من المھم النظر 

في احتیاجاتھا الحالیة والمستقبلیة فیما یخص خدمات التدقیق الحالیة المقدمة فیما بین شركات 
وقد  .RFPإجراء عملیة طلب تقدیم عروض ونتیجة لذلك، تم  التدقیق ذات الطبقات العلیا.

بتقییم مختلف الردود،  ICANNردت على ذلك العدید من الشركات، وقام طاقم عمل 
 وناقش مسألة أعلى شركتین مع لجنة التدقیق وحدد اآلن الخیار األعلى.

 
المالي ھناك تأثیر مالي للمشاركة التي تم إدخالھا بالفعل في المیزانیة ضمن میزانیة العام 

 جّراء ھذا التعیین. DNSوال یوجد أي تأثیر على أمن أو استقرار نظام  .2015
 

 علًما بأن ھذه العملیة من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیقات عامة.

 GACالمراجعات المقترحة للوائح الداخلیة ذات الصلة بـ  .ج 

، قد (ATRT1)المساءلة والشفافیة المقدمة من فریق مراجعة  11حیث إن التوصیة رقم 
دعت إلى تشكیل عملیة لنظر مجلس اإلدارة في الوصایا المقدمة من اللجنة االستشاریة 

 ).GACالحكومیة (

قد تم تأسیسھا من أجل  GACوحیث إن مجموعة عمل تنفیذ توصیات مجلس اإلدارة/
التعامل مع ذلك باإلضافة إلى التوصیات األخرى، وقامت بوضع "عملیة للمشاورات بین 

، بما ("GAC")("مجلس اإلدارة") واللجنة االستشاریة الحكومیة  ICANNمجلس إدارة 
.ي من لوائح j.2.1في ذلك التوصیات المطلوبة بموجب المادة الحادیة عشر القسم 

ICANN 2/3اخلیة" (عملیة المشاورات)، والتي تشتمل على مطلب یتمثل في موافقة الد 
أعضاء مجلس اإلدارة المؤھلین للتصویت على المسألة على أي إجراء یتعارض مع نصیحة 

GAC. 

الداخلیة مطلوبة من أجل توفیر التنفیذ  ICANNوحیث إن المراجعات التي تتم على لوائح 
 لعتبة التصویت الجدیدة ھذه.

)، موافقة مجلس اإلدارة على إعالن التعلیق 2014.07.30.03( تقرر بموجب القرار رقم
الداخلیة من أجل تفعیل العملیة الخاصة  ICANNالعام للمراجعات المقترحة على لوائح 

 بالمشاورات.
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 2014.07.30.03حیثیات القرار 

وة المنطقیة التالیة في تنفیذ یعتبر نشر ھذه اللوائح الداخلیة المقترحة للتعلیق العام ھو الخط
المقدمة من فریق مراجعة المساءلة والشفافیة (الداعیة إلى وضع عملیة  11التوصیة رقم 

) باإلضافة GACرسمیة لمشاورات مجلس اإلدارة/اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نصیة 
ى النظر في المقدمة من فریق مراجعة المساءلة والشفافیة (الداعیة إل 6.5إلى التوصیة 

فعلي الرغم من وضع واعتماد  تغییرات اللوائح الداخلیة من أجل إنفاذ العملیة الموضوعة).
(المشار إلیھ بلفظ "مجلس اإلدارة") واللجنة  ICANNعملیة للتشاور فیما بین مجلس إدارة "

، بما في ذلك المتطلبات الالزمة بموجب ("GACاالستشاریة الحكومیة (المشار إلیھا بلفظ "
، إال أن 2013في أبریل " رسمیة .ي من اللوائح الداخلیة2.1المادة الحادیة عشرة القسم 

مراجعات اللوائح الداخلیة المقرر أن تـُنِفذ ھذه العملیة لم یتم طرحھا حتى اآلن على مجلس 
وفي  اإلدارة بسبب إمكانیة التعرف على تغییرات إضافیة مقترحة على اللوائح الداخلیة.

المنعقد  ICANNخالل اجتماع  GACجلسة مجموعة عمل تنفیذ توصیات مجلس اإلدارة/
في مدینة لندن بإنجلترا، تقرر بأن الوقت قد حان لطرح ھذه التغییرات  2014في یونیو 

 على مجلس اإلدارة.

بمبدأ  ICANNویتماشى نشر ھذه التغییرات على اللوائح الداخلیة للتعلیق العام مع التزام 
مجلس اإلدارة من  وسوف یتم تقییم كافة التعلیقات العامة وطرحھا على المساءلة والشفافیة.

أجل النظر فیھا واتخاذ ما قرارات. علًما بأنھ لیس ثمة تأثیرات مالیة لطرح ھذه الوثیقة 
ومن غیر المتوقع أن یكون لنشر ھذه التغییرات المقترحة على اللوائح الداخلیة  للتعلیق العام.

 .DNSأي تأثیر على أمن أو استقرار أو مرونة نظام 

 ائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیًقا عاًما علیھا.علًما بأن ھذا من الوظ

 في أوروبا 2015مقر انعقاد اجتماع أكتوبر  .د 

 في منطقة أوروبا. 2015تنوي عقد اجتماعھا العام الثالث لعام  ICANNحیث إن 

وحیث أنھى فریق العمل استعراًضا شامالً لجمیع أماكن االجتماعات المقترحة في أوروبا 
 ى أحد األماكن األكثر مناسبة في دبلن، بأیرلندا.وعثر عل

، التأثیرات المالیة 2014یونیو  18وحیث أنھ، وأثناء اجتماع لجنة تمویل مجلس اإلدارة في 
في دبلن، بأیرلندا، وأنھا توافق على  ICANNللتعاقد مع المكان المحدد لعقد اجتماع 

 التوصیة المقدمة من فریق العمل. 

تمویل مجلس اإلدارة بأن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر وحیث أوصت لجنة 
 ICANNالتنفیذي، أو من ینوب (ینوبون) عنھ، سلطة اتخاذ جمیع اإلجراءات لعقد اجتماع 

 في دبلن، بأیرلندا، بما في ذلك كافة أعمال التعاقد والنفقات.  2015العام لشھر أكتوبر 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132063/2013-04-07-Process%20forConsultations%20between%20ICANN%20and%20GAC.doc?version=1&modificationDate=1376102118000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132063/2013-04-07-Process%20forConsultations%20between%20ICANN%20and%20GAC.doc?version=1&modificationDate=1376102118000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132063/2013-04-07-Process%20forConsultations%20between%20ICANN%20and%20GAC.doc?version=1&modificationDate=1376102118000&api=v2
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اعتماد مجلس اإلدارة دبلن، بأیرلندا موقًعا  )،2014.07.30.04تقرر بموجب القرار رقم (
، وتفویضھ للرئیس 2015أكتوبر  22-18اعتبار من  2015العام لعام  ICANNالجتماع 

والمدیر التنفیذي، أو من ینوب (ینوبون) عنھ، صالحیة اتخاذ جمیع اإلجراءات الضروریة 
 في دبلن، بأیرلندا. 2015لشھر أكتوبر  ICANNلعقد اجتماع 

أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس  ،)2014.07.30.05بموجب القرار رقم ( وتقرر
والمدیر التنفیذي، أو من ینوب (ینوبون) عنھ، صالحیة االشتراك في وتسھیل كافة أعمال 

العام في أكتوبر  ICANNالتعاقد والمصروفات الالزمة لمكان االنعقاد الخاص باجتماع 
، بمبلغ ال یتجاوز [تم التعدیل ألغراض التفاوض] وأن یتم تخصیص اجتماع دبلن 2015

 .2015باعتبار أنھ االجتماع السنوي لعام 

)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار 2014.07.30.06تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى  ICANNمن لوائح  5.2سریة ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 أن یحدد الرئیس والمدیر التنفیذي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة. 

