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 خلفية .1
. مراجعة اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ICANNة،، تتولى آجزء من برنامج المراجعات التنظيمي

)SSAC( , تقديم النصيحة لمجتمعICANN  والمجلس بشأن األحداث ذات الصلة بأمان وتكامل عمليات

على سبيل المثال، األمور (ور المتعلقة بالتشغيل وهذا األمر يتضمن األم 1. تخصيص أسماء وعناوين اإلنترنت

مثل األمور المتعلقة بتحديد العناوين (واألمور اإلدارية ) التي تتعلق بالتشغيل الصحيح والكفء لنظام اسم الجذر

). WHOISمثل األمور المتعلقة بالسجل وخدمات المسجل مثل (وأمور التسجيل ) وتخصيص أرقام اإلنترنت

في تقييم التهديدات المستمرة وتحليل المخاطر لخدمات تسمية اإلنترنت وعنونة مواقع  SSACتشترك لجنة 

 .بناًء على ذلك ICANNالخدمة لتحديد موقع التهديدات الرئيسية لألمان واالستقرار مع تقديم النصح لمجتمع 

ى ضمان اختبار لإلصالحات المستمرة، آما تهدف إل ICANNتعد المراجعات التنظيمية جزًءا من برنامج 
، مع دعم من المستشارين الخارجيين والمستقلين ICANNمعمق لدور وعملية الهياآل األساسية لمنظمة 

  .المختصين
راجعة حتى الهدف من هذه الم"، فإن ICANNالخاصة بمنظمة  اللوائحمن  4، القسم 4آما هو محدد في المادة 

ما إذا آان لهذه المنظمة ) 1(هو تحديد  -تسير وفًقا لهذه المعايير والمقاييس حسب توجيهات مجلس اإلدارة 
مليات وإذا آانت آذلك، فهل من المطلوب إجراء أي تغيير في الهيكل أو ع) 2(و ICANNهدف دائم في هيكل 

 ".التشغيل لتحسين فعاليتها
، وهي لجنة دائمة في )SIC(اجعة التنظيمية بواسطة لجنة التحسينات الهيكلية يتم اإلشراف على عمليات المر

 . مخولة بغعداد مجموعات عمل محددة لكل مراجعة SICإن . المجلس
 :للمراجعة التنظيمية، تضطلع مجموعات عمل المراجعة بمهمتين أساسيتين ICANNبدعم من مدير 

همتهم بحكم ذاتي آامل واستقاللية في الحكم، بحيث ضمان قيام المراجعين الخارجيين المختارين بم •
 يبنون استنتاجاتهم وتوصياتهم على األدلة ومن خالل التقيد بالمنهجيات المحددة وخطة العمل؛

بعد تسليم تقرير المراجعين، يجب إجراء مشاورات مكثفة مع المجتمع قيد المراجعة وأي طرف مهتم  •
صياغة تقرير للجنة التحسينات الهيكلية والمجلس حول بشأن استنتاجات المراجعة الخارجية، و

 .اإلجراءات التي يجب تبنيها لزيادة فعالية البينة األساسية قيد المراجعة

                                                       

 القوانينمن  2آما هو محدد في المادة الحادية عشر، القسم  1
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 تسلسل األحداث  
، تضمنت الشخصيات SSACتشكيل مجموعة عمل محددة لمراجعة  ICANN، تبنى مجلس 2008في يونيو 

، روبرت بلوآزيجل وراينهارد )عضو مجلس(سوزان وولف  ،)رئيس، عضو مجلس(دنيس جننغز : التالية

للمراجعة  ICANNوقد تم دعم مجموعة العمل بواسطة مارآو لرنزوني، مدير ). عضوي مجلس سابقين(شول 

 .التنظيمية

 )JAS(اتصاالت االعتماد االردنية  2008في اآتوبر  ICANNإثر عملية اختيار مفتوحة، عين مجلس 

 .2008وبدأ المستشارون نشاطاتهم في نوفمبر  SSACارجية المستقلة لـ إلجراء المراجعة الخ

