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  :من) باإلنجليزية( والموثوق األصلي النص على العثور ويمكن. فقط المعلومات بغرض اللغات من العديد إلى الوثيقة هذه ترجمة تمت
 3TUen.htm-31may12-resolutionshttp://www.icann.org/en/groups/board/documents/U3T 

 

 ICANNانتخاب فادي شحاتة لتولي منصب الرئيس والمدير التنفيذي لـ 

صباًحا  11:59الساعة  2012يوليو  1ومديرها التنفيذي في  ICANNحيث إن رود بيكستورم سيترك منصبه كرئيس 
 حسب توقيت الباسيفيك الصيفي.

نفيذي جديد، أنشأ المجلس لجنة للبحث عن مدير تنفيذي مكونة من ثمانية وحيث إنه ألجل إجراء بحث عن رئيس ومدير ت
 أعضاء بالمجلس.

 ICANNعلى الموقع اإللكتروني الخاص بـ  ICANNوحيث إنه تم نشر وصف لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي لـ 
3TUsearch-.org/en/groups/other/ceohttp://www.icannU3T. 

وحيث إن لجنة البحث عن مدير تنفيذي استعانت بشركة أودجرز بريندسون، وهي شركة بحث تنفيذية دولية لتحديد المرشحين 
 لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.

لمدير التنفيذي وحددت عدًدا كبيًرا وحيث إن الشركة التنفيذية أجرت بحًثا مفصالً وشامالً وعالمًيا ودولًيا للبحث عن مرشح ا
 من المرشحين لتنظر لجنة البحث عن مدير تنفيذي فيهم.

وحيث إن لجنة البحث عن مدير تنفيذي درست بعناية مؤهالت جميع المرشحين المحددين واختارت عدًدا إلجراء مقابلة 
 شخصية مطولة.

مرشًحا للخضوع لمزيد من التقييم، وأجرت لجنة  27ختيار سيرة ذاتية للمرشحين، وتم ا 150وحيث إنه تم استالم حوالي 
مرشًحا، وأجرت اللجنة ذاتها مقابالت شخصية مباشرة وجًها  17البحث عن مدير تنفيذي مقابلة شخصية عبر الهاتف مع 

مرشحين، وأجريت مقابالت شخصية مع أربعة مرشحين في اجتماعات مباشرة وجًها لوجه بحضور مجلس  10لوجه مع 
 دارة بالكامل.اإل

وحيث إنه بعد مقابالت ومداوالت مطولة، حدد مجلس اإلدارة فادي شحاتة كأبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس والمدير 
 التنفيذي.

 ICANNوحيث إن مجلس اإلدارة يرى أن فادي شحاتة يمتلك المهارات القيادية والسياسية والتقنية واإلدارية الالزمة لقيادة 
 تنفيذي لها.كرئيس ومدير 

 وحيث إن لجنة المكافآت أوصت باختيار فادي شحاتة لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.

 .2012أكتوبر  1حتى  ICANNوحيث إن فادي شحاتة لن يباشر مهام عمله بنظام الدوام الكامل لدى 

، كرئيس ومدير تنفيذي مؤقت في الفترة من ICANNوحيث إن المجلس قرر تعيين أكرم عطا هللا، مدير العمليات الحالي في 
 .2012سبتمبر  30حتى  2012يوليو  1

توقيت ب ظهًرا 12:00في تمام الساعة  2012يوليو  1)، اعتباًرا من 2012.05.31.01تقرر بموجب القرار رقم (
، بتعيين أكرم عطا هللا يمساًء بتوقيت الباسيفيك الصيف 11:59في تمام الساعة  2012سبتمبر  30وحتى  الباسيفيك الصيفي

للعمل أيًضا كرئيس ومدير تنفيذي مؤقت برضا المجلس ووفًقا للوائح المؤسسة، على أن يشغل منصبه حتى تتم استقالته أو 
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 إقالته أو غيرها من إجراءات الفصل من الخدمة، أو حتى انتخاب وتأهيل من يخلفه.

ومستشاره العام بالتفاوض وإبرام  ICANNيس مجلس إدارة )، تفويض رئ2012.05.31.02وتقرر بموجب القرار رقم (
، وتفويض المستشار العام بتنفيذ 2012سبتمبر  30حتى  2012يونيو  1اتفاقية استشارة مقبولة مع فادي شحاتة للفترة من 

 .ICANNهذه االتفاقية بالنيابة عن 

صباًحا حسب توقيت  12:00الساعة  2012أكتوبر  1)، اعتباًرا من 2012.05.31.03وتقرر بموجب القرار رقم (
الباسيفيك الصيفي، وشريطة تنفيذ اتفاقية تعتمد على البنود التي وافق عليها المجلس، انتخاب فادي شحاتة للعمل برضا 

المجلس ووفًقا للوائح المؤسسة، على أن يشغل منصبه حتى تتم استقالته أو إقالته أو غيرها من إجراءات الفصل من الخدمة، 
 حتى انتخاب وتأهيل من يخلفه. أو

ومستشارها العام باالنتهاء من عقد  iCANN)، تفويض رئيس مجلس إدارة 2012.05.31.04وتقرر بموجب القرار رقم (
 .ICANNبتنفيذ هذا العقد بالنيابة عن  ICANNعمل مع فادي شحاتة وتفويض رئيس مجلس إدارة 

ة مجلس اإلدارة في توجيه الشكر لشركة أودجرز بريندسون على )، رغب2012.05.31.05وتقرر بموجب القرار رقم (
 المساعدة التي قدمتها في عملية البحث عن مدير تنفيذي.

"إجراًء متعلًقا بشؤون العاملين أو العمل" وفًقا  باعتباره1T) أن يظل هذا القرار سرًيا 2012.05.31.06وتقرر بموجب القرار رقم (
  لحين اإلعالن العام عن اختيار الرئيس والمدير التنفيذي الجديد.ICANN 1Tمن لوائح  5.2 القسم ،3 للمادة


