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 عملیة خالفة الرئیس التنفیذي  –بوینس آیرس 
 م 13:45م إلى  12:45من الساعة  – 2015یونیو  25الخمیس 

ICANN – بوینس أیریس، األرجنتین 
 

  

 مساء الخیر، أیھا السیدات والسادة.    جورج سادوسكي:

  نحن على وشك أن نبدأ. تفضلوا بالجلوس، رجاًء.     

 نحن اآلن في اجتماع بشأن البحث عن رئیس تنفیذي ومعاییر االختیار.     

ویجلس معنا ھنا بعض أعضاء لجنة  وأنا عضو بمجلس اإلدارة. أُدعى جورج سادوسكي. 

 االختیار ولجنة البحث والذین سنرجع إلیھم بعد قلیل.

إخباركم أنتم والمجتمع، قبل كل شيء، بشأن عملیة البحث عن رئیس تنفیذي  --یتمثل ھدفنا في 

  ومشاركة إطار العمل الصارم معكم فضالً عن معاییر البحث.

وماذا تعتقد بشأن  ولكن ینبغي، أكثر من أي شيء آخر، معرفة رأي المجتمع خالل ھذه الجلسة.

وفیما  لذي سنختاره في نھایة المطاف؟عناصر عملیة البحث ومؤھالت الرئیس التنفیذي الجدید ا

یلي مجموعة متنوعة من الخیارات التي سنوفرھا لك لمعرفة رأیك، خاصًة في ھذه الجلسة، 

والتي تبدو كمنتدى مفتوح للنقاش یمكنك اإلفصاح عن آرائك من خاللھ وكیف یمكنك المساعدة 

  لذا أخبرنا بما یجول بخاطرك. في عملیة االختیار.

إلى تكوین مجموعة من المرشحین الممتازین، الذین یمكنھم إنجاز المھام الموكلة نحن بحاجة 

وھي لیست مھمة سھلة، ولكنھا مھمة ینبغي  إلیھم، واختیار أفضل شخص لیحل محل فادي.

  كما أن لدینا جدول زمني لالنتھاء من ذلك. إنجازھا.

ن مجلس اإلدارة لجنة للبحث عن الرئیس التنفیذي والتي عقدت اجتماعھا یوم األحد  َكوَّ

 الماضي.

رینالیا عبد الرحیم وشیرین شلبي وستیف كروكر  --وستجدون أسماء أعضاء اللجنة أمامكم  

  وكریس دیسبین وماركوس كومر ورام موھان راي بلزاك وأنا المدیر.

 

مكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص ی
وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ  یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة.

 .كسجل رسمي
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 مؤقًتا.وھذا  وفي النھایة، أود أن أتحدث قلیالً عن المخطط الزمني الذي حددناه بشكل مبدئي.

 فھو جدول زمني متفائل، ولكن یمكننا االلتزام بھ. حیث إنھا مسودة.

حیث أعلن السید فادي أنھ سیغادر مؤسسة  وخالصة القول، فھذا ھو األمر األكثر أھمیًة.

ICANN .ونرید أن نتأكد من  وذلك في منتصف مارس تقریًبا. بعد االجتماع في مراكش

 جدید قبل تداخل الفترتین.قدرتنا على تعیین رئیس تنفیذي 

ویوضح الجدول المعروض على الشاشة  نجد أننا أنجزنا عملنا كلجنة. --فمع معاودة العمل 

حیث نود أن تتوافر لدینا المعاییر والوصف الوظیفي، بشكٍل أساسي،  النتائج التي توصلنا إلیھا.

نتشارك في خبرات  كما ومتطلبات الوظیفة ومؤھالت مقدمي الطلبات بحلول منتصف یولیو.

 لمساعدتنا. --نحن بصدد إجراء ذلك  --البحث 

 ونحن نخطط لقبول الطلبات المقَدمة في الفترة ما بین منتصف یولیو ومنتصف سبتمبر.

من  2011كما نخطط لتلقي كل تلك الطلبات من خالل عملیة موحدة كما فعلنا خالل عام  

عن استشاري البحث وأعضاء لجنة  فضالً  -- ICANNخالل لجنة البحث وأعضاء مؤسسة 

 البحث.

وبعد ذلك نبدأ في عملیة التصفیة حیث نأخذ مقدمي الطلبات الذین قدموا طلباتھم إلینا ونعمل 

كما سننجز المزید، حیث نعقد  على ترشیحھم بشكل فردي في البدایة ثم من خالل مجموعات.

بأكملھ  ICANNلمجلس إدارة وفي النھایة، سنقدم قائمة قصیرة  عملیات مراجعة مكثفة.

إلجراء عملیات المراجعة المتعمقة وإجراء الفحوصات المرجعیة والمناقشات ومن ثم االختیار 

 في النھایة.

ومن ثم تحدید األسابیع القلیلة المقبلة للتفاوض مع  ونأمل إنجاز ذلك بحلول بدایة شھر دیسمبر.

والتفاصیل والمعاییر وفي النھایة تقدیم ھدیة  المرشحین وترتیب العقود واألمور المتعلقة بالوقت

 عید المیالد للمجتمع والمتمثلة في اسم الرئیس التنفیذي الجدید.

