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 CCNSO وضع وتنفیذ سیاسة
 

 مالحظات عامة
البند 34UTوفقًا لما ھو مشار إلیھ في  ccNSO) لوضع السیاسات في PDPمن خالل عملیة ( ccNSOیتم وضع توصیة لسیاسة 

"ب". یجب أن تكون توصیة السیاسة محصورة في إطار  الملحق34Tالداخلیة ومذكور بالتفصیل في  ICANNمن لوائح  10.6
). وتضم عملیة وضع السیاسات عدة فرص للتعقیبات والتعلیقات العامة الملحق جـccNSO (34Tونطاق سیاسة  ICANNمھمة 

 ccNSOوأعضاء  ccNSO، وفي نفس الوقت ضمان أن كل من مجلس ICANNمن خالل عملیة التعلیقات العامة في 
 یشاركون ویصوتون.

 
 طلب تقریر مشكلة .1

؛ أو على األقل ccNSOمجلس  عات التالیة طلب تقریر مشكالت من أجل توصیة السیاسة الجدیدة:ویجوز ألي من المجمو
؛ أو أي من منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة التابعة لـ ICANN؛ أو مجلس إدارة ccNSOعشرة أعضاء من 

ICANNول المشكلة، وفي الوقت ذاتھ ضمان ؛ أو المنظمات اإلقلیمیة.  یجب أن یشتمل الطلب المكتوب على تفاصیل كافیة ح
). وقد یطلب مجلس ccNSOنطاق منظمة  34T:الملحق ج34T(راجع  ccNSOونطاق عمل  ICANNأنھا تقع ضمن مھمة 

ccNSO .المزید من المعلومات، أو تنفیذ المزید من األبحاث قبل أن یقرر المتابعة 
 
 إعداد تقریر المشاكل .2

 ، لیكون مدیًرا للمشكالت. ICANNفي ذلك ما یكون من داخل منظمة شخًصا/أشخاًصا، بما  ccNSOیختار مجلس 
 

یجب أن یشتمل تقریر المشكالت على توصیات مدیر المشكالت، ویجب على مدیر المشكالت السعي للحصول على رأي 
تصاص وفي حدود اخ ICANNالمحامي العام حول ما إن كانت مشكلة واحدة أو أكثر سیتم التعامل معھا في حدود مھمة 

؛ إذا كانت سببًا أو تؤثر على أي سیاسة حالیة في )ccNSOالملحق جـ: نطاق اختصاص 34Tأم ال ( ccNSOسیاسة 
ICANN ؛ أو كان من المرجح أن یكون لھا قیمة دائمة أو قدرة على التطبیق. ونتائج المستشار القانوني العام موجودة في

 تقریر المشكالت. 
 

، فسوف تنتھي عملیة وضع ICANNأن المشكلة تقع خارج نطاق مھمة  ICANNوإذا أعلن المستشار القانوني العام في 
 .  ccNSOار مجلس السیاسات ویقوم مدیر المشكالت بإشع

 
، فیقوم مدیر المشكالت بإشعار ccNSOأن المشكلة تقع خارج نطاق  ICANNوإذا أعلن المستشار القانوني العام في 

التصویت بالمتابعة في حالة تأیید عشرة مستشارین قانونیین أو أكثر للمتابعة في  ccNSO. ویجوز لمجلس ccNSOمجلس 
إجراء  ccNSOه العملیة اإلجرائیة، ینبغي على المستشار القانوني العام ومجلس عملیة وضع السیاسات. وكجزء من ھذ

 أم ال. ccNSOحوار للوقوف على ما إن كانت المشكلة تقع ضمن نطاق 
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والمستشار القانوني العام التوفیق بین اآلراء حول إجراءات عملیة وضع السیاسات. فإذا استمر عدم  ccNSOویسعى مجلس 

حول  ccNSOاالتفاق قائًما، فقد یتم االستمرار في عملیة وضع السیاسات وقوفًا على نتائج المزید من التصویت من مجلس 
وضع السیاسات في حالة تصویت خمسة عشر عضًوا أو أكثر ما إن كانت المشكلة تقع ضمن النطاق أم ال.  وتستمر عملیة 

بالمتابعة؛ أما في حالة تصویت أربعة عشر عضًوا أو أقل لصالحھ، فتنتھي عملیة وضع  ccNSOمن أعضاء مجلس 
 السیاسات.

