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 :ICANNمراجعة مستقلة للجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في 

 الخالصة التنفیذیة

 

 

 )ICANNالتقریر الُمعد لمؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام الُمخصصة (

 

 

 

 

 أعده الدكتور شلومو ھیرشكوب وكریستوفر لوب والدكتور غریغ رافیرت،
 1,2والبروفیسور ستیف ویبر

2018دیسمبر  17

                                                 
سنة في مناصب  15، وقد عمل قبل ذلك لمدة Allure Security Technology, Incدكتور/ شلومو ھیرشكوب ھو مدیر الشؤون الھندسیة في  1

المشارك  مثل األستاذ المساعد في جامعة بنسلفانیا وفي جامعة كولومبیا في مدینة نیویورك. البروفیسور ستیف ویبر ھو مدیر ھیئة التدریس والمؤسس
، وھي مؤسسة تركز على تطویر واستشراف أبحاث UC Berkeley’s Center for Long Term Cybersecurity (CLTC)مركز في 

) ھما األمن السیبراني والممارسات المعتمدة على الرؤیة طویلة األجل لإلنترنت ومستقبلھ. غریغ رافیرت (نائب الرئیس) وكریستوفر لیوب (مشارك
 ، وھي ھیئة استشاریة دولیة لالقتصاد والشؤون المالیة واإلستراتیجیة.Analysis Group, Incموظفان في 

وكذلك یوجھ المؤلفون خالص الشكر إلى فریق عمل المراجعة في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار على مشاركتھم المفیدة في عملیة المراجعة،  2
تماعات لنا وإلى مجموعة إستراتیجیة أصحاب المصلحة المتعددین والمبادرات اإلستراتیجیة في إلى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار على فتح االج

ICANN قدیم على مساعدتھا الممتدة في تنسیق المقابالت واالجتماعات. كما نوجھ خالص الشكر إلى كل من استغرق وقًتا في المقابلة أو االستبیان أو ت
، Analysis Group, Incة التقریر النھائي ونشكر ألمودینا أركیلوس (رئیس) وأوستین بیل (كبیر المحللین) في التعلیقات على تقریر التقییم أو مسود

 على المساعدة في األبحاث وتحلیل البیانات ومراجعة التقاریر.



3 
 

 مقدمة .1

) بشأن األمور ذات ICANN(مجلس إدارة  ICANN) المشورة لمجتمع ومجلس إدارة SSACدمت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (ق
مرة واحدة  SSACالداخلیة إجراء مراجعة مستقلة للجنة  ICANNالصلة بأمن وتكامل أنظمة تخصیص أسماء وعناوین اإلنترنت. تشترط لوائح 

 وطبًقا لھذا المطلب، تشمل مراجعتنا تقییًما لما یلي: 3على األقل كل خمس سنوات.

 .ICANNإذا كان لدى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ھدف مستمر في ھیكل  •

كل تقییم مدى فاعلیة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار لتحقیق غرضھا والھدف منھا وما إذا كان ھناك حاجة إلى إجراء أي تغییر في الھی •
 أو العملیات لتحسین فاعلیتھا.

األوسع ومنظماتھا ولجانھا ودوائرھا  ICANNاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ككل مسئولة أمام مجتمع تقییم للمدى الذي تقوم عنده  •
 ومجموعات أصحاب المصلحة.

 4حالة التنفیذ للمراجعة السابقة للجنة االستشاریة لألمن واالستقرار. •

ومالحظاتنا الجتماعات اللجنة  ICANNجري مع أعضاء مجتمع یوفر ھذا التقریر نتائج وتوصیات استناًدا إلى مقابالت شخصیة واستطالع أُ 
والعمل المكثف مع المنظمات غیر الربحیة والقائمة على األعمال التطوعیة الھادفة إلى تحسین  ICANNاالستشاریة لألمن واالستقرار وخبرتنا مع 

عن  ICANNالتعلیقات الواردة عند إعداد ھذا التقریر من مجتمع  ، وقد طلبت2018یونیو  20فاعلیتھا. إضافة إلى ذلك، تم نشر "تقریر تقییم" في 
 5، وندوة عامة وفترة التعلیقات العامة.ICANN62طریق الجلسة العامة في اجتماع 

