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 ملخص االستنتاجات
تقدم مجموعة عمل مراجعة المجلس مسودة االستنتاجات النهائية حول المسائل المتعلقة بمراجعة المستشارين 

 .ألجزاء التالية من هذا التقريريمكن إيجاد تفاصيل آاملة في ا. ICANNالخارجين لمجلس إدارة 

، وتوصي "تقليل حجم المجلس" 1تدرك مجموعة العمل تعقيد الموضوعات المرتبطة بالتوصية رقم  .1
سنوات  3ويجب إعادة النظر بالمسألة خالل . بعدم إجراء تقليص آبير لحجم المجلس في هذا الوقت

هذه المراجعة إلنتاج تحسينات  عندما يخصص الوقت الكافي للمبادرات األخرى الموصى بها في
 .ملموسة على فاعلية وفعالية المجلس

االنتقال إلى " 2وترى المجموعة أن المجلس يتحرك فعليًا نحو االتجاه المقترح في التوصية رقم  .2
 ".اجتماعات مجلس أقل ولكن أطول

ما أعاد تحديد عدد ، قام المجلس بإعادة هيكلة التكليف الخاص بلجانه الدائمة، آ2008ففي نهاية عام  .3
أي إجراء مطلوب في هذه " دمج لجان المجلس" 3ولم تذآر التوصية رقم . هذه اللجان ونطاق عملها

 .المرحلة

من خالل عمل لجنة " توسيع مهارات المجلس" 4ويتم بالفعل تناول األفكار الواردة في التوصية رقم  .4
مصممة خصيصا إلى جانب يتضمن هذا من بين أشياء أخرى جلسات تدريب . حكم المجلس
 .األساسية ICANNاجتماعات 

. بأنها معقدة" جعل عضوية المجلس أآثر استدامة" 5تتسم الموضوعات المذآورة في التوصية رقم  .5
وتوصي مجموعة العمل زيادة مدد المجلس إلى أربعة سنوات، بحيث تكون أخرى فترة خدمة 

 .للمديرين ثماني سنوات
م العام اآلتي من المستشارين المستقلين والمجتمع القتراح تعويض المديرين وتقّر مجموعة العمل بالدع

 .مع تعويض رئيس المجلس بأضعاف التعويض العادي الذي يحصل عليه المديرون
إال أنها تعي أنه قبل أي قرار للمجلس حول هذه المسألة، هنالك حاجة لدراسة وافية عن التعقيدات 

يوصى بإجراء مثل هذه الدراسة بتنسيق مع المستشار . نماذج للتعويضالقانونية والمالية الستحداث 
، BGCأو  SICثم سيطلب من المجلس تحديد ما إذا آانت اإلجراءات اإلضافية ستحال إلى . العام

 .بهدف إجراء التوصية النهائية للمجلس

المباشرة  وبعيدا عن مسألة التعويض، فهي تشدد على أهمية تعويض أعضاء المجلس عن النفقات
وهي تعي أن اللجنة ) مثال، التجهيزات المكتبية، تكاليف االتصاالت(المصاحبة لنشاطات المجلس 

 .  التنفيذية تعمل مع الموظفين لصياغة إجراء محدد لتعويض التكاليف
بناء ثقافة األداء المرتفع " 6وتعمل مجموعة العمل على دعم المبادرات المقترحة في التوصية رقم  .6

 ".ستوى المجلسعلى م

تقوية الترآيز اإلستراتيجي " 7آما تقوم مجموعة العمل بدعم المبادرات المقترحة في التوصية رقم  .7
 ".للمجلس

توضيح مسئوليات " 8وتعمل مجموعة العمل على دعم المبادرات المقترحة في التوصية رقم  .8
مما يبدو أمرًا غير ) االنتخابيةانتخاب مجلس مقبول لدى آل الدوائر ( ‘ ’fالمبادرةباستثناء " المجلس

 .ICANNعملي في سياق 
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 خلفية
 ICANNلـ  القوانين الداخليةبالمساءلة والشفافية والتحسين المستمر، تتطلب  ICANNآجزء من التزام 

عدا عن اللجنة االستشارية (لمنظمة داعمة، وآل لجنة استشارية مراجعة دورية لكل منظمة داعمة، آل مجلس 
الخاصة بمنظمة  األنظمة الداخليةمن  4، القسم 4آما هو محدد في المادة . ، ولجنة الترشيح)الحكومية

ICANN سير وفًقا لهذه المعايير والمقاييس حسب توجيهات مجلس الهدف من هذه المراجعة حتى ت"، فإن
وإذا آانت آذلك، فهل من ) 2(و ICANNما إذا آان لهذه المنظمة هدف دائم في هيكل ) 1(هو تحديد  -اإلدارة 

 ".المطلوب إجراء أي تغيير في الهيكل أو عمليات التشغيل لتحسين فعاليتها

مستقلون يتم اختيارهم بعد نشر طلب العرض استنادًا إلى يقوم بإجراء آل مراجعة مراجعون خارجيون 
. االختصاصات التي توضح بالتفصيل نطاق العمل وتعرض مجموعة من األسئلة التي يتعين اإلجابة عنها

وتتضمن عملية المراجعة التنظيمية فرصة لتلقي تعليقات الجمهور حول اختصاصات المراجعة، ونتائجها وأي 
 .توصية أخرى مقترحة

ورغم أن اللوائح لم تنص على مراجعة المجلس، إال أن مديري المجلس قد قرروا أنه سيكون من المالئم إجراء 
وقد قرر المجلس في  .مثل هذه المراجعة لتحديد الطرق التي يمكن من خاللها تحسين أداء المجلس بدرجة أآبر

 .ائمة المنظمات التي يجب مراجعتهاإدراج المجلس في ق 2006اجتماع ساو باولو الذي انعقد في ديسمبر 

، اتخذ المجلس قرارًا بتبني نموذج مجموعة عمل وذلك من أجل 2008وفي اجتماع باريس المنعقد في يونيو 
وللقيام بهذه المهمة، تستفيد مجموعة العمل من خبرة أعضاء المجلس الحاليين . تسهيل عملية المراجعة هذه

، ستيف جولدشتاين، توماس نارتن، راجاسيخار راماراج، )الرئيس(اتانو أمادو أبريل، روبرتو ج: والسابقين
ويجري دعم مجموعة العمل حاليًا من ِقبل مارآو لورنزو . ريتا رودين جونستون، و جان جاك سوبرينات

