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 خالصة
مجموعة من التحسینات المقترحة على مساءلة  ICANN، وضعت مجموعة عمل مكونة من أعضاء مجتمع 2014منذ دیسمبر  01

ICANN  أمام مجتمع اإلنترنت العالمي. ویجري اآلن توزیع ھذا المستند من أجل النظر في المنظمات الست القائمة على وضع المیثاق
 لمجموعة العمل واعتمادھا.

اج لمجتمع اإلنترنت العالمي، مما یعكس استنت IANAیعتبر ھذا الجھد جزًءا ال یتجزأ من انتقال إشراف الوالیات المتحدة على وظائف  02
كان ضرورًیا في غیاب مساندة المساءلة التي قدمتھا العالقة التعاقدیة  ICANNبأن إدخال تحسینات على مساءلة  ICANNمجتمع 

التاریخیة مع الحكومة األمیركیة. لم یتم وضع تحسینات المساءلة المنصوص علیھا في ھذه الوثیقة لتغییر نموذج المصلحة المتعدد لھیئة 
واألسماء الُمخصصة ألصحاب، وطبیعة نموذج األدنى نحو األعلى لوضع السیاسات وكذلك لم یتم وضعھ لتبدیل عملیات  اإلنترنت لألرقام

 ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة الیومیة بشكل كبیر. 
مع الھیاكل والمجموعات  وفیما یلي توضیح للعناصر الرئیسیة في ھذا المقترح، مدعوم بملحقات ومرفقات إضافیة. جنًبا إلى جنب 03

الموجودة لدى ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة، فإن تحسینات المساءلة ھذه سوف تضمن أن ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء 
 الُمخصصة ال تزال تخضع للمساءلة أمام مجتمع اإلنترنت العالمي. 

إلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة یحدد ما تفعلھ ھیئة اإلنترنت لألرقام الخاص بالالئحة الداخلیة لھیئة ا بیان المھمة المنقح •
 واألسماء الُمخصصة. یوضح ھذا البیان ھذه المھمة ولكنھ ال یغیر المھمة التاریخیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة. 

الصالحیة لضمان أن ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المحسنة وعملیة اإلصالح ذات النطاق األوسع و عملیة المراجعة المستقلة •
 الُمخصصة سوف تظل في إطار مھمتھا.

التي یمكن إنفاذھا عند لم تحقق الطرق المعتادة للمناقشة والحوار إجماًعا بشكل  ICANNالمحددة الجدیدة لمجتمع  الصالحیات •
ال بما في ذلك الصالحیات الخاصة بما یلي:  فعَّ

o  رفض میزانیاتICANN  أو میزانیاتIANA .أو الخطط اإلستراتیجیة/التشغیلیة 
o  رفض التغییرات المقترحة على اللوائح الداخلیة القیاسیة لمؤسسةICANN. 
o  الموافقة على التغییرات التي تجرى على اللوائح الداخلیة األساسیة، والنظام األساسي وبیعICANN  أو تصرفاھا

 اآلخر في جمیع أو معظم أصولھا.
o ة مدیر مجلس إدارة إقالICANN  .مفرد 
o .استعادة مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل 
o تقبل نتائج التحكیم الدولي). في أي محكمة ملزمة ونافذة إطالق عملیة المراجعة المستقلة، (تكون قرارات اللجنة 
o  رفض قرارات مجلس إدارةICANN  المتعلقة بمراجعة وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفیذ عملیة ،

 ما بعد النقل. IANAفصل 
o  حقوق االطالع والتحري 

 عملیة مراجعة مستقلة للمجتمع كآلیة إنفاذ باإلضافة إلى إجراء المجلس أو إغفالھ.  •
. المشاركة والتصعیدل عملیات كل ھذه الصالحیات المجتمعیة ال یمكن ممارستھا إال بعد مناقشات ومناظرات مجتمعیة مستفیضة من خال 04

 توفر عملیة التصعید العدید من الفرص لتسویة الخالفات بین األطراف قبل أن تكون اإلجراءات الرسمیة الزمة.
 وسیتم دعم عناصر المساءلة الواردة أعاله من خالل:  05

بناًء على آلیة قانونیة بسیطة من تمع مخول مجإضافات على اللوائح الداخلیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة إلنشاء  •
شأنھا أن تتصرف بناًء على تعلیمات من مجموعات أصحاب المصلحة بھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة لممارسة 
ذا لزم صالحیات المجتمع. یتم منح المجتمع المخول من وضع معیَّن (دور ممیز في القانون) ولھ مكانة لفرض صالحیات المجتمع إ

 األمر.
 اللوائح الداخلیة األساسیةالعناصر األساسیة للوثائق الحاكمة بھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة، بما في ذلك عقد التأسیس و •

والتي ال یمكن تغییرھا إال باتفاق بین مجتمع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ومجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام 
 واألسماء الُمخصصة.

 باإلضافة إلى ذلك، تشمل التغییرات المقترحة ما یلي: 06
 في اللوائح الداخلیة.  لحقوق اإلنسان ICANNاحترام إقرار  •
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مع وزارة التجارة األمریكیة في اللوائح  2009 تأكید التزاماتدمج التزامات ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بموجب  •
 القتضاء.الداخلیة، عند ا

 .ICANNبالنسبة لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة التابعة لـ تحسین معاییر المساءلة والتنوع  •
التي ال یجب العمل بھا أو االلتزام بھا  2016التزام بمناقشة إدخال تحسینات إضافیة على المساءلة وتعزیزات أوسع للمساءلة في عام  •

 ویشمل ذلك ما یلي: . IANAقبل عملیة نقل دور اإلشراف على 
o  األخذ في االعتبار إدخال تحسینات على معاییرICANN .لغرض التنوع على كافة المستویات 
o  المزید من التعزیزات على مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة التابعة لـICANN  باإلضافة إلى فریق عمل

ICANN. 
o  تحسین شفافیةICANN معلومات الموثقة (فیما یخص سیاسة اإلفصاح عن الDIDP المتبعة في (ICANN وعملیات ،

 التفاعل مع الحكومات وسیاسة فضح كل ما ھو سلبي ومداوالت مجلس اإلدارة.
o  وضع وتوضیح إطار عمل تفسیر اللتزامICANN .بحقوق اإلنسان في الالئحة الداخلیة 
o ملیات تسویة المنازعات.تناول المسائل المرتكزة على االختصاص القضائي الساري على العقود وع 
o  النظر في إدخال تعزیزات على دور ووظیفة محقق شكاوىICANN. 

 ، فقد قامت مجموعة العمل بما یلي:ICANNولوضع ھذه التوصیات الخاصة بھدف تحسین مساءلة  07
اعتمدت على االقتراحات والمقترحات المطروحة داخل مجموعة العمل ومن جانب مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین لإلنترنت  •

 األوسع. 
أجرت ثالث فترات تعلیق عام بھدف جمع التعقیبات حول المسودات السابقة وناقشت تكرار توصیاتھا في جمیع أنحاء العالم في  •

 قام واألسماء الُمخصصة ومن خالل الندوات عبر اإلنترنت.اجتماعات ھیئة اإلنترنت لألر
من أجل تقییم مدى قوة تلك اآللیات ضد السیناریوھات  ICANNأجرت "اختبار إجھاد" صارم آللیات المساءلة الحالیة والمقترحة لـ  •

 التي قد تواجھھا المؤسسة. 
 للتحسینات المقترحة للمساءلة. شاركت في شركتین قانونیتین خارجیتین لضمان الموثوقیة القانونیة •
والالزمة لتلبیة االحتیاجات األساسیة للمجتمع، حسب المطلوب لنقل دور  ICANNقدمت الحد األدنى من التحسینات على مساءلة  •

 .IANAاإلشراف على 
 لمجتمع أسماء النطاقات. IANAتلبیة متطلبات المجموعة التي وضعت مقترح نقل دور اإلشراف على  •
 .IANAطلبات وكالة االتصاالت والمعلومات الوطنیة األمریكیة الخاصة بنقل دور اإلشراف على تلبیة مت •

تتضمن كل توصیة من التوصیات االثنى عشر ملحًقا مقابالً لھا یتضمن تفاصیل إضافیة بما في ذلك ملخص وتوصیات مجموعة العمل  08
"، 1عن "المسودة الثالثة للمقترح بشأن توصیات مسار العمل  وشرح تفصیلي للتوصیات، والتغییرات 1المساءلة،-عبر المجتمعات

وكیفیة  2اإلشراف-باإلضافة إلى اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة، وكیفیة تلبیة التوصیة لمتطلبات مجموعة عمل المجتمعات
 . NTIAتناول التوصیة لمعاییر 

توثیق اإلجماع (بما في ذلك وجھات نظر األقلیة) یمكن العثور على تقاریر األقلیة في الملحق "أ": مالحظة: 09

                                            

 ICANNمجموعة عمل المجتمع البیني المعنیة بتحسین المساءلة داخل منظمة  1
 بشأن الوظائف المرتبطة بالتسمیة IANAمجموعة عمل المجتمع البیني المعنیة بتطویر اقتراح نقل المسؤولیة اإلشرافیة لـ  2
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 الخلفیة
الوظائف األساسیة ) األمریكیة عن نیتھا نقل إشرافھا على NTIAأعلنت اإلدارة القومیة لالتصاالت والمعلومات ( 2014مارس  14في  10

یة لالتصاالت إلى مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین العالمي. طلبت اإلدارة الوطنیة األمریك )IANAلھیئة أرقام اإلنترنت المخصصة (
 عقد مناقشة شاملة وعالمیة لتحدید عملیة لنقل اإلشراف على ھذه الوظائف إلى مجتمع اإلنترنت.  ICANNمن  NTIAوالمعلومات 

مع تقدیر  - ICANNوخالل المناقشات األولیة بشأن كیفیة المضي قدًما في عملیة االنتقال، أثار مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین لدى  11
مخاوف بشأن تأثیر النقل على  - IANAكجزء من دور اإلشراف الذي تقوم بھ في وظائف  NTIAمان التي توفرھا إدارة شبكة األ
 . ICANNمساءلة 

وتعزیزھا كجزء أساسي من عملیة النقل. ونتیجة  ICANNإجراء مراجعة آللیات مساءلة  ICANNولتناول ھذه المخاوف، طلب مجتمع  12
). ینقسم عمل مجموعة ICANNالمساءلة (مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة -لمجتمعات المتعددةلذلك، اجتمعت مجموعة عمل ا

 المساءلة إلى مسارین اثنین:-عمل المجتمعات المتعددة

 

التي یجب أن تكون ساریة ومفعلة أو  ICANNیركز على اآللیات التي تعزز من مساءلة  :1مسار العمل  13
 .IANAإلطار الزمني لعملیة نقل إشراف ھناك التزام بھا في حدود ا

 

: یركز على التعامل مع موضوعات المساءلة والذي یمكن تمدید إطار زمني خاص بوضع 2مسار العمل  14
 .IANAالحلول والتنفیذ الكامل لھا لما یتجاوز عملیة نقل إشراف 

 

في مسار  IANAیمكن التعامل مع أي من بنود إجماع أخرى غیر مطلوبة لتصبح ساریة في اإلطار الزمني لنقل دور اإلشراف على  15
بشكل مالئم، حتى وإن قدر لھا أن تجابھ بمقاومة من إدارة  2لإلنفاذ تنفیذ بنود مسار العمل  1. ھناك آلیات في مسار العمل 2العمل 

ICANN .أو غیرھا 
، مع بعض اإلشارات إلى األنشطة ذات الصلة التي ھي 1لعمل الموثق في مسودة االقتراح ھذه في المقام األول على مسار العمل یركز ا 16

 .2جزء من اختصاص مسار العمل 

https://www.icann.org/en/system/files/files/functions-basics-07apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/functions-basics-07apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/functions-basics-07apr14-en.pdf
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 الشروط
 مجموعة العمل عبر المجتمعات للمساءلة عند وضع توصیاتھا.یقدم ھذا القسم نظرة عامة على المتطلبات التي یجب أن تلبیھا  17
 

 NTIAمتطلبات  18
"بإجراء عملیة ألصحاب المصالح المتعددة لوضع خطة لنقل دور اإلشراف الذي تتواله  ICANNأن تقوم  NTIAإدارة  طالبتْ لقد  19

أنھ ینبغي على مقترح النقل أن  NTIAوإدارة منطقة الجذر ذات الصلة. وحددت إدارة  IANAالحكومة األمریكیة" فیما یتعلق بوظائف 
 یحظى بدعم واسع من المجتمع وأن یحقق المبادئ التالیة: 

 یز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.دعم وتعز •

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  •

 .IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  •

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. •

 أیًضا أنھا لن تقبل مقترًحا باستبدال دورھا بحل تقوده الحكومات أو حل تقوده منظمة حكومیة دولیة.  NTIAكما حددت  20
المساءلة الطریقة التي تعاملت بھا مع مجتمع -أیًضا أن یوثق مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة NTIAإضافة إلى ذلك، تشترط  21

 تي راعتھا عند وضع مقترحھا وكیفیة اختبارھا لھا.أصحاب المصالح المتعددین، وما ھي الخیارات ال
 المساءلة لھذه المتطلبات.-حول تفاصیل كیفیة تلبیة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة NTIA: متطلبات 14الرجاء الرجوع إلى الملحق  22

 

 اإلشراف-متطلبات مجموعة عمل المجتمعات 23
)، ICG(مجوعة  IANAاف إلى مجموعة تنسیق نقل اإلشراف على اإلشر-في خطاب اإلحالة لخطة نقل مجموعة عمل المجتمعات 24

المساءلة -اإلشراف إلى ما یلي بخصوص تبعیات الخطة على أعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-أشارت مجموعة عمل المجتمعات
 رًدا على إصدار سابق من ھذه الوثیقة:

 والتي اقترحتھا ICANNروطة صراحة على تنفیذ آلیات مساءلة من مستوى اإلشراف بشكل كبیر وھي مش-"تعتمد مجموعة عمل المجتمعات 25
المساءلة). قام الرؤساء المشاركون في -(مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICANNمجموعة عمل المجتمعات المتعددة لتعزیز مساءلة 

 اإلشراف-جھودھم وتثق مجموعة عمل المجتمعات المساءلة بتنسیق-اإلشراف ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة-مجموعة عمل المجتمعات
في حالة تنفیذھا حسب ما ھو متصور، سوف تفي  1المساءلة الخاصة بمسار العمل -من أن توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

المساءلة. وفي حالة عدم تنفیذ -اإلشراف في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-بالمتطلبات التي أشارت إلیھا مجموعة عمل المجتمعات
 اإلشراف، فسوف یكون ذلك بحاجة لمراجعة".-ءلة ذات المستوى حسب ما أوضحت مجموعة عمل المجتمعاتأي عنصر في آلیات المسا

من  21 - 20المساءلة في الصفحات -اإلشراف لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة-وفیما یلي تفصیل متطلبات مجموعة عمل المجتمعات 26
الصادرة من مجموعة عمل  1. وتعالج مقترحات مسار العمل 2015و یونی 25اإلشراف الصادر في -مقترح مجموعة عمل المجتمعات

 المساءلة كل ھذه الشروط. -المجتمعات المتعددة
 والمتطلبات كما یلي: 27

 ICANNموازنة  .1
 ICANNآلیات تخویل المجتمع ومجلس إدارة  .2
 IANAعملیة فصل ومراجعة وظائف  .3
 اللجنة الدائمة للعمالء .4
 آلیات الطعون .5
 ي مرحلة ما بعد النقل) فIANA )PTIإدارة  .6
 اللوائح الداخلیة األساسیة .7

اإلشراف للحصول على تفاصیل حول كیفیة تلبیة مجموعة عمل -: متطلبات مجموعة عمل المجتمعات13برجاء الرجوع إلى الملحق  28
 المساءلة لھذه المتطلبات.-المجتمعات المتعددة

http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
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-وتوصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددةنتائج 
 المساءلة 

 : 1المساءلة المتعلقة بمسار العمل -یقدم ھذا القسم نظرة عامة على نتائج وتوصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 29
 

 إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحیات المجتمعیة  :1التوصیة رقم  30

 تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ :2التوصیة رقم  31

 اللوائح الداخلیة القیاسیة، واللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس :3التوصیة رقم  32

 : صالحیات المجتمع الجدید السبعICANNضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في  :4التوصیة رقم  33

 وقیمھا الجوھریة ICANNجوانب مھمة والتزامات تغییر  :5التوصیة رقم  34

 باحترام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا أثناء تنفذ مھمتھا  ICANNإعادة التأكید على التزام  :6التوصیة رقم  35

 ICANNتقویة عملیة المراجعة المستقلة الخاصة بـ  :7التوصیة رقم  36

 دة النظرالخاصة بطلب إعاICANNتحسین عملیة  التوصیة رقم :  37

 الداخلیة ICANNدمج تأكید االلتزامات في لوائح  :9التوصیة رقم  38

 تعزیز مساءلة المنظمات الدعم واللجان االستشاریة  :10التوصیة رقم  39

 )18التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة (اختبار اإلجھاد  :11التوصیة رقم  40

 2زید من أعمال المساءلة في مسار العمل االلتزام بم :12التوصیة رقم  41

 

 مالحظة:  42
 المساءلة والتغییرات من "مسودة المقترح-الصیاغة الموجودة في قسم الملخص وتوصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •

 إجماع من" من التوصیات منسوخة من المالحق المقابلة لھا والتي تم اعتمادھا كمواقف 1الثالثة على توصیات مسار العمل 
  المساءلة. لم یتم تغییر أي شيء سوى الصیاغة لكي تستوعب بنیة التقریر الرئیسي.-جانب مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

الداخلیة قائمة على المفاھیم في ھذه المرحلة. وسوف  ICANNفالصیاغة المقترحة في التوصیات الخاصة بمراجعات لوائح  •
 بوضع الصیاغة  ICANNالمساءلة والفریق القانوني لـ-ي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددةیقوم المستشار القانوني الخارج

 النھائیة لھذه المراجعات على بنود التأسیس واللوائح الداخلیة (اللوائح الداخلیة األساسیة واللوائح الداخلیة القیاسیة).
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 المجتمعیة : إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحیات 1التوصیة رقم 

 خالصة 43
)، ICANNبموجب القوانین المعمول بھا في والیة كالیفورنیا والالئحة الداخلیة الحالیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ( 44

 .ICANNالمسئولیة النھائیة عن األنشطة واألمور الخاصة بـ  ICANNیتحمل مجلس إدارة 

، فإن مجموعة عمل المجتمعات ICANN) كھیئة إنفاذ معترف بھا على NTIAالمعلومات (وبعد إقصاء اإلدارة الوطنیة لالتصاالت و 45
المساءلة تتطلب طریقة جدیدة لضمان القدرة على دعم القرارات التي تصدر عن آلیات مساءلة المجتمع، بما في ذلك المواقف -المتعددة

 على النتائج. ICANNالتي قد یعترض فیھا مجلس إدارة 

المساءلة بإنشاء كیان جدید یعمل وفًقا لتوجیھات مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین من أجل -توصى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 46
ممارسة وإنفاذ صالحیات المجتمع. وسوف یتخذ ھذا الكیان شكل المؤسسة الفردیة القائمة في والیة كالیفورنیا وسوف یتم إعطاؤه دور 

وسوف تكون لھ القدرة على إنفاذ صالحیات المجتمع بشكل مباشر أو غیر مباشر. وسوف تتم  ICANNجلس إدارة "المصمم الفردي" لم
 اإلشارة إلى ھذا الكیان باسم "المجتمع صاحب الصالحیات."

مجلس إدارة  ووفًقا لما ھو مسموح بھ بموجب قانون والیة كالیفورنیا، تكون للكیان الصالحیة النظامیة المتمثلة في تعیین أعضاء 47
ICANN  باإلضافة إلى إقالتھ بموجب الصالحیة النظامیة (سواء كان عضًوا فرًدا في مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة بالكامل). أما

بالنسبة للصالحیات األخرى، مثل صالحیة رفض أو الموافقة على التعدیالت التي تجرى على النظام األساسي واللوائح الداخلیة، فیجوز 
 ھا إلى المجتمع صاحب الصالحیات.توفیر

المساءلة على أن صالحیاتھا النظامیة سوف تكون محدودة وفًقا لم ھو مشار إلیھ أعاله، وأن -وتوافق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 48
 ھذا أمر كاٍف بالنظر إلى ما یلي:

احب الصالحیات فقط تعدیلھا بالتضامن فیما والمجتمع ص ICANNصیاغة "اللوائح الداخلیة األساسیة" التي یمكن إلدارة مجلس  •
 بینھما.

 كلوائح داخلیة أساسیة. 1ُتشّكل كافة آلیات المساءلة لمسار العمل  •

 منح حق االطالع إلى "المشاركین أصحاب القرار" في المجتمع صاحب الصالحیات. •

 یتم منح حق التحري إلى المشاركین أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحیات. •

: تخویل المجتمع من 2واإلجراءات الخاصة باستخدام المجتمع صاحب الصالحیات ألي من صالحیات المجتمع مبّینة في التوصیة رقم  49
 خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.

 

 المساءلة -توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 50
كیان یعمل بناًء على توجیھات المجتمع من أجل ممارسة وتطبیق صالحیات المساءلة بإنشاء -توصى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 51

 المجتمع:

وسوف یتخذ ھذا الكیان شكل المؤسسة الفردیة القائمة في والیة كالیفورنیا وسوف یتم إعطاؤه دور "المصمم الفردي" لمجلس  •
غیر مباشر. وستتم اإلشارة إلى ھذه الجھة  وسوف تكون لھ القدرة على إنفاذ صالحیات المجتمع بشكل مباشر أو ICANNإدارة 

 باسم المجتمع صاحب الصالحیات.

) المشاركة، AC) واللجان االستشاریة (SOوسوف یتصرف المجتمع صاحب الصالحیات حسب توجیھات منظمات الدعم ( •
 وسوف تتم اإلشارة إلیھم بلفظ المشاركین أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحیات.

األساسیة، باإلضافة إلى أحكام  ICANNالمجتمع صاحب الصالحیات والقواعد التي یدار من خاللھا في لوائح  یتم إدراج •
: اللوائح 3لضمان عدم القدرة على تغییر المجتمع صاحب الصالحیات أو استبعاده دون موافقتھ الخاصة (راجع التوصیة رقم 

 د التأسیس).الداخلیة القیاسیة، واللوائح الداخلیة األساسیة وعق

یتم تعدیل النظام األساسي بحیث یوضح أن المصلحة العامة العالمیة سوف تتحدد من خالل عملیة شاملة ومتكاملة ألصحاب  •
 المصلحة المتعددین.
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 الداخلیة: ICANNالمساءلة بتضمین ما یلي في لوائح -باإلضافة إلى ذلك، توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 52

إلى المشاركین أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحیات لالطالع والفحص وفًقا لما ھو موضح في والحق الممنوح  •
، على الرغم من أن ھذه اإلشارة الرمزیة الخاصة لن یتم ذكرھا في 6333قانون الشركات المعمول بھ في والیة كالیفورنیا 

 الالئحة الداخلیة.

یة التدقیق التالیة: عند اجتماع ثالثة من المشاركین أصحاب القرارات في المجتمع الحق في التحري، والذي یشمل اعتماد عمل •
 ICANN، تظل ICANNصاحب الصالحیات من أجل تعریف مشكلة محددة في االحتیال أو اإلساءة الجسیمة إلدارة موارد 

یتم نشر تقریر التدقیق أمام جھة خارجیة مستقلة في تنفیذ عملیة تدقیق خاصة من أجل التحري عن تلك المشكلة. وسوف 
 بالنظر في توصیات ونتائج ذلك التقریر. ICANNالجمھور، وسوف تتم مطالبة مجلس إدارة 

) التي تعمل بصفتھا أحد المشاركین أصحاب القرارات: في حالة GACوفیما یلي القیود المرتبطة باللجنة االستشاریة الحكومیة ( •
حب قرار في المجتمع صاحب الصالحیات، فقد ال تشارك بصفتھا أحد صناع المشاركة بصفتھا مشارك صا GACاختیار 

 ICANNالقرارات في ممارسة المجتمع صاحب الصالحیات إلحدى صالحیات المجتمع المتمثلة في رفض تنفیذ مجلس إدارة 
 "). GAC(والمشار إلیھا بلفظ "حصة  GACلنصیحة إجماع من 

الحق في المشاركة في المجتمع صاحب الصالحیات بصفة استشاریة في كافة الجوانب  GACوفي تلك الحاالت، سوف یظل لـ 
األخرى من عملیة التصعید، لكن لن یتم احتساب وجھات نظرھا في مقابل العتبات الالزمة من أجل البدء في مؤتمر ھاتفي، أو 

  عقد منتدى للمجتمع أو ممارسة صالحیة المجتمع.

من أجل محاولة التوصل إلى حل مقبول لدى  GACالفرید بالعمل مع  ICANNلس إدارة بالتزام مج GACوتحتفظ حصة 
: التزامات مجلس اإلدارة 11وفًقا لما ھو محدد في التوصیة رقم  -المدعومة باإلجماع  GACالطرفین بالنسبة لتنفیذ نصیحة 

حیة المجتمع صاحب الصالحیات في رفض تلك ) مع حمایة صال18بشأن مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة (اختبار اإلجھاد 
 القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة.

 

 ' 1التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  53
مؤكدة، من خالل التركیز على  ICANNالنظام والقیود فیما یخص الحق في االطالع على الدفاتر والسجالت المحاسبیة لـ  •

 وحقوق االطالع. DIDPن الفارق فیما بی

 حقوق االطالع المضافة للسجالت والدفاتر المحاسبیة ومحاضر االجتماع استناًدا إلى عتبة مشارك من أصحاب القرارات واحد. •

فیما یخص حق التحري (عملیات التدقیق)، استناًدا إلى المشاركین  ICANNطرحت مقترًحا إضافًیا من جانب مجلس إدارة  •
 لثالثة في عتبة المجتمع صاحب الصالحیات. أصحاب القرارات ا

 تأكید التوجیھ بالتنفیذ تجنًبا لدعاوى إساءة االستخدام.  •

 ". GACبإنشاء "حصة  11طالبت تسویة حول التوصیة رقم  •

 

 الملحقات ذات الصلة 54
 : إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحیات المجتمعیة1تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 01الملحق  •
 : اللوائح الداخلیة القیاسیة، واللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس 3تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 03الملحق  •
: صالحیات المجتمع ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في 4تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 04الملحق  •

 الجدید السبع
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 اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ: تخویل المجتمع من خالل 2التوصیة رقم 

 خالصة 55
 المشاركة 56
الیوم على التشاور طوعاً مع مجتمع أصحاب المصلحة  ICANNیعمل مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة  57

 ICANNالداخلیة. ویستخدم مجلس إدارة  ICANNالمتعددین حول قرارات متنوعة تتضمن المیزانیة السنویة والتغییرات على لوائح 
آلیات لتجمیع المالحظات مثل المشاورة العامة وجلسات المعلومات لتقدیر دعم المجتمع و/أو تحدید المسائل المتعلقة بالموضوع. ویشار 

 إلى آلیات المشاورة ھذه باسم "عملیة المشاركة." 
في  ICANNتم تشكیل عملیات المشاركة بالنسبة إلجراء محددة لمجلس إدارة المساءلة بأن ی-وتوصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 58

في ھذه العملیات طوعاً الیوم، ستفرض ھذه التوصیة على  ICANNاللوائح الداخلیة األساسیة. وعلى الرغم من مشاركة مجلس إدارة 
ملیة استشارة عامة كاملة تتوافق مع قواعد رسمیاً إجراء عملیة مشاركة مكثفة (بما في ذلك على األقل، ع ICANNمجلس إدارة 

ICANN :لالستشارات العامة) قبل اتخاذ إجراء في أي من األمور التالیة 

 .ICANNاعتماد الخطة الخمسیة اإلستراتیجیة لھیئة  •

 .ICANNاعتماد الخطة الخمسیة التشغیلیة لھیئة  •

 .ICANNاعتماد الخطة التشغیلیة السنویة والمیزانیة لھیئة  •

 ).IANAاد میزانیة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (اعتم •

أو أیة تصرفات أخرى  ICANNاعتماد أیة تعدیالت على اللوائح الداخلیة القیاسیة أو األساسیة أو بنود التأسیس، أو اعتماد بیع  •
 .ICANNلكل أو إلى حد كبیر لكل أصول 

، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفیذ أیة عملیة فصل IANAائف المتعلقة بمراجعة وظ ICANNاتخاذ قرارات مجلس إدارة  •
 ).PTIأو ( IANAمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

والمجتمع بعد عملیة المشاركة، فإن المجتمع المخّول (كما ھو معرف في التوصیة  ICANNفي حال تقرر أنھ ثمة تباین بین مجلس إدارة  59
 ت المجتمع) قد یقرر استخدام صالحیة المجتمع بعد استكمال "عملیة التصعید" المناسبة.: إنشاء مجتمع مخّول إلنفاذ صالحیا1رقم 

 وقد یبدأ المجتمع المخّول عملیة تصعید من أجل: 60

رفض خطة إستراتیجیة لخمس سنوات مالیة، أو الخطة التشغیلیة لخمس سنوات مالیة، أو المیزانیة والخطة التشغیلیة السنویة، أو  •
 .IANAمیزانیة وظائف 

 .ICANNرفض التغییر على معاییر اللوائح الداخلیة في  •

أو أیة تصرفات أخرى لكل أو إلى  ICANNاعتماد تغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة و/أو بنود التأسیس، و/أو اعتماد بیع  •
 .ICANNحد كبیر لكل أصول 

 مفرد. ICANNإقالة مدیر مجلس إدارة  •

 نترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل.استعادة مجلس إدارة ھیئة اإل •

) وملزمة للمجتمع، حیث أن قرار لجنة قابل للتنفیذ في أیة محكمة تعترف بنتائج التحكیم IRPبدء عملیة مراجعة مستقلة ( •
حدیث بإعادة النظر في قرار أو إجراء/عدم إجراء  ICANNالدولي، أو طلب إعادة اعتبار غیر ملزم، حیث یلتزم مجلس إدارة 

 أو العاملون فیھا. ICANNقام بھ مجلس 

، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفیذ أیة عملیة فصل المتعلقة بمرحلة IANAمتعلق بمراجعات وظائف  ICANNرفض قرار لمجلس إدارة  61
 ).PTIأو ( IANAما بعد انتقال 

 
 التصعید  62
 وقد تختلف عملیة التصعید، بشكل كبیر أحیاناً، من صالحیة مجتمع إلى أخرى.  63
إحدى أكثر الصیغ توحیداً لعملیة التصعید مطلوبة لكافة صالحیات المجتمع من أجل "رفض"، أو إقالة لجنة ترشیح مفردة لمجلس إدارة  64

 معّین أو إقالة مجلس اإلدارة. 
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 التالیة: وتتألف عملیة التصعید ھذه من الخطوات •

) والتي تعتبر مشاركاً تقریریاً في المجتمع المخّول (راجع AC) أو لجنة استشاریة (SOیقدم الفرد التماساً في منظمة داعمة ( .1
 : إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحیات المجتمعیة).1التوصیة رقم 

 ة، سیمضي إلى الخطوة التالیة. إذا تم اعتماد االلتماس من طرف تلك المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاری •

 وإذا لم یتم اعتماد االلتماس من طرف تلك المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة، یتم إنھاء عملیة التصعید. •

تتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي وافقت على االلتماس، مع المشاركین التقریریین اآلخرین لتطلب منھم دعم  .2
 . االلتماس

یجب أن تدعم منظمة داعمة و/أو لجنة استشاریة واحدة إضافیة على األقل االلتماس (اثنین على األقل أو، من أجل  •
 إقالة مجلس اإلدارة، ثالثة) لتنظیم منتدى للمجتمع لمناقشة الموضوع. 

o .وإذا لم تتم تلبیة المستوى المطلوب، سیتم إنھاء عملیة التصعید 

o وى المطلوب، سیتم تنظیم منتدى للمجتمع لمناقشة االلتماس.أما إذا تمت تلبیة المست 

 تنظیم منتدى مفتوح للمجتمع لمدة یوم واحد أو یومان ألي من أصحاب المصلحة المھتمین بالمشاركة من المجتمع.  .3

 المنظمة الداعمة و/أو اللجنة االستشاریة المقدمة لاللتماس سوف: •

o یة المجتمع لكل المشاركین التقریریین.توزیع مبرر تفصیلي القتراح استخدام صالح 

o  تعین ممثل (ممثلین) لالتصال مع منظمات الدعم/اللجان االستشاریة لإلجابة عن األسئلة من طرف منظمات
 الدعم/اللجان االستشاریة.

o  یمكن المطالبة اختیارًیا بأن تقومICANN -بتنظیم مؤتمر ھاتفي قبل منتدى  -إذا كانت ھناك رغبة في ذلك
 تمع لصالح المجتمع لمناقشة القضیة.المج

والمجتمع المخّول من حل مسائلھم قبل أو في منتدى المجتمع، فإنھ یتم إنھاء عملیة  ICANNإذا تمكن مجلس إدارة  •
 التصعید. 