یر كما تم عرض مسودة التقر 20186.دیسمبر  3، وكانت مفتوحة للتعلیقات العامة حتى 2018أكتوبر  15تم إصدار مسودة للتقریر النھائي في  
. كانت الحوارات والتعلیقات الواردة في فترة 2018نوفمبر  20وعبر ندوة عبر الویب في  ICANN63النھائي للنقاش الشخصي في اجتماع 

قابالت أجریت م التعلیقات العامة مفیدة لجھة المراجعة المستقلة ونود توجیھ الشكر لكل من استغرق وقًتا في المساعدة في عملیة المراجعة بالكامل، ممن
 معھم أو استبیانات أو من قدموا التعلیقات في التقاریر المكتوبة.

. وقد توصل ھذا التقییم إلى أن اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 2018تم إجراء تقییمنا للجنة االستشاریة لألمن واالستقرار من فبرایر حتى یولیو 
نتیجة لتسھیل  23نتیجة (تم عرضھا ھنا على أنھا  22اطن. كما قدم التقریر الذي قدمناه مؤسسة منتجة وفعالة مع مساحة للتحسین في بعض المو

 المناقشة) عبر مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك:

یات كفاءة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، مثل مقدار العمل المطلوب والمنجز بواسطة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، واآلل •
، وتوقیت تقدیم نصیحة اللجنة االستشاریة لألمن ICANNالمطبقة لفھم تنفیذ نصیحة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار من قبل مجلس 

 واالستقرار والتصرف بناًء علیھا.

ستشاریة وكذلك مجتمع العالقة وقابلیة التواصل بین اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار وكل من المنظمات الداعمة/ اللجان اال •
ICANN .األوسع بما في ذلك فیما یتعلق بموضوع الشفافیة 

 العضویة الحالیة والھیكل القائم في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بما في ذلك حجمھا وتعیین األعضاء وفترات شغل المناصب. •

 .2009، والتي تم إصدار نتائجھا في حالة التنفیذ للمراجعة السابقة للجنة االستشاریة لألمن واالستقرار •

                                                 
nce/bylawshttps://www.icann.org/resources/pages/governa-، متاحة على 4، القسم 4الداخلیة، المادة  ICANNلوائح  3

en#VII-1 2017مایو/أیار  1، تم االطالع علیھا في. 
، على الموقع  ICANN،ICANN ،2017یمكن االطالع على نظرة عامة على طلب تقدیم المقترحات لمراجعة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في  4

https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-ssac-review-07jul17-en.pdf, accessed on May 20, 2018. 
مت نود توجیھ الشكر إلى كل من علق خالل جلسة التعقیبات العامة والندوة والفترة بما في ذلك مجموعة أصحاب المصلحة غیر التجاریة التي قد 5

 تعلیقات مكتوبة.
النھائي تة تعلیقات عامة وتقریر حول التعقیبات العامة على الموقع اإللكتروني لمراجعة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار. "مسودة التقریر تتاح س 6

-https://www.icann.org/public-comments/ssac-review) المتاح على SSAC2لمراجعة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (
final-2018-10-15-en 2018دیسمبر  13، والذي تم الوصول إلیھ في. 
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 توصیة تعتمد على نتائج التقییم الذي أجریناه. 30نقدم في ھذا التقریر إجمالي 

ید من تعرض كل نتیجة تلیھا التوصیات ذات الصلة بھا، إن وجدت. وفي بعض األحیان، ال توجد عالقة فردیة تامة بین النتائج والتوصیة، ألن العد
 بتوصیة واحدة والعدید من التوصیات قد تسعى للتعامل مع نتیجة واحدة.النتائج قد ترتبط 

ا المستقلة للجنة یوفر القسم الثاني معلومات أولیة حول اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، ویناقش القسم الثالث المنھجیة التي اتبعناھا في مراجعتن
د ذلك، تتناول األقسام من الرابع حتى السابع التقریر الذي یقدم تفاصیل النتائج والتوصیات . وبعICANNاالستشاریة لألمن واالستقرار التابعة لـ 

 فیما یلي نظرة عامة على التوصیات مجمعة في مجموعات حسب القسم من ھذا التقریر الذي تعرض فیھ. التي توصلنا إلیھا.