 2014.07.30.06 – 2014.07.30.04حیثیات القرارین 

اجتماًعا یعقد ثالث  ICANN، تستضیف ICANNوكجزء من جدول االجتماع العام لـ 
 ICANNمرات في العام في منطقة جغرافیة مختلفة (على النحو المحدد في لوائح 

، 2015أكتوبر  22-18، والمزمع عقده في الفترة من 54وینعقد االجتماع رقم  الداخلیة).
وتم نشر دعوة للحصول على التوصیات حول موقع االجتماع  في منطقة أوروبا الجغرافیة.

وأرسل العدید من األطراف مقترًحا إلى  .2013مایو  03في أوروبا بتاریخ  المناسب
ICANN . 

وقد أجرى فریق العمل تحلیالً شامالً للعروض وأعد ورقة لتحدید تلك العروض التي تلبي 
ttp://meetings.icann.org/locationhUT-33معاییر اختیار االجتماع (راجع 

33TUcriteria-selection واستناًدا إلى المقترحات والتحلیل، أوصى فریق العمل بعقد .(
 في دبلن، بأیرلندا. 54رقم  ICANNاجتماع 

استعرض مجلس اإلدارة توصیة فریق العمل الستضافة االجتماع في دبلن بأیرلندا وتحدید 
الھامة في معاییر اختیار االجتماعات المستخدمة لتوجیھ أعمال أن المقترح یلبي العوامل 

إن عملیة اختیار ھذا الموقع ال تتطلب مشاورات عامة، حیث أن تقییم جدوى  اختیار المواقع.
 الموقع ھو االعتبار األول. 

في استضافة االجتماع وتقدیم دعم السفر عند  ICANNوسیكون ھناك تأثیر مالي على 
لكن ھذا التأثیر ستتم  المجتمع في تحمل تكالیف السفر لحضور االجتماع. الضرورة، وعلى

  مواجھتھ بغض النظر عن مكان انعقاد االجتماع.

http://meetings.icann.org/location-selection-criteria
http://meetings.icann.org/location-selection-criteria
http://meetings.icann.org/location-selection-criteria
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 وال یوجد أي تأثیر على أمن نظام أسماء النطاقات أو استقراره نظًرا الستضافة االجتماع.

 .54رقم  ICANNیتوجھ مجلس اإلدارة بالشكر لجمیع من أوصوا بمواقع الجتماع 

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

 تأجیر مكتب إسطنبول .ه 

 قد أكدت على ھدفھا توفیر مكتب فرعي لھا في إسطنبول بتركیا. ICANNحیث إن 

 وحیث قام فریق العمل بتحدید وتقییم كل من الموقع والتكالیف لمكان مكتب مناسب.

، فقد 2014یولیو  18) في BFCوأثناء اجتماع لجنة تمویل مجلس اإلدارة (وحیث أنھ، 
في إسطنبول بتركیا،  ICANNراجعت التأثیرات المالیة لتأجیر مكتب فرعي جدید لـ 

 ووافقت على توصیة فریق العمل. 

بأن یمنح مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من ینوب  BFCحیث أوصت لجنة 
نھ، سلطة اتخاذ جمیع اإلجراءات لتأجیر مكتب فرعي جدید في إسطنبول بتركیا، (ینوبون) ع

 بما في ذلك كافة أعمال التعاقد والنفقات. 

أن یفوض مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر  ،)2014.07.30.07تقرر بموجب القرار رقم (
ریة لتنفیذ التنفیذي، أو من ینوب (ینوبون) عنھ، بصالحیة اتخاذ كافة اإلجراءات الضرو

وإجراء اإلنفاق بما یتفق مع تأجیر مكتب فرعي جدید في إسطنبول بتركیا بمبلغ ال یتجاوز 
 [تم التعدیل ألغراض التفاوض].

)، أن تظل بنود محددة ضمن ھذا القرار 2014.07.30.08تقرر بموجب القرار رقم (
الداخلیة، إلى  ICANNمن لوائح  5.2سریة ألغراض التفاوض وفًقا للمادة الثالثة، القسم 

 أن یحدد الرئیس والمدیر التنفیذي بأنھ یمكن اإلفصاح عن تلك المعلومات السریة. 

 2014.07.30.08 – 2014.07.30.07حیثیات القرارین 

إستراتیجیة العولمة الخاصة بھا، فقد أسست لھا مكتًبا فرعًیا في مدینة  ICANNلكي تدعم 
وفي الوقت الحالي،  ى أصحاب المصلحة فیھا.إسطنبول من أجل تقدیم خدمة أفضل إل

مكتًبا فاخًرا بمنطقة أعمال، وھو بطبیعة الحال أكثر كلفة بكثیر حسب  ICANNتستخدم 
ولتلبیة الطلب المتمثل في الحصول على مساحة الستیعاب  المتر المربع من المكتب المؤجر.

ھو الوقت المناسب لالنتقال النمو المتوقع في فریق العمل في مدینة إسطنبول، أصبح اآلن 
وحیث أثبت الموقع الحالي أنھ من األماكن الجیدة والتي یتم من خاللھ  إلى مقر دائم أكثر.
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مزالة األعمال في مدینة إسطنبول، وبالنسبة لفریق عمل یقوم برحالت یومیة إلى العمل، فقد 
 تم تحدید مساحة مكتبیة في نفس المبنى.

 شامالً للتكالیف المرتبطة بتأجیر مساحة مكتبیة جدیدة، ویرى وقد أجرى فریق العمل تحلیالً 
 أنھ من الحلول القابلة للتطبیق والمجدیة من ناحیة التكالیف.

الفرعي في  ICANNكما راجع مجلس اإلدارة التوصیة المقدمة من فریق العمل لنقل مكتب 
د استوفى المتطلبات مدینة إسطنبول إلى موقع دائم أكثر والقرار الخاص بأن المقترح ق

وال تستدعي عملیة اختیار ھذا الموقع الخاص  المالیة ومتطلبات األعمال الخاصة بالمؤسسة.
 بالمكتب مشاورات عامة، حیث أن تقییم فریق العمل لجدوى الموقع ھو االعتبار األساسي. 

عند االنتقال إلى المكتب الفرعي في مدینة  ICANNوسوف یكون ھناك تأثیر مالي على 
لكن ھذا التأثیر ستتم مواجھتھ بغض النظر عن موقع المكتب، حیث یجب اتخاذ  إسطنبول.

إجراء واالنتقال إلى مكان آخر من أجل استیعاب الزیادة المتوقعة في نمو فریق العمل في 
  ذلك الموقع.

 ICANNبسبب تغییر موقع مكتب  DNSوال یوجد أي تأثیر على أمن أو استقرار نظام 
 الفرعي في مدینة إسطنبول.