في  ICANN، سلم المراجعون المستقلون مسودة تقريرهم، والذي تم تقديمه في اجتماع 2009وفي فبراير 

. وأطراف مهتمة أخرى SSACمكسيكو سيتي؛ تم تال ذلك فترة مالحظات عامة، متيحة التفاعالت من مجتمع 

الذي تم تسليمه  ،تقريرهم النهائي ية الراجعة األولية والمدخالت من مجموعة العمل، أنهى المراجعونبعد التغذ

 . ثم عرض للمالحظات العامة 2009في مايو 

المتجانس والشامل  SSACمراجعة ذاتية، نجم عنها تقرير  عملية SSACردا على تقرير المراجعين، أجرت 

 .2009لمجموعة العمل وسلم في يونيو 

في سيدني  ICANNفي اجتماع  SSACمع مجموعة عمل مراجعة  SSACتمت مناقشة استنتاجات تقرير 

لين ، من أجل التوصل لفهم أفضل لمختلف اإلجراءات المقترحة بواسطة المراجعين المستق)2009يونيو (

 .SSACومجتمع 

في سيؤول قبل  ICANNوسف يتم نشر مسودة التقرير هذه للمالحظات العامة ومن ثم تقديمه في اجتماع 

 .استكماله

يود أعضاء مجموعة العمل التعبير عن صادق تقديرهم نحو االلتزام والمهنية المكرسة لهذه المراجعة بواسطة 

ستيف آروآر، وجميع أعضاء  SSAC، رئيس )JAS(ردنية اتصاالت االعتماد االالمراجعين الخارجيين، 

SSAC  الذاتية التي نسقها جون شنيزلنالذين شارآوا في عملية المراجعة. 

 بنية التقرير الحالي
 :يتضمن التقرير الحالي ثالثة أقسام، هي

 القسم الحالي، ويتضمن مجموعات الخلفية - 1القسم  •
موعة العمل حول آل من التوصيات التي صاغها يعرض هذا القسم استنتاجات مج - 2القسم  •

 .في مراجعتها الذاتية SSACيشار أيضا إلى المالحظات المقدمة بواسطة . المراجعون
يعرض هذا القسم استنتاجات . األخرى SSACاستنتاجات مجموعة العمل حول اقتراحات  - 3القسم  •

لـ  SSACمراجعة "تقريرها وتضمنها  SSACمجموعة العمل حول المقترحات المقدمة بواسطة 
SSAC" . 
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استنتاجات مجموعة العمل حول توصيات المراجعين المستقلين ومالحظات  .2
SSAC  

مجمعة في ثالثة مجموعات ، و33إلى  1توصية مرقمة من  33للمراجعين المستقلين  التقرير النهائي يتضمن
 :رئيسية مختلفة

 14إلى  1التوصيات من  -الميثاق والوضوح التنظيمي  •
 29إلى  15التوصيات من  -الرسميات والشفافية  •
 33إلى  30التوصيات من  -تضارب المصالح  •

يعرض هذا القسم خالصة موجزة حول آل من التوصيات التي صاغها المراجعون، ومالحظة تمثل الرأي  
ال يتم منح المالحظات  ).بخط مائل(واالستنتاجات الخاصة بمجموعة العمل  SSACلخاص بمجتمع ا

 .للتوصيات المجمع عليها، إال إذا آان ذلك ضروريا

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 المراجعون
 التوصيات 

بنفسها آكيان استشاري يضم الخبرات الخارجية حول األمان  ICANNتحتفظ  .1
 .تقرار فيما يخص أنظمة المعرف الفريدة لإلنترنتواالس

بهويتها األساسية آمجلس استشاري مخوَّل من وتابع بتقاريره  SSACتحتفظ  .2
 .إلى مجلس اإلدارة

ألغراض مختلفة، فإننا ال نحبذ جمع هذه  RSSACو SSACآما تم تصميم  .3
 .الكيانات

تتعلق بواجب توقيع اتفاقيات سرية أو  SSACيجب أن ال ُيطلب من أعضاء  .4
 .ICANNالوالء مع 

 الموافقة  SSACموقف
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 الموافقة 