 واالستقرار.یرتبط القسم الرابع بالغرض المستمر للجنة االستشاریة لألمن 

. ومن ثم، یجب أن یستمر تواجدھا ICANNلدى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ھدف مستمر واضح في  .1
 كلجنة استشاریة.

تم االعتراف باللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار على نطاق واسع لتكون إضافة مھمة للغایة للرسالة 
 ICANNالكلیة في 

 .ICANNیتعلق القسم الخامس بوضع نصیحة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار وتقدیم النصیحة إلى مجلس 

یجب أن تضمن اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار أن تتضمن كل استشارة أو تقریر مقدم إلى مجلس  .2
ICANN د النتائج الرئیسیة مع موجًزا عاًما یوضح الموضوع أو المسألة بعبارات سھلة الفھم بجانب سر

 التوصیات المرقمة بصورة فریدة.
سیساعد ھذا مجلس اإلدارة في تفسیر ثم تنفیذ نصیحة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار عبر تقدیم 

 توصیات فردیة أسھل في التحدید والتتبع حتى القرار.
رار أن تقوم جھة االتصال في المجلس عند تقدیم النصیحة، یجب أن تضمن اللجنة االستشاریة لألمن واالستق .3

بالمراجعة وتقدیم التعلیقات حول كل من الموجز والوثیقة الكاملة قبل تقدیمھا إلى مجلس اإلدارة. كما یجب على 
اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار أن تناقش باستباقیة النقاط المطروحة وتوقیت الرد المحتمل من مجلس 

 المجلس في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار.اإلدارة مع جھة اتصال 
سیساعد ھذا على ضمان صیاغة التوصیات بطریقة یمكن فھمھا والتصرف بسرعة بناًء علیھا، كما 
سیساعد اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في توقع كیفیة تأثیر توقیت مراجعة نصیحة مجلس اإلدارة 

 على أولویاتھا المتنافسة.
والعاملین في  ICANNتعمل جھة اتصال المجلس في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مع مجلس یجب أن  .4

ICANN  على ضمان حصول سجل طلبات اتخاذ اإلجراءات في المجلس على المعلومات المناسبة المطلوبة
 لفھم حالة االستشارة عند تقدیمھا حتى التنفیذ.

حالة أي توصیة تكون في انتظار الرد أو التنفیذ من مجلس  سیعمل ھذا على تسھیل وتقلیل وقت تحدید
ICANN. 

یجب أن تراجع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بصفة دوریة حالة التنفیذ لالستشارات السابقة والمستقبلیة  .5
كما یجب أن  لضمان إدراج كافة بنود العمل في سجل طلبات اتخاذ اإلجراءات. ICANNالمقدمة إلى مجلس 

من خالل جھة اتصال مجلس اإلدارة عند عدم  ICANNتتابع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مع مجلس 
 التعامل مع النصیحة أو عند عدم وضوح التقدم في ھذا الصدد.

باستخدام سجل طلبات اتخاذ اإلجراءات المحدث، یجب أن تتمكن اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار من 
 بسھولة نسبیة. ICANNراجعة ثم التحقق من حالة أي توصیة مقدمة إلى مجلس م

بالنسبة للمسائل التي یكون الوقت حاسًما فیھا، یجب على اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار وضع العملیة  .6
أن تعمل . كما یجب ICANNوالمواعید النھائیة لألعمال مع مراعاة أوقات اتخاذ القرار للجھات األخرى في 
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اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مع العاملین في اللجنة لضمان وضع المواعید النھائیة الداخلیة بما یتوافق 
 مع المواعید النھائیة الخارجیة بأقصى قدر ممكن.

یة یجب أن تتابع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار السعي لتحقیق التوافق بین أعمالھا والمواعید النھائ
 عندما یكون ذلك ممكًنا، بدون التأثیر على تقدیم االستشارة الواضحة. ICANNفي 

یجب أن تضع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار عملیة لتقدیم، إن أمكن، نظرة سریعة على مسألة محددة إلى  .7
، ولكنھا یمكن ان مجلس اإلدارة. وھذه "النظرات السریعة" یمكن أال تكون ناتجة عن عملیة بتوافق اآلراء

 تفصح عن آراء مختلفة.