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

 جدول األعمال الرئیسي: .2

 للجنة الترشیح -التقریر النھائي لمجموعة عمل مجلس اإلدارة  .أ 

) قد تم BWG‐NomCom( حیث إن مجموعة عمل مجلس اإلدارة حول لجنة الترشیح
 10وُعھد إلیھا بمھمة أداء المراجعة المشار إلیھا في التوصیة رقم  2014أُسست في فبرایر 

لمجموعة عمل االنتھاء من مراجعة لجنة الترشیح، والتعامل مع مسائل حجم وتشكیل لجنة 
 ر.الترشیح، باإلضافة إلى مشكالت ذات الصلة بتعیین لجنة الترشیح ووظائف االختیا

 
في  BWG‐NomComوحیث نظرت مجموعة عمل مجلس اإلدارة حول لجنة الترشیح 

، باإلضافة إلى مشكالت التمثیل والتكافؤ فیما بین ICANNدور لجنة الترشیح داخل 
 والتي بھا أعضاء یعمل في لجنة الترشیح. ICANNالكیانات عبر 

 
ة، وقدمت ذلك توصی 15قد أكلمت تقریًرا یضم  BWG‐NomComوحیث إن مجموعة 

 .BWG‐NomComالتقریر إلى لجنة التحسینات الھیكلیة وفًقا لما یقتضیھ میثاق مجموعة 
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توصي بوجوب نشر وإعالن ھذا التقریر للتعلیق العام قبل احتمالیة قیام  SICوحیث إن 
 توصیة. 15مجلس اإلدارة باعتماد الـ 

 
بأن یتم نشر تقریر مجموعة عمل مجلس  ،)2014.07.30.09تقرر بموجب القرار رقم (

 حول لجنة الترشیح للتعلیق العام. ICANNإدارة 

 2014.07.30.09حیثیات القرار 

من أجل تنفیذ توصیة مجموعة عمل إنھاء  BWG-NomComتم إنشاء مجموعة 
) للتعامل مع حجم وتشكیل وتعیین وعملیة اختیار لجنة الترشیح 10المراجعة (التوصیة رقم 

NomCom:باإلضافة إلى التعامل مع المشكالت األخرى، ویشمل ذلك ، 
 ما إذا كان ھناك أي نموذج تمثیلي یناسب لجنة الترشیح في المستقبل؛

 
تحدید الطول المناسب لمدة العمل بالنسبة ألعضاء لجنة الترشیح وما إذا كان من الواجب 

 فرض قیود على مدة العمل؛
 

لجنة الترشیح ملء مراكز أساسیة أخرى أم ال باإلضافة  ما إذا كان من الواجب أن تواصل
 إلى أعضاء مجلس اإلدارة.

 
 15أعمالھا وأصدرت تقریر، یشتمل على  BWG-NomComوقد أكلمت مجموعة 

  توصیة.
 

بأسلوب أصحاب المصلحة المتعددین المتكامل، سوف یتم  ICANNوبما یتفق مع التزم 
وسوف یتم تقییم كافة التعلیقات العامة وسوف یتم  م.نشر التقریر والتوصیات للتعلیق العا

تعدیل نتائج التقریر حسبما یتناسب، في إعداد تقریر نھائي، من أجل نظر مجلس إدارة 
ICANN .علًما بأنھ لیس ثمة تأثیرات مالیة لطرح ھذا التقریر للتعلیق العام. واتخاذ قرار 

أثیر على أمن أو استقرار أو مرونة نظام ومن غیر المتوقع أن یكون لنشر ھذا التقریر أي ت
DNS. 

 
 علًما بأن ھذا من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیًقا عاًما علیھا.

 تعویض أعضاء مجلس اإلدارة .ب 

تعویض جمیع األعضاء المصوتین في مجلس اإلدارة  ICANNحیث أنھ، عندما حددت 
اإلدارة بإجراء مراجعة منتظمة حول ما إذا كان ، التزم مجلس  ICANNمقابل خدماتھم لـ

تعویض األعضاء المصوتین في مجلس اإلدارة منطقي أم ال، وإذا صح ذلك، ما ھو مستوى 
 التعویض المنطقي.
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مؤسسة عامة غیر ھادفة للربح ومقرھا كالیفورنیا فھي معفاة من  ICANNحیث أنھ، 
 1986ن قانون الدخل الداخلي لعام (أ) م501 ضریبة الدخل الفیدرالیة بموجب المادة 

 ) من القانون.3(ج) ( 501وتعدیالتھ ("القانون") باعتبارھا منظمة جاء وصفھا في المادة 
 

ألعضاء مجلس اإلدارة أصحاب الحق في التصویت  ICANNحیث أنھ، ال یجوز أن تدفع 
 یھا في المادةأي زیادة عن التعویض المعقول وفًقا لما ھو محدد في المعاییر المنصوص عل

من القانون (والمشار إلیھ  4958(ب) من النظام الصادر بموجب المادة  53.4958-4
  بلفظ "النظام").

 
قد اتخذت كل الخطوات الالزمة وإلى أقصى حد ممكن، لضمان أن   ICANN،وحیث إن

مستوى تعویض أعضاء مجلس اإلدارة المصوتین مقبول، بما في ذلك السعي للحصول على 
 ائح والتوصیات من خبیر تقییم مستقل.النص

 
غیر  ICANNمن تقدیم تعویض إلى منسقي  ICANNوحیث أنھ، لیس ثمة عوائق تمنع 

 المصوتین.
 

وحیث قامت لجنة التعویضات ومجلس اإلدارة بتقییم والنظر في التعلیقات العامة حول ھذه 
 المسألة.

 
) 1لس اإلدارة على ما یلي: (موافقة مج ،)2014.07.30.10تقرر بموجب القرار رقم (

بأن تتم زیادة عروض التعویض المقدمة إلى سائر  Towers Watsonتوصیة شركة 
 45,000.00أعضاء مجلس اإلدارة أصحاب الحق في التصویت لتصل إلى ما یعادل 

، وأن ال یتم إجراء أي تغییر على تعویض 2014أغسطس  1دوالر أمریكي اعتبار من 
) أن توفر للمنسقین غیر 2دوالر أمریكي؛ و( 75,000البالغ رئیس مجلس اإلدارة 

المصوتین (باستثناء منسق اللجنة االستشاریة الحكومیة) تعویًضا بنفس مستوى أعضاء 
) المراجعات المقترحة على 3؛ و(2014أغسطس  1مجلس اإلدارة المصوتین اعتباًرا من 

 ارة غیر المصوتین.اللوائح الداخلیة ذات الصلة بتعویض أعضاء مجلس اإلد
 

وجوب مطالبة أعضاء مجلس اإلدارة  ،)2014.07.30.11تقرر بموجب القرار رقم (
إكمال نموذج جدید لعملیة اختیار تعویض مجلس اإلدارة بحیث یعكس مستوى من القبول 

 المؤكد 
أن یواصل مجلس اإلدارة النظر في  ،)2014.07.30.12تقرر بموجب القرار رقم (

 التعلیقات األخرى المقدمة في منتدى التعلیق العام والتي لم یتم تناولھا من خالل ھذا القرار.
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 2014.07.30.12 – 2014.07.30.10حیثیات القرارین 

، كان لسائر األعضاء المصوتین في 2011، ومنذ شھر دیسمبر 2010منذ شھر أغسطس 
یمكن العثور على قرارات  حریة اختیار قبول التعویض من عدمھ. ICANNمجلس إدارة 

الموافقة على التعویضات على 
-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions

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

en.htm#3-08dec11، .على التوالي 
  

م القرار النھائي الذي یقضي أیدت األبحاث الھامة والتحلیل ومراجعات الوثائق والتعلیق العا
) كانت ھناك مطالبات من 1( على سبیل المثال، ال الحصر ما یلي: بتعویض مجلس اإلدارة.