 خالف ذلك، یجب على المجتمع المخّول تحدید ما إذا كان یرغب في استخدام صالحیات المجتمع الخاصة بھ. •

 المخّول إلى استخدام صالحیة المجتمع.ینظر المجتمع  .4

وإذا لم تتم تلبیة المستوى المطلوب الستخدام صالحیة المجتمع، أو یوجد أكثر من اعتراض واحد، سیتم إنھاء عملیة  •
 التصعید.

خالف ذلك، إذا تمت تلبیة المستوى المطلوب الستخدام صالحیة المجتمع، ولم یوجد أكثر من اعتراض واحد، یقدم  •
مشورة القرار ویعطیھ توجیھات لالمتثال بھا (كما ھو موضح في اللوائح  ICANNع المخّول لمجلس إدارة المجتم

 الداخلیة األساسیة لصالحیة المجتمع ھذه).

 .ICANNیقدم المجتمع المخّول المشورة لمجلس إدارة  .5

نترنت لألرقام واألسماء إذا قرر المجتمع المخول استخدام صالحیتھ، فسوف یقدم مشورة لمجلس إدارة ھیئة اإل •
 الُمخصصة باتخاذ القرارات وتوجیھ مجلس اإلدارة التخاذ أي إجراء ضروري لالمتثال بالقرار.

 

 اإلنفاذ 65
أو فشلھ في االمتثال لقرار المجتمع المخّول باستخدام صالحیات المجتمع (أخرى غیر اتخاذ قرار إقالة  ICANNفي حالة رفض مجلس  66

بأكملھ بمقتضى الصالحیة التشریعیة للمجتمع المخّول، كما تتم مناقشتھ أسفلھ)، یجب على المجتمع  ICANNرة مدیر فردي أو مجلس إدا
 المخّول اتخاذ قرار فیما إذا كان یرغب ببدء عملیة اإلنفاذ. 

 ویمكن أن تبدأ عملیة اإلنفاذ بواحدة من طریقتین: 67

 .للمجتمع IRPقد یبدأ المجتمع المخّول الوساطة وإجراءات  •

 بأكملھ. ICANNأو قد یبدأ المجتمع المخّول عملیة تصعید إلقالة مجلس إدارة  •
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 خالف ذلك، إذا كانت ھناك حاجة لذلك، فإن نتیجة عملیة اإلنفاذ قابلة للتنفیذ في المحكمة.  وقد ینتج عن عملیة اإلنفاذ حل للقضیة. 68
 ICANNُمخّول الستخدام القوة القانونیة إلزالة أي مدیر فردي لـ أو فشل في االمتثال لقرار المجتمع ال ICANNإذا رفض مجلس إدارة  69

فیمكن للمجتمع الُمخّول معالجة ھذا الرفض بإقامة دعوى في بأكملھ (أو بتعیین المجتمع الُمخّول لمدیر)،  ICANNأو إقالة مجلس إدارة 
بدء أو إجراء عملیات إنفاذ أخرى مثل الوساطة أو عملیة المحكمة التي لھا صالحیة قضائیة؛ لیست ھناك حاجة لقیام المجتمع الُمخّول ب

 .مراجعة مستقلة إلنفاذ الصالحیة

 

 المساءلة-توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 70
إجراء عملیة مشاركة مكثفة (بما في ذلك على األقل، عملیة استشارة  ICANNإنشاء الئحة داخلیة أساسیة تفرض على مجلس إدارة  71

 لالستشارات العامة) قبل اتخاذ إجراء في أي من األمور التالیة: ICANNعامة كاملة تتوافق مع قواعد 

 .ICANNاعتماد الخطة الخمسیة اإلستراتیجیة لھیئة  •

 .ICANNاعتماد الخطة الخمسیة التشغیلیة لھیئة  •

 .ICANNخطة التشغیلیة السنویة والمیزانیة لھیئة اعتماد ال •

 . IANAاعتماد موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  •

أو أیة تصرفات أخرى  ICANNاعتماد أي تعدیل على اللوائح الداخلیة القیاسیة أو األساسیة أو بنود التأسیس، أو اعتماد بیع  •
 .ICANNلكل أو إلى حد كبیر لكل أصول 

، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفیذ أیة عملیة فصل IANAمتعلق بمراجعات وظائف  ICANNذ أي قرار لمجلس إدارة اتخا •
 ).PTIأو ( IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

 إدراج عملیات المشاركة، والتصعید، واإلنفاذ في اللوائح الداخلیة األساسیة.  72
صعید لكل صالحیة من صالحیات المجتمع: ضمان مشاركة المجتمع في عملیة عملیات الت 4مالحظة: تتضمن التوصیة رقم  •

 : صالحیات المجتمع الجدید السبع. ICANNصنع القرار في 
 

جدول: المستویات المطلوبة لعملیات التصعید واإلنفاذ المتنوعة (استناداً على أدنى حد من خمس مشاركین  73
 تقریریین في المجتمع المخّول) 

 

المستوى المطلوب لاللتماس من  صالحیات المجتمع مطلوبة؟ھل تعتبر ال
 أجل عقد منتدى مجتمعي

ھل ھناك تأیید باإلجماع لممارسة صالحیة 
 المجتمع؟

. رفض الخطة التشغیلیة/الخطة 1 74
 اإلستراتیجیة/المیزانیة المقترحة

اثنان من منظمات  75
 الدعم/اللجان االستشاریة 

من  أربعة ترفض الدعم مع عدم وجود أكثر 76
 اعتراض واحد

. اعتماد تغییر على اللوائح الداخلیة 2 77
األساسیة وبنود التأسیس، واعتماد بیع 

ICANN  أو أیة تصرفات أخرى لكل أو
 ICANNإلى حد كبیر لكل أصول 

ثالثة ترفض الدعم مع عدم وجود أكثر من  79 ال یوجد  78
 اعتراض واحد

. رفض التعدیالت على اللوائح الداخلیة 3 80
 القیاسیة

اثنان من منظمات  81
الدعم/اللجان االستشاریة، بما 
في ذلك المنظمة الداعمة التي 

قادت عملیة وضع السیاسة 
PDP  التي تتطلب تغییر

 الالئحة الداخلیة (إن وجدت)

ثالثة یدعمون الرفض، بما في ذلك المنظمة  82
الداعمة التي قادت عملیة وضع السیاسة 

PDP التي تتطلب تغییر الالئحة الداخلیة 
(إن وجدت)، مع عدم وجود أكثر من 

 اعتراض واحد
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المستوى المطلوب لاللتماس من  صالحیات المجتمع مطلوبة؟ھل تعتبر ال
 أجل عقد منتدى مجتمعي

ھل ھناك تأیید باإلجماع لممارسة صالحیة 
 المجتمع؟

أ. إقالة مدیر فردي في مجلس إدارة مرشح 4 83
من قبل منظمة داعمة أو لجنة استشاریة 

 (ومعین من طرف المجتمع المخّول)

األغلبیة ضمن المنظمة  84
الداعمة/اللجنة االستشاریة 

 التي قامت بالترشیح 

الدعوة إلى التعلیقات من كافة منظمات  85
الدعم/ اللجان االستشاریة والنظر فیھا. 

في المنظمة  3/4أغلبیة بنسبة 
الداعمة/اللجنة االستشاریة التي قامت 

 بالترشیح إلقالة مدیرھم

ب. إقالة مدیر فردي في مجلس إدارة 4 86
مرشح من قبل لجنة الترشیح (ومعین من 

 طرف المجتمع المخّول)

اثنان من منظمات  87
 الدعم/اللجان االستشاریة 

ثالثة تدعم مع عدم وجود أكثر من  88
 اعتراض واحد 

ثالثة من منظمات  90 . إقالة مجلس اإلدارة بالكامل5 89
 الدعم/اللجان االستشاریة 

أربعة تدعم مع عدم وجود أكثر من  91
  3اعتراض واحد

ملزمة  IRP. بدء عملیة مراجعة مستقلة 6 92
 أو طلب إعادة االعتبار

 

اثنان من منظمات  93
 االستشاریةالدعم/اللجان 

ثالثة یدعمون، بما في ذلك منظمة/منظمات  94
الدعم التي وافقت على التوصیات السیاسیة 

والتي تم  PDPمن عملیة وضع السیاسة 
اختبار نتیجتھا من خالل عملیة المراجعة 

(إن وجدت)، مع عدم وجود  IRPالمستقلة 
 أكثر من اعتراض واحد

 قلة یتطلب وساطة قبل بدء علمیة المراجعة المست 95

 متعلق ICANN. رفض قرار لمجلس إدارة 7 96
، بما في ذلك IANAبمراجعات وظائف 

المتعلقة اتخاذ إجراءات تنفیذ أیة عملیة فصل 
 )PTIأو ( IANAبمرحلة ما بعد انتقال 

اثنان من منظمات  97
 الدعم/اللجان االستشاریة

أربعة تدعم مع عدم وجود أكثر من  98
 اعتراض واحد

 
االستشاریة  At-Large، ولجنة ICANNمن المتوقع لدى تنفیذ المجتمع صاحب الصالحیات حالًیا أن تشارك جمیع منظمات الدعم في  99

أي، أنھم سیتم إدراجھم في  -المشاركة) في المجتمع صاحب الصالحیات  GAC(إذا ما اختارت  GACواللجنة االستشاریة الحكومیة 
 اركین التقریریین الخمسة.اللوائح الداخلیة بصفتھم المش

ي لقد تم تحدید المستویات الواردة في ھذه الوثیقة بناًء على ھذا التقییم. إذا وافق أقل من خمس من منظمات الدعم واللجان االستشاریة ف 100
ICANN دیل المستویات على أن یكونوا مشاركین تقریریین، فیمكن تعدیل ھذه المستویات المطلوبة لدعم اإلجماع. قد یتعین أیًضا تع

 لتحتوي على مزید من منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة.  ICANNالمطلوبة إذا تغیرت 
ات في حالة إنشاء (أو إزالة) منظمات داعمة /لجان استشاریة، فإن النسبة المطابقة یمكن أن یتم استخدامھا كإرشادات مفیدة لتعدیل المستوی 101

 ألن یكون ھناك قرار واع، حسب الظروف، بشأن تلك التعدیالت. إذا كان مثل ھذا التغییر سیؤثر على المطلوبة. رغم ذلك، ستكون ھناك حاجة
  القرار الواعي.قائمة المشاركین التقریریین في المجتمع المخول، فسیتبع التغییر عملیة تغییر الالئحة الداخلیة األساسیة، والتي تمكن اتخاذ مثل ھذا 

كمشارك تقریري بسبب أن المجتمع  GACالمساءلة أیًضا بأنھ في حالة حیث قد ال تشارك -ت المتعددةتوصي مجموعة عمل المجتمعا 102
اإلجماعیة مع كون المستوى المطلوب ھو  GACصاحب الصالحیات من المقترح أن یتم استخدامھ الختبار تنفیذ مجلس اإلدارة لمشورة 

 الثة مع عدم اعتراض أي أحد، مع االستثناء التالي:أربعة داعمین، فستبقى الصالحیة ساریة في حالة تأیید ث
، فإن المستوى األدنى المخفض GACإذا كانت الصالحیة التي ستتم ممارستھا تقیل مجلس اإلدارة بأكملھ بسبب تنفیذ مشورة  •

، تصرف مجلس اإلدارة بطریقة غیر متسقة GACأنھ، في تنفیذ مشورة  IRPسینطبق فقط بعد أن تجد عملیة مراجعة مستقلة 
ولم تكن لصالحھ، فإنھ ال یمكن  IRPالداخلیة. إذا قام المجتمع المخول بمثل ھذه العملیة للمراجعة المستقلة  ICANNمع لوائح 

عة المستقلة للمجتمع المخول أن یمارس صالحیتھ إلقالة مجلس اإلدارة بأكملھ فقط بناء على المسألة المقررة من عملیة المراج
IRP.لكنھ یمكنھ رغم ذلك أن یمارس تلك الصالحیة بناء على أسس أخرى . 

                                            
 المساءلة طلب خمس منظمات داعمة ولجان استشاریة، أو السماح باعتراض واحد لمنع اإلجماع.-یفضل األقلیة من مشاركي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 3
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 ' 1التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  103
الوقت الممدد لبعض خطوات التصعید استجابة للتعلیقات. حافظت على الجدول الزمني العام مماثالً عبر دمج وإزالة بعض  •

 المؤتمر الھاتفي اإللزامي).الخطوات (
جعلت من اإللزامي على الطرف المقدم لاللتماس أن یتواصل مع منظمات الدعم/اللجان االستشاریة لتبادل المعلومات ذات الصلة  •

 مجتمعیاً قبل المنتدى المجتمعي. 
من  60، الفقرة 12ن أقل (الصفحة أقرت بالتعلیقات بشأن تعدیالت المستویات المطلوبة في حالة كان عدد المشاركین التقریریی •

المسودة المقترحة الثالثة)، عبر حذف ھذا الخیار واستبدالھ بمستوى مطلوب أقل العتماد التغییرات على اللوائح الداخلیة 
لى األساسیة. وبما أن عملیة تغییر الالئحة الداخلیة األساسیة متطلب من أجل "الموافقة" ولیس خیار "رفض"، فإن ھذا سیحافظ ع

 متطلب حمایة أقوى للوائح الداخلیة األساسیة.
حددت أن استخدام النسبة المطابقة للمستویات المطلوبة كما ھو موصى بھ من طرف مجلس اإلدارة یمكن أن یتم اقتراحھ كإرشاد  •

ھذه المنظمة  في حالة إنشاء منظمات داعمة/لجان استشاریة، لكن یجب أن یكون ھناك قرار واع، حسب الظروف. إذا كانت مثل
الداعمة/اللجنة االستشاریة ستصبح مشاركاً تقریریاً في المجتمع المخول، فسیتطلب ھذا التغییر تعدیالً على اللوائح الداخلیة 

 األساسیة وسیتطلب نتیجة لذلك الموافقة من طرف المجتمع المخول. 
) بأن 18جنة االستشاریة الحكومیة (اختبار اإلجھاد : التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة الل11نفذت التسویة للتوصیة رقم  •

 مشاركاً تقریریاً. GACمتطلبات المستوى المطلوب سیتم تغییرھا إذا كانت 
 

 الملحقات ذات الصلة 104
 : تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ2تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 02الملحق  105
 : اللوائح الداخلیة القیاسیة، واللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس 3التوصیة رقم  تفاصیل بشأن – 03الملحق  106
 : صالحیات المجتمع الجدید السبعICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في 4تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 04الملحق  107

 

 الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس: اللوائح الداخلیة القیاسیة، واللوائح 3التوصیة رقم 

 خالصة 108
 ) حالیاً آلیة فردیة للتعدیل.ICANNتمتلك اللوائح الداخلیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ( 109

 .ICANNثلثي أصوات مدراء مجلس إدارة  2/3الداخلیة من خالل  ICANNیمكن تغییر لوائح  •

مشاورة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین أو الجمھور األوسع قبل تعدیل اللوائح  ICANNال یفترض من مجلس إدارة  •
 الداخلیة، إال أنھ قام بذلك طوعاً حتى ھذه اللحظة.

الداخلیة إما إلى "لوائح داخلیة أساسیة" أو  ICANNالمساءلة بتصنیف كل الئحة من لوائح -توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 110
 اسیة" حیث ستكون اللوائح الداخلیة األساسیة أكثر صعوبة في التغییر. "لوائح داخلیة قی

 المساءلة تحدیداً على أن:-توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 111

 الداخلیة، األساسي والمعیاري على حد سواء.  ICANNتطلب المشاورات العامة في كافة التحدیات في لوائح  •

الداخلیة باعتباره الالئحة الداخلیة األساسیة لضمان ضرورة مواصلة  ICANNئح إضافة شرط المشاورات العامة إلى لوا •
ICANN .للمشاركة مع المجتمع في المستقبل 

والمجتمع الُمخّول كما ھو محدد في  ICANNیتطلب أي تغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة موافقًة من مجلس إدارة  •
: ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في 4التوصیة رقم  صالحیة المجتمع المخول (كما ھو موضح في

 صالحیات المجتمع الجدید السبع). 

 .3/4إلى  2/3على تغییر اللوائح الداخلیة األساسیة من  ICANNتم رفع المستوى المطلوب العتماد مجلس إدارة  •

لمطلوبة للموافقة على التغییرات المدخلة على اللوائح الداخلیة تستخدم الموافقة على التغییرات في عقد التأسیس نفس العملیة ا •
 األساسیة، بما في ذلك المشاورات العامة.
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 المساءلة بھذا؟-لماذا توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 112

یة التي الداخل ICANNالمساءلة أنھ كان من المھم ضمان أنھ ال یمكن تغییر لوائح -رأت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
من خالل تصرف  ICANNتجسد غایة المنظمة (المھمة وااللتزامات والقیم الجوھریة) والمقصودة لضمان مساءلة مجلس إدارة 

 بمفرده. ICANNمجلس إدارة 

 

 المساءلة-توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 113
 أیضاً بما یلي: GACأوصت اللجنة االستشاریة الحكومیة  114

 الداخلیة إما كلوائح داخلیة أساسیة أو لوائح داخلیة قیاسیة.  ICANNلوائح  تصنیف كل الئحة من •

اإلشراف -المساءلة ومجموعة عمل المجتمعات-عمل اللوائح الداخلیة األساسیة لتوصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
 التالیة:

o فرد لمدراء المجتمع الُمخّول لتنفیذ صالحیات المجتمع، بما في ذلك دور المعّین المنICANN  كما ھو موضح في
 : إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحیات المجتمع.1التوصیة رقم 

o  تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة 2آلیات التصعید واإلنفاذ على النحو المنصوص علیھ في التوصیة رقم :
 والتصعید واإلنفاذ.

o د التأسیس، واعتماد بیع عملیة تعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة و/أو عقICANN  أو حسم جمیع المسائل األخرى أو
: اللوائح الداخلیة المعیاریة واللوائح الداخلیة األساسیة وبنود 3كما ھو مذكور في التوصیة رقم  ICANNكافة أصول 

 التأسیس.
o  ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع 4صالحیات المجتمع السبع على النحو المنصوص علیھ في التوصیة رقم :

 : صالحیات المجتمع الجدید السبع.ICANNالقرار في 
o  تغییر جوانب مھمة 5المھمة، االلتزامات والقیمة الجوھریة على النحو المنصوص علیھ في التوصیة رقم :ICANN 

 والتزاماتھا وقیمھا الجوھریة.
o ) إطار العمل المخصص لعملیة المراجعة المستقلةIRP تعزیز 7) على النحو المنصوص علیھ في التوصیة رقم :

 .ICANNعملیة المراجعة المستقلة الخاصة بمنظمة 
o  عملیة مراجعة وظائفIANA ومراجعة وظیفة ،IANA ئف تسمیة الخاصة وعملیة الفصل، وآلیات المساءلة لوظا

IANA اإلشراف.-المطلوبة بموجب االقتراح المقدم من مجموعة عمل المجتمعات 
o ) ھیاكل اللجنة الدائمة للعمالءCSC وإدارة (IANA  بعد االنتقال، مطلوبة أیًضا في مقترح مجموعة عمل

 اإلشراف.-المجتمعات
o  شاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحیات : إن1حقوق التحقیق والتفتیش على النحو المنصوص علیھ في التوصیة رقم

 المجتمع.

 إجراء مشاورات عامة بشأن أي تغییرات مقترحة على اللوائح القیاسیة أو اللوائح األساسیة أو عقد التأسیس. ICANNتتطلب  •

لُمخّول والمجتمع ا ICANNتتطلب الموافقة على أي تغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس كل من مجلس إدارة  •
: ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في 4على النحو المبین في صالحیة المجتمع كما ھو مذكور في التوصیة رقم 

ICANN .صالحیات المجتمع الجدید السبع : 

من كل  %75على تغییر الئحة داخلیة أساسیة أو عقد التأسیس من الثلثین إلى  ICANNزیادة القیمة الحدیة لموافقة مجلس  •
 .ICANNمدراء مجلس إدارة 
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 ' 1التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  115
-(متطلب مجموعة عمل المجتمعات IANAال تنطبق إال على وظائف تسمیة  IANAأوضحْت أن أحكام عملیة مراجعة وظائف  •

 اإلشراف).

أن تكون مشابھة لعملیة إدخال تغییرات على اللوائح الداخلیة  أوضحْت أن عملیة إدخال تغییرات على عقد التأسیس یجب •
أو التصرف بطریقة أخرى لكل أو لجزء كبیر من األصول التابعة لـ  ICANNاألساسیة، فضالً عن عملیة الموافقة على بیع 

ICANN. 

 3/4ویت إیجابي أعلى بنسبة أضافت توصیة محددة تعدیل عقد التأسیس الحالي إلزالة فكرة األعضاء وتفعیل الحاجة إلى تص •
  ، فضالً عن موافقة المجتمع المخول.ICANNعلى األقل من جمیع المدراء في مجلس إدارة 

 

 الملحقات ذات الصلة 116
 : اللوائح الداخلیة القیاسیة، واللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس 3تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 03الملحق  117
 : صالحیات المجتمع الجدید السبعICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في 4تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 04الملحق  118

: صالحیات ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في 4التوصیة رقم 
 المجتمع الجدید السبع
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 خالصة 119
المساءلة بضرورة أن تكون الصالحیات السبع الجدیدة للمجتمع في موضعھا لتحسین مساءلة -أوصت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 120

ICANN  .وضمان المشاركة المجتمعیة 
 "صالحیات المجتمع" ھذه ھي: 121

الخطة التشغیلیة السنویة، أو میزانیة رفض خطة إستراتیجیة للسنة المالیة، أو الخطة التشغیلیة للسنة المالیة، أو المیزانیة و .1
 .IANAوظائف 

 .ICANNرفض التغییر على معاییر اللوائح الداخلیة في  .2

أو التصرف فیھا بطریقة  ICANNالموافقة على تغییر الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقد التأسیس، و/أو الموافقة على بیع  .3
 لھا. أخرى لكل أصولھا أو جزء كبیر من األصول التابعة

 مفرد. ICANNإقالة مدیر مجلس إدارة  .4

 استعادة مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل. .5

) (حیث أن قرار اللوحة غیر قابالً للتنفیذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكیم IRPبدء طلب ملزم لعملیة المراجعة المستقلة ( .6
بإعادة النظر في القرار األخیر أو اإلجراء /  ICANNلنظر (حیث یلتزم مدراء مجلس إدارة الدولي) أو طلب غیر ملزم إلعادة ا

 أو العاملین). ICANNالتقاعس من قبل مجلس إدارة 

)، بما في ذلك IANAالمتعلق بمراجعات وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( ICANNرفض قرار مجلس إدارة  .7
 .IANAنتقال لوظائف تسمیة التسبب في أي عملیة فصل بعد اال

ُصمِّمت صالحیات المجتمع الُمخّول والعملیات المرتبطة بھا لضمان عدم تمكُّن أصحاب المصلحة من ممارسة أي صالحیة بمفردھم  122
 وعدم السماح، تحت أي ظرف من الظروف، حتى ال یكون أي جزء فردي من المجتمع قادًرا على منع استخدام الصالحیة.

 

  المساءلة-مجموعة عمل المجتمعات المتعددةتوصیات  123
 أیضاً بما یلي: GACأوصت اللجنة االستشاریة الحكومیة  124

 تحدید صالحیات المجتمع باعتبارھا لوائح داخلیة أساسیة: •

رفض خطة إستراتیجیة للسنة المالیة، أو الخطة التشغیلیة للسنة المالیة، أو المیزانیة والخطة التشغیلیة السنویة، أو  .1
 .IANAمیزانیة وظائف 

 .ICANNرفض التغییر على معاییر اللوائح الداخلیة في  .2

أو التصرف فیھا  ICANNعلى بیع  الموافقة على تغییر الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقد التأسیس، و/أو الموافقة .3
 بطریقة أخرى لكل أصولھا أو جزء كبیر من األصول التابعة لھا.

 مفرد. ICANNإقالة مدیر مجلس إدارة  .4

 استعادة مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل. .5

 للتنفیذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكیم بدء طلب ملزم لعملیة المراجعة المستقلة (حیث أن قرار اللوحة غیر قابالً  .6
بإعادة النظر في القرار األخیر أو  ICANNالدولي) أو طلب غیر ملزم إلعادة النظر (حیث یلتزم مدراء مجلس إدارة 

 أو العاملین). ICANNاإلجراء / التقاعس من قبل مجلس إدارة 

، بما (IANAیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (المتعلق بمراجعات وظائف ھ ICANNرفض قرارات مجلس إدارة  .7
 .IANAفي ذلك التسبب في أي عملیة فصل بعد االنتقال لوظائف تسمیة 

بالكامل، فسیتم تشكیل مجلس إدارة  ICANNوالتي تنص على أنھ إذا تمت إقالة مجلس إدارة  ICANNإضافة الئحة داخلیة لـ  •
) واللجان SOاب مجلس إدارة بدیل لیحل محلھ. تضع منظمات الدعم (مؤقت طالما كانت ھناك حاجة لعملیة اختیار/انتخ

) عملیات استبدال تضمن أن مجلس اإلدارة المؤقت لن یكون یظل سارًیا لمدة NOMCOM) ولجنة الترشیح (ACاالستشاریة (
حیات وواجبات. یوًما. وسوف تكون لمجلس اإلدارة المؤقت نفس ما لمجلس اإلدارة الذي یحل محلھ من صال 120تزید عن 

كما أنھا شرًطا  ICANNیعتبر وجود مجلس إدارة سارًیا في جمیع األوقات أمر بالغ األھمیة لالستمراریة التشغیلیة لمؤسسة 
 قانونًیا.