 

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

في استبعاد التعامالت التي تحتوي على  SSACيجب االلتزام بميثاق  .5
ة من معلومات سرية أو خاصة التي من شأنها تغييب اإلرشادات الخاص

 .المجلس
 عدم الموافقة  SSACموقف

مؤلفة من اختصاصيين أمنيين يتعاملون في آثير من األحيان مع  SSACنظرا ألن 
 .المعلومات الخاصة، لن يعيق ذلك التحليل برفض المعلومات المفيدة

استنتاجات مجموعة 
 العمل

 . اقهاوتعتبر أن ال حاجة لتعديل ميث SSACتتفق مجموعة العمل مع مالحظات 
حق مشروع لطلب الوصول إلى المعلومات السرية والتملكية  SSACوتعقب بأن لـ 

 .المطلوبة إلنجاز مهمتها، وهي طلبات يجب تحفيزها بأسباب مالئمة
على  -أو أي طرف آخر - ICANN بإجبار SSACإال أن ذلك ال يتضمن حق 

يجب التعامل مع هذه  وفي حال إفشائها،. أفشاء أي معلومات سرية أو تملكية مطلوبة
 .  التي ستحدد بوساطة أصحاب المعلومات/المعلومات وفق الشروط المحددة

تقترح مجموعة العمل أن يقرر الرئيسي التنفيذي  ICANNفي حال تقديم طلبات لـ 
أو المجلس إن لزم األمر بشأن الوصول إلى هذه المعلومات، مع مراعات أسباب 

  .وط معينة الستخدامهاالطلب وإمكانية وضع وتطبيق شر
 

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

 ICANNالستبعاد التورط في عمليات تشغيل  SSACيجب االلتزام بميثاق  .6
 .الداخلية أو مراجعتها باستثناء ما يتم تحديده بشكل خاص من المجلس



  )SSAC(مجموعة عمل مراجعة اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 
 0.9نسخة  مسودة تقرير

 2009سبتمبر  18
 

 13من 6صفحة 
 

 

الداخلية، بما في ذلك  ICANNعن عمليات  SSACإن رفض تقديم معلومات لـ  SSAC موقف
وحيثما تحظر العقود أو الممارسات  .، لن يعيق تحليلها بالضرورةIANAوظائف 

اإلفشاء، ال يجب أن تحظى ) مثل اسم موظف ارتكب خطأ(الوظيفية العادية 
SSAC  بإمكانية وصول خاصة، بل مراجعة ووصول لمعلومات حول وظائف

عمليات الخادم األساسية، ويجب أن تكون هذه عملية مثل تقديم األنظمة األساسية و
 .SSACالوظائف ضمن اختصاص 

استنتاجات مجموعة 
 العمل

 ICANNأن توضح لمجلس وإدارة  SSAC، يحق لـ ICANNمن أجل مصلحة 
متى الحظت وجود تهديدات محتملة ألمن واستقرار اإلنترنت بسبب العمليات 

 . ICANNالداخلية لـ 
، يجب أن تخضع الطالع IANAخلية، بما في ذلك الدا ICANNإن عمليات 

المجلس بعد آل حدث يتعلق باألمن واالستقرار وسنويا حول اإلجراءات المتبعة 
وسوف . لمواجهة التهديدات ألمن واستقرار اإلنترنت التي قد تسببها عملياتها الداخلية

حسب  ،SSACيقرر المجلس بشأن اإلفشاء الكلي أو الجزئي لهذه التقارير لـ 
  .المقتضيات

 

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

من خالل عمليات التحسين التي تتم  SSACعند " االستقاللية"تصحيح مفهوم  .7
على الرسميات والشفافية وتفاعل المجلس الزائد دون تقييد حرية أعضاء 

SSAC  مواقعتوجد توصيات خاصة في عدة (في التعبير عن آرائهم.( 
إن . ICANNهو الفائدة العظمى لـ  SSACإن التحليل الموضوعي المستقل لـ   SSACموقف 