في تحسین فھم بعض المسائل بسرعة أكبر. وعندما ال یكون طلب "نظرة  ICANNسیساعد ھذا مجلس 
على  ICANNسریعة" معقوالً، یمكن لجھة اتصال اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار العمل مع مجلس 

 الستشاریة لألمن واالستقرار.تنقیح الطلب أو األسئلة المطروحة من اللجنة ا

یجب على اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار الصیاغة الرسمیة لعملیة سنویة موجھة نحو تحدید أولویات  .8
 البحث وتحدید تھدیدات األمن واالستقرار والمرونة الناشئة ذات الصلة على المدى القصیر والمتوسط.

واالستقرار بتخطیط أھداف األبحاث واحتیاجات العضویة على سیسمح ھذا للجنة االستشاریة لألمن 
 سنوات). 5الفترات الزمنیة على المدى القصیر (سنة واحدة) والمتوسط (

یجب إدراج المھارات الالزمة للمھام المحددة في وضع األولویات السنویة وممارسة تحدید التھدیدات الناشئة  .9
ضمن إجراءات العضویة والتعیین في اللجنة االستشاریة لألمن في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

 واالستقرار.

یمكن تقییم األولویات المستقبلیة في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مقابل مصالح األعضاء الحالیة 
 ومھاراتھم وتوفرھم. ویمكن أن تساعد لجنة العضویة في تحدید ما إذا كان یمكن إدراج أعضاء جدد أو

 ضیوف مدعوین ضمن اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار لالحتیاجات المستقبلیة.

یجب أن تعرض اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بوضوح أسباب قراراتھا بخصوص اختیار الموضوعات  .10
ت . كما تجب مقارنة الطلبات الجدیدة بالمجموعة الحالیة من األولویاICANNوالتركیز مع اآلخرین في 

 وعرضھا بناًء على ذلك.

تقدم اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار العدید من الطلبات وتنجز قدًرا كبیًرا من العمل. كما یمكن 
اإلشارة إلى مجموعة بصیاغة مناسبة ألولویات األبحاث عند النظر في المفاضالت أو الموارد الالزمة 

 تشاریة لألمن واالستقرار.لتلبیة الطلبات عند طلب المزید من اللجنة االس

عند طلب تمویل إضافي أو  ICANNیجب أن تتابع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار التعامل مع مجلس  .11
 موارد إضافیة أو وصول إلى مقاولین خارجیین إلنجاز مشروع في الوقت المحدد أو ضمن النطاق المطلوب.

عدة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في الحصول إما تنقیح الطلبات أو مسا ICANNیتیح ھذا لمجلس 
 على الموارد المطلوبة.

یجب أن تنظر اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار فیما إذا كان یمكن عرض تدریب على الطالب الخریجین  .12
ضافة إلى ذلك، في األمن السیبراني أو برامج تحلیل البیانات للمساعدة في األبحاث أو نتائج األعمال المحددة. إ
عندما  ICANNیجب أن تتابع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار سعیھا لتقدیم المساعدة إلى الفریق الفني في 

 یكون ذلك مناسًبا.
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بما یشبھ بصورة كبیرة المتطوعین الحالیین في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، یكون الطالب 
دًة في التطوع بوقتھم للعمل مع الخبراء والحصول على الخبرات. أصحاب القدرات الممیزة مھتمین عا

 ویمكن تفویض بعض المھام من خالل تدریب مدفوع أو غیر مدفوع.

للحصول على موقع تخزین  ICANNیجب أن تعمل اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مع العاملین في  .13
 ستشاریة لألمن واالستقرار.للبیانات مخصص وآمن الستخدامھ في تحلیالت اللجنة اال

 یساعد التخزین المركزي على تنظیم البیانات والحفاظ علیھا مع الوقت.

یتعلق القسم السادس بتكامل اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مع المنظمات الداعمة/ اللجان االستشاریة ومجتمع 
ICANN. 

