
 . صالحیات المجتمع7
المساءلة خمسة صالحیات جدیدة للمجتمع تمنح -في مسودة التقریر األولیة، اقترحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 المجتمع القدرة على ما یلي:

 رفض / إعادة النظر في قرارات مجلس اإلدارة حول المیزانیات أو الخطط التشغیلیة أو الخطط اإلستراتیجیة •

 الداخلیة القیاسیة ICANNرفض / إعادة النظر في التغییرات المقترحة على لوائح  •

 االشتراك في اعتماد التغییرات على الالئحة الداخلیة •

 ICANNإقالة المدیرین األفراد في  •

 بالكامل ICANNإقالة مجلس إدارة  •

في التعلیقات العامة الواردة رًدا على التقریر وقد كانت التعقیبات على ھذه الصالحیات المقترحة إیجابیة بشكل عام، سواء 
 .2015في بوینس آیرس في یونیو  53رقم  ICANNخالل اجتماع  ICANNاألولي وفي المناقشات مع مجتمع 

المساءلة بإجراء مزید من التعدیالت على -وعند إعداد ھذه المسودة الثانیة للتقریر، قامت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 حیات، مع إجراء تحسینات رًدا على المقترحات المقدمة من المجتمع في فترة التعلیق العام وفي بوینس آیرس.ھذه الصال

وتفسر األقسام الفرعیة التالیة كیفیة ممارسة الصالحیات، وبعد ذلك وصف جمیع الصالحیات بالتفصیل باستثناء حق االشتراك 
لى الالئحة الداخلیة األساسیة. كما أن صالحیة الالئحة الداخلیة األساسیة مشار في القرارات على التغییرات التي یتم إدخالھا ع

 من ھذا التقریر من أجل الحفاظ على كافة التفاصیل حول اللوائح الداخلیة في قسم فردي. 4إلیھا في القسم 

 ما ھي الطریقة التي سوف یتم بھا استخدام صالحیات المجتمع؟
من ھذا التقریر.  6عندما ال یتم اتخاذ القرارات من خالل آلیة المجتمع المشار إلیھا في القسم تتم ممارسة صالحیات المجتمع 

 وھذه عبارة عن ثالث خطوات المشمولة في استخدام أي صالحیة من الصالحیات:

 البدء في عملیة من أجل النظر في استخدام الصالحیات – االلتماس •

 سیمارس الصالحیة أم المناقشة المجتمع لما إذا كان  – المناقشة •

تقوم منظمات الدعم واللجان االستشاریة بالتصویت من أجل تحدید ما إذا كانت الصالحیة سوف یتم  – القرار •
 استخدامھا أم ال

والطریقة التي تعمل بھا ھذه الطریقة بشكل عام محددة فیما یلي، لكن ھناك تغییرات نوعیة في بعض األجزاء التي تسري على 
 حددة، وفًقا للتفاصیل المحددة في األقسام الفرعیة التالیة.صالحیات م

ومن االستثناءات الجدیرة بالذكر في ھذه العملیة المكونة من ثالث خطوات الصالحیات الخاصة بإقالة إلى عضو في مجلس 
لعملیة داخل منظمة یتم تعیینھ بمعرفة أي منظمة دعم أو لجنة استشاریة (حیث یكون ھناك تصویت للبدء في ا ICANNإدارة 

الدعم أو اللجنة االستشاریة من أجل البدء في النظر في العملیة) أو االتفاق في الموافقة على التغییرات التي تتم على اللوائح 
الداخلیة األساسیة (متى ما كان استخدامھا یحدث بشكل تلقائي من خالل أي مقترح إلجراء تغییرات على اللوائح الداخلیة). 

بالكامل فھذا یتطلب اثنتین من منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة (على أن تكون واحدة منھما  ICANNمجلس إدارة  وإلقالة
 على األقل منظمة دعم) من أجل التوقیع على التماس.

 



 االلتماس
رات حول ما إذا كان یجب أن تختبر خطوة االلتماس ما إذا كان ھناك دعم كاف من أجل البدء في مناقشة رسمیة واتخاذ للقرا

 من المفترض ممارسة صالحیة المجتمع أم ال.

ذات الصلة، لكنھا سوف تكون بشكل  ICANNوسوف یتم تحدید إطار زمني من أجل السماح بتقدیم أي التماس في عملیات 
 للقرار الذي قد یبدأ في استخدام الصالحیة.  1عام فترة بالحد األقصى لخمسة عشر یوًما من اإلعالن

ولكي یتم البدء في نظر المجتمع من أجل استخدام المجتمع ألي صالحیة، یجب على منظمة دعم أو لجنة استشاریة الموافقة 
أما العتبة الخاصة بالموافقة على القرار فھي  -عن طریق قرار یصدر من ھیئتھا الحاكمة بأن الصالحیة یجب أن تستخدم 

  2).%50ز األغلبیة البسیطة (األصوات الكافیة لتجاو

 المناقشة
 متى ما تم قبول االلتماس، یقوم المجتمع بالكامل من خالل منظمات الدعم واللجان االستشاریة التابعة لھ بمناقشة االستخدام المقترح

 للتعرف على مفھوم المنتدى). 6.3المقترح (راجع القسم  ICANNللصالحیة، بما في ذلك من یكون من خالل منتدى مجتمع 

ترة المناقشة ھذه لمدة خمسة عشر یوًمَ◌ا، تبدأ اعتباًرا من الیوم التالي لتاریخ تقدیم التماس صحیح. وسوف تستمل وتستمر ف
داخل اإلطار  ICANNعلى مناقشة تـُجرى على اإلنترنت باإلضافة إلى اجتماع خاص على اإلنترنت لمنتدى مجتمع 

 المخصص للمناقشة.

، وسوف یكون ھناك أیًضا ICANNن االستشاریة من المشاركین في منتدى مجتمع وسوف تكون جمیع منظمات الدعم واللجا
داخل المنتدى وعلى المستوى غیر الرسمي داخل  -مزیج بین المناقشة الرسمیة وغیر الرسمیة، والنصائح والتداول المستمر 

 منظمات الدعم واللجان االستشاریة خالل ھذه الفترة.

 القرار
صص للمناقشة، سوف تبدأ فترة زمنیة مخصصة لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة ذات الحق في بعد إغالق اإلطار المخ

 التصویت في آلیة المجتمع. 

