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ا  ًٌ التقرٌر التالً إلى مجتمع ( CATA)ٌقدم فرٌق مراجعة المسبولٌة والشفافٌة  ،(CoA)مع الحفاظ على تؤكٌد االلتزامات تماش
ICANN التعلٌق على مسودة التوصٌات على وجه الخصوص  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقطلب ٌ .للتعلٌق علٌه

ٌحتوي . 2010 دٌسمبر، 31فً وقت ال ٌتعدى  ICANNالمقترحة المدرجة أدناه إلخراج التوصٌات النهابٌة لمجلس إدارة 
إهم التقرٌر كذلك على معلومات حول خلفٌة وبنٌة ومنهجٌة المراجعة إلى جانب تقارٌر مجموعات العمل األربع الذٌن تم إنشا

وٌتم التعلٌق على مسودة التوصٌات المقترحة خبلل فترة  .لمتابعة تقدم العمل والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقمن خبلل 
 .ٌوماً من نشر هذا التقرٌر 30
 

 المقترحة التوصٌات مسودة - العام التعلٌق طلب

 
المدرجة أدناه على التعلٌقات و والشفافٌة سبولٌةالم مراجعة فرٌقتستند مسودة التوصٌات المقترحة التً قام على تطوٌرها 

فً بروكسل  ICANN الخاص بـ 37رقم  فً اجتماع ICANNحتى تارٌخه والتفاعل مع مجتمع التً تم تلقٌها العامة 
ت ٌرجأإلى جانب المشاورات التً  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقمن المقدمة والمقاببلت التً جرت والتحلٌبلت واألبحاث 

حتى اآلن كما  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقولم ٌكتمل تحلٌل  .ومركز بٌركمان والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقبٌن 
نظر ٌ ،فً بعض الحاالتو .مع األخذ فً االعتبار التعلٌقات العامة الواردة ستتم متابعة مراجعة التوصٌات والتحقق منها،

وهذه المناقشات مستمرة  .بعٌن االعتبار إلى التوصٌة بجداول زمنٌة محددة لتنفٌذ التوصٌات ٌةوالشفاف المسبولٌة مراجعة فرٌق
وٌتم تجمٌع تلك التوصٌات وفقاً لتٌارات العمل األربعة لفرق العمل المكونة من  .وتمت اإلشارة إلٌها أعبله بنصوص محددة

 .متبوعة بتوصٌة عامة والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌق
 

 صٌاتالتو
 

 ICANN إدارة مجلس وتشكٌل وأداء حوكمة
 
 [إدراج التارٌخ]تحدٌد  ICANNعلى  ٌتعٌن، 2008 ومراجعة المجلس فً العام 2007وفقاً لمراجعة لجنة الترشٌح للعام . 1

سٌاسة  مثل المهارات المعروفة على أنها ICANNاآللٌات الرسمٌة لتحدٌد مجموعة المهارات المشتركة المطلوبة من مجلس 
ٌجب التؤكٌد على ضمان تمتع . عامة ومالٌة وخاصة بالتخطٌط االستراتٌجً والحوكمة المشتركة والتفاوض وحل النزاع

المتسقة مع االهتمام العالمً العام وتقدٌم  ICANNالمجلس بالمهارات والخبرات البلزمة لتقدٌم وجهة النظر الخاصة بعملٌات 
فً بناء العمل التمهٌدي وتنفٌذه بالمراجعات المستقلة  وٌجب التعوٌل على ذلك .كةأفضل الممارسات بالحوكمة المشتر

 :وتضمٌنه كذلك

 تحدٌد مجموعة مهارات المجلس مقابل الجهود المشابهة والبنٌة الحاكمة األخرى؛ .أ

تتضمن  من حٌث البنٌة والمهمة من خبلل عملٌة تشاورٌه مفتوحة ICANNتحدٌد المهارات المطلوبة لتوضٌح تفرد  .ب
 ؛CASو sOSالمشاورات المباشرة مع قٌادة 

 وذلك كل عام؛ moNAoNمراجعة تلك المتطلبات سنوٌاً وتقدٌم نقطة بداٌة مشكلة للجنة  .ج

 .نشر النتابج والمتطلبات كجزء من دعوة لجنة الترشٌح للتعٌٌنات .د
 

ب على المجلس تعزٌز والمراجعة التعرف على عمل لجنة حوكمة المجلس بشان تدرٌب المجلس وصقل المهارات وٌج.  2
 .والتدرٌب وبرامج صقل المهارات( "أدرج عدد السنوات"بما ال ٌقل عن )  على أساس ثابت،
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سرٌعاً ما أمكن ولكن بما ال ) استجابة للصوت القابل بوجوب بقاء كافة المشاورات والقرارات المتعلقة بالمرشحٌن سرٌة،.  3

زٌادة شفافٌة مشاورات لجنة الترشٌح وعملٌة اتخاذ القرار عبر تنفٌذ تلك األشٌاء ( 2012 ٌزٌد عن عملٌة االختٌار فً العام
بشكل واضح وصرٌح خبلل جدول زمنً محدد وضمن معاٌٌر مجموعة المهارات المطلوبة فً مرحلة مبكرة ما أمكن قبل أن 

 .تبدأ العملٌة وبمجرد إتمام العملٌة وتوضٌحها وشرح الخٌارات الموجودة
 
 . زٌادة على العمل الذي ٌتم إنجازه تستمر متابعة عملٌات إعادة التشكٌل بسرعة الجتماعات المجلس وممارسات العمل  .4
 
 .وتنفٌذ نظام التعوٌض لمدٌري المجلس ةالتشاورٌإتباع توصٌات مجموعة ٌوسطن .  5
 
اإلصدار على مستوى المجلس من أجل  دراسةٌتم فٌه  ("تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن بؤسرع ما ٌ)توضٌح، .  6

 .ICANNتحسٌن الرإٌة بٌن أصحاب المصلحة لعمل المجلس الذي ٌتم تنفٌذه فً متابعة أنشطة 
 
 . حول قضاٌا السٌاسة التً سٌتم تحدٌدها على مستوى المجلس CASو sOSتطوٌر اآللٌات المتممة للتشاور مع .  7
 
بما ٌتضمن اإلعبلنات التمهٌدٌة والموجزات والمختصرات  –لعملٌات اتخاذ القرار نشر كافة المواد ذات الصلة تباعاً .  8

ٌجب أن تكون عملٌة . والنقاط المفصلة وبٌانات اإلدارة ذات الصلة بالقرارات الهامة أو التوصٌات الهامة فرٌقالالمعدة من 
 .والتشرٌع مثل التعٌٌنات والمكافآت فرٌقال تنقٌح المواد ضمن الحد األدنى ومحصورة على األحداث مرتبطة بوضوح بقضاٌا

 
ٌوضح بوضوح مجموعة الظروف والحاالت ( "تارٌخالأدرج "سرٌعا ما أمكن وبما ال ٌزٌد عن )إخراج ونشر المستندات .  9

واعد من وٌجب اإلشارة إلى تلك الق. المرتبطة بنشر المواد( إن وجدت)المحددة التً ٌمكن عندها تنقٌح المواد وتحدد المخاطر 
 .عند تقٌٌم مدى تنقٌح المواد مع قراءة تلك القرارات التً ٌتم اتخاذها فرٌقجانب المجلس والمستشار العام وال

 
 :نشر تفسٌر مفصل فً نهاٌة عملٌة اتخاذ القرار ٌتضمن.  11
 

 الحدث؛فً المجلس نظر سبب  -
 المشاورات التً تمت؛  -
 ؛ ICANNاإلدخاالت المستلمة من مجتمع  -
 .وسبب تبنٌها أو عدم تبنٌها والتعلٌقات راءاعتبار تلك اآل كٌفٌة -

 
 المجلس مع وتفاعلها GAC وفعالٌة دور.  ب
 

 GACفً حاجة إلى توضٌح ما ٌشكل موقف ( "تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن بؤسرع ما ٌ) ،GACالمجلس و.  11
 .  على قضاٌا السٌاسة العامة GACر نظامٌة فً طلب نصٌحة بموجب اللوابح واحتٌاجات المجلس لممارسة أكث" أو النصٌحة"
 

تحدٌد عملٌة موثقة وأكثر رسمٌة من خبللها  ("تارٌخالأدرج " مكن وبما ال ٌزٌد عنٌما بؤسرع ) ICANNٌجب على .  12
هذه وكعنصر أساسً ل .GACعن األحداث التً تإثر على أمور السٌاسة العامة لطلب نصٌحة  GACتقوم بإعبلم 

الموافقة على أن  GACوفً الوقت ذاته ٌجب على  .كتابة GACٌجب على المجلس بشكل استباقً طلب إدخاالت  العملٌة،
للوصول إلى حل  GACلؤلعضاء تشكل البداٌة لتنفٌذ التزامات المجلس إلتباع النصابح أو العمل مع  "المتفق علٌها"الرإٌة 

تمرار فً تقدٌم وجهات نظر غٌر رسمٌة ولكنها ال تبدي أي التزامات للمجلس االس GAC ٌمكن لـ .مقبول بشكل مشترك
العمل على تطوٌر قواعد بٌانات أو أدوات  ICANNوخبلل تحدٌد العملٌة األكثر رسمٌة ٌجب على  .إلتباع تلك اإلدخاالت

رده والمجلس  لدراسة من جانباإلى جانب  GACوالنصابح من  GACحٌث ٌتم توثٌق كل طلب تم تلقٌه من بعبر اإلنترنت 
 .كل نصٌحةعلى 
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تؤسٌس عملٌة  .واعتبارها على أساس زمنً أفضل GACإلى العمل معاً لتوفٌر نصابح  GACالمجلس و ٌتعٌن على.  13
 GACومراعاة مقابلة  GACذلك أمراً واضحاً عند طلب المجلس رأي  دراسةرسمٌة لطلب اآلراء على أن ٌساعد ذلك فً 

لوجه ثبلث مرات فقط فً العام وسوف تحتاج إلى تحدٌد آلٌات أخرى إلعداد والتفاعل مع االتفاقٌات حول اإلجماع وجهاً 
 .بطرٌقة مناسبة زمنٌاً أكثر

 
  .مبكرا بعملٌة تطوٌر السٌاسة GACتطوٌر وتنفٌذ عملٌة إلشراك  GACالمجلس وخبلل عمله مع ٌتعٌن على .  14
 

بالكامل  GACعلى تطوٌر وتنفٌذ إجراءات لضمان إعبلم بالتضامن فٌما بٌنهما العمل  GACٌجب على المجلس و.  15
وخبلل  .GACوإحساسه بمشكبلت  ICANN السٌاسة بـ فرٌقوتوعٌة  ICANNوااللتزام بؤجندة العمل على السٌاسة لدى 

ومدى استفادة  GACفً دعم  ICANN فرٌقومراجعة دور تحدٌد و دراسةقد ٌرغبون فً  GACتنفٌذ ذلك، فإن المجلس و
 .من االجتماعات المشتركة المتكررة أكثر GACالمجلس و

 
ٌجب على المجلس تشجٌع  ،أوالً  .GACٌجب على المجلس محاولة زٌادة مستوى الدعم وااللتزام من الحكومات لعملٌة .  16

إلى و .مفوض بما ٌكفًجٌد وعلى مستوى  على أساس زمنً GACالمنظمات والدول األعضاء على المشاركة فً مشاورات 
وتخوٌلهم بالتحدث نٌابة عن دولهم ومنظماتهم فإن  GACالمدى الذي ٌتم فٌه إعداد الممثلٌن عن األعضاء لحضور اجتماعات 

ى لتطوٌر وتقدٌم اآلراء المتفق علٌها بالمجلس ٌجب أن تستغرق زمنا أقل وٌجب أن تإدي إل GACالعملٌة التً تقوم علٌها 
ثانٌا ٌجب على المجلس أن ٌضع تركٌزا أكبر على األمم المشتركة فً العالم النامً واالهتمام  .تنفٌذ العمل بشكل رسمً أكثر

تؤسٌس عملٌة  دراسةوٌجب علٌه  GACثالثا ٌعمل المجلس مع  .ICANNبشكل خاص بتوفٌر وصول مزدوج لسجبلت 
 .بشؤن قضاٌا السٌاسة العامة على أساس مشترك وثابتمع الحكومة العلٌا الرسمٌة  ICANNتشترك فٌها 

 
 السٌاسة تطوٌر وعملٌة العامة اإلدخاالت تعملٌا.  ج

التوجٌه بتبنً اإلشعار العام والتعلٌق المتطابقة  ("تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن ٌما بؤسرع )ٌجب على المجلس، .  17
تحدٌد األولوٌات والمطابقة ٌجب تحدٌدها استنادا إلى  .وتحدٌد األولوٌات (مثل إشعار االستعبلم وإشعار السٌاسة العامة)

 .فرٌقإدخاالت المجتمع المنسقة والتشاور مع ال

التً تسمح للمشاركٌن من  "رد التعلٌق"ودابرة تعلٌق  "التعلٌق"عملٌات اإلشعار العام والتعلٌق ٌجب أن تقدم لدابرة .  18
  .شبة من تعلٌقات األطراف المتقابلةالمجتمع بتحدٌد ودحض الحجج النا

 
 ("تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن ٌما بؤسرع )األوقات الزمنٌة لئلشعار العام والتعلٌق ٌجب مراجعتها وتحدٌدها .  19

  .ثابتةفترات التعلٌق ورد التعلٌق ٌجب أن تكون خبلل فترة زمنٌة محددة و .لتوفٌر الفرصة الكافٌة للتعلٌق العام والمناسب
 

ٌجب على المجلس خبلل .[ 5العدد  ،2المنطقة  ،(WG#1) 1مجموعة العمل  خبلل إدراك توصٌة مجموعة العمل].  21
، تبنً ممارسة تحدٌد األساس للقرارات وتحدٌد ("تارٌخالأدرج " مكن وبما ال ٌزٌد عنٌما بؤسرع )اتخاذ قرارات النشر 

فً الوقت ذاته ٌجب على المجلس تحدٌد األساس ذو الصلة غٌر المقبول خبلل  .ارالتعلٌق العام المقنع خبلل الوصول إلى قر
 .ٌجب على المجلس تحدٌد التعلٌقات العامة ومنطق رفض التعلٌقات العامة ذات الصلة فً حٌثٌات القرار .عملٌة اتخاذ القرار

 
عامة إلى الحد األقصى المسموح به ال تعلٌقوعملٌات ال PDPٌجب على المجلس ضمان الوصول والتوثٌق بعملٌة .  21

  .وتقدٌمه بطرٌقة متعددة أكثر
 

 .ٌجب على المجلس نشر قراراته بطرٌقة متعددة اللغات إلى الحد األقصى المسموح به.  22
 

ٌجب على المجلس ضمان وجود كافة اإلدخاالت الضرورٌة المستلمة المتعلقة بعملٌات صنع السٌاسة الخاصة وٌتم .  23
 المسبولٌة مراجعة فرٌقوصً ٌ .لضمان تطوٌر السٌاسة بشكل فعال ومناسب زمنٌافٌها المجلس لنظر تضمٌنها لحسابها و
بتبنً المجلس لنموذج أو قابمة تحقق ٌمكنها مصاحبة عملٌة التوثٌق لقرارات المجلس وتحدد اإلدخاالت  (ATRT) والشفافٌة

 .المحسوبة والمتضمنة العتبارها من المجلس
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ووجوب نشرها وتحدٌثها بشكل منتظمة لتسهٌل اإلدخاالت العامة  ICANNعلى المجلس ضمان تنبإ برامج عمل  ٌجب.  24
 .  وتطوٌر السٌاسة على نطاق زمنً مناسب

 
  المجلس قرارات على االستئناف آلٌات.  د
 

 فرٌقٌخ التقرٌر النهابً لسٌتم إدراج تار -وبما ال ٌزٌد عن  وبؤسرع ما ٌمكن)تنفٌذ  ICANNعلى مجلس ٌتعٌن .  25
 ICANNوالتً تدعو إلى طلب  2009من خطة تنفٌذ الثقة المإسسٌة للعام  2.7التوصٌة ( والشفافٌة المسبولٌة مراجعة

( PTP)مجلس المراجعة المستقل  -لئلدخاالت من لجنة من الخبراء المستقلٌن حول إعادة إنشاء آلٌات المراجعة الثبلث 
ٌجب أن ٌكون ذلك من المجلس وٌكون تقٌٌم شامل حول المسبولٌة والشفافٌة  .ومكتب محقق الشكاوىوعملٌة إعادة النظر 

وتحدٌد تقلٌل ( مثل تنفٌذ العملٌات الثبلث المقدمة من للمراجعة المرحلٌة)آللٌات الحالٌة الثبلث والعبلقات المتبادلة إن وجدت 
 .طاق كبٌر من القضاٌا التً تحسن من مسبولٌة المجلسالتكلفة وإصدار القرارات بشكل مناسب زمنٌا وتغطٌة ن

 
 .PPAمن  2.9والتوصٌة  2.8وٌجب أن ٌتعرف الخبراء المستقلون كذلك على اآللٌات الواردة بالتوصٌة .  26
 

ٌجب تقٌٌم عملٌات مكتب محقق الشكاوى والتعرف على مداها وٌجب التعرف على التوافق مع المظاهر ذات الصلة بها .  27
سرٌعا ) 9ومعاٌٌر الممارسة  8لمعروفة بموجب المعاٌٌر الدولٌة لوظٌفة محقق الشكاوى مثل جمعٌة محقق الشكاوى الدولٌة وا

 (.والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقسٌتم إدراج التارٌخ فً التقرٌر النهابً ل -ما أمكن وبما ال ٌزٌد عن 
 

ٌجب  ،(والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقاج التارٌخ فً التقرٌر النهابً لسٌتم إدر -سرٌعا ما أمكن وبما ال ٌزٌد عن ).  28
 .توضٌح معٌار طلبات االعتبار مع مراعاة كٌفٌة تغطٌة تلك المعاٌٌر لؤلسس المحتملة الستخدام آلٌات االعتبار

 
المجلس ( والشفافٌة المسبولٌة اجعةمر فرٌقسٌتم إدراج التارٌخ فً التقرٌر النهابً ل -سرٌعا ما أمكن وبما ال ٌزٌد عن ).  29

لتحسٌن الشفافٌة وٌجب أن تتبنى معٌارا زمنٌا محددا وتنسٌق لطلبات إعادة االعتبار ونتابج اعتبار المجلس التً تحدد حالة 
 . المنشورات والقرارات التً ٌتم اتخاذها وتحدد المنطق المستخدم فً صٌاغة تلك القرارات

 
  الرئٌسٌة التوصٌة

 
وتسهٌل مراجعة  تؤكٌد االلتزاماتعن مراجعة بمنؤى )لمراجعة الداخلٌة نظامً لتحدٌد جدول  ICANNعلى  تعٌنٌ.  31
لضمان الحفاظ على تطبٌق المسبولٌة والشفافٌة بالمنظمة واقتراح إجراءات عند ( التالٌة والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌق

تلبٌة معاٌٌر نشر المواد الموجزة كانت : المجلس وٌجب تقٌٌمها سواءٌجب مراقبة المراجعات من  .الضرورة لتحسٌن ذلك
تنفٌذ برنامج العمل المحدد من أو  استخدام اآللٌات لتقلٌل لمواد المستخدمة؛أو ذات الصلة بعملٌة اتخاذ القرار من المجلس؛ 

ول واللغات وعرض مستوٌات مثالٌة الخبٌر مناسبة لتعدد الد ICANN فرٌقترتٌبات أو قرارات المجلس بفعالٌة وشفافٌة؛ 
من المسبولٌة والشفافٌة للمجتمع؛ وآلٌات االستبناف إلطار العمل بتكلفة متداخلة ومتدرجة والمستوٌات المناسبة من الشفافٌة 

 .والمسبولٌة المعروفة
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 المراجعة ومنهجٌة وبنٌة خلفٌة

 
 ICANNتحدد أن مراجعة تنفٌذ  9.1الفقرة  1(.CoA)تزامات وفقا لتؤكٌد االل والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقتم تؤسٌس 

أعضاء متطوعٌن من المجتمع وفرٌق للمراجعة ٌتم تعٌٌنه للتعلٌق العام وسٌتضمن ما ٌلً "اللتزاماتها سٌتم تنفٌذه من جانب 
االت والسكرتٌر العام لبلتص ICANNوربٌس مجلس إدارة  GACربٌس (: أو أطراف مرشحة مسماة من جانبهم)

وٌتم تحدٌد  2".االستشارٌة والمنظمات الداعمة وخبراء مستقلٌن ICANNوممثلٌن عن لجان  DOAوالمعلومات الخاصة بـ 
وتبدأ المراجعة فً  GAC3وربٌس  ICANNربٌس مجلس خبلل من  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقعضوٌة 

  2010.4 أبرٌل، 12
 

للتعلٌق العام والمسبولٌة والشفافٌة بحٌث  هاوتحسٌنبالحفاظ على آلٌات قوٌة  ICANN تلتزما، CoAمن  9.1أسفل الفقرة 
 :تضمن أن النتابج تعكس االهتمام العام والمسبولٌة تجاه أصحاب المصلحة

والتً ٌجب أن تتضمن تقٌٌما ( المجلس) ICANNلمجلس إدارة المواصل التقٌٌم المستمر والتحسٌن  .أ
تشكٌل المجلس وٌلبً احتٌاجات ٌحقق ملٌة تحدٌد المجلس والمدى الذي مستمرا ألداء المجلس وع

ICANN  قرارات المجلس؛ الطعن فً آلٌة النظر فً والحالٌة والمستقبلٌة 

 ةالفعالالدراسة ضمان من أجل وتفاعلها مع المجلس وطرح التوصٌات للتحسٌن  GACتقٌٌم دور وفعالٌة  .ب
 ؛ Dmsت السٌاسة العامة للتنسٌق التقنً لـ حول سما GACتعلٌقات ل ICANNمن 

بما ٌتضمن التفسٌر الواضح )تعلٌقات عامة علٌها  ICANNألتقٌٌم المستمر وتحسٌن العملٌات التً تتلقى  .ج
 ؛ (للقرارات المتخذة والمنطق الخاص بها

تمع اإلنترنت فً تقبل القرارات مدعومة ومقبولة من مج ICANNالتقٌٌم المستمر حول مدى استمرار  .د
 والعوام؛ 