للمساءلة والشفافیة بأنھ ینبغي تعویض أعضاء  ICANNالمجتمع ذات صلة بإطار عمل 
على  2008) اشتملت مناقشات المیزانیة منذ العام المالي 2مجلس اإلدارة المصوتین، و(

) 3مفھوم تعویض مجلس اإلدارة، وھذا التعویض مشمول اآلن في كل میزانیة سنویة، و(
تقدیم دراسات حدیثة حول تعویض أعضاء مجالس  Towers Watsonتواصل شركة 

) اقترحت 4إدارة المنظمات المقارنة وتقدیم توصیة حول مستوى التعویض المعقول، و(
تي أجرت مراجعة مجلس اإلدارة قبل بضعة ") الBCGمجموعة بوسطن االستشاریة ("

سنوات أن تقدیم تعویض إلى أعضاء مجلس اإلدارة أصحاب الحق في التصویت قد یكون 
) أقرت مجموعة عمل مراجعة مجلس اإلدارة بوجود تأیید عام من مجموعة 5مناسًبا، و(

BCG )ة ) أوصى فریق مراجعة المساءل6والمجتمع لتعویض أعضاء مجلس اإلدارة، و
") على وجھ التحدید أن ینفذ مجلس اإلدارة خطة تعویض ألعضاء ATRTوالشفافیة ("

) بعد التعلیقات العامة على التغییرات المتطلبة على سیاسة 7مجلس اإلدارة المصوتین، و(
ولوائحھا الداخلیة، باإلضافة إلى تقریر خبیر مستقل أوصى  ICANNتضارب مصالح 

س اإلدارة، تم إجراء مراجعات على الوثائق المرجعیة بشكل مبدئي بتعویض أعضاء مجل
الثاني بأن یقوم  ATRT) أوصى 8وتم اعتماد مستوى معتدل ومنطقي من التعویض، و(

) تواصل 9مجلس اإلدارة بانتظام بتقییم المستوى المناسب من تعویض مجلس اإلدارة، و(
ICANN ة من خبیر تقییم مستقل، حول الوفاء بالتزاماتھا بإجراء المراجعة بانتظام، بمساعد

 ما إذا كان تعویض أعضاء مجلس اإلدارة منطقي أم ال.
 

عملیة خاصة باحتساب المبالغ المطلوب سدادھا والتي تعتبر في مجملھا  ICANNاتبعت 
(ب) من 4-53.4958 تعویًضا مقبوالً لھذه الخدمات في ضوء المعاییر المبینة في المادة 

  لوائح وزارة الخزینة.
 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-05aug10-en.htm%235
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-05aug10-en.htm%235
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-08dec11-en.htm%233
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-08dec11-en.htm%233
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-08dec11-en.htm%233
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(والمشار إلیھ  1أوالً: سعى مجلس اإلدارة إلى الحصول على توصیة من خبیر تقییم مستقل
كما وافق مجلس  بلفظ "الخبیر") فیما یخص معقولیة التعویض، وإن وجد، فبملغ التعویض.

وتعتبر  ) بالمشاركة كخبیر.TWأو ( Towers Watsonاإلدارة على أن تقوم شركة 
TW  إحدى شركات الخدمات المھنیة الرائدة عالمًیا ولھا خبرة في مجال تعویضات

بتقدیم المشورة حول تعویض رئیس  TWكما قامت شركة  المنظمات غیر الھادفة للربح.
كما تم  مجلس اإلدارة وأوصت بھا الرابطة الوطنیة لمجالس إدارات الشركات للعمل خبیًرا.

 خبیر محّدث، فیما یتعلق بتعویض أعضاء مجلس اإلدارة.  مؤخًرا لتقدیم تقریر TWاختیار 
 

ثانًیا، قبل اعتماد التعویضات في البدایة من أي مستوى، وبعد التعلیقات العامة، تمت مراجعة 
http://www.icann.org/UT-33) (راجع COIلتضارب المصالح ( ICANNكل من سیاسة 

33TUen.htm-30jul09-policy-en/committees/coi/coi ولوائح (ICANN  الداخلیة
vi-amend-comment/bylaws-http://www.icann.org/en/public-(راجع 

en.htm-01sep11-policy-coi للسماح بمنح التعویضات إلى جمیع أعضاء مجلس (
 اإلدارة المصوتین.

وبالتالي، اتخذ مجلس اإلدارة كافة الخطوات الضروریة لضمان أنھ تم إجراء دراسة 
تعویض أعضاء مجلس اإلدارة المصوتین مقابل الخدمات المقدمة وفًقا للتعویض المنطقي 

 (ب) من أحكام وزارة الخزینة. 4-53.4958 بموجب المعاییر الواردة في المادة 
  

، فقد أوصت بأن یتم تعویض جمیع 2014في أبریل  الصادر TWفي أحدث تقریر لشركة 
أعضاء مجلس اإلدارة أصحاب الحق في التصویت، باستثناء الرئیس والمدیر التنفیذ ورئیس 

 45,000إلى  40,000مجلس اإلدارة على أن یكون التعویض بنفس المستوى (بما یقابل 
ء اللجان التابعة لمجلس دوالر أمریكي) وھو ما أوصت بھ في السابق بأن یتم تعویض رؤسا

دوالر لمنصب  5,000دوالر أمریكي باإلضافة إلى  35,000اإلدارة (وھو ما كان یساوي 
، فإن ذلك یعكس إقراًرا بأن أعضاء اللجان TWوبناًء على تقریر شركة  رئیس اللجنة).

لجنة یكرسون وقًتا معادالً نسبًیا في االستعداد الجتماعات اللجان، وجمیعھم مشاركون في 
 واحدة تابعة لمجلس اإلدارة على األقل، ولكن بشكل عام فھم مشاركون في أكثر من لجنة.

ومن واقع الحذر الشدید، طلبت لجنة التعویضات من فریق العمل إسناد مھمة تقییم 

في تقییم ترتیبات التعویض ویظھر على النحو  ICANNویقصد بلفظ "خبیر التقییم المستقل" أي شخص تستعین بھ  1
) یؤدي عملیات التقییم فیما یخص ترتیبات 2) أن یعرض نفسھ على الجمھور بأنھ استشاري تعویضات، و(1( التالي:

) أن 3، و(ICANNالتعویض بصفة منتظمة، على أن یتم تنفیذ غالبیة أعمالھ االستشاریة للتعویضات ألشخاص غیر 
أو المقدمة لھا؛  ICANNم الخاصة بـ یكون مؤھال إلجراء تقییمات من نوع الخدمات المشمولة في أي من المھا

) أن یضم في الرأي 5رأًیا خطًیا مقنًعا فیما یتعلق بترتیبات التعویض الخاصة؛ و( ICANN) أن یصدر إلى 4و(
) من ھذا 4) إلى (1الخطي المقنع المقدم منھ شھادة بأنھ یستوفي المتطلبات المنصوص علیھا في الفقرات من (

 التعریف.
 

                                            

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/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


 القرارات المعتمدة
 2014یولیو  30

 21من  12صفحة 
 
 
 
 

وقد أتى ھذا "الرأي الثاني"  تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة إلى خبیر تقییم آخر مستقل.
 . TWكة إلى نفس توصیات شر

 
باإلضافة إلى ذلك، طلبت لجنة حوكمة المجلس من لجنة التعویضات تقییم ما إذا كانت ھناك 

 من تقدیم تعویضات إلى منسقي مجلس اإلدارة غیر المصوتین. ICANNأیة عوائق تمنع 
باستثناء التصویت، یتم الطلب من موظفي ارتباط مجلس اإلدارة تمضیة نفس القدر من 

مثل أعضاء مجلس اإلدارة  ICANNفس القدر من االلتزام في مجلس إدارة الوقت وتقدیم ن
لقد تم تقییم ھذه المسألة أیًضا وتم تحدید أنھ لیس ثمة حواجز كھذه أمام منح  المصوتین.