 لذا، لنتعرف على ما لدینا ھنا.     

 كما نرحب بالمقترحات خالل ھذه الجلسة. حیث نرحب بمقترحات الجمیع. نود أن تكون عملیة شاملة.

 وھا ھو عنوان برید إلكتروني جنة البحث عبر البرید اإللكتروني.ونرحب بإرسال المقترحات إلى ل

 .ceo-search-cmte-only@icann.orgعلى الجانب األیمن من الشاشة اآلن، 
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ولن  وتصل المعلومات التي تُرَسل عبر عنوان البرید اإللكتروني ھذا فقط إلى لجنة البحث.

ولكن یقرر مرسل رسالة البرید  اختیارك.وبالطبع، بإمكانك نشرھا للعلن حسب  تُنشَر علًنا.

  اإللكتروني ذلك وحده.

على العكس من جعلھا عملیة تعلیقات عامًة، أننا نشعر أن  --ویرجع سبب إجرائنا ذلك 

األشخاص في المجتمع قد ال یرغبون في نشر وجھات نظرھم بشكٍل عام ألي سبب من 

وھذا سبب أنھا  المقدمة إلى لجنة البحث. األسباب ولكن قد یفضلون االستفادة من وجھات النظر

  قائمة خاصة.

ونرحب بجمیع التعلیقات بشأن شتى جوانب العملیة، ولكن یتمثل األمر األھم عندنا في التأكد 

من فھم احتیاجات إنجاز المھام فضالً عن المؤھالت التي ینبغي أن یتمتع بھا األفراد الذین 

 آسف، زر خاطئ. فات.ھتا نؤمن بقدرتھم على إنجاز المھام.

كما أن  ھذا تصریح مقتضب. -- ICANNمؤسسة  فثمة نقطتین ینبغي وضعھما في االعتبار:

ICANN .وقد تسبب ذلك في إحداث بعض  حیث مؤسسة مختلطة. مؤسسة ال تھدف للربح

، تمثلت بعض األمور التي كنا 2011وفي الماضي، عند إجراء البحث خالل عام  المخاوف.

والمؤسسات غیر الربحیة من أحد  ICANNت بھا في فھم الفرق بین مؤسسة نواجھ صعوبا

 النواحي ومن جانب األرباح من ناحیة أخرى.

وینطوي دور الرئیس التنفیذي المعني بتنظیم المشاریع على بعض الجوانب التي قد یقوم بھا 

وعة كبیرة من كما نواجھ مجم المدیر التنفیذي أو رئیس قسم السكرتاریة أو األمین العام.

 التحدیات في الوقت الحالي، والتي لم نواجھھا من قبل.

وفیما یتعلق بعملیة البحث،  ولن یتمكن أي شخص من تلبیة متطلبات ھذه المھمة بشتى أبعداھا.

تمثلت تجربتي في إقصاء أشخاص یُعتقد أنھم غیر قادرین على إتمام المھام ومع النظر إلى 

ملف الشخصي لألفراد بأھمیة أكبر من الخبرة الشاملة، والتقییم األشخاص الفعلیین، یحظى ال

 الكلي لمدى تلبیة الشخص للمھام الموكلة إلیھ.

وما نقاط  وما السمات الكافیة؟ وما السمات الضروریة؟ لذا نرید معرفة السمات األكثر أھمیة؟

 أكثر من غیرھا؟ ICANNالقوة بالملف الشخصي التي تھم مؤسسة 

 ددنا أربعة أبعاد قیمة بشأن ھذا الموضوع.لذلك ح     

 

   17من  3صفحة 

 



 AR عملیة خالفة الرئیس التنفیذي –بوینس آیرس 

أو یفھما  ICANNأوالً، نحتاج شخص ما لدیھ القدرة على فھم المھام األساسیة لمؤسسة 

 بالفعل، فضالً عن األسماء واألرقام والحمایة واالستقرار المتعلق بشبكة اإلنترنت.

فضالً  -- ICANN كما یتمتع الحس الشخصي عند الشخص وقدرتھ على فھم متطلبات مؤسسة

 وذلك على الصعیدین السیاسي والتقني. بأھمیة كبیرة. ISTARوبیئة  ICANNعن مجتمع 

بالمنظمات  ICANNفحسب، ولكن یشمل أیًضا عالقات  ICANNوال یشمل ذلك مؤسسة 

والمسؤول عن نجاح إدارة اإلنترنت حتى ھذه  ISTARاألخرى التي تضع ھذا النظام البیئي 

  النقطة.

كما لدینا میزانیة تبلغ  نحتاج إلى إیجاد شخص یتمتع بمھارات في مجال اإلدارة والقیادة.ونحن 

وھم منتشرون في  مشارك. 350ولدینا  الجدید. gTLDملیون، بغض النظر عن برنامج  120

كما أن العولمة أمر  فنحن نستخدم لغات مختلفة. فضالً عن اختالف ثقافاتھم. جمیع أنحاء العالم.