تقٌٌم عملٌة تطوٌر السٌاسة لتسهٌل مشاورات المجتمع التً تم العمل علٌها وتحسٌنها وتطوٌر السٌاسة  .هـ
  5.الفعالة والمناسبة زمنٌا

 
 المسبولٌة مراجعة فرٌقمن أربعة مجموعات عمل تشمل أعضاء  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌق أسس ،لتنظٌم المراجعة

وقد راجعت مجموعات العمل المادة ذات الصلة بنقاط  CoA.6من  9.1المكلفٌن بمراجعة العناصر المحددة بالفقرة  الشفافٌةو
وتحلٌل التعلٌقات العامة ( والسٌاسات واإلجراءات وآلٌات المراجعة وما إلى ذلك ICANNمثل لوابح )المراجعة المحددة 

  .وتحلٌل البٌانات األخرى ذات الصلة بالتوصٌات المقترحةواإلدخاالت من المجتمع وإجراء مقاببلت 
 
 :كذلك بتطوٌر المبادئ التالٌة لتوجٌه المراجعة والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌققوم وٌ

  .التوصٌات المستندة إلى الحقابق والبعٌدة عن االنطباعات أو اآلراء الشخصٌة -

حالة بما ٌتضمن مراجعة المواد ذات الصلة لكل دراسة حالة سٌتم توجٌه الفرٌق عبر أعضاء محددٌن لدراسات ال -
 (.ICANN الٌوم قبل تارٌخ البدء باجتماع بروكسل لـ) 2010ٌونٌو  17حتى 

 المسبولٌة مراجعة فرٌقتستند دراسات الحالة إلى الحاالت المحددة والمقترحة من المجتمع خبلل اجتماعات  -
 DNS-CERTو( غٌر المدرجة بعملٌة الطلب) xxx.جدٌدة وال gTLDsفً بروكسل وتحدٌد  والشفافٌة

                                                            
1
 http://www.ICANN.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm 
2
 en.htm-30sep09-commitments-of-irmation.org/en/documents/affICANNhttp://www. ،9.1. الفقرة. 
3
 http://www.ICANN.org/en/reviews/affirmation/composition-1-en.htm 
4
 http://www.ICANN.org/en/reviews/affirmation/activities-1-en.htm 
5

  en.htm-30sep09-commitments-of-.org/en/documents/affirmationICANNhttp://www. ،9.1. الفقرة. 
6
 http://www.ICANN.org/en/reviews/affirmation/proposed-wg-structure-atrt-19jul10-en.pdf 

http://www.icann.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
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والشفافٌة كذلك إلى  ICANNسٌتم استخدام دراسات الحالة فً تحدٌد العملٌات واتخاذ القرار الذي ٌوضح مسبولٌة  -
 . ICANN جانب العملٌات واتخاذ القرار الذي ٌمكن تعدٌله لتحسٌن المسبولٌة والشفافٌة لـ

تبار بشكل إضافً إلى المستقبل ومن ثم اقتراح تحسٌنات على العملٌة الحالٌة والتوصٌات غٌر سٌتم النظر بعٌن االع -
 .المستهدفة لغرض تبدٌل أٌة قرارات سابقة أو تإثر على أٌة عملٌة مستمرة

 .الفوابد واألسباب التً تكمن خلف كل توصٌة ٌجب أن تكون عامة كذلك -
 
( بٌركمان)مركز بٌركمان للمجتمع واإلنترنت فً مدرسة القانون فً هارفارد  ٌةوالشفاف المسبولٌة مراجعة فرٌققد اختار و

 والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقمن جانب  وقد طلب من مركز بٌركمان المعروف 7.للعمل كخبٌر مستقل لعملٌة المراجعة
المتسقة مع  CoAمن  9.1ل الفقرة أن ٌقوم بإجراء دراسات الحالة الواردة أعبله وإجراء بحث ٌحدد نقاط المراجعة أسف

التقرٌر النهابً الذي  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقوقدم إلى  2010أغسطس  5وأجر بٌركمان عمله فً  .المبادئ السابقة
 8.ٌتضمن دراسات الحالة والمشاورات التً تدعم مسودة التوصٌات المقترحة

 
تضمنت تلك الجهود من بٌن األشٌاء األخرى البحوث التمهٌدٌة . ٌةجمع فرٌق بٌركمان عددا من منهجٌات البحوث الكم

ومقاببلت مع الخبراء والممثلٌن من أصحاب المصلحة مع إجراء بحث ثانوي شامل ( استنادا إلى استبٌانات متعددة)المختلفة 
ولعبت . بدراسات الحالةوعمل مسودة ( األدب اإلنجلٌزي)عبر الوٌب والبحث بقواعد البٌانات ومراجعة األدب التمهٌدي 

وقد تم تطبٌق المنهجٌات التالٌة . دراسات الحالة تلك دورا هاما بشكل خاص بعمل فرٌق بٌركمان والتنقٌح وفقا التفاقٌة الخدمة
 :بالسٌاق المحدد

 
 سات بعد اتباع المنهجٌة متعددة الخطوات المحددة باتفاقٌة الخدمة تم إنشاء دراسات الحالة كدرا: مراجعة المواد

تمهٌدٌة ونوعٌة وتستند إلى المراجعة الشاملة للنطاق العرٌض من المواد المتوفرة بما ٌتضمن التعلٌقات العامة 
بدأت المراجعة بتخطٌط الجلسات . والدراسات األكادٌمٌة والتقارٌر اإلعبلمٌة وآراء الخبراء ICANNووثابق 

بٌن األشٌاء األخرى عملٌات البحث الشاملة عبر الوٌب وتضمٌن من  2010 ٌونٌو، 17إلى  2008العامة من ٌناٌر 
وقاعدة البٌانات التً تهدف إلى تحدٌد مواد الحالة ذات الصلة من المصادر المختلفة بما ٌتضمن موقع الوٌب الخاص 

 .وقدمت كل دراسة حالة مراجع تفصٌلٌة لتلك المواد ضمن الهوامش .ICANN بـ
 

 لمتوفرة بشكل عام فقد كان ٌتم اإلعبلن عن مسودة دراسات الحالة من خبلل إضافة إلى المصادر ا: المقاببلت
. المراقبٌن عبر المجموعة المتنوعة من أصحاب المصلحة والخبراء ممن تمت مقابلتهم بدورة تطوٌر نماذج الحالة

 ICANNٌر قرارات وهذه المقاببلت تقدم حقابق واقعٌة تكمٌلٌة ألنها تنقل رأي المراقبٌن فٌما ٌتعلق بتصور وتفس
وتم إجراء . هذه البٌانات الخاصة بمجري المقاببلت ال تعكس آراء أو استنتاجات فرٌق بٌركمان. من المجتمع الموسع

وطلب من المشاركٌن تحدٌد رغبتهم فً أن  GACتلك المقاببلت بتوفر شرط السرٌة فً حالة االستبٌان ألعضاء 
وتم التعامل مع اإلجابات  ICANNمن داخل ICANN فرٌقفة مقاببلت تم تنسٌق كا. تظل إجاباتهم سرٌة أم ال

 ICANN حضر المستشار العام لـ. إلى الربٌس دٌنٌس ماٌكل ICANNالواردة على االستبٌانات من جانب مستشار 
 . ICANN فرٌقالسٌد جون جٌفري بناء على طلبه مع أعضاء 

 
على المكتوبة  توصٌاتدراسات الحالة والمقاببلت التً جرت عبر سلسلة من ال مراجعة المواد المتوفرة وتحلٌلإكمال تم قد و

من أعضاء المهنة الواحدة الذٌن شاركوا فً آلٌات المشاركة العامة وقضاٌا الشفافٌة ومظاهر الحوكمة المستوى الداخلً 
وسٌتم توفٌره بشكل  iwiwعلى ( ت السرٌةباستثناء المقاببل)تم جمع كافة المواد . المشتركة وآلٌة مجلس المراجعة المستقلة 

  .لدعم وتشجٌع الجهود البحثٌة المستقبلٌة فً هذا المجال 2010دٌسمبر  31عام كمورد اعتبارا من 
 

                                                            
7
 en.htm-10aug10-.org/en/announcements/announcementICANNhttp://www. ؛

http://www.ICANN.org/en/announcements/announcement-16aug10-en.htm 
8
 .  2010 أكتوبر، 20نترنت والمجتمع مركز بٌركمان لئل "والمراجعة المستقلة ICANNالمسبولٌة والشفافٌة لدى " الملحق أ، انظر 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-10aug10-en.htm
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 1 العمل مجموعة تقرٌر
 

 الغرض بٌان

 
الفقرة  ضمنددة لئلٌفاء بااللتزامات المح ICANNالتحلٌل والمراجعة واإلببلغ عن جهود ؤعمال ب 1تقوم مجموعة العمل 

بما ٌتضمن التقٌٌم المستمر ألداء المجلس وعملٌة  ICANNلمتابعة تقٌٌم وتحسٌن حوكمة مجلس إدارة  CoAمن ( أ.)9.1
  . ICANNاختٌار المجلس والمدى الذي تلبً تشكٌلة المجلس فٌه لبلحتٌاجات الحالٌة والمستقبلٌة لـ

 
بالحفاظ على آلٌات  ICANNتلتزم "والتً تنص على  9.1دد فً بداٌة مح( أ.)9.1بالفقرة  ICANNوالغرض من التزام 

العامة والمسبولٌة  والتعلٌقات راءبالحفاظ على آلٌات قوٌة لآل ICANNالعام تلتزم تعلٌق للالمعمول بها والعمل على تحسٌنها 
  9".كافة المساهمٌنهذه القرارات المصلحة العامة وأن تكون مسبولة أمام بطل توالشفافٌة بحٌث ٌضمن أن 

 
 :االعتبار فً وضعها ٌجب التً المحددة النقاط

حتى  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقمع المقترحات المستلمة من المجتمع كجزء من عملٌة  1تعاملت مجموعة العمل 
قات العامة فً فترة فً بروكسل والمشاركات من التعلٌ ICANNواإلدخاالت الممٌزة من المشاورات فً اجتماع  –تارٌخه 

ٌولٌو واختتمت غرضها حٌث كان ذلك الحل األفضل الذي خدم بؤفضل صورة عبر التركٌز  9التعلٌق العام التً فتحت فً 
 :على المنشورات فً اثنتٌن من النقاط الموسعة

كٌلة ولجنة الترشٌح المتعلقة بتش CASو sOSتشكٌلة المجلس ومجموعة المهارات المطلوبة للمجلس وأدوار  .1
 (.1النقطة )المجلس والمهارات المطلوبة 

 (.2النقطة ) ICANNشفافٌة عملٌة اتخاذ القرار بالمجلس وتوضٌح سبب القرار أمام مجتمع  .2
 

 1 النقطة
 :الخلفٌة عن تنفٌذه ٌتم الذي البحث

  :الصلة ذات اللوائح
القسم  .تتعامل مع تشكٌلة المجلس( .org/en/general/bylaws.htm#VIICANNhttp://www.) 6المادة  .1

 :ذو صلة 3و 2

من األعضاء  ICANNجنة الترشٌح بالبحث عن ضمان تمثٌل أعضاء مجلس إدارة لٌطالب  2القسم  .أ
 .3اٌٌر الواردة بالقسم اإلجمالٌٌن للتنوع الجغرافً والمهاري والثقافً والخبرات والفكر عبر تلبٌة المع

عبر المنظمات الداعمة واللجان االستشارٌة إلى جانب لجنة )معاٌٌر اختٌار المدٌرٌن  3ٌحدد القسم  .ب
 :وهذه المعاٌٌر هً(. الترشٌح

األشخاص القابمون على التكامل والعمل المعروفٌن بالعدالة والسمعة الحسنة واالنفتاح الفكري  .1
 ألخذ القرار بشكل جماعً؛ والعقلً وٌظهرون أهلٌة وتجاه

بمجتمع  ICANNوالتؤثٌر المحتمل لقرارات  ICANNاألشخاص ذوي الفهم لطبٌعة مهمة  .2
 ؛ICANNاإلنترنت العالمً وااللتزام تجاه نجاح 

األشخاص أصحاب التنوع الثقافً والجغرافً عن مجلس اإلدارة ٌتفق مع المعاٌٌر األخرى  .3
 المنصوص علٌها فً هذا القسم؛

والمسجلٌن ضمن  gTLDشخاص الذٌن لدٌهم فً المجمل شخصٌة تؤلف العملٌات بسجبلت األ .4
وسجبلت عناوٌن بروتوكول اإلنترنت إضافة إلى المعاٌٌر التقنٌة  LLAcDسجبلت 

والبروتوكوالت وإجراءات تطوٌر السٌاسة والعبلقات القانونٌة واالهتمام العام والتمتع بنطاق 
 م الفردي واألفراد األكادٌمٌٌن والمستخدمٌن غٌر التجارٌٌن لئلنترنت؛كبٌر للمسبولٌة واالستخدا

                                                            
9
 en.htm-30sep09-commitments-of-.org/en/documents/affirmationICANNhttp://www. ،19.. الفقرة. 

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#VI
http://www.icann.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
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 األشخاص الذٌن ٌرغبون فً العمل كمتطوعٌن دون تعوٌض خبلف أو مكافؤة لنفقات خاصة؛ .5

 .األشخاص القادرٌن على العمل واالتصال الكتابً والتحدث وكل ذلك باللغة اإلنجلٌزٌة .6
 

وتتعامل  اتتحدد لجنة الترشٌح( .org/en/general/bylaws.htm#VIIICANNhttp://www.) 7المادة  .2
 :7و 5هً األقسام فبالعمل فً اختٌار أعضاء المجلس والتً تتعلق  7المادة الوحٌدة فً األقسام أما . تهامع بنٌ

 4من القٌمة األساسٌة  2القسم  1غرافً الذي تم التعبٌر عنه بالمادة إلى متطلبات التنوع الج 5ٌشٌر القسم  .أ
(2-.org/en/general/bylaws.htm#IICANNhttp://www. ) فً سٌاق الخلط بٌنهما وأحٌانا ٌتم

 .والتً تتعامل فعلٌا مع اختٌار أعضاء لجنة الترشٌح 7دة من الما 4اختٌار المجلس وتشٌر كذلك إلى القسم 

 .ببساطة لجنة الترشٌح وتبنٌها إلجراءات التشغٌل وفق الضرورة 7ٌحدد القسم  .ب
 

 .وال ٌبدو وجود لوابح أخرى ذات صلة
 

 :الصلة ذات المعلنة السٌاسات
 

 .وال ٌبدو وجود سٌاسات معلنة ذات صلة
 

 :الصلة ذات المعلنة اإلجراءات
 

 .ICANN وكل عام ٌتم توثٌق مستنداتها فً موقع الوٌب الخاص بـ 2003بدأت لجنة الترشٌح فً العام 
 

 ."إجراءات لجنة الترشٌح"والمستندات ذات الصلة ٌشار إلٌها عموما بكلمة 

.org/proceduresICANNhttp://nomcom.-) 2003تحتوي إجراءات لجنة الترشٌح للعام  .1
10apr03.htm#B )على قسمٌن ذوي صلة: 

الهدف من عملٌة الترشٌح الجدٌدة داخل "القسم ب أ ٌتعامل مع دور اللجنة واألهداف المحددة وهً  .أ
ICANN هو الحفاظ على توازن منظمة الدعم واالختٌار عبر االنتخاب للمدٌرٌن واألفراد للمواقع 

من المشاركٌن إلى أعلى درجة ممكنة من التكامل  ICANNالوظٌفٌة األخرى لضمان إمكانٌة استفادة 
واألهلٌة ومن ٌعملون للصالح العام وأٌة مصالح خاصة أخرى ومن ٌعترفون مع ذلك بالبٌبة التً تعمل بها 

ICANN." 

 :ٌتعامل مع معٌار االختٌار وٌحدد ما ٌلً 8القسم ج  .ب

 ICANNبتطبٌق معٌار االختٌار وبنود التكامل المحددة بلوابح  moNAoNسوف تقوم  .1
 المعمول بها لتحدٌد نطاق المرشحٌن المناسبٌن؛

فً االعتبار اعتبارات  moNAoNاالختٌار من مجموعة المرشحٌن المإهلٌن وسوف تؤخذ  .2
 .االختٌار إضافٌة متعلقة باألدوار التً ٌجب ملإها والهامة على طرٌق تحقٌق التقدم فً عملٌة

 
 (: .18jun04.htm-.org/proceduresICANNhttp://nomcom) 2004إجراءات لجنة الترشٌح للعام  .2

 ٌنص على 1القسم ب  .أ

 CcCAو OmsOومجلس  ICANNمسبولة عن اختٌار أعضاء مجلس إدارة  NomCom"تعتبر 
وملء المواقع الوظٌفٌة القٌادٌة بطرٌقة تنفذ االختٌارات عبر منظمات الدعم  LLmsOومجلس  المإقت

 .المإقتة CcCAو

لموازنة من ٌمكنهم  ICANNوالمنطق األساسً الستخدام لجنة الترشٌح هو اختٌار جزء من هٌبات قادة 
امة لمجتمع اإلنترنت العالمً قبل تمثٌل نقاط خاصة للمعرفة واالهتمام ممن ٌمكنهم االهتمام بالمصلحة الع

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#VII
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#I-2
http://nomcom.icann.org/procedures-10apr03.htm#B
http://nomcom.icann.org/procedures-10apr03.htm#B
http://nomcom.icann.org/procedures-10apr03.htm#B
http://nomcom.icann.org/procedures-18jun04.htm
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فً اختٌار األفراد بالتكامل األقصى واألهلٌة  moNAoNوٌتمثل دور . أٌة اهتمامات خاصة أخرى
 . "والبٌبة ICANNلتحدٌد االهتمام العام لمجتمع اإلنترنت العام واإللمام الكامل بمهمة 

 .لم تتغٌر مواده 8القسم ج  .ب
 

هً ( .html-.org/proceduresICANNhttp://nomcom.2008) 0082إجراءات لجنة الترشٌح للعام  .3
، وٌشار إلٌها كذلك بالصفحات ذات الصلة، غٌر 2010و 2009األشٌاء المتوفرة األكثر حداثة من إجراءات العام 

 : مرتبطٌن

 .لم ٌتغٌر 1القسم ب  .أ

 (:وٌضٌف على تؤكٌد)تغٌر بطرٌقة خفٌفة وٌحدد اآلن  8القسم ب  .ب

 ICANNبتطبٌق معٌار االختٌار وبنود التكامل المحددة بلوابح  moNAoNسوف تقوم   .1
 المعمول بها لتحدٌد نطاق المرشحٌن المناسبٌن؛

فً االعتبار االعتبارات ذات الصلة  moNAoNلبلختٌار من بٌن المرشحٌن المإهلٌن تؤخذ  .2
 .ات اإلضافٌة ذات الصلة باألدوار التً ٌجب لعبها طوال فترة تقدم عملٌة االختٌارواالعتبار

 
عددا كبٌرا من  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌق ىتلق :والشفافٌة المسئولٌة مراجعة فرٌقالمقدمة إلى  المجتمع مقترحات

 :ً فبات ثبلثوٌمكن جمعها معا ف. التعلٌقات المتعلقة بتشكٌلة ومهارات مجلس اإلدارة

بعض التعلٌقات تتعلق بوزن المجموعات أصحاب المصلحة ذات الصلة بالمجلس أي أهمٌة الخبرة  .أ
المصالح التجارٌة "؛ 10"لمواجهة التحدٌات الحالٌة والمستقبلٌة ICANNالتجارٌة الموسعة لمجلس إدارة "
 ؛ICANN"11الممثلة كثٌرا فً ( بشكل خاص العبلمة التجارٌة وأنظمة اسم النطاق)

 ؛13واقترح البعض إٌقاف عملها  12الفتقارها الشفافٌة moNAoNٌنتقد البعض  .ب

استمرار العمل تجاه "بعض التعلٌقات الواردة تتعلق بمجموعة المهارات الخاصة بالمجلس واقترحت  .ج
مزٌد من االعتبارات ٌجب أن "؛ واقترح آخرون 14"ضمان الخبرة واالستقبللٌة والتنوع فً مجلس اإلدارة

 .15"وجه نحو تحدٌد وتوظٌف أشخاص ذو تنافسٌة أكبرت

 :AoC أهداف تحقٌق على تساعد التً تلك ICANN أنشطة تنفٌذ الحالً الوقت فً ٌتم
 

 العصف الذهنًوالمسبولٌات تتبع ٌطلق علٌها اسم مصفوف  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقإلى فرٌق العمل قدم 
(CTAA.)16 
 

ومراجعة المجلس هً أنشطة  moNAoN على أن التنفٌذ المستمر لـ CTAAٌار من المجلس تإكد ٌما ٌتعلق بعملٌة االخت
 . CoAٌتم تنفٌذها حالٌا لتحقٌق أهداف 

 
تإكد على أن كل  CTAAالحالٌة والمستقبلٌة فإن ICANNفٌما ٌتعلق بمدى حٌث تلبً تشكٌلة المجلس احتٌاجات 

تساعد على تحقٌق  moNAoNانتخابات المجلس واختٌارات تفوٌض  المجموعات من أصحاب المصلحة المشتركٌن فً
 .CoAأهداف 

                                                            
10
 تعلٌقات منظمة التجارة الدولٌة 
11
 وحقوقه PPعلٌقات على نظام الت 
12
 مٌلتون مولرو CNNNICتعلٌقات  
13
  cFFsتعلٌقات  
14
 APTCتعلٌقات  
15
 تعلٌقات مجتمع اإلنترنت 
16
 (وطرح األفكار المتابعة) ICANN لـ االلتزامات على التؤكٌدقابمة  

http://nomcom.icann.org/procedures-2008.html
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/responsibilities/aoc-inventory-tracking-brainstorming-oct10-en.pdf
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 ىخرتعلٌقات وآراء أ

 :الترشٌح لجنة مراجعة

وتم اإلعبلن عن التقرٌر . االستشارٌة مراجعة مستقلة للجنة الترشٌح PlsIrwSnIأجرت مجموعة  ،2007فً العام  .1
.org/en/reviews/nomcom/reportICANNhttp://www.-( )التقرٌر) 2007أكتوبر  23النهابً فً 

23oct07.pdf .) 1وقد حصلنا على عدد من االكتشافات والتوصٌات ذات الصلة بعمل مجموعة العمل. 