 
على: ھویة وفي حالة متابعة عملیة وضع السیاسات، یجب أن یشتمل تقریر المشكالت الصادر عن مدیر المشكالت على األقل 

مقدم الطلب؛ والمشكلة المطروحة وكیفیة تأثیرھا على الطالب؛ والتأیید الحالي للبدء في عملیة وضع السیاسات؛ باإلضافة إلى 
البدء في عملیة وضع السیاسات مع  ccNSOالتوصیة المقدمة من مدیر المشكالت حول ما إن كان یتوجب على مجلس 

؛ وما التأیید الذي تحظى بھ عملیة وضع السیاسات؛ وإطار ccNSOقانوني العام ومجلس اآلراء التي عبر عنھا المستشار ال
زمني مقترح لعملیة وضع السیاسات؛ وإذا كان مجدیًا، فتوقع حول الطریقة التي سیستجیب بھا مجلس اإلدارة للسیاسة؛ 

 وغیرھا من المعلومات األخرى ذات الصلة. 
 

 إطالق عملیة وضع السیاسات .3

یوًما من استالم تقریر المشكالت حول ما إن كان من الواجب البدء في عملیة وضع السیاسات  21جلس في غضون یصوت الم

أم ال. وتصویت عشرة أعضاء من المجلس أو أكثر یستوجب البدء في عملیة وضع السیاسات. وفي حالة التأیید األقل للبدء في 

 العملیة، فإنھا تتوقف.

 

 مالحظة للشعبة القانونیة:

 تتابع الالئحة الداخلیة مع ھذه البنود:

 أربعة. اتخاذ القرار بتعیین أو عدم تعیین فریق مھام؛ وإقرار جدول زمني

 خمسة: تشكیل واختیار فرق مھام

 .4ستة: اإلشعار العام ببدء عملیة وضع السیاسات وفترة التعلیقات: وھذا األمر مشمول أدناه في البند رقم 
 سبعة: فرق المھام

 یة: اإلجراءات في حالة عدم تشكیل فریق مھامثمان

 

یوًما. یقوم مدیر المشكالت أو عضو المجلس  21منتدى التعلیقات العامة لتقریر المشكالت لمدة ال تقل عن  ICANNتجري 

لیة من المعین بإعداد تقریر من فریق العمل إلجراءات التعلیقات العامة، ویكون الھدف منھا توجیھ العمل في المرحلة التا

ھو  -أو األفراد المحددین القائمین على تجمیع المعلومات وتسلیمھا بعد ذلك إلى مدیر المشكالت  -العملیة. مدیر المشكالت 

 المسئول عن توجیھ ھیئة العمل المسئولة عن وضع التوصیات.
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التوصیة). وتكون الخیارات  كیفیة إجراء المرحلة التالیة وطریقة العمل التي تتم من خاللھا (وضع ccNSOیقرر مجلس 

على األرجح باختیار قوة مھام، لكنھ یظل خیاًرا في الالئحة الداخلیة) أو مجموعة عمل  ccNSOفریق مھام (سوف تقوم 

 على األرجح مجموعة عمل لتكون ھي طریقة العمل).  ccNSO(یختار مجلس 

 

 وضع التوصیات .4

تقدم ھیئة العمل التي یتم تعیینھا من أجل وضع توصیة أولیة مسودة تقریر (في حالة االستعانة بفریق مھام، فیطلق على التقریر 

اسم "تقریر فریق المھام"؛ وفي حالة االستعانة بمجموعة عمل أو مدیر مشكالت فقط، فیطلق على التقریر اسم "التقریر األولي 

التقریر المصاغ على أقل تقدیر البیانات اإلقلیمیة المطلوبة من المنظمات اإلقلیمیة؛ ووجھات نظر  والتوصیات األولیة"). ویضم

(التي تتم المطالبة بھا في نھایة المرحلة السابقة)؛ وتقریر فریق العمل إلجراءات التعلیقات العامة من منتدى  GACأو نصائح 

تقاریر ذات صلة، مثل التقاریر التي یتم الحصول علیھا من االستشاریین  التعلیقات العامة األول؛ ومجموعة من أي معلومات أو

 الخارجیین؛ أما في حالة مجموعة العمل فمیثاق وتوصیات مجموعة العمل.