وتستمر فترة اتخاذ القرارات ھذه لمدة خمسة عشر یوًمَ◌ا، تبدأ اعتباًرا من الیوم التالي من االنتھاء من الفترة المخصصة 
 للمناقشة.

وم من خاللھا منظمات الدعم واللجان االستشاریة بالتصویت، والمتطلبات الخاصة بالنصاب القانوني، أما العملیة التي سوف تق
من ھذا التقریر. أما عتبة األصوات المطلوبة من  6.2وغیر ذلك من المسائل المرتبطة بذلك فمشار إلیھا بالتفصیل في القسم 

 صالحیة في األقسام الفرعیة التالیة.أجل ممارسة أي صالحیة فھي مشار إلیھا باإلضافة إلى كل 

 الصالحیة: إعادة النظر في/رفض الموازنة أو اإلستراتیجیة/خطط التشغیل 7.1

مثل حق وضع المیزانیات والتوجیھات اإلستراتیجیة صالحیة حوكمة مھمة ألي منظمة. ومن خالل تخصیص الموارد وتحدید ی
 وكیف ICANNاألھداف التي یتم التوجیھ إلیھا، یكون للخطط اإلستراتیجیة والتشغیلیة والمیزانیات تأثیًرا مادیًا حول ما تقوم بھ 

 إعداد االلتزامات المالیة بالنیابة عن المؤسسة التي یكون من الصعب نشرھا بعد حدوث ذلك.تقوم بدورھا بصورة فعالة. ویتم 

قرارات نھائیة حول الخطط اإلستراتیجیة والتشغیلي وحول المیزانیات. وفي  ICANNوفي الوقت الحالي، یتخذ مجلس إدارة 
طرح ھذه المیزانیات والخطط اإلستراتیجیة  مع المجتمع في وضع خطط إستراتیجیة/خطك أعمال، یتم ICANNحین تتشاور 

أمام المجتمع دون تضمین التفاصیل الكافیة دائًما من أجل تسھیل النظر فیھا بشكل دقیق. ونتیجة لذلك، على سبیل المثال، عبر 
التكالیف اإلشراف عن مطلب بأن تكون المیزانیة شفافة فیما یتعلق ب-المقترح النھائي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات

مع التحدید الواضح لبنود تلك التكالیف على مستوى المشروع وأقل من ذلك حسب الحاجة. وبموجب  IANAالتشغیلیة لوظیفة 
وفًقا لما ھو منصوص علیھ في  IANAاإلشراف، سوف تشتمل تكالیف -المقترح النھائي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات

 العملیات من أجل التأكد من أن ھذه اإلعالنات معلومة بشكل واضح بالنسبة للمجتمع. 1وسوف یساعد تنفیذ مسار العمل  1
راجع تفاصیل االلتماس بالنسبة لھذه  -بالكامل  ICANNاالستثناء یتمثل في ممارسة الصالحیة من أجل إقالة مجلس إدارة  2

 أدناه. 7.4الصالحیة في القسم 

                                              



، و"التكالیف المباشرة للموارد المشتركة" و"مخصص وظائف "IANAة إلدارة على "التكالیف المباشر IANAمیزانیة 
اإلشراف إلى وجود تحدید البنود في -الدعم". وعالوة على ذلك، یشیر المقترح النھائي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات

لحاجة. وفي الوقت الحالي، ال صورة تكالیف أكثر تحدیًدا فیما یخص كل وظیفة محددة في مستوى المشروع وأقل منھ حسب ا
وضع ھذه المیزانیات والخطط بصورة تتضمن عملیة تعقیبات من  ICANNتوجد آلیة محددة في اللوائح الداخلیة تطلب من 

 جانب المجتمع. وحتى إذا كانت التعقیبات باإلجماع، فال یزال یمكن لمجلس اإلدارة اختیار تجاھلھا.

خصوص الحمایة وفًقا للتوصیات المقدمة المقترح النھائي المقدم من مجموعة عمل ، على وجھ الIANA3تتطلب میزانیة 
  لإلدارة بحرص وعدم االنتقاص منھا (دون تعقیبات من الجمھور) IANAاإلشراف. ویجب أن تخضع میزانیة وظائف -المجتمعات

ناك عملیتین مختلفتین فیما یخص بصرف النظر عن حالة األقسام األخرى من المیزانیة. ومن ثم من المقترح أن تكون ھ
 ICANN. وعلى ھذا النحو، فإن استخدام صالحیة المجتمع في االعتراض على میزانیة ICANNومیزانیة  IANAمیزانیة 

 .ICANNلن یكون لھ أي تأثیر على میزانیة  IANA، وأي اعتراض على میزانیة IANAلن یكون لھ أي تأثیر على میزانیة 

یتم من خاللھا وضع المیزانیات وخطط التشغیل والخطط اإلستراتیجیة یجب أن تعزز من أجل تضمین  كما أن الطریقة التي
مستوى أعلى من الشفافیة والتزام المجتمع مبكًرا بحیث یجب أن یكون ما یجمعھ المجتمع جزًءا ال یتجزأ من العملیة. علًما بأن 

مع من األشیاء الضروریة للتخطیط اإلستراتیجي داخل أي منظمة التفاعل المحّسن بین فریق العمل ومجلس اإلدارة والمجت
بوضع تطورات  2المساءلة بأن یقوم مسار العمل -متعددة في أصحاب المصلحة. وتقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 باإلضافة إلى ھذه الخطوط.

ي الخطط والمیزانیات التشغیلیة (لكل من وطبًقا لذلك، سوف تمنح ھذه الصالحیة الجدیدة للمجتمع القدرة على النظر ف
ICANN  بشكل عام وبشكل منفصل فیما یخص المیزانیة الخاصة بوظائفIANA وذلك بعد اعتمادھا بمعرفة مجلس اإلدارة (

المقترحة، أو  IANAأو میزانیة  ICANN(ولكن قبل أن تصبح ساریة) وكذلك رفضھا. ویمكن أن یكون الرفض لمیزانیة 
. ویجب أن یحدد االلتماس ما ھي المیزانیة أو الخطة التي ICANNاتیجیة أو خطة تشغیل مقترحة على نطاق ألي خطة إستر

 سوف تخضع لالعتراض علیھا. ویجب تقدیم التماس منفصل لكل میزانیة أو خطة یجري االعتراض علیھا.

