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 ICANNتعزيز مساءلة 

 

 فرصة للحوار العام وآراء المجتمع

 2014مايو  6منشورة في 

 
 مقدمة

 
نيتها عن نقل إشرافها على ( NTIA)، أعلنت اإلدارة القومية األمريكية واالتصاالت والمعلومات 2014مارس  14في 

، بصفتها ICANNمن  NTIAطلبت . يةوظائف التنسيق التقنية الرئيسية لإلنترنت إلى مجتمع أصحاب المصلحة العالم
 . ، وضع عملية متعددة أصحاب المصلحة لوضع مقترح للنقلDNS والمنسق العالمي لـ IANAمتعهد وظائف 

 
، أثار المجتمع أيضاً الحوار حول موضوع أوسع يتعلق بتأثير نقل مساءلة IANAأثناء الحوار حول نقل اإلشراف على 

ICANN .ح لنقل دور بينما يضع المجتمع مفترNTIA اإلشرافي، من المهم أن يناقش المجتمع أيضاً المسألة المنفصلة- 
عملية منفصلة يتضمن نطاقها النظر فب  ICANNنتيجة لذلك، ستبدأ  .ICANNلمساءلة  -ولكن المتداخلة والمترابطة

ية والحاجز المتوقع فيما يتعلق المتبقية في ظل غياب عالقتها التعاقدية التاريخية مع الحكومة األمريك ICANNمساءلة 
ستدقق هذه العملية الثانية . IANAالتي يوفرها هذا الدور، مثل عملية تجديد عقد وظائف  ICANNبالمساءلة على مستوى 

األوسع لمواجهة غياب عالقتها التعاقدية  ICANNمن منظور تنظيمي بالكيفية التي ينبغي من خاللها تقوية آليات مساءلة 
هذه العملية هي  .تأكيد االلتزاماتويتضمن هذا النظر في تقوية آليات المساءلة الحلية مثل . مع الحكومة األمريكيةالتاريخية 

  .لبها بموجب تأكيد االلتزاماتإضافة، وليس تكرار، ألي من المراجعات التي تم ط
 

هي مكون رئيسي لنجاح نقل  ICANN، فإن هذه العملية لتقوية مساءلة IANAرغم أنها منفصلة عن عملية نقل إشراف 
هذه العمليات ستغذي بعضها البعض عند  .، ومن المتوقع إنهاء المخرجات المبينة أدناه في الوقت نفسهIANAإشراف 

، ويتم اعتبارها على أنها، قابلة للمساءلة حتى بما يتخطى دورها ICANNمن المهم أن تكون  .إجراءها بشكل متواز  
تحديد العناصر الرئيسية لتقوية مساءلة . 1: ينبغي أن تكون مخرجات هذه العملية كمايلي. IANAكإداري لوظائف 

ICANN  ،أو / تحديد أولويات هذه العوامل للتطوير و. 2لمواجهة غياب عالقتها التعاقدية التاريخية مع الحكومة األمريكية
من المهم المباشرة بحوار المساءلة هذا بينما تدور عملية . تحديد جدول زمني وآليات لتنفيذ التحسينات المحددة. 3الصقل، و

ستتطلب على  ICANN لوضع مقترح، مع اإلقرار بأن تشغيل بعض من فرص المساءلة اإلضافية لـ IANAنقل إشراف 
باإلضافة إلى ذلك، ستدمج عملية المساءلة هذه التوصيات الناشئة عن فريق مراجعة . ح المزيد من الوقت للتنفيذ الالئقاألرج

  .المساءلة والشفافية الثاني بحسب الضرورة
 

على العكس من حوار إشراف . هي مفتوحة أمام أي جهة صاحبة مصلحة ICANNإن عملية التشاور هذه حول مساءلة 
IANAلذي يجري على نطاق منتديات متعددة، سيجري هذا الحوار بالكامل ضمن مجتمع ، واICANN . بناًء على