 

. وعند انتھاء ICANNیقدم مدیر المشكالت التقریر األولي/تقریر فریق المھام لعملیة منتدى التعلیقات العامة من خالل منظمة 

یوًما على األقل)، یُعدّ مدیر المشكالت تقریًرا لفریق العمل حول إجراءات التعلیق  21علیق العام (یجب أن تكون لمدة فترة الت

 .ccNSOالعام ویُعدّ مسودة تقریر نھائي، مع تقدیمھ إلى مجلس 

 

 ccNSOاتخاذ القرارات في  .5

یعید التقریر النھائي من أجل إجراء تعدیالت في  في التقریر النھائي المقدم من مدیر المشكالت، وقد ccNSOینظر مجلس 

إلى تقدیم وجھات نظر أو  GACلجنة  ccNSOأیة مالحظات. وفي نفس الوقت، تدعو  ccNSOحال كانت لدى مجلس 

 نصائح حول التقریر النھائي.

 

لة عدم التوصل إلى توافق في ویصوت المجلس على ھذا التقریر النھائي، مطالبًا بالعمل وفق نظام الموافقة باإلجماع. وفي حا

عضًوا أو أكثر في أعضاء المجلس فتعتبر أنھا تمثل وجھة نظر المجلس ویتم  14اآلراء، فإن توصیة من المجلس مؤیدة من 

إرسالھا في صورة توصیة من المجلس في تقریر األعضاء. وعلى الرغم من ذلك، سوف یتم تضمین جمیع وجھات النظر التي 

أثناء اجتماع التصویت وذلك في تقریر األعضاء. وإذا حصلت توصیة المجلس على ثالثة عشر صوتًا مؤیدًا أو تم التعبیر عنھا 

 أكثر من ذلك، فتنتھي عملیة وضع السیاسات. 

  

وبعد اعتماد المجلس للتقریر النھائي، یقوم مدیر المشكالت بإعداد تقریر األعضاء، والذي یضم توصیة المجلس، ومحضر 

االجتماع الذي تم إعداده خالل مداوالت المجلس، باإلضافة إلى التقریر النھائي الذي تم تقدیمھ في األساس من أجل مجلس 

ccNSO ویتلقى جمیع أعضاء  .ccNSO  األعضاء.تقریر 
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التصویت في  ccNSO% على األقل من أعضاء 50على توصیة المجلس. ویجب على نسبة  ccNSOویصوت أعضاء 
غضون فترة التصویت المقررة مسبقًا من أجل تحقیق النصاب القانوني. وفي حالة استیفاء النصاب القانوني، فیجب أن یكون 

المجلس من أجل اعتماد تقریر األعضاء. وفي حال كان أقل من % على األقل من األصوات المشاركة لصالح توصیة 66
 % من األصوات المشاركة لصالح توصیة المجلس، تتوقف عملیة وضع السیاسات.66

 

یوًما. وفي الجولة التالیة،  30وفي حالة عدم تحقیق النصاب القانوني، یتم إجراء جولة أخرى ونھائیة من التصویت وذلك بعد 
الحاضرین والمشاركین في  ccNSO% على األقل من أعضاء 66نصاب القانوني. فیجب أن تؤید نسبة ال یلزم تحقیق ال

 الجولة التالیة توصیة المجلس، أو تتوقف عملیة وضع السیاسات. 
 