 ثیًرا، ونرید أن نتأكد من إدارتھ بشكٍل مناسب.نقدره ك

وھناك شيء آخر بارز بشكل كبیر، ولكنھ ضروري للغایة، ما المھارات الشخصیة والقیم التي 

وكیف یمكننا أن نقرر ما إذا  وكیف لنا أن نحدد ذلك؟ ینبغي أن یتحلى بھا الرئیس التنفیذي؟

أم ال وھل تتفق مع احتیاجات مجتمع  ICANNكانت تلبي تلك المھارات احتیاجات مؤسسة 

ICANN أم ال؟ 

 ھناك بعض األمور المتعلقة بعملیة البحث ھنا.     

وبناًء على ذلك، فنحن نسعى إلیجاد  نحن ال نخطط للفصل بین دور الرئیس والرئیس التنفیذي.

 ال.ولكني أعتقد أنھ بإمكاننا أن نقرر ما إذا كان الدلیل الموضح ممكنًا أم  شخص واحد.

تتمثل خطتنا في إیجاد شخص واحد، الرئیس/الرئیس التنفیذي، مع الوصف  --وبخالف ذلك 

 الوظیفي المعقد الذي یعكس الجوانب المتعلقة بتخطیط المشاریع وإدارة المھمة على حٍد سواء.

حیث سنحافظ على سریة  وال توجد ھناك قرارات مسبقة فیما یتعلق بالداخل مقابل الخارج.

ما نشارك األمر بأكبر قدر ممكن مع مجلس اإلدارة والمجتمع بشأن العملیة التي ك األمر.

 نباشرھا.

أعتقد أن  وكما نحافظ على السریة المطلقة قدر اإلمكان فیما یتعلق باألشخاص المشاركین.

 األمر ذا أھمیة خاصة.
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الرئیس التنفیذي من ناحیة أخرى، نرید أن نتأكد، إلى أقصى حد، من حمایة الفترة ما بین 

 الحالي والرئیس التنفیذي الجدید بأكملھا.

وأود أن أسأل ما إذا كان أي شخص من أعضاء اللجنة الموجودین على  ھذا كل ما أود قولھ.

وعند االنتھاء من إجراء ذلك، سنناقش ذلك عالنیًة ومن ثم  المنصة یرید إضافة شيء أم ال.

ً إلى ھذا؟ھل یرید أي شخ الستماع إلى تعلیقاتكم. لذا ھناك  ممتاز. حسًنا. ص أن یضیف شیئا

 ال تستعجل بذلك. وأود أن أسمع ما لدیك. میكروفون.

 

 أنا قصیرة إلى حٍد ما كي أتحدث في المیكروفون، ولكن تحملوني. مرحًبا.    لوري شولمان:

  أُدعى لوري شولمان، للسجل.     

كما أنني عضو بدائرة  .ICANNوأنا أمثل الجمعیة الدولیة للعالمات التجاریة لدى مؤسسة 

  الملكیة الفكریة.

وأود أن أقدم الخامس، وھو أن الشخص الذي تبحثون عنھ  الحظت أن لدیك أربعة معاییر.

 كانت مھتمة ICANNینبغي أن یكون على درایة بالعالمات التجاریة. حیث أعتقد أن مؤسسة 

كثیًرا باألسماء واألرقام طیلة األعوام الماضیة، حیث أثارت السیاسات والمسائل المتعلقة 

بتخصیص األسماء وتفویضھا كمیة كبیرة من المخاوف، خاصًة في مجال العالمات التجاریة 

وأعتقد أنھ سیكون من  وحمایة المستھلك والعالمات التجاریة ومدى عالقتھما ببعضھما البعض.

لغایة للرئیس التنفیذي التالي أن یكون ذا خبرة كبیرة بھذا المجال المتعلق بحمایة المفید ل

 شكًرا. المستھلك فضالً عن العالمات التجاریة.

 

  شكًرا.    جورج سادوسكي:

 

كما  شكًرا. أن منبھر للغایة طیلة الدقائق الخمس الماضیة. جاي دیالیمن نیوزیلندا. مرحًبا.  جاي دیالي:

 ھذا األمر في غایة األھمیة.أعتقد أن 
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 حسًنا، ھذا جید.    جورج سادوسكي:

 

فیما یتعلق باألبعاد األربعة، أقترح أن المجتمع یحتاج حقًا إلى الدرایة بعملیة أصحاب المصلحة   جاي دیالي:

كما ذكرنا  وفي الحقیقة، ھناك درایة متعمقة بعملیة أصحاب المصلحة المتعددین. المتعددین.

ید فادي في الجلسة االفتتاحیة، فھذا ھو األمر الذي استغرق وقًتا طویالً للحصول بشأن الس

 ومن المحتمل أن یكون قد سبب ذلك الكثیر من االحتكاك. علیھ.

 

 شكًرا جزیالً.    جورج سادوسكي:

 

 أُدعى سیون أوجیدجي من نیجیریا. أجل.    سیون أوجیدجي:

 شخص الذي كان یتحدث للتو.في الواقع، أود أن أعلق على ما قالھ ال

حیث أعتقد أنھ من األھمیة بمكان أن یتمتع الرئیس التنفیذي القادم بدرایة فعلیة بما یحدث 

كما أعتقد أنھ من المھم أیًضا المحافظة على السجل  في الوقت الحالي. ICANNبمؤسسة 

 الحالي نشًطا لما بعد المرحلة االنتقالیة.