 المساءلة-وتوصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددةنتائج 

 2016فبرایر  23في  - 1توصیات مسار العمل النھائي التكمیلي حول المقترح 
 

20 

o  سوف تذكر اللوائح الداخلیة لمؤسسةICANN  باستثناء الظروف التي تحتاج إلى قرارات عاجلة لحمایة المرونة  -أنھ
فسوف یتشاور مجلس اإلدارة المؤقت مع المجتمع من خالل قیادة  -نظام أسم النطاق  SSRفافیة واالستقرار والش

المنظمة الداعمة واللجنة االستشاریة قبل اتخاذ القرارات الكبرى. حیثما كان ذلك مناسًبا، سوف یتشاور مجلس اإلدارة 
أنھ أن یعني إجراء تغییر جوھري في قبل اتخاذ أي إجراء من ش ICANNالمؤقت أیًضا من خالل منتدى مؤسسة 

سة العاملة والمدیر التنفیذي. ICANNإستراتیجیة مؤسسة   أو سیاساتھا أو إدارتھا، بما في ذلك استبدال الھیئة المؤسِّ
o  مالحظة: یرد المزید من التفاصیل بشأن ماھیة السلطات بالقسم التالي ویمكن االطالع على مزید من التفاصیل عن

 . 2مھا بالملحق كیفیة استخدا
یكون بھا استثناء لرفض اللوائح الداخلیة القیاسیة في الحاالت التي یكون فیھا تغییر الالئحة القیاسیة ھو نتیجة عملیة وضع  •

 السیاسة. وسوف یكون االستثناء على النحو التالي:
o  تتطلب اللوائح األساسیة أال یجمع مجلس إدارةICANN  بین موافقةICANN الالئحة التي ھي نتیجة  على تغییرات

 لعملیة وضع السیاسة وأي تغییرات أخرى على الالئحة.
o  تتطلب اللوائح األساسیة أن یشیر مجلس إدارةICANN  بوضوح إلى ما إذا كان تغییر الئحة داخلیة لـICANN  ھو

 نتیجة لعملیة تطویر سیاسة عندما یوافق المجلس على التغییر.
o إذا كان التغییر على اللوائح الداخلیة لـ  تتطلب اللوائح األساسیة، أنھICANN  ھو نتیجة لعملیة وضع سیاسة، فإن

المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع السیاسة تقوم بدعم رسمي للتمسك بمنتدى المجتمع وممارسة صالحیة رفض 
تغییر الالئحة ال تدعم رسمًیا  تغییر الالئحة. إذا كانت المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع السیاسة التي تتطلب

التمسك بأحد منتدیات المجتمع أو ممارسة الصالحیة لرفض الالئحة، ومن ثم ال یمكن استخدام صالحیة المجتمع 
 لرفض الالئحة.

 

 ' 1التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  125
 جعة المستقلة.تم إدخال تحدیثات كبیرة على رفض میزانیة عملیة المرا •
 وتمت توسعة المیزانیة المؤقتة. •
 على نحو كبیر. ICANNوتم توسیع التعویض عن إقالة عضو مجلس إدارة  •
: تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة 2تم تعدیل خطوات التصعید لتتناسب مع العملیة الواردة في التوصیة رقم  •

 والتصعید واإلنفاذ.
: تعزیز عملیة المراجعة المستقلة الخاصة بمنظمة 7تم تعدیل نطاق عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع لیتالءم مع التوصیة رقم  •

ICANN. 
"صالحیة اعتماد تعدیالت اللوائح الداخلیة األساسیة و/أو النظام األساسي" ھي اآلن: "صالحیة الموافقة على التغییرات في  •

أو التصرف فیھا بطریقة أخرى لكل أصولھا أو  ICANNساسیة و/أو عقود التأسیس، و/أو الموافقة على بیع الالئحة الداخلیة األ
 التصرف في جزء كبیر من األصول التابعة لھا".

"تتضمن صالحیة بدء عملیة مراجعة مستقلة ملِزمة (حیث یكون قرار الھیئة قابالً للتنفیذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكیم  •
 لي) في الوقت الحالي إمكانیة أن یقدم المجتمع المخول طلب إعادة نظر.الدو

 

 الملحقات ذات الصلة 126
 : تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتوعیة2تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 02الملحق  127
 : اللوائح الداخلیة القیاسیة، واللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس 3تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 03الملحق  128
: صالحیات المجتمع الجدید ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في 4تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 04الملحق  129

 السبع
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 وقیمھا الجوھریة ICANNة والتزامات : تغییر جوانب مھم5التوصیة رقم 

 
 

 خالصة 130
 الداخلیة لضمان أن تلك اللوائح تعكس توصیاتھا.  ICANNالمساءلة بإجراء تعدیالت على لوائح -توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 131

الداخلیة ُتعد ذات طابع مفاھیمي وعند ھذه  ICANNمالحظة: إن اللغة المقترحة في تلك التوصیات والخاص بتنقیح لوائح  •
القانوني بإعداد مشروع الصیاغة النھائیة لھذه  ICANNالمرحلة. سیقوم المستشار القانوني الخارجي بالتعاون مع فریق 

 التعدیالت التي أدخلت على عقد التأسیس واللوائح الداخلیة.

 
 بیان المھمة 132
 ):1، القسم 1، (اللوائح الداخلیة، المادة ICANNساءلة بالتغییرات التالیة على "بیان مھمة" الم-توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 133

مقصورة على تنسیق وضع وتنفیذ السیاسات الموضوعة لضمان التشغیل اآلمن والمستقر لنظام  ICANNتوضیح أّن مھمة  •
DNS السة واستقرار والتي تعتبر ضروریًة بصورة معقولة لتسھیل انفتاح وقابلیة تشغیل وسDNS . 

أو تنظیم المحتوى الذي تتضمنھ ھذه الخدمات أو  DNSال تتضمن تنظیم الخدمات التي تستخدم  ICANNتوضیح أّن مھمة  •
 تقدمھ. 

 . ICANN"معدودة". بمعنى أن أي شيء ال تنص علیھ اللوائح الداخلیة یقع خارج نطاق صالحیة  ICANNتوضیح أن سلطات  •

o ي أن سلطات مالحظة: وھذا ال یعنICANN  ال یمكن أن تتطور. ولكنھ یضمن، مع ذلك، أن أي تغییر سیكون متعمًدا
 ومدعوًما من قبل المجتمع.

 

 القیم الجوھریة 134
 1، (اللوائح الداخلیة والمادة ICANNالمساءلة بالتغییرات التالیة على "القیم الجوھریة" في -توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 01

 ):3والقسم  2مادة وال 2والقسم 

 إلى "التزامات" و"قیم جوھریة". ICANNتقسیم أحكام القیم الجوھریة الحالیة لـ  •

o  دمج التزامICANN  في اللوائح "للعمل على تحقیق فائدة لمجتمع اإلنترنت ككل، وتنفیذ أنشطتھ بما یتفق مع القانون
 وشفافة تتیح المنافسة" للوائح الداخلیة.  الساري والقانون الدولي والمعاھدات الساریة عبر عملیات متاحة

o  مالحظة: ھذه االلتزامات مدرجة اآلن في عقد تأسیسICANN. 

القیم األساسیة لتشغیلھا حیث یتمّثل القصد منھا في  ICANNتحدید بعض القیم الجوھریة "كالتزامات". وتتضمن التزامات  •
 تطبیقھا على نحٍو متسق وشامل. 

 االلتزام بما یلي: ICANNوتتضمن التزامات 

o  الحفاظ على وتحسین االستقرار والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل منDNS 
 واإلنترنت.



 المساءلة-وتوصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددةنتائج 

 2016فبرایر  23في  - 1توصیات مسار العمل النھائي التكمیلي حول المقترح 
 

22 

o  تحدید أنشطتھا بھؤالء الموجودین ضمن مھمةICANN .التي تتطلب أو تستفید بصورة كبیرة من التنسیق العالمي 

o  متعددین متاحة وشفافة وشاملة.توظیف إجراءات أصحاب مصلحة 

o .تطبیق السیاسات بصورة متسقة وحیادیة وموضوعیة ونزیھة، بدون إخراج أي طرف بسبب التمییز العنصري 

 تعدیل القیم الجوھریة المتبقیة بصورة صغیرة لما یلي: •

o المالیة. عكس األحكام المختلفة في تأكید االلتزامات، مثل الفعالیة والكفاءة التشغیلیة والمسئولیة 

o  .أضف إلى ذلك التزام بتجنب االستیالء 

المتواجدة  5المساءلة السابقة المقترحة لتعدیل القیمة الجوھریة -على الرغم من أن مقترحات مسودة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 135
علیھا") إلسقاط العبارة "حیثما كان ذلك ممكًنا ("كلما كان ذلك ممكًنا ومناسًبا، بناًء على آلیات السوق لتعزیز البیئة التنافسیة والحفاظ 

لیست صالحیة  ICANNبینما نقر بأن  المساءلة أعادت النظر في ھذه التوصیة.-ومناسًبا"، إال أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
تفاظ باللغة التمھیدیة لضمان المساءلة لالح-مكافحة لالحتكار، إال أنھ لتحقیق التوازن، تم انتخاب مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

في ممارسة الصالحیة، على سبیل المثال، لإلشارة إلى المسائل ذات الصلة بالمنافسة فیما یتعلق بخدمات التسجیل  ICANNاستمرار 
ووضع سیاسات شاملة لتخصیص نطاقات المستوى األعلى (على سبیل المثال،  RSEPالجدیدة للسلطات المختصة بموجب برنامج 

 ل المجتمع).تفضی
 

 اختبار التوازن أو التسویة 136
المساءلة بتعدیل نص "التوازن" في اللوائح الداخلیة لتوضیح طریقة حدوث ھذا التوازن أو -توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 137

 التسویة. على وجھ الخصوص:
 

ن من الظروف. وتعكس االلتزامات المیثاق كما أن ھذه االلتزامات والقیم الجوھریة ُیقَصد منھا التطبیق في أوسع نطاق ممك
مع مجتمع اإلنترنت العالمي، ویتمّثل الغرض منھا في تطبیقھا على نحو متسق وشامل على  ICANNاألساسي لھیئة 

. والطریقة المعینة التي تنطبق بھا القیم الجوھریة، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جدید، یجوز ICANNأنشطة 
لعدید من العوامل التي ال یمكن توقعھا أو احتسابھا بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحیث یكون الوالء األمثل أن تعتمد على ا

لجمیع القیم الجوھریة بشكل متزامن أمر غیر ممكن. في أي موقف تجب فیھ تسویة إحدى القیم الجوھریة مع أخرى، ربما 
المحددة  ICANNتوازن ھدف مصلحة عامة مھم في إطار مھمة تكون تلك القیمة قیمة جوھریة منافسة، فیجب أن یحقق ال

  من خالل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین من أدنى إلى أعلى.

 

 اللوائح الداخلیة األساسیة 138
اخلیة المساءلة بأن یتم اعتماد بیان المھام وااللتزامات والقیم الجوھریة بعد المراجعة كلوائح د-توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 139

 : اللوائح الداخلیة المعیاریة واللوائح الداخلیة األساسیة وبنود التأسیس.3أساسیة. راجع التوصیة رقم 
 

 المساءلة-توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 140
 الداخلیة لتنفیذ ما یلي: ICANNتعدیل لوائح  141

 
 المھمة 142
") في ضمان تشغیل المستقر واآلمن لنظم المعرفات الفریدة لإلنترنت ICANNتتمثل مھمة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة (" 143

  بما یلي: ICANNعلى النحو المبین أدناه. وعلى وجھ التحدید، تلتزم 
في إطار ھذا الدور، یتمّثل نطاق اختصاص  ").DNSتنسیق توزیع وتخصیص األسماء في منطقة الجذر بنظام اسم النطاق (" .1

ICANN وتنفیذ السیاسات: في تنسیق وضع 

ق ضرورًیا فیھا بشكل معقول، وذلك لتسھیل انفتاح نظام أسماء النطاقات ( • ) DNSالتي یعد القرار الموّحد أو الُمنسَّ
 وإمكانیة تشغیلھ تشغیالً بینًیا وسالستھ وأمانھ و/أو استقراره.

فیھا من األدنى لألعلى والتي  التي یتم وضعھا من خالل إحدى عملیات أصحاب المصلحة المتعددین یكون التدرج •
 یتمّثل الغرض منھا في ضمان التشغیل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء اإلنترنت الممیزة.
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 .DNSتسھیل تنسیق وتشغیل وتطویر نظام خادم اسم جذر  .2

دور، تقدم "). في ھذا الAS") وأرقام النظام المستقل ("IPتنسیق تخصیص وتعیین أعلى مستویات بروتوكوالت اإلنترنت (" .3
ICANN  خدمات التسجیل والوصول المتاح لسجالت العدد اإلجمالي كما یتطلبھ فریق عمل ھندسة اإلنترنت وسجالت اإلنترنت

اإلقلیمیة وتسھل وضع سیاسات تسجیل العدد اإلجمالي ذات الصلة عن طریق المجتمع المتضرر على النحو المتفق علیھ مع 
 سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة.

فیما یتعلق بمنافذ  -ن مع الھیئات األخرى المناسبة لنشر السجالت األساسیة الالزمة لعمل شبكة اإلنترنت. في ھذا الدور تتعاو .4
في توفیر خدمات التسجیل والوصول المتاح للسجالت في النطاق العام  ICANNیتمثل نطاق  -البروتوكول والمعلمات 

 .المطلوب من قبل ھیئات وضع بروتوكول اإلنترنت

 بأن تتصرف بدقة وفقاً لمھمتھا، وبحسب االقتضاء المعقول فقط لتحقیق مھمتھا.  ICANNتلتزم  144
 أن تفرض تنظیم الخدمات التي تستخدم معرفات اإلنترنت الفریدة أو المحتوى الذي تنفذه أو توفره ھذه الخدمة. ICANNال یجوز لھیئة  145
مع  -) PICبما في ذلك التزامات المصلحة العامة ( -برام االتفاقیات وإنفاذھا القدرة على التفاوض، وإ ICANNینبغي أن یكون لھیئة  146

 األطراف المتعاقدة في خدمة تعزیز مھمتھا.
عند صیاغة نص اللوائح الداخلیة المقترحة لتعكس بیان المھمة ھذه، رغبت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  مالحظة لصائغي النص: 147

 حظات التالیة:في أن یقوم صائغي بوضع المال
من األخذ بعین االعتبار استخدام أسماء النطاقات كمعرفات في  ICANNالنھي عن تنظیم "محتوى" ال یھدف إلى منع سیاسات  .1

 مختلف اللغات الطبیعیة.
أو ما وإلى اتفاقیة اعتماد أمین السجل ( 4إلى اتفاقیة السجل والمواصفات  1المقصود من فھم القضایا المحددة في المواصفات  .2

وقد تم إدراج مقارنة جنًبا إلى جنب مع صیاغة  .ICANNیسمى بـ "سیاسات طارئة إلزامیة") أن تكون ضمن نطاق مھمة 
  السیاسات الطارئة اإللزامیة في االتفاقیات المعنیة لتكون مرجًعا في نھایة ھذا الملحق.

ت اعتماد أمین السجل (بما في ذلك التزامات المصلحة لتجنب الشك فقط، یجب إعفاء نصوص اتفاقیات السجل القائمة واتفاقیا .3
الجدید التي  gTLDالجدید التي لم یتم التوقیع علیھا حتى اآلن للمتقدمین في جولة برنامج  gTLDالعامة واتفاقیات سجل برنامج 

الداخلیة أو  ICANNلوائح ) إلى الحد الذي یجوز فیھ اعتبار تلك الشروط واألحكام خالًفا لذلك انتھاًكا ل2013بدأت في عام 
مما  وھذا یعني أن األطراف التي أبرمت/تبرم العقود القائمة ھدفت (وتھدف) االلتزام بتلك االتفاقیات. تتجاوز نطاق مھمتھا.

على نموذج تجدید/تبدیل اتفاقیة التسجیل أو  ICANNیعني أنھ حتى تاریخ انتھاء صالحیة أي عقد من ھذا القبیل وبعد موافقة 
اتفاقیة اعتماد أمین السجل، ال یجوز ألي من األطراف المتعاقدة وال أي شخص آخر أن تكون لدیھ القدرة على رفع قضیة مدعًیا 

راف المتعاقدة أن أي حكم من أحكام ھذه االتفاقیات في ظاھره یتجاوز حدود الصالحیة. ومع ذلك، فھي ال تعدل حق أي من األط
في الطعن في تفسیر الطرف اآلخر لتلك النصوص. ولم تقم بتعدیل حق أي شخص أو كیان تضرر مادًیا (على النحو المحدد في 

الداخلیة أو التراخي فیھا بما یمثل انتھاًكا لھا وذلك لطلب تعویض عن طریق  ICANNالالئحة الداخلیة) من خالل العمل بلوائح 
 .ICANNلمراجعة. ولم تقم بتعدیل نطاق مھمة الھیئة المستقلة ل

المساءلة أن صائغي الالئحة الداخلیة قد یحتاجون إلى تعدیل أحكام عقد التأسیس -وتتوقع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .4
 لتتماشى مع اللوائح التي تمت مراجعتھا.

 
 . االلتزامات والقیم الجوھریة2البند  148
 ICANNوتعكس تلك االلتزامات وتحترم قیم  ICANNفي أثناء أداء مھمتھا بصورة تتوافق مع التزامات  ICANNستتصرف  149

 الجوھریة وكالھما مبین أدناه.
 

 االلتزامات 150
العمل بطریقة تتفق مع لوائحھا الداخلیة لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن طریق تنفیذ أنشطتھا بما یتفق مع مبادئ  ICANNیجب على  151

ون الدولي ذات الصلة واالتفاقیات الدولیة المعمول بھا والقانون المحلي، إلى الدرجة المناسبة والمتسقة مع تلك المواد ولوائحھا القان
الداخلیة، من خالل عملیات مفتوحة وشفافة تساعد على التنافسیة والدخول المفتوح إلى األسواق المرتبطة باإلنترنت. وعلى وجھ 

 كما یلي: ICANNإجراء  الخصوص، یجب أن یكون
الحفاظ على إدارتھا المحایدة والخالیة من األحكام لنظام اسم النطاق، واالستقرار التشغیلي والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل  .1

 واإلنترنت وتحسینھا. DNSالشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من 
 ل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل للتشغیل.على مستوى إجمالي والعم DNSالحفاظ على أھلیة وقدرة تنسیق  .2
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على تلك األمور التي تقع  ICANNاحترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي یوفرھا اإلنترنت من خالل قصر أنشطة  .3
 وتتطلب تنسیًقا عالمًیا أو تستفید منھ بدرجة كبیرة. ICANNضمن نطاق مھمة 

املة فیما یخص وضع سیاسات ألصحاب المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى یقودھا القطاع توظیف عملیات متاحة وشفافة وش .4
الخاص، بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكادیمیة، والمستخدمین النھائیین 

) تسعى للحصول 1العامة ومن شأن ھذه العملیات أن ( واألخذ بعین االعتبار مشورة السیاسة العامة من الحكومات أو السلطات
) تدعم القرارات المدروسة استناًدا إلى نصیحة 2في جمیع الحاالت، و( ICANNعلى مساھمات من الجمھور الذي تستفید منھ 

 ) تضمن أن ھذه الجھات األكثر تأثًرا یمكن أن تساعد في عملیة وضع السیاسات.3الخبراء، و(
من خالل تطبیق السیاسات الموثقة بصورة متسقة ومحایدة وموضوعیة ونزیھة بنزاھة وعدالة بدون استبعاد أي اتخاذ القرارات  .5

 طرف محدد لمعاملة مستقلة تمییزیة.
 .ICANNاستمرار تحمل المسئولیة نحو مجتمع اإلنترنت من خالل اآللیات المحددة في اللوائح الداخلیة التي تحّسن فعالیة  .6

 
 القیم الجوھریة 152
 مھمتھا، یجب أن ترشد القیم الجوھریة التالیة أیًضا القرارات واإلجراءات الخاصة بالھیئة: ICANNخالل ممارسة ھیئة  153

ألقصى حد ممكن ومناسب، ینبغي تفویض مھام التنسیق أو االعتراف بدور سیاسة الكیانات المسئولة األخرى التي تعكس  .1
 .ICANNت الداخلیة وجھات الخبراء الخارجیة في مصالح األطراف المتضررة، وأدوار كل من الجھا

السعي إلى المشاركة الواسعة المستنیرة التي تعكس التنوع الوظیفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جمیع مستویات وضع  .2
نى السیاسات واتخاذ القرار ودعمھا وذلك لضمان أن عملیات وضع سیاسات أصحاب المصلحة المتعددین بالتدرج من األد

 فاألعلى ُتستخَدم للتأكد من المصلحة العامة الشاملة وللتأكد من أن ھذه العملیات خاضعة للمساءلة وشفافة.
للعمل على تحسین ثقة العمیل  DNSحیثما كان ذلك ممكًنا ومناسًبا, توفیر الدعم والمساندة لبیئة تنافسیة صحیة في سوق  .3

 واختیاره وذلك اعتماًدا على آلیات السوق.
یم المنافسة وتعزیزھا في تسجیل أسماء النطاق حیث تتوفر إمكانیة الممارسة وتحقیق االستفادة للمصلحة العامة على النحو تقد .4

 المحدد من خالل عملیة وضع السیاسات الشاملة ألصحاب المصلحة المتعددة والتي یكون التدرج فیھا من األدنى لألعلى.
بصورة مسئولة من الناحیة المالیة وبسرعة تناسب احتیاجات مجتمع اإلنترنت التشغیل بكفاءة وفعالیة، مع العمل  .أ

 العالمي.

ومع بقائھا مرتبطة بالقطاع الخاص إال أنھ یجب االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة ھي المسئولة عن السیاسة العامة،  .5
األوساط األكادیمیة والمستخدمین النھائیین واألخذ بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني و

 بعین االعتبار مشورة السیاسة العامة من الحكومات أو السلطات العامة.
 السعي لتحقیق توازن معقول بین مصالح مختلف أصحاب المصلحة. .6

وتعكس االلتزامات المیثاق األساسي لھیئة  كما أن ھذه االلتزامات والقیم الجوھریة ُیقَصد منھا التطبیق في أوسع نطاق ممكن من الظروف. 154
ICANN  مع مجتمع اإلنترنت العالمي، ویتمّثل الغرض منھا في تطبیقھا على نحو متسق وشامل على أنشطةICANN.  

والطریقة المعینة التي تنطبق بھا القیم الجوھریة، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جدید، یجوز أن تعتمد على العدید من العوامل  155
  كن.التي ال یمكن توقعھا أو احتسابھا بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحیث یكون الوالء األمثل لجمیع القیم الجوھریة بشكل متزامن أمر غیر مم

ي موقف تجب فیھ تسویة إحدى القیم الجوھریة مع أخرى، ربما تكون تلك القیمة قیمة جوھریة منافسة، فیجب أن یحقق التوازن ھدف في أ 156
 المحددة من خالل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین من أدنى إلى أعلى. ICANNمصلحة عامة مھم في إطار مھمة 

 بشأن كیفیة تنفیذ ھذه التعدیالت في نھایة القسم التالي. مالحظة: ویمكن االطالع على التوصیات المحددة 157
 

 ' 1التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  158
: تغییر جوانب مھمة 5التوصیة رقم  - 5من أجل اعتبارات المساحة فإن قائمة التغییرات غیر مدرجة ھنا. برجاء مراجعة الملحق  159

ICANN للحصول على قائمة تفصیلیة بالتعدیالت ا الجوھریةوالتزاماتھا وقیمھ. 
 

 الملحقات ذات الصلة 160
 وقیمھا الجوھریة ICANN: تغییر جوانب مھمة والتزامات 5تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 05الملحق  161
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: إعادة التأكید على التزام ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة على احترام 6التوصیة رقم 
 اإلنسان المعترف بھا دولًیا أثناء تنفذ مھمتھا حقوق 

 خالصة 162
 المساءلة. -بشكل مكثف من طرف مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICANNتمت مناقشة موضوع وضع االلتزام بحقوق اإلنسان في لوائح  163
بحقوق اإلنسان  ICANNات المحددة لـ المساءلة المشورة القانونیة حول ما إذا كانت االلتزام-ابتغت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 164

. وتم التوصل إلى أنھ لن یكون ھناك تأثیٌر كبیٌر على NTIAو ICANNبین  IANAستصبح موضع تساؤل عند إنھاء عقد وظائف 
أن  المساءلة إلى-الخاصة بحقوق اإلنسان عند إنھاء العقد. ومع ذلك، فقد توصلت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICANNالتزامات 

 للحفاظ على انفتاح اإلنترنت. NTIAُبغیة االمتثال لمعاییر  ICANNااللتزام بحقوق اإلنسان یجب أن یدرج في لوائح 
الموجودة مسبقا،  ICANNمسودة حقوق اإلنسان المقترحة ھذه، ستعید التأكید، ضمن نطاقھا ومھمتھا المركزین، على التزامات  165

 إلنسان.باحترام حقوق ا ICANNوستوضح التزام 
، إلى منع توسع المھام أو "زحف المھام"، وبموجب مسودة القانون 2تھدف التعدیالت المضافة على مسودة الالئحة منذ المسودة  166

 باحترامھا لحقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا، "ضمن قیمھا األساسیة."  ICANNالمقترحة، تلتزم 
 باتخاذ إجراءات لتعزیز الالئحة. ICANN، وال أيَّ التزام لـ ICANNطرف  المسودة المقترحة ال تفرض أيَّ واجب لإلنفاذ من 167
یمكن أن تتم على أساس ھذه الالئحة حتى یتم وضع إطار تفسیر لحقوق اإلنسان  IRPیوضح مشروع القانون المقترح أن تحدیات  168

)FOI-HR ( . باإلضافة إلى ذلك، فھي توضح أن2) واعتمادھا كجزء من أنشطة سیر األعمالFOI-HR سوف تتطلب نفس العملیة (
 ).2(كما ھو متفق لجمیع توصیات سیر العمل  1لتوصیات سیر العمل 

، من أجل التفعیل 2المساءلة العدید من مجاالت العمل في مسار العمل -باإلضافة إلى ذلك، لقد حددت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 169
 بحقوق اإلنسان.  ICANNالتام اللتزام 

 

 المساءلة-مجموعة عمل المجتمعات المتعددة توصیات 170

 

 
 

 ، أھدافُھا:1إدراج الئحة في توصیات مسار العمل  •
 

باحترام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا كما ھو مطلوب من قبل القانون  ICANN"ضمن قیمھا األساسیة، تلتزم 
و النظر في أي شكوى أو طلب أو مطالبة للرد أ  ICANNھذا القانون ال ینشئ أيَّ إلزام إضافي لـ المعمول بھ.

) یتم وضع إطار عمل 1. لن یدخل حكم ھذه الالئحة حیز التنفیذ حتى (ICANNتسعى إلنفاذ حقوق اإلنسان من قبل 
المساءلة كتوصیة إجماع في سیر -) من قبل مجموعة عمل المجتمعات المتعددةFOI-HRالتفسیر لحقوق اإلنسان (

باستخدام نفس  ICANNمن قبل مجلس  FOI-HR) اعتماد 2فقة المنظمات المھنیة) و((بما في ذلك موا 2العمل 
 ."1العملیة والمعاییر التي التزم باستخدامھا للنظر في توصیات مسار العمل 
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o مالحظة: ستتم مراجعة مسودة القانون المقترح ھذه بواسطة كل من محامي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-
المساءلة العتماد قبل تقدیم -ثم تقدیمھ إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICANNالمساءلة والقسم القانوني لدى 

 إلى المجلس للموافقة علیھ.

 : 2عمل إدراج ما یلي في أنشطة مسار ال •

o  وضعFOI-HR .للوائح حقوق اإلنسان 
o  األخذ بعین االعتبار أیا من االتفاقیات المحددة لحقوق اإلنسان أو غیرھا من المعاھدات التي یتعین علىICANN 

 استخدامھا لتفسیر الالئحة الداخلیة الخاصة بحقوق اإلنسان وتنفیذھا.
o  التي تحتاجھا ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  -وجدت  إن -األخذ بعین االعتبار السیاسات واألطر

ICANN .للتطویر أو التحسین للوفاء بالتزامھا تجاه حقوق اإلنسان 
o  النظر في الكیفیة التي یجب أن ُتناقش وُتصاغ بھا أطر العمل الجدیدة ھذه، تمشیا مع عملیات وبروتوكوالتICANN 

 اب المصلحة في العملیة.الحالیة، لضمان إشراك واسع ألصح
o  األخذ بعین االعتبار تأثیر ھذه الالئحة الداخلیة، إن ُوجد، على اعتبارICANN  للمشورة التي تقدمھا اللجنة

 ).GACاالستشاریة الحكومیة (
o  األخذ بعین االعتبار مدى تأثیر ھذه الالئحة على كیفیة تنفیذ عملیاتICANN.في حال وجوده ، 
o كیف سیتفاعل تفسیر وتنفیذ ھذه الالئحة مع سیاسات وإجراءات  األخذ بعین االعتبارICANN .الحالیة والمستقبلیة 

 
 ' 1التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  171

لعام، والتي المساءلة بعین االعتبار التعلیقات الواردة أثناء الفترة الثالثة من التعلیق ا-تأخذ مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
 .ICANNكانت عموما في صالح إضافة لغة حقوق اإلنسان مع وجود استثناءات قلیلة والتي تضمنت في مجلس 

لمعالجة مخاوفھا على وجھ التحدید من خالل  ICANNالمساءلة مع مجلس إدارة -شاركت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
والمستشارین القانونیین   ICANNإلى ذلك، ناقش الفریق القانوني لـالنقاش والحوار في ثالث مكالمات عامة. باإلضافة 

بشأن إمكانیة وجود  ICANNالمساءلة المخاوف التي نشأت من قبل القسم القانوني لدى -لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة
ي إلیھا ذلك بدون وجود التي نشأت على أساس مزاعم حقوق اإلنسان والمشاكل التي یمكن أن یؤد IRPعدد كبیر من تحدیات 

 إطار عمل تفسیر لتنفیذ حكم الالئحة المقترح بشكل صحیح.
المساءلة نص تسویة بناء على اقتراح من قبل مستشارھا القانوني، والتي یعتقد أنھا -وضعت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •

أن ھذا النص التوافقي لم یعالج المخاوف لكنھ لم یقدم أي أمثلة محددة عن قلقھ  ICANNذكر مجلس  عالجت ھذه المخاوف.
 بشأن العواقب غیر المقصودة المزعومة.

