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 جدول األعمال الرئیسي: .1

 18-15النظر في طلب إعادة النظر  . أ

  015.10.21.012حیثیات القرار 

  

 جدول األعمال الرئیسي: .1
 18-15النظر في طلب إعادة النظر  . أ

ورئیًسا  NomComالداخلیة تشترط على مجلس اإلدارة تعیین رئیس للجنة  ICANNحیث أن 
 منتخًبا.

بتحمل مسؤولیة المرشحین لرئاسة لجنة  BGCوحیث أن مجلس اإلدارة قد فوض لجنة 
NomCom .والرئیس المنتخب لموافقة مجلس اإلدارة 

، اجتمعت لجنة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة واعتمدت 2015سبتمبر/أیلول  27وحیث أنھ في 
توصیتھا إلى مجلس اإلدارة بتعیین ستیفان فان جیلدر وھانز بیتر ھولن رئیسان للجنة 

NomCom 2016 .ورئیسان منتخبان، على التوالي 

، عیَّن مجلس 2015.09.28.25، بموجب القرار رقم 2015سبتمبر/أیلول  28وحیث أنھ في 
وھانز بوتر ھولین في منصب  NomComاإلدارة ستیفان فان جیلدر في منصب رئیس لجنة 

 .NomComالرئیس المنتخب للجنة 

في توصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة بشأن لجنة  18-15وحیث یطعن طلب إعادة النظر 
وتعیین مجلس اإلدارة ستیفان فان جیلدر في منصب  2016الترشیح والرئیس المنتخب لسنة 

 .2016رئیس لجنة الترشیح لعام 

 18-15وحیث نظرت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة في المسائل التي أثیرت في الطلب 
ألن السید أندروف لم یحدد أسباًبا كافیة إلعادة النظر ویتفق  18-15وأوصت برفض الطلب 

 مجلس اإلدارة بالرأي.

وحیث أن السید أندروف حظى بفرصة التحدث أمام مجلس اإلدارة كجزء من طلب إعادة نظر 
 .18-15المجلس 
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لس وحیث أنھ تبین للمجلس أن السید أندروف لم تثبت أن اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة أو مج
 اإلدارة قد قام باإلجراء دون معلومات جوھریة أو بموجب معلومات خاطئة أو غیر دقیقة.

اعتماد مجلس اإلدارة توصیة اللجنة الحكومیة  ،)2015.10.21.01تقرر بموجب القرار رقم (
، والذي یمكن العثور علیھ على 18-15لمجلس اإلدارة بشأن طلب إعادة النظر 

-18-15-https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation
en.pdf-18oct15-andruff ]PDF، 153 KB.[ 

 2015.10.21.01حیثیات القرار 

 موجز مختصر. .1

(راجع القرار  2015السید أندروف الرئیس المنتخب للجنة الترشیح لعام 
 /https://www.icann.orgالمتوفر على  ،2014.10.11.01

en#1.a-11-10-4201-material/resolutions-resources/board (.
الداخلیة، وتوصیات اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة،  PerICANNلوائح 

(انظر اللوائح وموافقات مجلس اإلدارة بشأن رئیس لجنة الترشیح والرئیس المنتخب. 
 /https://www.icann.org، المتوفر في 2.2و  2.1الداخلیة، المادة السابعة، القسم 

en/#VII-resources/pages/governance/bylawsمیثاق اللجنة الحكومیة  ؛
 /https://www.icann.org، المتوفر في 1، القسم 1لمجلس اإلدارة، المادة 

en-25-02-2012-06-resources/pages/charter بعد إجراء عملیة (.
للمرشحین وجولتي مراجعة والنظر  EOIتقییم دقیقة، والتي تضمنت مراجعة بیانات 

جة )، أوصت لجنة در 360(تقییم  2015درجة لقیادة لجنة الترشیح  360في تقییم 
BGC  بأن یعین المجلس ستیفان فان یعین جیلدر وھانز بیتر ھولین في منصب رئیس
 سبتمبر/ 28، على التوالي. في 2016والرئیس المنتخب لعام  NomComلجنیة 
، عیَّن مجلس اإلدارة ستیفان فان جیلدر في منصب رئیس لجنة 2015أیلول 

NomCom  ھانز بوتر ھولین في منصب الرئیس المنتخب للجنةNomCom 
المتوفر على  ،2015.09.28.25(راجع القرار . 2016لعام 

-https://www.icann.org/resources/board
en#2.g-28-09-2015-lutionsmaterial/reso(. 