وقد یكون مجلس اإلدارة،  وَضع مسألة اإلنترنت في االعتبار.لذا، في ضوء ذلك، أقترح أن تُ 

ومن المھم أیًضا المحافظة  من المجتمع، أو فریق العمل الحالي، نظًرا ألن السجل بحوزتھ اآلن.

 علیھ نشًطا بالفعل بمجرد االستقالل.

 شئ الفریق.ویتمثل تعلیق التالي في اقتراح ضرورة النظر بعین االعتبار لقائد الفریق ولیس من

فھم من ذوي االطالع الواسع، ولیست  وأعتقد أن فادي قد أبلى بالًءا حسًنا في بناء الفریق.

ھناك حاجة في الواقع لتكوین المزید من الفرق من خالل تعیین المزید من األفراد ولكن قیادة 

 األفراد الحالیین وإنجاز ما یلزم إنجازه.

ھل یعني ذلك  ماذا تقصد بأن خبیر البحث سیشارك؟ھل یمكنك توضیح  لدي سؤال أخیر لك.

وھل سیجري إشراك جھة خارجیة إلنجاز  أنھا لیست اللجنة التي راجعت الطلبات بالفعل؟

 شكًرا. المھمة أو العمل؟
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إنھا شركة أودجرز بریندسون، األشخاص الذین  نحن نُشِرك شركة بحث. دعوني أوضح ذلك.  جورج سادوسكي:

ویرجع سبب إشراك شركة بحث إلى توسیع نطاق  منذ أربعة أعوام. --لماضي ساعدونا العام ا

وھذه الشركة لھا مكاتب في أماكن مختلفة بجمیع قارات العالم  عملیة البحث بأكبر قدر ممكن.

فنحن ال  ویجب أن تكون عملیة البحث شاملة قدر اإلمكان. باستثناء القارة القطبیة الجنوبیة.

ولكننا نبحث  كما ال نبحث عن نوع معین من األشخاص. ة واحدة فقط.نبحث في قارة أو دول

 وینبغي أن تكون عملیة بحث عالمیة. عن أكفأ األشخاص.

نظًرا ألنھ  وبإمكانك مساعدتنا أیًضا على إجراء ذلك. بإمكانھم مساعدتنا على إجراء ذلك.

 مجتمع عالمي.

حلیة التي تتحلى بھا إلى المرشحین؛ في ویمكن أن یقودنا األشخاص الذین تعرفھم والمعرفة الم

 حین أن شركة البحث قد ال تعرف المرشحین. 

 شكًرا. لذا، سیون، لك أن تعد نفسك جزًءا من عملیة البحث ھذه، رجاًء.

 

لقد أردت فقط  أنا من سجل عناوین اإلنترنت ألمریكا الالتینیة والكاریبي. أُدعى أندریھ بالزا.  أندریھ بالزا:

حیث ذكر  عن شيء ما قد ُذكر بالفعل بأحد التنویھات التي تستخدم ھذه المعاییر.أن أكتب 

حیث كان من  المجتمع الذي ذكرھا العدید من األشخاص في المجتمع والسید فادي نفسھ.

 الصعب علیھ فھم عمومیة العالقة بین مختلف الممثلین في ھذا المجتمع الفرید.

 لتركیز على الجانب الداخلي أكثر من الجانب الخارجي.حیث یُفضل ا لذا أردت العزیز فحسب.

 شكًرا. كما أرى أن أي مرشح یمكن أن یبلي بالًءا حسنًا ما دام یدرك ھذا التفرد الخاص.

 

 شكًرا.   جورج سادوسكي: 

 

 تلك ھي المرة الرابعة التي أعلق فیھا على ذاك األمر. إلیوت نوس، أعمل لدى توكوس. مرحًبا. إلیوت نوس: 

وأشعر أنھ یتعین علّي التكرار في كل مرة لكي تناقش لجنة البحث ھذا األمر بأكبر قدر ممكن 

 من الجدیة قبل البدء في اتخاذ قرارات صعبة وھامة.
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ھو اختیار شخص  ICANNأعتقد أن أھم معیار ینبغي أن یتوافر في الرئیس التنفیذي لمؤسسة 

ي تلعبھ في الثقافة والمجتمع واألعمال وأال یسعى على درایة متعمقة بشبكة اإلنترنت والدور الذ

ھذا الشخص في المقام األول إلى المالءمة بین شبكة اإلنترنت والعالم الذي نعیش فیھ فحسب 

 شكًرا. وإنما یحاول أن یُغیر اإلنترنت العالم إلى األفضل.

 [تصفیق]

 

 شكراً، إلیوت.    جورج سادوسكي:

 

جون بیرارد، عضو بالدائرة التجاریة، وھي جھة استشاریة مستقلة بالوالیات  مرحًبا، جورج.  جون بیرارد:

 المتحدة، وأود الحدیث عن سجل التتبع خاصتي المتعلق بتعیین األشخاص وإقالتھم.