ومجلس إدارتھا حول المسائل المتعلقة بحمایة وسالمة  ICANNالمشورة إلى مجلس ومجتمع  SSACتقدم  .14
أنظمة تخصیص تسمیة وعناوین اإلنترنت. وللقیام بھذا بكفاءة، تحتاج اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

. في ھذا الصدد، نوصي اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بتعیین ICANNإلدراك صنع السیاسات في 
نة داعمة/ لجنة استشاریة ترغب في أن یكون لدیھا ممثل. ویجب ھیكلة ھذه المناصب ممثل خارجي لكل لج

 إلضافة أقل عبء على مجموعة المسؤولیات الكبیرة بالفعل لدى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار.
ستشاریة یقدم خط اتصال مفتوح مع كل لجنة استشاریة/ لجنة دعم آلیة یمكن من خاللھا أن تحافظ اللجنة اال

لألمن واالستقرار على علمھا باألنشطة وعملیات وضع السیاسات في اللجان االستشاریة/ لجان الدعم كما 
یمكن أن تساعدھا في فھم أنواع مشاكل األمن واالستقرار والمرونة التي قد تصبح مھمة في المستقبل. كما 

باستباقیة عند تأثیر نصیحتھا وتوصیاتھا یمكن أن تساعد في تواصل اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
 على أي من اللجان االستشاریة/ لجان الدعم.

عندما یسمح الوقت بذلك، یجب أن تستمر اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في وجود أعضاء بھا یشاركون  .15
رونة، مثل بخصوص المكونات بشأن األمن واالستقرار والم ICANNكأفراد بصورة عامة، في الجھود عبر 

SSR2. 
سیتیح القیام بذلك ألعضاء اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار دعم خبراتھم عندما یكون ذلك مفیًدا 

 األوسع. ICANNوالحفاظ على التواصل المستمر للجنة مع مبادرات 
االستشاریة عند وضع كل وثیقة في مجموعة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، یجب أن تناقش اللجنة  .16

لألمن واالستقرار بوضوح األطراف المحتمل أن تتأثر وما إذا كانت األطراف المعنیة یجب مشاورتھا للتعلیقات 
 أو إخطارھا بخطط اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار لنشر وثیقة بخصوص موضوع محدد.

ألمن واالستقرار لنظرھا عند وضع یمكن أن یتیح طلب التعلیقات معلومات إضافیة إلى اللجنة االستشاریة ل
النصیحة فضالً عن مساعدة اللجنة في نظر كیف یمكن تفعیل نصیحتھا وزیادة الوعي بمسائل األمن 

 واالستقرار والمرونة لدى الطرف الذي یحتمل التأثیر علیھ.
د اإللكتروني إلى قیادة یجب أن تقدم اللجنة اإلداریة في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار تحدیًثا عبر البری .17

مع روابط إلى وثائق/  ICANNكل شھر قبل كل اجتماع في  ICANNاللجان االستشاریة/ لجان الدعم في 
 إجراءات اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ذات الصلة من الموقع اإللكتروني للجنة.

اللجان االستشاریة مزید من یترتب على موجز المراسالت التي یمكن مشاركتھا مع اللجان الداعمة/ 
الوضوح بخصوص اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار وتحافظ على وضع األمن واالستقرار والمرونة 

 .ICANNفي مرتبة مرتفعة كأحد أسالیب اجتماعات 
مع یجب أن تنشر اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مواد خاصة إضافیة عبر اإلنترنت على المدى القصیر، لج .18

كما یجب أن تباشر اللجنة اإلداریة في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بعد ذلك  المعلومات وزیادة الشفافیة.
مراجعة سنویة للموقع اإللكتروني للجنة لتحدید ما إذا كان یجب تقدیم محتوى إضافي أو ما إذا كان یجب إعادة 

 ھیكلة الموقع اإللكتروني.
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ة في الموقع اإللكتروني على زیادة الشفافیة كما یمكن أن تساعد في تعیین تعمل التحسینات الدوری
 األعضاء.

ومن خاللھ أمام مجتمع  ICANNمسئولة مسئولیة مباشرة أمام مجلس إدارة  SSACیجب أن تبقى لجنة  .19
ICANN .األوسع 

 تعد آلیات المساءلة الحالیة في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مناسبة.
 یتعلق القسم السابع بحجم اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار وأعضائھا وطول فترة شغل المناصب وحدودھا.