 .وباتريك شاري، المستشار المستقل) مدير المراجعة التنظيمية(

وقد تم اختيار مجموعة . طلب العرضوتم إعالن  اختصاصات، تم تطوير ICANNعبر التشاور مع مجتمع 
في  تقريرهموقام المراجعون بتقديم . ارجيةآولن آارتر وشرآاه إلجراء المراجعة الخ/ بوسطن االستشارية 

 . 2008العام الذي انعقد في القاهرة في نوفمبر  ICANNاجتماع منظمة 

فترة للتعليقات وباإلضافة إلى ذلك، تم فتح  .القاهرة ولتلقي تعليقات من المجتمع، ُعقدت مناقشة عامة في اجتماع
 . بالتفاعل مع نتائج وتوصيات المراجعة المستقلة ICANNللسماح ألعضاء مجتمع  العامة على اإلنترنت

يقات التي تم تلقيها أثناء العرض وفترة التعليقات العامة، وقد قامت مجموعة العمل بالنظر في التقرير والتعل
المنعقد في  ICANNتم عرضه في اجتماع منظمة  ،يرا مرحلياتقر للمشاورة عاموبناء على ذلك أصدرت

 ). 2009مارس (مكسيكو سيتي 

 تقرير مرحلي ثاني وبناء على التغذية الراجعة من التقريرالمرحلي األول والمناقشة المستفيضة تم إعداد
وقد تم الحصول على تغذية راجعة مفيدة من ورشة  .في سيدني 2009في يونيو  ICANNللمناقشة في اجتماع 

 .العمل العامة التي عقدت في اجتماع سيدني وقد أثرت هذه التغذية المناقشة داخل مجموعة العمل

عمل حول االستنتاجات والتوصيات التي صاغها تعكس مسودة التقرير هذه المواقف النهائية لمجموعة ال
وسوف يرسل هذا التقرير إلى لجنة التحسينات الهيكلية ثم ينشر للمالحظات  .المراجعون المستقلون في تقريرهم

 .وبعد استكماله سيحال إلى المجلس التخاذ إجراء .العامة
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 مالحظات عامة
صة المذآورة في تقرير المراجعة الخارجية، ترى مجموعة باإلضافة إلى التعليقات المقدمة حول التوصيات الخا

 .العمل أنه من الهام آذلك تناول بعض المالحظات العامة التي أثيرت خالل فترات التعليقات العامة حول التقرير

الخاصة لمنظمة " غير الربحية"أشارت بعض التعليقات إلى أن المراجعة الخارجية قد فشلت في فهم الطبيعة 
ICANN  ورسالتها، وأن المراجعين استندوا في بعض توصياتهم الرئيسية على المعايير الخاصة بمجالس
إال أنه وآما ذآرنا في نص تقرير المراجع الخارجي، تستفيد النتائج المذآورة في تقريره ". الربحية"الشرآات 

 .السواء على" غير الربحية"و" الربحية"من خبرته في مساعدة مجموعة آبيرة من المجالس 

ونموذج الحوآمة الفريد الخاص بها تختلف عن القيم ونماذج الحوآمة الخاصة  ICANNوالواقع أن قيم منظمة 
ولما آان ". غير الربحية"وعن تلك الخاصة بالكثير من المؤسسات " الربحية"بالشرآات واألعمال التجارية 

وبالنظر إلى هذه الطبيعة الفريدة التي  ICANNهدف عملية المراجعة يتمثل في تحسين أسلوب تشغيل مجلس 
، ترى مجموعة العمل مع ذلك أنه قد تكون هناك بعض الدروس المستفادة من ICANNتتسم بها منظمة 

 ".غير الربحية"أو " الربحية"المجالس األخرى، بغض النظر عن طبيعتها 

توصية من حيث الموضوع من  وعند التعامل مع تقرير المراجع الخارجي، قامت مجموعة العمل بقبول آل
 .بتنفيذها ICANNأجل تحديد ما إذا آانت مناسبة حتى تقوم منظمة 

 



    ICANN SICمجموعة عمل مراجعة مجلس 
 مسودة التقرير النهائي

 1.0النسخة  :اإلصدار
 2009سبتمبر  19 :آخر تحديث تم بتاريخ

 

 16 من 5صفحة 

 

 

 االستجابة لتوصيات المراجع المستقل

  :تقليل حجم المجلس: 1التوصية رقم 
 شخصًا بحد أقصى 15تقليل عدد أعضاء المجلس إلى : 1تقييم الخيار  )أ(

خبيرة من أعضاء ليسو في المجلس متواجدين لتقديم إعادة تحديد عمليات االرتباط آمجموعة  •
النصح للمديرين آما هو مطلوب وتطوير بروتوآول اتصال جديد لضمان التبادل المتكرر 

 .لآلراء
 .بحق ترشيح عضو أو عضوين مصوتين في المجلس ALACتزويد  •
 .من ثمانية إلى ستة NomCom تقليل عدد المديرين المزودين عبر عملية •
 .وآذلك للمجتمع الفني إن اعتبر ذلك ضروريا GACلـ ’ لمراقب‘ف واحد توفير منص •

تقليل حجم المجلس إلى النصف تقريبًا ليصل إلى تسع أشخاص لهم حق التصويت : 2تقييم الخيار  )ب(
 .باإلضافة إلى اثنين من المراقبين

 .ALACوربما واحد من  SO/ACsواحد من آل من  •
 . NomComأربعة من عملية  •
 .سالرئي •
 .والمجتمع الفني GACمراقب من آل من  •
أي أربعة من المنظمات (مراعاة الحفاظ على أن يكون أغلبية األعضاء من عملية لجنة الترشيح  •

 ).الداعمة واللجنة االستشارية العامة والرئيس وخمسة من لجنة الترشيح
مثال اجتماع رسمي عند على سبيل ال(البدء في عمليات االتصال بين المجلس والمجتمع التقني  )ج(

 ).اجتماع من االجتماعات العامة الثالثة

 

 .إن مسالة حجم المجلس صعبة جدا

ويعرض تقرير المراجعين الخارجيين رأيًا قويًا يقول بأنه ينبغي تقليل حجم المجلس من أجل زيادة فعاليته، 
 .ويشير إلى أن المجالس الكبيرة أآثر صعوبة بالفهم من المجالس الصغيرة

ويدرك أعضاء مجموعة العمل الصعوبات التي ينطوي عليها التعامل مع مجلس بالحجم الحالي، وبدأوا 
باستقصاء هذه المسألة بطرح سؤال هو هل سيساعد مجلس أصغر على تأدية المنظمة لمهمتها بشكل أفضل؟، 