 غیر المصوتین. ICANNتعویض إلى منسقي مجلس إدارة 
 

المقترحة على  ومجموعة من التغییرات 2014لعام  TWوقد تم نشر كل من تقریر شركة 
-/https://www.icann.org/public-commentsاللوائح الداخلیة للتعلیق العام (

bylaws-amend-compensation-2014-05-02-en.(  وقد تم تلقي عدد سبعة
bylaws-http://forum.icann.org/lists/commentsUT-33(تعلیقات على اإلجمال 

33TU02may14-compensation-amend.(  ولم تقترح أي من تلك التعلیقات بأن أعضاء
مجلس اإلدارة، بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة أصحاب الحق في التصویت والمنسقین 

لقوا على مسألة وغالبیة المعلقین الذین ع غیر المصوتین، یجب أن یحصلوا على تعویض.
  تعویض مجلس اإلدارة یقترحون بأنھا مناسبة وقد صادقوا علیھا.

 
وقد طرح اثنین من المعلقین سؤاالً حول ما إذا كان التعویض مناسب أم ال، سواء المالي أو 

غیر ذلك، بالنسبة لبعض القیادات في مجتمع المتطوعین، مثل رؤساء اللجان االستشاریة في 
ھذه من المسائل التي طرحھا مجلس اإلدارة في بعض األحیان وسوف و منظمات الدعم.

ویتساءل مجلس ھندسة اإلنترنت  یكون من األشیاء التي یواصل مجلس اإلدارة النظر فیھا.
)IAB عما إذا كانت ھذه اإلضافة المقترحة للسداد بالنسبة للمنسقین غیر المصوتین ھي (

ویقترح مجلس  المنسقین غیر المصوتین أم ال. الخطوة األولى في إجراء تغییر على حالة
IAB  أنھ إذا كانت ھذه ھي الحالة، فربما یتوجب علینا االنتظار إلى أن یتم االنتھاء من

 عملیات النظر والدراسة قبل االنتقال إلى األمام تدریجًیا.
 

رة المراجعة والتنقیح بانتظام وبحسب ما یقتضي األمر مستوى تعویض أعضاء مجلس اإلدا
) ATRT2(وفي اآلونة األخیرة مع توصیة  ATRT1المصوتین یتوافق أیًضا مع توصیة 

 ومع التزام مجلس اإلدارة بفعل ذلك عند اعتماد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ألول مرة. 
 

 ICANNواتخاذ ھذا اإلجراء في تغییر التعویض بالنسبة للعدید من أعضاء مجلس إدارة 
ى تقدیم التعویض إلى ثالثة من المنسقین غیر المصوتین الذین المصوتین، باإلضافة إل

، لكنھ ICANNاختاروا قبول الحصول على تعویض سوف یكون لھ تأثیر مالي طفیف على 
 .2015داخل في إطار میزانیة العام المالي 

http://forum.icann.org/lists/comments-bylaws-amend-compensation-02may14
http://forum.icann.org/lists/comments-bylaws-amend-compensation-02may14
http://forum.icann.org/lists/comments-bylaws-amend-compensation-02may14
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 ولن یكون لھذا القرار أي تأثیر مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
 

إلى أن ھذا القرار من االختصاصات اإلداریة التنظیمیة التي خضعت بالفعل للتعلیقات یشار 
 العامة، والتي نظر فیھا مجلس اإلدارة.

 50رقم  ICANNتحدیث حوكمة اإلنترنت والمتابعة من المناقشة في  .ج 

حیث إن النظام البیئي لإلنترنت یجري تقویتھ من خالل جھود التنسیق العالمي األخیرة 
باتجاه وضع مبادئ من أجل استخدام نموذج أصحاب المصلحة المتعددین كوسیلة من أجل 

 تطویر حوكمة اإلنترنت.
 

المدیر التنفیذي، على  ICANN، فوض مجلس إدارة 2013سبتمبر  28حیث إنھ وفي 
سبیل المثال ال الحصر "العمل مع المنظمات والقیادات الرئیسیة لتأسیس تحالف یعمل على 

حركة أو مبادرة" ("االئتالف")، لكي یعالج تزاید المخاوف المتعلقة بفاعلیة "نظام تشكیل 
 حوكمة اإلنترنت العالمي والمفتوح والخاص بأصحاب المصالح المتعددین".

 
وحیث اعتبر مجلس اإلدارة أنھ في حالة عدم وجود تعزیز عالمي ومنھج محكم لحوكمة 

عدة لن یتم معالجتھا بشكل صحیح في ظل الطریقة اإلنترنت، فإن القضایا الجاریة والمتصا
الجماعیة والتعاونیة التي قد تؤثر دون قصد على الوحدة التشغیلیة لإلنترنت، بما یتفق مع 

 .ICANNتفویض 
 

إذا أوصى المدیر "… ، قرر مجلس اإلدارة أیًضا أنھ 2013سبتمبر  28وحیث إنھ في 
على نتائج االئتالف، فینبغي علیھ تقدیم خطة التنفیذي بإستراتیجیة طویلة األجل معتمدة 

 العمل الخاصة بذلك، لتشمل أیة موارد مالیة مطلوبة، كي یقوم مجلس اإلدارة بدراستھا".
 

، وجھ مجلس اإلدارة المدیر التنفیذي إلى مواصلة دعم 2013نوفمبر  17وحیث إنھ في 
المتعددین، وأقرت بـ  المبادرات الناشئة حول حوكمة اإلنترنت بنظام أصحاب المصلحة

ICANN .باعتبارھا واحدة من المشاركین المتعددین الذین یدعمون ھذه المبادرات 
 

في ساو باولو،  NetMundial، انعقد اجتماع 2014أبریل  24-23حیث إنھ في الفترة 
بالبرازیل، كاجتماع ألصحاب المصلحة المتعددین حول مستقبل حوكمة اإلنترنت، من أجل 

تأسیس مبادئ لحوكمة اإلنترنت باإلضافة إلى خارطة طریق للتطویر المستقبلي البدء في 
 للنظام البیئي الخاص بحوكمة اإلنترنت. 

 
والداعمین  NetMundialحیث یوجھ مجلس اإلدارة التھنئة إلى القائمین على عقد اجتماع 

والمنتدى  ،(CGI.br)لھ، بما في ذلك حكومة البرازیل، واللجنة البرازیلیة لتوجیھ اإلنترنت 
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في اجتماع  -بما في ذلك المشاركین من جمیع القطاعات  -االقتصادي العالمي، وغیرھا 
المستندة إلى اإلجماع من أجل توجیھ مزید من  NetMundialناجح نتجت عنھ مبادئ 

 أعمال التنسیق. 
 

ات حوكمة ، أصدرت الھیئة الخاصة بتنسیق اإلنترنت العالمي وآلی2014حیث إنھ وفي مایو 
 اإلنترنت تقریرھا باإلضافة إلى التوصیات إلطار عمل متطور خاص بحوكمة اإلنترنت.