یعد العدد الحالي لألعضاء في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مناسًبا. ویجب أن تواصل اللجنة االستشاریة  .20
 تعلق بنقاط التعیین الواردة أدناه.لألمن واالستقرار عملھا على ضمان مشاركة أعضائھا فیما ی

یجب أن یكون ھناك تدفق سنوي لألفراد إلى وخارج اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، لتقدیم أفكار 
 ووجھات نظر جدیدة مع االحتفاظ بخبرات األعضاء النشطین.

ھداف ومستھدفات التعیین یجب أن تضع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار كل سنة خطة تعیین رسمیة مع األ .21
المحتمل واالجتماعات المطلوب حضورھا فضالً عن رسائل المرشحین المحتملین وأي بنود أخرى تعتبر 
مفیدة. وبالمثل، یجب االحتفاظ بقائمة لألعضاء المحتملین، حتى إذا لم یكونوا قد تقدموا في الوقت الراھن إلى 

 اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار.

أن تساعد خطة تعیین رسمیة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار على زیادة قوة مجموعة المواھب یمكن 
المستقبلیة وتسھیل انتقال األعضاء المتقاعدین وتنعكس على المھارات المطلوبة والتنوع المطلوب لمزید 

 من األھداف على المدى المتوسط وزیادة شبكتھا في ضوء حمل العمل المتزاید.

لضمان التمویل لعرض أعمالھا في  ICANNب أن تعمل اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مع مجلس یج .22
، حیث یمكن أن ICANNو/ أو حضور اثنین أو ثالثة من مؤتمرات األمن الرئیسیة سنوًیا بعیًدا عن اجتماعات 

 یجتمع األعضاء مع مقدمي الطلبات المھتمین.

مھنیة فرص للقاء الخبراء المعتمدین والجدد في المجاالت المتعلقة باألمن تقدم المؤتمرات األكادیمیة وال
واالستقرار والمرونة والذین یمكنھم طرح وجھات نظر جدیدة ومفیدة كأعضاء في اللجنة االستشاریة 

 لألمن واالستقرار أو ضیوف مدعوین. كما یمكن أن یساعد ذلك على زیادة التنوع الجغرافي.

العضویة في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بوضع قائمة للمؤسسات األكادیمیة  یجب أن تقوم لجنة .23
والمؤسسات األخرى التي تقوم بجھود بحثیة في المجاالت بخصوص األمن واالستقرار والمرونة. كما یجب أن 

ات نظر مفیدة تحتفظ لجنة العضویة بھذه القائمة محدثة، مع نظر ما إذا كان األكادیمیون یمكنھم طرح وجھ
 سواء كضیوف مدعوین أو كأعضاء كاملي العضویة في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار.

یمكن أن یكون األكادیمیون العاملون في المجاالت ذات الصلة مھتمین بالتعاون مع اللجنة االستشاریة 
كمقدم للمعلومات لألفراد لألمن واالستقرار. ویمكن أن تعمل جھة االتصال مع المؤسسات األكادیمیة 

 للمساعدة في أعمال اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار.

یجب أن تتابع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار جھود تعیین األفراد أصحاب الخلفیة الفنیة المتمیزة مع خبرة  .24
رات في القانون أو في القانون/ السیاسات. ویجب إدراج المناقشة بخصوص الحاجة لألفراد أصحاب الخب

 السیاسات أو إنفاذ القانون في خطة التوظیف لكل سنة.

بینما لدى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في الوقت الراھن أعضاء أصحاب خبرة في القانون 
والسیاسات وإنفاذ القانون، من الھھم أن یستمر ھذا كأحد المعاییر التي یتم نظرھا عند تخطیط التوظیف في 

 للجنة.ا
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یجب أن تسعي اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار لتوظیف األفراد أصحاب المعرفة الفنیة المتمیزة الذین  .25
یمثلون مجموعة واسعة من المواقع الجغرافیة ویشكلون توازن مناسب للجنسین. ویجب إدراج مناقشة كیفیة 

 القیام بذلك في خطة التنظیف لكل سنة.