یوًما من أجل اإلدالء بالصوت). وفي حالة عدم  12یوًما +  14یوًما على األقل (اإلعالن  35تستغرق عملیة التصویت 
یوًما فترة انتظار،  30للجولة األولى،  35یوم على األقل ( 100استیفاء النصاب القانوني في الجولة األولى، تستغرق العملیة 

 یوم للجولة الثانیة).  35
 

لتوصیة المجلس، یُعّد مدیر المشكالت تقریًرا لمجلس اإلدارة یحتوي على بیان واضح  ccNSOاعتماد أعضاء  وفي حالة
 والتقریر النھائي وتقریر األعضاء.  ccNSOبتوصیة 

 

تقریر مجلس اإلدارة باألغلبیة البسیطة. وفي حالة عدم االعتماد، قد یرسل المجلس تقریر مجلس  ccNSOویعتمد مجلس 
 ة مرة أخرى إلى مدیر المشكالت من أجل إجراء تغییرات.اإلدار

 

 .ICANNتقریر مجلس اإلدارة المعتمد إلى مجلس إدارة  ccNSOویرسل رئیس مجلس 
 
 . تصویت المجلس6

تقریر مجلس اإلدارة من أجل إجراء  بنشر -وتوصیتھ ICANNاستعداًدا لمداوالت مجلس إدارة - ICANNتقوم منظمة 
وفي نفس بعده بإعداد تقریر لفریق العمل من أجل إجراءات التعلیق العام.  ICANN، وتقوم منظمة 1منتدى للتعلیقات العامة

فیھا من  ICANNوالتي سوف ینظر مجلس إدارة  ccNSOبتوصیات السیاسة المعتمدة من  GACالوقت، یتم إشعار لجنة 
 من الالئحة الداخلیة. 3.6، حسب التوصیات الواردة في البند أجل اعتمادھا

 

                                            
 ccNSOمن تقدیم تقریر مجلس اإلدارة وحتى نقطة قرار مجلس اإلدارة باعتماد توصیة  -الحظوا أن ھذا الجزء من العملیة  1
. تصویت مجلس 15یأتي بعد اإلجراءات التي یتخذھا مجلس اإلدارة من أجل النظر في التوصیات: الملحق "ب" البند  -

في أسرع وقت ممكن بعد تلقي تقریر مجلس اإلدارة من مدیر  ccNSOصیة أ. یجتمع مجلس اإلدارة لمناقشة تو اإلدارة: 
 (مع إضافة التأكید). مع مراعاة إجراءات مجلس اإلدارة في النظر في مثل ھذه األمورالمشكالت، 

. 
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في  ICANNوبعد استالم تقریر مجلس اإلدارة وتقریر فریق العمل حول تقریر وقائق التعلیقات العامة، ینظر مجلس إدارة 
 . ccNSOتوصیة 

 
، فقد یمثل ccNSOصیة تتعارض مع تو ICANNتوصیة من لجنة استشاریة في  ICANNوفي حالة تلقى مجلس إدارة 

ذلك انسداًدا في األفق (أي حدوث أي موقف یتعذر أو ال یمكن لألطراف المشاركة المضي قدًما أو تحقیق أي نوع من التقدم) 
وفي النظر في دور والتزامات مجلس اإلدارة.  وعلى  ccNSOاستناًدا إلى طبیعة ومدى التضارب بین النصیحة وتوصیة 

یات رسمیة وغیر رسمیة معمول بھا قد تسھل من الحوار باإلضافة إلى المداوالت المحتملة فیما غن الرغم من ذلك، ثمة آل
 تجنب مثل ھذا االنسداد.  ccNSOكان من الممكن للجنة االستشاریة و/أو 

 
ب في % من مجلس اإلدارة أن السیاسة المقترحة ال تص66من خالل مجلس اإلدارة ما لم یقرر  ccNSOیتم اعتماد توصیة 

 . ICANNمصلحة 
 

وفي حالة رفض مجلس اإلدارة للتوصیة، فیجب علیھ إصدار مسوغات في بیان لمجلس اإلدارة باإلضافة إلى مناقشة 
، ینعقد مجلس ccNSOیوًما. وبعد االنتھاء من مناقشة مجلس اإلدارة /  30في غضون  ccNSOالمشكالت مع مجلس 

ccNSO  في صورة توصیة تكمیلیة-من أجل مناقشة تأكید أو تعدیل توصیة المجلس التي أصدرھا. ویتطلب التعدیل- 
 ccNSOتصویت أربعة عشر عضًوا من المجلس أو أكثر. یتطلب أقل من أربعة عشر صوتًا بالموافقة مواصلة مجلس 