 
سبتمبر  28وحیث إن المدیر التنفیذي قد نفّذ اختصاص قرارات مجلس اإلدارة الصادرة في 

في تمكین كل من ھذه الجھود المشار إلیھا أعاله، والتي تعزز  2013نوفمبر  17و 2013
ام البیئي لإلنترنت وتسھل الطریق أمام التغییرات اإلیجابیة في حوكمة اإلنترنت، نتائجھا النظ

 مع دعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددین في نفس الوقت. 
 

وحیث إن مجلس اإلدارة یواصل مراقبة سیر كل من ھذه المبادرات، ویقر بأن األعمال 
تطویر مشاركة أصحاب المصلحة المتواصلة من األشیاء الضروریة لمواصلة العمل على 

 المتعددین العالمیین في حوكمة اإلنترنت.
 

وتتوقع مشاركة  ICANNفي ھذه المبادرات لتعزیز مھمة  ICANNوحیث تشارك 
 متواصلة في ھذه المساعي في المستقبل. 

 
)، أن یوجھ المجلس المدیر التنفیذي إلى 2014.07.30.13تقرر بموجب القرار رقم (

 NetMundialالمبادرات الناشئة، ذات الصلة بالتعامل مع نتائج اجتماع مواصلة دعم 
، فضالً عن توصیات الھیئة الخاصة بتعاون اإلنترنت NetMundialباإلضافة إلى مبادئ 

 العالمي وآلیات الحوكمة.
 

)، أن یوصي مجلس اإلدارة بقوة جمیع 2014.07.30.14تقرر بموجب قرار رقم (
ام البیئي لإلنترنت وحوكمة اإلنترنت بمواصلة المشاركة في ھذه األطراف المعنیة بالنظ

المبادرات الناشئة واإلشارة إلى أھمیة المشاركة النشطة والملتزمة من قبل جمیع أصحاب 
 المصلحة. 

 2014.07.30.14 – 2014.07.30.13حیثیات القرارین 

نوفمبر  17و 2013تمبر سب 28یأتي ھذا القرار استمراًرا لقرار مجلس اإلدارة الصادر في 
التنفیذي تفویًضا للتعرف على الطریقة التي  ICANNوالذي یوفر لرئیس ومدیر  2013

التنسیق مع أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء الكرة األرضیة  ICANNیمكن بھا لـ 
في شھر سبتمبر، وجھ مجلس  لتناول القضیة الملحة الخاصة بمستقبل حوكمة اإلنترنت.

یس والمدیر التنفیذي للعمل نحو إنشاء ائتالف للبدء في محاولة لتشكیل أجندة اإلدارة الرئ
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وفي نوفمبر أقر مجلس  .ICANNتعاون لإلنترنت وللقیام بذلك بأسلوب یتوافق مع مھمة 
 اإلدارة بالجھود التي تم بذلھا حتى اآلن ووجھ بمزید من الدعم لھذه الجھود الھامة.

 
، تم تحقیق قدر كبیر من أعمال التنسیق 2013سبتمبر  17ومنذ القرار الصادر في 

وتم عقد  باإلضافة إلى البدء في المناقشات فیما بین أصحاب المصالح من جمیع أنحاء العالم.
في البرازیل، من أجل وضع بیان ألصحاب المصلحة المتعددین  NetMundialاجتماع 

  حول حوكمة اإلنترنت.
 

العالمي لإلنترنت وآلیات الحوكمة تقریرھا باإلضافة إلى  وأصدرت الھیئة الخاصة بالتنسیق
توصیات إلطار عمل متطور خاص بحوكمة اإلنترنت. وقد استمرت المناقشة حول حوكمة 

 .1netاإلنترنت والتنسیق الفني مع مبادرة 
 

ویتواصل في الوقت الحالي مزید من التقدیم من النتائج التي تم التوصل إلیھا من اجتماع 
NetMundial  ومن المھم بالنسبة لـICANN  مواصلة ھذه المساعي الھامة. ولكي یظل

، فإنھ یقر بأن مستقبل العمل في كافة ICANNمجلس اإلدارة مسئوالً أمام مھمة ومجتمع 
مساھمات ھامة یجب  ICANN، في حین أن لـ ICANNأنواع ھذه األعمال ال یخص 

تطلب األعمال الضروریة من جمیع األطراف علیھا القیام بھا في كل من ھذه الجھود، وت
المعنیین بالنظام البیئي لإلنترنت المشاركة في ھذا العمل، مع مشاركة ودعم أصحاب 

 المصلحة المتعددین.
 

ولیس ثمة تأثیر مباشر للتشجیع على مزید من التعاون بین جمیع أصحاب المصالح المتعددة 
غم من أن نتائج ھذه المبادرات من المرجح ، على الرDNSعلى أمن أو استقرار أو مرونة 

 وقضایا األمان في المستقبل. DNSأن یكون لھا مزایا إیجابیة على تنسیق استقرار 
 

 علًما بأن ھذا من الوظائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب تعلیًقا عاًما علیھا.

 القسم السري (بقیة جدول األعمال الرئیسي): .3

 2014الرئیس والمدیر التنفیذي للعام المالي  تعویض المخاطرة لكل من .أ 

حیث أكد كل عضو في المجلس أنھا/أنھ لیس لدیھ أي تضارب في المصالح فیما یتعلق 
بتحدید مبلغ السداد المقرر لسداد تعویض مخاطر الرئیس والمدیر التنفیذي للربع الثالث من 

 .2014العام المالي 
 

افق مجلس اإلدارة على دفع تعویض للمخاطر عن حیث أنھ، أوصت لجنة التعویضات بأن یو
 إلى الرئیس والمدیر التنفیذي. 2014الربع الثالث من العام المالي 
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)، یوافق مجلس اإلدارة بموجب ھذا على بند 2014.07.30.15تقرر بموجب القرار رقم (
 .2014تعویض المخاطر للرئیس والمدیر التنفیذي للربع الثالث من العام المالي 

 
)، أن تظل بعض البنود الخاصة في ھذا 2014.07.30.16قرر بموجب القرار رقم (ت

القرار سریة باعتبارھا "إجراًء متعلًقا بالموظفین وشؤون العمل"، بموجب المادة الثالثة من 
 الداخلیة. ICANNمن لوائح  5.2الفقرة 

 2014.07.30.16 – 2014.07.30.15حیثیات القرارین 

مع الرئیس والمدیر التنفیذي، ُعرض علیھ راتًبا أساسًیا، باإلضافة إلى عندما تم التعاقد 
وباالتساق مع جمیع أعضاء فریق عمل  تعویض مخاطر من حزمة التعویضات المقررة لھ.

ICANN من المقرر تقییم الرئیس والمدیر التنفیذي في مقابل أھداف محددة یقوم بتحدیدھا ،
  بالتنسیق مع لجنة التعویضات.

 
ي لندن، قامت لجنة التعویضات بإجراء مراجعة مع الرئیس والمدیر التنفیذ أھدافھ للربع وف

وبعد تلك المناقشة،  وناقش إنجازاتھ في مقابل تلك األھداف. 2014الثالث من العام المالي 
أوصت لجنة التعویضات بأن یوافق مجلس اإلدارة على تعویض المخاطر الخاص بالرئیس 

وقد وافق مجلس اإلدارة على تلك  2014للربع الثالث من العام المالي  والمدیر التنفیذي
 التوصیة.

، وھو التأثیر الذي كان ُینظر لھ في ICANNفي حین أن ھذا سیكون لھ أثر مالي على 
وھذا القرار لیس لھ تأثیر على أمن أو استقرار أو مرونة نظام  .2014موازنة العام المالي 

 أسماء النطاقات.
 