التنوع والخبرات الفنیة المطلوبة مًعا في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار،  عندما یمكن الحصول على
 یجب تفعیل اإلجراءات الالزمة لتحقیق ذلك بأقصى درجة ممكنة.

یجب أن تتضمن عملیة مراجعة العضویة في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار عملیة مراجعة سنویة لجھات  .26
 ن الخارجیین في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار.االتصال الخارجیة والممثلی

ستقدم المراجعة غیر الرسمیة تعلیقات للواجھات الخارجیة في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
 لمساعدتھم على تحدید اإلجراءات الالزمة.

ثالث سنوات. كما یجب أال یجب أن تكون قیادة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار محدودة بفترة سنتین أو  .27
 تفرض اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار قیود زمنیة على المناصب غیر القیادیة.

یتوافق ھذا مع القیود الزمنیة للفترات الحالیة لشغل المناصب في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، 
 باستثناء رئیس اللجنة.

على تحدیث اللوائح الداخلیة في  ICANNواالستقرار مع مجلس یجب أن تعمل اللجنة االستشاریة لألمن  .28
ICANN .من أجل السماح بوجود قیود زمنیة لفترة شغل منصب رئیس اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

بعد إجراء التحدیث، یجب أن تحدد اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار فترة شغل منصب رئیسھا كما ھو 
 مبین أعاله.

ب أن تحتفظ اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بعملیاتھا وأنشطتھا الحالیة بخصوص تضارب المصالح یج .29
المحتمل المفصح عنھ، سواء على مستوى األفراد أو كمجموعة من األفراد. كما یجب أن تحدث بیانات 

 اإلفصاح عن المصالح لتعكس بوضوح موعد تقدیم آخر إفصاح لكل عضو.

اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، یستحیل تأكید الغیاب الكامل لتضارب المصالح من في مؤسسة مثل 
جانب كل فرد. وبدالً من ذلك، تحتاج اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار إلجراء فحوصات داخلیة بین 

 للمؤسسة.مجموعة األفراد لضمان التعامل مع حاالت التضارب وعدم تأثیرھا على القرارات المؤسسیة 

 یتعلق القسم السابع بتنفیذ المراجعة السابقة للجنة االستشاریة لألمن واالستقرار وجھودھا المستمرة للتطویر الذاتي.

یجب أن تتابع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار احتضان واالعتماد على ثقافة اللجنة االستشاریة لألمن  .30
 بما في ذلك ما بین المراجعات الرسمیة.واالستقرار التي تقیم التطویر الذاتي، 

ال تتعلم المؤسسات الفعالة وتتحسن فحسب خالل العملیات الرسمیة، ولكن أیًضا من خالل االنعكاس 
المستمر عند تجمیع الخبرات. ویسمح ھذا التحسین المستمر ألي مؤسسة بالتعلم في الوقت الفعلي 

 واالستعداد للتغییر.

أعاله، نالحظ أنھ عند إدارة أعمالھا، تواجھ اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بعض االضطرابات. على سبیل بعیًدا عن ھذه التوصیات 
وافق في المثال، بینما تعد الكفاءة الفنیة أساًسا لمصداقیة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار وتمیزھا، التي ترتبط بشدة بعملیات بناء الت

تشاریة لألمن واالستقرار، فیمكن أن یشكل ھذا اضطراًبا عند الحاجة للتواصل بصورة أوسع وأسرع مع الدوائر اآلراء في اللجنة االس
غیر الفنیة. كما تظھر اضطرابات مماثلة عند الموازنة خارج الشفافیة في الموضوعات التي تتم مناقشتھا في اللجنة االستشاریة لألمن 

 یخطر المھاجمین بالمخاطر األمنیة المحتملة أو عند موازنة المرونة التنظیمیة مع الحاجة واالستقرار مع الحاجة إلفصاح مسؤول ال
لوجود عملیات رسمیة محددة جیًدا في بعض األوقات. كذلك، تقدم التوصیات مع موازنة ھذه االضطرابات على النحو الذي تتم مناقشتھ 

 أكثر طوال التقریر.
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