ينبع  ICANNدورها أعلى من مجرد مستشار لمجلس  SSACالمخاوف بأن تعتبر 
 .NOIمن سوء فهم مناقشة االستجابة للتوقيع الجذري 

استنتاجات مجموعة 
 العمل

، ICANNاقعي المبني على األدلة لمجلس ملتزمة بتوفير النصح الو SSACإن 
بهذا المعنى، . حتى لو آان أعضاء اللجنة غير مستقلين عن مؤسساتهم الموظفة لهم

آموظفين  SSACال تالحظ مجموعة العمل أي تناقض بين مكانة عدة أعضاء في 
 .SSACفي منظمات مختلفة والعمل التقني التحليلي الذي يؤدونه لـ 

عدم وجود حاجة لتبني إجراءات محددة للتطرق لهذه  تعتبر مجموعة العمل
 .المالحظة، حيث تتناول التوصيات األخرى الموضوع نفسه سلفا

 

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

 SSACإلضافة مطلب بأن ال يكون رئيس  SSACيجب االلتزام بميثاق  .8
 .وثيق الصلة شخصًا واحدًا SSACومجلس 

إننا ال نرى سببا يحتم إلزام أو حظر نفس الشخص من العمل آرئيس أو مسؤول   SSACوقفم
 .ارتباط

استنتاجات مجموعة 
 العمل

وال تعتبر أن ميثاقها  SSACتتفق مجموعة العمل مع المالحظات المقدمة بواسطة 
 .يقتضي التعديل آما اقترح المراجعون

 

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 مراجعونال

 التوصية 
 ICANNوالجتماعات  SSACمصاريف السفر لرئيس  ICANNتعوض  .9

 .ما أمكن ذلك
 ICANNالجتماعات  SSACجلب المزيد من أعضاء ’االتفاق مع المالحظة بأن   SSACموقف

 .’سوف يساعد
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 .تتفق مجموعة العمل مع توصية المراجعين الخارجيين

 



  )SSAC(مجموعة عمل مراجعة اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 
 0.9نسخة  مسودة تقرير

 2009سبتمبر  18
 

 13من 7صفحة 
 

 

 ميثاق والوضوح التنظيميال المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

قضية دفع راتب أو مكافآت شرفية لقيادة وأعضاء  ICANNيدرس مجلس  .10
SSAC. 

 الموافقة  SSACموقف
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 الموافقة

 

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

ر غير التقنية بشكل خاص لتضمين المخاط SSACيجب االلتزام بميثاق  .11
 .لألمان واالستقرار طالما آانت داخل النطاق

، يجب أن SSACرغم عدم بحث التهديدات غير التقنية لألمن واالستقرار بواسطة   SSACموقف
 يبقى ترآيزها على الحقائق الموضوعية

استنتاجات مجموعة 
 العمل

 . رات غير التقنيةمقدرتها على تحليل العواقب التقنية للقرا SSACأظهرت 
ال يحتاج إلى تعديل بالمعنى الذي اقترحه  SSACتعتقد مجموعة العمل أن ميثاق 

 .المراجعون
 

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

في الترآيز على التطوير وتبادل المعرفة والتعرف على  SSACتستمر  .12
تجنب االشتراك االنتهازي  SSACالمخاطر الجديدة والطارئة آما يجب على 

 .في نشاطات التسكين أو االستجابة
 .تجنب الرد العملي والترآيز على المسائل النظامية SSACيجب على ; الموافقة  SSACموقف

استنتاجات مجموعة 
 العمل

؛ وليس هنالك حاجة SSACتتفق مجموعة العمل مع مالحظة المراجعين ورد 
 .إلجراءات معينة

 

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

على زيادة الحساسية باتجاه مشكالت التجارة والسياسة من  SSACتعمل قيادة  .13
 :خالل االنتباه إلى النصيحة التالية

مهنية في " إشارات تنبيه"بقدر اإلمكان، قم بتقديم إشعار مسبق في شكل  •
األفراد " تعمية"تجنب مفهوم  .حالة توقع حدوث مواقف مزعجة