 النتابج .أ

قبللٌة وبشكل غٌر مجمع من هو البحث باست moNAoNالغرض المركزي من  - 1االكتشاف  .1
 ؛(من التقرٌر 15الصفحة .)أعضاء المجلس 

إلى المتطلبات المحددة كما ظهر ذل جلٌا فً التقرٌر السنوي  moNAoNتفتقر  - 25النتٌجة  .2
أو )لتعٌٌنات المجلس ومن غٌر الواضح طرٌقة التعرف على كٌفٌة تلبٌة وتحقٌق تلك المتطلبات 

 (.رٌرمن التق 28الصفحة ( )عبر من

 التوصٌات .ب

ٌقترح التقرٌر تطوٌر اإلجراءات الرسمٌة . اختٌار وتوظٌف استنادا إلى المتطلبات – 3التوصٌة  .1
 ؛(من التقرٌر 36الصفحة )المتبعة الكتشاف والتعرف على المتطلبات الخاصة بالمجلس 

 
تم  moNAoNإنهاء مراجعة على العمل فإن التقرٌر النهابً لمجموعة  ،وبعد عقد عدد من عملٌات اللجنة العامة .2

.review-.org/en/reviews/nomcom/nomcomICANNhttp://www-) 2010إطبلقه فً ٌناٌر 
en.pdf-29jan10-report-final-wg-finalization .) تإكد مجموعة العمل على 3فٌما ٌتعلق بالتوصٌة: 

وقد أصدرها مراجعون من خارج  أن التوصٌات المشابهة متضمنة كذلك فً التقرٌر (WG) تبلحظ مجموعة العمل"
حتى إذا لم ٌكن ذلك  .مجموعة العمل على مراجعة المجلس  مجلس اإلدارة وهم فً الوقت الحالً معتبرٌن فً

ح فً اللوابح، تبنت لجنة الترشٌح األخٌرة ممارسة تتمثل فً االستشارة بشكل غٌر رسمً مع مطلوباً بشكل صرٌ
 . أعضاء مجلس اإلدارة ورإساء منظمات الدعم أو اللجان االستشارٌة فٌما ٌتعلق بالفجوات المهارٌة المطلوبة

 
تدعم  NomComة والمجلس، فإن مجموعة العمل على إنهاء مراجع moNAoNفٌما ٌتعلق بالتواصل بٌن 

 إنشاء حوار مباشر بٌن لجنة الترشٌح والمجلس حول الفجوات توصٌة مجموعة العمل على مراجعة المجلس بشؤن
بمشاورة منتظمة بٌن الرإساء  وٌكب أن ٌجري الحوار .واالحتٌاجات المحددة بمجموعة مهارات المجلس

 17".المعنٌٌن
 

 المجلس مراجعة
وتم اإلعبلن . وجمعٌات كولن كارتر مراجعة مستقلة للمجلس/طن االستشارٌةأجرت مجموعة بوس 2008فً العام  .1

 .org/en/reviews/nomcom/ICANNhttp://www.( )التقرٌر) 2008عن التقرٌر النهابً فً نوفمبر 
en.pdf-02nov08-report .) توسٌع وزٌادة ‘ 4والنتٌجة الربٌسٌة ذات الصلة بمجموعة العمل فً القسم ج

 :التالٌة المعلوماتمن التقرٌر والتوصٌة التً تإكد على  37وتبدأ بالصفحة ’ مهارات المجلس
 

على  -تحدٌد خلٌط المهارة والخبرة واالستقبلل من الناحٌة الرسمٌة البلزم لقٌام المجلس بعمله بشكل فعال .أ
 دى القصٌر والمدى الطوٌل؛الم

 إٌجاد رإٌة للفجوات الربٌسٌة الموجودة فً المهارات التً ٌنبغً سدها؛ .ب

وربٌس لجنة الحوكمة من الناحٌة الرسمٌة كجزء من عملٌة لجنة الترشٌح  ICANNتحدٌد مشاركة ربٌس  .ج
 من أجل اختٌار مدٌرٌن جدد للمجلس؛

                                                            
17
 .6، الصفحة moNAoNوالتقرٌر النهابً لمجموعة العمل على إنهاء مراجعة  ICANN مراجعة لجنة الترشٌح لـ 

http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/report-23oct07.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/report-23oct07.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/report-23oct07.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/nomcom-review-finalization-wg-final-report-29jan10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/nomcom-review-finalization-wg-final-report-29jan10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/nomcom-review-finalization-wg-final-report-29jan10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/%0breport-02nov08-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/%0breport-02nov08-en.pdf
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االستشارٌة فً المناقشة حول خلٌط المهارات  وضع عملٌة لمشاركة المنظمات الداعمة واللجنة .د
 18.المطلوبة

 
بعد إجراء عدد من العملٌات الخاصة بلجنة المجلس تم إطبلق التقرٌر النهابً لمجموعة العمل على مراجعة المجلس  .2

.26jan10-final-review-.org/en/reviews/board/boardICANNhttp://www-) 2010فً ٌناٌر 
en.pdf .) تإكد مجموعة العمل على 4فٌما ٌتعلق بؤجزاء توصٌة: 

 .ب، من جانب لجنة حوكمة المجلس4أ و4ٌتم حالٌاً دراسة هذه التوصٌة، والسٌما الخٌارٌن 
بؤنه من المناسب والمفٌد أن ٌقوم ربٌس المجلس بعقد اجتماع  ج، تإٌد مجموعة العمل الرأي القابل4بالنظر إلى 

رسمً مع ربٌس لجنة الترشٌح من أجل مناقشة احتٌاجات المهارات للمجلس، وتوضح مجموعة العمل أن هذا 
 19.االتصال غٌر الرسمً ٌحدث بالفعل

 
المجلس الضرورٌة، وٌجب ٌنبغً أن ُتجرى مناقشة رسمٌة بٌن الرإساء بعد مناقشة مجلس كاملة حول مهارات 

فً حالة اتباع هذه العملٌة، ال تكون هناك حاجة . على ربٌس المجلس أن ٌعلن عن موقف المجلس حٌال ذلك األمر
 .ألن ٌجتمع ربٌس لجنة حوكمة المجلس مع ربٌس لجنة الترشٌح

ة واللجان االستشارٌة من المنظمات الداعم وتعلٌقات آراءد، تقر مجموعة العمل بقٌمة الحصول على 4فٌما ٌخص 
إال أن مجموعة العمل ترى قٌمة ضبٌلة فً إنشاء عملٌة أكثر رسمٌة للحصول على هذه . فً عملٌة لجنة الترشٌح

وتلقى المنظمات الداعمة واللجان االستشارٌة التشجٌع إلعداد مقترحات بطرق ٌمن من خبللها . والتعلٌقات راءاآل
وبالمثل، ٌجب تسلٌم المقترحات للجنة حكم المجلس  .اعتبارات لجنة الترشٌح ها بشكل أكثر فاعلٌة فًتعلٌقاتدمج 

 .للنظر فٌها
 

 
 

 :للمراجعة أسئلة
تضمن العمل الجماعً المناسب والتنوع فً  ICANNهل تعمل اآللٌات الحالٌة التً تعمل على تحدٌد تشكٌلة مجلس 

 المهارات؟
 

 ٌحسن من النتابج؟ هل التغٌٌرات فً االختٌار والتشكٌلة والتعوٌض 

   ؟هل المهارات المطلوبة والخلفٌة المعلوماتٌة والخبرات المطلوبة كذلك محددة بشكل كاف 

o لتمثٌل مصالح الدابرة االنتخابٌة 

o لتعكس المصلحة العامة 

o  لمراقبة مهمةICANN وعملٌاتها 

o ألفضل ممارسة بالحوكمة 

  هل مجموعة مهارات المدٌرٌن تتحسن؟ 
 

 ر الخاصة بالمجلس شفافة كفاٌة وٌمكن الوصول من خبللها ألصحاب المصلحة؟هل آلٌات االختٌا
 

 النتائج
 

على اختٌار مجلس اإلدارة الذي ٌمثل المنظمات من أصحاب المصلحة من  20المعروفة تحرص ICANNمن لوابح  6المادة 
 . ي والخبرات والفكروالتنوع الجغرافً والثقافً والمهار–اللجان االستشارٌة ومنظمات الدعم  –المجتمع

 

                                                            
18
 .44الصفحة  2008فً نوفمبر  ICANNالمراجعة المستقلة للتقرٌر األساسً لمجلس  
19
 .14الصفحة  2010التقرٌر النهابً فً ٌناٌر  ،ICANNمجموعة العمل على مراجعة مجلس  
20
 http://www.ICANN.org/en/general/bylaws.htm#VI 

http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-final-26jan10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-final-26jan10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-final-26jan10-en.pdf
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وإظهار مزٌد من  ICANNالتسهٌل اإلضافً للتنوع بمجلس  2003كان القصد من آلٌة لجنة الترشٌح التً بدأت فً العام 
الشفافٌة والمسبولٌة فً عملٌة اختٌار أعضاء المجلس وملء معظم المقاعد بمدٌرٌن مستقلٌن ٌضعون فً اعتبارهم المصلحة 

 .االنتخابٌة ICANNكذلك جداول العمل لمجموعات العامة أوال وأخٌرا و
 

ساهمت بشكل إٌجابً فً تشكٌل  NomComتوصلت إلى وجود مٌزة لعملٌة  2007فً المجمل فإن المراجعة المستقلة لعام 
والتغٌٌرات اإلجمالٌة فً شكل نماذج االختٌار البدٌلة تم . ICANNووجود صلة وغرض مستمر لبنٌة  ICANNمجلس 
مع معظم توصٌات المراجعة ذات  NomComا والنظر بعٌن االعتبار إلٌها لصالح ما االحتفاظ بالترتٌبات الحالٌة لـ تقدٌمه

 . وذلك إلتاحة التنفٌذ ذو الفعالٌة األكبر للمسبولٌات NomComالصلة بتعزٌز عملٌات 
 

الحالٌة كانت ضمن توصٌة مستقلة  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقومع ذلك فإن العبلقة الوثٌقة الكبٌرة لعملٌة مراجعة 
وٌتضمن ذلك تؤسٌس إجراء رسمً تقوم من . للتوظٌف واالختٌار استنادا إلى المتطلبات المهارٌة المطلوبة ICANNلصالح 
 . باكتشاف والتعرف على متطلبات كل واحد منها ما ٌسهل من تلك التعٌٌنات NomComخبلله 

 
والذي أوصى مرة أخرى  2008فً العام  ICANNتلك مع تنفٌذ التقٌٌم المستقل لمجلس وقد تمت مشاركة وجهة النظر 

  .بصٌاغة آلٌات للتحدٌد والتشاور وطلب مجموعة المهارات المطلوبة من المجلس
 

وتحدٌد آلٌات اختٌار أغلبٌة  ICANNتحدٌد التحسٌنات على مجلس إدارة  -بشكل مختصر فإن هناك عملٌتٌن مختصرتٌن 
 . وإعداد التوصٌات الواضحة حول تحسٌن مهارات المجلس –اء المجلس أعض

 
وٌنعكس ذلك على االهتمامات  فرٌقوال ICANNومع ذلك وحتى تارٌخه ال ٌبدو هناك تبنٌا نشطا للتوصٌات من مجلس 
على الرغم من . فافٌةوالش المسبولٌة مراجعة فرٌقالمستمرة التً ٌتم التعبٌر عنها من أعضاء المجتمع استجابة لمشاورات 

فإن توصٌة توضٌح متطلبات مجموعة مهارات المجلس  moNAoNتلقً الدعم العام من مجموعة العمل على إنهاء مراجعة 
 . ٌتم تؤجٌلها على نحو كبٌر للجنة حوكمة المجلس من مجموعة العمل على مراجعة المجلس

 
والتشكٌلة الناتجة  ICANNرة بطرٌقة اختٌار أعضاء مجلس إدارة وعملٌات المراجعة المتعاقبة للعثور على عٌوب بنٌوٌة كبٌ

ومع ذلك فكبلهما الحظ أن اآللٌات الحالٌة لتحدٌد االحتٌاجات لمجموعة المهارات المطلوبة تظل غٌر رسمٌة نسبٌا . بالمجلس
بات تلك المهارات إلى وبالمثل فإن ترمٌز العملٌات لتحدٌد وتعرٌف ومراجعة متطل. وٌحتمل أن تكون غٌر واضحة كذلك

 .جانب اآللٌات التً ٌتشاور بشؤنها أصحاب المصلحة ٌمكنها أن تساعد فً تحسٌن األداء اإلجمالً للمجلس
 

المجتمعة وتخضع للمراجعة المستقلة ومناقشات  ICANNوتعوٌض المدٌرٌن مشكلة ترتبط بشكل كبٌر مع خبرة ومهارات 
من أجل . وحتى تارٌخه فإن تعوٌض ربٌس المجلس هو ما تم تقرٌره فقط. لدابمةلجنة حوكمة المجلس واعتبارات المجلس ا

المساعدة فً توجٌه وإنشاء العملٌة المستقبلٌة لتحسٌن عملٌات المجلس من الضروري أن حدث ومسؤلة التعوٌض ٌتم حلها وفقا 
 . لذلك

 
هو التوصٌة الربٌسٌة لعملٌة  ICANNمجلس إدارة مبلحظة أن تقلٌل حجم األهمٌة بمكان من  ،وبالنسبة لمسؤلة بنٌة المجلس

السبب فً قد تمثل وومع ذلك فقد تم رفض ذلك من مجموعة العمل على مراجعة المجلس . 2008مراجعة المجلس للعام 
بنٌة أوصت مجموعة العمل بتؤجٌل  ،وعبلوة على ذلك. المجلس الحالً والحاجة لتمثٌل التنوع الكبٌرعاتق على األعباء الملقاة 

وفعالٌة عملٌة  –كافة القضاٌا ذات الصلة ألخذ وحجم وبنٌة المجلس ٌعتبر العنصر الربٌسً . المجلس لفترة ثبلث سنوات
نزعة ٌتصدى لالحالً ٌجب أن  ICANN فرٌقومجلس و. فً االعتبار اتخاذ القرار وتمثٌل وتجمٌع مجموعة المهارات
الحاجة إلى إحداث تغٌٌرات هامة بالمجلس وٌجب التؤكٌد على ذلك إلظهار الحفاظ على الترتٌبات الحالٌة وٌجب أن ٌقبل 

  .التحسن الكبٌر فً األداء
 



13 

ATRT –  طلب التعلٌق العام    –مسودة التوصٌات 

 التوصٌات
 :ICANNٌجب على 

تحدٌد  ICANNعلى ٌتعٌن ، 2008 ومراجعة المجلس فً العام 2007وفقا لمراجعة لجنة الترشٌح للعام  .1
مثل المهارات  ICANNمهارات المشتركة المطلوبة من مجلس اآللٌات الرسمٌة لتحدٌد مجموعة ال [التارٌخ إدراج]

. المعروفة على أنها سٌاسة عامة ومالٌة وخاصة بالتخطٌط االستراتٌجً والحوكمة المشتركة والتفاوض وحل النزاع
 ICANNٌجب التؤكٌد على ضمان تمتع المجلس بالمهارات والخبرات البلزمة لتقدٌم وجهة النظر الخاصة بعملٌات 

   .لمتسقة مع االهتمام العالمً العام وتقدٌم أفضل الممارسات بالحوكمة المشتركةا

 :وٌجب التعوٌل على ذلك فً بناء العمل التمهٌدي وتنفٌذه بالمراجعات المستقلة وتضمٌنه كذلك

 تحدٌد مجموعة مهارات المجلس مقابل الجهود المشابهة والبنٌة الحاكمة األخرى؛ .أ

من حٌث البنٌة والمهمة من خبلل عملٌة تشاورٌه  ICANNبة لتوضٌح تفرد تحدٌد المهارات المطلو .ب
 ؛CASو sOSمفتوحة تتضمن المشاورات المباشرة مع قٌادة 

 وذلك كل عام؛ moNAoNمراجعة تلك المتطلبات سنوٌا وتقدٌم نقطة بداٌة مشكلة للجنة  .ج

 .نشر النتابج والمتطلبات كجزء من دعوة لجنة الترشٌح للتعٌٌنات .د
 

لتعرف على عمل لجنة حوكمة المجلس بشان تدرٌب المجلس وصقل المهارات وٌجب على المجلس تعزٌز ا .2
 .والتدرٌب وبرامج صقل المهارات ("أدرج عدد السنوات"بما ال ٌقل عن )  ،والمراجعة على أساس ثابت

 
عا ما أمكن ولكن بما ال ٌزٌد سرٌ) بوجوب بقاء كافة المشاورات والقرارات المتعلقة بالمرشحٌن سرٌة،للصوت القابل  .3

زٌادة شفافٌة مشاورات لجنة الترشٌح وعملٌة اتخاذ القرار عبر تنفٌذ تلك األشٌاء ( 2012عن عملٌة االختٌار فً العام 

بشكل واضح وصرٌح خبلل جدول زمنً محدد وضمن معاٌٌر مجموعة المهارات المطلوبة فً مرحلة مبكرة ما أمكن قبل أن 
 .جرد إتمام العملٌة وتوضٌحها وشرح الخٌارات الموجودةتبدأ العملٌة وبم

 
زٌادة على العمل الذي ٌتم إنجازه تستمر متابعة عملٌات إعادة التشكٌل بسرعة الجتماعات المجلس وممارسات  .4

 . العمل
 

 .وتنفٌذ نظام التعوٌض لمدٌري المجلس ةإتباع توصٌات مجموعة ٌوسطن التشاورٌ .5
 

 2 النقطة
 :الخلفٌة عن نفٌذهت ٌتم الذي البحث

  :الصلة ذات اللوائح
تذكر عملٌة اتخاذ القرار ( .org/en/general/bylaws.htm#IICANNhttp://www.) 2من القسم  1المادة  .1

 :على المشاركة المعروفة ألصحاب المصلحةالربٌسٌة والتركٌز  ICANNوالشفافٌة المرتبطة به من عدد من قٌم 

 :ICANNوخبلل ممارسة مهمتها ٌجب على المبادئ األساسٌة التالٌة أن ترشد القرارات واإلجراءات الخاصة بـ 

طلب مشاركة واسعة ومدروسة ودعمها مما ٌعكس التنوع الوظٌفً والجغرافً والثقافً لئلنترنت على . 4
 . اتخاذ القراركافة مستوٌات تطوٌر السٌاسة و

تعزٌز القرارات ( 1)تشغٌل آلٌات تطوٌر سٌاسة الشفافٌة والتعامل المكشوف والتً تعمل على . 7
ضمان مساعدة هذه الكٌانات والهٌبات التً ( 2)المعروفة جٌدا استنادا إلى النصٌحة المعتمدة على الخبرة و

 .تؤثرت بشكل كبٌر فً عملٌة تطوٌر السٌاسة

ت من خبلل تطبٌق سٌاسات ُموثَّقة بصورة محاٌدة وموضوعٌة، بقدر من التكامل اتخاذ القرارا. 8
 .والنزاهة

العمل بسرعة تناسب احتٌاجات اإلنترنت كجزء من عملٌة اتخاذ القرار والحصول على مدخبلت . 9
 .المعلومات المعروفة من هذه الهٌبات المتؤثرة

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#I
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 ICANN.21لٌات تعمل على تحسٌن فعالٌة تحمل مسبولٌة تجاه مجتمع اإلنترنت من خبلل آ. 10
 

ٌحدد  6مخصصة للشفافٌة والقسم ( .org/en/general/bylaws.htm#IIIICANNhttp://www.) 3المادة  .2
 .بشكل خاص آلٌات حل المبلحظة حول إجراءات السٌاسة

المجلس لتبنً تلك الجهود الخاصة بعملٌة خبلل من النظر فً ها عتبار أٌة سٌاسات ٌتم ألخذ فً االومع ا. 1
 :ICANNاإلنترنت أو األطراف األخرى بما ٌتضمن تشكٌل أٌة رسوم أو مصروفات فٌجب على 

توفر إشعار عام على موقعها على الوٌب توضح فٌها السٌاسات المعتبرة لتنفٌذ القرارات وسببها خبلل  .أ
 . قبل اتخاذ أي قرار من المجلس( بل وقبل ذلك إن أمكن)ٌن ٌوما األخٌرة العشر

توفٌر الفرصة المعقولة لؤلطراف للتعلٌق على السٌاسات المقترحة والتعرف على تعلٌقات اآلخرٌن  .ب
 . واإلجابة على هذه التعلٌقات قبل اتخاذ أي قرار من جانب المجلس

رأي اللجنة االستشارٌة ب – لسٌاسة على االهتمامات العامةتإثر جهود االتً فً الحاالت  –المطالبة  .ج
الحكومٌة واألخذ فً االعتبار كما ٌنبغً أٌة نصٌحة مقدمة فً وقتها من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة من 

 مبادرتها الخاصة أو وفقا لطلب المجلس
 

مع عملٌة تطوٌر السٌاسة ذات الصلة االثنٌن متسقٌن وٌمكن التعامل من خبللهما  فً الحاالت التً ٌكون فٌها. 2
، من هذه المادة( ب()1)6المنتدٌات العامة ذات الصلة لمناقشة أٌة سٌاسات مقترحة موضحة بالقسم ٌتم إقامة 

 .قبل أي إجراءات نهابٌة خاصة بالمجلس

للتنفٌذ من خبلل هذه العملٌة، ٌجب على المجلس أن ٌعلن فً  خاضعةالقرار حول أي سٌاسة وبعد اتخاذ . 3
أي قرار وتصوٌت كل مدٌر قام بالتصوٌت على القرار إلى  النقاط المتفق علٌها فً االجتماع وأسباب اتخاذ

 22.جانب إصدار بٌان منفصل ألي مدٌر ٌختار أن ٌعلن هذا البٌان
 

 .أخرى ذات صلةوال ٌبدو وجود لوابح 
 

 :الصلة ذات المعلنة السٌاسات
 

.ICANN (-.org/en/committees/boardICANNhttp://wwwقانون اإلجراء الخاص بمجلس 
en.pdf-oct0801-conduct-of-code-governance/bod )ٌجعل مرجع المجلس إلى اإلببلغ العام: 