أو كلیھما والعمل بھا في بدایة  IANAأو وظائف  ICANNوإذا أدت ممارسة ھذه الصالحیة إلى عدم وجود میزانیة ألي من 
أي عام مالي جدید، فیسري العمل بمیزانیة رعایة في نفس المستوى مثل میزانیة العام الماضي، وذلك للسماح بالتشغیل 

 إلى أن تتم تسویة الخالف في المیزانیة. IANAووظائف  ICANNالمتواصل لـ 

علیھا سوف یكون مستنًدا إلى عدم االتساق  ICANNافقة مجلس إدارة وأي قرار للمجتمع برفض أي میزانیة أو خطة بعد مو
 ولوائحھا الداخلیة، أو المصلحة العامة العالمیة، ICANNالمفھوم مع الغرض والمھمة والدور المنصوص علیھم في عقد تأسیس 

لمجتمع. ویجب أن یكون ، أو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تھم اICANNأو احتیاجات أصحاب المصلحة في 
األساس المنطقي ألي اعتراض من جانب المجتمع مستنًدا إلى اإلجماع. وال یمكن أن یكون االعتراض متعلقًا إال بالمشكالت 

التي تم طرحھا في المداوالت التي أجریت قبل موافقة مجلس اإلدارة على المیزانیة أو الخطة. أما المشكالت الجدیدة فال یمكن 
 حیث یجب طرح جمیع المشكالت من أجل النظر فیھا في عملیة اعتراض أولى. -أجل اعتراض ثاٍن  طرحھا من

واألطر الزمنیة الخاصة بتقدیم االلتماسات والمناقشة والقرارات لھذه الصالحیة ھي األوضاع االفتراضیة المحددة في القسم 
 الفرعي السابق. 

یوم كحد أدنى إلى عملیة تخطیط / تشغیل المیزانیة. وإذا تعذر إضافة  40ة ومن أجل احتساب ھذه اإلطار الزمني، یجب إضاف
ھذا الوقت ألیة أسباب عملیة بسبب طبیعة عملیة الموافقة على المیزانیة، فإن العواقب وفق ما ھو مشار إلیھ أعاله یتمثل في أن 

 ماضي إلى أن تتم تسویة الخالف.وعملھما وفق میزانیة العام ال IANAو/أو وظائف  ICANNالرفض سوف ینظر إلى 

یوًما لكل مرحلة عندما یتعلق باالعتراض  30وألن ضغوط الوقت أقل حّدة بالنسبة للخطط اإلستراتیجیة، یمكن السماح بفترة 
 یوًما إلى عملیة التخطیط اإلستراتیجي.  60بأیة خطة إستراتیجیة. وعلى نفس األساس، یجب إضافة مدة 

مع لصالحیة االعتراض ھذه فیما یخص أیة میزانیة، أو خطة تشغیل أو خطة إستراتیجیة، یجب على وفي حالة ممارسة المجت
مجلس اإلدارة استیعاب التعقیبات التي وردت مع القرار، والقیام بالتعدیالت وافتراض میزانیة أو خطة معدلة. وفي حالة عدم 

 ھ ممارسة حق اعتراض ثان (عند أعلى عتبة مشار إلیھا أدناه). موافقة المجتمع على المقترح المراجع وأنھ غیر مناسب، فیمكن

 32و 31في الصفحات  IANAاإلشراف المتطلبات الخاصة بھا من أجل شفافیة میزانیة -دت مجموعة عمل المجتمعاتوقد حد 3
 ICANNالمساءلة على -). وتشترط مجموعة عمل المجتمعات المتعددة2015یونیو  11وفي الملحق "ع" من تقریرھا النھائي (

. وسوف یتم توفیر ذلك في الالئحة الداخلیة في المكان IANAزانیة من التفاصیل فیما یخص می -على األقل-تقدیم ھذا القدر 
 المناسب وسوف یكون لھ حاجة الالئحة األساسیة.

                                              



ولیس ھناك حد مقترح لعدد المرات التي یمكن فیھا للمجتمع االعتراض على خطة إستراتیجیة، لكن مجموعة عمل المجتمعات 
لة االعتراض على أیة خطة المساءلة توصي بأن یعقد مجلس اإلدارة والمجتمع حواًرا یتجاوز العملیات المقررة في حا-المتعددة

 إستراتیجیة ألكثر من مرة واحدة. 

وفق میزانیة العام الماضي للعام المالي الجدید.  ICANNوفي حالة رفض أیة میزانیة أو خطة تشغیل لمرة ثانیة، سوف تعمل 
سوف تظل لمجلس اإلدارة وسوف یقترح مجلس اإلدارة میزانیة جدیدة من أجل العام المالي التالي بنفس الطریقة المعتادة. و

 القدرة على اتخاذ قرارات من واقع المیزانیة على نفس األساس كما یفعل الیوم.

وإذا ما اعتبر المجتمع رد مجلس اإلدارة على االعتراض الثاني غیر مقبول، تكون صالحیات المجتمع األخرى (وفًقا لما ھو 
 موضح في ھذا القسم) متاحة لالستخدام.

من الدعم في آلیة المجتمع. ویجب الحصول على مستوى  %66اض، فإنھ یتطلب الحصول على مستوى ولقبول أي اعتر
 من الدعم لالعتراض الثاني على نفس المیزانیة أو الخطة. 75%

الصالحیة: إعادة النظر في/رفض التغییرات المقترحة على اللوائح الداخلیة  7.2
 ICANN"القیاسیة" لمؤسسة 

 ) 4سري ھذا البند على "اللوائح الداخلیة القیاسیة" وھي كافة اللوائح التي لیست من اللوائح الداخلیة الجوھریة (راجع القسم ی

بما في ذلك من خالل النص على مھمة  ICANNالداخلیة التفاصیل حول كیفیة ممارسة الصالحیات في  ICANNتحدد لوائح 
  حول الالئحة الداخلیة األساسیة. 4الشركة والتزاماتھا وقیمھا الجوھریة. كما تمت مناقشة التغییرات على تلك اللوائح في القسم 

ع. فعلى سبیل ومن المحتمل أن یُجري مجلس اإلدارة تعدیالً على اللوائح الداخلیة القیاسیة بالطرق التي ال یدعمھا المجتم
أو ھیكل مجموعة أصحاب  ccNSOالمثال، یمكن لمجلس اإلدارة التغییر بصورة فردیة لسیاسة وضع السیاسات في 

 أو تشكیل لجنة الترشیح.  GNSOالمصلحة في 

عضو ومن ثم، من المفترض أن تُمكِّن ھذه الصالحیة منظمات الدعم واللجان االستشاریة الذین یشاركون في آلیة المجتمع ك
وحید (مع تعقیبات من المجتمع األكبر) من الحق في رفض التغییرات المقترحة على اللوائح الداخلیة بعد اعتمادھا بمعرفة 

مجلس اإلدارة (ولكن قبل سریانھا). وسوف تتوفر ھذه الصالحیة رًدا على أي من التغییرات المقترحة على اللوائح الداخلیة 
 القیاسیة.