لم تطلع مجلس اإلدارة على حقائق المواد  BGCیقترح السید أندروف أن لجنة 
 NomComالتالیة، وبالتالي لم ینظر مجلس اإلدارة فیھا قبل تعیین رئیس لجنة 

) لم یكن حاضًرا سوى عدًدا قلیالً من أعضاء 1: (2016والرئیس المنتخب لعام 
درجة  360) كان تصنیف تقییم 2ت السید أندروف؛ و(في مقابال BGCلجنة 

 2015الخاص بالسید أندروف "ال یستطیع أن یبرر تغاضي الرئیس المنتخب لعام 
) "عدم وجود حس ثقافي" أمًرا موضوعًیا NomCom) ."3بصفتھ رئیس لجنة 

ولیس ھناك أي دلیل یدعم فكرة أن السید أندروف یفتقر إلى مثل ھذا "الحس 
درجة ما یكفي من التمثیل الحقیقي والكامل  360) ال یقدم تقییم 4". (الثقافي

) انبثقت "التعلیقات السلبیة" 5لصالحیات الفرد لیكون بمثابة رئیس منتخب، و(
درجة للسید أندروف عن أشخاص لدیھم "أجندة مشتبھ بھا".  360المكتوبة في تقییم 

ندروف كذلك أنھ تم منع مجلس .) اقترح السید أ5-4، الصفحات 8(الطلب، الفقرة 
لم تبلغھ بتوصیاتھا  BGCاإلدارة عن النظر في الوقائع المادیة السابقة ألن لجنة 

 حتى یوم اجتماع مجلس اإلدارة، مما حرمھ من أي فرصة معقولة إلعداد رد مفصل.
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بأن ادعاءات السید أندروف ال تدعم إعادة النظر ووافق مجلس  BGCاختتمت لجنة 
"[إن اللجنة  2015.09.28.25اإلدارة على ذلك. كما جاء في حیثیات القرار رقم 

 360وراجعتھا وأشرفت على تقییم  EOIالحكومیة لمجلس اإلدارة تلقت العدید من 
رشحین قبل ، وأجرت مقابالت مع الم2015لعام  NomComدرجة لقیادة لجنة 

تقدیم توصیاتھا. ثم نظر مجلس اإلدارة بعد ذلك یوافق [وافق] على توصیة من اللجنة 
ورئیس  2016لعام  NomComالحكومیة لمجلس اإلدارة بالنسبة لرئیس لجنة 

المتوفر  ،2015.09.28.25(القرار ". 2016المنتخب لعام  NomComلجنة 
https://www.icann.org/resources/board- على

en#2.g-28-09-2015-material/resolutions زود السید أندروف (.
وخالل  EOIاللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة بالمعلومات المتعلقة بمؤھالتھ في 

لجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة. حظى السید أندروف أیًضا مقابالتیھ الھاتفیة مع ال
درجة الخاص بھ خالل المقابلة  360بفرصة للرد على أیة مخاوف أثیرت في تقییم 

الثانیة لھ مع اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة. وفیما یتعلق بحجة السید أندروف بشأن 
ھ ُحرم من فرصة التي كانت حاضرة في مقابالتھ وأن BGCأعداد أعضاء لجنة 

االستجابة لتوصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة إلى مجلس اإلدارة، توصلت لجنة 
BGC  إلى أن السید أندروف لم یذكر أساًسا إلعادة النظر. نظراً لذلك، أوصت لجنة
BGC  یوافق مجلس اإلدارة على ذلك.18-15برفض الطلب رقم . 

ة لمخاطبة مجلس اإلدارة كجزء من وعالوة على ذلك، نال السید أندروف فرص
. توصل مجلس اإلدارة إلى أن السید أندروف لم 18-15إعادة النظر في الطلب رقم 

یثبت أن اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة قد قام باإلجراء دون 
 االستناد إلى معلومات جوھریة أو بموجب معلومات خاطئة أو غیر دقیقة.

 الحقائق .2

، الذي 18-15بشأن طلب إعادة النظر رقم  BGCیتم بموجبھ إدراج توصیة لجنة 
یحدد بالتفصیل الوقائع ذات الصلة بھذه المسألة باإلشارة إلیھا وتعتبر جزًءا من ھذه 

 18-15بشأن طلب إعادة النظر رقم  BGCتتوفر توصیة لجنة الحیثیات. 
على

https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation
en.pdf-18oct15-andruff-18-15- ]PDF، 153 KB وھي مرفقة [

 باعتبارھا مستند قانوني "ب" للمواد المرجعیة.