للتغییرات المقترحة لنص مسودة الالئحة، والذي یعبر عن موقف وسط، ویشتمل على التزام باحترام  ICANNاستجاب مجلس  •
 المساءلة.-، والذي قبلتھ مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  ICANNحقوق اإلنسان ضمن القیم األساسیة لـ

 
 الملحقات ذات الصلة 172
: إعادة التأكید على التزام ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة على احترام حقوق 6تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 06الملحق  173

 اإلنسان المعترف بھا دولًیا أثناء تنفذ مھمتھا
 

  ICANN: تقویة عملیة المراجعة المستقلة الخاصة بـ 7التوصیة رقم 

نطاق المھمة التقنیة المحددة لھا وأنھا تتصرف وفق  ICANN) في ضمان عدم تجاوز IRPیتمثل الغرض من عملیة المراجعة المستقلة ( 174
 كالً من نظامھا األساسي ولوائحھا الداخلیة.

العدید من التعلیقات التي تدعو لفحص دقیق وإصالح لعملیة المراجعة المستقلة  ICANNترتب على عملیة االستشارة التي تقوم بھا  175
لعقد معیار سلوك موضوعي ولیس مجرد تقییم ما إذا كان اإلجراء قد تم اتخاذه  ICANN. وقد دعت التعلیقات ICANNالحالیة في 

 بحسن نیة أم ال. 
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  المساءلة عدة تحسینات للعملیة، لضمان كون عملیة المراجعة المستقلة:-حت مجموعة عمل المجتمعات المتعددةلذلك اقتر 176

 شفافة وفعالة ویمكن الوصول إلیھا (من الناحیة المالیة ومن المنظور االستمراري على حٍد سواء). •

 لمستقبلیة.تھدف إلى تحقیق نتائج متسقة ومتماسكة من شأنھا أن تكون قدوة لألعمال ا •

  المساءلة أیًضا اآلتي بخصوص عملیة المراجعة المستقلة:-تقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 177

أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم تتصرف)  ICANNسماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي  •
ك للوائح الناتجة عن اإلجراءات المتخذة استجابًة بشكل ینتھك نظامھا األساسي أو لوائحھا (بما في ذلك أي انتھا

 )).AC) أو لجنة استشاریة (SOلمشورة/مداخالت من أي منظمة داعمة (

) بخصوص مرحلة ما بعد االنتقال أو IANAسماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( •
ومتطلبات اإلشراف  ICANNلم تتصرف) بشكل ینتھك عقدھا مع مؤسسة  ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو

 .IANAعلى مجموعة العمل عبر المجتمع لحل المشكالت المتعلقة بوظائف التسمیة في 

 .ICANNسماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة الخبراء غیر متوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسة  •

) غیر متوافقة مع اللوائح DIDPاوى أن قرارات لجنة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة (سماع وحل ما یترتب على دع •
 .ICANNالداخلیة بمؤسسة 

سماع وحل ما یترتب على الدعاوى التي أقامھا المجتمع صاحب الصالحیات فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا في بنود  •
التكالیف المرتبطة باللجنة الدائمة فضالً عن النفقات  ICANNه الحاالت، ستتحمل التأسیس أو الالئحة الداخلیة. وفي مثل ھذ

 القانونیة للمجتمع صاحب الصالحیات.

الخضوع لبعض االستثناءات المتعلقة بنتائج عملیة وضع السیاسة لمنظمات الدعم وعملیات تفویض/إعادة تفویض نطاقات  •
 ومعلمات البروتوكوالت.المستوى األعلى لرموز الدول وموارد الترقیم 

 

 المساءلة -توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 178
 یشمل تعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة لتنفیذ التعدیالت المتعلقة بھذه التوصیات بخصوص عملیة المراجعة المستقلة ما یلي:  •

o  سماع و حل ما یترتب عن دعاوى أن موظفيICANN  أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم
تتصرف) بشكل ینتھك نظامھا األساسي أو لوائحھا (بما في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات المتخذة 

 استجابة لمشورة/مداخالت من أي لجنة استشاریة أو منظمة داعمة).
o ا بعد االنتقال أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس سماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي مرحلة م

ومتطلبات اإلشراف على مجموعة العمل عبر  ICANNاإلدارة (أو لم تتصرف) بشكل ینتھك عقدھا مع مؤسسة 
 .IANAالمجتمع لحل المشكالت المتعلقة بوظائف التسمیة في 

o قة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسة سماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة الخبراء غیر متوافICANN. 
o ) سماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیةDIDP غیر متوافقة (

 .ICANNمع اللوائح الداخلیة بمؤسسة 
o لتي یحتفظ بھا في سماع وحل ما یترتب على الدعاوى التي أقامھا المجتمع صاحب الصالحیات فیما یتعلق بالمسائل ا

 بنود التأسیس أو الالئحة الداخلیة.

وجود لجنة قضائیة/لجنة تحكیم دائمة: یجب أن یكون لدى ھیئة المراجعة المستقلة لجنة قضائیة/لجنة تحكیم دائمة تتولى مھام  •
ة مادیة من خالل إجراء المراجعة والتصرف فیما یتعلق بالشكاوى المقدمة من أفراد و/أو جھات و/أو المجتمع الذي تأثر بصور

ICANN .أو اإلغفال من جانبھا في انتھاك للنظام األساسي و/أو اللوائح الداخلیة 

o  تشكیل الھیئة والخبراء: خبرة قانونیة كبیرة، خاصًة في القانون الدولي، والحوكمة والنظم القضائیة/تسویة
 المنازعات/التحكیم الخاصة بالشركات، ضروریة. 

o لغة اإلنجلیزیة لغة العمل الرئیسیة مع توفیر خدمات الترجمة لمن یطلبھا، عند اللزوم. وستتخذ جھوًدا التنوع: ستكون ال
معقولة لتحقیق التنوع الثقافي واللغوي والنوعي والقانوني مع سقف طموح عدد من المحاضرین من أي منطقة واحدة 

 (على أساس عدد أعضاء الفریق الدائم ككل).
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o :حجم الھیئة 

  الدائمة: الحد األدنى ھو سبعة أعضاء.الھیئة 

 .ھیئة اتخاذ القرار: ثالثة أعضاء 

o  االستقاللیة: یجب أن یكون أعضاء الھیئة مستقلین عن مؤسسةICANN بما في ذلك منظمات الدعم واللجان ،
 .ICANNاالستشاریة التابعة لمؤسسة 

o ) ون أي استبعاد سوى لسبب محدد (الفساد وإساءة ) سنوات بد5االستدعاء: یتم إجراء التعیینات لمدة محددة في خمس
استخدام المنصب ألغراض شخصیة وما إلى ذلك). یتم إعداد عملیة اإلقالة عن طریق مجموعة فرعیة لھیئة المراجعة 

 المستقلة.

یدعي فیھا استھالل عملیة المراجعة المستقلة: یمكن ألي طرف متضرر بدء عملیة مراجعة مستقلة عن طریق تقدیم شكوى للجنة  •
و/أو اللوائح الداخلیة أو في نطاق اختصاص عملیة المراجعة  ICANNوجود إجراء أو إغفال محدد مخالف لعقد تأسیس 

المستقلة. قد یطلق المجتمع صاحب الصالحیات عملیة مراجعة مستقلة فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا المجتمع صاحب 
 حة الداخلیة.الصالحیات في بنود التأسیس أو الالئ

یترتب علیھ وجود مخالفة لعقد تأسیس  ICANNالدائمة: أي شخص/ مجموعة / جھة "تتأثر مادًیا" بإجراء أو إغفال من  •
ICANN  و/أو لوائحھا الداخلیة، یحق لھا رفع شكوى بموجبIRP .وُیعد عدم تنفیذ مجلس اإلدارة قرار  وطلب تعویض

 ا كافًیا للتأثیر على المجتمع صاحب الصالحیات بشكل مادي. المجتمع صاحب الصالحیات بشكٍل كامل أمرً 

المساءلة بمنح المجتمع صاحب الصالحیات الحق -عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع: توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
 ICANNاالت، ستتحمل في تقدیم حجج نیابًة عن المجتمع صاحب الصالحیات إلى ھیئة المراجعة المستقلة. وفي مثل ھذه الح

 التكالیف المرتبطة باللجنة الدائمة فضالً عن النفقات القانونیة للمجتمع صاحب الصالحیات. 

مة على  • ر ھیئة المراجعة المستقلة، فیما یتعلق بعملیات المراجعة المستقلة المعینة، القضیة (القضایا) المقدَّ معیار المراجعة: ُتقرِّ
ولوائحھا الداخلیة في سیاق القانون الحاكم المعمول بھ وقرارات ھیئة المراجعة  ICANNتأسیس  أساس تفسیرھا المستقل لبنود

 المستقلة السابقة. 

التكالیف اإلداریة وتكالیف  ICANNالمساءلة بأن تتحمل -قابلیة الوصول والتكلفة: توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
صیانة النظام (بما في ذلك رواتب أعضاء الھیئة)، بینما یتحمل كل طرف تكالیف المشورة القانونیة الخاصة بھ، باستثناء النفقات 

ة القانونیة الخاصة المتعلقة بالمجتمع صاحب الصالحیات والمرتبطة بعملیة المراقبة المستقلة للمجتمع والتي تتحملھا مؤسس
ICANN.  م اللجنة الخاسر بدفع/تحویل رسوم في حاِل كاَن الطعُن أو الدفاُع تعسفًیا أو غیَر جدي. ینبغي أن ویمكن أن تغرِّ

لتسھیل الوصول، مثال، تغلیب المصلحة العامة للمجتمع، ومقدمي الشكاوى غیر الھادفة والشكاوى األخرى  ICANNتسعى 
 من العملیة في حاالت أخرى. الذین قد یتم استثناؤھا من االستفادة

بعد المراجعة كلوائح أساسیة. سوف یتطلب تنفیذ  IRPالمساءلة أن یتم اعتماد -التنفیذ: تقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
ام ھذه التحسینات بالضرورة، عمالً إضافًیا مفصالً. سیتم وضع القواعد التفصیلیة لتنفیذ عملیة المراجعة المستقلة (مثل النظ

من خالل مجموعة العمل عبر المجتمع (بمساعدة المحامین والخبراء المناسبین واللجنة  ICANNالداخلي) من قبل مجتمع 
الدائمة عند التأكید)، والتي أقرھا المجلس، وھذه الموافقة ال یمكن حجبھا بدون سبب. كما ینبغي وضع العملیات الوظیفیة التي 

 الحیات، على سبیل المثال من خالل مجلس رؤساء اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم.یعمل بمقتضاھا المجتمع صاحب الص
ویمكن تحدیث ھذه العملیات في ضوء المزید من الخبرات من خالل العملیة نفسھا، إذا لزم األمر. باإلضافة إلى ذلك، للتأكد من 

المساءلة إخضاع عملیة -ة عمل المجتمعات المتعددةعمل وظائف عملیة المراجعة المستقلة على النحو المنشود، تقترح مجموع
 المراجعة المستقلة لمراجعة المجتمع بشكل دوري.

للوصول إلى المعلومات/الوثائق وتطبیقھا. ُتعد حریة الوصول  ICANNالشفافیة: عبر المجتمع عن مخاوف فیما یتعلق بسیاسة  •
المستقلة القویة، وعلى ھذا النحو، توصي مجموعة عمل المجتمعات  إلى المعلومات ذات الصلة عنصًرا أساسًیا بعملیة المراجعة

 .2المساءلة بمراجعة وتحسین سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة كجزء من تحسینات المساءلة في مسار العمل -المتعددة
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 ' 1التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  179
بخصوص الدعاوى التي تدعي أن مرحلة ما بعد االنتقال،  IANAیقتصر نطاق ھیئة المراجعة المستقلة على وظائف التسمیة في  •

 .ICANNمن خالل مجلس إدارتھا أو موظفیھا، قد انتھكت (أو لم تنتھك) بنود عقدھا مع 
غفاالتھا عن طریق تقیُّد مجلس إدارة مرحلة ما بعد یتضمن نطاق ھیئة المراجعة المستقلة إجراءات مرحلة ما بعد االنتقال أو إ •

كما یمكن استئناف  المنصوص علیھا في اللوائح الداخلیة. ICANNاالنتقال بامتثال المرحلة اللتزاماتھا التعاقدیة مع مؤسسة 
 التزاماتھا المادیة خالل مرحلة ما بعد االنتقال كانتھاك للوائح الداخلیة. ICANNمسألة عدم إنفاذ 

) غیر DIDPتضمن نطاق ھیئة المراجعة المستقلة الدعاوى القائلة بأن قرارات لجنة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة (ی •
 .ICANNمتوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسة 

ل مؤسسة  • اح فیما بعد اتفاقیات السجل مع مشغلي نطاق المستوى األعلى العام لتوسیع نطاق التحكیم المت ICANNیجب أن ُتعدِّ
 للرد على شكاوى خدمة مرحلة ما بعد االنتقال.

 استثناء: ال تنطبق ھیئة المراجعة المستقلة على معلمات البروتوكوالت. •
استثناء: ال یمكن إطالق عملیة مراجعة مستقلة تعترض على نتیجة (نتائج) عملیة وضع السیاسة للمنظمة الداعمة دون دعم  •

على عملیة وضع السیاسة ھذه أو، في حالة عملیات وضع السیاسة المشتركة، دون دعم كافة  المنظمة الداعمة التي وافقت
 منظمات الدعم التي أطلقت عملیة وضع السیاسة ھذه.

قید: یقتصر اعتراض ھیئة المراجعة المستقلة على قرارات لجنة الخبراء على ما إذا كان قرار اللجنة یتفق مع اللوائح الداخلیة  •
 أم ال. ICANNلمؤسسة 

ن المرتبطة بھیئة المراجعة المستقلة المجتمعیة. ICANNتتكبد مؤسسة  •  النفقات القانونیة للمجتمع الُمَمكَّ

 
 الملحقات ذات الصلة 180
 ICANN: تقویة عملیة المراجعة المستقلة الخاصة بـ 7تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 07الملحق  181

 

 الخاصة بطلب إعادة النظر ICANN: تحسین عملیة 8التوصیة رقم 
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 خالصة 182
أو إغفاالتھا على النحو  ICANNإجراءات  –أو مراجعة  –في الوقت الحالي، یمكن ألي شخص أو جھة التقدم بطلب إلعادة النظر في  183

 .ICANNالمادة الرابعة من القسم الثاني باللوائح الداخلیة لمؤسسة المنصوص علیھ في 
إلجراء عملیة  ICANNعدًدا من اإلصالحات الرئیسیة على طلب  ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  184

 إعادة النظر، بما في ذلك: 

 توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا.  •

 یوًما.  30و 15طلب إلعادة النظر خالل فترة تتراوح بین  تمدید اإلطار الزمني لتقدیم •

 تضییق أسس الرفض دون نظر.  •

 (بدالً من أي لجنة تتولى مشكالت فریق العمل). ICANNإسناد مسؤولیة اتخاذ القرارات حول كافة الطلبات إلى مجلس إدارة  •

 . ICANNفي  إسناد مسؤولیة التقییم الموضوعي األولي للطلبات إلى محقق الشكاوي •

أیًضا تحسینات متعددة على متطلبات الشفافیة والمواعید النھائیة الثابتة  ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  185
 عند إصدار القرارات، بما في ذلك: 

 نشر تسجیالت/نصوص مناقشات مجلس اإلدارة بناًء على رغبة مقدم الطلب واختیاره. •

قراًرا  ICANN) النھائیة قبل أن یتخذ مجلس إدارة BGCعتراض على توصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة (إتاحة الفرصة لال •
 نھائًیا.

یوًما من  75إضافة مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما في ذلك ھدف مؤكِّد إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل  •
 یوٍم من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال. 135ال یزید عن  تقدیم الطلب حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما

. توصى مجموعة العمل عبر المجتمعات 2) في مسار العمل DIDPلإلفصاح عن الوثائق والمعلومات ( ICANNسیجري تناول سیاسة  186
 ICANNت للحصول على وثائق بضرورة تحسین ھذه السیاسة لتتوافق مع االحتیاجات القانونیة لمقدمي الطلبا ICANNلتعزیز مساءلة 

 الداخلیة المتصلة بطلباتھم.

 

 المساءلة -توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 187
 لتعكس التغییرات التالیة: ICANNمن لوائح  3 ، القسم4المادة تعدیل  188

 توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا.  •

 یوًما.  30و 15تمدید اإلطار الزمني لتقدیم طلب إلعادة النظر خالل فترة تتراوح بین  •

 تضییق أسس الرفض دون نظر. •

 باتخاذ القرارات حول كافة الطلبات (بدالً من أي لجنة تتولى مشكالت فریق العمل). ICANNمطالبة مجلس إدارة  •

 بإجراء التقییم الموضوعي األولي للطلبات.  ICANNوى في مطالبة محقق الشكا •

 طلب نشر تسجیالت/نصوص مناقشات مجلس اإلدارة بناًء على رغبة مقدم الطلب واختیاره. •

قراًرا  ICANN) النھائیة قبل أن یتخذ مجلس إدارة BGCإتاحة الفرصة لالعتراض على توصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة ( •
 نھائًیا.

یوًما من  75عید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما في ذلك ھدف مؤكِّد إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل إضافة موا •
 یوٍم من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال. 135تقدیم الطلب حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن 

 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#IV
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#IV
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 ' 1لعمل التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار ا 189
یوًما إلى  120یوًما وتغییر اإلجمالي من  75یوًما إلى  60عولج التضارب في التوقیتات المحددة العتماد المجلس بتغییر  •

 یوًما. 135
 

 الملحقات ذات الصلة 190
 الخاصة بطلب إعادة النظر ICANN: تحسین عملیة 8تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 08الملحق  191

 

 الداخلیة ICANN: دمج تأكید االلتزامات في لوائح 9التوصیة رقم 

 
 

 خالصة 192
المساءلة بدمج المراجعات المحددة في تأكید االلتزامات، اتفاًقا -بناًء على تحلیل اختبار اإلجھاد، توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 193

الداخلیة. حیث یضمن ھذا بقاء  ICANNفي لوائح  -)NTIAوشبكة أمان اإلدارة الوطنیة لالتصاالت ( ICANNبین  2009ثنائًیا لعام 
 .ICANNمراجعات المجتمع جانًبا أساسًیا من جوانب إطار المساءلة والشفافیة لدى 

 المساءلة أن:-خاصة، تقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 194

 الداخلیة. ICANNد االلتزامات على لوائح ذات الصلة من تأكی ICANNتضیف التزامات  •

 ، بما فیھا: ICANNإضافة عملیات المراجعة األربعة المحددة في تأكید االلتزامات على لوائح  •

o .ضمان المسؤولیة والشفافیة ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالمي 

o  تطبیق سیاسةICANN  الحالیة المرتبطة بـWHOIS.بشكل یخضع للقوانین المطبقة ، 

o ) الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقاتDNS.( 

o .تعزیز التنافسیة وثقة المستھلك واختیار المستھلك 

المعاییر التشغیلیة  ICANNباإلضافة إلى ذلك، لدعم الھدف المشترك المتمثل في تحسین كفاءة وفعالیة المراجعات، سوف تنشر  195
ومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات المستقبلیة. وسوف یقوم المجتمع  ICANNاملین في الستخدامھا كتوجیھ من قبل المجتمع والع

 بمراجعة ھذه المعاییر التشغیلیة على أساس مستمر لضمان استمرارھا في تلبیة احتیاجات المجتمع.
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 المساءلة-توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 196
 

 
 

من جانب تأكید  NTIAأو  ICANNالمساءلة بتقییم األمر الطارئ فیما یتعلق بانسحاب -قامت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 197
 في القسم "الشرح المفصل بشأن التوصیات" أدناه).  14االلتزامات (راجع اختبار اإلجھاد رقم 

 المساءلة إجرائي المساءلة التالیین:-لمجتمعات المتعددةلضمان استمراریة ھذه االلتزامات الرئیسیة، تقترح مجموعة عمل ا 198
 4من تأكید االلتزامات ICANNالداخلیة على أي التزامات ذات صلة لـ  ICANNاالحتفاظ بلوائح  •

o  ج في قسم القیم 8أ، و8و 4و 3من تأكید االلتزامات. وسیتم إضافة األقسام  8و 7و 4و 3ویشمل ھذا األقسام
 الداخلیة.  ICANNالجوھریة من لوائح 

o  ب في تأكید االلتزامات (الجزء المتعلق بموقع مكتب 8وتتم بالفعل تغطیة جزء من محتوى القسمICANN  (الرئیسي
باعتباره قانون معیاري وال یجب انتقالھ إلى  18الداخلیة. یتم تصنیف المادة  ICANNمن لوائح  18حسب المادة 

 ج في تأكید االلتزامات.8أ و8قسم القیم الجوھریة بالمادة المستمدة من القسم 
o  شفافیة لوائح 3في المادة  8من تأكید االلتزامات كقسم جدید  7یتم إدراج القسم .ICANN .الداخلیة 

 الداخلیة ICANNتأكید االلتزامات األربع في لوائح دمج عملیات مراجعة  •
o :سیتم االحتفاظ بالمراجعات األربع في قسم المراجعات من اللوائح الداخلیة 

 .ضمان المسؤولیة والشفافیة ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالمي 
  تطبیق سیاسةICANN  الحالیة المرتبطة بـWHOIS.بشكل یخضع للقوانین المطبقة ، 
  على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق الحفاظDNS. 
 .تعزیز التنافسیة وثقة المستھلك واختیار المستھلك 

 الداخلیة، یجب أن یجري ما یلي: ICANNوبعد اعتماد ھذه الجوانب من تأكید االلتزامات في لوائح  199

 بشكل متبادل على إنھاء تأكید االلتزامات.  NTIAو  ICANNیجب أن توافق  •

د قواعد المراجعة الجدیدة بمجرد تغییر اللوائح، ولكن یجب أخذ الحیطة عند وقف تأكید االلتزامات حتى ال تكون قید سوف تسو •
التنفیذ حالًیا في ذلك الوقت. سوف تعتمد أي مراجعات ساریة القواعد الجدیدة بدرجة عملیة. ال یجب تأجیل مراجعة أي تأكید 

الجدیدة تسمح بما یصل إلى خمس سنوات فیما بین دورات المراجعة. إذا كان المجتمع  التزامات مخطط لھ ببساطة ألن القواعد
 یفضل القیام بالمراجعات بأقل من خمس سنوات من المراجعة السابقة، والذي یسمح بھ بموجب القوانین الجدیدة.

لفریق عملھا  IRPاجعة المستقلة المساءلة خالل فریق مراقبة تنفیذ عملیة المر-وستنظر مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
)WP-IRP IOT) باقتراح إدراج مراجعة منتصف المدة لعملیة المراجعة المستقلة (IRP .( 

                                            
ذات الصلة. وتكون البنود األخرى في تأكید االلتزامات إما نًصا تمھیدًیا والتزامات خاصة  ICANNمن تأكید االلتزامات على التزامات  8و 7و 4و 3تحتوي ألقسام  4

 مفیدة في اللوائح الداخلیة.، ومن ثم ال یمكن إدراجھا بصورة ICANNبالحكومة األمریكیة. وعلى ھذا النحو، فإنھا ال تتضمن التزامات من قبل 
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المعاییر التشغیلیة الستخدامھا  ICANNولدعم الھدف المشترك المتمثل في تحسین كفاءة وفعالیة المراجعات، سوف تنشر  •
ومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات المستقبلیة. وسوف یقوم المجتمع  ICANNكتوجیھ من قبل المجتمع والعاملین في 

 بمراجعة ھذه المعاییر التشغیلیة على أساس مستمر لضمان استمرارھا في تلبیة احتیاجات المجتمع. 

االجتماع، حیث یجب إدراج ھذه المعاییر التشغیلیة قضایا مثل: تشكیل فرق المراجعة ووسائل عمل فریق المراجعة (بروتوكول  •
االطالع على الوثائق، دور المراقبین، المیزانیات، وسائل اتخاذ القرار وإلخ)، ووسائل الوصول إلى الخبراء. یجب وضع ھذه 

المعاییر مع المجتمع وتستلزم تغییر مساھمة المجتمع والمراجعة. ومن المتوقع أن تعكس المعاییر مستوى التفاصیل التي ال 
حوكمة، وأال تستلزم إجراء تغییر لتعدیل اللوائح الداخلیة. حیث أنھا بمثابة قضیة تنفیذ تتماشى مع الحاجة تناسب عموماً وثائق ال

المساءلة حیث تم تقدیمھا -إلجراء تغییر على نص اللوائح الداخلیة المقترحة التي وضعتھا مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 باعتبارھا توجیھاً للمستشار القانوني.

الخاصة مع ھذه األقسام الجدیدة من اللوائح الداخلیة وسیتم  IANAومراجعة وظیفة  IANAب القسم المرتبط بمراجعة وظیفة وسیتناس 200
اإلشراف. من -تصنیفھا على أنھا لوائح داخلیة أساسیة. ستستند المواصفات على المتطلبات المفصلة من قبل مجموعة عمل المجتمعات

 اإلشراف.-المتوقع أن تشمل عملیة صیاغة اللوائح مجموعة عمل المجتمعات
 

 ' 1التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  201
 یعاد تقدیم نص تأكید االلتزامات لمراجعة التنافسیة وثقة المستھلك واختیار المستھلك. •
الخاصة) في  IANA IFRومراجعة وظائف  IANA IFRیجب دمج كافة مراجعات تأكید االلتزامات (ومراجعة وظائف  •

  اللوائح الداخلیة.
) في اقتراح إدراج مراجعة منتصف WP-IRP IOTلفریق العمل ( IRPوسینظر فریق مراقبة تنفیذ عملیة المراجعة المستقلة  •

القتراح مراجعة عملیة  ATRT. وسیتم توسیع نطاق فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة IRPالمدة لعملیة المراجعة المستقلة 
 ).89(الفقرة  IRPالمراجعة المستقلة 

دون تغییر من اقتراح  gTLDسیبقى تمثیل وعدد المقاعد في فرق المراجعة والمرتبط بمراجعات نطاق المستوى األعلى العام و •
 ).54المسودة الثالثة (الفقرة 

 ).127(الفقرة  WHOISیجب إدراج تعدیل مجلس اإلدارة في سیاسة خدمات دلیل التسجیل المستقبلیة/ •
الداخلیة  ICANN(أو المقر الرسمي للشركات)، وتتناول لوائح  ICANNالدمج الخاص بـ بیان  ICANNیتناول بنود تأسیس  •

الداخلیة باعتبارھا  ICANNمن لوائح  18سیتم تصنیف المادة  الرئیسي. ICANN) قضیة منفصلة بموقع مكتب 18(المادة 
 ). 5لوائح داخلیة معیاریة (راجع الفقرة 

لمعاییر التشغیلیة لمراجعات تأكید االلتزامات على أساس أنھ سیتم احترام التوصیة یجب إدراج اقتراح مجلس إدارة بخصوص ا •
 ).8وبأنھ سیتناول النص تفاصیل التنفیذ فقط (راجع الفقرة  9رقم 

بخصوص تشكیل فرق مراجعة  54المساءلة بتوضیح "التنوع" في الفقرة -وینصح محامو مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
المساءلة إلى أنھ من الممكن أن تتضمن اعتبارات "التنوع" -وتشیر مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ت.تأكید االلتزاما

الجغرافیة والمھارات والجنس وإلخ، وبأنھ یجب أن تتمتع منظمات الدعم واللجان االستشاریة بالمرونة في نظرھا للعوامل عند 
 اختیار أعضاء فریق المراجعة.

المساءلة أنھ "بإمكان مجموعة من الرؤساء طلب مرشحین إضافیین أو تعیین -مل المجتمعات المتعددةویقترح محامو مجموعة ع •
 3عضو لتفادي احتمالیة التمثیل الزائد لمنظمات داعمة أو لجان استشاریة معینة في حال رّشح البعض أقل من  21أقل من 

"، لذا فإن األمر لیس بمثابة اقتراح عدد ثابت 21یصل إلى المساءلة "ما -واقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة أعضاء".
-وسمحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .54وتم استبدال "ثابت" بـ "محدود" في الفقرة  من أعضاء فریق المراجعة فعلًیا.