 .ICANNإنه سؤال بحاجة لإلجابة عبر مراعاة عبء العمل الملقى على آاهل مجلس 

لى الرغم من أن فكرة مجلس أصغر تروق بشدة للكثيرين، إال أن مجموعة العمل بحاجة أيضًا إلى أن تؤآد فع
لنفسها ثانية أنه سيوجد عدد آاٍف من أعضاء المجلس للقيام على نحو فعال بتنفيذ العمل الذي يتطلبه آل من 

 .ICANNالطبيعة الخاصة ونموذج الحكم الفريد لـ 

لعمل المقاومة التي يبديها أعضاء المجتمع لتقليل حجم المجلس، وبسبب أهمية الطبيعية يعي أعضاء مجموعة ا
وتؤيد مجموعة . التمثيلية للمجلس والموضوعات المرتبطة بالتنوع الجغرافي والثقافي وتنوع أصحاب المصالح

وينتبه بعض أعضاء . وعالعمل بشدة الحاجة إلى استمرار هذا التنوع في المجلس، وتلتزم بالحفاظ على ذلك التن
 .مجموعة العمل بصفة خاصة إلى أهمية عملية لجنة الترشيح الالزمة لتوفير ذلك التوازن والتنوع

، فإنه ليس ICANNوتشير مجموعة العمل آذلك إلى أن المجلس، رغم أن أعضاءه قادمون من منظمات دعم 
واجب "أن على أعضاء المجلس ) 7، البند 6المادة (إن األنظمة الداخلية تصرح بكل وضوح . مجلسًا تمثيليًا
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وليس آممثلين للجهة التي اختارتهم، أو أصحاب العمل الذين  ICANNبالعمل وفق ما يرونه المصالح العليا لـ 
آمؤسسة عامة غير ربحية، يترجم ذلك  ICANNنظيم عالوة على ذلك، بقدر ت". وظفوهم، أو اية منظمة أخرى

 .، وتحديدا عالم مستخدمي اإلنترنتICANNالواجب بالعمل وفق المصالح العليا للجمهور الذي تخدمه 

، توصلت مجموعة العمل إلى ICANNبعد دراسة مستفيضة للنواحي المتعددة المتعلقة بحجم وترآيبة مجلس 
يصات الرئيسية لحجم المجلس آانت مبنية بشكل غير مالئم على ممارسات أن توصية المراجعين بتبني التقل

التنوع الثقافي : ال تنسجم بسهولة مع نموذج الشرآات لعدة أسباب، منها ICANNإن . قطاع الشرآات
 .ICANNوالجغرافي لقاعدة شرآائها؛ تعدد المهام الموآلة للمجلس؛ وطبيعة مهمة 

وينتج عن ذلك عبء . ICANNل حجم النشاطات الكبير الجاري حاليا في إضافة إلى ذلك، تعي مجموعة العم
وليس هذا بالوقت المالئم إلجراء . عمل آبير على المجلس، والمنظمات الداعمة واللجان االستشارية والموظفين

 .تغيير آبير مثل تقليص ملحوظ لحجم المجلس

، 4، 2التوصيات (جعون وأيدتها مجموعة العمل وتعتقد مجموعة العمل أن هنالك عدة إجراءات اقترحها المرا
 . من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على فعالية عمل المجلس) 8، 6، 5

من المتوقع ) انظر أدناه(، توصي مجموعة العمل هذه باتخاذ إجراء آخر 7وفيما يتعلق بتوصية المراجعين رقم 
 .المجلس أن يحمل تأثيرات إيجابية على عبء عمل

تدعو مجموعة العمل الرئيس التنفيذي باستقصاء الطريقة التي يتفاعل من خاللها الموظفون مع المجلس أخيرا، 
على شكل تقليل (إزاء مسائل يجب بحثها من قبل المجلس، وإلعداد إجراءات لخفض عبء العمل على المجلس 

للمرء أن يتوقع تقليص  في حالة نجاح هذه اإلجراءات، يمكن). مصاحب في عبء عمل الموظفين على األرجح
حجم المجلس دون تأثير ضار على قدرتهم في تأدية مهامه، وأن تكرار االجتماعات التي تتعامل مع عمل 

ICANN  الروتيني يمكن تقليلها، وأن باستطاعة المجلس صرف وقت أآبر للتعامل مع المسائل االستراتيجية
 .الجدية

آما توصي بإعادة . قليص آبير في حجم المجلس في هذا الوقتفي الختام، توصي مجموعة العمل بعد إجراء ت
بحث مسألة حجم المجلس بعد ثالثة أعوام، عندما يكون باإلمكان تقييم تأثيرات التغييرات األخرى المقترحة في 

 .هذه المراجعة

تم إقرار هذه التوصية بواسطة مجموعة العمل دون امتناع، وصوت واحد ضد ذلك وتصويت الجميع مع 
 .التوصية

 

طلبت لجنة التحسينات الهيكلية من مجموعة العمل تقييم مختلف الخيارات لتنفيذ التوصية الصادرة عن مجموعة 
 .إلشراك اثنين آخرين من مديري المجلس لزيادة التمثيل ALACعمل مراجعة 

أيد  .المجلسوقد ناقشت مجموعة عمل مراجعة المجلس هذه التوصية من منظور التأثير الذي ستحمله على 
بعض األعضاء التوصية، وآان آخرون راغبون بدعم بزيادة مقعد تصويت واحد فقط، وبقي آخرين مع الرأي 

 .القائل بعدم الحاجة لوجود مقاعد تصويت تمنح بصورة عامة في ضوء الطبيعة االستشارية للجنة

تمع آكل مقعد تصويت واحد وبعد نقاش واسع، صوتت غالبية مجموعة العمل مع التوصية بوجوب منح المج
 .ALACمحل المنصب الحالي الرتباط ) عند شغله(وسوف يحل مقعد التصويت هذا . في المجلس

  .وقد تم إرسال التوصية إلى لجنة التحسينات الهيكلية فعال ورحلت إلى مجموعة عمل مراجعة لجنة الترشيح

يجب أن تزازن بخفض وحدة واحدة من عدد ناقشت مجموعة العمل ما إذا آانت زيادة هذا المدير المصوت 
 . المديرين المعينين بواسطة لجنة الترشيح، وال توصي بتبني هذا اإلجراء
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تمثل االستنتاج من هذه  .آما أولت مجموعة العمل االهتمام باآللية التي يجب من خاللها تعيين هذا المدير
 .يار، حتى تعرض على المجلس للمصادقةوالمجتمع آكل استنباط عملية االخت ALACالمناقشة بأن على 

تتوقع مجموعة العمل   .والمجتمع آكل ALACويجب على عملية االختيار ضمان حصول التعيين على موافقة 
أن يتم تصميم عملية االختيار والمصادقة عليها وتنفيذها في الوقت المحدد حتى يتم تعيين المدير الجديد في 