 القضایا .3

، یبدوا أن المسائل الخاصة 18-15في ضوء المطالبات الواردة في الطلب رقم 
لم ُتطلع  BGCبإعادة النظر سواًء تم إعادة النظر فیھا أم ال مضمونة ألن لجنة 

مجلس اإلدارة على حقائق المواد التالیة، وبالتالي لم ینظر مجلس اإلدارة فیھا قبل 
) لم یكن حاضًرا 1: (2016تخب لعام والرئیس المن NomComتعیین رئیس لجنة 

) كان 2في مقابالت السید أندروف؛ و( BGCسوى عدًدا قلیالً من أعضاء لجنة 
درجة الخاص بالسید أندروف "ال یستطیع أن یبرر تغاضي  360تصنیف تقییم 

) "عدم وجود NomCom") .3بصفتھ رئیس لجنة  2015الرئیس المنتخب لعام 
ولیس ھناك أي دلیل یدعم فكرة أن السید أندروف یفتقر  حس ثقافي" أمًرا موضوعًیا

درجة ما یكفي من التمثیل  360) ال یوفر تقییم 4إلى مثل ھذا "الحس الثقافي". (
) انبثقت 5الحقیقي والكامل لصالحیات الفرد لیكون بمثابة رئیس منتخب، و(
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أشخاص لدیھم درجة للسید أندروف عن  360"التعلیقات السلبیة" المكتوبة في تقییم 
 .)5-4، الصفحات 8"أجندة مشتبھ بھا". (الطلب الفقرة 

المعاییر ذات الصلة بتقییم طلبات إعادة النظر وعملیة تحدید رئیس لجنة  .4
NomCom .والرئیس المنتخب 

نظًرا ألن السید أندروف یطعن في إجراء مجلس اإلدارة، فإنھ یجب أن یثبت أن 
معلومات جوھریة أو بموجب معلومات خاطئة أو مجلس اإلدارة تصرف دون وجود 

تدعو لوائح  .)2.2غیر دقیقة. (راجع الالئحة الداخلیة، المادة الرابعة، الفقرة 
ICANN  اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة للتقییم وتقدیم توصیات إلى مجلس اإلدارة

لس ). وقد راجع مج2بخصوص طلبات إعادة النظر. راجع المصدر نفسھ، الفقرة 
اإلدارة ودرس بدقة توصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة بخصوص الطلب رقم 

، من بین NomComتتكون لجنة 1وقد تبین لھ صحة وسالمة التحلیل. 18-15
ویتم تعیین كالھما من قبل  مصّوت ورئیس منتخب غیر مصّوت.آخرین، من رئیس غیر 

) 2.2و 2.1. (راجع اللوائح الداخلیة، المادة السابعة، الفقرة ICANNمجلس إدارة 
 تنص اللوائح الداخلیة على ما یلي

[من] المتوقع أنھ لدى انتھاء والیة الرئیس المنتخب فإنھ سیتم تعیینھ من قبل مجلس 
ب الرئیس. ومع ذلك، فإن مجلس اإلدارة سیحتفظ بسلطة تعیین اإلدارة لیشغل منص

 أي شخص آخر لمنصب الرئیس وفق تقدیراتھ الخاصة بھ.

 ).3.4(راجع المصدر نفسھ، الفقرة 

والرئیس المنتخب  NomCom) لرئیس لجنة EOIتحدد الدعوة إلبداء االھتمام (
) لرئیس EOIاء االھتمام ((راجع الدعوة إلبدالمھارات والخبرة الالزمة.  2016لعام 
المتوفرة على  2016والرئیس المنتخب لعام  NomComلجنة 
en-04-06-2015-2-https://www.icann.org/news/announcement(. 