ق المقترح لهذا ، تحدد هذه الوثيقة النطا2014العام في سنغافورة في مارس  ICANNالتي جرت في اجتماع  الحوارات
 . التشاور التكميلي والخطوات المستقبلية للبناء على حوار المجتمع

 
 

 الحوار حتى تاريخه
 

جلسة نقاش عام  ICANN، عقدت 2014في سنغافورة، الذي تم عقده في مارس  49العام رقم  ICANNفي اجتماع 
ثالثة أسئلة  ICANNفي تلك الجلسة، طرحت  (.AoC)والمراجعات المحددة في تأكيد االلتزامات  ICANNحول مساءلة 

 :لكي يتناقش المجتمع بها
 

http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-icann-accountability
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-icann-accountability
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  ما هي الوسائل التي يضمن بها المجتمع تلبيةICANN اللتزامات المساءلة؟ 

  في ظل تطورICANN  وتحسين مساءلتها الشاملة، ما هي المبادىء اإلرشادية التي ينبغي اتباعها لضمان تفهم
 ا؟فكرة المساءلة وقبولها عالميً 

  كيف يمكن تطوير تأكيد االلتزامات لدعم القبول العالمي لمساءلةICANN ومن الذي يجب عليه المشاركة في ،
 تأكيد االلتزامات هذا؟

 
. رداً على هذه األسئلة، طالب حوار المجتمع بتعريف آليات المساءلة األوسع، بما في ذلك العمليات الخارجية والمستقلة

في النهاية، نوه حوار المجتمع أن . لمعززة أكثر شفافية وشمولية عالمياً لجميع أصحاب المصلحةستكون مثل هذه اآلليات ا
هي عملية تطور، وعلى سبيل المثال، المراجعات المحددة في تأكيد االلتزامات هي آلية إشراف ال  ICANNمساءلة 

المتعددة بالتطور مع نشر المزيد من  ICANNمركزية ومتعددة أصحاب المصلحة مثيرة لالهتمام، وستستمر آليات مساءلة 
دعم حوار المجتمع بشدة وضع عملية مركزة ستتضمن مراجعة تطور تأكيد االلتزامات كآلية . ICANNالتوعية حول 

كما اقترح حوار المجتمع إنشاء مجموعة عمل الستكشاف . مساءلة معززة، باإلضافة إلى إمكانية تقوية آليات التنقيح الحالية
 . األوسع وكيف ICANNا كان ينبغي تقوية آليات مساءلة ما إذ

 
 ICANNجرد بجهود مساءلة 

 
 .الموجهة نحو جهودها للمساءلة ICANNللمساعدة على إثراء حوار المجتمع، ستجدون تالياً جرد بجميع األعمال ضمن 

ذلك، أحد األجزاء األساسية للمساءلة  باإلضافة إلى. العديد من اآلليات التي تحافظ من خاللها على مساءلتها ICANNتوفر 
لهذه الغاية، ستجدون تالياً . ألهدافها المتعلقة بالمساءلة ICANNهو الشفافية وتزويد المجتمع بمعلومات حول كيفية تلبية 

 . المتعلقة بالمساءلة والشفافية ICANNجرداً ببعض جهود 
 

 تأكيد بكيفية أداء  – تأكيد االلتزاماتICANN  لدورها بتنسيقDNS بما في ذلك التزاماتها بنموذج تعدد ،
أصحاب المصلحة، للتشغيل بشكل شفاف وبما يحقق المصلحة العامة العالمية، وباإلضافة إلى أمور أخرى، إجراء 

 (. مبينة أدناه)تظمة بقيادة المجتمع ترتبط بالمساءلة والشفافية وثالثة أهداف تنظيمية أساسية أخرى مراجعات من
 

 وفقاً لتأكيد االلتزامات، تجري  – مراجعة تأكيد االلتزاماتICANN تقييماً دورياً من خالل فرق مراجعة المجتمع 
ضمن المساءلة والشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالميين، ( 1: في المجاالت التالية ICANNلسير عمل 