 .2010االجتماع السنوي العام 

بالنظر إلى ممثلي العالقات، تدرك مجموعة العمل أنه يتم خدمتها جيدًا بكثير من الطرق من ِقبل األفراد الذين و
إال أنه وفي الوقت ذاته، يؤيد بعض أعضاء مجموعة العمل الرأي القائل بأن . يعملون حاليًا آممثلي عالقات

إذ تشير . مصالح ممثلي العالقات أنفسهم جيدًاالنموذج الحالي لممثلي العالقات ال يخدم مصالح المجلس أو 
مجموعة العمل على وجه الخصوص إلى أن تدفق المعلومات بين المجلس والمجموعات التي يمثلها ممثلو 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب على ممثلي العالقات حضور العديد من االجتماعات . العالقات ال يتم بالشكل األمثل
وقد تكون من العمليات األآثر فعالية وآفاءة النموذج الذي يتم فيه دعوة . بمجال تمثيلهمالتي لها صلة بعيدة جدًا 

ممثلي العالقات لحضور المناقشات في االجتماعات الخاصة ذات الصلة بمجال تمثيلهم فقط والتي يقدمون فيها 
القات بحاجة إلى االستمرار مع ذلك، يؤيد أعضاء آخرون بمجموعة العمل الرأي القائل بأن ممثلي الع. التقارير

والعملية التي لن يحضر فيها ممثلو العالقات سوى بعض االجتماعات فقط سوف . ليكونوا ذوي قيمة حقيقية
وتحرص مجموعة العمل بصفة خاصة على . تقطع هذا االستمرار وتقلل فعالية ممثلي العالقات والمجلس آكل

الحالية ال تعوق أو تقلل من التفاعالت المطلوبة بشدة بين ضمان أن أي تغيير في ترتيبات ممثلي العالقات 
 .المجلس والمجتمع الفني

في سياق وجهات النظر هذه، استنتجت مجموعة العمل أن ال ضرورة إلجراء تغيير على الترتيبات الحالية 
 .لتنسيق االرتباط في هذه المرحلة
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 :طولاالنتقال إلى اجتماعات مجلس أقل ولكن أ: 2التوصية رقم 
 .لمدة يومين، سوف ُتعقد ثالثة منها عقب االجتماعات العامة’ شخصية‘تقديم ست اجتماعات مجلس  )أ(

 .قطع المؤتمرات الهاتفية إال في حاالت خاصة )ب(

قبل آل اجتماع من اجتماعات المجلس مع آبار المديرين ’ بالحوارات غير الرسمية‘وضع جدول  )ج(
 .ت الهامةالتنفيذيين لمناقشة الموضوعا

 .بعد اجتماعات المجلس الدورية –إجراء تراجعين إستراتيجيين لمدة يوم واحد أو يومين  )د(

 .مراجعة الترتيبات الالزمة للموافقة بين االجتماعات على المسائل الحرجة )هـ(

طرح سؤال بصفة دائمة، بعد اجتماعات المجلس، وهو هل استغرق المجلس الوقت في ممارسة  )و(
 .أم أنه خاض بدرجة عميقة للغاية في مسائل اإلدارة – نشاطه

 

ترى مجموعة العمل أن المجلس يتحرك فعليًا نحو االتجاج المحدد في أولى هذه التوصيات، باعتبار أن المجلس 
 ).العامة ICANNحالتي تراجع وثالث جلسات في اجتماعات (يلتقي وجهًا لوجه خمس مرات سنويًا 

وعة العمل أنه ينبغي التوصية بتقليل عدد المؤتمرات اإللكترونية الشهرية التي ُتقام عن ومع ذلك، ال ترى مجم
إال أنه قد  .ففي حالة عدم استمرار هذه المؤتمرات، لن يتمكن المجلس من إنجاز أعباء العمل الحالية له .بعد

عن موضوع "ءات مكالمات تتواجد إمكانية لتحقيق استفادة أفضل من هذه المكالمات، مثًال، عن طريق إجرا
 .بدًال من اجتماعات المجلس العادية" واحد

، وتدرس لجنة )هـ 2(وقد انتقل المجلس فعليًا إلى دراسة الترتيبات الالزمة للموافقات العاجلة بين االجتماعات 
 .حوآمة المجلس في الوقت الحالي دور اللجنة التنفيذية في هذا الصدد

 .بشدة وترى أنها هامة للغاية من أجل تحسين أداء المجلس و 2رقم  وتؤيد مجموعة العمل التوصية
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 :لجان المجلس: 3التوصية رقم 
 .دمج لجنتي النظر في الشكاوى وتضارب المصالح في لجنة الحكم )أ(

إعادة تحديد نطاق لجنة الحكم لدمج جميع المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية، تضارب المصالح،  )ب(
 . تكليف هذه اللجنة بمهمة تحديد المهارات والخبرة المطلوبة في المجلس. ر والنزاهةإعادة النظ

إعادة تعريف حدود لجنة المراجعة حتى تضم اإلشراف على شرعية عملية الميزانية والجوانب  )ج(
 .الرئيسية األخرى للجنة المالية الحالية

 . قطع التمويل واللجان التنفيذية )د(

 .تأسيس لجنة المخاطر بالمجلسالتفكير في  )هـ(

من خالل فقرات واضحة بهدف التعامل مع  لجان مؤقتة) ولكن الى حٍد ضئيل(التفكير في تأسيس  )و(
 .JPAمثل سؤون  -المواضيع الهامة 

تقليل حجم لجان المجلس إلى ثالثة أو أربعة أعضاء لديهم إدارة يحضرون من خالل توجيه الدعوة   )ز(
 .لهم

لمسئوليات من أجل وضع جدول أعمال المجلس الخاص بالرئيس، ونائب الرئيس تخصيص ا )ح(
 ).أعضاء مجلس آخرين قادرين على إضافة بنود إذا أرادوا ذلك(بالتشاور مع 

 

في حين أن إعادة هيكلة تكليف اللجان الدائمة للمجلس قد تم تناولها بالفعل من جانب المجلس في قراراته 
يتم حاليًا تناول التوصيات األخرى ذات الطبيعة اإلجرائية من جانب لجنة  ،2008نوفمبر  7الصادرة بتاريخ
 حوآمة المجلس 

إذ : عملهاقام المجلس بإعادة هيكلة عدد لجانه الدائمة ونطاق  2008في اجتماعه المنعقد في القاهرة في نوفمبر 
دخلت لجان تضارب المصالح والنظر في الشكاوى تحت مظلة لجنة حوآمة المجلس، آما تم تقليل حجم اللجنة 