 لمناقشاتھ الداخلیة إلى أن تتم الموافقة على توصیة تكمیلیة.
 

 ccNSOعلیھا، بعد إجراءات تصویت أعضاء  ccNSOویجب تقدیم توصیة تكمیلیة معتمدة من أجل تصویت أعضاء 
 . 5الموضحة سابقًا في المرحلة 

 
إلى مجلس اإلدارة. ویجوز  ccNSOوفي حالة تصویت األعضاء على التوصیات التكمیلیة، یتم تسلیم التوصیة التكمیلیة من 

قبل التصویت على التوصیة التكمیلیة المقدمة  ccNSOبمعلومات أو مشاورات إضافیة مع مجلس لمجلس اإلدارة المطالبة 
 . ccNSOمن 

 
% من مجلس اإلدارة أن السیاسات 66إلى أن یقرر أكثر من  ccNSOیعتمد مجلس اإلدارة التوصیات التكمیلیة المقدمة من 

، فال یحق لمجلس ccNSOالتوصیة التكمیلیة من إلى اآلن. وإذا رفض مجلس اإلدارة  ICANNال تصب في مصلحة 
مواصلة العمل التوصیات التكمیلیة إلى أن یعتمدھا  ccNSOاإلدارة وضع سیاسة حول المشكلة المطروحة. یجوز لمجلس 

 2مجلس اإلدارة.

                                            
، على الرغم من حل ccNSOحتى ھذا الیوم، رفض مجلس اإلدارة جزًءا من توصیة عملیة وضع السیاسات المقدمة من  2

: 2006ھذا الرفض الحقًا من خالل إجراء التوصیة التكمیلیة. راجع قرار مجلس اإلدارة، فبرایر/شباط 
en-28-02-6200-material/minutes-https://www.icann.org/resources/board 

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2006-02-28-en


 8من  6صفحة 

 
 إلى تنفیذ السیاسة. ICANNالتكمیلیة، یتم توجیھ منظمة  ccNSOإذا اعتمد مجلس اإلدارة توصیة 

 
التكمیلیة، فلن یتم تفویض مجلس اإلدارة بعد ذلك بوضع السیاسة المتعلقة  ccNSOر مجلس اإلدارة عدم قبول توصیة إذا قر

وفق عملیة وضع السیاسة في منظمة – ccNSOبالمشكلة التي تتناولھا التوصیة ویتم اإلبقاء على الوضع الراھن إلى أن تقدم 
ccNSO- س اإلدارة مقبولة.توصیة حول المشكلة التي یعتبرھا مجل 

 
 . التنفیذ7

في تنفیذ توصیات السیاسة المعتمدة. ولوضع خطة تنفیذ، تقوم منظمة  -وفقًا لتوجیھات مجلس اإلدارة- ICANNتبدأ منظمة 
ICANN  في البدایة بوضع خطة مشروع من أجل تنظیم األنشطة، وتحدید المراحل، والتواریخ المستھدفة، وفریق العمل

بجمع تفاصیل المتطلبات، مثل معاییر التقییم واألطر الزمنیة والخبرات  ICANNرد. كما تقوم منظمة ومتطلبات الموا
المخصصة الالزمة والحاجة لتعدیل الخدمات الحالیة أو إنشاء خدمات جدیدة، إلخ. ومن خالل ھذه المتطلبات، تصمم منظمة 

ICANN  وتوثّق العملیات التشغیلیة الالزمة من أجل دعم السیاسة الجدیدة.  كما یتم كذلك وضع خطة اتصال خارجي، بما في
ذلك تسلیم أیة إشعارات قانونیة الزمة إلى كیانات المجتمع، بما یضمن علم وإلمام األطراف المتأثرة بتواریخ سریان السیاسة، 

نشر وتعمیم التغییرات التي تمت على السیاسة إلى األطراف المعنیة باإلضافة  جلووضع مواد تعلیمیة وتوعیة الزمة من أ
 إلى المجتمع األوسع، إذا كان ذلك مناسبًا.