الالزمة من أجل ممارسة ھذه الصالحیة (االلتماس والمناقشة والقرار) ھي األطر والعملیات االفتراضیة  أطر العمل والعملیات
المنصوص علیھا في مقدمة ھذا القسم، على أن یكون إطار االلتماس خمسة عشر یوًما تبدأ اعتباًرا من اإلعالن عن قرار 

 اسیة.مجلس اإلدارة بإجراء تغییرات على الالئحة الداخلیة األس

فترة  -كما ھو الحال الیوم-وقبل البدء في العملیة الخاصة برفض التغییرات على الالئحة القیاسیة، فإننا نتوقع أن تكون ھناك 
یوًما ھي الفترة القیاسیة) لكي یتمكن المجتمع من تقدیم التعقیبات على التغییرات المقترحة. ومن ثم فإن  40تعلیقات عامة (

 سات الذي یكون قصیًرا نسبیًا یعد مقبوالً. إطار تقدیم االلتما

من الدعم في آلیة المجتمع. الحظ أنھ حتى یقترح مجلس  %66ولقبول أي اعتراض، فإنھ یتطلب الحصول على مستوى 
 ) من مجلس اإلدارة لصالح التغییر.%66اإلدارة تعدیالً في الالئحة القیاسیة، یجب أن یصوت ثلثا (

ھا قبول أي اعتراض، ینبغي على مجلس اإلدارة استیعاب التعقیبات وإجراء التعدیالت واقتراح وفي الحاالت التي یتم فی
 مجموعة جدیدة من التعدیالت على اللوائح الداخلیة حسب عملیاتھا االعتیادیة. 

یة رفض، یحصل ال تتیح ھذه الصالحیة للمجتمع إعادة صیاغة تغییر مقترح من مجلس اإلدارة على الالئحة الداخلیة: فھي عمل
 غیر مؤید.  ICANNخاللھا المجلس على إشارة واضحة إلى أن مجتمع 

ولیس ثمة قید على عدد المرات التي یمكن رفض تغییر مقترح فیھا، ولكن العتبة الخاصة برد أي تغییر ھي العتبة العالیة 
صالحیة من خالل عدد صغیر من منظمات الدعم أو المحددة أعاله، والعالیة بما یكفي لتقیید أي احتمالیة إساءة استخدام لھذه ال

  اللجان االستشاریة.

تعمل بموجب الالئحة الداخلیة الحالیة على الرغم من التغییرات المقترحة من  ICANNیتمثل تأثیر ھذه الصالحیة في إبقاء 
ترة تقدیم االلتماسات بدون أي مجلس اإلدارة ما لم یعترض المجتمع بعدم التصرف رًدا على أي تعدیل. وفي حالة انتھاء ف

 التماس صالح، وبعد خمسة عشر یوًما من اإلعالن عن التغییر على الالئحة الداخلیة القیاسیة، یسري العمل بالتغییر.
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تعیین الرئیس والمدیر التنفیذي، وتعیین  ، وتتضمن مسئولیاتھ الرئیسیةICANNن مجلس اإلدارة ھو الھیئة الحاكمة في إ
المسئولین ومراقبة السیاسات التنظیمیة، واتخاذ قرارات حول الموضوعات الرئیسیة وتحدید الخطط اإلستراتیجیة والتشغیلیة 

 للمنظمة ومحاسبة فریق العمل على تنفیذھا.

شر عضًوا لمدة ثالثة أعوام ثابتة ویستمرون ومن بین أعضاء مجلس اإلدارة وعددھم ستة عشر عضًوا، یتم تعیین خمسة ع
بصورة عامة في منصبھم لكامل المدة التي یتم تعیینھم لھا، من قبل منظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة التي یتبع أو تتبع لھا، أو 

د ذلك كل عام في الجمعیة بمعرفة لجنة الترشیح. باإلضافة إلى ذلك، یقوم مجلس اإلدارة بتعیین الرئیس والمدیر التنفیذي (ویتأك
العمومیة السنویة)، والذي یعمل في مجلس اإلدارة بھذه الصفة (بسبب منصبھ أو منصبھا كرئیس ومدیر تنفیذي). تتوفر 

في الوقت الحالي لمجلس اإلدارة نفسھ فحسب (على الرغم من تغیر  ICANNصالحیة إقالة األعضاء األفراد في مجلس إدارة 
)، ویمكن ممارستھا من خالل 4المساءلة-الواحد الذي تقترحھ مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ذلك مع نموذج العضو

على صالحیة مجلس اإلدارة في إقالة أي عضو  5من أعضاء المجلس. وال یوجد قید في الوقت الحالي %75تصویت بنسبة 
 في مجلس اإلدارة محدد في الالئحة الداخلیة.

انیة إقالة عضو مجلس اإلدارة قبل انتھاء مدتھ أو مدتھا الثابتة، بدون أیة قواعد مفروضة فیما وسوف تتیح ھذه الصالحیة إمك
یخص القیود على تلك اإلقالة أو المتطلبات ألي سبب خاص لتلك اإلقالة. ومن المتوقع ممارسة ھذه الصالحیة فقط في حاالت 

 الصعوبة الخطیرة مع أي عضو محدد في مجلس اإلدارة. 