االستشاریة/منظمات الدعم المساءلة لرؤساء اللجنة االستشاریة/منظمة الدعم اختیار أعضاء فریق المراجعة إضافیین من اللجان 
حیث یھدف ھذا إلى استیعاب اللجان االستشاریة/ منظمات الدعم التي تحظى بأكبر قدر من  مرشحین. 3والتي قدمت أكثر من 

الجدید وخدمات  gTLD، والتي ستكون من أشد المعنیین بمراجعات برنامج GNSOاالھتمام في المراجعة، مثل 
 ى تمثیل وعدد المقاعد في فریق المراجعة دون تغییر من اقتراح المسودة الثالثة.وبالتالي، سیبق .WHOISالدلیل/

 .54استبدال "المشاركین" بـ "المراقبین" في الفقرة  •
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 : تعزیز مساءلة المنظمات الدعم واللجان االستشاریة10التوصیة رقم 

 خالصة 203
 ) في مقاربة من مرحلتین:AC) واللجان االستشاریة (SOالمساءلة بتناول مساءلة منظمات الدعم (-توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 204

منظمات الدعم واللجان االستشاریة في المراجعات الھیكلیة المستقلة المنجزة : تتضمن مراجعة آلیات مساءلة 1في مسار العمل  •
 بصفة منتظمة.

 : تضمین موضوع مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة كجزء من العمل على عملیة مراجعة المساءلة والشفافیة.2في مسار العمل  •

 

 المساءلة-توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 205
اجعة وحصر اآللیات القائمة المتعلقة بمساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة، فمن الواضح أن اآللیات الحالیة بحاجة إلى أن بعد مر 206

 . 1تتحسن في ضوء المسؤولیات الجدیدة المرتبطة بتوصیات مسار العمل 
 المساءلة بما یلي.-توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 207

 
 : 1مسار العمل  208
 تتضمن مراجعة آلیات مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة في المراجعات الھیكلیة الدوریة المستقلة والمنجزة بصفة منتظمة. 209

یجب أن تتضمن ھذه المراجعات النظر في اآللیات الموجودة لدى منظمات الدعم واللجان االستشاریة للمساءلة أمام دوائرھم  •
 اإلقلیمیة كل حسب تخصصھ، إلخ.  At-Largeصحاب المصلحة ومنظمات االنتخابیة وأمام مجموعات أ

، الذي یصف حالیا الھدف من ھذه ICANNمن المادة الرابعة من لوائح  4ویمكن تنفیذ ھذه التوصیة من خالل تعدیل القسم  •
 المراجعات على النحو التالي: 

 

) 1في: ( -ییر والمقاییس التي یوجھا إلیھا مجلس اإلدارة التي یجب إجراؤھا وفًقا للمعا -ویكمن الھدف من ھذه المراجعة 
) إذا كان األمر كذلك، فتحدید ما إذا كان أي 2، و(ICANNتحدید ما إذا كانت تلك المنظمة لھا ھدف مستمر في ھیكل 

 تغییر في الھیكل أو العملیات أمًرا مرغوًبا فیھ لتحسین كفاءتھا. 
 

الداخلیة كجزء  ICANNالمطلوبة بموجب تأكید االلتزامات إلى لوائح  ICANNوشفافیة یتم دمج المراجعة الدوریة لمساءلة  •
الداخلیة، ستتضمن مراجعة المساءلة  ICANN: بدمج تأكید االلتزامات في لوائح 9في التوصیة رقم  .1من مسار العمل 

 والشفافیة ما یلي من القضایا التي تستحق االھتمام في مراجعة:
 

األوسع وطرح التوصیات للتحسین لضمان  ICANNوتفاعلھا مع مجلس اإلدارة ومجتمع  GACیة تقییم دور وفعال
 DNSحول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لنظام اسم النطاق  GACإلدخال  ICANNاالعتبار الفعال من 

 

  مسار العمل  210
 راجعة المساءلة والشفافیة.تضمین موضوع مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة كجزء من عملیة م 211
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 5تقییم مقترح "اجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة المشتركة" لتقییم جدواه، وفي حال كان ذا جدوى، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذه. •

فترة وضع خطة عمل مفّصلة في تعزیز مساءلة المنظمة الداعمة واللجنة االستشاریة مع مراعاة التعلیقات المقدمة خالل  •
 التعلیقات العامة في اقتراح المسودة الثالثة.

 ) ستكون قابلة للتطبیق على أنشطة منظمات الدعم واللجان االستشاریة.IRPتقییم سواء كانت عملیة المراجعة المستقلة ( 212
 

 التغییرات المنجزة منذ اقتراح المسودة الثالثة 213
الداخلیة  ICANNالمطلوبة بموجب تأكید االلتزامات إلى لوائح  ICANNإضافة: یتم دمج المراجعة الدوریة لمساءلة وشفافیة  •

الداخلیة، ستتضمن مراجعة المساءلة  ICANN: بدمج تأكید االلتزامات في لوائح 9في التوصیة رقم  .1كجزء من مسار العمل 
 والشفافیة ما یلي من القضایا التي تستحق االھتمام في مراجعة:

 

األوسع وطرح التوصیات للتحسین لضمان االعتبار  ICANNتفاعلھا مع مجلس اإلدارة ومجتمع و GACتقییم دور وفعالیة 
 DNSحول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لنظام اسم النطاق  GACإلدخال  ICANNالفعال من 

 

االستشاریة مع مراعاة  : وضع خطة عمل مفّصلة في تعزیز مساءلة المنظمة الداعمة واللجنة2أضیف في توصیات مسار العمل  •
 التعلیقات المقدمة خالل فترة التعلیقات العامة في اقتراح المسودة الثالثة.

 
 الملحقات ذات الصلة 214
 : تعزیز مساءلة المنظمات الدعم واللجان االستشاریة10تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 10الملحق  215

 

ة االستشاریة الحكومیة (اختبار : التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجن11التوصیة رقم 
 )18اإلجھاد 

 خالصة 216
 ICANNطابع خاص كما ھو موضح في لوائح  ICANN) الحالیة بالنسبة لمجلس إدارة GACلمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة ( 217

 :2الداخلیة المادة الحادیة عشرة، القسم 
 

ي. یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي تشكیل 
أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة  ICANNالسیاسات وتبنیھا على السواء. وفي حالة ما إذا قرر مجلس 

خطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة. وستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ إ
 التوصل إلى حل یقبلھ الطرفان. -بحسن نیة وطریقة مناسبة وفعالة-بعد ذلك  ICANNالحكومیة ومجلس إدارة 

 

                                            
 المساءلة ویلي كوري وصفاً موجزاً لمفھوم اجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة المشتركة:-قدم مستشار مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 5

كون من الضروري وضع مساحة بین األشكال المختلفة ؟ سیICANNفكرة المساءلة المشتركة ھي أن یكون كل فرد من الفریق مساءالً أمام الفرد اآلخر. كیف سینجح ھذا في 
ءلة، التي یختلف عاملھا الرئیسي. في حین تقوم قوى المجتمع الجدیدة بتكوین المجتمع باعتباره مسئوالً یدعو مجلس اإلدارة بصفتھ وكیل للمسا ICANNللمساءلة المعتمدة في 

لدعوة بعضھم البعض للمساءلة. لذلك یمكن للمرء أن یتخیل اجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة  ICANNل ستتمكن مجموعة من المساءلة المشتركة من تمكین كافة ھیاك
، وربما سیعوض المنتدى العام الحالي. سیكون النموذج اجتماع مائدة مستدیرة لمجلس اإلدارة، والمدیر التنفیذي وجمیع ICANNالمشتركة یلتقي في كل اجتماع من اجتماعات 

لو األخرى والذي سیكون مسئوالً الدعم واللجان االستشاریة ممثلة برؤسائھا. سیكون اجتماع المائدة المستدیرة مسئوالً عن تعیین رئیس الجتماع المائدة المستدیرة سنة تمنظمات 
و موضوعین للدراسة. قد یقوم كل مشارك بتفسیر كیفیة قیام عن تسھیل كل اجتماع مائدة مستدیرة للمساءلة المشتركة. ویمكن لكل اجتماع الدائرة المستدیرة اختیار موضوع أ

علقة باألداء. الھدف سیكون إنشاء مساحة دائرتھ أو دائرتھا االنتخابیة بحل المشكلة وذكر ما نجحوا بالقیام بھ وما لم ینجحوا. قد یتبع ذلك نقاش حول كیفیة تطویر األمور المت
 حسین األداء.للمساءلة المشتركة وكذلك مساحة للتعلم لت
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ل فیھ اللجنة االستشاریة ال 18یراعي اختبار اإلجھاد  218 إجراءات التشغیل الخاصة بھا، أي للتحول  ICANNحكومیة لـ السیناریو الذي ُتعدِّ
. وبما أنھ یتوجب على مجلس اإلدارة ICANNمن قرارات اإلجماع (ال اعتراضات) إلى التصویت باألغلبیة على مشورة مجلس إدارة 

 ICANN، تمت اإلشارة إلى مخاوف تتعلق بإمكانیة إجبار مجلس GACالوصول إلى حل مقبول بالتراضي في حالة رفض نصیحة 
 فیما یتعلق بموضوعات السیاسة العامة.  GACعلى الفصل بین الحكومات السیادیة في حالة عدم اتفاقھا في دعم نصیحة 

مع المخول الجدید (إذا للقیمة الحدیة لقرارھا مع مشاركتھا في نفس الوقت في المجت GACو باإلضافة إلى ذلك، ففي حالة تخفیض  219
بشكل غیر  ICANNالمشاركة)، یرى بعض أصحاب المصلحة أن ھذا من األمور التي قد تزید من تأثیر الحكومة على  GACاختارت 

 مقبول.
ومن أجل التخفیف من وطأة ھذه المخاوف، فإن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة توصي بإجراء تغییرات على لوائح  220

ICANN  الداخلیة المتعلقة بمشورةGAC. 
 

 المساءلة-توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 221
 ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بعمل التغییرات التالیة على المادة الحادیة عشر من القسم الثاني للوائح  222

 الداخلیة (تمت إضافة التأكید):
 

تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي تشكیل السیاسات  ي. یجب مراعاة المشورة التي 223
أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على  ICANNوتبنیھا على السواء. وفي حالة ما إذا قرر مجلس 

ال یمكن رفض أي مشورة من اللجنة االستشاریة التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة.  المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب
الحكومیة، معتمدة باإلجماع الكامل من اللجنة االستشاریة الحكومیة، مفھومة على أنھا تعني ممارسة اتخاذ القرارات باالتفاق العام في 

، وستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس أعضاء المجلس من %60غیاب أي اعتراض رسمي، إال بأغلبیة تصویت تصل إلى 
 بعد ذلك، وبحسن نیة وبطریقة فعالة وفي الوقت المناسب، إیجاد حل ُمرٍض للطرفین. ICANNإدارة 

 
أن "یحاوال إیجاد حل مناسب یتفق  GACو ICANNوالمقصود من ھذه التوصیة، الحد من الشروط التي یجب بموجبھا على مجلس  224

 ICANNلن توِجد ھذه التوصیة أيَّ التزامات جدیدة ینبغي لمجلس  الداخلیة الحالیة. ICANNعلیھ الطرفان"، كما ھو مطلوب في لوائح 
ة االنتقالیة لھیئة ، المتعلقة باللوائح ساریة المفعول قبل اإلشراف على المرحلGACالنظر فیھا، أو التصویت علیھا، أو تنفیذ مشورة 

. ال توِجد ھذه التوصیة أي استنتاج أو تعدیل للمعاییر المطبقة من قبل المجلس في مراجعة مشورة IANAاإلنترنت لألرقام المخصصة 
 .GACاللجنة االستشاریة الحكومیة 

االعتراضات والنظر فیھا (مثال، عدم  باستقاللیة تنقیح إجراءات التشغیل لتحدید كیفیة طرح GACتتمتع اللجنة االستشاریة الحكومیة  225
السماح لدولة واحدة بمتابعة االعتراض على نفس الموضوع في حالة عدم انضمام دول أخرى لذلك االعتراض). وعند إرسال التوصیة 

 GACومیة من أجل أن ُیعَطى عنایة خاصة، ُتلَزم اللجنة االستشاریة الحك GACالذي تسعى  ICANNالمجمع علیھا إلى مجلس إدارة 
 بتأكید عدم وجود أي اعتراض رسمي.

المساءلة بإدراج شرط أن توفر جمیع اللجان االستشاریة األسباب الجوھریة وراء نصائحھا. -وتوصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 226
سؤولیة تحدید ما إذا . وتقع على المجلس مICANNیجب توفیر األساس المنطقي للمشورة الرسمیة التي قدمتھا لجنة استشاریة لمجلس 

 الداخلیة. ICANNكان األساس المنطقي المقدم كافیا للشروع في تحدید ما إذا كان اتباع تلك المشورة متسقا مع لوائح 
، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة ICANNالمتعارضة مع لوائح  GACولمعالجة المخاوف المتعلقة بمشورة  227

 لیعتبره المستشار القانوني عند صیاغتھ لنص اللوائح الداخلیة:بإضافة ھذا التوضیح 
 

غیر مقیدة  GACتتعارض مع لوائحھا الداخلیة. مع أن  -بناء على مشورة أو غیرھا  -اتخاذ إجراءات  ICANNال یمكن لـ 
ءات ال تتفق مع لوائحھا. قد ال تتخذ إجرا ICANN، فإنھ من الواضح أن ICANNفیما یتعلق بالمشورة التي یمكن أن تقدمھا لـ 

وعلى الطرف المتضرر أو المجتمعات المحلیة المكلفة رفع دعاوى عبر ھیئة المراجعة المستقلة تنص فیھا على أن المجلس 
التأسیسیة أو اللوائح الداخلیة، حتى ولو تصرف المجلس وفقا  ICANNتصرف (أو لم یتصرف) بطریقة ال تتفق مع بنود 

 .GACلمشورة 
 

مفھومة بطبیعتھا في ھذه المرحلة. سیقوم المستشار  ICANNتكون الصیاغة المقترحة في توصیات تنقیحات اللوائح الداخلیة لـ مالحظة: 228
بعمل مسودة للصیاغة النھائیة لھذه  ICANNالقانوني الخارجي لمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة والفریق القانوني لـ 

 التأسیس واللوائح الداخلیة.التنقیحات المجراة على بنود 
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 ' 1التغییرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  229
. وكجزء من التسویة، أدى ذلك إلى إجراء تغییرات %60المجمع علیھا إلى  GACتغیر عتبة الثلثین لرفض المجلس لمشورة  •

 .GACلتنفیذ "حصة"  2ورقم  1في التوصیات رقم 

 
 الصلةالملحقات ذات  230
 )18: التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة (اختبار اإلجھاد 11تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 11الملحق  231

 

 2: االلتزام بمزید من أعمال المساءلة في مسار العمل 12التوصیة رقم 

 خالصة 232
المساءلة على التعامل مع موضوعات المساءلة ھذه والذي یمكن تمدید إطار -مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 2تم تركیز مسار العمل  233

 .IANAزمني خاص بوضع حلول تتجاوز عملیة نقل إشراف 
 نات على عدد من اآللیات المحددة:المساءلة القیام بمزید من التحسی-، تقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة2كجزء من مسار العمل  234

 لغرض التنوع على كافة المستویات. ICANNاألخذ في االعتبار إدخال تحسینات على معاییر  •

 مساءلة الطاقم. •

 مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة. •

 مع التركیز على: ICANNتحسین شفافیة  •

o  تحسینات على سیاساتICANN القائمة ( للكشف عن المعلومات الوثائقیةDIDP.( 

o  شفافیة تفاعالتICANN .مع الحكومات 

o .التحسینات على السیاسة الحالیة للمبلغین عن المخالفات 

o  .شفافیة عملیة اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس 

 بحقوق اإلنسان ومسودة الالئحة الداخلیة المقترحة. ICANNوضع وتوضیح إطار عمل لتفسیر التزام  •

استناًدا إلى القوانین المعمول بھا في  ICANNتناول األسئلة ذات الصلة باالختصاص وھي: "ھل یمكن تعزیز مساءلة  •
إجراءاتھا؟" وتتوقع مجموعة عمل عبر المجتمع الخاصة بالمساءلة التركیز على مسألة القانون المعمول بھ في العقود وتسویة 

 النزاعات.

 ووظیفة محقق الشكاوى.اعتبار إضافة تحسینات على دور  •

المقبل الذي سینعقد  ICANN 55اجتماع خالل  2تتوقع مجموعة عمل عبر المجتمع الخاصة بالمساءلة أن یبدأ تنقیح نطاق مسار العمل  235
 .2016للتعلیق، بحلول نھایة عام  2. ومن المقرر أن یتم نشر توصیات مسار العمل 2016في مارس 

لتنفیذ المقترح الناشئ عن مسار العمل  ICANN، لن یكون ھناك حافز لـ IANAأثار المجتمع مخاوف من أنھ بعد عملیة انتقال إشراف  236
ة انتقالیة الئحة داخلی ICANN. ولمنع ھذا السیناریو، توصي مجموعة عمل عبر المجتمع الخاصة بالمساءلة بأن یعتمد مجلس إدارة 2

وفقا لنفس العملیات  2باعتبار توصیات مجموعة عمل عبر المجتمع الخاصة بالمساءلة في مسار العمل  ICANNمن شأنھا أن ُتلزم 
على نیتھ العمل  ICANN، أكد مجلس 2015نوفمبر  13بتاریخ  رسالة. في 1والمعاییر التي اعتمدتھا في اعتبار توصیات مسار العمل 

 وتقدیم دعم مناسب للعمل على ھذه الموضوعات.  ICANNمع مجتمع 
 

 المساءلة-ددةتوصیات مجموعة عمل المجتمعات المتع 237
الئحة داخلیة انتقالیة من شأنھا أن ُتلزم  ICANNتوصي مجموعة عمل عبر المجتمع الخاصة بالمساءلة بأن یعتمد مجلس إدارة  238

ICANN  وفقا لنفس العملیات  2باعتبار التوصیات المجمع علیھا من مجموعة عمل عبر المجتمع الخاصة بالمساءلة في مسار العمل

https://meetings.icann.org/en/marrakech55
https://community.icann.org/download/attachments/56146844/Letter%20from%20Bruce%20Tonkin%2013%20Nov%202015.pdf?version=2&modificationDate=1447433054000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56146844/Letter%20from%20Bruce%20Tonkin%2013%20Nov%202015.pdf?version=2&modificationDate=1447433054000&api=v2
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. ستكلف الالئحة الداخلیة فریق العمل بإیجاد المزید من التحسینات الخاصة 1تمدتھا في اعتبار توصیات مسار العمل والمعاییر التي اع
 :2المحصورة في القضایا الموجودة في الئحة مسار العمل  ICANNبمساءلة 

 لغرض التنوع على كافة المستویات. ICANNاألخذ في االعتبار إدخال تحسینات على معاییر  •

 مساءلة الطاقم. •

 مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة. •

o .تضمین موضوع مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة كجزء من العمل على عملیة مراجعة المساءلة والشفافیة 

o .تقییم "اجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة المشاركة" لتقییم جدواه 

o 2منظمات الدعم واللجان االستشاریة كجزء من مسار العمل  اقتراح خطة عمل مفصلة لتحسین مساءلة. 

o  تقییم ما إذا كانت عملیة المراجعة المستقلة ستكون قابلة للتطبیق أیضا على نشاطات منظمات الدعم واللجان
 االستشاریة.

 مع التركیز على: ICANNتحسین شفافیة  •

o  التحسینات على سیاسة اإلبالغ عن المخالفات فيICANN . 

o  شفافیة تفاعالتICANN .مع الحكومات 

o .التحسینات على السیاسة الحالیة للمبلغین عن المخالفات 

o  .شفافیة عملیة اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس 

 بحقوق اإلنسان ومسودة الالئحة الداخلیة المقترحة. ICANNوضع وتوضیح إطار عمل لتفسیر التزام  •

استناًدا إلى القوانین المعمول بھا في  ICANNي: "ھل یمكن تعزیز مساءلة تناول األسئلة ذات الصلة باالختصاص وھ •
إجراءاتھا؟" وتتوقع مجموعة عمل عبر المجتمع الخاصة بالمساءلة التركیز على مسألة القانون المعمول بھ في العقود وتسویة 

 النزاعات.

 اعتبار إضافة تحسینات على دور ووظیفة محقق الشكاوى. •

من خالل  ICANNل عبر المجتمع الخاصة بالمساءلة أنھ یمكن استیعاب المزید من التحسینات الخاصة بمساءلة تالحظ مجموعة عم 239
: تعزیز مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة) أو من خالل مبادرات محددة، 10عملیة مراجعة المساءلة (انظر التوصیة رقم 

 ومخصصة لمجموعة عمل عبر المجتمع. 

 
 ' 1من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل  التغییرات 240

سیتبع قواعد مشابھة لمسار العمل  2إضافة توضیحات على اللوائح المؤقتة للنظر في شواغل المجلس تشیر إلى أن مسار العمل  •
ي أعضاء المجلس : توصیات بتوافق اآلراء، تأیید منظمات الدعم، قدرة المجلس على المشاركة في حوار خاص، عتبة ثلث1

 التخاذ مثل ھذا القرار، إلخ.
 ).1ستكون مفتوحة للجمیع (مثل مسار العمل  2التعدیالت على الوثیقة ستشمل التركیز على أن مداوالت مسار العمل  •
 "محددة بـ" بدال من "متعلقة بـ". إضافة توضیح یقول أنھ یمكن استیعاب أصناف أخرى خارج ھذه 2قائمة بنود مسار العمل  •

 المساءلة محددة. -القائمة من خالل جوالت االستعراض العادیة، أو مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 مناقشة التیار الزمني: ھناك حاجة لمعرفة التواریخ المستھدفة، ولكن اآلجال النھائیة لن تكون مناسبة وال مفیدة. •
 ) لتعزیز متطلب التنوع.PEGالموافقة على دمج المساھمات االستشاریة لمجموعة خبراء عامة ( •
 .2التأكید على أن تحسین دور محقق الشكاوى ووظیفتھ، بند من بنود مسار العمل  •
 إعادة إدراج متطلبات مساءلة الطاقم. •

 
 الملحقات ذات الصلة 241
 2: االلتزام بمزید من أعمال المساءلة في مسار العمل 12تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 12الملحق  242
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 الخالصة
تمكن المجتمع من خالل  -المبینة أعاله-المساءلة أن مجموعة آلیات المساءلة التي اقترحتھا -تعتقد مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 243

دام نموذج األدنى نحو األعلى، ونموذج أصحاب المصلحة المتعددین من خالل االعتماد على كل من أصحاب المصلحة في ھیاكل استخ
-المجتمع المختبر والحالي لدى ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة. عالوة على ذلك، تعتقد مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

مدفوع من المجتمع مناسًبا لیحل محل المساءلة الكامنة في العالقة التاریخیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المساءلة أن ھذا النموذج ال
 الُمخصصة مع حكومة الوالیات المتحدة. 

تعتبر صالحیات المجتمع بدیالً فعاالً لشبكة األمان التي یوفرھا الدور القیادي لھیئة اإلنترنت 
 لتابعة للحكومة األمریكیةلألرقام المخصصة الحالیة ا

یمكن استبدالھا فعلیا بشبكة األمان التي  -كحزمة واحدة-المساءلة أن صالحیات المجتمع السبع -وتعتقد مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 244
ر قضائي فقط توفرھا الحكومة األمریكیة حالًیا كجزء من دورھا الرقابي. ویوصى بأن ھناك حاجة إلى تعزیز ھذه الصالحیات بموجب أم

 المساءلة على الھیاكل القائمة، وھي توصي بما یلي:-باعتبار ذلك الملجأ األخیر. وقد استندت توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 المخول.  ICANNالنظر إلى المجتمع بأكملھ باعتباره مجتمع  •

من خالل قدرتھ على تمریر مصالحھ الفردیة أو التأكد من عدم وجود جزء في المجتمع یحظى بحقوق أكثر من جزء آخر، إما  •
أنھ ال یوجد صالحیات أو حقوق  ICANNمن خالل إعاقة إجماع المجتمع. تضمن مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 بموجب القانون لدي المجتمع یمكن أن ُتمارس بشكل فردي.

 باستخدام نموذج توافقي.التأكد من المجتمع یمكنھ ممارسة صالحیاتھ بشكل جماعي فقط  •

 

المساءلة أن أطر المساءلة الموصى بھ المنصوص -وتعتقد مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
علیھ في ھذا المقترح یلبي متطلبات مجتمع أسماء النطاق ومقترح نقل دور اإلشراف على ھیئة 

 اإلنترنت لألرقام المخصصة

المساءلة إلى التأكد من أن مجموعة عمل عبر المجتمع قد طورت نقل دور اإلشراف -وسوف تسعى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 245
 بحیث یلبي ھذا المقترح متطلباتھا. IANAعلى 

اءلة أن مقترحھا یلبي أیًضا متطلبات نشر اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات الخاصة المس-وتعتقد مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 246
باالنتقال وسوف تقدم تحلیلھا لھذا في مقترح كامل.



 قائمة الملحقات والمرفقات  

 

 2016فبرایر  23في  - 1ئي التكمیلي حول توصیات مسار العمل المقترح النھا
 

40 

 قائمة الملحقات 
  إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحیات المجتمعیة1التوصیة رقم  - 1الملحق : 

  من خالل اإلجماع: المشاركة والتوعیة : تخویل المجتمع2التوصیة رقم  - 2الملحق 

  إعادة تعریف اللوائح الداخلیة لمنظمة 3التوصیة رقم  - 3الملحق :ICANN  باعتبارھا "لوائح داخلیة
 قیاسیة" و"لوائح داخلیة أساسیة."

  ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في 4التوصیة رقم  - 4الملحق :ICANN صالحیات :
 الجدید السبعالمجتمع 

  تغییر جوانب مھمة 5التوصیة رقم  - 5الملحق :ICANN والتزاماتھا وقیمھا الجوھریة 

  إعادة التأكید على التزام ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة على احترام 6التوصیة رقم  - 6الملحق :
 حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا أثناء تنفذ مھمتھا

  تقویة عملیة المراجعة المستقلة الخاصة بـ 7وصیة رقم الت - 7الملحق :ICANN 

  تحسین عملیة 8التوصیة رقم  - 8الملحق :ICANN الخاصة بطلب إعادة النظر 

  دمج تأكید مراجعات االلتزامات في اللوائح الداخلیة لھیئة اإلنترنت لألرقام 9التوصیة رقم  - 9الملحق :
 واألسماء الُمخصصة

  تعزیز مساءلة المنظمات الدعم واللجان االستشاریة10توصیة رقم ال - 10الملحق : 

  التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة (اختبار 11التوصیة رقم  - 11الملحق :
 )18اإلجھاد 

  2: االلتزام بمزید من أعمال المساءلة في مسار العمل 12التوصیة رقم  - 12الملحق 

  المساءلة -اإلشراف من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-متطلبات مجموعة عمل المجتمعات - 13مرفق 

  تلبیة معاییر اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات  - 14الملحقNTIA  لنقل دور اإلشراف علىIANA 

   اختبار اإلجھاد – 5الملحق 

 توثیق اإلجماع (بما في ذلك وجھات نظر األقلیة) - الملحق أ 

 المیثاق - الملحق ب 

 الخلفیة والمنھجیة - الملحق ج 

 ملخصات المشاركة والتفاعل (ملخص وتوثیق المشاورات العامة) - الملحق د 
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 1العمل المبدئي لتحدید التركیز على مسار العمل  - الملحق ھـ 

 االستشاري القانوني – الملحق و 

 الوثائق القانونیة - الملحق ز 

 وضع مسودة اللوائح الداخلیة وجدول التنفیذ عملیة - الملحق ز 

 تأكید االلتزامات - الملحق ح 

 المسرد - الملحق ط  

 تقدیر خاص من الرؤساء المشاركین بجھود طاقم العمل والُمقّرر  - الملحق ك 
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: إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ 1التوصية رقم  - 01الملحق 
 الصالحيات المجتمعية 

 . خالصة1

، (ICANN                  واألسماء الم خصصة )بموجب القوانين المعمول بها في والية كاليفورنيا والالئحة الداخلية الحالية لهيئة اإلنترنت لألرقام  01
 .ICANNالمسئولية النهائية عن األنشطة واألمور الخاصة بـ  ICANNيتحمل مجلس إدارة 

، فإن مجموعة عمل المجتمعات ICANN( كهيئة إنفاذ معترف بها على NTIAوبعد إقصاء اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات ) 02
مان القدرة على دعم القرارات التي تصدر عن آليات مساءلة المجتمع، بما في ذلك المواقف المساءلة تتطلب طريقة جديدة لض-المتعددة

 على النتائج. ICANNالتي قد يعترض فيها مجلس إدارة 

                                                                                   المساءلة بإنشاء كيان جديد يعمل وفق ا لتوجيهات مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين من أجل -توصى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 03
وإنفاذ صالحيات المجتمع. وسوف يتخذ هذا الكيان شكل المؤسسة الفردية القائمة في والية كاليفورنيا وسوف يتم إعطاؤه دور ممارسة 

وسوف تكون له القدرة على إنفاذ صالحيات المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر. وسوف تتم  ICANN"المصمم الفردي" لمجلس إدارة 
 المجتمع صاحب الصالحيات."اإلشارة إلى هذا الكيان باسم "

                                                                                                                    ووفق ا لما هو مسموح به بموجب قانون والية كاليفورنيا، تكون للكيان الصالحية النظامية المتمثلة في تعيين أعضاء مجلس إدارة  04
ICANN .)ا في مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة بالكامل ا فرد  أما                                                                                                         باإلضافة إلى إقالته بموجب الصالحية النظامية )سواء كان عضو 

بالنسبة للصالحيات األخرى، مثل صالحية رفض أو الموافقة على التعديالت التي تجرى على النظام األساسي واللوائح الداخلية، فيجوز 
 توفيرها إلى المجتمع صاحب الصالحيات.