النقطة األولى، عندما تبحث عن مرشح فال تنخدع عندما تقابل شخص ما  ھناك ثالث نقاط.

 عطوف، كما اقترح إلیوت.یبدو فیلسوًفا، ولكن ابحث عن مھندس 

فقد تجد شخًصا مختلًفا تماًما ولكن  والنقطة الثانیة ھي ال تبحث عن الصفات التي حددتھا فقط.

 بھ سمة ھامة.

أم  ھل تبلغ فترة تعیینھ عامین؟ والنقطة الثالثة ھي كم تبلغ مدة تعیینك للرئیس التنفیذي التالي؟

 اإلستراتیجیة لھا تأثیر ھام على أي قرار تتخذه.نظًرا ألن المقتضیات  ھل تبلغ عشرة أعوام؟

 شكًرا.

 

فیما یتعلق بالنقطة الثانیة التي أثرتھا، أعتقد أنك بمجرد أن تصل إلى عدد معین من  شكًرا.  جورج سادوسكي:

وھناك العدید من القیم التي لم تتنبأ بھا إن لم  األشخاص، فستجد مجموعات لم تتوقعھا من قبل.

 تقابل الشخص.

 شكًرا.
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أُدعى كالوس ستول، عضو بالدائرة غیر الربحیة للمخاوف التشغیلیة ومجموعة أصحاب   كالوس ستول:

 تعلیق من خالل سؤال. المصالح غیر التجاریة.

أعتقد أن الوصف الوظیفي للرئیس التنفیذي الجدید سیعتمد على ما إذا كان ستجري متابعة 

ومن خالل تحدید الجدول الزمني الخاص  مخصصة أم ال.عملیة انتقال ھیئة اإلنترنت لألرقام ال

 بك، كیف یؤثر ھذان األمران على بعضھما البعض؟

 

 إنھ سؤال جید جًدا، كالوس، وسنناقشھ فیما بعد. ھذا ھو السؤال الذي نطرحھ على أنفسنا.  جورج سادوسكي:

مناقشات بشأن ذلك فضالً ینبغي أن أقول أن اللجنة قد شُِكلت منذ ثالثة أو أربعة أیام، ونُجري 

 ولكن شكراً لك على إثارة األمر وتوضیحھ. عن مجموعة من األشیاء األخرى التي قد تتوقعھا.

 

 أُدعى رام موھان. كالوس، شكراً على ذلك.    رام موھان:

أردت فقط اإلشارة إلى أن عملیة انتقال ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة نقطة ھامة للغایة 

وفي الحقیقة، أعتقد أن السمات التي ینبغي  ة والمجتمع، ولكنھا إحدى عدة عوامل.لھذه المؤسس

 أن نبحث عنھا تتمثل في شخص یتمتع بالخبرة في التعامل مع التغیرات الھامة والسریعة.

 

لدي سؤال وھو عبارة عن  االستشاریة. At-Largeأُدعى إدواردو دیاز من لجنة  مساء الخیر.  إدواردو دیاز:

ماذا یحدث إن لم نجد رئیًسا تنفیذیًا مناسًبا لھذه المؤسسة بحلول نھایة شھر  لة فرضیة.مسأ

 فما الخطة حینئٍذ؟ مارس؟

 

لقد َذكَّرني كریس  .2012حدث ذلك بالفعل خالل الفترة االنتقالیة لعام  نعم، ھذا صحیح.  جورج سادوسكي:

الرئیس التنفیذي المؤقت حتى جاء دیسیبان وراي بأن السید أكرم عطا هللا قد شغل منصب 

السید فادي في منتصف مارس تقریًبا، حسبما أعتقد، كما غادر السید رود بیكستورم في نھایة 

 لذا لیس ھناك داعي لكل ھذا القلق. یونیو.
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حیث كان رئیس فریق العمل بمؤسسة  ولقد كان لدینا فریق عمل قوي للغایة ومتمرس جیًدا.

ICANN مع أمثالھ، یشغل منصبھ باقتدار وقادًرا على التعامل مع مجریات ، كما ھو الحال

 الفترة المؤقتة.

 راي.     

 

باإلضافة إلى ذلك، لقد عرفت أن السید فادي قد ذكر حقیقة أنھ كان ھناك تخطیط لخالفة  أجل.  راي بلزاك:

قوي  وبالتالي، أصبحت االستمراریة أمر عدة مرات ھذا األسبوع. ICANNشاملة بمؤسسة 

 للغایة ینبغي االھتمام بھ.

وكما تعرفون، فإن الحقیقة التي ال مراء فیھا أنھ إذا مات الرئیس التنفیذي الیوم، فسنبحث عن 

 رئیس تنفیذي في منتصف الفترة االنتقالیة.

 

 شیرین.    جورج سادوسكي:

 

 مراكش، فسیكون متاًحا ألطولھناك نقطة أخرى تتمثل في قول السید فادي أنھ حتى بعد اجتماع   شیرین شلبي:

 لذا لن یختفي عن األنظار. فترة ممكنة قد نحتاجھ خاللھا للمساعدة في عملیة تعیین شخص آخر.