، سوف (At-Largeتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة السبع الذین عینتھم واحدة من منظمات الدعم أو من خالل مجتمع وفیما ی
اللجنة االستشاریة تقرر عملیة بقیادة تلك المؤسسة أو الشعبة الفرعیة إقالة عضو مجلس اإلدارة. حیث یمكن لمنظمة الدعم أو 

أي عملیة إقالة على ھذا  ر حول تلك اإلقالة لعضو مجلس اإلدارة. وألغراضالتي قامت بتعیین عضو مجلس اإلدارة اتخاذ قرا
 GNSO، فیقصد بھا دار GNSOالنحو، فإن منظمة الدعم تعني منظمة الدعم أو بالنسبة لحالة منظمة دعم األسماء العامة 

 التي لھا الحق بموجب الالئحة الداخلیة في تعیین أي عضو في مجلس اإلدارة.

  یة التالیة على إقالة أي عضو في مجلس اإلدارة یتم تعیینھ بمعرفة أي منظمة دعم أو لجنة استشاریة:وتسري العمل

یتطلب أي قرار بالبدء في النظر في إقالة أي عضو مجلس إدارة دعوة للقیام بذلك، واعتمادھا من خالل أغلبیة  .1
 ي بتعیین عضو مجلس اإلدارة. بسیطة في منظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة التي قامت في األساس

ومتى ما استوفت أي من ھذه الدعاوى إلقالة أي عضو في مجلس اإلدارة المعلن عنھ، یتم في غضون خمسة  .2
 للتعرف على المفھوم). وفي ذلك االجتماع: 6.3(راجع القسم  ICANNعشر یوًما عقد اجتماع لمنتدى مجتمع 

م أو اللجنة االستشاریة مقدمة االلتماس أو مع عضو مجلس ال یجب أن یكون الرئیس مرتبًطا بمنظمة الدع )أ
 اإلدارة المشارك؛

یجب أن یفسر ممثلو منظمة الدعم / اللجنة االستشاریة القائمة بالتعیین/اإلقالة السبب وراء السعي إلقالة  )ب
 عضو مجلس اإلدارة؛ 

 ولعضو مجلس اإلدارة فرصة الرد وبیان وجھات نظره أو نظرھا.  )ت

ى إمكانیة طرح األسئلة واألجوبة على منظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة القائمة باإلضافة إل )ث
 بالتعیین/اإلقالة ولعضو مجلس اإلدارة المعني بمعرفة جمیع المشاركین اآلخرین في المنتدى.

وفي غضون خمسة عشر یوًما من اجتماع المنتدى، تقوم منظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة التي كانت قد  .3
 عینت عضو مجلس اإلدارة في األساس باتخاذ قرارھا من خالل إجراءاتھا االعتیادیة. 

المساءلة، یمكن لمجلس اإلدارة فقط إقالة -وفي حالة تنفیذ نموذج العضو الواحد الخاص بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة 4
التقییم القانوني: باسم " 2015أبریل  23راجع المذكرة المقدمة من  -الیفورنیا أعضاؤه لألسباب المحددة في قانون شركات ك

". للحصول على مزید من التفاصیل حول المشورة القانونیة ملخص تنفیذي ومخطط ملخص ومخطط حوكمة بعد المراجعة
 المقدمة، برجاء االطالع على الملحق "ز".

اإلدارة، ألي عضو في مجلس اإلدارة  في الوقت الحالي، ھناك مسارات تصعید، تصل إلى وتتضمن اإلقالة من مجلس 5
یخالف مدونة قواعد السلوك وسیاسات تعارض المصالح، ولكن اللوائح الداخلیة ال تتطلب في الوقت الراھن أن تحدث مخالفة 

 مماثلة قبل إقالة العضو.

                                              

https://community.icann.org/download/attachments/52890082/sidley%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary,%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1430068991000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/sidley%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary,%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1430068991000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/sidley%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary,%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1430068991000&api=v2


لجنة من األصوات في منظمة الدعم أو ال %75والعتبة المحددة إلنفاذ إقالة أي عضو مجلس إدارة ھي  .4
 االستشاریة التي كانت قد عیّنت عضو مجلس اإلدارة في األساس.

وفي حالة استیفاء العتبة، بحسب ما یتم النص علیھ في الالئحة الداخلیة، تقوم آلیة المجتمع كعضو وحید بتنفیذ  .5
 ھذا القرار تلقائًیا، ویتم إقالة عضو مجلس اإلدارة.

عشر یوًما، تنتھي العملیة ویظل عضو مجلس اإلدارة في وفي حالة عدم اتخاذ أي قرار في غضون خمسة  .6
  منصبھ.

وال یجوز تقدیم أي دعوة جدیدة إلقالة نفس عضو مجلس اإلدارة خالل المدة التي یعمل فیھا في مجلس اإلدارة  .7
 بعد فشل قرار اإلقالة أو عدم اتخاذ قرار بھذا الشأن.

معرفة لجنة الترشیح، فإن منظمات الدعم واللجان االستشاریة التي تشارك في بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة الذین یتم تعیینھم ب
آلیة المجتمع كعضو وحید سوف تقوم باتخاذ قرار بخصوص إقامة عضو مجلس اإلدارة من خالل العملیة المذكورة بالتفصیل 

في مجلس اإلدارة یتم تعیینھ بمعرفة أدناه. وسوف یكون ألي منظمة دعم أو لجنة استشاریة القدرة على التماس إقالة أي عضو 
 لجنة الترشیح. 

  وتسري العملیة التالیة على إقالة أي عضو في مجلس اإلدارة یتم تعیینھ بمعرفة لجنة الترشیح:

تطلب أي التماس من أجل البدء في النظر في إقالة عضو مجلس اإلدارة الحصول على أغلبیة بسیطة في واحدة  .1
 ن االستشاریة المشاركة. من منظمات الدعم واللجا

ومتى ما استوفت أي من ھذه االلتماسات إلقالة أي عضو في مجلس اإلدارة المعلن عنھ، یتم في غضون خمسة  .2
 . وفي ذلك االجتماع:ICANNعشر یوًما عقد اجتماع لمنتدى مجتمع 

أو مع عضو مجلس  ال یجب أن یكون الرئیس مرتبًطا بمنظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة مقدمة االلتماس )أ
 اإلدارة المشارك؛

 یجب أن یفسر ممثلو منظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة السبب وراء السعي إلقالة عضو مجلس اإلدارة؛  )ب
 ولعضو مجلس اإلدارة فرصة الرد وبیان وجھات نظره أو نظرھا.  )ت

تشاریة مقدمة االلتماس باإلضافة إلى إمكانیة طرح األسئلة واألجوبة على منظمة الدعم أو اللجنة االس )ث
 ولعضو مجلس اإلدارة المعني بمعرفة جمیع المشاركین اآلخرین في المنتدى.

