
ICANN التعّرف على مجلس إدارة

یتم اختیار األعضاء من سائر قطاعات المجتمع من قبل أقرانھم بأسلوب تصاعدي من األدنى فاألعلى. یتألف مجلس اإلدارة من 16 عضواً 
.ICANN باإلضافة إلى أربعة من منسقي العالقات غیر المصوتین من مختلف المناطق الجغرافیة ویتمتعون بخبرات ذات صلة بمھمة

تضارب المصالح:
ُیفصح أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي 

االتصال سنویاً عن كافة األعمال واالرتباطات 
التي تتعلق بأیة حال من األحوال بمنظمة 

.ICANN

التنوع الجغرافي:
ال یجوز ألكثر من خمسة أعضاء مصوتین 
أن یكونون من أي منطقة واحدة. وال یجوز 
لعضوین اثنین مصوتین من أي منظمة دعم 
أن یكونا من نفس المنطقة. یجب على لجنة 

الترشیح ضمان أن مجلس اإلدارة یضم عضواً 
مصوتاً واحداً على األقل من كل منطقة.

التصویت:
یشارك جمیع األعضاء في اجتماعات 

ومناقشات ومداوالت مجلس اإلدارة، لكن
ال یمكن لمنسقي العالقات غیر المصوتین 
المشاركة في عملیات التصویت الرسمیة.

فترات العمل:
یعمل األعضاء المصوتون لفترات متعاقبة 

تمتد كل منھا لمدة ثالثة أعوام وال یجوز 
لھم العمل ألكثر من ثالث فترات متعاقبة.

لجنة الترشیح:
تتولى لجنة الترشیح (NomCom) مسئولیة  

تعیین عدد من األعضاء في مجلس إدارة 
ICANN، واللجنة االستشاریة العامة 

ALAC ومجلسسي كل من  ccNSO و 
.GNSO

:(NomCom) المعّینون من لجنة الترشیح
ُتعّین لجنة الترشیح ثمانیة أعضاء.

المعّینون من 
فریق عمل ھندسة 
:(IETF) اإلنترنت
ُیعّین فریق IETF منسق 

عالقات واحد غیر مصوت.

األعضاء المصوتین

ما المقصود بمجلس 
إدارة ICANN وما 

الدور المنوط بھ؟
إن مجلس إدارة ICANN عبارة عن 

 .ICANN مجموعة من األعضاء من مجتمع
ویقدم مجلس اإلدارة إشرافاً استراتیجیاً 

لمنظمة ICANN،  بما یضمن عملھا في 
حدود مھمتھا  وأنھا تعمل بكفاءة وفاعلیة 

ووفقاً للمعاییر األخالقیة. كما یشرف مجلس 
اإلدارة على توصیات السیاسات المقدمة من 

المجتمع وینظر فیھا.

كیف یعمل مجلس 
إدارة ICANN؟

وفًقا لما ھو منصوص علیھ في الالئحة 
 ICANN الداخلیة، یعتمد مجلس إدارة

سیاسات المجتمعات ویوجھ منظمة 
ICANN إلى تنفیذ تلك السیاسات. 

ویعمل أعضاء مجلس اإلدارة بما یرون 
أنھ یصب في المصلحة العلیا للمجتمع 

العالمي. ویعمل أیضاً من خالل إصدار 
قرارات، باإلضافة إلى تقدیم معلومات 
بإنفتاح وشفافیة حول القرارات المتخذة.
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اعرف المزید حول أعضاء مجلس 
إدارة ICANN الحالیین على:

http://go.icann.org/board

اعرف المزید حول الئحة مجلس اإلدارة على:
http://go.icann.org/boardbylaw

َمن ینضم الى تشكیلة مجلس إدارة ICANN؟
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 ICANN رئیس ومدیر
التنفیذي

اللجنة االستشاریة 
(ALAC) العامة

اللجنة االستشاریة 
(GAC) الحكومیة

اللجنة االستشاریة لنظام ملف 
(RSSAC) خادم الجذر

اللجنة االستشاریة لألمن 
(SSAC) واالستقرار

:(AC) المعّینون من اللجان االستشاریة
تقوم اللجنة االستشاریة العامة بتعیین مدیر واحد، وتقوم كل 

لجنة استشاریة أخرى بتعیین منسق عالقات غیر مصوت.

:(SO) المعّینون من منظمات الدعم
ُتعّین كل منظمة من منظمات الدعم 

عضوین في مجلس اإلدارة:

(ASO) منظمة دعم العناوین

(ccNSO) منظمة دعم أسماء رموز البلدان

(GNSO) دعم األسماء العامة المنظمة