 .والكيانات
يجب أن تدرك أنه بصفتك هيئة استشارية، تتمثل مهمتكم في تقديم أفضل  •

وبالرغم من ذلك ال يوجد أي متطلب يفرض التزام أي  .نصيحة ممكنة
 . SSACشخص باتباع مشورة 

لها عالقات أعمال معقدة ومتشابكة مع العديد  ICANNيجب أن تدرك أن  •
 SSACانات التي قد يكون من بينها نفس الكيانات التي تقدم لها من الكي

 SSACفي بعض األوقات قد تتعارض توجيهات  .التوصيات والنصائح
 .مع االلتزامات التعاقدية

فالمجتمع  .يعتبر من العالمات البارزة والمحترمة جدًا SSACإن اسم  •
ينتبهون عن آثب والناس  SSACبأسره من جميع أنحاء العالم يراقب 

حتى تتمكن من المحافظة على اسم  .SSACبإنصات إلى آل ما تقوله 
SSAC  بارزًا، يجب أن تلتزمSSAC  بإدارة أعمالها وفق أعلى

 .المعايير المتميزة فيما يتعلق بالحرفية واألمانة
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 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 .الموافقة  SSACموقف 

تجنب ) 1(طالما أنها محدودة بـ  SSACإن المشورة المفصلة ال تتصادم مع هدف 
اإلقرار بعدم وجود متطلب يفرض التزام أي شخص أو جهة ) 2(تعمية اإلفراد، 
مع االلتزامات  SSACقد تتعارض توجيهات ) 3(، و SSACباتباع نصائح 
بإدارة أعمالها وفق أعلى المعايير المتميزة  SSACجب أن تلتزم ) 4(التعاقدية، و

 .فيما يتعلق بالحرفية واألمانة
موعة استنتاجات مج

 العمل
 .وتعتبر أن ال حاجة التخاذ إجراء SSACتتفق مجموعة العمل مع مالحظات 

 

 الميثاق والوضوح التنظيمي المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

بمنح التوجيه للترآيز على القضايا ذات  SSACيجب االلتزام بتعديل ميثاق  .14
باستثناء تلك التي  األهمية اإلستراتيجية والمنهجية وتجنب القضايا االنتهازية

 .تكون فيها مخوَّلة من ِقبل المجلس
 .استراتيجية وليست تشغيلية SSACيشير الميثاق الحالي إلى أن مهمة   SSACموقف 

استنتاجات مجموعة 
 العمل

 .وتعتبر أن ال حاجة التخاذ إجراء SSACتتفق مجموعة العمل مع مالحظات 

 

 الرسميات والشفافية المجموعة
 ونالمراجع

 التوصية 
 SSACواألعضاء واالستشارة العامة، تعمل  ICANNباالتصال مع مجلس  .15

على تنفيذ عملية تخطيط ومراجعة سنوية لمراجعة العام السابق إلى جانب 
تحديد بحث وإعالم ورقة العمل وخطة العضوية والموارد المطلوبة للعام 

 .ة عليهاسيتم تقديم الخطة السنوية للمجلس بغرض المصادق .التالي
ويجب  .رغم أن عملية التخطيط ضرورية، يجب أن ال تكون مقيدة بالدورات السنوية  SSACموقف 

 .عرض ميزانية إنجاز الخطة على المجلس للمصادقة
استنتاجات مجموعة 

 العمل
بإعداد عملية تخطيط من الوزن  SSACتتفق مجموعة العمل مع ضرورة أن تقوم 

 .الخفيف
 

 ات والشفافيةالرسمي المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

على اإلنترنت  SSACوتعلن نقاط االجتماع على موقع  SSACتوضح  .16
 .بطريقة مناسبة

 .الموافقة مع إدراك أن محاضر الجلسات ليست نسخا طبق األصل  SSACموقف 
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 .SSACتتفق مجموعة العمل مع مالحظة المراجعين والرد من 

 

 الرسميات والشفافية موعةالمج
 المراجعون
 التوصية 

للحفاظ على موقعها الحالي ليشمل مراحل تقدم العمل  SSACيجب أن تسعى  .17
 .وخطة العمل في المستقبل