 تكامل السجبلت واإلببلغ العام. ب

. المالٌة األخرى ICANNٌجب على أعضاء مجلس اإلدارة تعزٌز مسؤلة الدقة واإلعداد الموثوق وصٌانة سجبلت 
مات اإلببلغ وإمداد بتلبٌة التزا ICANN أمر ٌسمح لـ ICANNواالجتهاد فً تحري الدقة وصٌانة سجبلت 

أصحاب المصلحة والسلطات الحكومٌة والمجتمع العام بمفهوم دقٌق ومناسب زمنٌا وعادل وطرٌقة شفافة 
 23.ومفتوحة

 
 .وال ٌبدو وجود سٌاسات معلنة ذات صلة

 

                                                            
21
 http://www.ICANN.org/en/general/bylaws.htm#I 
22
 http://www.ICANN.org/en/general/bylaws.htm#III 
23
 .3قانون إجراء مجلس اإلدارة ومجتمع اإلنترنت لؤلسماء واألرقام المخصصة، الصفحة  

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#III
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#III-6.1b
http://www.icann.org/en/committees/board-governance/bod-code-of-conduct-01oct08-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/board-governance/bod-code-of-conduct-01oct08-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/board-governance/bod-code-of-conduct-01oct08-en.pdf
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 :الصلة ذات المعلنة اإلجراءات
فإن لجنة  ،(.governance/charter.htm-.org/en/committees/boardICANNhttp://www) للمخططوفقا 

 :مسبولة عن من بٌن األشٌاء األخرى ICANNحوكمة مجلس 

 مساعدة المجلس على تحسٌن األداء؛ .أ

 24.مٌة تعمل للصالح العامكشركة قطاع خاص وعال ICANN التوصٌة بإرشادات حوكمة المجلس المعمول بها لـ .ح
 

مساعدة المجلس على تحسٌن األداء عبر تشجٌع تطوٌر األدوات قد تقوم بف ،المجلس حوكمة لجنة وضمن نطاق مسبولٌات
كذلك بمراجعة إرشادات الحوكمة الحالٌة  المجلس حوكمة لجنة تقوموسوف . الفعالة والخطط واألسالٌب لمناقشات المجلس

المعروفة لتطورات الحوكمة المشتركة بالسٌاق العالمً والتعامل مع أفكار وتوصٌات تبنً هذه  ICANN فرٌقالمطلوبة من 
 .اإلرشادات ضمن اعتبارات المجلس

 
ما ٌحدد مسودة من العام  المجلس حوكمة لجنةومع ذلك فلٌس هناك من النقاط المنتشرة والمتوفرة عالمٌا من اجتماعات 

 .ق بالتحسٌنات المحتملة على شفافٌة عملٌات اتخاذ القرارأو تسجٌل ألي مناقشة تتعل 2008
 
 

 :والشفافٌة المسئولٌة مراجعة فرٌقل المقدمة المجتمع مقترحات
 
ا من التعلٌقات المتعلقة باتخاذ القرار بالمجلس وتوضٌح قراراتها أمام ا كبٌرً عددً  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقى تلق

 .المجتمع
 

وهم ٌعتبرون أن  25".قرارات المجلس ٌجب أن تكون مبررة أفضل وتوضح أمام المجتمع"عتبر أن معظم التعلٌقات ت
"ICANN  التً تتلقاها من المجتمع وتوضح األسباب الكامنة وراء التعلٌقات واآلراء ٌجب أن تعمل على تحسٌن عملٌة تحلٌل

 :"26القرارات

وهم : فرٌقامة وموجزات تم إنتاجها من جانب البعض التعلٌقات نتجت عن اهتمامات بملخص التعلٌقات الع .أ
المجتمع ونشر كافة الموجزات والمختصرات والحظ البعض تعلٌق ٌقترحون جعل عملٌة الشفافٌة لكٌفٌة 

 .27"مناسبات قلٌلة حٌث تكون تلك التقارٌر معروفة فإنها تكون ممتلبة بالبٌانات الخاطبة[ فً]"أنه

 28وقرارات IOPها عملٌة توضٌح القرارات غٌر كافٌة فً عملٌة أمثلة حول المناسبات التً تكون فٌ .ب
 ؛29إعادة التفوٌض

أو أن  30واقترحوا بؤن تكون كافة االجتماعات علنٌة: طلب البعض مزٌدا من الشفافٌة الجتماعات المجلس .ج
 ؛31تتوفر النصوص والتسجٌبلت للمجتمع

تؤسٌس  ICANNٌجب على ": راتأوصى البعض بعملٌة اتخاذ قرار أكثر رسمٌة وتوضٌح لتلك القرا .د
ٌجب أن تتضمن تلك اإلرشادات . …الشفافٌة عبر تحدٌد إرشادات مكتوبة واضحة لتنفٌذ األعمال التجارٌة

؛ وٌجب "32للمشاورة العامة واتخاذ القرار’ قانون اإلجراءات اإلداري’كافة إشعارات وإجراءات تعلٌق 

                                                            
24
 .2009مخطط لجنة حوكمة المجلس الذي تمت الموافقة علٌه فً مارس  
25
 تعلٌقات منظمة التجارة الدولٌة 
26
 CAAتعلٌقات  
27
 ٌقات أفٌري دورٌاتعل 
28
 OmsO التعلٌقات التً جرت فً اجتماع بروكسل مع أصحاب المصلحة التجارٌٌن لـ 
29
 LLmsOالتعلٌقات التً جرت فً اجتماع بروكسل مع  
30
 تعلٌقات كٌرنماكرثً 
31
 cFFs و ACDmCتعلٌقات  
32
 CAAتعلٌقات  

http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm


16 

ATRT –  طلب التعلٌق العام    –مسودة التوصٌات 

توضح بشكل كبٌر كٌفٌة أخذ تعلٌقات أصحاب المصلحة مكون التحلٌل للقرارات التً "على المجلس تقدٌم
 .33"والخبراء فً االعتبار وكٌفٌة إتباع هذه اإلدخاالت وسببها وعدم اتباعها بالقرار النهابً فرٌقوال

 
 
 

 :AoC أهداف تحقٌق على تساعد التً تلك ICANN أنشطة تنفٌذ الحالً الوقت فً ٌتم
 

  34(.CTAA) والعصف الذهنًالمسبولٌات ٌطلق علٌها تتبع  ةمصفوف والشفافٌة ةالمسبولٌ مراجعة فرٌقإلى  فرٌققدم ال
 

 :ٌتمثل فً الشفافٌة واالنفتاح على اتخاذ القرار CoA بـ.( أ.3القسم )أحد االلتزامات الربٌسٌة 

ذ القرارات ضمان اتخا( أ: )بما ٌتضمن االلتزام بـ ICANNو DOAتإكد هذه الوثٌقة على االلتزامات الربٌسٌة من . 3
 وفقا ومراعاة للمصلحة العامة والمسبولٌة والشفافٌة؛ Dms المتعلقة بالتنسٌق التقنً العالمً لـ

باستكشاف التغٌٌرات على عملٌات المجلس من لجنة حوكمة المجلس ومع ذلك لم تسجل نقاط  CTAAتوصً مستندات 
 . أٌة مناقشات خاصة أو مناقشات حول الشفافٌة لعملٌة اتخاذ القرار 2010من  المجلس حوكمة لجنةاجتماع 

 
 : تتضمن فرٌقبعض األفكار التمهٌدٌة التً ٌتم اعتبارها من ال

 ا المجتمعتقدٌم بٌانات المجلس بكل صوت حول أسباب القرارات وتحدٌد األمور التً ٌتناوله . 

 إنشاء إحصابٌات وقٌاسات لتتبع تؤثٌر قرارات المجلس وsO على المصلحة العامة . 
 
 :تنص على ما ٌلً CoAمن  4الفقرة 

 ICANNلضمان اتخاذ القرارات بمراعاة الصالح العام ولٌس فقط فً صالح مجموعة محددة من المساهمٌن تلتزم "
ابٌة والسلبٌة للقرارات على العامة بما ٌتضمن أي تؤثٌر مالً أو تؤثر إٌجابً أو بتنفٌذ ونشر تحلٌبلت عن التؤثٌرات اإلٌج

 Dms."35على األمن النظامً واالستقرار ومرونة ( إن وجد)سلبً 
 

 :واللتان تتعلقان بشفافٌة اتخاذ القرار من المجلس فرٌقبوجوب اعتبار فكرتٌن فقط من جانب ال CTAAتوصً وثٌقة 

 امة والترجمات حول تحسٌن التعلٌقات العPDPS وإجراءات المجلس. 

 تقدٌم بٌانات للتؤثٌر قبل وبعد قرارات المجلس. 
 
 : لبللتزام بـ CoA ICANNمن التزامات  7فً الفقرة 

راءات تشاورٌه مشتركة تقدم تفسٌرا مفصبل ألساس اتخاذ القرار ٌتضمن كٌفٌة التعلٌق والتؤثٌر على اعتبار تطوٌر إج"
بتوفٌر مجموعة قرارات تفسٌرٌة بالقرارات المتخذة والسبب المنطقً ومصادر  ICANNافة إلى التزام باإلض. السٌاسة

 ICANN."36البٌانات والمعلومات التً تعتمد علٌها 

                                                            
33
 تعلٌقات حلول الشبكة 
34
 (وطرح األفكار المتابعة) ICANN لـ االلتزامات على التؤكٌدقابمة  
35
 en.htm-30sep09-commitments-of-.org/en/documents/affirmationICANNhttp://www. ،4 .الفقرة. 
36
 .7 الفقرة ، .بروتوكول اإلنترنت 

http://www.icann.org/en/committees/board-governance/minutes-2010.htm
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/responsibilities/aoc-inventory-tracking-brainstorming-oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
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 :بؤن الجهود التً ٌتم العمل على تنفٌذها تتضمن CTAAتنصح وثٌقة 

  نشر كافة قرارات المجلس وبٌاناتsO وCA وكذلك القرارات . 

 ٌتم توفٌر الخلفٌة فً الوقت الحالً بشكل عام حول القرارات وتغٌر العدٌد من عملٌات وgTLD  الجدٌدة المعتبرة
 .كنموذج للمجتمع

 ٌتم نشر الخلفٌة فً الوقت الحالً المتعلقة بكافة القرارات المؤخوذة. 
 

 :تتضمن فرٌقاألفكار التً ٌتم اعتبارها من ال

 ل عام الجتماعات المجلساعتبار التسجٌبلت المنشورة بشك . 

 أعضاء المجلس بتفسٌر للنموذج إلتمام كل قرار منشور بشكل عام تزوٌد. 

 التحسٌنات على موقع الوٌب لتوفٌر وصول للمعلومات المنشورة. 

  ا التطوٌر على النموذج أو المصفوفة حول كٌفٌة التعلٌق واعتبار تلك التعلٌقات ومكان وكٌفٌة تؤثٌرهاألخذ فً االعتبار
 . على النتٌجة النهابٌة

 ضمان تلخٌص تلك التعلٌقات بطرٌقة جٌدة ومناسبة ومبلحظة تؤثٌر تطوٌر السٌاسة وكٌفٌتها . 

 ًبٌانات المجلس المتعلقة بكل صوت النظر ف. 

 تطوٌر مإشرات النجاح فً كل منطقة وأعنً المإشرات النوعٌة بدال من الكمٌة ونشر التقٌٌم بانتظام. 

 خرى للتتبع مقابل اللوابح والمسبولٌات والخطط وخطط التشغٌلتطوٌر قٌاسات أ. 
 

 :CoA ICANNمن التزامات  9.1فً الفقرة 

هذه لغً تالعامة والمسبولٌة والشفافٌة بحٌث ٌضمن أن  والتعلٌقات راءبالحفاظ على آلٌات قوٌة لآل ICANNلتلتزم "
  37".اب المصلحةالقرارات المصلحة العامة وأن تكون مسبولة أمام كافة أصح

 

 :بؤن الجهود التً ٌتم العمل على تنفٌذها تتضمن CTAAتنصح وثٌقة 

 إجراء سٌاسة كاملة وتخطٌط كامل وجهود للمٌزانٌة وتنفٌذ اإلجراءات اإلدارٌة باإلدخاالت العامة والمربٌة. 

  المجلس حوكمة لجنةاستمرار عمل (AOA)  للمرة الثانٌةالمستمر مع استمرار تنفٌذ تقٌٌم أداء المجلس. 
 

 ىخرتعلٌقات وآراء أ
 :المجلس مراجعة

وتم اإلعبلن . وجمعٌات كولن كارتر مراجعة مستقلة للمجلس/أجرت مجموعة بوسطن االستشارٌة 2008فً العام  .3
 .org/en/reviews/nomcom/ICANNhttp://www.( )التقرٌر) 2008عن التقرٌر النهابً فً نوفمبر 

en.pdf-02nov08-report .) فلم ٌتم ذكر أٌة إجراءات  المتعلقة بمسبولٌة المجلس، 8على الرغم من التوصٌة
 . عن الشفافٌة وصناعة القرار

ٌرها الخاص فً ٌناٌر تقر (BRWG) استنادا إلى النصٌحة المستقلة أطلقت مجموعة العمل على مراجعة المجلس .4
.26jan10-final-review-.org/en/reviews/board/boardICANNhttp://www-) 2010من العام 
en.pdf .)قرارولم تحدد تلك الوثٌقة كذلك أبدا عملٌة الشفافٌة فً اتخاذ ال. 

تحدد إجراءات المسبولٌة للمجلس التجارة الدولٌة من منظمة  ATRO ومع ذلك فإن أحد حاالت الخضوع لـ .5
 :لى الحاجة إلى عملٌات صنع القرار المنهجٌةوالتعلٌقات الخاصة ع

                                                            
37
 .9.1 .الفقرة معرف  

http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/%0breport-02nov08-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/nomcom/%0breport-02nov08-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-final-26jan10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-final-26jan10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-final-26jan10-en.pdf
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/e-business/Statements/ICC%20input%20ICANN%20Board%20reform%20FINAL_pdf.pdf
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 :وٌجب أن ٌتضمن ذلك. ٌجب على المجلس أن ٌستمر فً جهوده للعمل على تحسٌن الشفافٌة الخاصة بالمنشورات

 النقاط الشاملة ٌجب الحفاظ علٌها. شفافٌة أجندات العمل والنقاط الشاملة للمجلس وهً هامة لبلستمرار. 

 مجلس إلى عملٌات اتخاذ القرار من أجل تعزٌز شعور االستحقاق والعدالة ٌجب أن تستند قرارات ال
وٌجب أن تتضمن مكون التحلٌل للقرارات الذي ٌوضح كٌفٌة أخذ تعلٌقات أصحاب . بإجراءات المجلس

 .والخبراء فً االعتبار وسبب إتباع تلك التعلٌقات أو عدم إتباعها فرٌقالمصلحة وال

 بشكل روتٌنً لمجتمع [ باستثناء التعامل مع األحداث الشخصٌة]جلس ٌجب نشر وثابق إدخاالت الم
ICANN فرٌقبالكامل بما ٌتضمن مواد موجزة لل. 

 النتابج وتفوٌض العمل أو سلطة الدوابر االنتخابٌة المختلفة أو الجماعات بالمجتمع من األمور الضرورٌة. 

 بالثقة المإسسٌة فً هذه الحالة كذلك ةاورٌوالمناقشات اإلضافٌة مطلوبة فً سٌاق تحسٌن العملٌة التش. 

لتثبٌت وتقوٌة التزامها للشفافٌة عبر دمج كافة التغٌٌرات ذات الصلة ضمن  ICANNشركة  PAAتحث 
 .اللوابح

 
 :للمراجعة أسئلة

 :الحالٌة تمثل الشفافٌة والمسبولٌة المتعلقة بـ ICANNهل عملٌات 

 ؛ كٌفٌة اختٌار المشكبلت العتبار المجلس 

  كٌفٌة اتخاذ القرارات واألسس؛ 

 كٌفٌة اتصال القرارات مع أصحاب المصلحة؟ 
 

 :هل ٌشترك أصحاب المصلحة والدعم فً التحسٌن عبر تقدٌم اآللٌات المنظمة التخاذ القرارات والتواصل بالمجلس مثل

 ٌدٌة ونصوص القرارات؛المستندات الموجزة والمواد التمه: اإلطبلق الزمنً لمواد المجلس ذات الصلة المفصلة 

 توضٌح كٌفٌة استبلم إدخاالت المجتمع واعتبارها؛ 

 نشر المنطق العقلً لقرارات المجلس بما ٌتضمن النصٌحة حول ما استندت إلٌه القرارات؛ 

  قسم بموقع وٌب )تشكٌل آلٌاتICANN  وخطابات مباشرة لجهاتSOs/ACs  ذات الصلة ونشر إعبلنات
  .لتوصٌل القرارات واألسباب إلى أصحاب المصلحة( ICANNات والجلسات العامة باجتماع

 
  النتائج

 
والمسبولٌة المطلقة لضمان أفضل مستوٌات ممكنة من الشفافٌة والمسبولٌة أمر ٌجب  ICANNوذروة اتخاذ القرار داخل 

ولكن ٌجب على المجلس كذلك  ولٌس فقط أنه ٌجب تحدٌد نموذج ومثال من المشاورة الخاصة واتخاذ القرار. تحقٌقه بالمجلس
واللجان الفرعٌة بالمجلس والمراجعات المستقلة  ACsو SOsضمان الحفاظ على كافة األجزاء بالمنظمة بما ٌتضمن 

  .كذلك فرٌقوال
 

على الحاجة إلى الشفافٌة بعملٌات المجلس واالشتراك بالمشركة الرسمٌة ألصحاب المصلحة والحٌاد  ICANNتإكد لوابح 
وبشكل مشابه لمسؤلة الشفافٌة واالنفتاح بطرٌقة . إلى الدلٌل الهدف والمشاركة واالستجابة واتخاذ القرارات استنادا وتحدٌد

  .للقرارات أمر ٌتم إعادة تحدٌده بتؤكٌد االلتزامات ICANNاتخاذ مجلس 
 

إلعبلم أصحاب المصلحة بتعلٌق  استخدامها ICANNومع ذلك فإن اللوابح تقدم دلٌبل موسعا حول اآللٌات التً ٌجب على 
 "فرصة معقولة"ٌوما والحاجة إلى تقدٌم  21وهً تتضمن إشعار قبل فترة . إجراءات السٌاسة وجمع المقترحات ذات الصلة

 . حول األحداث العامة للسٌاسة GACللتعلٌق وطلب االعتبار المستحق لنصٌحة 
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وٌتم تحدٌد المشكبلت . ات المجلس تستند إلى المحاوالت التنظٌمٌةوبتصورات قلٌلة فقط فإن األغلبٌة الكبٌرة من مشاور
 . السٌاسٌة الهامة استنادا إلى الممارسات التً تحدد بمرور الوقت ولٌس طبقا لئلجراءات المحددة أو المتطلبات المحددة

 
 والشفافٌة المسبولٌة مراجعة رٌقفربما كنتٌجة مباشرة فإن هناك جزءا كبٌرا من التعلٌقات المستلمة كجزء من عملٌة مشاورة 

تتعلق بطرٌقة تحدٌد المشكبلت العتبارها بشكل موسع وكٌفٌة وسبب اتخاذ القرارات بشكل خاص وكٌفٌة استفادة النتابج مع 
وغٌاب . ICANNوتعكس هذه التعلٌقات شعورا فً أنحاء مجتمع أصحاب المصلحة الموسع من . أصحاب المصلحة

ت أو العملٌات الواضحة والشفافة المتعلقة بقرارات المجلس ٌخدم فقط فً تصعٌد اهتمامات أصحاب اإلرشادات أو اإلجراءا
   .المصلحة وقد ٌإدي إلى اإلعاقة وعدم االشتراك

 
ومجموعة مراجعة المجلس التالٌة ال تحدد مشكلة  ICANNعلى الرغم من هذا الرأي فإن المراجعة المستقلة الحدٌثة بمجلس 

   .تخاذ القرارالشفافٌة وا
 

وعدد كبٌر من المشروعات المتعلقة بتحسٌن عملٌة اتخاذ القرار وهو ما ٌتم  CoA إلى االستجابة لـ ICANN فرٌقأشار 
 :وهً تتضمن. اعتباره فً الوقت الحالً

 فقرة البٌانات الخاصة بالمجلس حول كل صوت ٌتم أخذه؛ 

 بٌانات التؤثٌر قبل وبعد اتخاذ القرارات؛ 

 ات على كٌفٌة إجراء اإلعبلنات وتعزٌز القرارات على موقع وٌب التحسٌنICANN؛ 

 تطوٌر نموذج لتوضٌح كٌفٌة اعتبار وتنفٌذ إدخاالت المجتمع. 
 