سياسة ( 4الترويج للتنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك، و 3) DNS،الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة ( 2
WHOIS . حتى تاريخه، قام فريقي مراجعة مجتمعيين بتقييم التزامICANN " بالحفاظ على وتحسين اآلليات

 .2009منذ وضع تأكيد االلتزامات في عام " النشطة لآلراء العامة والمساءلة والشفافية
 

توصية لتعزيز األنشطة في أنحاء  27بموجب تأكيد االلتزامات  المكتملفريق مراجعة المساءلة والشفافية األول  
ICANN بما في ذلك حوكمة وأداء مجلس اإلدارة، ودور وفعالية اللجنة االستشارية الحكومية، وعمليات اآلراء ،

جميع التوصيات  ICANNقبل مجلس إدارة . العامة والسياسة العامة، وآليات المراجعة لقرارات مجلس اإلدارة
فريق مراجعة  تم استالم تقرير. فذها، وألهمت التحسينات الالحقة المزيد من العمل، لدعم دورة تحسين مستمرةون

شره إلبداء التعليقات العامة في يناير ، ونICANNمن مجلس إدارة  ( 2TRTA)المساءلة والشفافيةالثاني 
 .به ICANN، وينظر مجلس إدارة 2014

 
للتوصيات التي  ICANNتنفيذ ( 2اللتزاماتها حول المساءلة والشفافية،  ICANNتنفيذ ( 1: مايلي ATRT2راجع 

عة وفريق مراجWHOIS (WHOIS ) أصدرها فريق مراجعة المساءلة والشفافية األول وفريق مراجعة سياسة
اثنا عشرة  ATRT2اقترح . GNSOعملية وضع سياسة ( 3، و(SSR)السابق  DNSأمن واستقرار ومرونة 

أداء مجلس : ومن بينها. ICANNتوصية مع أجزاء فرعية تفصيلية لتحسين العمليات في مجاالت متنوعة من 
افية صنع القرارات وعمليات الوظيفة التنفيذة، وشف/ التنفيذ/ اإلدارة وممارسات العمل، والفرق بين السياسة

، والتعدد اللغوي، والمداوالت على نطاق المجتمع، وفعالية عملية مراجعة GACاالستئناف، وعمليات وتفاعالت 
، فإن مجلس إدارة ATRT2، عند النظر بتقرير 2014في مارس . تأكيد االلتزامات، والمساءلة والشفافية المالية

http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-report-25jun11-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-en.pdf
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ICANN تزويده بالمواد لدعم المزيد من اإلجراءات، بما في ذلك خطط العمل والميزانيات المقترحة لتنفيذ  طلب
 . تأكيد االلتزامات، التزاماً بمتطلبات 2014يونيو  30التزم مجلس اإلدارة بالتصرف وفقاً للتوصيات في . التوصيات

 
. 2012عام في  تقريره وتوصياته وتنفيذها قدم WHOISالمجتمعي المكلف بمراجعة سياسة  فريق المراجعةقدم 

ومديرها التنفيذي  ICANNحول التوصيات بعدها بستة أشهر يزود رئيس  إجراء ICANNاتخذ مجلس إدارة 
التنفيذ جار  وتتم متابعته . ها الفرعيةبإرشادات تفصيلية حول كيفية مواصلة تنفيذ التوصيات الستة عشرة وأقسام

 .تقارير الحالة الدوريةمن خالل 
 

 ICANNقبل مجلس إدارة . 2012عمله أيضاً في عام  DNSواستقرار ومرونة أمن  فريق مراجعةكما أنهى 
ومديرها التنفيذي المواصلة بتنفيذ التوصيات  ICANNبعدها بستة أشهر وطلب من رئيس  التقرير والتوصيات