 .اإللكتروني صيانة مستمرة SSACيتطلب موقع ; الموافقة  SSACموقف 
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 .الموافقة
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 فيةالرسميات والشفا المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

بإعادة النظر في  SSACالسنوية األولى، تقوم  SSACآجزء من خطة  .18
تطوير : "تتم قراءة المهمة آالتالي .ICANNالمهمة باالتصال مع أعضاء 

إطار لألمان لتسمية اإلنترنت وعنونة مواقع الخدمة التي ُتعرف مناطق الترآيز 
 ".آل منطقة الرئيسية والمحددات حيث تقع مسئوليات

 (...)يجب إزالة البند األول من الميثاق الحالي   SSACموقف 
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 .SSACاالتفاق مع المقترح المقدم بواسطة 

 

 الرسميات والشفافية المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

للعثور على أفضل الخبراء الدوليين بغض النظر عن  SSACيجب أن تسعى  .19
خاضعة للتقسيم  SSACيجب أن ال تكون عضوية . جغرافيالتقارب ال

 .الجغرافي المصطنع
على مراحل تقدر بثالث سنوات  SSACينبغي أن تكون تعيينات عضوية  .20

 .قابلة للتجديد من ِقبل المجلس عند توصية الرئيس بشكل غير محدد
يجب عدم فرض أية قيود على عدد الفترات الزمنية التي يستطيع عضو  .21

SSAC مل فيهاالع. 
.البنود آل عام 1/3المرتبة مثل أن يتم إعادة النظر في  SSACبنود عضوية  .22

 الموافقة  SSACموقف 
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 الموافقة

 

 الرسميات والشفافية المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

بحد أقصى ثالث فترات متعاقبة لعام  SSACيجب السماح لمجلس إدارة  .23
 .واحد

 عدم الموافقة  SSACموقف 
استنتاجات مجموعة 

 العمل
تعتقد مجموعة العمل أنه يجب تحديد جميع عمليات التنسيق بفترة من ثالث سنوات، 

 .مع إمكانية العمل لمدة أقصاها ثالث فترات متعاقبة
 

 الرسميات والشفافية المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

شمل عمل قسم جديد يناقش لت ICANNمن لوائح  11يجب االلتزام بالمادة  .24
التخلص من أحد أعضاء اللجنة االستشارية أو الرئيس من خالل تصويت 

 .المجلس حسب األغلبية
الموافقة إن آان األعضاء فرادى ) 1(إن مجموعة القيود على العضوية المتمثلة بـ   SSACموقف 

النظراء، التجديد اعتمادا على مراجعة ) 3(فترات من ثالث سنوات، مع ) 2(على 
 SSACإن وجود أي احتمال باستطاعة المجلس معاقبة عضو من  .تعتبر آافية

 .بسبب قيادة دراسة غير محببة سوف يقوض المصداقية
استنتاجات مجموعة 

 العمل
تتفق مجموعة العمل بوجوب تطبيق إجراءات وقائية إلقالة رئيس المجلس أو 

 .األعضاء المشوشين أو متدنيي األداء
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 الرسميات والشفافية عةالمجمو
 المراجعون
 التوصية 

 SSACسياسة تنص صراحة على وجوب استخدام عالمة  SSACتنفذ  .25
 .فقط في منتجات األعمال التي تم االتفاق عليها) المكتوبة أو الشفهية(

متساوق مع األسلوب الموضوعي المبني على " تصنيف العالمات"إن الترآيز على   SSACموقف 
 .SSACذي يمثل القيمة المميزة الرئيسية لـ الحقائق وال

استنتاجات مجموعة 
 العمل

يجب على  -حال وجوب ذلك -تعتقد مجموعة العمل أنه عند إبداء التصريحات 
توضيح ما إذا آانوا يشيرون إلى آرائهم الشخصية أو إلى مواقف  SSACأعضاء 

 . SSACتم التعبير عنها في وثائق 
 

 شفافيةالرسميات وال المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

بتحديد وتنفيذ ودعم االستخدام الطبيعي الستراتيجية توثيق  SSACيقوم رئيس  .26
 .SSACوصنع قرار تتناسب مع عضوية وثقافة 