وفي غضون خمسة عشر یوًما من اجتماع المنتدى، تقوم آلیة المجتمع كعضو وحید، ومن خالل أصوات  .3
 ارة من عدمھ. منظمات الدعم واللجان االستشاریة المشاركة، باتخاذ قرار بخصوص إقالة عضو مجلس اإلد

  من األصوات المتاحة في آلیة المجتمع. %75والعتبة المحددة إلنفاذ إقالة أي عضو مجلس إدارة ھي  .4

 وفي حالة استیفاء العتبة، تقوم آلیة المجتمع كعضو وحید باتخاذ القرار، ویتم إقالة عضو مجلس اإلدارة. .5

تھي العملیة ویظل عضو مجلس اإلدارة في وفي حالة عدم اتخاذ أي قرار في غضون خمسة عشر یوًما، تن .6
 منصبھ.

وال یجوز تقدیم أي دعوة جدیدة إلقالة نفس عضو مجلس اإلدارة خالل المدة التي یعمل فیھا في مجلس اإلدارة  .7
  بعد فشل قرار اإلقالة أو عدم اتخاذ قرار بھذا الشأن.

جنة استشاریة، تتحمل منظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة تلك في حالة إقالة أي مدیر كان قد تم تعیینھ بمعرفة منظمة دعم أو ل
من  12.1المسئولیة عن ملء المنصب الشاغر من خالل العملیة االعتیادیة (حسب المنصوص علیھ في المادة السادسة، القسم 

 الالئحة الداخلیة). 

یح تعیین عضو مجلس إدارة جدید. ومن وفي حالة إقالة أي عضو مجلس إدارة بمعرفة لجنة الترشیح، یجوز للجنة الترش
المتوقع قیام لجنة الترشیح بتعدیل إجراءاتھا فیما یخص الحصول على العدید من المرشحین "االحتیاطیین"، تحسًبا إلقالة أي أو 

ھ بالكامل المشار إلی ICANNجمیع أعضاء مجلس اإلدارة فیھا بموجب ھذه الصالحیة (أو كجزء من باب إقالة مجلس إدارة 
 ).7.4في المادة 

وفي جمیع األحوال، فإن أعضاء مجلس اإلدارة المعینین من أجل استبدال أعضاء مجلس اإلدارة المقالین بموجب ھذه 
الصالحیة یعملون في نفس "المنصب" وتنتھي مدة عملھم في نفس الموعد الذي تنتھي فیھ مدة أعضاء مجلس اإلدارة الذین 

ارة یتم تعیینھ في تلك الظروف لن یتم احتساب مدتھم المتبقیة في عملھم في مقابل أي حدود یحلون محلھم. وأي عضو مجلس إد
 على المدة، والتي یخضعون لھا خالًفا لذلك.



المساءلة بوضع معاییر المجتمع التي سوف ترشد -، توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة2وكجزء من مسار العمل 
عم واللجان االستشاریة فیما یخص السلوك المتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة، والتوقعات أعضاء مجلس اإلدارة ومنظمات الد

التي إذا لم یتم الوفاء بھا سوف تؤدي إلى تقدیم التماس بإقالتھم. وسوف تساعد ھذه المعاییر في إقرار التوقعات المشتركة عبر 
قیود على ممارستھا، أو توفیر أي أساس منطقي ألي مدیر  ولن تكون بمثابة معاییر لممارسة الصالحیة أو بمثابة -المجتمع 

یخضع لإلقالة للطعن على القرار أو رفضھ. یجب أن یكون وضع وتطویر ھذه المعاییر من المسائل المتعلقة باألولویة في 
 .2مسار العمل 

  بالكامل ICANNالصالحیة: استعادة مجلس إدارة  7.4

األفراد كتدبیر كاٍف لمساءلة المجتمع: حیث تصبح  ICANNد توجد مواقف ال ینظر فیھا إلى استبعاد أعضاء مجلس إدارة ق
 ICANNمجموعة من المشكالت مترسخة لدرجة تجعل المجتمع یرغب في التعبیر عن ما لدیھ من نقص في الثقة في مجلس 

 ل في قرار واحد. بالكام ICANNمن خالل النظر في إقالة مجلس إدارة 

في إقالة أعضاء مجلس اإلدارة الفرادى، تسمح ھذه الصالحیة للمجتمع  7.3وبعیًدا عن الصالحیة المحددة أعاله في القسم 
، الذي یعمل في مجلس اإلدارة بصفتھ). سوف ICANNبالكامل (باستثناء رئیس  ICANNبالنظر وإنفاذ إقالة مجلس إدارة 

الصالحیة من خالل التماس من منظمات الدعم واللجان االستشاریة وفًقا لما ھو محدد أدناه. وسوف یبدأ المجتمع في استخدام 
یتم النص في الالئحة الداخلیة على تنفیذ المجتمع لھذه الصالحیة كما یلي، وھو ما یضم االلتماس العام وإجراءات اإلشعار 

 المنصوص علیھا في مقدمة ھذا القسم.

ن على األقل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة، على أن تكون واحدة منھما على األقل التماس مقدم من اثنتی •
منظمة دعم، (یتم توضیح ذلك من خالل توقیع بعد قرار بأغلبیة بسیطة للھیئة الحاكمة لمنظمة الدعم أو اللجنة 

 االستشاریة تلك) والحصول على ("التماس صحیح").