 باإلضافة إلى ذلك،

لعام  NomCom[ففي] الوقت الذي یتوقع فیھ للرئیس المنتخب للجنة الترشیح 
، ستقوم لجنة الترشیح 2016أن یتقلد منصب الرئیس للجنة لعام  2015

NomCom  ودعماً ألجراء اإلصالحات المستمرة لمساءلتھا وشفافیتھا بتقییم أداء
نة الحوكمة التابعة لمجلس القادة الحالیین لھا وستكون نتائج ذلك التقییم متاحة للج

الى  2016لعام  Nomcomاإلدارة قبل أن تقوم بتقدیم توصیتھا حول رئاسة 
درجة" من قبل طرف ثالث مستقل  360مجلس اإلدارة ككل. ستُجرى تقییمات 

وأعضاء منھا وكذلك  NomComوسیتضمن ذلك إجراء مقابلة رئیس آخر للجنة 
من نتائج تلك التقییمات أثناء  BGCتفید لجنة من العاملین المعینین لدیھا. وسوف تس

قیامھا بعملھا الذي سُیتبع بالتعیین الرسمي من قبل مجلس اإلدارة لرئیس لجنة 
 .2016الترشیح والرئیس المنتخب لعام 

 (المصدر نفسھ).

 التحلیل والحیثیات .5

بأن السید أندروف لم یبین أسباًبا إلعادة النظر، ووافق مجلس  BGCخلصت لجنة 
اإلدارة على ذلك. كمسألة أولیة، یالحظ مجلس اإلدارة أن السید أندروف یشیر إلى 
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"تتدخل في شؤون ما تسمى بلجنة الترشیح المستقلة". (الطلب،  BGCأن لجنة 
ن مجلس اإلدارة الداخلیة أن یعی ICANNتتطلب لوائح  .)4، الصفحة 7الفقرة 

والرئیس المنتخب، ویفوض مجلس اإلدارة اللجنة  NomComرئیًسا للجنة 
الحكومیة لمجلس اإلدارة في مسؤولیة المرشحین لھذه المناصب إلبداء الموافقة 

و  2.1(راجع اللوائح الداخلیة، المادة السابعة، الفقرة بالنیابة عن مجلس اإلدارة. 
 ، المتوفر في2.2

-2012-06-https://www.icann.org/resources/pages/charter
en-25-02 وعلى ھذا النحو، تعتبر اإلجراءات التي اتخذتھا اللجنة الحكومیة (.

ض اللجنة على جزًءا من تفوی 15لمجلس اإلدارة للطعن في طلب إعادة النظر رقم 
 13النحو المنصوص علیھ في میثاقھا، والتي وافق علیھا مجلس اإلدارة في 

. (راجع المصدر نفسھ) إذا كان السید أندروف 2012أكتوبر/تشرین األول من عام 
یطعن في تفویض مجلس اإلدارة للجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة لصالحیتھا تقدیم 

یس المنتخب للحصول على موافقة والرئ NomComتوصیة إلى رئیس لجنة 
 مجلس اإلدارة، وقد ولَّى الوقت المناسب لھذا.

وفیما یتعلق بحجة السید أندروف بأن اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة "اختارت 
اإلغفال [عن ] السجل المثالي طوال مدة ستة عشر عاًما من الخدمة والقیادة السلیمة 

درجة الخاصة بھ"،  360مرة في [تقییم] والدرجات اإلجمالیة المست ICANNفي 
وركزت بدالً من ذلك على "مجموعة فرعیة من الھجمات اللئیمة التي تستھدف سمعة 

)، 1، الصفحة 3[السید أندروف] التي یشنھا عدًدا قلیالً من األفراد "(الطلب، الفقرة 
أو مجلس  BGCأن السید أندروف لم یثبت أن أًیا من لجنة  BGCوخلصت لجنة 

اإلدارة تغاضیا عن السنوات التي قضاھا السید أندروف في الخدمة أو الجوانب 
ل  360اإلیجابیة لتقییم  درجة، ووافق السید أندروف على ذلك. بدالً من ذلك، یفصَّ

) الخاص بالسید أندروف مھاراتھ وخبرتھ ومساھمة في EOIبیان إبداء االھتمام (
ومجلس اإلدارة.  BGCفیھا لجنة  ، وتلك المعلومات التي نظرتICANNمجتمع 

المتوفر على  ،2015.09.28.25(راجع القرار 
-https://www.icann.org/resources/board

en#2.g-28-09-2015-material/resolutions باإلضافة إلى ذلك، كان (.
لدى السید أندروف فرصة لتزوید اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة بالمعلومات 

واستغلھا، فضالً عن تناول  - BGCالمتعلقة بمؤھالتھ في مقابلتین عبر الھاتف مع 
درجة الخاص بھ، ولفت االنتباه إلى الجوانب  360أیة مخاوف قد تكون لدیھ في تقییم