 
 . االستمراریة8

إجراءات التشغیل القیاسیة، وفي حالة انطباقھا على السیاسة فتقوم بوضع مؤشرات من أجل مراقبة  ICANNتتبع منظمة 
 أیة إجراءات الزمة من أجل االلتزام بمتطلبات السیاسة.  األداء المتوقع، وتضع
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 ccNSOالملحق "أ": قواعد تطبیق عملیة وضع السیاسات في 
 
التي تكون أعضاء في  ccTLD، توثر السیاسة فقط على نطاقات ccTLDإلى حد تأثیر السیاسات على مدیري نطاقات  

على تطبیق تلك  ICANN، فإن قدرة ICANNولمدة عضویتھم فیھا فقط.  وإلى حد توجیھ أي سیاسة إلى ccNSOمنظمة 
 تظل غیر واضحة وال تزال محل جدال. ccNSOغیر األعضاء في  TLDالسیاسة على نطاقات 

 
، أو أن ccTLD باإلضافة إلى ذلك، ال یجوز أن تتعارض عملیات وضع السیاسات مع القوانین المنطبقة على مدیر نطاق

تتعارض مع السیاسات العامة المحلیة، أو التقالید أو الدین من أي عضو، كما أن عدم تنفیذ السیاسة ال یكون عائقًا أمام تنفیذ 
السعي من أجل  ccNSOنظام أسماء النطاقات أو القدرة على تشغیلھ على مختلف النظم. وعلى الرغم من ذلك، یجوز لعضو 

 بأن: ccNSOذلك من خالل تقدیم إعالن إلى مجلس الحصول على إعفاء و
 

)i(  غیر المتجسدة في القانون) تنفیذ السیاسة سوف یقتضي من العضو مخالفة العادات أو الدین أو السیاسة العامة
 الداخلیة) ICANN(ي) من لوائح 10.4المعمول بھ والمشار إلیھ في البند 

 
)ii(  وأن عدم تنفیذ السیاسة لن یعیق عملیاتDNS قدرة على تشغیلھ على مختلف النظم، مع تقدیم أسباب تفصیلیة وال

 تدعم بیاناتھ.
 

 ccNSO. وإذا كان ھناك إجماع مجلس ccNSOرًدا على البیان الذي قدمھ عضو  ccNSOوبعد المراجعة، یقدم مجلس 
، ccNSOجلس عضًوا أو أكثر من أعضاء م 14على عدم الموافقة على اإلعالن، وھو ما قد یظھر من خالل تصویت 

على اإلعالن وأسباب عدم الموافقة. وخالف ذلك، فیجب أن ینص  ccNSOفیتعین أن ینص الرد على عدم موافقة مجلس 
 على البیان. ccNSOالرد على موافقة مجلس 

 
بمراجعة الموقف مرة أخرى بعد فترة ستة شھور. وفي  ccNSO، فیلتزم مجلس ccNSOوفي حالة عدم موافقة مجلس 
 نتائج فیما یخص: ccNSOنھایة تلك الفترة، یقدم مجلس 

)A(  ھل تنفیذ أعضاءccNSO  غیر المتجسدة) للسیاسة یقتضي من العضو مخالفة العادات أو الدین أو السیاسة العامة
 الداخلیة) ICANNئح (ي) من لوا10.4في القانون المعمول بھ والمشار إلیھ في البند 

 
)B(  ھل عدم تنفیذ السیاسة سیعیق عملیاتDNS  والقدرة على تشغیلھ على مختلف النظم. وبالتوصل إلى أیة معطیات

عضًوا  14العمل باإلجماع، وھو ما یمكن بیانھ من خالل تصویت  ccNSOتتعارض مع اإلعالن، یتابع مجلس 
 .ccNSOأو أكثر من أعضاء مجلس 

 
 لم یتم استخدام ھذه اإلجراءات قط.  ccNSOإنشاء منظمة دعم أسماء رموز البلدان علًما بأنھ منذ 
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https://ccnso.icann.org/about/guidelines-working-groups-30mar16-en.pdf 
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