وبالمثل . وهذه التحسٌنات المقترحة مناسبة كخطورة أولى لتشكل جزء واحد هام فً التدرٌب على تنفٌذ الممارسات التنظٌمٌة
ٌقه مع االنتشار لئلجراءات المخصصة التً تتضمن كل أصحاب المصلحة بهدف واحد وهو توفٌر فإن هذا العمل ٌجب تنس

  .ICANN ونشر اإلرشادات بوضوح تام لعملٌات اتخاذ القرارات بـ
 

 التوصٌات

 :ICANNٌجب على 

توى المجلس من مسالمسابل التً ٌتم النظر فٌها على  ("تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن ٌما بؤسرع )ضٌح وتو .1
 .ICANNأجل تحسٌن الرإٌة بٌن أصحاب المصلحة لعمل المجلس الذي ٌتم تنفٌذه فً متابعة أنشطة 

 . حول قضاٌا السٌاسة التً سٌتم تحدٌدها على مستوى المجلس CASو sOSتطوٌر اآللٌات المتممة للتشاور مع  .2

ٌتضمن اإلعبلنات التمهٌدٌة والموجزات  بما –نشر كافة المواد ذات الصلة تباعا لعملٌات اتخاذ القرار  .3
. والنقاط المفصلة وبٌانات اإلدارة ذات الصلة بالقرارات الهامة أو التوصٌات الهامة فرٌقوالمختصرات المعدة من ال

 فرٌقٌجب أن تكون عملٌة تنقٌح المواد ضمن الحد األدنى ومحصورة على األحداث مرتبطة بوضوح بقضاٌا ال
 .ٌنات والمكافآتوالتشرٌع مثل التعٌ

ٌوضح بوضوح مجموعة الظروف  ("تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن ٌما بؤسرع )إخراج ونشر المستندات   .4
وٌجب اإلشارة . المرتبطة بنشر المواد( إن وجدت)والحاالت المحددة التً ٌمكن عندها تنقٌح المواد وتحدد المخاطر 

عند تقٌٌم مدى تنقٌح المواد مع قراءة تلك القرارات التً  فرٌقالعام والإلى تلك القواعد من جانب المجلس والمستشار 
 .ٌتم اتخاذها
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 :نشر تفسٌر مفصل فً نهاٌة عملٌة اتخاذ القرار ٌتضمن .5

 سبب اعتبار الحدث من المجلس؛  .أ

 المشاورات التً تمت؛ .ب

 ؛ICANNاإلدخاالت المستلمة من مجتمع  .ج

 .تبنٌها أو عدم تبنٌهاوسبب  والتعلٌقات راءكٌفٌة اعتبار تلك اآل .د
 

 المسبولٌة مراجعة فرٌقوتسهٌل مراجعة  CoAناشا عن مراجعة )تحدٌد جدول منتظم من المراجعة الداخلٌة  .6
لضمان الحفاظ على تطبٌق المسبولٌة والشفافٌة بالمنظمة واقتراح إجراءات عند الضرورة لتحسٌن ( التالٌة والشفافٌة

 :لس وٌجب تقٌٌمها سواءٌجب مراقبة المراجعات من المج .ذلك

 تلبٌة معاٌٌر نشر المواد المختصرة ذات الصلة بقرارات المجلس؛ 

 االستعانة بآلٌات تقلٌل المواد بالشكل المناسب؛ 

 برنامج العمل الناتج عن قرارات المجلس ٌتم تنفٌذه فً الوقت الحالً بفعالٌة وشفافٌة؛ 

 الخبٌر لدى  فرٌقترتٌبات الICANN  ومتعدد اللغات وٌقدم مستوٌات معقولة من الشفافٌة متعدد القومٌات
 والمسبولٌة أمام المجتمع؛

 فً المجمل محاولة تحقٌق مستوٌات مناسبة من الشفافٌة والمسبولٌة . 
 

 2 العمل مجموعة تقرٌر
 

  بٌان الغرض
 

لدور وفعالٌة اللجنة  كفاٌتها من ناحٌة التقٌٌم( 1)من ناحٌة  ICANNعلى تقٌٌم حالة ( WG2) 2تعمل مجموعة العمل 
التوصٌات إلجراء عملٌات التحسٌن لضمان االعتبار الفعال "إبداء ( 2)وتفاعلها مع المجلس و( GAC)االستشارٌة الحكومٌة 

كجزء من هذا التقٌٌم، تقوم Dms."38 بسمات السٌاسة العامة من ناحٌة التنسٌق التقنً لـ GACتعلٌقات وآراء ل ICANNمن 
WG2 ٌٌم مستقل للتفاعل بٌن بإجراء تقGAC والمجلس 

 
  الخلفٌة بٌان

 
اعتبار "ٌإكد على دور اللجنة االستشارٌة الحكومٌة فً  ICANNمن لوابح  2، القسم 11المادة . باللوابح الصلة ذاتاألحكام 

بٌن  كما هً تتعلق بالحكومات واألحداث بشكل خاص حٌث ٌكون هناك تفاعل ICANNوتقدٌم النصٌحة حول أنشطة 
 GACالعضوٌة فً  39".والقوانٌن المتعددة واالتفاقٌات الدولٌة أو التً تإثر على قضاٌا السٌاسة العامة ICANNسٌاسات 

ٌجب أن ٌستحوذ على الموقع الوظٌفً الرسمً  GAC وكل عضو ٌختار ممثل معتمد لـ .مفتوحة على كل الحكومات القومٌة
 .بمجموعة األعضاء

 
أو والرأي التعلٌق أو قبل إبداء النصٌحة عن طرٌق ا للمجلس مباشرة سواء أمورً أن ترفع ارٌة الحكومٌة للجنة االستشٌجوز "

ومع ذلك ٌجب أن تطلب  40."عبر طرٌقة خاصة إلجراء موصى به أو عبر تطوٌر سٌاسة جدٌدة أو مراجعة السٌاسات الحالٌة

                                                            
38
 (.ب) 9.1الفقرة  تؤكٌد االلتزامات، 
39
 (.أ( )1)، القسم 11، المادة ICANNلوابح  
40
 (ط( )1) 2، القسم 11، المادة ICANNلوابح  
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ICANN "لـ 41طلب اآلراء GAC" وفً هذه  42".مإثرا على أحداث السٌاسة العامة"سٌاسً فً أٌة قضٌة ٌكون اإلجراء ال
من مبادرتها الخاصة أو وفقا لطلب  GACتؤخذ فً االعتبار أٌة نصٌحة مناسبة زمنٌا من "أن  ICANNالحاالت ٌجب على 

رة خاصة إن قرر مجلس إدا 44".خبلل فترة مناسبة زمنٌا" GACٌجب أن ٌتم اإلعبلن من المجلس إلى ربٌس  43".المجلس
ICANN  اتخاذ إجراء ال ٌتوافق مع النصٌحة التً تقدمت بها اللجنة االستشارٌة الحكومٌة، ٌنبغً علٌه إخبار اللجنة وتوضٌح

المحاولة وبٌقٌن وبطرٌقة فعالة "والمجلس مجبرٌن على  GACعند هذه النقطة فإن  45.أسباب عدم اتباعه لهذه النصٌحة
 ICANNفً حالة عدم وجود حل ٌمكن العثور علٌه ٌكون لمجلس  46".للعثور على حل مقبول من الطرفٌن ومناسبة زمنٌا

 GAC."47أن ٌحدد فً قراره النهابً األسباب التً دفعته لعدم اعتماد نصٌحة "
 

س أن أي على أسا GACعمل أعضاء "بشكل عملً،  .GACمن  "النصٌحة"ال تقدم اللوابح أي تحدٌد أو توجٌه لماهٌة 
وسٌلة  GACتبنى أعضاء  48."نصٌحة تم التصرٌح بها أو مكتوبة بؤٌة طرٌقة تشكل نوعا من النصابح المحددة باللوابح

ٌرسل  GACوعلى فترات كان ربٌس  .ICANNاالتصال حٌث تقوم بالتواصل مع االجتماعات السنوٌة الثبلث لمجلس 
  .رورةعند الض ICANN فرٌقأو /الخطابات إلى المجلس و

 
األخرى فإن اللوابح  ICANNفً حٌن ٌقوم المجلس بمراجعات على فترات لمنظمات الدعم واللجان االستشارٌة وهٌبات 

ٌجب أن تقدم آلٌات مراجعتها الخاصة " GACبدال من ذلك فإن . GACتستثنً المجلس من مراجعة أداء وعملٌات تشغٌل 
  49".بها
 

وآخر تعدٌل تم إجراإه فً اجتماع  .موعة مبادئ تشغٌل وتحدثها على فتراتمج GACوضعت  :GAC تشغٌل مبادئ
GAC  وفً اجتماع . 2010فً نٌروبً فً مارسGAC  حددت 2010فً بروكسل فً ٌونٌو ،GAC عمل مجموعة 

  .لمراجعة مبادئ التشغٌل
 

 "النصٌحة"ذلك أنه لتوسٌع مفهوم  وة ٌبداللوابح وفً الحقٌقحكام أللتقدٌم تعرٌف واضح بجهد ضبٌل وتقوم مبادئ التشغٌل 
حٌن ال "ألي توافقات وتحدد  GACعلى سبٌل المثال فإن تلك المبادئ ال تتطلب تمثٌل نصٌحة  .لٌشمل مفهوما واسعا كثٌرا

ٌكون التوافق ممكنا، ٌجب على الربٌس أن ٌنقل النطاق الكامل من وجهات النظر والتعبٌر عنها من أعضاء مجلس إدارة 
ICANN."50  ولٌست حدود مبادئ ما تشكله النصٌحة كما تشٌر إلى أن"GAC  قد تقدم النصٌحة بؤٌة وسٌلة ضمن الوظابف

ومع ذلك فإن مبادئ التشغٌل  51".وعلى مبادرتها الخاصة ICANNبناء على طلب مجلس  ICANN والمسبولٌات الخاصة بـ
 52.وهو األمر الضروري لبلجتماع التخاذ القرارات( لعضوٌة الحالٌةالمحدد كثلث الممثلٌن ل)تشترط وجود المقدار الكافً 

 
 GACإضافة إلى أن . خطاباً للمجلس 19من االتصاالت وقدمت  GAC 38حتى تارٌخه تبنت  :GAC أنشطة ملخص

الجدٌدة  gTLDs المتعلقة بـ GAC؛ مبادئ gTLD Whoisالمتعلقة بخدمات  GACمبادئ  :تبنت كذلك المبادئ التالٌة
المبادئ . GACوالمبادئ واإلرشادات الخاصة بتفوٌض وإدارة نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان ومبادئ تشغٌل 

                                                            
41
ألغراض . GACفً اإلشارة إلى اإلدخاالت من  "النصٌحة"و "الرأي"تستخدم اللوابح مصطلحات (. ج( )1) 6القسم  ،3، المادة ICANNلوابح  

والتً تحث على االلتزامات على  GACسٌتم استخدامه فً اإلشارة إلى اآلراء والنصابح األخرى المقدمة من  "نصٌحة"التقرٌر فإن مصطلح  هذا
 .11و 3المجلس المحددة بموجب المادة 

42
 ( ح( )1) 2، القسم 11، المادة ICANNلوابح  
43
 (. ج( )1) 6القسم  ،3، المادة ICANNلوابح  
44
  .(ح( )1) 2، القسم 11، المادة ICANNلوابح  
45
 (. ي( )1) 2، القسم 11، المادة ICANNلوابح  
46
 (. ي( )1) 2، القسم 11، المادة ICANNلوابح  
47
 (.ك( )1) 2، القسم 11، المادة ICANNلوابح  
48
 1الهدف  ICANN/GACمسودة تقرٌر  
49
 (2) 3، القسم 4، المادة ICANNلوابح  
50
 47المبدأ  ،GACمبادئ تشغٌل  
51
 48المبدأ  ،GACمبادئ تشغٌل  
52
 40المبدأ  ،GACمبادئ تشغٌل  
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إلى المدى  GACوالخطابات المقدمة بشكل عام للموافقات فً شكل وبنٌة االتصاالت تسمح باختبلف وجهات نظر أعضاء 
من غٌر الشابع على . كذلك المشكبلت بما ٌتضمن مستندات القضاٌا المإقتة GACوهناك أمثلة تتبنى فٌها  .الممكن تقدٌمه

GAC  أن تعرض النصٌحة على مراحل للتوضٌح أو المراجعة أو التنقٌح أو تكرار وجهات النظر حتى تتضح عملٌة تطوٌر
 ICANN.53سٌاسة 

 
 25حتى تارٌخه  فرٌقإلدارة أو الممثلة فً ربٌس المجلس أو ا ICANNأرسلت  :GAC إلى ICANN توعٌة ملخص
 GACمبدبٌا مع وجهة النظر القادمة من  ICANNوفً ثبلث حاالت فقط توافقت  .بشؤن مواضٌع مختلفة GACا إلى خطابً 

حول مجموعة مشكبلت  GACتعلٌقات ، طلب 2004دٌسمبر  1الحالة األولى فً  .بشؤن سمات السٌاسة العامة حول السٌاسة
 فرٌقحٌن أرسل  2009مارس  17والحالة الثالثة كانت فً  .xxxلطلب نصٌحة تتعلق بطلب  ،2006ماٌو  4والثانٌة فً 
ICANN  خطابا إلىGAC  لتحدٌد مشكبلت التنفٌذ المرتبطة بنصٌحةGAC  ذات الصلة بعبلج األسماء الجغرافٌة على

 GACولكن بشكل عام فً سٌاق  GAC قاتتعلٌلقرار آخر للمجلس ٌتضمن المراجع  13إضافة إلى  .المستوى األعلى
  .والمنظمات الداعمة األخرى واللجان االستشارٌة كذلك

 
دورا بارزا فً كبل دراستً الحالة التً قام بتنفٌذها مركز  GACتلعب  :بٌركمان حالة دراسات من صلة ذات معلومات
 xxx54.طاق المستوى األعلى ومراجعة ن( gTLDs)توضٌح نطاقات المستوى األعلى العامة  :بٌركمان

 
حول إحدى المشكبلت بما  GACلنصٌحة المقدمة من ل الجدٌدة  gTLDفً دراسة حالة حاالت وأمثلة بٌركمان  تتضاعف

إلى المجلس إلى  GACالجدٌدة والخطابات المتعددة التً أرسلتها  gTLDsحول  GAC الخاصة بـ 2007ٌتضمن مبادئ 
ا GACقدمت و .GACاتصاالت جانب المراجع المختلفة ب ًٌ حول الحاجة إلى إجراء الدراسات االقتصادٌة المناسبة  امحددً  رأ

وحماٌة العبلمة التجارٌة ( EOI)؛ والتكامل الرأسً ومقترح التعبٌر عن المصلحة (مثل موازنة الجذر)واألمان واالستقرار 
فً تقدٌم النصٌحة فً الوقت المناسب  GACتحدٌات التً تواجه وتحدد دراسة الحالة كذلك ال .والنظام العام واألخبلق العامة

ٌتم إصداره قبل ثبلثة أسابٌع من االجتماع ما ٌجعل تقرٌبا ( DAG)حول موضوع ما وكل إصدار الحق لدلٌل مقدم الطلب 
 GACفً محاولة  والنتٌجة المتراكمة لهذه العملٌة تتمثل .التشاور مقدما وتقدٌم رإٌة واضحة متفق علٌها GACألعضاء 

دراسة حالة بٌركمان تحدد كذلك اإلخفاق  .فً المناقشات ICANNالدابمة تقدٌم التعلٌقات على فترات وتدوٌرها لبقٌة مجتمع 
 .الجدٌدة gTLDsعلى  GAC لـ 2007والبدء من مبادئ  GACفً االستجابة لنصٌحة  فرٌقوال ICANNالواضح بمجلس 

 
وهً تحدد االفتقار إلى  .– GACمن جانب بٌركمان لتلقً الضوء كذلك على عبلقات مجلس  xxx.وتم تطوٌر دراسة حالة 

 2004فً دٌسمبر تعلٌق للفً مستهل تقدٌم النصٌحة للمجلس بناء على الطلب األصلً  GACالجداول الزمنٌة كجزء من 
وهً تلقً الضوء  ICANNاشرة إلى إضافة إلى عدد من الحكومات أرسلت خطابات مب. 2005ولم ٌتم الرد حتى أبرٌل 

وعدم  GACبٌنما اللوابح تطلب من المجلس توضٌح سبب عدم قبول النصٌحة من  .ICMعلى أحداث تتعلق بطلب سجل 
 . أو النصٌحة من الحكومات الفردٌة أو المنظمات الحكومٌة البٌنٌةتعلٌق للوجود مثل تلك المتطلبات 

 
 عمل، حدد المجلس مجموعة GAC، وبناء على طلب 2009ٌونٌو  26فً  :فعالٌةوال GAC دور لتقٌٌم المجلس إجراء

 :ووجهها لؤلنشطة التالٌة GAC مشتركة لـ
 

  مراجعة دورGAC  داخلICANN؛ 

 ًاإلجراءات لتحسٌن دعم أعمال  النظر فGAC  بما ٌتضمن تفسٌر االجتماعات وترجمة المستندات ومد دعم السفر
 ؛ GACاألقل تطورا والمشاركة عن بعد فً اجتماعات  من الدول GACألعضاء 

  اقتراح طرق أفضل للحكومات إلببلغها حولICANN  أماموتحسٌن الفرص GAC  للتوافق مع مجلسICANN 
 .والمجتمع

 

                                                            
 1الهدف  ICANN/GACمسودة تقرٌر  53
54
الصفحات  .2010 أكتوبر، 20مركز بٌركمان لئلنترنت والمجتمع  "والمراجعة المستقلة ICANNالمسبولٌة والشفافٌة لدى " الملحق أ، انظر 
 .  124 – 90و 89 – 60
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وقد تقابلت مجموعة  .وعضو المجلس المحدد من لجنة حوكمة المجلس GACوٌترأس مجموعة العمل بشكل مشترك ربٌس 
فً سول ونٌروبً وبروكسل منذ نشؤتها وٌتوقع أن تختم أعمالها فً  ICANNفً كل اجتماعات  (JWG) المشتركة العمل

اإلضافٌة المتوقعة  GROإلى إنهاء التقرٌر فً كولومبٌا ومناقشة  GROتهدف . وتقدٌم التقرٌر للمجلس كارتاخٌنااجتماع 
لتقدٌم إدخاالت بعملٌة تطوٌر السٌاسة فً  GACابٌة بما ٌتضمن االنتخ ICANNبطرق تشكٌل اللوابح بشكل رسمً لدوابر 

 55.مرحلة مبكرة وعلى تطور العملٌة
 
 مراجعة فرٌقخبلل اجتماع بروكسل تقابل  :GAC المجلس بعبلقات  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقل العاملتعلٌق ا

وتم رفع المشكبلت  .والمجلس GACقاء المنفصل مع إلى جانب الل GAC -مع مجموعة عمل مجلس  والشفافٌة المسبولٌة
 :التالٌة فً المناقشات الثبلث التً جرت

 

  نصٌحة"اللوابح ال تحدد ماهٌة" GAC.  تقدمGAC  مجموعة متعددة من المستندات لمجلسICANN  بما ٌتضمن
التزام المجلس بتبنً  تحث على "نصٌحة"فً أن كل المواد هً  GACتعتقد  .GACاتصاالت وخطابات من ربٌس 

سبب عدم قبول النصٌحة ولكن من غٌر الواضح ما إن وافق المجلس فما هً ماهٌة  GAC النصٌحة أو توضٌح لـ
 ".النصٌحة"

 

 لب اتطGAC وإن تعذر ذلك فإنها ستقدم نطاقات كاملة من وجهات  .أوال تطوٌر رإٌة توافقٌة حول قضٌة محددة
بطلب رإٌة توافقٌة لكافة النصابح وهو ما ٌضعف قدرتها على تقدٌم النصٌحة  GACٌهتم أعضاء  .النظر للمجلس

التً قد  "النصٌحة"فً الفترة الزمنٌة المناسبة ولكن أعضاء المجلس ٌهتمون بشكل متساوي بعدم إتباع المجلس لتلك 
 .GACتكون خبلصة وجهات نظر مختلفة ومتعددة ألعضاء 

 

  على الرغم من أن اللوابح تطالبICANN  بطلب نصٌحةGAC  ًسواء اعتبرت من المجلس كإجراء لتبن
 .هناك آلٌة رسمٌة لتسجٌل تلك الطلباتبل توجد ف ،النصٌحة وهو األمر الذي ٌإثر بشكل عام على السٌاسة العامة

أن وجهات نظر المجلس التً تضعها ومن الواضح اجتماعات المجلس كعضو غٌر مصوت  GACٌحضر ربٌس و
GAC 56.حول اآلراءأم ال الطلبات الرسمٌة ٌنظر فٌما إذا كانت فإن المجلس  ،العتبار لكل إجراءفً ا  

 

  ٌعبر أعضاءGAC علق أحد أعضاء  .عن أن المجلس ال ٌمدهم بمقترحات حول النصٌحة المقدمة للمجلسGAC 
بؤخذ  GACأي رد إلى  تكرر نصابحها بشكل منتظم فً االتصاالت الدابرة بسبب أن المجلس لم ٌقدم GACبؤن 

 .فً االعتبار حٌن اتخاذ القرار GACنصٌحة 
 

 واللوابح المحددة بالعملٌة الرسمٌة لـ GAC ومع ذلك وبافتراض تشكٌل  .تقدم إدخالها فقط على مستوى المجلس
كٌن إطار عمل المجلس بمستوى منظمات الدعم قبل وصول األمر إلى المجلس التخاذ القرار، اقترح بعض المشار

فً مراحل مبكرة من تعلٌق بال GAC بإعداد فقرة تتضمن تغٌٌر اللوابح عند الضرورة للسماح لـ ICANNأن تقوم 
 .عملٌة تطوٌر السٌاسة

 
وعبلقة المجلس مع  GACوضح سإالٌن ٌتعلقان بدور قد أ والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقوفً عملٌة التعلٌق العام فإن 

GAC: 
 

 لدور  ما هو تقٌٌمكGAC وتفاعلها مع المجلس؟ 
 

  هل هناك خطوات إضافٌة الزمة لضمان التنسٌق الفعال منICANN تعلٌق لGAC  حول سمات السٌاسة العامة
 ؟Dmsللتنسٌق التقنً مع 

 

                                                            
55
 http://GAC.ICANN.org/system/files/Brussels-communique.pdf 
56
 http://brussels38.ICANN.org/node/12437: انظر. فً بروكسل GACمع  CATAنص اجتماع  
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بشكل مت قد" GACؤن قاببلً بأحد المعلقٌن وقد علق  .تلك األسبلةعلى العام تعلٌق التعلٌقات بعملٌة  ةحوالً عشرتم الرد ب
ومع ذلك فإن بعض المعلقٌن اآلخرٌن على أن المجلس لم ٌولً  ICANN."57مناسب بعض النصابح واإلدخاالت فً عملٌات 

اتفق  GAC.58لتوصٌات  ICANNوعدم وجود آلٌة جٌدة لضمان إتباع مجلس  GAC اهتماما كافٌا للمقترحات الخاصة بـ
بشؤن القضاٌا ذات الصلة بالمصلحة العامة ولكن آخرون اعتقدوا  60ٌا وهاماأساس 59تلعب دورا GACمعظم المعلقٌن على أن 

كل الدوابر االنتخابٌة ٌجب أن ٌكون لها دور فً تمثٌل المصلحة "وأن 61"الممثل األساسً للمصلحة العامة"لٌست  GACأن 
  62".العامة

 
 .من المجلس GACات تعلٌقن فعالٌة تنسٌق عرض عدد قلٌل من المعلقٌن اقتراحات كخطوات إضافٌة ٌمكن تنفٌذها لتحسٌو

التركٌز ٌجب أن ٌكون على أساس تحسٌن التنسٌق بالعملٌة االستشارٌة الحالٌة كما هً محددة بالتغٌٌر "أن  AT&Tاقترحت 
 GAC."63األساسً لدور أو بنٌة 

 
 .أسبلة للمراجعة

 
 ؟ GACبالتقٌٌم الكافً لدور وفعالٌة  ICANNهل تقوم 

 
 ؟ICANNلدور  GACتشكل تقٌٌما كافٌا لدور وفعالٌة  GROهل أنشطة 

 
وفق  GAC تعلٌقل ICANNللتحسٌنات وضمان االعتبار الفعال من  كاف  بإبداء التوصٌات على نحو  ICANNهل تقوم 

 ؟Dms سمات السٌاسة العامة للتنسٌق التقنً لـ
 

 :لٌتم العمل على تحسٌنها عبر ICANNهل هناك اعتبار فعال لسمات السٌاسة العامة لمشكبلت 
 

  تحدٌد خصوصٌة أكبر لما تشكله نصٌحةGAC تتضمن المشكبلت المعتبرة ما ٌشكل تلك النصٌحة  بموجب اللوابح؟
وسٌطة لطلب التوافقات وما هً ة عملٌوٌجب أن ٌحث أعضاء المجلس على االلتزام باتباعها أو إشراكهم فً 

 .GAC "نصٌحة"ن وجدت فً ظل اعتبار أشكال أخرى من االلتزامات التً ٌتمتع بها المجلس إ
 

  تحدٌد العملٌة بشكل خاص أكثر التً ٌطلب فٌها المجلس النصٌحة منGAC بشؤن قضاٌا السٌاسة العامة؟ 
المشكبلت التً ٌتم اعتبارها وتتضمن شكل المبلحظة التً ٌضعها المجلس فً اعتباره وهذه العملٌة مناسبة زمنٌا 

 .و بشكل متكرر وكٌف ٌتتبع المجلس تلك العملٌة سواء عبر قاعدة البٌانات أو خبلف ذلكلمرة واحدة أ
 

  تحدٌد بشكل خاص أكثر كٌفٌة اعتبار المجلس واالستجابة لنصٌحةGAC. 
 