 .التنفيذي والحد من نطاق عملها عن الحالة السابقة

للتنسيق والتوفيق بين آل المراجعات (لجنة التحسينات الهيكلية  :وقد تم تأسيس بعض اللجان الجديدة أيضًا
لإلشراف على تخطيط اجتماعات (، ولجنة المشارآة العامة )ICANNلة للهياآيل الرئيسية لمنظمة المستق

لإلشراف ( IANAلجنة  ،)، والرد على التساؤالت واالقتراحات المقدمة من الجمهور، إلخICANNمنظمة 
جابتها واست ICANNلإلشراف على وتنسيق استيعاب منظمة (ولجنة المخاطر ) IANAعلى إدارة وظيفة 

 ).لفئات عديدة من المخاطر التي تواجه المؤسسة

، تبنت لجنة حكم المجلس ممارسة تحدد من عضوية اللجنة بثالثة أو أربعة مديرين )هـ( 3فيما يتعلق بالتوصية 
 .بهدف عدم اضطرار أي مدير للعمل في أآثر من لجنتين) بما في ذلك ممثلي العالقات(

من  3م القيام بأي إجراءات أخرى في الوقت الحالي استجابًة للتوصية رقم وترى مجموعة العمل أنه ال يلز
 .تقرير المراجع المستقل



    ICANN SICمجموعة عمل مراجعة مجلس 
 مسودة التقرير النهائي

 1.0النسخة  :اإلصدار
 2009سبتمبر  19 :آخر تحديث تم بتاريخ

 

 16 من 10صفحة 

 

 

 :توسيع مهارات المجلس: 4التوصية رقم 
 -تحديد خليط المهارة والخبرة واالستقالل من الناحية الرسمية الالزم لقيام المجلس بعمله بشكل فعال )أ(

 .على المدى القصير والمدى الطويل

 .إيجاد رؤية للفجوات الرئيسية الموجودة في المهارات التي ينبغي سدها )ب(

ورئيس لجنة الحوآمة من الناحية الرسمية آجزء من عملية لجنة  ICANNتحديد مشارآة رئيس  )ج(
 .الترشيح من أجل اختيار مديرين جدد للمجلس

في المناقشة حول خليط المهارات وضع عملية لمشارآة المنظمات الداعمة واللجنة االستشارية  )د(
 .المطلوبة

 .تقديم تدريب فيما يتعلق بمسئوليات المدير لجميع أعضاء المجلس )هـ(

 .عن هذا العام’ التعلم‘تشجيع آل مدير من المديرين على ترشيح مجال من مجاالت  )و(

لس على العشاء توجيه دعوة لمديري الشرآات البارزين بين الحين واآلخر لحضور اجتماع المج )ز(
 .’دور المدير‘للتحدث حول 

 

 .ب، من جانب لجنة حوآمة المجلس4أ و4يتم حاليًا دراسة هذه التوصية، والسيما الخيارين 

ج، تؤيد مجموعة العمل الرأي القائل بأنه من المناسب والمفيد أن يقوم رئيس المجلس بعقد اجتماع 4بالنظر إلى 
ل مناقشة احتياجات المهارات للمجلس، وتوضح مجموعة العمل أن هذا رسمي مع رئيس لجنة الترشيح من أج
 .االتصال غير الرسمي يحدث بالفعل

ينبغي أن ُتجرى مناقشة رسمية بين الرؤساء بعد مناقشة مجلس آاملة حول مهارات المجلس الضرورية، ويجب 
هذه العملية، ال تكون هناك  في حالة اتباع .على رئيس المجلس أن يعلن عن موقف المجلس حيال ذلك األمر

 .حاجة ألن يجتمع رئيس لجنة حوآمة المجلس مع رئيس لجنة الترشيح

د، تقر مجموعة العمل بقيمة الحصول على مدخالت من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية 4فيما يخص 
ر رسمية للحصول على إال أن مجموعة العمل ترى قيمة ضئيلة في إنشاء عملية أآث. في عملية لجنة الترشيح

وتلقى المنظمات الداعمة واللجان االستشارية التشجيع إلعداد مقترحات بطرق يمن من خاللها . هذه المدخالت
وبالمثل، يجب تسليم المقترحات للجنة حكم . دمج مدخالتها بشكل أآثر فاعلية في اعتبارات لجنة الترشيح

 .المجلس للنظر فيها

و، ولكنها تنّوه عن أن بعض التعليقات التي تم تلقيها خالل عملية المشاورة 4هـ و4وتؤيد مجموعة العمل 
ويتم توفير التدريب على . بتقديم التدريب لمديريها ICANNتتساءل عما إذا آان من المناسب أن تقوم منظمة 

جيين التنصيب ألعضاء المجلس الجدد وقد تم اإلعداد للتدريب على المهارات الخاصة بواسطة خبراء خار
ينبغي . تقترح مجموعة العمل مراجعة هذه الممارسات وتعزيزها. ICANNللمديرين المقربين من اجتماعات 

على المجلس آذلك تنفيذ عملية يقوم خاللها أعضاء المجلس بتحديد المجاالت التي يرغبون في الحصول على 
 .وظائف المجلس مثل المالية تدريبات إضافية فيها، والسيما تلك االحتياجات التي ُتعتبر من صميم

وتقوم لجنة حوآمة المجلس حاليًا بتقييم احتياجات التدريب للمديرين، وتطلب مجموعة العمل من لجنة حوآمة 
 .المجلس بالنظر بعين االعتبار في هذه النتائج
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 :جعل عضوية المجلس أآثر استدامة: 5التوصية رقم 
متوسط المدة التي يقضيها أعضاء المجلس في الخدمة من  الحفاظ على سقف للوالية ولكن مع زيادة )أ(

 .خالل مدة سقف الوالية من مدتين آل منها ثالثة سنوات إلى مدتين آل منها أربع سنوات
 ]خطأ واقعي، إن سقف الوالية الحالي هو ثالث مدد، ثالث سنوات لكل منها :مالحظة[

يس دور رفيع لسكرتير الشرآة لتعزيز التقديم االستثمار في مزيد من دعم المجلس بما يتضمن تأس )ب(
 .السكرتاري ألعضاء المجلس/الحالي للدعم اللوجستي

التخلي عن القرارات الشاملة الجتماعات المجلس من أجل ملخصات المناقشات وسجل المناقشات   )ج(
 .والطلبات