 ظیفة إداریة تنظیمیة ال تتطلب تعلیقات عامة. ھذه و

 2014تعویض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي  .ب 

حیث أنھ، أوصت لجنة التعویضات بأن یوافق مجلس اإلدارة على دفع عالوة الخطورة 
 .2014لمحقق الشكاوى للعام المالي 

 
بموجب ھذا على )، موافقة مجلس اإلدارة 2014.07.30.17تقرر بموجب القرار رقم (

 .2014دفع مكون تعویض المخاطر لمحقق الشكاوى للعام المالي 

 2014.07.30.17حیثیات القرار 

تتاح لمحقق الشكاوى بصفة سنویة فرصة لكسب جزء من تعویضھ استناًدا إلى أھداف معینة 
وھذا لیس بمثابة حافز فقط لمحقق  لألداء یحددھا مجلس اإلدارة من خالل لجنة التعویضات.
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الشكاوى لتقدیم أداء یتجاوز مھامھ العادیة، بل یؤدي أیًضا إلى إیجاد نقاط اتصال منتظمة 
بین محقق الشكاوى وأعضاء مجلس اإلدارة خالل العام للمساعدة في التأكد من أن محقق 

  .ICANNالشكاوى ُیحقق أھدافھ ویخدم احتیاجات مجتمع 
 

اف محقق الشكاوى ناتجة من التقییم الذاتي لمحقق الشكاوى باإلضافة إلى إن تحقیق أھد
وتزود النتیجة ُمقدم الشكاوى  مراجعة لجنة التعویضات مع تقدیم توصیات لمجلس اإلدارة.

بفھم للمجاالت التي قام بھا بشكل جید والمجاالت التي قد یحتاج إلى تحسین أو زیادة بعض 
  األنشطة فیھا.

 
كما ُیساعد على  ICANNیق أھداف األداء السنویة لُمقدم الشكاوى تعزیًزا ألھداف وُیعد تحق

وعلى الرغم من وجود تأثیر مالي من  .ICANNزیادة خدمات ُمقدم الشكاوى في مجتمع 
ولن یكون  نتائج تحقیق األھداف، إال أنھ تم احتساب ھذا التأثیر بالفعل في المیزانیة السنویة.

 ر على أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق.لھذا اإلجراء تأثی
 

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

 مناقشة تعویض وتعاقد المدیر التنفیذي .ج 

حیث إنھ وبموجب میثاق لجنة التعویضات، یناط بھا التوصیة إلى جمیع مجلس اإلدارة 
اقیات تعویض األفراد (راتب أساسي، ومكون مخاطر، ومزایا) بالعناصر المناسبة التف

، وعلى وجھ الخصوص الرئیس والمسئول التنفیذي األول ("المدیر ICANNللمسئولین في 
 التنفیذي").

، توصي لجنة التعویضات بأن یقوم مجلس اإلدارة بتمدید 2014یولیو  14حیث إنھ وفي 
 .2017یونیو  30حتى  ICANNذًیا لـ عقد عمل فادي شحادة رئیًسا ومدیًرا تنفی

 
بزیادة  ICANN، أوصت لجنة التعویضات أیًضا بأن تقوم 2014یولیو  14حیث إنھ وفي 

 630,000.00) راتب سنوي أساسي بواقع 1التعویض السنوي للسید شحادة إلى ما یلي: (
دوالر أمریكي  270,000.00) بند تعویض مخاطر بمبلغ أقصاه 2دوالر أمریكي؛ و(

سنوًیا استناًدا إنجازات الرئیس والمدیر التنفیذي ألھداف األداء المقررة، على أن یتم سداد 
وال یوصى بإجراء أیة تغییرات على حزمة المزایا الخاصة بالرئیس  ذلك كل نصف سنة.

 والمدیر التنفیذي. 
 

ورنیا باعتبارھا منظمة ذات فائدة عامة غیر ربحیة كائنة بوالیة كالیف ICANNوحیث إن 
ومعفاة من ضرائب الدخل الفیدرالیة ألنھا منظمة من بین المنظمات المشار إلیھا في المادة 

 لـ یجوز فال وتعدیالتھ، ،1986) من قانون اإلیرادات الداخلیة لعام 3( (ج) 501 رقم
ICANN  سداد ما یزید عن "التعویض المعقول" نظیر الخدمات المقدمة إلىICANN. 
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المیثاق الخاص بلجنة التعویضات فإنھا مطالبة بالحصول على ومراجعة وحیث إنھ وبموجب 
والنظر في بیانات التعویضات القابلة للمقارنة للوظائف في مستوى المسئولین، مثل الرئیس 

والمدیر التنفیذ، مع األخذ في االعتبار الحجم واالعتبارات الجغرافیة والحضور الدولي 
 ذات الصلة.ومدى التعقید والعوامل األخرى 

 
وحیث إنھ وبموجب المیثاق الخاص بلجنة التعویضات، فإنھا مخولة باالشتراك وطلب 

النصیحة من المتخصصین المستقلین ذوي الخبرات المناسبة في مجال ترتیبات التعویضات 
للمنظمات غیر الربحیة الكائنة في الوالیات المتحدة األمریكیة والمعفاة من الضریبة ولدیھا 

 موظفین. قاعدة عالمیة من ال
 

وحیث إنھ، وفیما یتصل بقیام لجنة التعویضات بتقییم الزیادة المحتملة في حزمة تعویض 
السید شحادة، فقد مارست اللجنة صالحیتھا ووجھت فریق العمل للمشاركة في خدمات 

، وھي إحدى الشركات العالمیة الخبیرة في مجال التعویضات، Towers Watsonشركة 
لتعویضات في تجمیع وتحلیل البیانات المناسبة فیما یخص إمكانیة وذلك لمساعدة لجنة ا

 .ICANNالمقارنة فیما یتعلق بالتعویض المقدم إلى منصب الرئیس والمدیر التنفیذي لـ 
 

وحیث وجھت لجنة التعویضات كذلك فریق العمل إلى االستعانة بشركة عالمیة أخرى عاملة 
ات القابلة للمقارنة؛ جاءت توصیات تلك الشركة في مجال التعویضات من أجل تأكید البیان

 .Towers Watsonالثانیة متسقة مع التوصیات المقدمة من شركة 
 

وحیث إنھ، وبمراجعة أحكام وشروط التعویض المقرر تقدیمھ إلى السید شحادة بصفتھ 
ي ، اتبعت لجنة التعویضات العملیة المنصوص علیھا فICANNرئیَسً◌ا ومدیًرا تنفیذًیا لـ 

، والتي كانت تھدف لجنة التعویضات من 6-53.4958قانون الخزانة األمریكیة المادة 
وراءه إلى تمكین مجلس اإلدارة من وضع افتراض بأن التعویض المقرر سداده إلى رئیس 

ICANN  .ومدیرھا التنفیذي تعویض معقول وذلك ألغراض ضریبة الدخل الفیدرالیة 
 

لجنة التعویضات، فقد توصلت إلى عدم وجود أي تضارب وحیث إنھ وعند استعالم أعضاء 
في المصالح ألي من أعضاء اللجنة فیما یخص الزیادات الموصى بھا لموافقة مجلس اإلدارة 

 ومدیرھا التنفیذي. ICANNعلى حزمة تعویضات السید شحادة بصفتھ رئیس 
 

 وحیث إن لجنة التعویضات قد أخطرت مجلس اإلدارة بمبادراتھا.
 