 درجة الخاص بھ، خالل مقابلتھ الھاتفیة الثانیة مع اللجنة. 360في تقییم اإلیجابیة 

الذي  BGCكذلك أن طعن السید أندروف في توصیة لجنة  BGCواختتمت لجنة 
الحاضرون في لقاءاتھ كان غیر كافًیا لیس  BGCیستند إلى أن عدد أعضاء لجنة 

.) یوافق مجلس 2لصفحة ، ا3سبًبا صحیًحا إلعادة النظر. (راجع الطلب، الفقرة 
الذین  BGCاإلدارة على ذلك. ال یوجد أي شرط یفرض حد أدنى لعدد أعضاء لجنة 

یتوجب وجودھم في االجتماعات، حیث ال یوجد أي شرط ینص على أن تقابل لجنة 
BGC  المرشحین. عالوة على ذلك، شارك ثالثة من أعضاء لجنةBGC المصوتین 

سھم قضائًیا (الذین نحوا أنفسھم قضائًیا فعلوا ذلك ألنھم ھم األربعة الذین لم ینَّحوا أنف
) في المقابلة 2016لعام  NomComوحدھم المؤھلون لیتم تحدیدھم من قبل لجنة 

األولى، وشارك جمیعھم في المقابلة الثانیة. عالوة على ذلك، حضر جمیع أعضاء 
وا أنفسھم خالل اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة المصوتین األربعة الذین لم  ینحَّ

الخاصة بالئحة قیادة لجنة  2016االجتماع اللجنة الذي قدمت فیھ توصیتھا لعام 
NomCom باستثناء الثالثة  -، وشارك جمیع أعضاء مجلس اإلدارة المصوتین

وا أنفسھم قضائًیا  باإلضافة  2في قرار مجلس اإلدارة بشأن ھذه المسألة. -الذین نحَّ
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إلى ذلك، حضر نفس أعضاء اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة أو عدًدا مماثالً لھ في 
كما یجب العلم أنھ حضر عدًدا من أعضاء اللجنة  مقابالت مع المرشحین اآلخرین.

الحكومیة لمجلس اإلدارة في اللقاءات ال یتعارض مع المقابالت التي أجریت 
في السنوات السابقة. في جمیع األحوال، لم  NomComلمناصب قیادیة في لجنة 

ید یتحدث عدد أعضاء اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة الذین شاركوا في مقابالت الس
أندروف عما إذا كان مجلس اإلدارة تصرف دون معلومات جوھریة، أو وفًقا 

لمعلومات خاطئة أو غیر دقیقة، وبالتالي فإن إعادة النظر لیس مناسًبا على ھذا 
 األساس.

وفیما یتعلق بحجة السید أندروف بشأن عدم مراعاة األصول القانونیة وعدم عدالة 
ى أن تمنحھ اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة اإلجراءات، فلیس ھناك شرط ینص عل

فرصة لالستجابة لتوصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة قبل أن ینظر مجلس 
اإلدارة في التوصیة. وعالوة على ذلك، حتى لو كان ھناك مثل ھذه العملیة، فإن ھذا 

ید لیس أساًسا مناسًبا إلعادة النظر في إجراء مجلس اإلدارة. خصوًصا وأن الس
أندروف لم یثبت فشل مجلس اإلدارة في النظر في المعلومات الجوھریة أو نظر في 

. 2016لعام  NomComمعلومات خاطئة أو مضللة، في موافقتھ على قیادة لجنة 
بتقدیم فرصة لالستماع إلى السید أندروف في ھذا  BGCومع ذلك، أوصت لجنة 

 لس اإلدارة ھذه الفرصة.الشأن قبل اتخاذ القرار النھائي فیھ، ومنحھ مج

وفیما یتعلق بادعاء السید أندروف بأن تعیین مجلس اإلدارة لرئیس لجنة 
NomCom  تم دون معلومات جوھریة، خلصت اللجنة الحكومیة  2016لعام

) 1بأن السید أندروف لم یثبت: ( -ووافق مجلس اإلدارة على ذلك  -لمجلس اإلدارة 
) أن مجلس 2أن المعلومات المذكورة كانت جوھریة في قرار مجلس اإلدارة، أو (