إن شكليات النصاب، التصويت، قواعد روبرت، الحرمان، المخالفات والمصادقة   SSACموقف 
 . ليست تمثيلية SSACغير ضرورية ألن 

نتاجات مجموعة است
 العمل

تتفق مجموعة العمل مع توصية المراجعين ومالحظاتهم بأنه تم تشكيل وضع 
SSAC  ردا على مسودة النسخة األولية من تقرير المراجعين، الذي تضمن طريقة

تعمل النسخة األخيرة من . شديدة الرسمية لتوثيق عمليات صنع القرار والتوثيق
 .SSACترحات تبدو متساوقة مع ثقافة تقرير المراجعين على صياغة مق

 

 الرسميات والشفافية المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

بشكل رسمي باعتماد وتحرير آافة منتجات األعمال بما يتوافق  SSACتقوم  .27
 .مع استراتيجية التوثيق وصنع القرار التي يتم اختيارها

 )26توصية (عدم الموافقة، نفس الحافز أعاله   SSACموقف 
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 . 26نفس المالحظات المقدمة فيما يتعلق بالتوصية 

 

 الرسميات والشفافية المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

بينما يتم استخدام  .رسميًا وعينيًا سياسة سرية افتراضية مناسبة SSACتتبني  .28
 .السياسات األخرى عند الضرورة عبر اتفاق متبادل

 افقةالمو  SSACموقف 
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 الموافقة

 

 الرسميات والشفافية المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

يوصى باستخدام اآلليات الموصى بها في هذه المراجعة، بما في ذلك عملية  .29
بشكل منتظم في مقابل األهداف  SSACالتخطيط السنوية، من أجل تقييم أداء 

 .واستخدام الموارد
الموافقة؛ تقييم اإلداء مقابل األهداف مناسب للموظفين، لكنه غير مالئم للخبراء  عدم  SSACموقف 

 . المتطوعين من خارج مجال أسماء النطاق
استنتاجات مجموعة 

 العمل
تقريرا سنويا للمجلس بشأن النشاطات؛  SSACتوصي مجموعة العمل بأن تعد 

 .ويجب نشر التقرير حسب المقتضيات
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 :مصالحتضارب ال المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

على  SSAC عن عمل نماذج آشف صراع بسيطة لكل عضو SSACتعلن  .30
المرشحين تقديم  SSACسوف يطلب من أعضاء  .موقع الويب الخاص بها

آما سيقدم بيان آشف  SSACبيان آامل للمجلس قبل االلتحاق بالتعيين إلى 
 .محدث عندما تسنح الظروف

وجوب اإلعالن عن تضارب المصالح، لكننا نفضل عدم استخدام بيانات إننا نتفق ب  SSACموقف 
 .رسمية موقعة وإبقاء هذه اإلعالنات أقل رسمية

استنتاجات مجموعة 
 العمل

 .SSACاالتفاق مع توصية المراجعين والطريقة المقترحة بواسطة 

 

 :تضارب المصالح المجموعة
 المراجعون
 التوصية 

أي عضو من  ".للمعارضين"قسما  SSACل لـ يجب أن يتضمن آل منتج عم .31
يرغب في المعارضة يجب أن يقوم بذلك هنا ويكتب اسمه أو  SSACأعضاء 

ال "إذا لم يكن هناك معارضين، فيجب أن تظهر عبارة  .يترآه مجهول الهوية
 ".يوجد معارضين

يجب أن  ".للمحرومون"قسما  SSACيجب أن يتضمن آل منتج عمل لـ  .32
ممن يحرم نفسه خالل أي مرحلة  SSACو من أعضاء يظهر اسم أي عض

إذا آان الشخص يرغب في  .من اإلعداد والمناقشة الخاصة بمنتج عمل خاص
بهذا القسم حيث " ×المحروم "االحتفاظ باسمه مجهول الهوية، فيجب ترك آلمة 