 شكًرا.

 

 وسنھتم بالجودة أكثر من السرعة. فجدولنا متفائل، ولكن إذا كان علینا التخفیض، فسنفعل. أجل.  جورج سادوسكي:

 سھ.وآمل أن ننجر األمرین في الوقت نف

 ھل ثمة أیة تعلیقات أخرى بشأن اللجنة؟

 نحن ننتظر. حسنًا. لیس بعد. نعم، ھل ھناك أیة أشخاص على قائمة االنتظار؟

 تفضل.
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أتحدث ھذه المرة بصفتي  إنھا لوري شولمان مرة أخرى. نعم، مرحبًا. ھل یمكنكم سماعي؟  لوري شولمان:

حقًا على  ICANNفسھ أن تركز مؤسسة أرى أنھ من التجدید والرائع في الوقت ن كامرأة.

 وأعتقد أن ذلك سیرسل رسالة قویة للغایة للعالم. إیجاد رئیسة تنفیذیة مؤھلة.

) وكان ھناك WSISلقد حضرت منذ عدة أسابیع منتدى القمة العالمیة لمجتمع المعلومات (

ترنت، حیث المزید من التركیز على مشاركة المرأة والفتیات في مساحة االسم وحوكمة اإلن

كي ترسل رسالة داعمة وإیجابیة للغایة للمرأة  ICANNأرى أنھا فرصة رائعة لمؤسسة 

 النشطة في نطاق مساحة االسم.

 

 --إًذا  شكًرا.    جورج سادوسكي:

 [تصفیق]

 خذھا. --نحن 

 

 شكرا جزیالً لِك، لوري.   ستیف كروكر:

 توجد مشكلة.ال  ربما یكون من المبھج أن تتولى المرأة القیادة.

 أوالً وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى الكفاءة والمعرفة، بغض النظر عن الجنس.

فما یمكنك فعلھ، وفي الحقیقة، كل شخص مھتم بھذا، یساعدنا على إیجاد مجموعة قویة من 

 تفضل. المرشحین.

 

 ھل ھناك أي شخص آخر باللجنة یرغب في التعلیق على ھذا األمر؟   جورج سادوسكي: 

 نا أؤید ما قالھ ستیف.أ
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نعم، لقد ذكَّرني رام بشيء ما قد ینبغي لكم معرفتھ، أنھ لم یتقدم أي فرد من مجلس اإلدارة لھذا  

حیث وقع جمیع أعضاء مجلس اإلدارة بیانات ساریة تفید بأنھم غیر مھتمین ولن  المنصب.

 خارجیین.لذا ھناك فرص متكافئة للمرشحین ال یتقدموا حتى لو ُطلِب منھم ذلك.

نوع من  إذ لم یكن ھناك المزید من األسئلة، فلست متأكًدا بشأن ذلك. أظن أننا قد انتھینا.

 ھل من أحد؟ َمن یود التعلیق؟ الفرص السابقة.

 أعتقد أن ھناك شخص ما یقترب من بعید.

 

 ینبغي أن تكون ھناك موسیقى مصاحبة لك أثناء قدومك إلى ھنا.    كریس دیسیبان:

 

أعتقد أنھ من الرائع طرح فكرة أن یكون الرئیس امرأة حیث الحظت أنھ  آفري دوریا. مرحًبا.  ریا:آفري دو

 إنھا لیست ھنا. كانت ھناك واحدة؟ --أي  لم تتواجد أیة امرأة من مجلس اإلدارة بلجنة البحث.

 

 رینالیا عضو بلجنة البحث.    جورج سادوسكي:

 

 وأنا مسرورة لسماع ذلك. یت إلى ھنا في وقت متأخر لذا لم أعرف ذلك.لقد أت شكًرا. حسًنا.    آفري دوریا:

وقلت أني جئت إلى ھنا في وقت متأخر وسمعت ما قلتھ عن دورھا باألمانة العامة، كمدیر 

 تنفیذي.

 واآلن، لقد بحثت قلیالً، فأنا لست محامًیا، بشركات والیة كالیفورنیا، وینبغي توافر رئیس.

الرئیس رئیًسا تنفیذًیا، وأتساءل ما إذا وضعت أیة اعتبارات للبحث عن  واآلن، حدث أن أصبح

نعم، یمكن أن یكون ھذا الشخص رئیًسا تنفیذیًا، ولكن في الغالب عندما تبحث عن  رئیس أم ال؟

رؤساء تنفیذیین، فأنت تبحث عن شخص لدیھ رؤیة، شخص لدیھ نظرة ثاقبة بشأن ما ترید 

وفي ھذه الحالة، أتساءل ما  التي ترید الشركة تنفیذھا بشأن العمل.الشركة إنجازه، والتغییرات 

إذا كان من األفضل التركیز حًقا على وظیفة الرئیس كرئیس تنفیذي أو كسكرتیر، فھو نوع من 
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وكما تعرفون، من خالل عملیة التصفیة، ھذا نوع من إتاحة الفرصة  إتاحة الفرصة لألفراد ھنا.