أیام) یلتزم الشخص  7في غضون فترة یتم تحدیدھا في الالئحة الداخلیة (ربما  وعند الحصول على التماس صحیح، •
 المسئول بأي مما یلي: 

o  تقدیم إشعار إلى منظمات الدعم واللجان االستشاریة بأیة مشكلة یتم التعرف علیھا فیما یخص صحیح
 االلتماس الصحیح، مع فترة غیر محددة للتصحیح.

o ات الدعم واللجان االستشاریة المشاركة في آلیة المجتمع كعضو وحید بأن أو تقدیم إشعار إلى جمیع منظم
(أ) التماًسا صحیًحا تم الحصول علیھ، بما في ذلك نسخة من االلتماس الصحیح، و(ب) تحدید فترة مناقشة 

ان یوًما بعد ذلك، وأیًضا (ج) دعوة منظمات الدعم واللج 15یوًما باإلضافة إلى فترة قرار بمدة  15بمدة 
االستشاریة التي لھا الحق في تعیین أعضاء مجلس اإلدارة باختیار وحد (أو اثنان، استناًدا إلى 

مخصصاتھم) من أعضاء مجلس اإلدارة لإلشعار بحلول نھایة فترة المناقشة للشخص [األشخاص] الذین 
اختیار بدیل) ي اختارتھم للعمل في مجلس مؤقت (أو فقط طالما كان ذلك ضرورًیا إلى أن یتم تحدید و

حالة حدوث تصویت على إقالة مجلس اإلدارة بالكامل، على أن یحتوي ذلك اإلشعار على بیان موقع من 
المرشح (المرشحین) برغبتھم واستعدادھم للعمل وأي من المعلومات األخرى التي تشترط الالئحة 

مات الدعم واللجان االستشاریة الداخلیة على مرشحي مجلس اإلدارة تقدیمھا قبل االختیار. یجب على منظ
  تعیین واحد على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة المتوقعین ھؤالء.

  وال یحق أي عضو مجلس إدارة یكون عضًوا في مجلس اإلدارة الذي یخضع للتصویت باإلقالة
 العمل في مجلس اإلدارة المؤقت.

یوًما لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة بشكل فردي وإجماالً بعد تقدیم التماس صحیح، سوف توفر فترة المناقشة خمسة عشر 
ویشمل ذلك ما  -بالكامل مضمونة أم ال بموجب الظروف  ICANNمن أجل التداول والنقاش فیما إذا كانت إقالة مجلس إدارة 

 المقترح.  ICANNیكون من خالل عقد اجتماع لمنتدى مجتمع 

ل منظمة دعم ولجنة استشاریة فترة خمسة عشر یوًما تقویمیًا لفترة اتخاذ القرار من وفي نھایة فترة المناقشة، سوف یكون لك
أجل اتباع عملیتھا الداخلیة من أجل تحدید طریقة التصویت على المسألة، مع ضمان صوتھا خطًیا بمعرفة رئیس منظمة الدعم 

 أو اللجنة االستشاریة. 

ل أن یكون القرار من ھذا النوع نتیجًة ل إلجماع عبر المجتمعات. ومن ثم، فإن عتبة مرتفعة بشكل مناسب لممارسة ھذه یُفضَّ
) سوف یتم اإلدالء بھا لمصلحة 6] لجمیع األصوات المتاحة داخل آلیة المجتمع كعضو وحید (راجع القسم %75الصالحیة، [

 اإلقالة لكي تصبح نافذة.



ة من إمكانیة منع إقالة مجلس اإلدارة، استناًدا إلى المشاركة تم اختیار ھذه العتبة لمنع أي منظمات دعم أو لجان استشاری
التصویتیة األولیة من خالل منظمات الدعم و/أو اللجان االستشاریة في آلیة المجتمع، ولكن أن تكون أیًضا بأعلى احتمالیة 

  ممكنة دون السماح بحدوث ذلك.

ا نادر الحدوث، إن كان أصالً. وفي حالة حدوث ذلك، رغم بالكامل أمرً  ICANNومن المتوقع أن تكون إقالة مجلس إدارة 
إلى أن یتم عقد  ICANNذلك، یجب أن یكون ھناك مجلس إدارة على الفور معمول بھ للعمل والخدمة كراعي برسم األمانة لـ 

  االنتخابات من أجل الحصول على مجلس إدارة بدیل.

فاء بالعتبة المحددة من أجل إجراء إقالة لمجلس اإلدارة بالكامل، بالتزامن مع ذلك ووفًقا للنظرة التي ألقیناھا أعاله، في حالة الو
التصویت، یتم اختیار أعضاء مجلس اإلدارة في المجلس المؤقت تلقائیًا. وسوف یتألف مجلس اإلدارة المؤقت من مجموعة 

قدیمھا بنھایة فترة المناقشة، وسوف یحل محل المرشحین التي كان من المطلوب بالنسبة لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة ت
 عند استیفاء العتبة.  ICANNمجلس إدارة 

باإلضافة إلى ذلك، سوف تقوم لجنة الترشیح بتعدیل العملیات الخاصة بھا فیما یخص القدرة توفیر مرشحین اثنین للعمل في أي 
ھؤالء المرشحین من خالل كل لجنة الترشیح في كل عام في من مجالس اإلدارة المؤقتة ھذه إذا ما لزم ذلك (على أن یتم تأكید 

وقت الجمعیة العمومیة السنویة، ولكي تكونوا متفرغین للعمل في مجلس اإلدارة المؤقت أو إذا لزم ذلك بسبب إقالة المجتمع 
سماء أعضاء مجلس لعضو مجلس إدارة واحد، حتى تاریخ الجمعیة العمومیة السنویة القادمة). وسوف تحدد لجنة الترشیح أ
 اإلدارة ھؤالء من أجل العمل في مجلس اإلدارة المؤقت في حالة تمریر تصویت بإقالة مجلس اإلدارة.

 بشكل عام. ICANNوبسبب المدة القصیرة لمجلس اإلدارة المؤقت، فإنھ لن یخضع لمتطلبات التنوع التي تنطبق على مجلس إدارة 

جب مركزه التنفیذي وأنھ ال یخضع لعملیات االنتخاب/االختیار االعتیادیة، فإن إقالة وحیث یعمل الرئیس في مجلس اإلدارة بمو
  .ICANNالمجلس بالكامل لن تؤثر على منصب الرئیس سواء كرئیس أو كعضو مجلس إدارة یعمل في مجلس إدارة 

لك مطلوبًا من أجل عملیة یجب أن تنص الالئحة الداخلیة على أن مجلس اإلدارة المؤقت لن یُعمل بھ إال إذا كان ذ •
  یوًما]. 120االختیار/االنتخاب من أجل مجلس اإلدارة البدیل وال یكون بأي حال من األحوال أطول من [

o  إذا وقع -وباختیار مجلس إدارة بدیل، یجوز لكل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة ولجنة الترشیح
تم إقالتھم و/أو أعضاء مجلس إدارة یعملون في مجلس اختیار أعضاء مجلس إدارة  -اختیارھم على ذلك