 .تقارير الحالة الدوريةالتنفيذ جار  وتتم متابعته من خالل  . 28الـ
 

 التنافسية وثقة المستهلك وخيار"بموجب تأكيد االلتزامات  ICANNستتناول رابع مراجعة مجتمعية التزامت بها 
سوف تقوم هذه المراجعة، والتي لم يتم البدء بها بعد، بتقييم . الجديدة بعام واحد gTLDsبعد تشغيل " المستهلك

للتنافسية وثقة المستهلك وخيار المستهلك، فضالً عن فعالية عملية الطلب  gTLDإدخال أو التوسع في نطاقات "
 ."المسائل التي تنطوي عليها عملية اإلدخال أو التوسعوالتقييم، وإجراءات الحماية التي تم وضعها للتخفيف من 

 

 توفر  – آليات التنقيح التي تفرضها اللوائح الداخليةICANN مكتب يراجع  .ثالثة آليات رسمية لتناول الشكاوى
عملية إعادة النظر هي آلية للطعن بإجراءات  .لدستوريةأو هيئاتها ا ICANNادعاءات الظلم من محقق الشكاوى 

أو إجراءات مجلس اإلدارة المتخذة من دون النظر بمعلومات جوهرية  ICANNطاقم العمل المتخذة ضد سياسات 
 ICANNتسمح عملية المراجعة المستقلة باالدعاء بأن مجلس إدارة  .أو مبنية على معلومات خاطئة أو غير دقيقة

تتوفر مزيد من  .تصرف بشكل ال يتسق مع لوائحه الداخلية أو قوانين دمجه لتنظر به لجنة مستقلة من المحايدين
بعد أول مراجعة للمساءلة والشفافية،  .هناويتوفر رسم بياني يصف اآلليات  هناالمعلومات حول هذه اآلليات 

لمراجعة عملية إعادة النظر وعملية المراجعة المستقلة، ( ASEP) لجنة خبراء هياكل المساءلة ICANN أنشأت
بإجراء مراجعة  ATRT2أوصى  .2013المراجعات المقترحة في أبريل  ICANNواعتمد مجلس إدارة 
 .مجتمعية لهذه اآلليات

 

 وائح الداخلية، يجب إجراء مراجعات دورية ألداء وتشغيل كل منظمة كما هو محدد في الل – المراجعات التنظيمية
ما إذا كان لتلك ( 1ولجنة الرتشيح لتحديد ( عدا عن اللجنة االستشارية الحكومية)داعمة وكل لجنة استشارية 

إذا صح ذلك، ما إذا كان ثمة حاجة إلى إجراء أي تغيير في ( 2، وICANNالمنظمة هدف مستمر في هيكل 
 تسمح هذه المراجعات المنتظمة بفحص الفعالية المستمرة للهيئات المكونة لـ. كل أو العمليات لتحسين فعاليتهاالهي

ICANN . لجنة . عبر اإلنترنتتتوفر معلومات تفصيلية عن كل مراجعة تنظيمية وجهود التحسين التابعة لها
، المسؤولة عن اإلشراف على المراجعات التي ُتلزم بها اللوائح ICANNسينات الهيكلية التابعة لمجلس إدارة التح

 . الداخلية، تقيم هذه اآلليات وآليات المراجعة المرتبطة بها لتحديد التحسينات المحتملة
 

 تحدد لوائح  – اللوائح الداخلية والعالقات الموثقةICANN تزامها ومهمة الداخلية شفافية الICANN  وقيمها
مع الهيئات المكونة لها، بما في ذلك  ICANNباإلضافة إلى ذلك، تحدد اللوائح الداخلية عالقات  .الجوهرية

تتضمن اللوائح الداخلية متطلبات تفصيلي حول كيفية تناول مجلس اإلدارة  .منظماتها الداعمة ولجانها االستشارية
يتم تحديد بعض هذه العالقات أكثر عن طريق التوثيق التفصيلي  .وتلقي المشورةللسياسات التي يضعها المجتمع 

الذي تكون من خالله  ICANNأكثر، مثل مذكرة التفاهم مع منظمة دعم العناوين، أو برنامج إطار عمل مساءلة 
 .عالقات رسمية وموثقة مع عدد من مشغلي نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة

 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-27mar14-en.htm#2.b
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-11may12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-08nov12-en.htm
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/implementation-status-20mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr/final-report-20jun12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr/final-report-20jun12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr/implementation-status-18mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/help/ombudsman
http://www.icann.org/en/help/ombudsman
http://www.icann.org/en/help/ombudsman
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/mechanisms
http://www.icann.org/sites/default/files/assets/accountability-mechanisms-5100x3300-19mar14-en.png
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/asep
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/asep
http://www.icann.org/en/groups/reviews
http://www.icann.org/en/groups/reviews
http://www.icann.org/en/groups/reviews
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 توفر  – رةتوثيق مجلس اإلداICANN  بما في ذلك مواد  ،بنمجلس اإلدارةقدراً كبيراً من الوثائق المرتبطة
حيثيات تفصيلية  ICANN، قدم مجلس إدارة 2010منذ عام  .اإليجاز والقرارات ومحاضر االجتماعات

تتم متابعة جميع قرارات مجلس اإلدارة . في كل  من القرارات ومحاضر االجتماعاتلقراراته، والتي يتم نشرها 
كما بدأ مجلس اإلدارة ينشر . مع معلومات حول كيفية التوصل إلى اإللزام ضمن كل قرار ،أداة قابلة للبحثفي 

أداة التي يتلقاها من اللجان االستشارية، مع كل  من سجل المشورة، باإلضافة إلى  بشكل علني كيفية تناوله المشورة
كما ينشر مجلس اإلدارة علناً مجموعة غنية من المعلومات . myicann.orgالجديدة على  متابعة المشورة

وااللتزام بالمنشور علناً من قانون سلوك  ،ألعضاء المجلس بيانات المصلحةالمرتبطة بحوكمته، بنا في ذلك نشر 
 .مجلس اإلدارة وسياسة تضارب المصالح وإرشادات الحوكمة

 

  معلومات تشغيلICANN توفر  – العامةICANN  بما  ،المعلومات المرتبطة باألمور الماليةمجموعة غنية من
في ذلك عملية ميزانية سنوية يتم وضعها مع آراء المجتمع، ونشر التقارير المالية ربع السنوية، باإلضافة إلى 

وتعبئة نموذج ( قل من طرف ثالثبعد إنهاء تدقيق مست)المالية بعد التدقيق  ICANNالنشر السنوي لبيانات 
 .معلومات عن تعويضات طاقم العمل وأعضاء مجلس اإلدارة ICANNكما تنشر  .السنوي 990الضرائب 

على نطاق المنظمة على  المشاريع الحاليةمعلومات حول  ICANNالتشغيلية، تنشر  ICANNلمتابعة أنشطة 
myicann.org.  لنظرة شاملة على األداء، تنشرICANN كما تتلزم . في كل سنة تقرير سنويICANN 

ضاء من العامة لطلب إصدار المعلومات ضمن ألكي يطلب األع( DIDP) بسياسة كشف المعلومات الموثقة
ICANN  ًغير المتوفرة علنا. 

 

  عملية اختيار أعضاء مجلس إدارةICANN –  اختيار أعضاء مجلس إن عمليةICANN  هي أيضاً أداة مساءلة
ثمانية  لجنة الترشيح تعين  .س اإلدارة المصوتين من خالل عمليات مجتمعية مختلفةيتم اختيار أعضاء مجل. مهمة

على وجه الخصوص، تعين كل منظمة من منظمة دعم )الداعمة ستة مدراء  ICANNمدراء، وتعين منظمات 
، (مديرين اثنين( GNSO)ومنظمة دعم األسماء العامة ( CCNSO)أسماء رموز الدول  العناوين ومنظمة دعم

مع تولي المجتمع الختيار أعضاء مجلس اإلدارة، تحظى كل مجموعة من . مدير واحد At-Largeويعين مجتمع 
 .ICANN هذه المجموعات بالفرصة الختيارها بناًء على تقييم لمن سيحقق المصلحة المثلى لـ