لم هو مشار إليه أعاله، وأن                                                         المساءلة على أن صالحياتها النظامية سوف تكون محدودة وفق ا -وتوافق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 05
                                هذا أمر كاف  بالنظر إلى ما يلي:

  صياغة "اللوائح الداخلية األساسية" التي يمكن إلدارة مجلسICANN  والمجتمع صاحب الصالحيات فقط تعديلها بالتضامن فيما
 بينهما.

  كلوائح داخلية أساسية. 1                                       ت شك ل كافة آليات المساءلة لمسار العمل 

 إلى "المشاركين أصحاب القرار" في المجتمع صاحب الصالحيات. منح حق االطالع 

 .يتم منح حق التحري إلى المشاركين أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات 

ل ألحد الصالحيات المجتمعية مبي نة في االقتراح رقم  06 : تخويل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة 2                                                                           طريقة استخدام المجتمع المخو 
 صعيد واإلنفاذ.والت

  



 1التوصية رقم  - 01ملحق 
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 WWCC. توصيات مساءلة 2

                                                                                المساءلة بإنشاء كيان يعمل بناء  على توجيهات المجتمع من أجل ممارسة وتطبيق صالحيات -توصى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 07
 المجتمع:

  وسوف يتخذ هذا الكيان شكل المؤسسة الفردية القائمة في والية كاليفورنيا وسوف يتم إعطاؤه دور "المصمم الفردي" لمجلس
وسوف تكون له القدرة على إنفاذ صالحيات المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر. وستتم اإلشارة إلى هذه الجهة  ICANNإدارة 

 باسم المجتمع صاحب الصالحيات.

  وسوف( يتصرف المجتمع صاحب الصالحيات حسب توجيهات منظمات الدعمSO( واللجان االستشارية )AC ،المشاركة )
 وسوف تتم اإلشارة إليهم بلفظ المشاركين أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات.

  يتم إدراج المجتمع صاحب الصالحيات والقواعد التي يدار من خاللها في لوائحICANN  األساسية، باإلضافة إلى أحكام
: اللوائح 3لضمان عدم القدرة على تغيير المجتمع صاحب الصالحيات أو استبعاده دون موافقته الخاصة )راجع التوصية رقم 

 الداخلية القياسية، واللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس(.

 عالمية سوف تتحدد من خالل عملية شاملة ومتكاملة ألصحاب يتم تعديل النظام األساسي بحيث يوضح أن المصلحة العامة ال
 المصلحة المتعددين.

 الداخلية: ICANNالمساءلة بتضمين ما يلي في لوائح -باإلضافة إلى ذلك، توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 08

 وفق ا لما هو موضح في  والحق الممنوح إلى المشاركين أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات لالطالع والفحص                     
، على الرغم من أن هذه اإلشارة الرمزية الخاصة لن يتم ذكرها في 6333قانون الشركات المعمول به في والية كاليفورنيا 

 الالئحة الداخلية.

 تمع لمجالحق في التحري، والذي يشمل اعتماد عملية التدقيق التالية: عند اجتماع ثالثة من المشاركين أصحاب القرارات في ا
 ICANN، تظل ICANNصاحب الصالحيات من أجل تعريف مشكلة محددة في االحتيال أو اإلساءة الجسيمة إلدارة موارد 

جهة خارجية مستقلة في تنفيذ عملية تدقيق خاصة من أجل التحري عن تلك المشكلة. وسوف يتم نشر تقرير التدقيق أمام 
 بالنظر في توصيات ونتائج ذلك التقرير. ICANNالجمهور، وسوف تتم مطالبة مجلس إدارة 

 ( وفيما يلي القيود المرتبطة باللجنة االستشارية الحكوميةGAC التي تعمل بصفتها أحد المشاركين أصحاب القرارات: في حالة )
المشاركة بصفتها مشارك صاحب قرار في المجتمع صاحب الصالحيات، فقد ال تشارك بصفتها أحد صناع  GACاختيار 
 ICANNرات في ممارسة المجتمع صاحب الصالحيات إلحدى صالحيات المجتمع المتمثلة في رفض تنفيذ مجلس إدارة القرا

 "(. GAC)والمشار إليها بلفظ "حصة  GACلنصيحة إجماع من 

الحق في المشاركة في المجتمع صاحب الصالحيات بصفة استشارية في كافة الجوانب  GACوفي تلك الحاالت، سوف يظل لـ 
األخرى من عملية التصعيد، لكن لن يتم احتساب وجهات نظرها في مقابل العتبات الالزمة من أجل البدء في مؤتمر هاتفي، أو 

  عقد منتدى للمجتمع أو ممارسة صالحية المجتمع.

من أجل محاولة التوصل إلى حل مقبول لدى  GACالفريد بالعمل مع  ICANNبالتزام مجلس إدارة  GACتحتفظ حصة 
: التزامات مجلس اإلدارة 11                                 وفق ا لما هو محدد في التوصية رقم  -المدعومة باإلجماع  GACالطرفين بالنسبة لتنفيذ نصيحة 

( مع حماية صالحية المجتمع صاحب الصالحيات في رفض تلك 18بشأن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية )اختبار اإلجهاد 
 القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة.

  



 1التوصية رقم  - 01ملحق 

 

 3 2016فبراير  19

 . توضيح تفصيلي للتوصيات3

 

 الخلفية 09

تتطلب  ICANN CCWG، فإن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANNكهيئة تنفيذ لقرارات  NTIAبعد إقصاء وكالة  10
لى ع طريقة جديدة لضمان دعم القرارات التي تتخذها آليات المسائلة االجتماعية، بما في ذلك المواقف التي قد يعترض المجلس فيها

 النتائج.

 

 األهداف 11

                                                                                                         خالل تطوير آلية تضمن تمك ن المجتمع من تنفيذ قراراته بشكل فع ال، فقد وافقت مجموعة العمل عبر المجتمعات على: 12

  تقليص درجة التغييرات الهيكلية أو التنظيمية الالزمة في منظمةICANN .إلنشاء آلية لهذه الصالحيات 

  تنظيم اآللية بحث تكون متوافقة مع الهياكل التنظيمية الحالية لمنظمات الدعم واللجان االستشارية في منظمةICANN  مع(
 مرونة تطوير هذه الهياكل في المستقبل(.

 اإلشراف. -التعامل مع اعتمادات مجموعة عمل المجتمعات 

 ا من الناحيتقديم الصالحيات والحقوق التالية التي سيتم إنشائها في الل ة                                                                وائح الداخلية األساسية والتي ستكون قابلة للتنفيذ أيض 
 القانونية:

o  صالحية رفض ميزانياتICANN  أو ميزانياتIANA  أو الخطط اإلستراتيجية/التشغيلية )اعتماد مجموعة عمل
 اإلشراف(.-المجتمعات

o  صالحية رفض التغييرات على اللوائح الداخلية القياسية لمنظمةICANN. 

o اإلشراف( والتغييرات على -صالحية الموافقة على التغييرات في الالئحة الداخلية األساسية )مجموعة عمل المجتمعات
 .ICANNأو التصرف بشكل آخر في كل أصولها أو غالبية أصول  ICANNالنظام األساسي، والموافقة على بيع 

o  صالحية إقالة أعضاء إدارة مجلسICANN  تعيين األعضاء، تبعية مجموعة عمل )باإلضافة إلى صالحية
 اإلشراف(.-المجتمعات

o  صالحية استدعاء أعضاء مجلسICANN اإلشراف(.-)تبعية مجموعة عمل المجتمعات 

o  صالحية إطالق عملية مراجعة مستقلة للمجتمع )باإلضافة إلى آلية طعن للمشكالت ذات الصلة بوظائفIANA ،
 أو طلب إعادة النظر. اإلشراف( -واعتماد مجموعة عمل المجتمعات

o  صالحية رفض قرارات المجلس المتعلقة بمراجعة وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتنفيذ عملية الفصل ،
 اإلشراف(.-)تبعية مجموعة عمل المجتمعات IANAالمتعلقة بما بعد انتقال 

o .حقوق االطالع والتحري 

 

د الوحيد؟ 13                                    لماذا اخترنا نموذج المحد 
 

 يخص نموذج عضوية منظمات الدعم/اللجان االستشاريةمخاوف فيما 

بأن يكون "نموذج  "المقترحة في المسودة األولى 1 توصيات مسار العملالمساءلة في "-اقترحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 14
ا مرجعي  ا آللية تمكين المجتمع. ومع ذلك، فثمة مخاوف كبيرة تم اإلعراب عنها  ي ف                                                                                                                          العضوية للمنظمة الداعمة/ واللجنة االستشارية" نموذج 

المساءلة العمل -عة عمل المجتمعات المتعددة، حيث بدأت مجمو2015يونيو  3مايو و  4فترة التعليق العام الذي جرى في الفترة ما بين 
 على إيجاد حلول بديلة. 

على المشاركة الكاملة في  ICANNأما الهاجس األكبر لنموذج عضوية المنظمة الداعمة/اللجنة االستشارية يتعلق بقدرة مجتمع منظمة  15
                                                                      إطار العمل الجديد وقد كان هذا الهاجس مكمال  لعملية استنباط منهج جديد. 

بأن يتم اعتبار نموذج "العضو  "1اقتراح المسودة الثاني لتوصيات مسار العمل المساءلة في "-ترحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددةاق 16
 نموذج عضوية المنظمة الداعمة/اللجنة االستشارية.                 الوحيد" بدال  من 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=52897394&preview=/49348770/54002041/CCWG-Draft-Proposal-clean.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-draft-2-proposal-work-stream-1-recs-03aug15-en.pdf
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 المخاوف المتعلقة بنموذج "العضو الوحيد" 17

العضو الوحيد. وبموجب "، أثيرت مخاوف بشأن نموذج 1في التعليق العام على "مقترح المشروع الثاني بشأن توصيات مسار العمل  18
قانون كاليفورنيا، يكون لألعضاء صالحيات نظامية محددة ال يمكن التنازل عنها. وأعرب المعلقون عن قلقهم من أن هذه الحقوق، مثل 

 قد ال تكون مقيدة بشكل كاف، وربما تكون لها عواقب غير مقصودة وغير متوقعة.  القدرة على حل الهيئة،

 

د الوحيد" 19                        نموذج "المحد 

اآلن بتنفيذ نموذج "جهة التعيين المنفردة".  ICANNلتناول المخاوف سالفة الذكر، توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  20
األفراد أو المجلس بالكامل بموجب  ICANNويكون للمجتمع صاحب الصالحيات الصالحية النظامية في تعيين واستبعاد أعضاء مجلس 

 اإلشراف. -المساءلة ومجموعة عمل المجتمعات-تلك الصالحية وهو ما يعتبر أحد متطلبات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

ويقضي هذا على المخاوف ذات الصلة بالنتائج غير المقصودة وغير المتوقعة للسلطات القانونية اإلضافية المرتبطة بأحد األعضاء. أما  21
بالنسبة للصالحيات األخرى، مثل صالحية رفض أو الموافقة على التعديالت التي تجرى على النظام األساسي واللوائح الداخلية، فيجوز 

 يرها إلى المجتمع صاحب الصالحيات. توف

  ليس حق ا قانوني ا ألي محدد وحيد، وأن المجتمع  -6333                                       وفق ا لقانون الشركات في كاليفورنيا رقم -بالنظر إلى أن حق المعاينة                                            
حاب المساءلة بمنح هذا الحق إلى المشاركين أص-                                                                 يشعر بأن هذا كان مطلب ا مهم ا، توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 القرارات في اللوائح الداخلية األساسية.

                                                                                      المساءلة أن المجموعة التي تبني نموذج "جهة التعيين المنفردة" قد يظل ساري ا أثناء تلبية  CCWGأبلغ المحامي القانوني الخارجي في  22
         م خصصة.                                                                                       متطلبات المجتمع ويحظى بتأثير  ضئيل  على الهيكل المؤسسي لهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء ال

 

 نصيحة قانونية حول تنفيذ المجتمع صاحب الصالحيات 23

ا إلنفاذ صالحيات  ICANNلتنفيذ نموذج المحدد الوحيد، فإن منظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لـ  24                                     سوف تنشئ كيان ا موحد 
 مجتمعهم. وسوف يشار إلى هذا الكيان الموحد باسم المجتمع صاحب الصالحيات.

 سواء بشكل فردي أو على اإلجمال. ICANNللمجتمع صاحب الصالحيات الحق في تعيين وإقالة مجلس إدارة وسوف تكون  25

 

 

 

ل الستخدام الحقوق القانونية، فقد يتم تقديم الرفض إلى المحكمة المختصة  ICANNإذا رفض مجلس إدارة  26                                                                                                 االمتثال لقرار المجتمع المخو 
 رار.إلجبار مجلس اإلدارة لالمتثال بهذا الق

                                                                                  المساءلة على أن صالحياتها النظامية سوف تكون محدودة وفق ا لم هو مشار إليه أعاله، وأن -وتوافق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 27
                                هذا أمر كاف  بالنظر إلى ما يلي:
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دون موافقة الموصى بها كلوائح داخلية أساسية ويتم حمايتها من أي تغيير ب 1تشكل كافة آليات المساءلة لمسار العمل  .1
 المجتمع الممكن. 

 ( يشمل ذلك عملية المراجعة المستقلةIRP) التي تصدر قرارات ملزمة. ويشمل ذلك صالحية المجتمع صاحب ،
 ICANNالصالحيات في إطالق رفض من جانب المجتمع لعملية المراجعة المستقلة إذا ما رأت أن مجلس إدارة 

 1ة الخاصة به.يخالف النظام األساسي أو اللوائح الداخلي

  ويكون مجلسICANN  مخالف ا لالئحته الداخلية في حالة رفض االمتثال لقرار المجتمع صاحب الصالحيات بشأن                                                                             
 آلية المساءلة المحددة في اللوائح الداخلية األساسية. 

 ارة االمتثالوفي حالة قبول طعن المجتمع على عملية المراجعة المستقلة بشأن هذا القرار واستمرار رفض مجلس اإلد 
                                                                                                    للقرار، فيمكن أن يقدم المجتمع صاحب الصالحيات طلب ا إلى المحكمة المختصة إلجبار المجلس على االمتثال لهذا 

 القرار. 

  بدال  من ذلك، يمكن أن يقوم المجتمع صاحب الصالحيات بإقالة مجلس اإلدارة مع توقع أن المجلس الجديد سيحترم                                                                                                   
 القرار.

 

 ؤسسة فردية قائمة في كاليفورنيا.للمجتمع صاحب الصالحيات صفة قانونية كم .2

 ( وسوف وسوف يتصرف المجتمع صاحب الصالحيات حسب توجيهات منظمات الدعم واللجان االستشارية المشاركة
 تتم اإلشارة إليهم بلفظ المشاركين أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات(.

 

يتم تأسيس المجتمع صاحب الصالحيات والقواعد التي يخضع لها كالئحة داخلية أساسية، باإلضافة إلى األحكام الواردة في  .3
 ن أي تغييرات بدون موافقة مسبقة.النظام األساسي والالئحة الداخلية لحمايتها م

 

دد من خالل عملية شاملة ومتكاملة ألصحاب يتم تعديل النظام األساسي بحيث يوضح أن المصلحة العامة العالمية سوف تتح .4
 المصلحة المتعددين.

  مالحظة: يمكن تعديل المستشار القانوني المشار إليه في عقد التأسيس لضمان مراعاة مجلسICANN  لتفسير
 األغراض الخيرية والعامة المنصوص عليها في المادة الثالثة. ICANNالمجتمع للمصلحة العامة العالمية حيث تتبع 

"العضو لتغيير كجزء من التحول من نموذج بهذا ا ICANNتوصى مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة 
المنفرد" إلى نموذج "جهة التعيين المنفردة". يتم تعديل النظام األساسي بحيث يوضح أن المصلحة العامة العالمية 

 المتعددين. سوف تتحدد من خالل عملية شاملة ومتكاملة ألصحاب المصلحة

 

 الداخلية ICANNحقوق إضافية ممنوحة من خالل إدراجها في لوائح  28
 

 المحاسبية ICANNالحق في االطالع على سجالت ودفاتر  29

: ضمان 4باإلضافة إلى الحقوق النظامية التي تكون للمجتمع صاحب الصالحيات وصالحيات المجتمع المشار إليها في التوصية رقم  30
-: سبع صالحيات جديدة للمجتمع، توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددةICANNملية صنع القرار في مشاركة المجتمع في ع

الداخلية األساسية الحق للمشاركين أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات في  ICANNالمساءلة بأن يتم التضمين في لوائح 
، على الرغم من أن هذه اإلشارة 6333لمعمول به في والية كاليفورنيا                                                  االطالع والفحص وفق ا لما هو موضح في قانون الشركات ا

 الرمزية الخاصة لن يتم ذكرها في الالئحة الداخلية. 

(. وفي حين يمكن ألي طرف مؤهل تقديم طلب بما DIDPوهذا الحق في االطالع متميز عن سياسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة ) 31
لومات الموثقة، إال أن حقوق االطالع والفحص ال يمكن الوصول إليها إال من خالل المشاركين أصحاب يتفق مع سياسة اإلفصاح عن المع

                                                                                      القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات. علم ا بأن النطاقات مختلف وفق ا لما هو موضح أدناه. 

                                            

: ضمان مشاركة المجتمع في 4رقم على سبيل المثال، إذا لم يقبل المجلس قرار المجتمع الممكن باستخدام أحد سلطات المجتمع. كذلك، يتم توثيق سلطات المجتمع في التوصية  1
 : صالحيات المجتمع الجديد السبع.ICANNعملية صنع القرار في 
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افة إلى محاضر وقائع مجلس اإلدارة ، باإلضICANNويشمل هذا الحق الخاص باالطالع على سجالت ودفاتر الحسابات الخاصة بت  32
أي "أعضاء نظاميين"، فإن حق اطالع  ICANN                                                                           واللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفق ا لما نوقش من شروط أدناه. وحيث لن يكون لـ 

 "العضو" على محاضر االجتماعات قد ال ينطبق. 

                                                    ت الحسابات"، ي فهم من المصطلح بشكل عام أنه يشير إلى                                                                 وعلى الرغم من أن قانون الشركات ال يورد تعريف ا لمصطلح "دفاتر وسجال 33
للفظ ا                                                                                                                         النشرات والدفاتر التي تقي د وت سجل فيها المعامالت المالية في األساس، باإلضافة إلى البيانات التي يتم استخراجها منها. وال يمتد

مل بالحسابات، مثل الشيكات والفواتير الملغاة. وبالمثل، يشبشكل عام إلى المستندات المصدر التي تعتمد عليها الدفاتر والسجالت الخاصة 
اللفظ بشكل عام المستندات ذات الصلة بتشغيل المؤسسة ككل، وليس بالنسبة لما هو متعلق بجانب صغير أو معزول فقط من عمليات 

 المؤسسة.

الغرض المرتبط بشكل معقول بمصالح ]أي[ ضئيلة، لمكن من الواضح على الرغم من ذلك أن " 6333الصالحيات المندرجة في القسم  34
شخص كعضو" ال يشمل المصالح التجارية أو السياسية للعضو أو التحرش أو طلبات الفحص الهائلة أو المكررة التي تستقصي عن 

 لداخلية.وائح اتفاصيل السجالت المالية وتفاصيل اإلدارة والتسيير. وسوف يتم تطبيق قيود مماثلة على حقوق االطالع المقدمة من الل

وعلى العكس من ممارسة صالحيات المجتمع األخرى، والتي تتطلب مشاركة وتصعيد من المجتمع قبل البدء في طلب التخاذ قرار من  35
المساءلة بأن يتم طرح عريضة من أجل الفحص واالطالع -جاب المجتمع صاحب الصالحيات، توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

أحد المشاركين أصحاب القرارات الفرديين في المجتمع صاحب الصالحيات أو من خالل العديد من المشاركين أصحاب مباشرة من خالل 
للحصول على المواد المطلوبة. وفي حالة رفض  ICANNالقرارات في المجتمع صاحب الصالحيات من خالل تقديم طلب مكتوب إلى 

لمشاركين أصحاب القرارات( مقدمي العريضة إنفاذ حق االطالع مباشرة من خالل مجلس اإلدارة أو تجاهله للطلب، يمكن للمشارك )ا
عملية المراجعة المستقلة أو من مطالبة المجتمع صاحب الصالحيات بالبدء في عمليات تصعيد من أجل عملية مراجعة مستقلة للمجتمع أو 

 من أجل إقالة مجلس اإلدارة.

 

 حق التحري 36

قد تكون هناك بعض األحداث التي قد يرغب فيها المجتمع في الحصول على صالحية إضافية متمثلة في الشفافية بعمليات التحري عن  37
 . ICANNاالحتيال المحتمل أو إساءة اإلدارة المالية في 

المساءلة توصي باعتماد عملية التدقيق التالية: عند اجتماع ثالثة من -وللتعامل مع هذه المخاوف، فإن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 38
المشاركين أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات من أجل تعريف مشكلة محددة في االحتيال أو اإلساءة الجسيمة إلدارة 

جهة خارجية مستقلة في تنفيذ عملية تدقيق خاصة من أجل التحري عن تلك المشكلة. وسوف يتم نشر  ICANN، تظل ICANNموارد 
 بالنظر في توصيات ونتائج ذلك التقرير.  ICANNتقرير التدقيق أمام الجمهور، وسوف تتم مطالبة مجلس إدارة 

 األساسية. ICANNسوف يتم تضمين حق التحري في لوائح  39

 

 ن                المجتمع المم ك   40

االستشارية  At-Large، ولجنة ICANN                                                                                من المتوقع لدى تنفيذ المجتمع صاحب الصالحيات حالي ا أن تشارك جميع منظمات الدعم في  41
(ALACواللجنة االستشارية الحكومية و )GAC  إذا ما اختارت(GAC في المجتمع صاحب الصالحيات )أي أن سيتم –المشاركة

 م المشاركين التقريريين الخمسة. إدراجهم في اللوائح الداخلية بصفته

المشاركة بصفتها مشارك صاحب قرار في المجتمع صاحب الصالحيات، فقد ال تشارك  GACوعلى الرغم من ذلك، في حالة اختيار  42
بصفتها أحد صناع القرارات في ممارسة المجتمع صاحب الصالحيات إلحدى صالحيات المجتمع المتمثلة في رفض تنفيذ مجلس إدارة 

ICANN  لنصيحة إجماع منGAC  والمشار إليها بلفظ "حصة(GAC وفي تلك الحاالت، سوف يظل لـ .)"GAC  الحق في المشاركة
في المجتمع صاحب الصالحيات بصفة استشارية في كافة الجوانب األخرى من عملية التصعيد، لكن لن يتم احتساب وجهات نظرها في 

 ي مؤتمر هاتفي، أو عقد منتدى للمجتمع أو ممارسة صالحية المجتمع. مقابل العتبات الالزمة من أجل البدء ف

من أجل محاولة التوصل إلى حل مقبول لدى الطرفين بالنسبة  GACالفريد بالعمل مع  ICANNبالتزام مجلس إدارة  GACتحتفظ حصة  43
مات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجنة االستشارية : التزا11                                 وفق ا لما هو محدد في التوصية رقم  -المدعومة باإلجماع  GACلتنفيذ نصيحة 

 [ مع حماية صالحية المجتمع صاحب الصالحيات في رفض تلك القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة.18الحكومية ]اختبار اإلجهاد 

 :GACتوضيحات بخصوص حصة  44

  سوف تقوم حصةGAC دارة فقط بتطبيق طعون المجتمع صاحب الصالحيات على إجراءات مجلس إICANN  التي استندت إلى

لن تقوم حصة  "تم اعتمادها بموافقة عامة في غياب أي اعتراض رسمي". GAC، بما يعني أن نصيحة GACنصيحة إجماع 

GAC  بتطبيق طعون المجتمع صاحب الصالحيات على قرارات مجلس إدارةICANN  التي استندت إلى نصيحةGAC  التي

 عامة في غياب أي اعتراض رسمي"(. تمادها بموافقةدعمت باإلجماع )أي لم "يتم اع
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  فـ همت العملية الخاصة بتحديد نصيحة إجماع                                         GAC ، على أنها تعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غياب أي

 :GACاعتراض رسمي، وتطبيق حصة 

o  تأكيدGAC عند توفير :GAC  النصيحة إلى مجلس اإلدارة، سوف يتعين علىGAC  توضيح ما إذا كانت النصيحة

                                                                                                        معتمدة باإلجماع أم ال، بما يـ فهم أن المعنى ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غياب أي اعتراض رسمي. 

o  تأكيد مجلس اإلدارة: عندما يتخذ مجلس اإلدارة إجراء  يستند إلى نصيحة                                                                 GAC باإلجماع، فسوف يتعين على  المقدمة

 .GAC                                                                         مجلس اإلدارة أن يوضح في قراره أن القرار المتخذ كان مبني ا على نصيحة إجماع 

o  حصةGAC  المحددة في العريضة المقدمة الستخدام صالحية المجتمع: في حالة رفض إجراء من مجلس اإلدارة يستند

اللجنة االستشارية صاحبة العريضة اإلشارة في العريضة ، يتعين على منظمة الدعم أو GACإلى نصيحة اإلجماع من 

وتعريف اإلجراء المعمول به لمجلس اإلدارة بشكل  GACاألولية إلى أن المسألة بحاجة إلى المتطلبات الخاصة بحصة 

حصة                                                                    المعنية. كما أن عتبات القرار )وفق ا لما تتم من مراجعة عند البدء في  GACواضح باإلضافة إلى نصيحة إجماع 

GAC  حية المجتمع التي ( المطلوبة من أجل عملية التصعيد واإلنفاذ سوف يتوجب استيفاؤها لصال2بما يتفق مع الملحق

 يجري ممارستها.

  توقيت البدء في حصةGAC سوف يتوجب على منظمة الدعم أو اللجنة االستشارية مقدمة العريضة اإلشارة في العريضة األولية :

. ومن ثم، فإن قيود التوقيت الخاصة بهذا GACلصالحيات بأن المسألة تستوفي المتطلبات الخاصة بحصة إلى المجتمع صاحب ا

ا من تاريخ نشر قرار مجلس اإلدارة(. 21الجانب من عملية التصعيد سوف ينطبق )أي يجب طرح العريضة في غضون                                                 يوم ا اعتبار 

، إال أن قرار مجلس اإلدارة الذي يجري رفضه يمكن أن يستند إلى نصيحة وفي حين أن هذا األمر يتناول توقيت طعن مجلس اإلدارة

 في تاريخ سابق. GACالقائمة التي قدمتها  GACإجماع 

                                                                                                                      لقد تم تحديد العتبات المطروحة في هذه الوثيقة بناء  على المشاركين أصحاب القرارات الخمسة. إذا وافق أقل من خمس من منظمات  45
على أن يكونوا مشاركين تقريريين، فيمكن تعديل هذه المستويات المطلوبة لدعم اإلجماع. قد  ICANNة في الدعم واللجان االستشاري

ا تعديل المستويات المطلوبة إذا تغيرت   لتحتوي على مزيد من منظمات الدعم أو اللجان االستشارية. ICANN                                               يتعين أيض 

 

 ' 1ر العمل . التغييرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصيات مسا4

  النظام والقيود فيما يخص الحق في االطالع على الدفاتر والسجالت المحاسبية لـICANN  مؤكدة، من خالل التركيز على الفارق
 وحقوق االطالع. DIDPفيما بين 

  ا إلى عتبة مشارك من أصحاب  القرارات واحد.                                                                                             حقوق االطالع المضافة للسجالت والدفاتر المحاسبية ومحاضر االجتماع استناد 

  ا إضافي ا من جانب مجلس إدارة ا إلى المشاركين أصحاب  ICANN                                        طرحت مقترح                                                                    فيما يخص حق التحري )عمليات التدقيق(، استناد 
 القرارات الثالثة في عتبة المجتمع صاحب الصالحيات. 

  .تأكيد التوجيه بالتنفيذ تجنب ا لدعاوى إساءة االستخدام                                                      

  بإنشاء "حصة  11رقم طالبت تسوية حول التوصيةGAC ." 

 . اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية5

  24 ،16 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5اختبار اإلجهاد  

  28اختبار اإلجهاد  

  36 ،32 ،31اختبار اإلجهاد 
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 ؟WCC. كيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف 6

اإلشراف من خالل قيام مجموعة عمل -مجموعة عمل المجتمعاتتعمل هذه التوصيات على تلبية احتياجات مجموعة عمل المجتمع بدور  46
وإقالة  ICANNالمساءلة باقتراح إنشاء حقوق للمجتمع فيما يتعلق بالقدرة على تعيين أو إقالة أعضاء مجلس إدارة -المجتمعات المتعددة

 بأكمله. ICANNمجلس إدارة 

 

 ؟AITN. كيف يعالج هذا معايير 7

 لمصالح المتعددة.دعم وتعزيز نموذج أصحاب ا 47

  إلغاء مركزية الصالحية داخلICANN .عبر مجتمع صاحب صالحيات 

  تقديم مجموعة من الصالحيات القانونية للمجتمع من خالل تجنب مخاطر إجراء التعديالت على هيكلICANN .التنظيمي 

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  48

  إنشاء نظام فعال من الضوابط والموازنات في مجلس إدارةICANN  مقابل القرارات التي قد تؤثر على أمن واستقرار ومرونة
 الخاص باالنترنت. DNSنظام 

 

 .IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  49

 ل. تقديم مجموعة من اآلليات اإلجراءات التي تبين كيفية مشاركة                                     المجتمع وتفاعله مع المجتمع المخو 

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 50

  الحفاظ على سياسات المشاركة المفتوحة بمنظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لمؤسسةICANN. 