 .’قائمة مجلس‘مراجعة القيمة والحاجة إلى   )د(

مجلس من خالل تخصيص جميع ملحقات الوثائق وأوراق المعلومات إلى جزء تقليل حجم أوراق ال  )هـ(
 .منفصل من موقع اإلنترنت اآلمن الحالي

وضع عمليات تفويض أآثر وضوحًا وشموًال لإلدارة وتوثيق هذه العمليات بوجه عام في ميثاق  )و(
 )).أ(المثال المرفق آالملحق (حوآمة المجلس 

. المجلس حيث ُيدفع للرئيس ضعف المديرين اآلخرين بمقدار مرتين ونصفتقديم نظام دفع ألعضاء  )ز(
 .دوالر لرئيس المجلس 150000دوالر ألعضاء المجلس و 50000تحري األرقام لحوالي 

تقييم ما إذا آانت أية دفعة إضافية مبررة لرؤساء اللجان إضافة للتأثيرات المترابطة لمنظمات  )ح(
 .األخرى ICANNمجتمع 

 

 4، تتفق مجموعة العمل مع النقاش بأن الطول الحالي لوالية أعضاء المجلس يجب أن تزيد إلى )أ(يخص  فيما
وبالنسبة للمديرين المعينين عبر عملية لجنة الترشيح، يجب أن يكون أقصى عدد من المدد فترتين من . سنوات

 . سنوات 4

مع تقاعد المديرين، وتنص ان على المديرين  الداخلية تشتمل سلفا على إجراءات للتعامل ICANNإن قوانين 
توصي مجموعة العمل أنه، باستثناء الظروف . الراغبين بالتقاعد قبل نهاية والياتهم تقديم إشعار بذلك

االستثنائية، يجب على المديرين تقديم إشعار نوايا لالستقالة مبكرا خالل وقت آافي لعملية لجنة الترشيح بحيث 
 .لتتمكن من تحديد بدي

آما توصي المجموعة بزيادة والية ممثلي العالقات بنفس طول مدة والية المديرين المصوتين، مع االستثناءات 
 :التالية

؛ إن مبدأ التداول الحالي الذي يحكم اختيار ممثلي العالقات لدى )TLG(مجموعة االرتباط التقني  •
TLG  يجعل من االستحالة زيادة مدة ممثل عالقاتTLG  وات؛سن 4إلى 

مدة والية (؛ إن اإلجراءات الحالية وممارسات العمل لهذه اللجنة )GAC(اللجنة االستشارية الحكومية  •
قد تقترح الحفاظ على طول ) من عامين للرئيس، مع ممارسة رئيس اللجنة لتنسيق ارتباط المجلس

جموعة عمل اللجنة م/ المدة الحالي، وهي مسألة قد ترغب اللجنة االستشارية والمجلس المؤسس حديثا
 . االستشارية في تقييمها حتى ينظر بها المجلس

وفي خضم بحث استدامة عضوية المجلس، تعتقد مجموعة العمل أنه يجب إيالء اهتمام لتوقيت تعيينات  
 يعين المديرون بواسطة(إن الترتيبات الحالية مع حدوث التعيينات في أوقات مختلفة من السنة . المجلس
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تعتبر من  )داعمة عند منتصف العام، ويعني المديرون أيضا بواسطة لجنة الترشيح في الربع الثالثالمنظمات ال
وجهة نظر بعض أعضاء مجموعة العمل غير مثلى نظرا لوجود عمليتين مستقلتين يتم من خاللها تنصيب 

جنسين والتوازن مثال توازن ال(إن من شأن ذلك أن يجعل عملية الحصول على تمثيل فعال . أعضاء المجلس
يؤيد أعضاء آخرون بمجموعة العمل الرأي القائل بأن الترتيبات الحالية مناسبة وتقدم . أآثر تعقيدا) الجغرافي

 . طريقة أسلس ألعضاء المجلس الجدد من طريقة تعيين جميع األعضاء الجدد في نفس الوقت

ية، مع تنصيب جميع المديرين الجدد في في ضوء هذه اآلراء، توصي مجموعة العمل بإبقاء الترتيبات الحال
أعني اجتماع نصف السنة لمن عينتهم المنظمة الداعمة، واالجتماع السنوي العام لمن ( ICANNاجتماع لـ 

 .، من أجل تسهيل انتقالهم)عينتهم لجنة الترشيح

جس بسبب االستقالة أو قامت مجموعة العمل بتحليل أحكام القوانين الداخلية الحالية التي تحكم ملء شواغر المل
 ). الشواغر: فيما بعد(الفسخ قبل نهاية المدة 

وهي تعتقد ان األحكام المحددة يجب أن تضاف إلى نواحي الحكم مثل طول المدة للمدير المستبدل، الموعد 
في حال وجود شاغر لمدير (النهائي لملء الشاغر، وتحديد طلب لجنة الترشيح المسؤول عن ملء الشاغر 

وسوف يتشاور رئيس مجموعة العمل مع المستشار العام من أجل صياغة توصية ). من لجنة الترشيح منتخب
 .بهذا الخصوص في النسخة األخيرة من مسودة التقرير

، ترى مجموعة العمل أنه قد تم اتخاذ خطوات ملحوظة بالفعل في هذا االتجاه، منها )ب(وفيما يتعلق بالنقطة 
وسوف يسمح المجلس بأن تسري الترتيبات الجديدة بالكامل وأن تتم . وظفي المجلستعيين مسؤول رفيع لدعم م

 .مراقبة هذا الموضوع بمرور الوقت

التي تم تعديلها  -، ترى مجموعة العمل أن الصيغة الحالية لمحاضر جلسات اجتماعات المجلس)ج(فيما يتعلق بـ 
ويمكن إعادة تقييم مالءمة صيغتها في المستقبل . ليال تحتاج إلى مزيد من التغييرات في الوقت الحا -مؤخرا
 .القريب

، تدرك مجموعة العمل أن المسائل المتعلقة بتعويض مديري المجلس متعددة األوجه وتتطلب )و(وفيما يخص 
 . انتباها دقيقا

في جذبها  ICANNيتمثل أحد األسباب المنطقية وراء تعويض أعضاء المجلس في أن يتيح ذلك لمنظمة 
ويؤيد بعض أعضاء مجموعة العمل الرأي القائل بأن منظمة . مستمر ألعضاء مجلس من العيار الثقيلال

ICANN  ال يمكنها االعتماد على أعضاء المجلس المتطوعين على المدى الطويل، وعلى ذلك سوف يكون
د بعض أعضاء وإضافة إلى ذلك، يؤي. وجود أحد أشكال التعويض ضروريًا على المدى المتوسط إلى الطويل