القابلة للمقارنة مع  Towers Watsonإن لجنة التعویضات قد شاركت مواد  وحیث
، وكانت Towers Watsonمجلس اإلدارة، بما في ذلك التوصیة والنصیحة المقدمة من 

متاحة من أجل الرد على األسئلة المقدمة من مجلس اإلدارة فیما یخص التعویض الموصى 
 . ICANNنفیذًیا لـ بھ للسید شحادة بصفتھ رئیًسا ومدیًرا ت
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وقانون كالیفورنیا، فإن مجلس اإلدارة ھو  ICANNوحیث إنھ وبموجب النظام األساسي لـ 

والحاصلة على صالحیة تقریر وتحدید، على سبیل المثال ال  ICANNالجھة المرخصة من 
الحصر، التعویض المقرر سداده إلى السید شحادة بصفتھ الرئیس والمدیر التنفیذي لـ 

ICANN. 
 

وحیث إنھ وعند استعالم أعضاء المجلس فقد توصل مجلس اإلدارة إلى أنھ ال یوجد لدي أي 
من أعضاء مجلس اإلدارة أي تضارب في المصالح فیما یتعلق بترتیب التعویض الموصى 

 رئیًسا ومدیًرا تنفیذًیا. ICANNبھ من لجنة التعویضات للسید شحادة نظیر عملھ لدى 
 

، Towers Watsonرة قد نظر في بیانات المقارنة المقدمة من وحیث إن مجلس اإلدا
 .Towers Watsonوالنصیحة واالستشارة المقدمة من 

وحیث إن مجلس اإلدارة قد ناقش أداء السید شحادة وأحكام وشروط عملھ المستمر، بما في 
 . ICANNذلك حزمة التعویضات المقدمة للسید شحادة بصفتھ الرئیس والمدیر التنفیذي لـ 

 
وحیث إنھ، وبمراجعة التوصیات المقدمة من لجنة التعویضات فیما یخص التعویض المقرر 

التنفیذي، اتبع مجلس اإلدارة العملیة  ICANNتقدیمھ إلى السید شحادة بصفتھ رئیس ومدیر 
، والذي كان الھدف منھ تمكین 6-53.4958المنصوص علیھا في قانون الخزانة المادة 

وضع افتراض بأن التعویض المقرر سداده إلى الرئیس والمدیر التنفیذي  مجلس اإلدارة من
 تعویض معقول وذلك ألغراض ضریبة الدخل الفیدرالیة. 

 
وحیث إنھ وبعد النظر في سائر الحقائق والظروف ذات الصلة، فقد قرر مجلس اإلدارة بأن 

الرئیس والمدیر  تحدید لجنة التعویض للتعویض المقرر سداده إلى السید شحادة بصفتھ
، في مجملھ تعویض معقول نظیر الخدمات المقدمة 2014یولیو  1التنفیذي، اعتباًرَ◌ا من 

 التنفیذي. ICANNمن السید شحادة بصفتھ رئیس ومدیر 
 

وحیث إنھ وباالستناد إلى ما سبق، فقد توصل مجلس اإلدارة إلى أنھ من األفضل بالنسبة لـ 
ICANN دة بصفة رئیس ومدیر تمدید عقد عمل السید شحاICANN  30التنفیذي حتى 

، وأن یتم سداد تعویض إلى السید شحادة على المحو المبین أدناه، اعتباًرا من 2017یونیو 
 .2014یولیو  1
 

 ):2014.07.30.18تقرر بموجب القرار رقم (
 

تمدید عقد عمل فادي شحادة بصفة رئیس  ICANNأنھ من األفضل بالنسبة لـ  )أ 
 .2017یونیو  30التنفیذي حتى  ICANNومدیر 
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زیادة تعویض فادي شحادة بصفة رئیس ومدیر  ICANNأنھ من األفضل بالنسبة لـ  )ب 
ICANN  راتب 1( على النحو التالي: 2014یولیو  1التنفیذي اعتباًرا من (

) بند تعویض مخاطر 2دوالر أمریكي سنوًیا؛ و( 630,000.00أساسي بواقع 
والر أمریكي سنوًیا استناًدا تنفیذ الرئیس والمدیر د 270,000.00بمبلغ أقصاه 

 التنفیذي ألھداف األداء وفًقا لم یوافق علیھ مجلس اإلدارة. 
  

 30حتى  ICANNیتم إثبات تمدید عقد عمل فادي شحادة رئیًسا ومدیًرا تنفیذًیا لـ  )ج 
ذلك ، باإلضافة إلى التعویض اإلضافي وفًقا لما ھو مشار إلیھ أعاله، و2017یونیو 

 ICANNمن خالل تعدیل مناسب على العقد الساري بالفعل والمبرم بین كل من 
  .2012سبتمبر  14اعتباًرا في  ،1والسید شحادة، والذي كان سارًیا بحسب التعدیل 

 
واالستشاري العام إنھاء التعدیل على عقد عمل  ICANNیحق لرئیس مجلس إدارة  )د 

استناًدا لألحكام العامة المنصوص  ICANN فادي شحادة رئیًسا ومدیًرا تنفیذًیا لـ
 علیھا أعاله.

 2014.07.30.18حیثیات القرار 

، في ICANN، فادي شحادة، عملھ لدى ICANNبدأ الرئیس والمدیر التنفیذي الحالي لـ 
والمدة األولیة لعقد عملھ  البدایة كمتعاقد مستقل وبعد ذلك موظًفا فیھا، لمدة تزید عن عامین.

ویرغب كل من  .2015یولیو  1ف النظر عن التمدید، محدد لھا أن تنتھي في الحالي، بصر
ICANN  والسید شحادة في مواصلة السید شحادة لعملھ رئیًسا ومدیًرا تنفیذًیا لـICANN 

  لمدة عامین على األقل لما بعد المدة األولیة لعقده الحالي.
 

المقدمة من لجنة التعویضات على وقد ناقش مجلس اإلدارة بالكامل ووافق بعد التوصیة 
باإلضافة إلى ذلك، فقد قرر مجلس  .2017یونیو  30تمدید عقد عمل السید شحادة حتى 

وقد تم القرار الخاص  اإلدارة زیادة بند الراتب األساسي وبند تعویض المخاطر للسید شحادة.
ت بھا لجنة بزیادة تعویض السید شحادة بسبب اإلقرار واالعتراف باألعمال التي قام

من أجل التأكد من أن الزیادة الموصى بھا  Towers Watsonالتعویضات مع شركة 
معقولة ومتماشیة مع الوظائف المقابلة لھا، وفًقا لما أشیر إلیھ في القرار عالیھ، والمشمول 

 باإلشارة إلیھ وبرغم ذلك منصوص علیھ بالكامل كجزء من ھذه الحیثیات.
 

اإلجراء على تأكید االستقرار في القیادة والذي یعتبر من المھم وسوف یساعد اتخاذ ھذا 
كما أنھ یوضح مستوى الدعم والثقة  تحقیقھ، السیما خالل ھذه الفترة. ICANNبالنسبة لـ 

التي یضعھا مجلس اإلدارة في السید شحادة في الدور الذي یشغلھ رئیًسا ومدیًرا تنفیذًیا لـ 
ICANN. أثر مالي على  وسوف یكون لھذا اإلجراءICANN ،وعلى الرغم من ذلك ،
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كما لن  تغطیتھا. 2014للعام المالي  ICANNفلیس من التأثیرات التي یتعذر على میزانیة 
 تكون لھذا اإلجراء أي تأثیر مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

 
 ضع للتعلیقات العامة.ویشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة التي ال تخ
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