خذ قراره بناًء على ) أن مجلس اإلدارة ات3اإلدارة لم ینظر في المعلومات، أو (
معلومات كاذبة أو غیر دقیقة. بدالً من ذلك، یبدو أن معظم أسباب إعادة النظر إن لم 

یكن جمیعھا (كما ورد في الفقرة السابقة) من وجھة نظر السید أندروف، وال یعتد 
بوجھات النظر إلعادة النظر ألنھا لیست حقائق جوھریة تستحق النظر فیھا أو أنھا 

 وقائع غیر صحیحة تم النظر فیھا.كاذبة أو 

 BGC"إن لجنة  2015.09.28.12بدالً من ذلك، كما جاء في حیثیات القرار رقم 
درجة الخاص بلجنة قیادة  360وراجعتھا وأشرفت على تقییم  EOIتلقت العدید من 

NomCom  وأجرت مقابالت مع المرشحین قبل اتخاذ توصیاتھا. ثم 2015لعام ،
ویوافق [وافق] بتوصیة من اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة  نظر مجلس اإلدارة

 NomComورئیس لجنة  2016لعام  NomComالخاصة برئیس لجنة 
المتوفر  ،2015.09.28.25(القرار رقم ". 2016المنتخب لعام 

-https://www.icann.org/resources/board على
material/resolutions-2015-09-28-en#2.g(.  على ھذا النحو، حصل

ون جوھریة بالمعلومات التي قد تك BGCالسید أندروف على فرصة لتزوید لجنة 
فضالً عن تناول أي مخاوف من أن السید أندروف قد تكون  -لترشیحھ مثل مؤھالتھ 

 .BGCوخالل مقابالت ھاتفیة مع لجنة  EOIدرجة، عبر بیان  360لدیھ في التقییم 

، 18-15بالكاملة في طلب إعادة النظر رقم  BGCیتم بموجبھ إدراج توصیة لجنة 
ت بالتفصیل والتي یوافق علیھا مجلس اإلدارة، التي تنص على التحلیل والحیثیا

بشأن طلب  BGCتتوفر توصیة لجنة باإلشارة إلیھا وتعتبر جزًءا من ھذه الحیثیات. 
 18-15إعادة النظر رقم 

https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendatعلى
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ion-15-18-andruff-18oct15-en.pdf ]PDF، 153 KB[ ،  وھي مرفقة
 باعتبارھا مستند قانوني "ب" للمواد المرجعیة.

 قرار .6

لقد حظى مجلس اإلدارة بفرصة للنظر في جمیع المواد التي تم تقدیمھا من قبل أو 
ندروف بالنیابة عن السید أ

 /https://www.icann.org/resources/pages (راجع
en-12-10-2015-ra-18-15-reconsideration( أو التي ترتبط خالف ذلك 

للسماع بشكل مباشر من السید . كما حظى مجلس اإلدارة بفرصة 18-15بالطلب رقم 
 أندروف. بعد النظر في جمیع المعلومات المقدمة ذات الصلة، استعرض مجلس اإلدارة

، 18-15توصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة واعتمدھا بخصوص الطلب رقم 
والتي ینبغي اعتبارھا جزءا من ھذه الحیثیات ویمكن االطالع على نصھا الكامل 

 على
https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation

en.pdf-18oct15-andruff-18-15- ]PDF، 153 KB.[ 

ولن یؤثر سلًبا على  ICANNعلى  BGCوال یوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصیة 
 األمن النظامي واستقرار نظام اسم النطاق ومرونتھ.

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

 

، وإذا اختارت، تقدم توصیة لمجلس اإلدارة للموافقة علیھا، یؤثر BGCإعادة النظر التي بھا تراجع لجنة وجود عملیة  1
. كما أنھا توفر وسیلة للمجتمع یضمن من خاللھا أن كالً من فریق العاملین ICANNباإلیجاب على مساءلة وشفافیة 

 ة ونظامھا األساسي.ولوائحھا الداخلی ICANNوالمجلس یتصرفان بما یتفق مع سیاسات 

 ، وھي موفرة في2015سبتمبر  27راجع جدول أعمال اجتماع اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة في یوم  2
en-27-09-2015-bgc-material/agenda-https://www.icann.org/resources/boardراجع أیًضا،  ؛

https://www.icann.org/resources/board-، المتوفرة على:2015سبتمبر  27محاضر جلسة 
en-27-09-2015-bgc-material/minutes. 
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