 لشخص لدیھ رویة.

 ًرا.شك     

 

إذا  التعلیق األول عن األمور النظریة. أعتقد أن ھناك تعلیقان على ما قد قیل. شكًرا لِك، أفري.  جورج سادوسكي:

كنت تعلن عن منصب رئیس تنفیذي، فسیتقدم األشخاص الذین یرغبون في أن یشغلوا مناصب 

رئیس ینطوي على كبار الرؤساء التنفیذیین بكبرى الشركات، وذلك إذا كنت تُعلن عن منصب 

 مجموعة محددة من الوظائف.

وكیف یرى  ویتعلق األمر اآلخر بكیفیة كتابتنا الوصف الوظیفي وكیفیة اختیارنا المرشح.

وھناك ثمة طریقة واحدة یمكننا من خاللھا المساعدة على  المرشح األھمیة الحقیقیة للوظیفة.

 كتابة الوصف بمثل ھذه الطریقة التي تعكس ما نرید.

ما الذي  ما مھمتنا؟ ماذا نرید أن نكون؟ من نحن كمؤسسة؟ ویُعد الفحص الذاتي جزًءا من ذلك:

وینبغي نقل ذلك بدقة شدیدة إلى المرشح من أجل تحدید ما إذا كان  یقع خارج اختصاصنا؟

 مناسًبا للوظیفة أم ال.

 ولكن، شكًرا جزیالً لك على االقتراح.     

 ن عن بعد یود التحدث؟براد، ھل ھناك أحد المشاركی

 

 جورج، لیس لدینا أیة أسئلة، ولكن ھناك تعلیق من طارق الذي دخل للتو.  براد وایت:

 "أقترح أنھ على مجلس اإلدارة النظر بعین االعتبار لھذه السمات عند اختیار الرئیس التنفیذي:

تي ال تھدف حجم المؤسسة وخبرة إدارة مؤسسة بھذا الحجم والخبرة في مجال المؤسسات ال

للربح والخبرة في إدارة عدة مواقع والخبرة المجتمعیة ذات الصلة والخبرة السابقة كرئیس 

 تنفیذي، والتي ربما تكون العنصر األھم.

 یقول شكراً لكم.
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 لم أَر النص، ال أعتقد ذلك. من لھ التعلیق؟ شكًرا جزیالً.  جورج سادوسكي:

 

 طارق.    براد وایت:

 

  شكًرا.    جورج سادوسكي:

 ھل ھناك أیة تعلیقات أخرى من أي شخص آخر بالغرفة، سواء كان من اللجنة أو الجمھور؟

 ستیف.     

 

 اسمحوا لي أن أرد على آخر تعلیق وما قالتھ آرفي.  ستیف كروكر:

أعتقد أن تفسیر مصطلح الرئیس التنفیذي قد یختلف، لذا أنا ال أرید التحدث عن العنوان، ولكن  

نحن نتحدث عن عدد  فیما یتعلق باألوصاف، ھناك مطلب ال یُنَكر یتعلق بخبرة اإلدارة الفعلیة.

 كبیر من األشخاص ومبلغ كبیر من المال وعدد ضخم من األجزاء المتحركة.

ولكن ھذا شيء أصبح في غایة الوضوح لنا خالل البحث السابق وأعتقد أننا  لیس ھذا كل شيء،

سنمضي قدًما، وقد تكون ھناك بعض المشكالت بشأن الرؤیة وقد تكون ھناك بعض المشكالت 

بشأن الجانب الداخلي مقابل الجانب الخارجي أو قد تكون ھناك بعض المشكالت بشأن نوع 

ولكن ھناك شرط أساسي فیما  یر مقابل االستقرار، وما إلى ذلك.الرؤساء التنفیذیین من حیث التغ

یتعلق بكل ھذا وھو ضرورة إیجاد رئیس تنفیذي یتمتع بقدرة راسخة على إدارة عملیة تزید 

 ملیون دوالر. 300ملیون دوالر كل عام وموظفین تزید رواتبھم عن  100عائداتھا ونفقاتھا عن 

 حیث یسھل خروج المؤسسات عن السیطرة. --إجراء ذلك  ونتعلم أھمیة ذلك فقط في حالة عدم

ولكنھ مطلب قوي، وسنبحث عن أشخاص ال  لذا ھذا شرط أساسي فحسب، نوع من األساس.

 یتمتعون بالمستوى المناسب من خبرة اإلدارة.
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 شیرین.    جورج سادوسكي:

 

حدیثة جًدا حیث تأسست عام في الحقیقة، إنھا مؤسسة  مؤسسة قدیمة جًدا. ICANNلیست   شیرین شلبي:

ولقد غیرت اإلدارة  عاًما؟ 18 ؟17 ، فھي ما زالت حدیثة العھد، فكم یبلغ عمرھا اآلن؟1998

 ھذا أمر عادي. وأسلوبھا فیما یتعلق بالرئیس التنفیذي عدة مرات.