من جذب أعضاء المجلس  ICANNمجموعة العمل الرأي القائل بأنه إذا آان يجب أن تتمكن منظمة 
إلى ما بعد مستوى  ICANNالمطلوبة للمساعدة في االنتقال بمنظمة " بالقوة النارية"المستقبليين الذين يتمتعون 

JPAيرى آخرون أن منظمة . ولة على األقل، فيجب أن تكون قادرة على تقديم بعض مبالغ التعويض المعق
ICANN  ينبغي أن تكون قادرة دومًا على جذب أعضاء متطوعين رفيعي المستوى بفضل العمل الهام والممتع

بل إنهم يرون أن التعويض قد يجذب األشخاص الذين ال يتمتعون بالضرورة . الذي يقوم به أعضاء المجلس
، ولكنهم بدًال من ذلك يبحثون عن وسيلة لتحقيق المزيد DNSأو فهم بالمؤهالت الالزمة للتواجد في المجلس 

 .من المكاسب

تقّر مجموعة العمل بأن اقتراح المراجعين الخارجيين بتعويض مديري المجلس قد تم تأآيده آذلك عن طريق 
 بتفويض إجرائها لمؤسسة واطسون وايت، والتي تقدم بعض األرقام ICANNدراسة إضافية قامت منظمة 

آما تشير المجموعة أيضًا . الممكنة للتعويض استنادًا إلى قياس ومقارنة الممارسات في عدد متنوع من المجالس
إلى التأييد اإلجماعي تقريبًا القتراح تعويض مديري المجلس في التعليقات الواردة من أعضاء المجتمع خالل 

 . العروض التقديمية وخالل فترتي التعليقات العامة

موعة العمل تعي أن استحداث نماذج للتعويض عن الخدمات ألعضاء المجلس قد يكون لها دالالت لكن مج 
لذا فإنها تشدد على أنه قبل أي قرار للمجلس حول هذه المسألة، هنالك حاجة لدراسة وافية عن . قانونية ومالية
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لعمل بأن يجري المستشار العام لذا توصي مجموعة ا. التعقيدات القانونية والمالية الستحداث نماذج للتعويض
أو  SICثم سيطلب من المجلس تحديد ما إذا آانت اإلجراءات اإلضافية ستحال إلى . الدراسة دون تأخير

BGCبهدف إجراء التوصية النهائية للمجلس ،. 

ي تعويض بعيدًا عن اعتبارات دفع المكافآت نظير الخدمات، يؤيد أعضاء مجموعة العمل الفكرة القائلة بأنه ينبغ
وينبغي أال يغطي ذلك تكاليف السفر . أعضاء المجلس نظير جميع التكاليف المرتبطة بدورهم في المجلس

والتكاليف المرتبطة به فحسب، وإنما يجب أن يغطي آذلك تكاليف المكالمات الهاتفية والمستهلكات والنفقات 
وهي تعي أن اللجنة التنفيذية تعمل مع  .األخرى التي يتكبدها األعضاء مباشرة خالل االضطالع بأدوارهم

 .الموظفين لصياغة إجراء محدد لتعويض التكاليف
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 : على مستوى المجلس’ األداء المرتفع‘بناء ثقافة  :6التوصية رقم 
تقديم تقييم األداء الشخصي لجميع أعضاء المجلس استنادًا إلى عملية مراجعة بسيطة مشابهة يتم  )أ(

 .إجراؤها آل عامين

 .مراجعة عملية تقييم أداء الرئيس )ب(

 .بشكل منتظم ICANNإيجاد طرق الختبار قيم واتجاهات موظفي   )ج(

 .، والخصوصية واستجابات االستبيان المتعارضة في المجلس’الموضوعات السيئة‘مناقشة   )د(

 

ه األفكار في الوقت آما يتم العمل بمعظم هذ. 6تدعم مجموعة العمل المبادرات المقترحة في التوصية رقم 
وفيما يتعلق بتحديد المواقع الموضحة أدناه، تدرك مجموعة العمل مدى العالقة الوثيقة  .الحالي في لجان المجلس

 .7و 4وتلك األفكار المتضمنة في التوصيات  6بين األفكار التي تمت مناقشتها هنا في التوصية رقم 

لجنة حكم المجلس، احتفظ المجلس بدعم خارجي في أغسطس أ اهتماما مرآزا، وبعد توصية 6تتلقى التوصية 
وسوف يواصل المجلس ولجنة . إلجراء تقييمات على اإلنترنت بواسطة أعضاء المجلس ورئيسه 2009

 .حوآمة المجلس مناقشاتهما حول هذا الموضوع لتحديد أفضل طريقة للمضي قدمًا

العمل والمجلس بشكلٍٍ عام مدى الحاجة إلى تحسين ب، يدرك آل من مجموعة 6أما فيما يتعلق بالتوصية رقم 
وتعمل لجنة التعويضات حاليا على ذلك عبر وضع أهداف خطية لألداء ومقاييس مصاحبة للتقييم . هذه العملية

 .الرئيس/بالتشاور مع الرئيس التنفيذي

ن القيام به على أآمل ويدرك أعضاء مجموعة العمل أن هذا األمر يمك. أ بقوة6وتؤيد مجموعة العمل التوصية 
وهناك عدد متاح من هذه . وجه من خالل تكليف اإلدارة بمهام إجراء مسح مناسب على الموظفين آكل

وتقترح مجموعة العمل أن يقوم المجلس بمناقشة هذا الموضوع مع آبار المديرين لالتفاق حول . األدوات
 .أسلوب مناسب

وتقترح مجموعة العمل أن أفضل . د6إثارتها في التوصية رقم آما يعي المجلس بالفعل الموضوعات التي تمت 
 .طريقة للمضي قدمًا هي أن يواصل المجلس المناقشات حول هذه الموضوعات على مدار الشهور القادمة



    ICANN SICمجموعة عمل مراجعة مجلس 
 مسودة التقرير النهائي

 1.0النسخة  :اإلصدار
 2009سبتمبر  19 :آخر تحديث تم بتاريخ

 

 16 من 15صفحة 

 

 

 :للمجلس’ االستراتيجي‘تقوية الترآيز : 7التوصية رقم 
أجل مناقشة إذا ما آان المجلس من ) عدة مرات سنويًا(تخصيص وقت معين بعد اجتماع المجلس   )أ(

 .سيشارك بدرجة أآبر في التفاصيل التي ينبغي أن ُتترك لإلدارة من عدمه

ومناقشة هذه  ICANNالقيام سنويًا بتحديد الموضوعات الخمسة األآثر أهمية التي تواجه   )ب(
 .الموضوعات مناقشة منتظمة وشاملة في جدول أعمال اجتماعات المجلس