  تسهٌل مهمةGAC  ًعبر تغٌٌر اللوابح أو خبلف ذلك إلشراك منظمات الدعم والدوابر االنتخابٌة األخرى مبكرا ف
 .ICANNالسٌاسة العامة واعتباره بطرٌقة تساعد فً تشكٌل وصٌاغة سٌاسات ات تعلٌقلٌة لضمان تقدٌم تلك العم

 

  وعلى افتراض تقدٌمICANN لمزٌد من الدعم لـ GAC.  المشكبلت التً ٌتم اعتبارها لضمان الحفاظ على
 .هتماماتواال GACبالكامل بمشكبلت  ICANNسٌاسة  فرٌقوضمان توعٌة  GACاستقبللٌة 

 

                                                            
57
 .تعلٌقات كٌرن ماكرثً 
58
 .اسم النطاقاستخدام إساءة ضد تعلٌقات التحالف  - AmmPAتعلٌقات  
59
 (.IAmO)ت االتصاالت العامة األوروبٌة تعلٌقات رابطة مشغلً شبكا 
60
 .تعلٌقات وحدة الخدمات المالٌة الجدٌة 
61
 .IAmO؛ وتعلٌقات AT&Tتعلٌقات  
62
 .تعلٌقات منظمة التجارة الدولٌة 
63
 .AT&Tتعلٌقات  
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  تمكٌنGAC  من العمل بشكل متبادل من أجل االستجابة أسرع لمقترح تغٌٌرات السٌاسة العامة منICANN؟ 
 

 النتابج والتوصٌات
 

وفً حٌن تقتصر اللوابح على قدرة المجلس على تقٌٌم أداء وتشغٌل  .عدة سنوات ذمنمعتلة  GACعبلقة المجلس مع إن 
GACل اآلن بإشراك ، كان المجلس ٌتعامل قبGAC  لحل المبلبسات فً اللوابح وبناء عبلقة عملٌة أكثر إنتاجٌة معGAC. 

وهً تقدم شكل مناسب العتبار المشكبلت  2009والمجلس فً العام  GACوقد تؤسست مجموعة العمل المشتركة 
 GAC كاف  تقٌم بشكل  ICANNن ولكن ولكً تإتً هذه العملٌة النتابج المرجوة منها وتوضٌح أ .والتوصٌات وتطوٌرها

 .فإن فرٌق المراجعة أوصى بشدة بوجوب حل القضاٌا التالٌة لتتوٌج جهود مجموعة العمل
 

أو " GACفً حاجة إلى توضٌح ما ٌشكل موقف  ("تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن ٌما بؤسرع )، GACالمجلس و أوال،
 .على قضاٌا السٌاسة العامة GACلممارسة أكثر نظامٌة فً طلب نصٌحة بموجب اللوابح واحتٌاجات المجلس " النصٌحة
والتً أثبتت أنها غٌر قابلة للعمل بها حٌث أن هناك ارتباك  GACأن أي اتصاالت مع المجلس تشكل نصٌحة  GACإعبلم 

موقف المجلس فً انه لٌس وبشكل مشابه فإن  .GACالمجلس لحثه على التزامات المجلس إلتباع نصٌحة  تعلٌقلهذا الجزء ب
تعلم بكافة األمور قبل معرفة المجلس بالعملٌة  "وفق اإلشعار" GACلمعرفة رأٌها ألن  GACفً حاجة للطلب رسمٌا من 

 .GACبموجب اللوابح وهو األمر الذي ٌشكل بعدا رسمٌا أكبر لنصٌحة 
 

لتؤسٌس عملٌة موثقة أكثر رسمٌة  ("تارٌخالأدرج "ن مكن وبما ال ٌزٌد عٌما بؤسرع )، ICANNوالنتٌجة المعقولة لصالح 
ٌجب  وكعنصر أساسً لهذه العملٌة، .GACبكافة األمور التً تإثر على أمور السٌاسة العامة لطلب نصٌحة  GACتعلم بها 

المتفق "الموافقة على أن الرإٌة  GACوفً الوقت ذاته ٌجب على  .كتابة GACعلى المجلس بشكل استباقً طلب إدخاالت 
للوصول إلى حل مقبول بشكل  GACلؤلعضاء تشكل البداٌة لتنفٌذ التزامات المجلس إلتباع النصابح أو العمل مع  "علٌها

االستمرار فً تقدٌم وجهات نظر غٌر رسمٌة ولكنها ال تبدي أي التزامات للمجلس إلتباع تلك  GAC ٌمكن لـ .مشترك
العمل على تطوٌر قواعد بٌانات أو أدوات عبر اإلنترنت  ICANNر رسمٌة ٌجب على وخبلل تحدٌد العملٌة األكث .اإلدخاالت

 .إلى جانب اعتبارات المجلس واستجابته لكل نصٌحة GACوالنصابح من  GACحٌث ٌتم توثٌق كل طلب تم تلقٌه من 
 

 .على أساس زمنً أفضلظر فٌها والن GACلتوفٌر نصابح بالتضامن فٌما بٌنهما العمل  GACالمجلس و ٌتعٌن على :اثانًٌ 
 GACذلك أمرا واضحا عند طلب المجلس رأي  النظر فً تؤسٌس عملٌة رسمٌة لطلب اآلراء على أن ٌساعد ذلك فً كما أن 

وجها لوجه ثبلث مرات فقط فً العام وسوف تحتاج إلى تحدٌد آلٌات أخرى إلعداد والتفاعل مع  GACومراعاة مقابلة 
 .جماع بطرٌقة مناسبة زمنٌا أكثراالتفاقٌات حول اإل

 
 .بعملٌة تطوٌر السٌاسة ةمبكربصورة  GACتطوٌر وتنفٌذ عملٌة إلشراك  GACالمجلس وخبلل عمله مع ٌتعٌن على  :اثالثً 
السٌاسة العامة مبكرا ما أمكن فً عملٌة تطوٌر  تعلٌقسوف تستفٌد كافة األطراف من منظمات الدعم والدوابر األخرى تتلقى و
فقط بعد تقدٌم المسؤلة للمجلس العتبارها والموافقة علٌها  GAC تعلٌقوستقلل تلك العملٌة من التؤخر المرتبط بطلب  .سٌاسةال

والتً عملت لصالح كل طرف بشكل جٌد فً العدٌد من الحاالت المحددة  GACبٌن المجلس و الذهاب والعودةوٌجب تقلٌل 
العمل بشكل مشترك على تطوٌر وتنفٌذ إجراءات لضمان  GACى المجلس وٌجب عل حدث ذو صلة، .gTLDsو xxx. لـ

وإحساسه  ICANN السٌاسة بـ فرٌقوتوعٌة  ICANNبالكامل وااللتزام بؤجندة العمل على السٌاسة لدى  GACإعبلم 
فً  ICANN فرٌققد ٌرغبون فً اعتبار وإنشاء ومراجعة دور  GACوخبلل تنفٌذ ذلك فإن المجلس و .GACبمشكبلت 

 .من االجتماعات المشتركة المتكررة أكثر GACومدى استفادة المجلس و GACدعم 
 

ٌجب على المجلس ففً البداٌة،  .GACٌجب على المجلس محاولة زٌادة مستوى الدعم وااللتزام من الحكومات لعملٌة  :ارابعً 
مفوض بما لى أساس زمنً جٌد وعلى مستوى ع GACتشجٌع المنظمات والدول األعضاء على المشاركة فً مشاورات 

وتخوٌلهم بالتحدث نٌابة عن دولهم  GACإلى المدى الذي ٌتم فٌه إعداد الممثلٌن عن األعضاء لحضور اجتماعات  .ٌكفً
 لتطوٌر وتقدٌم اآلراء المتفق علٌها بالمجلس ٌجب أن تستغرق زمنا أقل وٌجب GACومنظماتهم فإن العملٌة التً تقوم علٌها 

على األمم المشتركة ٌبذل قدًرا أكبر من التركٌز ٌجب على المجلس أن  :اثانًٌ و .أن تإدي إلى تنفٌذ العمل بشكل رسمً أكثر
وٌجب  GACٌعمل المجلس مع  :اثالثً  .ICANNفً العالم النامً واالهتمام بشكل خاص بتوفٌر وصول مزدوج لسجبلت 
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مع الحكومة العلٌا الرسمٌة بشؤن قضاٌا السٌاسة العامة على  ICANNفٌها  عتبار تؤسٌس عملٌة تشتركاألخذ فً االعلٌه 
 .أساس مشترك وثابت

 

 
 3 العمل مجموعة تقرٌر

 
  .بٌان الغرض

 
ٌتضمن التفسٌر الكافً للقرارات المتخذة )عام  تعلٌق ICANNعلى تقٌٌم العملٌات التً تتلقى لها  3تعمل مجموعة العمل 

ودعمها وقبولها من العامة ومجتمع اإلنترنت وعملٌة  ICANN؛ والمدى الذي تصل إلٌه قرارات (هاوالمنطق الذي ٌقف وراء
 .تطوٌر السٌاسة لتسهٌل المنشورات فً أنحاء المجتمع وتطوٌر العملٌة بطرٌقة مناسبة زمنٌا

 
 .بٌان الخلفٌة

 
 . باللوابح الصلة ذات األحكام 
مع اعتبار أٌة سٌاسات ٌتم اعتبارها لتبنٌها من "تقدٌم إشعار وتعلٌق  ICANNب تطال ICANNمن لوابح  6القسم  ،3المادة 

وتإكد  64".المجلس وتإثر على نحو بدٌل فً عملٌة اإلنترنت واألطراف األخرى بما ٌتضمن فرض أٌة رسوم أو مصروفات
تسهٌل ترجمة المستندات  ICANNٌجب على  ICANNأمكن وإلى المدى المتوفر من مٌزانٌة [ ما]"اللوابح كذلك على 

تدعو إلى صٌانة موقع الوٌب من  أحكامتحتوي كذلك على  3المادة  65".المنتشرة بشكل نهابً بالعدٌد من اللغات المناسبة
ICANN  وإدارة المنشورات العامة وإشعارات االجتماعات وجداول العمل والنقاط التً تتم مناقشتها والنقاط التمهٌدٌة

   66.لدعم والمجالس الواردةللمجلس ومنظمات ا
 

 67.بالملحق أ من اللوابح( بما ٌتضمن التعلٌق العام( )PDP) المعروفة بـ OmsOٌتم تحدٌد إجراءات عملٌة تطوٌر سٌاسة 
بالملحق ب من ( بما ٌتضمن التعلٌق العام( )PDP) المعروفة بـ LLmsOٌتم تحدٌد إجراءات عملٌة تطوٌر سٌاسة 

 68.اللوابح
 

 السٌاسة تطوٌر وعملٌات األخٌرة العامة ٌقالتعل فترات
 

راجع بٌركمان األمر فً سٌاق جولة  .ICANNأجرى مركز بٌركمان بحثا على ثبلث مرات للتعلٌق العام أجرٌت من جانب 
lIiAcD الجدٌدة وعملٌات التعلٌق العامة المتعلقة بـ DCO والتعبٌر عن المصلحة وPTA.  راجع بٌركمان كذلك عملٌة

 .والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقق العامة التً أجرٌت من جانب التعلٌ
 

 ٌتضمن بما العام تعلٌقال بها تتلقى التً والطرٌقة العامة المشاركة تحسٌن ICANN تطلب حٌث العملٌة لتقٌٌم المجلس إجراء
 .خلفها ٌقف الذي والمنطق المتخذة القرارات تفسٌر

 
وقد  (.PPA)ت معظم األنشطة ضمن وعند بدء لجنة المشاركة العامة بالمجلس جر – لجنة المشاركة العامة للمجلس -

وإجراء  ICANN صفحة وٌب إلى جانب تقارٌر طوٌلة األمد وقصٌرة األمد لتحسٌن المشاركة العامة بـ PPAطورت 
اع ٌوما من اجتم 15بتنفٌذ طلب نشر المستندات قبل  PPAأوصت  .فً عدد من الواجهات ICANNاجتماعات 
ICANN.  تطلبPPA  فرٌقمن ICANN  شهرا إلعداد احتٌاجات  12أشهر و 6مسودة خطط العمل لفترات

فٌما ٌتعلق بتنظٌم اجتماعات  ICANNكذلك على إبداء المقترحات من مجتمع  PPAكما تحث .المشاركة العامة

                                                            
64
 .6، القسم 3المادة  ،ICANNلوابح  
65
 .7، القسم 3المادة  ،ICANNلوابح  
66
 .5و 4و 3و 2م ، القس3، المادة ICANNلوابح  
67
 .الملحق أ ،ICANNلوابح  
68
 .، الملحق بICANNلوابح  
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ICANN وقد قدمت  .كةالقتراح طرق اجتماعات أفضل وأكثر فعالٌة وكفابٌة وأمن وتفاعل وشراPPA  خدمات اللغة
 69.والسٌاسة العامة للتفسٌر والشرح إلى جانب توسٌع المشاركة عن بعد

 
 .ICANN داخل السٌاسة تطوٌر لعملٌات تجري التً العملٌات لتحسٌن المجتمع إجراء

 
ضمن ٌت ،2010ماٌو  31تقرٌرا تمهٌدٌا فً  PDPأصدر فرٌق عمل  – الجدٌدة GNSOعملٌة تطوٌر سٌاسة  -

 70.الجدٌدة PDPتوصٌة وعددا من االعتبارات التً ٌتم توجٌهها بهدف تحسٌن ثقة المجتمع بعملٌات  45
 

 تطوٌر عملٌةأمثلة حدٌثة عن مشاورات المجتمع البٌنٌة مساهمة ولكنها ال تنحصر على  – مشاورات المجتمع البٌنٌة -
مجوعة عمل المجتمع المشكلة لمناقشة وإبداء التوصٌات  وداخل  ICANNمة الدعم التابعة لـظمنالرسمٌة داخل  السٌاسة

لمجموعة العمل بٌن أفراد المجتمع التً تستكشف  6والتوصٌة رقم  LLAcD PDm حول عملٌة التتبع السرٌع لـ
الخاصة باألمان  Dms ومجموعة العمل المشتركة لـ OAcDالتوصٌات ذات الصلة بمظاهر إرشادات الطلب 

التً ( أو الهٌبات المشابهة)؛ وبشكل عام مشاورات المجتمع البٌنٌة من مجموعات العمل (DSSA-WG)واالستقرار 
 .وآخرون( CAS)واللجان االستشارٌة ( sOS)تحدد األحداث ذات المصالح المشتركة لمشاركة المنظمات الداعمة 

 
 ICANN لقرارات العام والمجتمع إلنترنتا مجتمع وتشكٌل العام تعلٌقبال والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقل العام التعلٌق
 البٌنٌة المجتمع ومشاورات السٌاسة تطوٌر وعملٌة

 
واألولى هً فً المقدار المجرد  .ICANN التعلٌق العام لـة عملٌٌوجد على األقل عدد من المشكبلت األساسٌة بإجراء "

األوقات النهابٌة لثمانً فترات التعلٌق العامة كانت  .وحةفترة تعلٌق عام مفت 20ٌولٌو هناك حوالً  7كما فً  .لفترات التعلٌق
بتنفٌذ تحركات مٌدانٌة  ICANNوالثانٌة وجود العدٌد من الحاالت فً العام الماضً لم تقم فٌها  .ٌولٌو…27ٌولٌو و 18بٌن 

هذه الحاالت تم تلخٌصها  ثبلث من .لطلب التعلٌق العام حول مشكبلت تم تقرٌرها بالفعل بالخطوة األقل فً دورة اإلجراءات
.draft-.org/lists/affrevICANNhttp://forum- ".2010فبراٌر  9فً  AOCفً تعلٌق أرسل من 

processes/msg00016.html " من المشاركات فً  والشفافٌة لمسبولٌةا مراجعة فرٌقوالثالثة كما سمعنا من أعضاء
فً بروكسل الشهر الماضً من الشابع فً التعلٌقات العامة المستلمة من ( AsO)اجتماع مجموعة أصحاب المصلحة 

ICANN ٌبدو من المحتمل جدا أنه ال ٌوجد أي شخص بـ .لتصنٌفها بغٌر الكاملة أحٌانا والمضللة أحٌانا أخرى ICANN 
فً حالة كان  –من هو مخول بمراجعة وتلخٌص التعلٌقات العامة وٌقرأها أكثر من ٌتابعها فرٌقدد جدا من الخبلف العدد المح

للتعرف على مضمون  فرٌقٌعتمد كل شخص آخر على الملخص الذي أعده ال .من التعلٌقات الفعلٌة المقدمة –هناك الكثٌر 
خبٌر وأعضاء المجلس إلى المدى ذو الوعً بالمحتوٌات  ICANN فرٌقوهذا ٌتضمن . التعلٌقات حول مسؤلة المشاركة

ومن ثم فإن القضاٌا المتعلقة بالمشكبلت فٌما ٌخص الملخصات ٌجب  .المقدمة كتعلٌقات عامة ومعظم األعضاء من العامة
  ".التعامل معها بجدٌة

 (COA) اإلنترنت عبر المساءلة ابتبلف
 
 ICANN أحرزتوقد  .لمتعلقة بنشر المواد الوفٌرة والمعلومات الكثٌرةبالشفافٌة فً بعض الحاالت ا PAAٌهتم أعضاء "

صناعة القرار وجهود التقوٌة المستقبلٌة التً ٌجب التركٌز علٌها للربط بٌن المعلومات من حٌث ا فً مسؤلة الشفافٌة ا كبٌرً تقدمً 
أوال إضافة إلى اإلجراء األولً للحث على  .وشفافٌة نشر المعلومات وكٌفٌة إعبلم المجتمع بشكل صحٌح بشؤن اتخاذ القرار

التعلٌقات فمن األساسً ضمان توفٌر الوقت الكافً إلبداء تلك التعلٌقات ألصحاب المصلحة للرد على األمور المطروحة 
مة ثانٌا من الضروري إنهاء المشاورات لتلخٌص نطاق كبٌر من المواقع المقد(. ٌوما استنادا إلى تعقٌد الموضوع 60أو  30)

بمنطق اختٌار تلك المشاورات واتخاذ وجهات نظر محددة سواء لقبولها أو رفضها خبلل عملٌة اتخاذ  ICANNوإمداد 
من اإلدخاالت للحقٌقة الواردة من المجتمع والتً هً أمثلة  كاف  ثالثا من الضروري وجود نطاق . ICANNالقرارات من 

  ".ً األغلب بسبب مقدار العملٌات المتبلحقة وأدوات وعناصر العملمتعددة ولم ٌتم وضعها بحالتها وتكون محتملة ف
 الدولٌة التجارٌة الغرفة

 

                                                            
69
 http://www.ICANN.org/en/committees/participation/؛ مقابلة مع جٌن جاكٌس سوبرنٌت. 