 .اإلبقاء على عملية صنع القرار على أساس توافق اآلراء بدال  من التصويت                                                                  

 

 بحل من قيادة حكومية أو حل من منظمة دولية. NTIAدور أي مقترح يستبدل  NTIAلن تقبل  51

 ( وإلى الحد الذي ترغب فيه اللجنة االستشارية الحكوميةGAC المشاركة في صناعة القرار من جانب المجتمع صاحب )
ا من المشاركين أصحاب القرارات الخمسة. باإل GACالصالحيات، والذي تتمتع  ضافة                                                                           بمرونة في تحديده، فسوف يكون واحد 

بصفة صانع قرارات في مداوالت المجتمع التي تشتمل على رفض وتحدي لتنفيذ مجلس اإلدارة  GACإلى ذلك، لن تشارك 
-، تؤدي بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة11وهذه "الحصة" الممزوجة بضمانات في التوصية رقم  .GACلنصيحة إجماع 

إلى  50قم تم استيفاؤه، حتى عند النظر في العتبة الزائدة من  NTIAإدارة المساءلة إلى االعتقاد بأن هذا المطلب الخاص ب
 .GACلكي يتمكن مجلس اإلدارة من رفض نصيحة إجماع  60%
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تخويل المجتمع من خالل  2التوصية رقم  - 02الملحق 
 المشاركة والتوعية  اإلجماع:

 . خالصة1

 المشاركة 01

                                               اليوم على التشاور طوعا  مع مجتمع أصحاب المصلحة  ICANNيعمل مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة  02
 ICANNالداخلية. ويستخدم مجلس إدارة  ICANNالمتعددين حول قرارات متنوعة تتضمن الميزانية السنوية والتغييرات على لوائح 

ائل المتعلقة بالموضوع. ويشار آليات لتجميع المالحظات مثل المشاورة العامة وجلسات المعلومات لتقدير دعم المجتمع و/أو تحديد المس
  ."إلى آليات المشاورة هذه باسم "عملية المشاركة

إلى أنه سيتم تشكيل عمليات المشاركة بالنسبة إلجراء محددة  ICANN CCWGوتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  03
                             في هذه العمليات طوعا  اليوم،  ICANNمجلس إدارة  في اللوائح الداخلية األساسية. وعلى الرغم من مشاركة ICANNلمجلس إدارة 

                                                                         رسميا  إجراء عملية مشاركة مكثفة )بما في ذلك على األقل، عملية استشارة عامة  ICANNستفرض هذه التوصية على مجلس إدارة 
 لالستشارات العامة( قبل إتخاذ إجراء في أي من األمور التالية: ICANNكاملة تتوافق مع قواعد 

 لخطة الخمسية االستراتيجية لهيئة اعتماد اICANN. 

  اعتماد الخطة الخمسية التشغيلية لهيئةICANN. 

  اعتماد الخطة التشغيلية السنوية والميزانية لهيئةICANN. 

 ( اعتماد ميزانية وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصةIANA.) 

 ة أو بنود التأسيس، أو اعتماد بيع اعتماد أية تعديالت على اللوائح الداخلية القياسية أو األساسيICANN  أو أية تصرفات أخرى
 .ICANNلكل أو إلى حد كبير لكل أصول 

  اتخاذ قرارات مجلس إدارةICANN  المتعلقة بمراجعة وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

ل )كما هو معرف في  ICANNثمة تباين بين مجلس إدارة في حال تقرر أنه  04                                                                  والمجتمع بعد عملية المشاركة، فإن المجتمع المخو 
ل إلنفاذ صالحيات المجتمع( قد يقرر استخدام صالحية المجتمع بعد استكمال "عملية التصعيد" المناسبة.1 التوصية                                                                                                               : إنشاء مجتمع مخو 

ل عملية تصعيد  05  من أجل:                                     وقد يبدأ المجتمع المخو 

  رفض خطة استراتيجية لخمس سنوات مالية، أو الخطة التشغيلية لخمس سنوات مالية، أو الميزانية والخطة التشغيلية السنوية، أو
 .IANAميزانية وظائف 

  رفض التغيير على معايير اللوائح الداخلية فيICANN. 

  اعتماد تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية و/أو بنود التأسيس، و/أو اعتماد بيعICANN  أو أية تصرفات أخرى لكل أو إلى
 .ICANNحد كبير لكل أصول 

  إقالة مدير مجلس إدارةICANN .مفرد 

 .استعادة مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة بالكامل                                                                 

 بدء عملية مراج( عة مستقلةIRP وملزمة للمجتمع، حيث أن قرار لجنة قابل للتنفيذ في أية محكمة تعترف بنتائج التحكيم )
بإعادة النظر في قرار أو إجراء/عدم إجراء حديث  ICANNالدولي، أو طلب إعادة اعتبار غير ملزم، حيث يلتزم مجلس إدارة 

 أو العاملون فيها. ICANNقام به مجلس 

 إدارة  رفض قرار لمجلسICANN  متعلق بمراجعات وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 
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 التصعيد 06

                                                                      وقد تختلف عملية التصعيد، بشكل كبير أحيانا ، من صالحية مجتمع إلى أخرى.  07

لكافة صالحيات المجتمع من أجل "رفض"، أو إقالة لجنة ترشيح مفردة لمجلس إدارة                                               إحدى أكثر الصيغ توحيدا  لعملية التصعيد مطلوبة 08
                             معي ن أو إقالة مجلس اإلدارة. 

 وتتضمن عملية التصعيد هذه الخطوات التالية: 09

لAC( أو لجنة استشارية )SO                                    يقدم الفرد التماسا  في منظمة داعمة ) .1 )راجع                                                   ( والتي تعتبر مشاركا  تقريريا  في المجتمع المخو 
 : إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحيات المجتمعية(.1التوصية رقم 

  إذا تم اعتماد االلتماس من طرف تلك المنظمة الداعمةSO  أو اللجنة االستشاريةAC .سيمضي إلى الخطوة التالية ، 

  وإذا لم يتم اعتماد االلتماس من طرف تلك المنظمة الداعمةSO  أو اللجنة االستشاريةAC، .يتم إنهاء عملية التصعيد 

التي وافقت على االلتماس، مع المشاركين التقريريين اآلخرين لتطلب  ACأو اللجنة االستشارية  SOتتواصل المنظمة الداعمة  .2
 منهم دعم االلتماس. 

  يجب أن تدعم منظمة داعمةSO  و/أو لجنة استشاريةAC أو،  واحدة إضافية على األقل االلتماس )اثنين على األقل
 من أجل إقالة مجلس اإلدارة، ثالثة( لتنظيم منتدى للمجتمع لمناقشة الموضوع. 

o .وإذا لم تتم تلبية المستوى المطلوب، سيتم إنهاء عملية التصعيد 

o .أما إذا تمت تلبية المستوى المطلوب، سيتم تنظيم منتدى للمجتمع لمناقشة االلتماس 

 ويتم ترتيب منتدى مجتمعي مفتوح لمدة يوم أو يومين ألي من أصحاب المصلحة المهتمين بالمشاركة في المجتمع.  .3

  المنظمة الداعمةSO  و/أو اللجنة االستشاريةAC :المقدمة لاللتماس سوف 

o .توزيع مبرر تفصيلي القتراح استخدام صالحية المجتمع لكل المشاركين التقريريين 

o  تعين ممثل)ين( لالتصال مع منظمات الدعمSOs اللجان االستشارية/ACs  لإلجابة عن األسئلة من طرف
 .ACs/اللجان االستشارية SOsمنظمات الدعم 

o  إذا كان مرغوبا  في ذلك، اختياريا ، طلب قيام                                            ICANN  بتنظيم مؤتمر هاتفي قبل منتدى المجتمع لصالح
 المجتمع لمناقشة القضية.

  مجلس إدارة إذا تمكنICANN  ل من حل مسائلهم قبل أو في منتدى المجتمع، فإنه يتم إنهاء عملية                                                                              والمجتمع المخو 
 التصعيد. 

 .ل تحديد فيما لو كان يرغب باستخدام صالحيته المجتمعية                                                                                    خالف ذلك، يجب على المجتمع المخو 

ل إلى استخدام صالحية المجتمع. .4                                                 ينظر المجتمع المخو 

  المستوى المطلوب الستخدام صالحية المجتمع، أو يوجد أكثر من اعتراض واحد، سيتم إنهاء عملية وإذا لم تتم تلبية
 التصعيد.

  خالف ذلك، إذا تمت تلبية المستوى المطلوب الستخدام صالحية المجتمع، ولم يوجد أكثر من اعتراض واحد، يقدم
ل لمجلس إدارة  ت لالمتثال بها )كما هو موضح في اللوائح مشورة القرار ويعطيه توجيها ICANN                            المجتمع المخو 

 الداخلية األساسية لصالحية المجتمع هذه(.

ل المشورة لمجلس إدارة  .5  .ICANN                                         يقدم المجتمع المخو 

  إذا قرر المجتمع المخول استخدام صالحيته، فسوف يقدم مشورة لمجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء
 ه مجلس اإلدارة التخاذ أي إجراء ضروري لالمتثال بالقرار.                              الم خصصة باتخاذ القرارات وتوجي

 

 اإلنفاذ 10

ل باستخدام صالحيات المجتمع )أخرى غير اتخاذ قرار إقالة  ICANNفي حالة رفض مجلس  11                                                                                             أو فشله في االمتثال لقرار المجتمع المخو 
ل، كما تتم مناقشته أسفله(، يجب على المجتمع                                               بأكمله بمقتضى السلطة التشريعية للمجتمع المخو   ICANNمدير فردي أو مجلس إدارة 

ل اتخاذ قرار فيما إذا كان يرغب ببدء عملية اإلنفاذ.                                                           المخو 
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 ويمكن أن تبدأ عملية اإلنفاذ بواحدة من طريقتين: 12

  ل الوساطة وإجراءات  للمجتمع. IRP                                         قد يبدأ المجتمع المخو 

 ل عملية تصعيد إلقالة مجلس إدا  بأكمله. ICANNرة                                                      أو قد يبدأ المجتمع المخو 

 خالف ذلك، إذا كانت هناك حاجة لذلك، فإن نتيجة عملية اإلنفاذ قابلة للتنفيذ في المجكمة.  وقد ينتج عن عملية اإلنفاذ حل للقضية. 13

ل الستخدام القوة القانونية إلزالة أي مدير فردي لـ  ICANNإذا رفض مجلس إدارة  14  ICANN                                                                                       أو فشل في االمتثال لقرار المجتمع الم خو 
ل معالجة هذا الرفض بإقامة دعوى في  ICANNأو إقالة مجلس إدارة  ل لمدير(، يمكن للمجتمع الم خو                                                                                                   بأكمله )أو بتعيين المجتمع الم خو 

ل ببدء أو إجراء عمليات إنفاذ أخرى مثل الوساطة أو عملية                                                                                                                           المحكمة التي لها سلطة قضائية؛ ليست هناك حاجة لقيام المجتمع الم خو 
 مستقلة إلنفاذ الصالحية. مراجعة

 

 CCWG. توصيات مساءلة 2

إجراء عملية مشاركة مكثفة )بما في ذلك على األقل، عملية استشارة عامة  ICANNإنشاء الئحة داخلية أساسية تفرض على مجلس إدارة  15
 لالستشارات العامة( قبل إتخاذ إجراء في أي من األمور التالية: ICANNكاملة تتوافق مع قواعد 

  اعتماد الخطة الخمسية االستراتيجية لهيئةICANN. 

  اعتماد الخطة الخمسية التشغيلية لهيئةICANN. 

  اعتماد الخطة التشغيلية السنوية والميزانية لهيئةICANN. 

  اعتماد موازنة وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصةIANA . 

 اسية أو بنود التأسيس، أو اعتماد بيع اعتماد أي تعديل على اللوائح الداخلية القياسية أو األسICANN  أو أية تصرفات أخرى
 .ICANNلكل أو إلى حد كبير لكل أصول 

  اتخاذ أي قرار لمجلس إدارةICANN  متعلق بمراجعات وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

 ت المشاركة، والتصعيد، واإلنفاذ في اللوائح الداخلية األساسية. إدراج عمليا 16

  عمليات التصعيد لكل صالحية من صالحيات المجتمع: ضمان مشاركة المجتمع في عملية  4مالحظة: تتضمن التوصية رقم
 : صالحيات المجتمع الجديد السبع. ICANNصنع القرار في 

 . توضيح تفصيلي للتوصيات3

 المشاركة 17

                                                                                                  في الوقت الحالي طوعا  مع المجتمع حول مجموعة من القرارات مثل الميزانية السنوية والتغييرات في لوائح  ICANNر مجلس يتشاو 18
ICANN  الداخلية. ولتجميع التعقيبات، يستخدم مجلسICANN  آليات مثل المشاورات العامة لقياس تأييد المجتمع و/أو تحديد المشكالت

 يات المشاورة هذه باسم عملية المشاركة. حول الموضوع. ويشار إلى آل

بأن يتم إدراج عملية المشاركة هذه في اللوائح الداخلية األساسية. وعلى  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة  19
اء عملية مشاركة إجر ICANNيقوم بالفعل بهذه العملية، ستفرض هذه التوصية على مجلس إدارة  ICANNالرغم من أن مجلس إدارة 

لالستشارات العامة( قبل إتخاذ إجراء في أي من  ICANNمكثفة )بما في ذلك على األقل، عملية استشارة عامة كاملة تتوافق مع قواعد 
 األمور التالية:

  اعتماد الخطة الخمسية االستراتيجية لهيئةICANN. 

  اعتماد الخطة الخمسية التشغيلية لهيئةICANN. 

  التشغيلية السنوية والميزانية لهيئة اعتماد الخطةICANN. 
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  اعتماد موازنة وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصةIANA . 

  اعتماد أي تعديل على اللوائح الداخلية القياسية أو األساسية أو بنود التأسيس، أو اعتماد بيعICANN  أو أية تصرفات أخرى
 .ICANNلكل أو إلى حد كبير لكل أصول 

  اتخاذ أي قرار لمجلس إدارةICANN  متعلق بمراجعات وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

ل استخد ICANNفي حال تقرر أنه ثمة تباين بين مجلس إدارة  20 ام صالحية                                                            والمجتمع خالل عملية المشاركة، فقد يقرر المجتمع المخو 
 المجتمع بعد استكمال عملية التصعيد المناسبة.

ل عملية تصعيد من أجل: 21                                              وقد يبدأ المجتمع المخو 

  رفض خطة استراتيجية لخمس سنوات مالية، أو الخطة التشغيلية لخمس سنوات مالية، أو الميزانية والخطة التشغيلية السنوية، أو
 .IANAميزانية وظائف 

 ر اللوائح الداخلية في رفض التغيير على معاييICANN. 

  الموافقة على تغيير الالئحة الداخلية األساسية و/أو عقد التأسيس، و/أو الموافقة على بيعICANN  أو التصرف فيها بطريقة
 أخرى لكل أصولها أو جزء كبير من األصول التابعة لها.

  إقالة مدير مجلس إدارةICANN .مفرد 

 رنت لألرقام واألسماء الم خصصة بالكامل.استعادة مجلس إدارة هيئة اإلنت                                     

  بدء طلب ملزم لعملية المراجعة المستقلة )حيث أن قرار اللوحة غير قابال  للتنفيذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكيم الدولي( أو                                                                                                                        
التقاعس من /جراءبإعادة النظر في القرار األخير أو اإل ICANNطلب غير ملزم إلعادة النظر )حيث يلتزم مدراء مجلس إدارة 

 أو العاملين(. ICANNقبل مجلس إدارة 

  رفض قرار لمجلس إدارةICANN  متعلق بمراجعات وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

 

 التصعيد 22

                                                                        حية مجتمع إلى أخرى. إحدى أكثر الصيغ توحيدا  لعملية التصعيد مطلوبة لكافة                                                  وقد تختلف عملية التصعيد، بشكل كبير أحيانا ، من صال 23
                                                                                                صالحيات المجتمع من أجل "رفض"، أو إقالة لجنة ترشيح مفردة لمجلس إدارة معي ن أو إقالة مجلس اإلدارة.

 يها الحاالت التي يكون ف مالحظة: تنطبق بعض االستثناءات على صالحية رفض تغييرات على اللوائح الداخلية القياسية في
: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع 4تغيير الالئحة القياسية هو نتيجة عملية وضع سياسة، كما هو موصوف في التوصية 

 : صالحيات المجتمع الجديد السبع. ICANNالقرار في 

في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية  )بما IANAمتعلق بمراجعات وظائف  ICANNقد تتم ممارسة حق رفض قرار لمجلس إدارة  24
ل لعدد غير محدود من المرات.PTIأو ) IANAفصل متعلقة بمرحلة ما بعد انتقال                                                      (( من طرف المجتمع المخو 

  مالحظة: صالحية اعتماد تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية وبنود التأسيس، واعتماد بيعICANN  أو أية تصرفات أخرى
أو لجنة  SO، وصالحية إقالة مدراء فرديين معينين من طرف منظمة داعمة ICANNحد كبير لكل أصول  لكل أو إلى
: ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4تتضمن ميزات خاصة مغطاة في التوصية  ACاستشارية 

 صالحيات المجتمع الجديد السبع. 
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 إطالق مراجعة عبر التماس مجتمع . 1الخطوة  25

       يوما ( 21) 26

  يوم ا من وقت نشر مجلس اإلدارة لتصويته على  21مالحظة: لممارسة أي من صالحيات الرفض، مثل رفض ميزانية، تبدأ فترة                                         
ويت، فال                              يوم ا من نشر مجلس اإلدارة للتص 21العنصر الذي قد يتم رفضه. إذا لم تنجح الخطوة األولى من االلتماس في غضون 

ل. ACأو لجنة استشارية  SOيمكن استخدام عملية الرفض. يبدأ التماس في منظمة داعمة                                             تعتبر مشاركا  تقريريا  في المجتمع المخو 

 يمكن ألي فرد أن يبدأ التماس كخطوة أولى الستخدام صالحية المجتمع.  

 وفق ا آللياتها الخاصة. -الستشارية                                                               ليكون االلتماس مقبوال ، يجب أن تقبله المنظمة الداعمة أو اللجنة ا                      
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 نقطة القرار: 27

  يوم ا، تنتهي عملية التصعيد.  21في حالة عدم موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية على االلتماس في غضون                             

 في حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية على االلتماس، يمكن االنتقال إلى الخطوة التالية. 

 
 

 . بدء مراجعة االلتماس المجتمعي الجزء الثاني 2الخطوة  28

 أيام بعد انتهاء الخطوة السابقة( 7) 29

  تتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية التي وافقت على االلتماس، مع الجهات األخرى المشاركة في اتخاذ القرار في
عم االلتماس جهة إضافية على األقل من الجهات المشاركة في اتخاذ القرار المجتمع المخول لتطلب منها دعم االلتماس. يجب أن يد

)من أصل جهتين كحد أدنى( لتنظيم منتدى مجتمعي لمناقشة الموضوع. ويتطلب التماس لمنتدى المجتمع العتبار إقالة مجلس إدارة 
ICANN مشاركين تقريريين لدعم االلتماس. بأكمله ثالثة 

 

 نقطة القرار: 30

  يجمع االلتماس الدعم المطلوب، فسوف تنتهي عملية التصعيد.إذا لم 

  .إذا دعم مشاركان تقريريان )أو ثالثة، حسب ما ينطبق( االلتماس في غضون سبعة أيام، فيتم تنظيم منتدى مجتمع 

 

  مالحظة: بالنسبة لقرارات مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة                                                                       ICANN  بشأن التغييرات على اللوائح الداخلية
                                                                                                                         القياسية والميزانية السنوية والخطة االستراتيجية أو التشغيلية، سيكون من الواجب على مجلس اإلدارة تلقائيا  توفير فترة تصل إلى 

فترة  األقل في غضون                                                                                            يوم ا قبل أن يسري القرار للسماح بتأكيد التصعيد. في حالة دعم االلتماس من مشاركين تقريريين على  28
                                                                                                                     يوم ا، فإنه يتعين على مجلس اإلدارة أن يؤجل تنفيذ القرار المطعون فيه لحين االنتهاء من عمليات التصعيد واإلنفاذ. والهدف من  28

عن أشياء )في حال الموافقة على الرفض(،  ICANN                                                                  ذلك هو تجنب أن تتطلب هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة التراجع 
ا التراجع عنها.ا                                                   لتي من الممكن أن يكون من الصعب جد 

 
 

 . عقد منتدى مجتمعي 3الخطوة  31

                                                              يوم ا لتنظيم وعقد الحدث بدء ا من تاريخ االلتماس الذي تسبب فيه( 21) 32

 قدم س الميتمثل الغرض من المنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات )األساس المنطقي لهذا االلتماس وخالفه( واآلراء بشأن االلتما
                                                أن تعمم آرائها األولية كتابيا  بشأن ممارسة صالحية  ACأو لجنة استشارية  SO                                             من المجتمع. وبناء  عليه، يجوز ألي منظمة داعمة 

 المجتمع، قبل أو في المنتدى المجتمعي.

  يوما  من االلتماس الناجح لعقد المنتدى المجتمعي. 21يجب عقد المنتدى في غضون                                               

  ن اعتماد التماس، سيقوم المشارك التقريري المقدم لالتماس بما يلي:ساعة م 24في ظرف 

  توزيع مبرر تفصيلي القتراح استخدام صالحية المجتمع لكل المشاركين التقريريين. أية منظمة داعمةSO  أو لجنة
شئت لهذه المسألة                                                                               قد تساهم بأفكار أو أسئلة أولية كتابيا  عبر قائمة بريد إلكتروني مؤرشفة محددة أن ACاستشارية 
 المحددة.

  تعيين ممثل)ين( لالتصال مع المشاركين التقريريين لإلجابة عن األسئلة من طرف منظمات الدعمSOs اللجان/
 .ACsاالستشارية 

  إذا كان مرغوبا  في ذلك، اختياريا ، طلب قيام                                            ICANN .بتنظيم مؤتمر هاتفي لصالح المجتمع لمناقشة القضية 
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 معي:صيغة المنتدى المجت 

  من المتوقع بالنسبة لمعظم الصالحيات أن يتضمن هذا فقط طرق المشاركة عن بعد كالمؤتمرات الهاتفية واالجتماعات
 ICANN                                                                       لفترة يوم أو اثنين على األكثر. وما لم ي ت ح الوقت المشاركة لحضور اجتماع  Adobe Connectعبر 

                                                        ن وجه ا لوجه. وما نتوقعه من هذا هو صالحية استدعاء المجلس المجدول بانتظام، فليس من المتوقع أن يتقابل المشاركو
ا وجه ا لوجه.                                             بالكامل والتي ستتطلب اجتماع 

  سيقرر المشاركون التقريريون الذين دعموا االلتماس إذا ما كان عقد المنتدى المجتمعي يمكن أن ينتظر حتى االجتماع
خاص لتجميع المشاركين )فقط في حالة إقالة مجلس اإلدارة(. أم أنه يجب عقد اجتماع  ICANNالعادي القادم لمنظمة 

وفي هاتين الحالتين كلتيهما، سيقوم المشاركون التقريريون الذين دعموا االلتماس الذي أدى إلى عقد منتدى مجتمعي بنشر 
                     مجتمعي مكتمال  بنهاية                                                يوم ا. وفي هذه الحالة، قد يتم اعتبار المنتدى ال 21تاريخ عقد الحدث والذي لن يخضع لقيود مدة 

، IANAأو  ICANN                                                                                    االجتماع المباشر. مالحظة: هذا التمديد ليس متوفرا  لممارسة صالحية المجتمع بشأن ميزانيات 
                                                                    نظرا  ألهمية اإلبقاء على عملية موافقة على الميزانية في الوقت المناسب.

 .ومفتوح لكافة األطراف المهتمين 

  نزيهة ومحايدة.وتتم إدارتها ومراجعتها بطريقة 

  تقدمICANN  خدمات الدعم. حيث سيقوم طاقم عمل دعمICANN  بتجميع ونشر منتديات السجل العام، بما فيها كافة
 الطلبات المكتوبة. 

  ومن المتوقع أن يحضر ممثلين عن مجلس إدارةICANN  .ويكونوا على استعداد لمعالجة القضايا التي أثيرت 

 اذ القرار ذات الصلة أن تحدد مدى الحاجة لمزيد من المداوالت، ويمكن عقد جلسة ثانية على الجهات المشاركة في اتخ
 وثالثة للمنتدى.

  ولن يتخذ المنتدى القرارات أو يطلب اإلجماع، ولن يحدد ما إذا كان سيمضي قدما  في االلتماس إلى مرحلة القرار؛                                                                                                       
 دى المجتمعي كما تتم مناقشته أسفله. وبالرغم من ذلك، يمكن أن يتم حل القضية قبل أو خالل المنت

 

 نقطة القرار: 33

  ل ومجلس إدارة حل هذه القضية قبل أو في منتدى المجتمع، فسوف تنتهي عملية التصعيد.  ICANN                                       إذا استطاع المجتمع المخو 
د أن عملية التصعي سوف تؤكد الجهات المشاركة في اتخاذ القرار التي دعمت االلتماس االتفاق رسميا، وفقا آللياتها الخاصة،

 يجب أن يتوقف.

  ل ومجلس إدارة ل أن يقرر إذا ما كان  ICANN                                          وإذا لم يستطع المجتمع المخو                                                              حل المشكلة، فإنه يجب على المجتمع المخو 
 يرغب في اتخاذ المزيد من اإلجراءات.

 
 

ل 4الخطوة  34                                               . القرار الستخدام صالحية المجتمع كمجتمع م خو 

 تام منتدى المجتمع(          يوم ا من خ 21)في غضون  35

 

 نقطة القرار: 36

  إذا دعم أربعة أو أكثر )بالنسبة لبعض الصالحيات، ثالثة( من المشاركين التقريريين وال يوجد ما يزيد عن اعتراض واحد في
ل صالحيته.  21فترة  ا للسبب وراء اختيار القيام                                            يوم ا، فسوف يستخدم المجتمع المخو  ا تفسير  ل أيض                                                                   سوف ينشر المجتمع الم خو 

 بذلك. ويمكن للتفسير المنشور أن يعكس مجموعة متنوعة من األسباب الكامنة.

  يوم ا، فسوف تنتهي عملية التصعيد. 21في حالة عدم تلبية االقتراح للحدود الدنيا المطلوبة خالل فترة                                 
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 ICANNة إلى مجلس إدارة . تقديم المشور5الخطوة  37

       يوما ( 1) 38

  ل المشورة لمجلس إدارة بشأن قراره وسيقوم بتوجيه مجلس اإلدارة التخاذ أي إجراء ضروري  ICANN                                          سيقدم المجتمع المخو 
 لالمتثال بالقرار.

 

 

 اإلنفاذ 39

ل باستخدام صالحيات المج ICANNفي حالة رفض مجلس  40 تمع )أخرى غير اتخاذ قرار إقالة                                                              أو فشله في االمتثال لقرار المجتمع المخو 
ل، كما تتم مناقشته أسفله(، يجب على المجتمع  ICANNمدير فردي أو مجلس إدارة                                                                                          بأكمله بمقتضى السلطة التشريعية للمجتمع المخو 

ل اتخاذ قرار فيما إذا كان يرغب ببدء عملية اإلنفاذ.                                                           المخو 

ل الستخدام أحد صالحياته قد رفض أو فشل في  ICANNسيتم اعتبار أن مجلس إدارة  41                                                         االمتثال لطلب من طرف المجتمع المخو 
ل.  30المجتمعية إذا لم يمتثل للطلب خالل                                                 يوما  من إعالمه بالطلب من طرف المجتمع المخو 

                                                         بأكمله، والذي يجب أن يصبح ساريا  مباشرة بعد تقديم اإلشعار  ICANNأو مجلس  ICANNاالستثناء من هذا هو إقالة مجلس إدارة  42
ل الستخدام القوة القانونية إلزالة أي مدير  ICANNإذا رفض مجلس إدارة  لمجلس اإلدارة.                                                                                أو فشل في االمتثال لقرار المجتمع الم خو 

ل ICANNأو إقالة مجلس إدارة  ICANNفردي لـ  ل معالجة هذا الرفض                                    بأكمله )أو بتعيين المجتمع الم خو                                                 لمدير(، يمكن للمجتمع الم خو 
ل ببدء أو إجراء عمليات إنفاذ أخرى مثل                                                                                                                         بإقامة دعوى في المحكمة التي لها سلطة قضائية؛ ليست هناك حاجة لقيام المجتمع الم خو 

 الوساطة أو عملية مراجعة مستقلة إلنفاذ الصالحية.