اإلدارة المؤقت. وبمعنى آخر، فإن العمل في مجلس إدارة مقال أو في مجلس إدارة مؤقت ال یمثل مانًعا 
 من العمل في مجلس اإلدارة البدیل.

o تم اختیارھم وأعضاء مجلس اإلدارة الذین یتم اختیارھم من أجل العمل في مجلس اإلدارة المؤقت، ومن ی
فیما بعد من أجل مجلس اإلدارة البدیل، سوف یعملون في المناصب التي أصبحت شاغرة بسبب أعضاء 

مجلس اإلدارة المقالین. تحدد كل منظمة دعم وكل لجنة استشاریة ولجنة التشریح المدد التي سوف یشغلھا 
ناك أي انقطاع للمدة المتراكمة في وبھذه الطریقة لن یكون ھ أعضاء مجلس اإلدارة المؤقتین والبدالء.

  .ICANNمجلس إدارة 

وسوف تكون لمجلس اإلدارة المؤقت نفس ما لمجلس اإلدارة الذي یحل محلھ من صالحیات وواجبات، ألن ھذا  •
(والمطلوبة بمقتضى القانون) بحیث یكون في جمیع األوقات أمانة  ICANNاألمر ضروري من أجل استقرار 

قانونیة معمول بھا. وعلى الرغم من ذلك، سوف تنص الالئحة الداخلیة على أنھ في حالة عدم وجود ظروف قاھرة 
ولجنة فمن المتوقع أن یقوم مجلس اإلدارة المؤقت بالتشاور مع المجتمع (على األقل من خالل قیادة منظمة الدعم 

) قبل اتخاذ أي إجراء یمثل تغییًرا مادًیا ICANNالدعم ویشمل ذلك متى ما كان ذلك عملیًا من خالل منتدى مجتمع 
 في اإلستراتیجیة أو السیاسات أو اإلدارة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، استبدال الرئیس. 

لتصویت منظمات الدعم واللجان االستشاریة تصبح وبموجب آلیة المجتمع كعضو وحید، فإن النتائج التجمیعیة  •
اإلجراء الخاص بآلیة المجتمع كعضو وحید دون أیة إجراءات أخرى من جانب مجلس اإلدارة؛ یسري العمل بمجلس 

اإلدارة المؤقت اعتباًرا من وقت اتخاذ قرار بأن تصویت المجتمع قد حقق العتبة الالزمة من أجل اإلقالة، وكل من 
 ومجلس اإلدارة المؤقت سوف یكون لھما صالحیة إنفاذ حقوقھما فیما یتعلق بذلك التصویت. CMSMآلیة 

 

 



 7.4المساءلة باالعتمادیة فیما بین ھذه الصالحیة الخاصة بالمجتمع في القسم -وفي النھایة، تقر مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 اإلشراف على النحو التالي:-وإشارة مجموعة عمل المجتمعات

تمكین مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین من أجل الحصول على الحقوق التالیة فیما  آلیات تمكین المجتمع. .1
، یجب ضمان ممارسة ذلك من خالل اإلنشاء المرتبط لمجتمع / مجموعة ICANNیخص مجلس إدارة 

 أعضاء في أصحاب المصلحة:

 بالكامل؛  ICANNستدعاء مجلس إدارة وا ICANNالقدرة على تعیین وإقالة األعضاء في مجلس إدارة  )أ

 

 على النحو التالي:  7.4وقد كانت ھناك وجھة نظر أقلیة واحدة تم تقدیمھا فیما یخص ھذا القسم 

المساءلة ھي أن العتبة المقررة الستخدام ھذه الصالحیة یجب أن -وجھة نظر األغلبیة داخل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
من عتبة التصویت. ووفًقا لما تنص علیھ وجھ ¾ جًدا، بما یتطلب الحصول على تصویت بنسبة  تكون محددة عن سقف عالٍ 

"تم اختیار ھذه العتبة لمنع أي منظمات دعم أو لجان استشاریة لھا القدرة على منع إقالة مجلس اإلدارة، ولكن  نظر األغلبیة:
 أیًضا لكي تكون بأعلى ما یمكن بدون السماح بحدوث ذلك".

ذا یعكس وجھة نظر األغلبیة بأن إقالة مجلس اإلدارة بالكامل سوف یؤدي إلى عدم استقرار المنظمة، وال یجب أن یحدث إال وھ
 في حاالت المالذ األخیر.

وعلى الرغم من ذلك، ال یؤدي ھذا اإلجراء إلى إمكانیة المطالبة بإقالة مجلس اإلدارة بالكامل من خالل واحدة أو أكثر من 
لدعم وبرغم ذلك ال یستحوذ ذلك على الدعم الكافي لحدوثھ. وتتمثل وجھة نظر األقلیة في أن مثل ھذه النتیجة سوف منظمات ا

أكثر من إقالة مجلس اإلدارة. وإذا ما أقر أي مجتمع تشغیلي بالكامل، وفًقا لما ھو  ICANNتؤدي إلى إحداث اضطرابات لـ 
في مجلس اإلدارة، ومع ذلك ظل مجلس اإلدارة في عملیة رغم ذلك، فسوف  مقرر داخل أي منظمة دعم، بأنھ قد فقد الثقة

إال إذا كان للمجتمعات التشغیلیة التي  ICANNكمؤسسة. وال یمكن االحتفاظ بالثقة في  ICANNیؤدي ذلك إلى أزمة ثقة في 
 تخدمھا ثقة في مجلس اإلدارة. 

شكلة یتمثل في أن كل من منظمات الدعم الثالثة یجب أن تكون لھا والمقترح المقدم من األقلیة من أجل التعامل مع ھذه الم
القدرة على ممارسة صالحیة إقالة مجلس اإلدارة بالكامل بشكل فردي. كما یجب تحدید عتبة عالیة من أجل التوصل إلى إجماع 

ریة ووجوب تقدیم إشعار داخل منظمات الدعم من أجل استخدام ھذه الصالحیة، ولیس بین منظمات الدعم واللجان االستشا
 باستخدام ھذه الصالحیة بدالً من المشاركة في القرار.
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