70
 http://forum.ICANN.org/lists/gnso-ppsc-wg/pdfUwIxdLnA8H.pdf. 

http://forum.icann.org/lists/affrev-draft-processes/msg00016.html
http://forum.icann.org/lists/affrev-draft-processes/msg00016.html
http://forum.icann.org/lists/affrev-draft-processes/msg00016.html
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قامت بجهود كبٌرة فٌما ٌتعلق بتوفٌر المزٌد من المعلومات عبر اإلنترنت خبلل السنوات األخٌرة  ICANNمن المسلم به أن "
لتعلٌقات  ICANN فرٌقتمثل فً البلشفافٌة حول كٌفٌة مناقشة أحد االنتقادات المحددة لمستوى أعضاء المجتمع ٌ( SwL)ولكن 

ومن المستحٌل فً الوقت الحالً على أصحاب المصلحة التعرف على كٌفٌة إعداد . المجتمع وخطط التنفٌذ الخاصة بالسٌاسة
ؤلة الموافقة الجماعٌة فً مس. ومناقشات المجلس فرٌقالتقارٌر من مجموعة العمل وأخذ التعلٌقات فً االعتبار فً تقارٌر ال

فً منتصف  GPCوفً وقت مراجعة . من األمور الحاسمةالعملٌة تكون قدرة أصحاب المصلحة على إحداث هذا التؤثٌر على 
تحدد آلٌة لتحدٌد هذا المر الخاص  أبدا ICANNوالٌوم لم تعد . المدة فإن هذه اإلجابة لم تكن ممكنة من حٌث معرفتها

 المتبقٌة الخٌارات ".بالتصوٌت
 
السٌاسة العالمٌة لكافة سجبلت اإلنترنت  طرح جدٌر بالذكر أن عملٌة تطوٌر السٌاسة هً بالفعل عملٌة معقدة حٌث ٌجب "

والغرض هو مطالبة المقترح بحضور كافة . ةمختلفال PDPS ـلاإلقلٌمٌة ومناقشتها على المستوى التنظٌمً واالستجابة 
وٌجب موافقة السٌاسة المقترحة بالبنود ذاتها من الهٌبات التنظٌمٌة بالكامل قبل أن . العالماالجتماعات اإلقلٌمٌة على مستوى 

تعتقد  .ICANNبعد فترة التعلٌق العامة على مستوى  ICANNثم الموافقة علٌها من مجلس  ASOٌمكن تحملها من مجلس 
IAmO  أن غٌاب منتدى مناقشة تلك المشكبلت على مستوىICANN مناقشات المفتوحة البٌنٌة بالمجتمع بهذا وغٌاب ال

ومع النظر إلى مناقشة هذه المشكبلت على المستوى التنظٌمً . المستوى المفتقر أصبل للشفافٌة أمر ٌزٌد من تعقٌد تلك العملٌة
 ETNO ."تعتقد بوجوب إجراء بعض التحسٌنات بمشاورات المجتمع البٌنٌة IAmOفإن 

 
 .أسئلة للمراجعة

 
 لضمان الفعالٌة وتطوٌر السٌاسة فً وقت مناسب؟ كاف  عملٌة تطوٌر السٌاسة بشكل  ICANNهل تدعم 

 
 مشاورات المجتمع البٌنٌة؟ كاف  هل عملٌة تطوٌر السٌاسة الحالٌة تسهل بشكل 

 
  ال؟هل عملٌة تطوٌر السٌاسة للجنة توجٌه عملٌات السٌاسة وجهود مجموعات العمل كافٌة لتحدٌد تطوٌر السٌاسة بشكل فع

 
هل مستوى تعدد اللغات بعملٌة تطوٌر السٌاسة وطرٌقة اتخاذ قرار المجلس تعرض الوصول الكافً والفرصة الكافٌة 

 على مستوى العالم؟  ICANNللمشاركة فً مجتمع 
 

الستعبلم مثبل إشعار ا) بها فبات مرحلٌة؟ ICANN اإلشعار والتعلٌق لـ عملٌةهل اإلدخاالت العامة ٌتم تحسٌنها إن كانت 
 (وإشعار االقتراح لصنع السٌاسة

 
العادٌة والتتبع العملٌة مثبل )هلب ٌتم تحسٌن مشاورات المجتمع البٌنٌة من خبلل تؤسٌس إجراءات لمشاورات المجتمع البٌنٌة 

 وتحدٌد آلٌات صرٌحة للحث على مشاورات المجتمع البٌنٌة؟( السرٌع
 

وإمكانٌة تحسٌنها إن كانت القرارات المرتبطة بالمنطق  ICANNرات مجلس هل العامة ومجتمع اإلنترنت ٌعقدون فً قرا
 وراء اتخاذ القرار وأسباب اإلدخاالت العامة المتعددة مقبولة أو مرفوضة عند اتخاذ القرار؟ 

 
  النتائج

 
والتغٌٌرات الهابلة  .ICANNجدٌر بالذكر أن األوقات الزمنٌة والفعالٌة لصنع السٌاسة أمر جدي ٌهم المشاركٌن فً عملٌات 

أي )الجدٌدة حٌث كانت مصدرا لبلهتمام وتقود إلى مقترح خاص  newTLDفً توارٌخ التنفٌذ المخططة لعمل تمهٌد جولة 
 مراجعة فرٌقؤخذ ٌو .واألمر ذو االهتمام ٌتمثل فً مقدار التعلٌقات العامة المفتوحة .من أعضاء المجتمع( التعبٌر عن االهتمام

فً االعتبار حقٌقة أن مقدار اإلجراءات المفتوحة التً تتؤثر باإلجراءات الخاصة بالهٌبات االنتخابٌة داخل  الشفافٌةو المسبولٌة
ICANN أو مجلس  فرٌقوال تتؤثر بICANN.  فً حٌن ٌتم بذل الجهود لتحدٌد أولوٌة صنع السٌاسٌة قٌد التنفٌذ وٌمكن أن

العام وعملٌات ممارسة  تعلٌقة التحسٌنات التً تتم على كل من طبٌعة وبنٌة التساعد فً تحدٌد بعض المشكبلت وٌظهر أهمٌ
 . ICANNالسٌاسة بداخل 
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تقدٌمه من الفرصة المناسبة لؤلطراف للتعلٌق على  ICANNمن اللوابح تقدم بشكل جزبً ما ٌجب على  6، القسم 3المادة 
وال تمثل  .لرد على تلك التعلٌقات قبل أي إجراء من جانب المجلستبنً السٌاسات المقترحة للتعرف على تعلٌقات اآلخرٌن وا

 .المجتمع تعلٌقحلقات التعلٌق ما ٌمكن أن ٌقدم رد فرٌد لدوابر التعلٌق التً قد تضٌف بعض الفعالٌات والقٌمة الستبلم 
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 التوصٌات
 

اإلشعار العام والتعلٌق المتطابقة  بتبنًالتوجٌه  ("تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن ٌما بؤسرع )المجلس، على  .1
تحدٌد األولوٌات والمطابقة ٌجب تحدٌدها استنادا  .وتحدٌد األولوٌات( مثل إشعار االستعبلم وإشعار السٌاسة العامة)

 .فرٌقإلى إدخاالت المجتمع المنسقة والتشاور مع ال
 

التً تسمح للمشاركٌن من  "رد التعلٌق"تعلٌق  ودابرة "التعلٌق"عملٌات اإلشعار العام والتعلٌق ٌجب أن تقدم لدابرة  .2
  .المجتمع بتحدٌد ودحض الحجج الناشبة من تعلٌقات األطراف المتقابلة

 
فترات التعلٌق  .لتوفٌر الفرصة الكافٌة للتعلٌق العام والمناسب ("تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن ٌما بؤسرع )  .3

  .محددة وثابتة ورد التعلٌق ٌجب أن تكون خبلل فترة زمنٌة
 

ٌجب على المجلس خبلل اتخاذ قرارات النشر .[ 5العدد  ،2المنطقة  ،1 خبلل إدراك توصٌة مجموعة العمل] .4
، تبنً ممارسة تحدٌد األساس للقرارات وتحدٌد التعلٌق العام ("تارٌخالأدرج "مكن وبما ال ٌزٌد عن ٌما بؤسرع )

 .س تحدٌد األساس ذو الصلة غٌر المقبول خبلل عملٌة اتخاذ القرارٌجب على المجل. المقنع خبلل الوصول إلى قرار
 .ٌجب على المجلس تحدٌد التعلٌقات العامة ومنطق رفض التعلٌقات العامة ذات الصلة فً حٌثٌات القرار

 
العامة إلى الحد األقصى المسموح به  تعلٌقوعملٌات ال PDPٌجب على المجلس ضمان الوصول والتوثٌق بعملٌة  .5

  .ٌمه بطرٌقة متعددة أكثروتقد
 

 .ٌجب على المجلس نشر قراراته بطرٌقة متعددة اللغات إلى الحد األقصى المسموح به .6
 

على المجلس ضمان وجود كافة اإلدخاالت الضرورٌة المستلمة المتعلقة بعملٌات صنع السٌاسة الخاصة وٌتم حسابها  .7
 مراجعة فرٌقوصً ٌ .كل فعال ومناسب زمنٌاوتضمٌنها العتبارها من المجلس لضمان تطوٌر السٌاسة بش

بتبنً المجلس لنموذج أو قابمة تحقق ٌمكنها مصاحبة عملٌة التوثٌق لقرارات المجلس وتحدد  والشفافٌة المسبولٌة
 .اإلدخاالت المحسوبة والمتضمنة العتبارها من المجلس

 
منتظمة لتسهٌل اإلدخاالت العامة  ووجوب نشرها وتحدٌثها بشكل ICANNتنبإ برامج عمل  على المجلس ضمان .8

 .وتطوٌر السٌاسة على نطاق زمنً مناسب
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 4 العمل مجموعة تقرٌر
 

اعتبار آلٌة استبناف قرارات "بتقٌٌم أحد عناصر حوكمة المجلس خاصة تنفٌذ  4تقوم مجموعة العمل  :الغرض بٌان
 71"المجلس؛

 
 التعاقدٌة البٌانات

 
 :باللوائح الصلة ذاتاألحكام 

إنشاء عملٌات "وهذه األمور موصوفة باللوابح  .ثبلث آلٌات توفر إمكانٌة استبناف قرارات المجلس ICANNلوابح  تقدم
المقصود منها  ICANNوالمراجعة على فترات لبنٌة وإجراءات  ICANNإعادة االعتبار والمراجعة المستقلة إلجراءات 

وآلٌات المجلس  3المتعلقة بالشفافٌة بالمادة  األحكامً تلك اللوابح بما ٌتضمن تعزٌز آلٌات المسبولٌة المتعددة أو المحددة سلفا ف
 : واآللٌات الثبلث هً 72".وآلٌات االختٌار األخرى

 
إعادة االعتبار  أحكامكؤداة محاٌدة لحل النزاع لؤلحداث التً تحددها "ٌعمل مكتب محقق الشكاوى  :مكتب محقق الشكاوى .1

التً تم  4 من المادة 3من سٌاسة المراجعة المستقلة المحددة فً القسم  4من المادة  2بالقسم  بالسٌاسة وهً المحددة سلفا
والوظٌفة األساسٌة لمكتب محقق الشكاوى هً تقدٌم التقٌٌم الداخلً المستقل للشكاوى من جانب أعضاء  .االستشهاد بها

 73".ممن ٌتعامل بشكل غٌر عادل ICANNأو مجلس أو إحدى هٌبات  ICANN فرٌقممن ٌعتقد أن  ICANNمجتمع 
 

بطلب  ICANNوعملٌة إعادة االعتبار عملٌة من شؤنها أن ٌتقدم أي شخص قد ٌتؤثر بؤي إجراء من قبل  :إعادة النظر .2
  74.مراجعة أو إعادة النظر فً اإلجراء من قبل المجلس

  
عملٌة مستقلة لمراجعة طرف "تقدم ( PTP)جلس المراجعة المستقلة إلجراءات الم :المراجعة المستقلة إلجراءات المجلس .3

 75".ثالث إلجراءات المجلس المزعومة من الطرف المتؤثر المتسق مع مواد اللوابح المشتركة
 
 

 المراجعة آلٌات استخدام
 

والبعض  .الستبناف قرارات أو إجراءات المجلس ICANNٌتم استخدام كل آلٌة مراجعة على األقل مرة واحدة لمجتمع 
 .وٌتم االستشهاد بآلٌة المراجعة المستقلة فً مناسبة واحدة .ارً اتكرأكثر من جانب اآلخرٌن بشكل  ٌوظف

 
شكوى على مدار خمس  20000تم استخدام مكتب محقق الشكاوى لبلستبلم بشكل متكرر أكثر من  -مكتب محقق الشكاوى 

بقى منها من خبلل عدة وسابل تتضمن مع عدم الحصر أغلبٌة كبٌرة من الشكاوى تم رفضها بالترابط مع تحدٌد ما ت .سنوات
 . على ذلك القرار واإلحالة وتحسٌن النظام أو المساعدة الشخصٌة

 
 .ولجنة اإلجراء (BGC) المجلس حوكمة لجنةطلبا إلعادة النظر مرفوعة إلى  44على 1999منذ تم العثور  –إعادة النظر 

الحالتٌن كلتا فً و .إنكارها أو التوصٌة بؤن ٌؤخذها المجلس بعٌن االعتبارتم رفضها أو %( 72.7) 32 ذه الطلباته من بٌن
من جانب %( 20.4)تسع حاالت على تمت الموافقة  .ٌسحب المشتكً طلبه وٌتم اإلعبلن عن واحدة بؤنها لٌس لها أساس

 . طلب واحد فقط ال ٌزال معلقاوهناك  .المجلسواعتمدها  (BGC) المجلس حوكمة لجنة
 

لتحدٌد  WG4 لـ كاف  مستندات منشورة بشكل  (WG4) 4 العمل مجموعةالعدٌد من طلبات إعادة النظر المتعلقة بمن ال تتض
 .ICANN فرٌقها من المجلس أم ال وطلب مزٌد من التحقٌق من فٌمدى إعادة النظر 

                                                            
 //:en.htm-30sep09-commitments-of-.org/en/documents/affirmationICANNhttp(: أ)9.1تؤكٌد االلتزامات، القسم  71
 :org/en/general/bylaws.htm#IVICANN//www.http. :1، القسم 4، المادة ICANNلوابح  72
 .org/en/general/bylaws.htm#VICANNhttp://www.: 2، القسم 5، المادة ICANNلوابح  73
74
 .org/en/general/bylaws.htm#IVICANNhttp://www.: 2.1، القسم 5، المادة ICANNلوابح  
75
 .org/en/general/bylaws.htm#IVICANNhttp://www.: 3.1، القسم 5، المادة ICANNلوابح  

http://icann.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#IV
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#V
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#IV
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#IV
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PTP -  تم استخدامPTP  سجل خبلل مرة واحدة منPAI  ًمراجعة قرار فxxx. أوالً "قرر المجلس  ،لٌةفً نهاٌة العمو 
ثانٌا ٌحدد مجلس . االستشارٌة بطبٌعتها ومن ثم ال تشكل المنح التحكٌمٌة المعلقة PTPالمكتسبات الخاصة بسجل حددت اللحنة 

PTP  أن إجراءات وقرارات مجلسICANN  أو خبلف ذلك  "دور الحكم التجاري"غٌر مإهلة لبلحترام سواء عبر الطلب
لتبنٌه قرارات اعتبارا من  ICANNٌحدد كذلك أن مجلس  PTPوأخٌرا فإن مجلس . لفة ولكنها هادفةوهً مثمنة وغٌر مخت

أنه  PTPالحظت . ٌتبلءم مع متطلبات معاٌٌر الرعاٌة xxx TLD.المتداد  PAIووجد أن طلب سجل  2005ٌونٌو،  1
بارة لتحلٌل مدى عدم اتساق اإلجراءات ذات صلة باللوابح واستخدام ع أحكامعلى الرغم من وجود مقٌاس لبللتباس فً 

. ICANNالمقصود منها االستشارٌة وعدم تعلٌقها بمجلس  PTPللمجلس من حٌث عدم االتساق والدعم والتفسٌر لقرارات 
  76".بتوصٌة خبلف النظام المعلق PTPبشكل خاص ترتبط 

 
 المجتمع اقتراحات

رة من التعلٌقات من المجتمع خبلل فترة التعلٌق العام وخبلل اجتماع ٌونٌو ا كبٌأعدادً  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌق ىتلق
العدٌد من التعلٌقات التً تم التعبٌر عنها تهتم باالفتقار إلى آلٌة المسبولٌة المستقلة على  77.فً بروكسل ICANNلـ  2010
 :ملزمةقرارات ٌصدر عن ذلك قد و ICANNلمجلس  كاف  نحو 

 
ذا إوإبطال هذه القرارات لمجلس اإلدارة المتنازع علٌها قرارات عة له صبلحٌة الفصل فً الللمراجمجلس تؤسٌس "

 [ جارنسون. س] ".لمخطط أو اللوابحمع اعارضة تكانت متبٌن أنها 
2010/msg00001.html-questions-t.org/lists/atrICANNhttp://forum. 

 
إبطال من عملٌة المراقبة أو االستبناف والتً تجري من جانب هٌبة مستقلة بسلطة [ المسبولٌة الخارجٌة] تتؤلف"

 [مولر. م] ".قرارات المنظمة أو فرض عقوبات اإلخفاق للتوافق مع القواعد المتفق علٌها
2010/msg00002.html-questions-.org/lists/atrtICANNhttp://forum. 

 
بما ٌتضمن محقق الشكاوى وإجراء إعادة النظر من المجلس ولجنة المراجعة ICANN آلٌات المسبولٌة الحالٌة لـ"

تعتقد  PAAومع ذلك فإن كل اللجان االستشارٌة و .هامةوكل األدوات ال ICANNالمستقلة وبعض المسبولٌة داخل 
 [ PAA] ".للتقوٌة وآلٌات المسبولٌة المستقلة ICANNفً احتٌاجات 

2010/msg00004.html-questions-.org/lists/atrtICANNhttp://forum. 
 
وبما ٌتوافق مع كل آلٌات  ICANNوهو ما ٌجب أن ٌكون مستقبل لدى  ICANN من الجٌد إعداد دابم لـ…"

 [CNNIC] ".المسبولٌة ذات الصلة لفحص األعمال الكبرى على كافة المستوٌات وتحدٌد إطار عمل المسبولٌة
2010/msg00005.html-questions-.org/lists/atrtICANNhttp://forum. 

 
القرارات النهابٌة فً االعتبار اتخاذ آلٌات المراجعة التً تحدث قبل  باعتماد أن تهتم بجدٌة  ICANNٌجب على "

 [PPA] ".لنموذج الحكومًوٌجب العمل على تحسٌن البنٌة التنظٌمٌة للتمثٌل الكافً للمصلحة العامة داخل ا
2010/msg00019.html-questions-.org/lists/atrtICANNhttp://forum. 

 
قرار تؤثٌر إبطال بتحدٌد آلٌات جدٌدة إلصبلح حٌث ٌمكن  ICANNاالستمرار التجاري بشكل خاص ٌطالب "

عملٌات المراجعة وتتوسع فً تنفٌذها  ICANNبٌنما تنفذ . المتعلق بالشركة أو القرار الصناعً ICANNمجلس 
 ".فإنه ال ٌوجد من بٌن تلك العملٌات ما ٌقدم أي احتمال للخبلص الخارجً من قرارات المجلس أو عكسها

[mIsAhowLI ]2010/msg00020.html-questions-.org/lists/atrtICANNhttp://forum. 
 

                                                            
76
 .2010 أكتوبر، 20مركز بٌركمان لئلنترنت والمجتمع  "والمراجعة المستقلة ICANNفٌة لدى المسبولٌة والشفا" انظر الملحق أ، 

 .  123-122 الصفحات
 .AoC/ATRT :2010/-questions-.org/lists/atrtICANNhttp://forum مقترحات المجتمع لـ 77

http://forum.icann.org/lists/atrt-questions-2010/msg00001.html
http://forum.icann.org/lists/atrt-questions-2010/msg00002.html
http://forum.icann.org/lists/atrt-questions-2010/msg00004.html
http://forum.icann.org/lists/atrt-questions-2010/msg00005.html
http://forum.icann.org/lists/atrt-questions-2010/msg00019.html
http://forum.icann.org/lists/atrt-questions-2010/msg00020.html
http://forum.icann.org/lists/atrt-questions-2010/
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 IRP لـ بٌركمان مركز حالة دراسة
 

تتضمن ما  PTP ومبلحظات دراسة الحالة تلك المتعلقة بـ .xxxلحدث  PTPقام مركز بٌركمان بتنفٌذ دراسة حالة لمراجعة 
 :ٌلً
 
بالعملٌة بشكل عام والتطلع إلى التكلفة العالٌة ومدة دوام اإلجراءات بشكل خاص والعدٌد من مجري المقاببلت  فٌما ٌتعلق"

بالمقاببلت أكد البعض  .ICANNوسابل معمول بها للمراجعة واستبناف قرارات  PTPممن ٌتساءلون عن مدى تقدٌم عملٌة 
قع للمشاركٌن فقط والخٌار غٌر الحٌوي لؤلغلبٌة الكبرى ألصحاب على التكلفة العالٌة لئلجراءات وهو ما ٌعنً عرض مو

وهو ما ٌعنً عدم وجود آخرون قد  PTP أكد اآلخرون على التكلفة والمخاطر وفترة الدوام لـ .ICANN المصلحة بـ
 .عبر تلك اآللٌة حتى بٌن الموارد المالٌة لتنفٌذ ذلك ICANNٌستؤنفون قرارات 

  
 ICANNكآلٌة للمسبولٌة وتساءل آخرون عن كٌفٌة تفسٌر  PTPلواردة حول المزاٌا المحدودة لعملٌة إضافة إلى األسبلة ا

وال ٌجب  – PTP لـ ICANNبعضهم عبر بالمقابلة عن االعتقاد بموقف . للمسبولٌة ICANNوتعكس التزام  PTPلعملٌة 
لبلختبلف بموجب الحكم التجاري والقرار ٌجب أن  ICANNعلى هذه العملٌة أن تحد من الشهادة المباشرة ٌجب أن تعرض 

 .وٌتسق مع المنظمة بتنقٌح لضمان مسبولٌة أصحاب المصلحة–ال ٌعلق أبدا
  

من بٌن من تمت مقابلتهم أكد البعض . كآلٌة للمسبولٌة بالحالة المحددة PTP تختلف التصورات فٌما ٌتعلق بالفعالٌة المطلقة لـ
الجدٌد قادر على بدء عملٌة المراجعة واالحتجاج بحالتهم على المزاٌا  AcD بار أن الطلب لـعلى عملٌة المسبولٌة على اعت

وعبلوة على ذلك فإن قرار مجلس . فً الدفاع عن أساس اإلجراءات ICANNقبل التحكٌم المستقل وخبلل تنفٌذ ذلك إتباع 
وهو  PTPا عن رأٌهم لغٌاب القرار الملزم من عملٌة والمقابلون اآلخرون عبرو. ذلك القراربطال إل ICANNالتحكٌم إلقناع 

 ICANN."78 أمر ٌشٌر إلى لبلفتقار األساسً للمسبولٌة الخاصة بـ
 

  المستقلة المراجعة لتحدٌد الصلة ذات الجهود
 

 لتقدٌم المبلحظات والتوصٌات المتعلقة 2005فً العام  ICANN (PSC) تشكلت اللجنة االستشارٌة للربٌس الخاصة بـ
ما ٌحدث بالتشاور  وهو ICANN والمساهمة فً عملٌة التخطٌط االستراتٌجً لـ ICANNبالقضاٌا اإلستراتٌجٌة التً تواجه 