 

 انين الخارجيةالقو – ICANN  هي ملزمة بصفتها هيئة مصلحة عامة غير ربحية في كاليفورنيا باتباع قوانين
واجب ائتماني بالعمل للمصلحة المثلى  ICANNعلى سبيل المثال، يحمل كل مدير من مدراء  .والية كاليفورنيا

القدرة على رفع القضايا ويمكن  ICANNتمتلك  (.أو المتعلقة بأعمالهم)، وليس مصالحهم الشخصية ICANN لـ
رفع قضايا ضدها عن إجراءتها وتحميلها المسؤولية في محكمة ذات صالحية مناسبة عن تعاملها مع المجتمع 

 ICANNلقوانين وأنظمة كل  من كاليفورنيا والواليات المتحدة فيما يتعلق بإعفاء  ICANNكما تخضع  .العالمي
 .العمل لتعزيز أغراض المنفعة العامة ICANNالتي تتطلب كل  منها من الضريبي ووضعية المنفعة العامة، و

 
 الخطوات التالية المقترحة للعملية

 
 :ICANNتشكيل مجموعة عمل مساءلة 

 
في سنغافورة، اقترح أعضاء المجتمع تشكل مجموعة عمل لمناقشة المواضيع التي أثيرت حول  ICANNفي اجتماع 

 .ICANNن حوارات المجتمع واقتراحاته، تم اقتراح تشكيل مجموعة عمل مساءلة استجابة لكل  م. ICANNمساءلة 
 

نشجع  .مسؤولية تعيين أعضاء المجتمع في مجموعة العمل ICANN سيتولى قادة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية لـ
قادة المنظمات الداعمة واللجان  أعضاء المجتمع ذوي المهارات في المواضيع المبينة أدناه على تقديم أسمائهم عن طريق

يحق لمجلس اإلدارة . للمشاركة في مجموعة العمل قبل نهاية فترة التعليقات والرد على التعليقات ICANN االستشارية لـ
خبراء خارجيين في هذه المواضيع لالنضمام إلى  ICANNسيحدد طاقم عمل  .تعيين موظفي ارتباط مع مجموعة العمل

 :وهذه قائمة بالمواضيع. ديم أفكار جديدةمجموعة العمل وتق
 

http://www.icann.org/en/groups/board/meetings
https://www.myicann.org/resolutions
https://www.myicann.org/board-advice
https://www.myicann.org/board-advice
https://www.myicann.org/board-advice
https://www.icann.org/en/groups/board/documents/sois
http://www.icann.org/en/about/financials
https://www.myicann.org/plan
http://www.icann.org/en/about/annual-report
http://www.icann.org/en/about/transparency/didp
http://www.icann.org/en/about/transparency/didp
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VI
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VII
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o عمليات اإلنترنت التقنية 
o المراجعات التنظيمية الدولية 
o أدوات ومقاييس المساءلة العالمية 
o التشريع/ آليات المساءلة 
o حماية مستهلك اإلنترنت 
o  (السوق والتنافسية)االقتصاديات 
o أطر عمل األخالقيات العالمية 
o مليةالتشغيل والتمويل والع 
o وكمة مجلس اإلدارةح 
o الشفافية 
o إدارة المخاطر 
 

من المتوقع أن . 50رقم  ICANNبعد انتهاء فترة التعليقات والردود عليها، ستبدأ مجموعة العمل عملها في موعد اجتماع 
 .تكون مجموعات العمل الفرعية في مواضعي متخصصة مفيدة ومفتوحة للجميع بما في ذلك الخبراء

 
تنسيق حوار المجتمع، بما في ذلك النقاش حول مسودة المواد في النقاشات  ICANNساءلة ستتولى مجموعة عمل م