 .تبع وقت المجلس المستغرق في موضوعات اإلستراتيجية والسياسة والتشغيلتقدير وت  )ج(

 .البدء في عملية تقييم شديدة لألعمال التي تم إنجازها في المجلس للتأآد مما يمكن تفويض اإلدارة به )د(
وضع جدول مواعيد إلجراء محادثة واحدة أو سلسلة من المحادثات بين المجلس ومجموعة اإلدارة 

 .شة اآلراء المتعلقة باألدوار الخاصةلمناق

 

. هو ما يتم بالفعل على مستوى المجلس 7ترى مجموعة العمل أن مناقشة األفكار المتضمنة في التوصية رقم 
 .ومع ذلك، هناك جوانب تتعلق بالعناصرالخاصة بالتوصيات التي تستحق تناولها هنا

أ وتدرك أنه غالبًا ما يكون هناك إغراء 7التوصية رقم  وتؤيد مجموعة العمل بشدة الفكرة التي تنطوي عليها
. أمام المجلس للخوض أآثر من الالزم في تفاصيل النفقات المتعلقة بالحفاظ على ترآيز إستراتيجي بدرجة أآبر
. وسوف يكون االهتمام المنتظم بطريقة تخصيص وقت المجلس اهتمامًا وحيد االتجاه للحفاظ على ترآيز مناسب

طبيعة عمل  -، تثير هذه التوصية آذلك موضوعًا أآثر عمقًا في عقول أعضاء مجموعة العمل ومع ذلك
المجلس المتعلقة بطبيعة عمل اإلدارة والطريقة التي من خاللها يتم تفويض الموظفين للقيام بالعمل ثم مراقبته 

 . من جانب المجلس

العملية بوضوٍح أآثر من خالل قيام المجلس  تقترح مجموعة العمل أن يتم تكليف لجنة حكم المجلس بتحديد
بتفويض اإلدارة للقيام بالعمل وبالتالي مراقبة نتيجة هذا التفويض، وتشير إلى أن لجنة حكم المجلس تعمل حاليًا 

وتؤيد مجموعة العمل هذا النهج . على تحديد أفضل التعريفات فيما يتعلق بعمل المجلس وعمل الموظفين
 .نة حوآمة المجلس آذلك في المستويات المناسبة لدعم الموظفين فيما يتعلق بنشاط المجلسوتطالب بأن تفكر لج

ب وتقر بأن المحادثات الالزمة إليجاد فهم مشترك حول أولويات 7آما تدعم مجموعة العمل التوصية رقم 
شغيل التي عملية تخطيط ثابتة تتضمن خطط اإلستراتيجية والت ICANNوتمتلك . المجلس سوف تكون مفيدة

آكل وال تزال  ICANNومع ذلك، ترى مجموعة العمل أن هذه الوثائق تعكس خطط مجتمع . تحدد األولويات
هناك حاجة إلى إيجاد اتفاق حول طاولة مجلس اإلدارة التي يجب أن يرآز حولها المجلس جهوده بشكل مناسب 

 .وبأقصى درجة ممكنة

ج، يخشى بعض أعضاء مجموعة العمل من 7قصود من التوصية وفي الوقت الذي تؤيد فيه مجموعة العمل الم
في حين يرى آخرون أن . أن الجهود المطلوبة لجمع البيانات ذات الصلة قد تفوق الفائدة من وراء تحليل النتائج

إجراء محادثة بسيطة على نهاية آل اجتماع من اجتماعات المجلس سيكون آافيًا لتوفير التحسين والترآيز في 
 لمجالهذا ا

حيث ترى مجموعة العمل أن المحادثات بين المجلس واإلدارة العليا تشكل أهمية . د7إن هنالك دعم للتوصية 
 .وتؤيد مجموعة العمل تنفيذ هذه التوصية. آبيرة ويجب تحسينها
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البدء ببرنامج من المناقشات التي تبحث في . توضيح مسئوليات المجلس: 8التوصية رقم 
 :ليةاالقتراحات التا

 أو اإلنترنت؟/و ICANNنفسها، مجتمع  ICANNإلى  -، ICANNاالتفاق على مسئولية مجلس  )أ(

 .للمجلس وليس للمنظمات الراعية ICANNالتأآيد على أن يكون والء مديري  )ب(

 . دعم المقترحات من أجل عملية إقالة المجلس لكن مع ضمان ارتفاع الحاجز )ج(

حيث يتم  ICANNلمحتملة في دور مجلس اإلدارة الذي يحكم مجتمع مناقشة مشاآل التعارض ا )د(
عبر لجنة (االتفاق على أن الدور الرئيسي للمديرين المستقلين . تعيين أعضائها الذين يتولون العمل

 .يتمثل في ضمان أن يستمر المجلس في أداء دوره دون وجود حل وسط) الترشيح

الموظفين الذين يعملون برواتب والمتطوعين وتكوين رؤية لما  مناقشة تقسيم العمل المستقبلي بين )هـ(
 .سيكون عليه هذا األمر خالل خمس سنوات

األخذ بعين االعتبار المسألة المتعلقة باجتماع مجموعات أصحاب المصالح لتعين مجلس مقبول منهم  )و(
 .بدًال من تعيين ممثليهم في المجلس مباشرًة -جميعًا

 

، تتسم مجموعة العمل بأنها مؤيدة لجميع التوصيات المتضمنة في هذا )انظر أدناه(و 8رقم باستثناء التوصية 
ويتم بالفعل تناول موضوع والء أعضاء المجلس الذي . تتحرك بالفعل في هذا االتجاه ICANNالقسم وترى أن 

المناقشات التي تتم  ب من خالل التوجيه الذي يتلقاه أعضاء المجلس ومن خالل8تمت إثارته في التوصية رقم 
 .على طاولة مجلس اإلدارة

رغم ضرورة (ج 8ويتخذ المجلس بالفعل خطوات نحو تناول الموضوعات التي تمت إثارتها في التوصية رقم 
 ).اء المزيد من التحليل القانونيإجر

 قواعد السلوكد و8آما تقوم لجنة حكم المجلس بالفعل بتناول الموضوعات التي تمت إثارتها في التوصية رقم 
التي تعالج التزام المديرين هذا بشكل  سياسة تعارض المصالحالتي تم تبنيها حديثا ألعضاء المجلس وآذلك 

 .منصف

و غير عملية 8وبعد مناقشة نماذج بديلة مختلفة وبعد المشاورة مع المجتمع، ترى مجموعة العمل أن التوصية 
 .الحالية ICANNفي بيئة 

 