  79.مع المجتمع
 

ٌوم الخمٌس الموافق بٌتر دٌنجٌت ثرش فً  ICANNمجلس إدارة تم اإلعبلن عن تحسٌن الثقة المإسسٌة من قبل ربٌس 
بٌنها ( GPC)فً مراجعة منتصف المدة لوزارة التجارة األمرٌكٌة والخاصة باتفاقٌة المشروع الثنابٌة  2008فبراٌر  28

فبراٌر  27وفً  .ر العمل على االنتقالالعمل على تحدٌد خطة لتطوٌر إطا PsAوطلب الربٌس من . ICANNوبٌن 
وهو األمر الذي وصل إلى ثبلثة فترات من فترات  ،عن مسودة خطة التنفٌذ لتحسٌن الثقة المإسسٌة PsAأعلنت  ،2009

فً مكسٌكو  ICANNرنت العالمً للتعرف على مزٌد من المعلومات حوله ومناقشته فً اجتماع التعلٌق العامة لمجتمع اإلنت
 .سٌتً

 :كان ما ٌلً PPAومن بٌن التوصٌات فً خطة تنفٌذ 

طلب النصٌحة من لجنة الخبراء المستقلٌن حول إعادة هٌكلة آلٌات المراجعة لتقدٌم مجموعة آلٌات لتحسٌن : 2.7التوصٌة "
 .المذكورة أدناه 2.9و 2.8ما ٌتعلق بحقوق الفرد مع مراعاة اآللٌتٌن المقترحتٌن اإلضافٌتٌن فً التوصٌات المسبولٌة فٌ

تؤسٌس آلٌة إضافٌة للمجتمع لمطالبة المجلس بإعادة فحص قرار المجلس مستشهدة بتصوٌت أغلبٌة الثلثٌن من : 2.8التوصٌة 
بالنسبة للجنة االستشارٌة الحكومٌة، ٌجب  .ألعضاء لكافة اللجان االستشارٌةثلثً المجالس لكافة المنظمات الداعمة وثلثٌن من ا

   .أن ٌكفً بٌانا مجمع علٌه من كافة األعضاء الحاضرٌن باالجتماع الذي حضروه شخصٌا
                                                            

78
 .2010 أكتوبر، 20مركز بٌركمان لئلنترنت والمجتمع  "والمراجعة المستقلة ICANNالمسبولٌة والشفافٌة لدى " ر الملحق أ،انظ 

 .  124-123 الصفحات
79
 http://www.ICANN.org/en/psc/ 

http://www.icann.org/en/jpa/chairman-address.html
http://www.icann.org/en/psc/
http://www.icann.org/en/jpa/iic/draft-iic-implementation-26feb09-en.pdf
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 80."وضع آلٌة استثنابٌة تتٌح للمجتمع استبعاد مجلس اإلدارة واستبداله فً حاالت خاصة: 2.9التوصٌة 

 ICANNإلى فرٌق عمل معلومات تقدٌم  والشفافٌة المسئولٌة عةمراج فرٌقطلب 
 

على الطلب وأكد  .PPAٌتعلق بتوصٌات  ICANN فرٌقا للحصول على المعلومات إلى طلبً  WG4مجموعة العمل أرسلت 
 :ما ٌلً

 
. ICANNمسبولٌة مجلس قد اقترح طرٌقتٌن جدٌدتٌن ل "الطرٌق لؤلمام :ن الثقة المإسسٌةتحسٌ"المسمى  2009تقرٌر العام "

 ICANNأن تقدم  CATAتطلب  .وهً تتضمن تصوٌت المجتمع إلعادة التحقق ومعلومات هٌبة المراجعة المستقلة الحالٌة
 :تحدٌث لحالة التوصٌات األخرى ٌتضمن

  
 هل تم تبنً تلك التوصٌات؟ (أ )
 التعدٌبلت علٌها؟إن كان األمر كذلك فهل تبنوا الحالة الواردة بالتقرٌر أو التً تم إجراء  (ب )
 فً حالة تبنٌها، ما هو اإلجراء واإلطار الزمنً لتنفٌذ تلك التوصٌات؟ (ج )
 فً ظل تلك التغٌٌرات مع أكبر حشد من المجتمع؟ ICANNفً حالة تبنٌها، كٌف ستتواصل  (د )
 "من هذه التوصٌات؟ ICANNفً حالة عدم تبنً تلك التوصٌات فما هً األسباب التً أدت إلى تخلص  (ه )
 
 
 :للحصول على معلومات على النحو التالً  WG4طلبعلى  ICANNفرٌق رد و
 
تنقٌحات اللوابح المقترحة للتعلٌق العام محددة تصوٌت إعادة التحقق من المجتمع  ICANN، أرسلت 2009فً ٌولٌو "

.org/en/publicICANNhttp://www.-انظر .وتعدٌل عملٌة المراجعة المستقلة إلنشاء هٌبة مراجعة مستقلة
bylaws-200909.html#iic-comment-comment/public.  تم اقتراح كبل التغٌٌرٌن باللوابح من خبلل تقرٌر

صٌات فقد ظلت فترة التعلٌق العامة مفتوحة ألربعة المجتمع فً تشكٌل التو تعلٌقوللسماح ل (.PPA)تحسٌن الثقة المإسسٌة 
 .أشهر

 
.proposed-.org/lists/iicICANNhttp://forum-الوارد متوفر على الموقع  ICANNملخص تعلٌقات 

bylaws/msg00020.html. اصطدموا بإجراءات  معظم المعلقٌنICANN  ًبشؤن تنفٌذ آلٌات المسبولٌة الجدٌدة كما ه
وهناك العدٌد من األمور الناتجة التً تتضمن اتفاقً المتغٌرات لعملٌة المراجعة المستقلة الحالٌة التً تم  .محددة بالمسودة

وس المستفادة من االستخدام االفتتاحً آللٌة بالتؤجٌل وفرصة تقٌٌم الدر PAI إنجازها قبل قرار إجراء المراجعة المستقلة لـ
بالنسبة لتصوٌت إعادة النظر من المجتمع اهتم المعلقون بالعدٌد من األمور مثل طبٌعة اإللزام للعملٌة  .المراجعة المستقلة

وابح المقترحة كما الحظنا فً الملخص فبل ٌوجد معلقٌن ٌدعمون تبنً الل .وكذلك البداٌات المطلوبة للدعوات إلعادة التحقق
 .كما هً مكتوبة

 
بعدم اتخاذ إجراءات تنفٌذ إضافٌة ضمن  فرٌقبسبب معارضة المجتمع القوٌة للمقترحات كما هً واردة بالمسودة فقد أوصى ال

 –أحد األحداث التً طرأت  .آلٌات المسبولٌة االثنتٌن حتى انتهاء مراجعة التوصٌات والعملٌة الخاصة بتلك التوصٌات
وعبلوة على ذلك فمنذ ٌولٌو  .ال ٌزال مستمرا – ICM IRP المستند إلى إعبلن لجنة المراجعة المستقلة بـاإلجراء 
وبعد نشر اللوابح المقترحة تم توقٌع تؤكٌد االلتزامات وتم إدراج فرٌق المراجعة لمراجعة اشتراكات وإدخاالت  ،2009

فقد ٌساعد فرٌق المراجعة هذا فً  والشفافٌة المسبولٌة جعةمرا فرٌقوفً ضوء عمل  .المجتمع من بٌن المواضٌع األخرى
 .تحدٌد اإلضافات أو التعدٌبلت على آلٌات المسبولٌة والتً قد تكون مفٌدة ومناسبة للمجتمع

 
تنفٌذ اآللٌات التً ٌتم توضٌحها بشدة كعٌب أو افتقار إلى الشفافٌة  غٌر فًبشان مسبولٌة المجتمع  ICANNوقد كافحت 

تلك التوصٌات ولكن بدال من ذلك استمعت إلى المجتمع فً ضوء التؤمل واالعتبار الجٌد  ICANNولم تتجاهل  .ٌةبالعمل
 81".والمناسب آللٌات المسبولٌة الجدٌدة

                                                            
80
 .7مسودة خطة التنفٌذ لتحسٌن الثقة المإسسٌة الصفحة  

en.pdf-26feb09-implementation-iic-.org/en/jpa/iic/draftICANNhttp://www. 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#iic-bylaws
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#iic-bylaws
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#iic-bylaws
http://forum.icann.org/lists/iic-proposed-bylaws/msg00020.html
http://forum.icann.org/lists/iic-proposed-bylaws/msg00020.html
http://forum.icann.org/lists/iic-proposed-bylaws/msg00020.html
http://www.icann.org/en/jpa/iic/draft-iic-implementation-26feb09-en.pdf
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 للمسئولٌة كمعٌار الملزم االستئناف – القضٌة المحورٌة

 
فقد استعلمت  ،لقرارات ملزمة ICANNة لقرارات التساإل المتعلق باحتمالٌة إصدار آلٌة المراجعة المستقلتناول خبلل 

وأٌة عملٌات ضمنٌة للتعرف على  ICANNحول قانون والٌة كالٌفورنٌا الذي ٌحكم  ICANNمن  WG4مجموعة العمل 
 :الرد التالً ICANN فرٌققدم  .CATAالتوصٌة المحتملة من 

 
 رجة أسفل قانون والٌة كالٌفورنٌاحدود مراجعة الطرف الثالث إلجراءات المجلس المشتركة المند"

 
ٌطالب قانون والٌة كالٌفورنٌا بؤن األنشطة والشبون الخاصة بالشركة ٌجب أن تتم ممارستها كما ٌجب ممارسة كافة  --

 .Cal. Corp. Code § 5210 انظر .سلطات الشركة من جانب وتحت توجٌه مجلس اإلدارة
 
شرٌطة أن تتم ممارسة من اللجان  شخص أو أشخاص أو شركة إدارة أو لجنة  قد ٌفوض المجلس إدارة أنشطة الشركة ألي --

 (.Id)معرف  .الشركة ضمن التوجٌه المطلق لمجلس اإلدارةصبلحٌات كافة 
 
ومثل ذلك، على الرغم من منح المجلس سلطات تفوٌض وظابف إدارٌة محددة إلى موظفٌن أو عاملٌن أو لجان وأطراف  --

لس منح سلطة ألي هٌبة إلصدار القرارات أو اإلجراءات نٌابة عن المجلس ألن ذلك من شؤنه أن ٌإدي أخرى، فبل ٌمكن للمج
  .إلى أن تتحكم الهٌبة بشكل غٌر مباشر فً أنشطة وشبون المإسسة ومن ثم اغتصاب الحقوق القانونٌة للمجلس

 
ٌا فقد ال ٌقوم المجلس بالتنازل عن السلطة من أجل ممارسة الواجبات الرسمٌة للشركة بموجب قانون والٌة كالٌفورن --

 .المطلقة لممارسة سلطات الشركة
 
التحكٌم الملزمة فٌما ٌتعلق باإلجراءات المحددة ضمن االتفاقٌات التعاقدٌة أمر مقبول ولكن ال ٌمكن  أحكاموفق التعامل  --

مقابل المسبولٌة النهابٌة عن إجراءات  استخدامه كتنازل محدد عن حقوق الشركة القانونٌة بكالٌفورنٌا وااللتزامات
 82".المنظمة

 
  للمراجعة أسئلة

 
هل هناك عبلقات بٌنٌة ( PTPأي مكتب محقق الشكاوى وإعادة النظر و) ICANN كما فً آلٌات المراجعة الثبلث الحالٌة لـ

 فً بعض الحاالت واضحة ومفهومة جٌدا؟
 

 ؟كاف  آللٌات المراجعة الثبلث الحالٌة منشورة على نحو ( اأو اإلجراءات الموصى به)هل العملٌات والقرارات 
 
بمراجعة وتقٌٌم آللٌات المراجعة الثبلث الحالٌة وآلٌات المسبولٌة الجدٌدة كما فً مسودة تقرٌر تنفٌذ  ICANNهل تتمتع 

PPA؟  
 

 دولٌا؟ هل ٌمكن تحسٌن مكتب محقق الشكاوى فً حالة مراجعة إطار العمل مقابل المعاٌٌر المقبولة
 

 هل ٌمكن تحسٌن آلٌة إعادة النظر عبر مراجعة ممارسات النشر لعملٌة إعادة النظر؟
 

 
  النتائج

 

                                                                                                                                                                                                
81
 ATRT WG 4 ردود الطاقم على أسبلة مجموعة عمل 
82
 "حدود مراجعة الطرف اآلخر إلجراءات المجلس بموجب قانون والٌة كالٌفورنٌا": ICANNتوصٌة  

en.pdf-31aug10-actions-board-of-review-party-ICANN.org/en/reviews/affirmation/thirdhttp:// 

http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt-wg4-staff-response-oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt-wg4-staff-response-oct10-en.pdf
http://icann.org/en/reviews/affirmation/third-party-review-of-board-actions-31aug10-en.pdf
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فبل ٌوجد من آلٌات المسبولٌة ما  ،الحقابقزفً دراسات حالة بٌركمان فً هناك اهتمام من المجتمع واهتمام جزئ أن فً حٌن 
عن  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقبحث ٌبقرار ملزم ، ولم  ICANNقرارات مجلس إدارة إبطال مراجعة أو من ٌمكنها 

كذلك المدى المحتمل  CATAناقشت  .ICANNتوافقات حول السلطة الملزمة وكونها معٌار ٌمكن الحكم به على مسبولٌة 
على العمل  ICANNس وتطبٌق قانون والٌة كالٌفورنٌا والتركٌز على طبٌعة المناقشات المتعددة التً جرت بشؤن إجبار مجل

 وفقا ICANNكل من التساإل عن عدم الرغبة فً مراجعة ملزمة من طرف آخر ودور  CATAناقش  .بموجب القانون
لقانون والٌة كالٌفورنٌا بمركز بٌركمان خبلل االجتماعات المباشرة وجها لوجه فً بوسطن من أجل التعرف على المزاٌا 

وقد أخذ فً االعتبار . اق التً تعمل به والطلب فً سٌاق آلٌة المراجعة المستقلة المحتملةوالعٌوب الخاصة بتك الطرٌقة والنط
  .مسؤلة إعادة النظر والتوصٌات كما هً ملخصة فً التقرٌر النهابً لبٌركمان

 
ن بشؤ ICANNتؤثٌر حول مقترحات  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌق تلقى ،فً دورة المشاورات الخاصة بالمجلسو

فً حٌن  .إمكانٌتها فً الدخول فً اتفاقٌات مع األطراف التً تدعو إلى التحكٌم الملزم دون انتقاص من قانون والٌة كالٌفورنٌا
ٌمكن التطبٌق إلى هذا المدى فً السٌاق التعاقدي إالّ أنه أقل وضوحا وٌستحق مزٌدا من التحلٌل القانونً على المدى وماهٌة 

إلى المدى الذي قد ٌقٌد من توفر هذه  .للدخول فً التحكٌم الملزم بشكل عام أكثر ICANNوافق علٌها اآللٌات التً ٌمكن أن ت
درك احتمالٌة تقٌٌد استخدام هذه اآللٌة من وجهة نظر ٌ والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقاآللٌة لؤلطراف المتعاقدة فإن 

 .المجتمع
 

فً وجود عملٌة االستبناف الملزمة أمرا حاسما  والشفافٌة المسبولٌة اجعةمر فرٌقبشكل موجز، فً حٌن ٌعتقد بعض أعضاء 
فً فإن األعضاء اآلخرٌن  ICANNلضمان المسبولٌة أمام المجتمع والتوفر على المدى الطوٌل لنموذج أصحاب المصلحة 

من قضاٌا المسبولٌة والشفافٌة عبر قد اهتموا بهذا المعٌار وإمكانٌة إنشاء مجموعة جدٌدة  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌق
 المسبولٌة مراجعة فرٌقوافق ٌوقد  .تحدٌد بعض األفراد الجدد وغٌر المعروفٌن لٌتولوا سلطة إقرار قرارات المجلس

واعتبارها  عن المجلس أو بنٌته على نحو كاف   كاف  على ضمان استقبللٌة آلٌات المراجعة الحالٌة القابمة على نحو  والشفافٌة
 .مة لضمان المسبولٌةحاس

 
والمجتمع ٌمكن أن ٌحدد التوصٌات التً ٌتم  ICANNأن العمل الذي ٌتم إنجازه من  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقالحظ 

تم استبلم التعلٌق العام على تغٌٌرات اللوابح المقترحة ولكن العمل التنفٌذي لم ٌتقدم ألسباب محددة من رد  .PPAتنفٌذها من 
أن االستكشاف  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقدرك وٌ .WG4على طلب الحصول على معلومات من  ICANN فرٌق
ومع اعتبار  .PPAمن  2.9والتوصٌة  2.8ومجتمع المراجعة ٌعنً استمرار آلٌات جدٌدة ضمن التوصٌة  ICANN فرٌقمن 

محددة تتعلق بآلٌات المراجعة الثبلث التً ٌجب  حدد مشكبلتقد  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقفإن  CoAمراجعة 
  .بالترابط مع لجنة الخبراء المستقلٌن ICANNتحدٌدها من 

 
قد تلقت مقترحات المجتمع فٌما ٌتعلق بفعالٌة مكتب  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقمكتب محقق الشكاوى فإن وبالنظر إلى 

ولم ٌكن معروفا لدى المجتمع أن محقق الشكاوى ٌمثل آلٌة مسبولٌة  .وىمحقق الشكاوى وأجرت مقابلتٌن مع محقق الشكا
حول عدم االتساق بٌن البنٌة وتشغٌل مكتب محقق أثٌرت األسبلة التً كما أن  .ICANNمستقلة بشكل كامل لمسبولٌة مجلس 

 .لمقبولة دولٌا لمحقق الشكاوىدولً ضمن المعاٌٌر اعلى الصعٌد ال ةمقبولال رومتعتبر من األ ICANN التابع لـالشكاوى 
 

 المجلس حوكمة لجنةوبسبب شمول  .بإدارة طلبات إعادة النظر( AOA)لجنة حوكمة المجلس  ICANNتخول لوابح 
(BGC) على محو حصري ألعضاء مجلس اإلدارة فهً بالتالً غٌر مستقلة . 

 
على طلب إعادة النظر ٌراها البعض على أنها تقٌد طلبات إعادة النظر فإن األسس التً ٌجب تلبٌتها للحصول إلى  وبالنظر

إضافة إلى ذلك فإن تارٌخ عملٌة قرار طلب إعادة النظر ونشر اإلجراءات والقرارات ال  .المجتمع تجاه استخدام تلك العملٌة
  .تعكس الوضوح الكافً والتناسق الجٌد لترضٌة توقعات الشفافٌة

 
 ICANNوالدوام الطوٌل لتقدٌم أساس كبٌر وآلٌة مراجعة مناسبة زمنٌا لمجتمع عرضت التكلفة المحتملة  PTPوأخٌرا فإن 

ال ٌمكن الوصول إلٌها بالنسبة لمعظم األجزاء  PTPتوصلوا إلى أن  والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقبعض أعضاء  .الموسع
  .من المجتمع ومن غٌر الضروري جذب بدابل إلى المحاكم كآلٌة من آلٌات المراجعة
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 التوصٌات
 

 مراجعة فرٌقسٌتم إدراج تارٌخ التقرٌر النهابً ل -سرٌعا ما أمكن وبما ال ٌزٌد عن )تنفٌذ  ICANNٌجب على مجلس 
لئلدخاالت  ICANNوالتً تدعو إلى طلب  2009من خطة تنفٌذ الثقة المإسسٌة للعام  2.7التوصٌة ( والشفافٌة المسبولٌة

وعملٌة إعادة ( IRP)مجلس المراجعة المستقل  -ول إعادة إنشاء آلٌات المراجعة الثبلث من لجنة من الخبراء المستقلٌن ح
ٌجب أن ٌكون ذلك من المجلس وٌكون تقٌٌم شامل حول المسبولٌة والشفافٌة آللٌات الحالٌة  .النظر ومكتب محقق الشكاوى

وتحدٌد تقلٌل التكلفة وإصدار ( ة من للمراجعة المرحلٌةمثل تنفٌذ العملٌات الثبلث المقدم)الثبلث والعبلقات المتبادلة إن وجدت 
والمشكبلت الخاصة المحددة  .القرارات بشكل مناسب زمنٌا وتغطٌة نطاق كبٌر من القضاٌا التً تحسن من مسبولٌة المجلس

 .مع اعتبار آلٌات المراجعة ٌجب أن ٌتم تحدٌدها فً هذا السٌاق والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقمن 
 
 .PPAمن  2.9والتوصٌة  2.8ٌجب أن ٌتعرف الخبراء المستقلون كذلك على اآللٌات الواردة بالتوصٌة و
 

ٌجب تقٌٌم عملٌات مكتب محقق الشكاوى والتعرف على مداها وٌجب التعرف على التوافق مع المظاهر ذات الصلة بها 
سرٌعا ) 84محقق الشكاوى الدولٌة ومعاٌٌر الممارسة الدولٌة لوظٌفة محقق الشكاوى مثل جمعٌة 83والمعروفة بموجب المعاٌٌر
 (. والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقسٌتم إدراج التارٌخ فً التقرٌر النهابً ل -ما أمكن وبما ال ٌزٌد عن 

 
ب توضٌح ٌج ،(والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقسٌتم إدراج التارٌخ فً التقرٌر النهابً ل -سرٌعا ما أمكن وبما ال ٌزٌد عن )

 .معٌار طلبات االعتبار مع مراعاة كٌفٌة تغطٌة تلك المعاٌٌر لؤلسس المحتملة الستخدام آلٌات االعتبار
 
 لتحسٌن المجلس (والشفافٌة المسبولٌة مراجعة فرٌقسٌتم إدراج التارٌخ فً التقرٌر النهابً ل -ا ما أمكن وبما ال ٌزٌد عن سرٌعً )

منٌا محددا وتنسٌق لطلبات إعادة االعتبار ونتابج اعتبار المجلس التً تحدد حالة المنشورات والقرارات التً ٌتم وٌجب أن تتبنى معٌارا ز الشفافٌة
 .اتخاذها وتحدد المنطق المستخدم فً صٌاغة تلك القرارات

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
83
 http://www.ombudsassociation.org: جمعٌة محقق الشكاوى الدولٌة 
84
: POCمعاٌٌر ممارسة  

http://www.ombudsassociation.org/standards/IOA_Standards_of_Practice_Oct09.pdf 

http://www.ombudsassociation.org/
http://www.ombudsassociation.org/standards/IOA_Standards_of_Practice_Oct09.pdf
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