لمواجهة غياب عالقتها التعاقدية التاريخية مع الحكومة  ICANNوالطابع المقترح المبين أعاله فيما يتعلق بتقوية مساءلة 
ستعد . ي تحديد المسائل التي ينبغي حلهاستكون إحدى أولى مهمات مجموعة العمل ه. األمريكية ومسائل محددة أخرى

مسودة تقرير حول المساءل المحددة، بما في ذلك ما إذا كان ثمة حاجة إلى مقاييس لتقوية  ICANNمجموعة عمل مساءلة 
. ، وإذا صح ذلك، األطر الزمنية الموصى بها لوضع آليات جديدة أو تحسين اآلليات الحالية، إن وجدتICANNمساءلة 
تقريرها النهائي إلى مجلس إدارة  ICANNستقدم مجموعة عمل مساءلة . ديم مسودة التقرير إلبداء التعليقات العامةسييتم تق

ICANN . سينشر مجلس اإلدارة التقرير النهائي بشكل فوري وعلني، ويتناول ما إذا كان سيتبناه كله أو أجزاء منه، ويطلب
 .قبلها حالما يتم اتخاذ القرارمن المدير التنفيذي تنفيذ تلك األجزاء التي 

 
من خالل عملية مفتوحة وشفافة وشاملة، وبشكل رئيسي عن طريق  ICANNمن المتوقع أن تعمل مجموعة عمل مساءلة 

 :فرص المشاركة عن بعد، والتي تتضمن
 

 موعة موقع إلكتروني سيتضمن جدول زمني باألحداث واألنشطة، باإلضافة إلى جميع المواد والمراسالت من مج
 العمل، وأرشيف كامل بجميع المحتويات التي تم تقديمها وتقييمها طوال العملية،

 ،قائمة بريدية لضمان إشراك الجميع المستمر في األنشطة وسير تقدم المجموعة 

  ستكون جميع االجتماعات والمؤتمرات الهاتفية مفتوحة لمراقبة أصحاب المصلحة وسيتم نشر النصوص
 .والتسجيالت

 
  :لحوار المجتمع أسئلة

 
آراء المجتمع للمساعدة على تقديم اآلراء المفيدة  ICANNبينما يتم تحديد الخطوات التالية وإنهاء وضع العملية، تجمع 

حالياً حوار المجتمع حول أول سؤالين تم  ICANNتطلب  .حالما يتم تشكيلها ICANNلعمل مجموعة عمل مساءلة 
 :لى أسئلة إضافية، باإلضافة إ2014نشرهما في مارس 

 

  ما هي المسائل التي حددها المجتمع على أنها جوهرية لتقوية مساءلةICANN  اإلجمالية في ظل غياب عالقتها
 التعاقدية التاريخية مع الحكومة األمريكية؟

 ب إذا لم ما هي المبادىء اإلرشادية التي ينبغي اتباعها لضمان تفهم فكرة المساءلة وقبولها عالمًيا؟ ما هي العواق
معرضاً للمساءلة أمام المجتمع؟ هل ثمة أي شيء آخر ينبغي إضافته إلى إلزام  ICANNيكن مجلس إدارة 
 مجموعة العمل؟
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  هل ينبغي االرتقاء بتأكيد االلتزامات والقيم التي تم التعبير عنها هنا لدعم القبول العالم لمساءةICANN وإذا ،
 صح هذا، فكيف؟

 من بها المجتمع تلبية ما هي الوسائل التي يضICANN اللتزامات المساءلة؟ 

  هل ثمة آليات أخرى ستضمن بشكل أفضل ارتقاءICANN لتحقيق التزاماتها؟ 

  ما هي التعليقات اإلضافية التي ترغبون بالمشاركة بها وقد تكون مفيدة لمجموعة عمل مساءلةICANN؟ 
 

-steemmoc-mmicmshme-csstimocnhohoaالرجاء تقديم آرائكم حول األسئلة أعاله على 

60eca.nnhscmm1tae 
 

 .هناعن هذه الوثيقة  PDFتنزيل نسخة 
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