إذا لم يكن هناك محرومون، فيجب أن  .رقم المحروم مجهول الهوية× تمثل 
 ".ال يوجد محرومين"تظهر عبارة 

وتعلن عن سياسة تضارب المصالح استنادًا إلى سياسة مجلس  SSACتطور  .33
 .ICANNإدارة 

 الموافقة  SSACموقف 
استنتاجات مجموعة 

 العمل
 الموافقة
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 اإلضافية  SSACاستنتاجات مجموعة العمل حول مقترحات  .3
تسع توصيات أخرى لم تشر  SSACمن مجتمع  SSACتضمن التقرير الصادر لمجموعة عمل مراجعة 

بشكل مباشر للتوصيات التي أصدرها المراجعون الخارجيون؛ وهي موضحة في القسم الحالي، إلى جانب 
 .استنتاجات مجموعة العمل

 .لسهولة الرجوع إليها 9إلى  1وقد تم ترقيمها من 

 ةآجزء من عملية المراجعة الدوري SSACيجب إعادة النظر بميثاق  .SSAC  1توصية 
استنتاج مجموعة 

 العمل
تتفق مجموعة العمل مع ذلك وتبدي مالحظتها بأن االختصاصات القياسية لكل 

 .تتضمن هذه النقطة التحليلية سلفا ICANNمراجعة تنظيمة للبنى األساسية لـ 
 

يجب أن تعمل لجنة خاصة بالعضوية على مراجعة المساهمات الفردية فيما  .SSAC  2توصية 
 .ترات العمليتعلق بتجديد ف

استنتاج مجموعة 
 العمل

تتفق مجموعة العمل مع هذا المقترح، وهو إجراء اختياري يهدف إلى تنفيذ توصيات 
 .21و 20المراحعين 

 

 اختيار الدراسات المناسبة) متابعة( SSACيجب على  .SSAC  3توصية 
استنتاج مجموعة 

 العمل
بحيث تكون حساسة باختيار الدراسات التي تجريها  SSACيجب أن تستمر 

يمكن لمجلس  .ICANNللمخاوف والمسائل المحددة بواسطة مجتمع شرآاء 
ICANN أيضا أن يعهد لـSSAC بالمهمات . 

 

 ICANNبحث أي التقارير يجب أن يطلب من  SSACيجب على  .SSAC  4توصية 
 . ترجمتها إلى لغات أخرى

استنتاج مجموعة 
 العمل

 .حتتفق مجموعة العمل مع هذا المقتر

 

عملية تغذية راجعة مستمرة من مجتمع ) إعداد( SSACيجب أن تنظر  .SSAC  5توصية 
ICANN  بشأن عملها 

استنتاج مجموعة 
 العمل

 .تتفق مجموعة العمل مع هذا المقترح

 

 إجراء اجتماع سنوي خاص  SSACيجب على  .SSAC  6توصية 
استنتاج مجموعة 

 العمل
 ICANNعداد مثل هذا المقترح لـ إل SSACترى مجموعة العمل أهلية لدى 

 

يجب على عمليات االرتباط اإلقليمية توفير تقارير موجزة دورية ألعضاء  .SSAC  7توصية 
SSAC  

استنتاج مجموعة 
 العمل

تتفق مجموعة العمل مع هذا المقترح من حيث المبدأ؛ يجب مراعاة الجانب المهني 
 .الموجزة لعمليات االرتباط عند تحديد محتوى هذه التقارير
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 بحث الحفاظ على المالحظات العامة على وثائقها  SSACيجب على  .SSAC  8توصية 
استنتاج مجموعة 

 العمل
 SSACتتفق مجموعة العمل مع هذا المقترح من حيث المبدأ، لكن ال يجب على 

 .SSACاستحداث فترات مالحظات عامة تؤخر تسليم تقارير 
 

  SSACات اللجنة التنفيذية ألعضاء يجب إتاحة محاضر جلس .SSAC  9توصية 
استنتاج مجموعة 

 العمل
تتفق مجموعة العمل بأن محاضر جلسات اللجنة التنفيذية يجب أن تتاح ألعضاء 

SSAC. 
 