فنحن محظوظون لشغل السید فادي، الرئیس التنفیذي الحالي المنصب ألنھ شخص دائم التغییر 

أن أقول أنھ قد غیر المؤسسة ونقلھا إلى مستوى مختلف، على الرغم من أن المھمة ال  وأود

 زالت كما ھي.

وأعتقد أننا نحتاج إلى نوع مختلف من الرؤساء التنفیذیین بعد انتقال السید فادي، شخص یبدو 

ى كمدیر حقیقي، حیث نحتاج إلى فترة من الھدوء، فترة من التوحد، فترة یركز في الكل عل

 وكما قال البعض، دع البقیة للمجتمع لفترة من الوقت. المھام الموكلة إلیھ.

فال یمكننا  نحتاج إلى إیجاد أنواع مختلفة من الرؤساء التنفیذیین. لذا نحتاج إلى إجراء ذلك.

 علینا أن نجد شخًصا مختلًفا. تكرار شخصیة السید فادي.

 شكًرا.     

 

 ن.شكًرا لك شیری    جورج سادوسكي:

 لذا اسمحوا لي أن أنھي بما یلي، ینبغي لكم أن تعدوا أنفسكم امتداًدا لعملیة البحث ومساعدتنا.

فیمكنكم مساعدتنا من خالل كتابة أیة تعلیقات لدیكم على  حیث یمكنكم مساعدتنا بطرق مختلفة.

نحتاجھ  كما یمكنكم مساعدتنا من خالل فھم ما عنوان البرید اإللكتروني الظاھر على الشاشة.

وسنكون شاكرین للغایة لدعمكم ومساعدتكم  وتحدید المرشحین للمشاركة في التجمع القوي.

كما سنحاول  وسنحاول إخباركم بقدر ما نستطیع. ومن ثم تقدیم تعقیباتكم لنا. بھذه الطرق.

فلدینا حاجز مرتفع علینا  إنجاز المھام على نحٍو جید ومحاولة الوصول إلى مرشحین ممتازین.

 ICANNاجتیازه، وسننجز عملنا بأفضل ما نستطیع وذلك إلیجاد شخص یمكنھ قیادة مؤسسة 

 مرحلة أخرى من النضج. --إلى بُعد جدید 

 براد؟     
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من فصل  لقد تناولنا ھذا في وقٍت سابق، ولكن قد تحتاج إلى تكراره. جورج، لدینا تعلیق.  براد وایت:

 جمعیة اإلنترنت في غامبیا.

 عن المؤھالت الشخصیة للرئیس التنفیذي، ماذا تتوقع من المرشحین المھتمین باألمر؟"بعیًدا 

 

 سأغیر مسار اللجنة من أجل ھذا األمر.  ھذا سؤال وجیھ.    جورج سادوسكي:

 

فھذا ھو سبب أننا سنضع قائمة بالمعاییر والمؤھالت  سأجیب عن ھذا األمر بسرعة شدیدة. راي بلزاك: 

  طلبنا تقدیم المجتمع مقترحاتھ.وھذا ھو سبب 

لذا إذا كان لدى ھذه المجموعة المعینة مؤھالت معینة فإننا نود أن نعرفھا، وینبغي لھا تقدیم 

 مقترحاتھا عبر البرید اإللكتروني.

 

 السؤال ھو، كما فھمت، ما المعاییر والمؤھالت األخرى التي تتوقعھا؟ حسًنا.  جورج سادوسكي:

 

 ال نعلم بعد.  متحدث غیر معروف: 

 

 ال نعرف اإلجابة بعد.    كریس دیسیبان:

 

 أردت شیرین أن ...    جورج سادوسكي:

 ھل ثمة أحد آخر؟     

 براد. حسًنا. --شكًرا  ال بأس.
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مؤسسة  فكرة مجنونة، ماذا بشأن تغییر الرئیس التنفیذي األوروبي؟ ورد ھذا من لوك سویفر.  براد وایت:

ICANN  على اتصال بأمین السجل في االتحاد األوروبي لذا یمكننا استخدام ھذه الموازنة

 لتعیین رئیس تنفیذي من المنطقة.

 

لیست ھناك ثمة مشكلة بشأن  ماذا بشأن رئیس تنفیذي أفریقي؟ ماذا بشأن رئیس تنفیذي أسیوي؟  جورج سادوسكي:

 تعیین أي منھما.

 

 إنھ سیكون من إحدى القارات بالتأكید. ننا أن نقول شیًئا واحًدا بال ریب.أعتقد أنھ یمك    كریس دیسیبان:

 

 ربما.    جورج سادوسكي:

في تمام الساعة  الجلسة التالیة المنعقدة بھذه الغرفة ھي منتدى مفتوح، فمتى یبدأ؟ شكراً جزیالً.

 .02:00في تمام الساعة  ؟02:00

 

وسنبدأ على الفور بشكل جزئي ألنھ یبدو أننا سنحظى باستراحة لطیفة ھنا، ونظًرا ألننا  نعم.  ستیف كروكر:

 لدینا جدول زمني ضیق بنھایة الیوم. 

 أین األصدقاء، فلتستعدوا. .2:00لذلك، في تمام الساعة 

  

 

 

 

 [نھایة التدوین النصي]
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