 قتين، تتم مناقشتهما أسفله.ويمكن أن تبدأ عملية اإلنفاذ بواحدة من طري 43
 

 للمجتمع. IRP: البدء في الوساطة وإجراءات عملية المراجعة المستقلة 1الخيار  44
 

  

 

ل ومجلس إدارة  (أ  مرحلة وساطة رسمية.  ICANN                                                سوف يتولى ممثلون من المجتمع المخو 

 .ل النتيجة من مرحلة الوساطة )كما تتم مناقشته أسفله(، فسوف يتم إنهاء عملية اإلنفاذ                                                                                                          وإذا قبل المجتمع المخو 

  ل بعملية ل النتيجة من مرحلة الوساطة، فسوف يقوم المجتمع المخو   .IRP                                                                                        وإذا لم يقبل المجتمع المخو 

 :)مواصفات العملية )إرشادات عامة للتنفيذ 

o ل سيكون األفراد ال ل هم ممثلو المجتمع المخو                                                                                           مختارون من طرف المشاركين التقريريين لتمثيلهم في المجتمع المخو 
 في عملية الوساطة.
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o  ل وسينشر علنا  تقريرا  مع التوصيات                                                                                                         بمجرد تحديد الوسيط أن مجهودات الوساطة قد اكتملت، سينتج المجتمع المخو 
       يوما . 14في ظرف 

o ل عملية التصعيد القياسية لتأكيد إذا ما كانوا سيقومون يجب أن يستخدم المشاركون التق                                                                              ريريون في المجتمع المخو 
ل الستخدام صالحية  IRPبإجراء طعن                                                                              مجتمعي لمجلس اإلدارة الذي فشل في االمتثال لقرار للمجتمع المخو 

ل بدء  مجتمعية، باستخدام التقرير أعاله كأساس لاللتماس. مجتمعي، فسيتم اعتبار أن  IRP                                 إذا لم يعتمد المجتمع المخو 
ل قد قبل نتيجة الوساطة.                                       المجتمع المخو 

 

ل عملية مراجعة مستقلة  ICANNسوف يتولى ممثلون من مجلس إدارة  (ب  رسمية وملزمة. IRP                                        ومن المجتمع المخو 

  إذا كانت نتيجة عملية المراجعة المستقلةIRP  للمجتمع في صالح مجلس إدارةICANN إجراءات ، فسوف يتم إنهاء
 اإلنفاذ.

  وإذا كانت نتيجة عملية المراجعة المستقلةIRP  ل، فسيجب أن يمتثل مجلس إدارة                                                            الملزمة في صالح المجتمع المخو 
ICANN  يوما  من القرار. 30في غضون                 

 

ل خيارين:IRPلقرار عملية المراجعة المستقلة  ICANNوإذا لم يمتثل مجلس إدارة  (ج                                   ، فإن لدى المجتمع المخو 

 ل من محكمة مختصة إنفاذ نتيجة عملية المراجعة المستقلة يمك  . IRP                                                                             ن أن يطلب المجتمع المخو 

  ل صالحيات المجتمع إلقالة مجلس إدارة  بأكمله. ICANN                                                               يمكن أن يستخدم المجتمع المخو 

 

 : البدء في عملية التصعيد الستدعاء مجلس اإلدارة بأكمله.2الخيار  45

  ل كافة أعضاء مجلس إدارة                                                                                                       إذا تحقق المستوى المطلوب من دعم المشاركين التقريريين، فسوف يقيل المجتمع المخو 
ICANN  .باستثناء المدير التنفيذي( ويستبدلهم بمجلس إدارة مؤقت حتى يتم تعيين مجلس إدارة جديد( 

 ل من إنفاذ الصالحية الستعادة مجلس اإلد                                  ارة بأكمله قانونيا  في المحكمة.                                                           وقد يتمكن المجتمع المخو 

 

                                                                                                           جدول: المستويات المطلوبة لعمليات التصعيد واإلنفاذ المتنوعة )استنادا  على أدنى حد من خمس مشاركين تقريريين في 
ل(                    المجتمع المخو 

 

المستوى المطلوب لاللتماس من أجل  هل تعتبر الصالحيات المجتمع مطلوبة؟
 عقد منتدى مجتمعي

ييد باإلجماع لممارسة صالحية هل هناك تأ
 المجتمع؟

. رفض الخطة التشغيلية/الخطة 1 46
 االستراتيجية/الميزانية المقترحة

اثنان من المنظمات الداعمة  47
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

أربعة ترفض الدعم مع عدم وجود أكثر من  48
 اعتراض واحد

اعتماد تغيير على اللوائح الداخلية . 2 49
األساسية وبنود التأسيس، واعتماد بيع 

ICANN  أو أية تصرفات أخرى لكل
 ICANNأو إلى حد كبير لكل أصول 

ثالثة ترفض الدعم مع عدم وجود أكثر من  51 ال يوجد  50
 اعتراض واحد
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المستوى المطلوب لاللتماس من أجل  هل تعتبر الصالحيات المجتمع مطلوبة؟
 عقد منتدى مجتمعي

ييد باإلجماع لممارسة صالحية هل هناك تأ
 المجتمع؟

. رفض التعديالت على اللوائح 3 52
 الداخلية القياسية

اثنان من المنظمات الداعمة  53
SOs اللجان اإلستشارية/
ACs بما في ذلك المنظمة ،

التي قادت عملية  SOالداعمة 
التي  PDPوضع السياسة 

تتطلب تغيير الالئحة الداخلية 
 )إذا كانت(

ثالثة يدعمون الرفض، بما في ذلك المنظمة  54
التي قادت عملية وضع  SOالداعمة 
 ير الالئحةالتي تتطلب تغي PDPالسياسة 

الداخلية )إذا كانت(، مع عدم وجود أكثر 
 من اعتراض واحد

أ. إقالة مدير فردي في مجلس إدارة 4 55
أو  SOمرشح من قبل منظمة داعمة 

)ومعين من طرف  ACلجنة استشارية 
ل(                  المجتمع المخو 

األغلبية ضمن المنظمة الداعمة  56
SO اللجنة االستشارية/AC 

 التي قامت بالترشيح 

إلى التعليقات من كافة المنظمات  الدعوة 57
اللجان االستشارية /SOsالداعمة 

ACs في المنظمة  3/4واعتبارها. أغلبية
التي  AC/اللجنة االستشارية SOالداعمة 

 قامت بالترشيح إلقالة مديرهم

ب. إقالة مدير فردي في مجلس إدارة 4 58
مرشح من قبل لجنة الترشيح )ومعين 

ل(                         من طرف المجتمع المخو 

اثنان من المنظمات الداعمة  59
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

ثالثة تدعم مع عدم وجود أكثر من  60
 اعتراض واحد 

ثالثة من المنظمات الداعمة  62 . إقالة مجلس اإلدارة بالكامل5 61
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

أربعة تدعم مع عدم وجود أكثر من  63
  1اعتراض واحد

 IRP. بدء عملية مراجعة مستقلة 6 64
 ملزمة أو طلب إعادة االعتبار

 

اثنان من المنظمات الداعمة  65
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

ثالثة يدعمون، بما في ذلك  66
المنظمة/المنظمات الداعمة التي وافقت 

على التوصيات السياسية من عملية وضع 
والتي تم الطعن فيها من  PDPالسياسة 

)إذا  IRPخالل عملية المراجعة المستقلة 
مع عدم وجود أكثر من اعتراض  كانت(،
 واحد

يتطلب وساطة قبل بدء علمية المراجعة  67
 المستقلة

 
 
  

. رفض قرار لمجلس إدارة 7 68
ICANN  متعلق بمراجعات وظائف

IANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات ،
تنفيذ أية عملية فصل المتعلقة بمرحلة 

 (PTIأو ) IANAما بعد انتقال 

اثنان من المنظمات الداعمة  69
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

أربعة تدعم مع عدم وجود أكثر من  70
 اعتراض واحد

 

ل حالي ا أن تشارك جميع المنظمات الداعمة  71 االستشارية  At-Large، ولجنة ICANNفي  SOs                                                                           من المتوقع لدى تنفيذ المجتمع المخو 
ل المشاركة( في المجت GAC)إذا ما اختارت  GACواللجنة االستشارية الحكومية  أي، أنهم سيتم إدراجهم في اللوائح الداخلية  -           مع المخو 

 بصفتهم المشاركين التقريريين الخمسة.

                                            
 ، أو السماح باعتراض واحد لمنع اإلجماع.ACsولجان استشارية  SOsطلب خمس منظمات داعمة  CCWGيفضل األقلية من مشاركي مساءلة  1
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واللجان االستشارية  SOs                                                                                                         لقد تم تحديد المستويات الواردة في هذه الوثيقة بناء  على هذا التقييم. إذا وافق أقل من خمس من منظمات الدعم  72
ACs  فيICANN ا تعديل على أن يكونوا مشاركين ت                                                                               قريريين، فيمكن تعديل هذه المستويات المطلوبة لدعم اإلجماع. قد يتعين أيض 

 . ACsأو اللجان االستشارية  SOsلتحتوي على مزيد من المنظمات الداعمة  ICANNالمستويات المطلوبة إذا تغيرت 

، فإن النسبة المطابقة يمكن أن يتم استخدامها كإرشادات مفيدة ACs/لجان استشارية SOsفي حالة إنشاء )أو إزالة( منظمات داعمة  73
لتعديل المستويات المطلوبة. رغم ذلك، ستكون هناك حاجة ألن يكون هناك قرار واع، حسب الظروف، بشأن تلك التعديالت. إذا كان مثل 

ية، والتي تغيير عملية تغيير الالئحة الداخلية األساسهذا التغيير سيؤثر على قائمة المشاركين التقريريين في المجتمع المخول، فسيتبع ال
 تمكن اتخاذ مثل هذا القرار الواعي. 

ا بأنه في حالة حيث قد ال تشارك  CCWGتوصي مجموعة مساءلة  74 ل من  GAC                                  أيض                                           كمشارك تقريري بسبب أن المجتمع المخو 
جماعية مع كون المستوى المطلوب هو أربعة داعمين، فستبقى اإل GACالمقترح أن يتم استخدامه للطعن في تنفيذ مجلس اإلدارة لمشورة 

 الصالحية سارية في حالة تأييد ثالثة مع عدم اعتراض أي أحد، مع االستثناء التالي:

  إذا كانت السلطة التي ستتم ممارستها تقيل مجلس اإلدارة بأكمله بسبب تنفيذ مشورةGAC فإن المستوى األدنى المخفض ،
، تصرف مجلس اإلدارة بطريقة غير متسقة GACأنه، في تنفيذ مشورة  IRPسينطبق فقط بعد أن تجد عملية مراجعة مستقلة 

ولم تكن لصالحه، فإنه ال يمكن  IRPالداخلية. إذا قام المجتمع المخول بمثل هذه العملية للمراجعة المستقلة  ICANNمع لوائح 
ع المخول أن يمارس صالحيته إلقالة مجلس اإلدارة بأكمله فقط بناء على المسألة المقررة من عملية المراجعة المستقلة للمجتم
IRP.لكنه يمكنه رغم ذلك أن يمارس تلك الصالحية بناء على أسس أخرى . 

 

 ' 1. التغييرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصيات مسار العمل 4

 ض خطوات التصعيد استجابة للتعليقات. حافظت على الجدول الزمني العام مماثال  عبر دمج وإزالة بعض الوقت الممدد لبع                                                                                           
 الخطوات )المؤتمر الهاتفي اإللزامي(.

  جعلت من اإللزامي على الطرف المقدم لاللتماس أن يتواصل مع المنظمات الداعمةSOs اللجان االستشارية/ACs  لتبادل
                              تمعيا  قبل المنتدى المجتمعي. المعلومات ذات الصلة مج

  من  60، الفقرة 12أقرت بالتعليقات بشأن تعديالت المستويات المطلوبة في حالة كان عدد المشاركين التقريريين أقل )الصفحة
المسودة المقترحة الثالثة(، عبر حذف هذا الخيار واستبداله بمستوى مطلوب أقل العتماد التغييرات على اللوائح الداخلية 

األساسية. وبما أن عملية تغيير الالئحة الداخلية األساسية متطلب من أجل "الموافقة" وليس خيار "رفض"، فإن هذا سيحافظ على 
 متطلب حماية أقوى للوائح الداخلية األساسية.

 اقتراحه كإرشاد  حددت أن استخدام النسبة المطابقة للمستويات المطلوبة كما هو موصى به من طرف مجلس اإلدارة يمكن أن يتم
لكن يجب أن يكون هناك قرار واع، حسب الظروف. إذا كانت مثل  ACs/لجان استشارية SOsفي حالة إنشاء منظمات داعمة 

                                                                     ستصبح مشاركا  تقريريا  في المجتمع المخول، فسيتطلب هذا التغيير تعديال   AC/اللجنة االستشارية SOهذه المنظمة الداعمة 
 األساسية وسيتطلب نتيجة لذلك الموافقة من طرف المجتمع المخول. على اللوائح الداخلية 

  ( بأن 18: التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية )اختبار االجهاد 11نفذت التسوية للتوصية
                  مشاركا  تقريريا . GACمتطلبات المستوى المطلوب سيتم تغييرها إذا كانت 

 

 هاد ذات الصلة بهذه التوصية. اختبارات اإلج5

  الصالحيات24، 16، 10، 9، 8، 7، 6، 5اختبارات اإلجهاد ، 

 12إلجهاد اختبار ا 

  13اختبار اإلجهاد رقم 

  27اختبار اإلجهاد 

  28اختبار اإلجهاد 
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 ؟CWG. كيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف 6

 آليات تخويل المجتمع والتي سوف تتمكن من: CWGطلبت مجموعة إشراف  75

  تعيين وإقالة أعضاء مجلس إدارةICANN  واستعادة مجلس إدارةICANN .بأكمله 

  ممارسة الرقابة فيما يخص القرارات الرئيسية لمجلس إدارةICANN  بما في ذلك رقابة مجلس إدارة(ICANN  على وظائف
IANA ( قرارات مجلس إدارة 1)( وذلك من خالل مراجعة والموافقة علىICANN ( فيما يخص التوصيات الناتجة منIFR )

 .ICANN( موازنة 2و ) IANAأو عملية المراجعة الخاصة لوظائف  IANAعملية مراجعة وظائف 

  اعتماد التعديالت على اللوائح الداخلية األساسية الخاصة بمؤسسةICANN. 

 العمليات الالزمة لتلبية هذه المتطلبات. CCWGي أوصت بها مجموعة مساءلة تقدم آلية التصعيد واتخاذ القرار المحددة والت

 

 ؟NTIA. كيف يعالج هذا معايير 7

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 76

  إضفاء الطابع الالمركزي على السلطة داخلICANN .من خالل مجتمع مخول 

  تقوية عمليات المشاورة بين مجلس إدارةICANN ع في لوائح والمجتمICANN .الداخلية 

 .إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر قبل تنفيذ صالحية المجتمع 

 .اإلبقاء على عملية صنع القرار على أساس توافق اآلراء بدال  من التصويت                                                                  

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  77

  اإلجراءات التي تكفل بأنه قد كانت لدى الطرفين فرصة للمناقشة بشكل كامل ودقيق ألي خالفات وأنهم كانت اقتراح سلسلة من
 لديهم فرص متعددة لحل أي قضايا من هذا القبيل دون اللجوء إلى صالحيات المجتمع المخول للمساءلة أو قابلية التنفيذ.

  مخاطر للضبط.ترسيخ المستويات المطلوبة في اإلجراءات لتخفيف أية 

 

 .IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  78

  تضمين األطر الزمنية المحددة والعمليات التي تتسم بالشفافية والمستويات المطلوبة ذات الصلة للمحافظة على االستمرارية
 التشغيلية.

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 79

  .إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر 

  الحفاظ على سياسات المشاركة المفتوحة بالمنظمات الداعمة واللجان االستشارية التابعة لمؤسسةICANN. 
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 بحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات. NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAلن تقبل  80

 إلى الحد الذي توده اللجنة ا( الستشارية الحكوميةGAC للمشاركة في صنع القرار من جانب المجتمع المخول، حيث إن اللجنة )
االستشارية الحكومية لديها المرونة الالزمة لتحديد ذلك، فإنها ستكون واحدة من أصل خمسة جهات مشاركة في اتخاذ القرار. 

ك كصانع قرار في مداوالت المجتمع التي تنطوي على طعن على وباإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة االستشارية الحكومية لن تشار
                                                    هذا "االنتقاء"، جنب ا إلى جنب مع الضمانات الواردة في  تنفيذ مجلس اإلدارة لمشورة اللجنة التي حظيت بتوافق في اآلراء.

هذا قد تم استيفاؤه،  NTIAلالعتقاد بأن مطلب  ICANN، تقود مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 11التوصية رقم 
للمجلس من أجل رفض مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التي حظيت  %60إلى  50حتى عند النظر في زيادة الحد من 

 بتوافق اآلراء.

  تمكين كل أصحاب المصلحة المعنيين من االنضمام إلى المشاورات من خالل المنظمات الداعمة واللجان االستشارية أو من
 منتدى المجتمعي.خالل ال

 



 3التوصية رقم  - 03الملحق 

 

 2016فبراير  19
  

1 

: اللوائح الداخلية القياسية 3التوصية رقم  - 03الملحق 
 واللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس

 . خالصة1

 آلية فردية للتعديل.( حالياً ICANNتمتلك اللوائح الداخلية لهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ) 01

  يمكن تغيير لوائحICANN  ثلثي أصوات مدراء مجلس إدارة  2/3الداخلية من خاللICANN. 

  ال يفترض من مجلس إدارةICANN  مشاورة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين أو الجمهور األوسع قبل تعديل اللوائح
 الداخلية، إال أنه قام بذلك طوعاً حتى هذه اللحظة.

الداخلية إما إلى "لوائح داخلية  ICANNبتصنيف كل الئحة من لوائح  ICANNجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة توصي م 02
 أساسية" أو "لوائح داخلية قياسية" حيث ستكون اللوائح الداخلية األساسية أكثر صعوبة في التغيير. 

 داً على أن:تحدي ICANN CCWGتوصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  03

  تطلب المشاورات العامة في كافة التحديات في لوائحICANN  .الداخلية، األساسي والمعياري على حد سواء 

  إضافة شرط المشاورات العامة إلى لوائحICANN  الداخلية باعتباره الالئحة الداخلية األساسية لضمان ضرورة مواصلة
ICANN .للمشاركة مع المجتمع في المستقبل 

  يتطلب أي تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية موافقًة من مجلس إدارةICANN  والمجتمع الُمخّول كما هو محدد في
: ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4صالحية المجتمع المخول )كما هو موضح في التوصية رقم 

 صالحيات المجتمع الجديد السبع(. 

 ى المطلوب العتماد مجلس إدارة تم رفع المستوICANN  3/4إلى  2/3على تغيير اللوائح الداخلية األساسية من. 

  تستخدم الموافقة على التغييرات في عقد التأسيس نفس العملية المطلوبة للموافقة على التغييرات المجراة على اللوائح الداخلية
 األساسية، بما في ذلك المشاورات العامة.

 بهذا؟ ICANNجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة لماذا توصي م 04

  شعرت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلةICANN CCWG  بأنه كان من المهم ضمان أنه ال يمكن تغيير لوائح
ICANN رة الداخلية التي تجسد غاية المنظمة )المهمة وااللتزامات والقيم الجوهرية( والمقصودة لضمان مساءلة مجلس إدا
ICANN  من خالل تصرف مجلس إدارةICANN .بمفرده 
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 ICANN CCWG. توصيات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 2

 أيضاً بما يلي: GACأوصت اللجنة االستشارية الحكومية  05

  تصنيف كل الئحة من لوائحICANN  .الداخلية إما كلوائح داخلية أساسية أو لوائح داخلية قياسية 

  عمل اللوائح الداخلية األساسية لتوصيات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز المساءلةCCWG  ومجموعة عمل المجتمع بدور
 التالية: CWGاإلشراف 

o  المجتمع الُمخّول لتنفيذ صالحيات المجتمع، بما في ذلك دور المعّين المنفرد لمدراءICANN  كما هو موضح في التوصية
 خول إلنفاذ صالحيات المجتمع.: إنشاء مجتمع م1رقم 

o  تخويل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة 2آليات التصعيد واإلنفاذ على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم :
 والتصعيد واإلنفاذ.

o  عملية تعديل اللوائح الداخلية األساسية و/أو عقد التأسيس، واعتماد بيعICANN افة أو حسم جميع المسائل األخرى أو ك
باعتبارها "لوائح  ICANN: إعادة تعريف اللوائح الداخلية لمنظمة 3كما هو مذكور في التوصية رقم  ICANNأصول 

 داخلية قياسية" و"لوائح داخلية أساسية."

o  ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار 4صالحيات المجتمع السبع على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم :
 صالحيات المجتمع الجديدة السبع. :ICANNفي 

o  تغيير جوانب مهمة 5المهمة، وااللتزامات والقيمة الجوهرية على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم :ICANN 
 والتزاماتها وقيمها الجوهرية.

o ( إطار العمل المخصص لعملية المراجعة المستقلةIRP على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم )ز عملية : تعزي7
 .ICANNالمراجعة المستقلة الخاصة بمنظمة 

o  عملية مراجعة وظائفIANA ومراجعة وظيفة ،IANA  الخاصة وعملية الفصل، وآليات المساءلة لوظائف تسميةIANA 
 .CWGوالتي هي مطلوبة بموجب اقتراح انتقال دور اإلشراف على 

o ( هياكل اللجنة الدائمة للعمالءCSC وإدارة )IANA نتقال، مطلوبة أيًضا في مقترح مجموعة عمل المجتمعاتبعد اال-
 اإلشراف.

o  إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحيات المجتمع.1حقوق التحقيق والتفتيش على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم : 

  تتطلبICANN ية أو عقد التأسيس.إجراء مشاورات عامة بشأن أي تغييرات مقترحة على اللوائح القياسية أو اللوائح األساس 

  تتطلب الموافقة على أي تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس كل من مجلس إدارةICANN  والمجتمع الُمخّول على
: ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4النحو المبين في صالحية المجتمع كما هو مذكور في التوصية رقم 

 المجتمع الجديدة السبع.  صالحيات

  زيادة القيمة الحدية لموافقة مجلسICANN  من كل مدراء  %75على تغيير الئحة داخلية أساسية أو عقد التأسيس من الثلثين إلى
 .ICANNمجلس إدارة 

 

 . توضيح تفصيلي للتوصيات3

 ما المقصود باللوائح الداخلية األساسية؟ 06

، بما في ذلك النص على مهمة الهيئة والتزاماتها وقيمها ICANNكيفية ممارسة الصالحيات في  ICANNتصف اللوائح الداخلية لـ  07
ألنها تحدد نطاق صالحية شركات الهيئة، وتحدد  ICANNالجوهرية. تعتبر اللوائح الداخلية سوياً مع بنود التأسيس جزًءا أساسًيا في 

 إطار الحكم وتحديد ممارسات العمل. 

لكل المدراء. وتعتقد  2/3الداخلية عبر قرار مجلس اإلدارة بناًء على تصويت بنتيجة  ICANNفي الوقت الراهن، قد يتم تغيير لوائح  08
والستمراريتها  ICANNأن مجموعة اللوائح الداخلية الرئيسية أساسية الستقرار  ICANNمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

حقوق قرارات المجتمع التي ينبغي منحها حماية إضافية من التغييرات بطلب موافقة المجتمع الُمخّول على أي التشغيلية واألساسية ل
 تعديالت. 
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 وسيتم تحديد هذه اللوائح الداخلية الرئيسية على أنها اللوائح الداخلية األساسية. 09
 

  

  

للوائح الداخلية األساسية أصعب في التغيير من اللوائح جعل ا ICANNوهكذا، تقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  10
 الداخلية القياسية بطريقتين: 

والمجتمع الُمخّول، يتم التنظيم من خالل المنظمات  ICANNمن خالل مشاركة سلطة التصريح بعمل تغييرات بين مجلس إدارة  .1
ر" في المجتمع المخول على النحو المبين في التوصية الداعمة واللجان االستشارية بصفتها "الجهات المشاركة في اتخاذ القرا

 : إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحيات المجتمع.1رقم 

من حيث تخويل إجراء تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية عن  ICANNمن خالل طلب قيمة حدية أعلى لدعم مجلس إدارة  .2
 تلك الموجودة في اللوائح الداخلية القياسية.

مباشرة لمجتمع اإلنترنت العالمي بمشاركة السلطة اتخاذ القرار على نطاق  ICANNإنشاء اللوائح الداخلية األساسية مساءلة وسيعزز  11
 .ICANNأوسع وزيادة صعوبة تعديل هذه الجوانب األساسية في 

مة الواليات المتحدة ضمانة لمجتمع ، حيث قدمت العالقة التعاقدية التاريخية مع حكوIANAوهذه التوصية أمر مهم في سياق نقل إشراف  12
األساسية دون اتفاق واسع النطاق. ودون وجود هذه العالقة،  ICANNأصحاب المصلحة المتعددين بأنه من غير المرجح تغيير طبيعة 

على ثقة  ICANNيجب أن تساعد الحماية اإلجرائية وحقوق اتخاذ القرار واسعة المشاركة في محافظة المكونات األساسية لنطاق وسلطة 
 .ICANNمجتمع 

 

 وضع لوائح داخلية أساسية 13

 ولتنفيذ إنشاء اللوائح الداخلية األساسية، ستتم إضافة بند جديد إلى اللوائح الداخلية الذي ينص على أن: 14

 (.أي بنود من اللوائح الداخلية تمثل لوائح داخلية أساسية )أي، قائمة البنود / األقسام / األقسام الفرعية األساسية .1

 كيف يمكن تحديد اللوائح الداخلية األساسية الجديدة وكيف يمكن تعديل أو استبعاد اللوائح الداخلية األساسية القائمة. .2

 

 إضافة لوائح داخلية أساسية جديدة أو تعديل اللوائح الداخلية األساسية الحالية 15

داخلية، لن تخدم  ICANNبتدعيم جوانب معينة في لوائح  ICANN CCWGبينما توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  16
 من التطور رداً على بيئة اإلنترنت المتغيرة.  ICANNالمصلحة العامة العالمية إذا لم يتمكن 

أهمية القدرة على تحديد اللوائح الداخلية األساسية مع  ICANN CCWGوبالتالي تدرك مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  17
 ت، أو لتعديل أو إزالة أخرى حالية. الوق
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قد تكون هناك حاجة إلى الخطوات التالية إلنشاء الئحة داخلية أساسية جديدة أو لتعديل أو إزالة الئحة موجودة، حيث يقترح مجلس إدارة  18
ICANN  أو طاقم العمل من خالل مجلس إدارة(ICANN:اإلضافة أو التعديل أو اإلزالة ) 

  اإلدارة الئحة داخلية أساسية جديدة أو تعديل الئحة داخلية أساسية أو إزالة الئحة داخلية أساسية.ويقترح مجلس 

  بكافة المدراء بمجلس إدارة  3/4ويعتمد مجلس اإلدارة إضافة أو تعديل أو إزالة الالئحة الداخلية األساسية مع تصويت
ICANN. 

 ضمان 4زالة الالئحة الداخلية األساسية )على النحو المبين في التوصية رقم ويوافق المجتمع الُمخّول على إضافة أو تعديل أو إ :
 : صالحيات المجتمع الجديد السبع(.ICANNمشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 

لُمخّول على حد والمجتمع ا ICANNوإذا تم الموافقة على إضافة أو تعديل أو إزالة الالئحة الداخلية األساسية بناًء على مجلس إدارة  19
 سواء:

  سيتم إدراج الالئحة الداخلية األساسية الجديدة/المنقحة في اللوائح الداخلية لـICANN وستتم إضافة إشارة مناسبة إلى النص ،
 باعتباره الئحة داخلية أساسية )إذا تطلب األمر( إلى الجزء من اللوائح الداخلية الذي يسردها. 

  لوائح وفي حالة إجراء تعديل على نصICANN .الداخلية الحالية، سيتم حينها تحديث النص 

  وفي حالة اإلزالة، ستتم إزالة النص من اللوائح الداخلية لـICANN. 

لم تقترح أن يخول المجتمع صالحية االقتراح المباشر إلجراء  ICANN CCWGإن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  20
 تعديالت على اللوائح الداخلية.

 

 أي من اللوائح الداخلية القائمة ستصبح لوائح داخلية أساسية؟ 21

 ICANNبأن يتم تصنيف الجوانب الهامة فقط من لوائح  ICANN CCWGتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  22
. واستنتجت مجموعة عمل عبر المجتمع ICANNالداخلية في اللوائح الداخلية األساسية وذلك لتفادي الجمود غير الضروري في هياكل 

الداخلية المستويات  ICANNبأن من شأن التوصية بضرورة مواجهة كافة التغييرات على لوائح  ICANN CCWGلتعزيز مساءلة 
 بشكل عام ولن يساعدها. ICANNذاتها المقترحة بخصوص اللوائح الداخلية األساسية سيضر بمساءلة 

"الجوانب الهامة" كتلك التي تحدد مهمة والتزامات والقيم  ICANN CCWGع لتعزيز مساءلة وترى مجموعة عمل عبر المجتم 23
، وأدوات المساءلة الجوهرية التي يتطلبها CWG، ومتطلبات اقتراح مجموعة عمل عبر المجتمع بدور إشراف ICANNالجوهرية لـ 

  المجتمع.

بتنفيذ الجوانب التالية في اللوائح الداخلية األساسية  ICANN CCWG وبالتالي، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 24
 :1كجزء من مسار العمل 

  المجتمع الُمخّول لتنفيذ صالحيات المجتمع، بما في ذلك دور المعّين المنفرد لمدراءICANN  1كما هو موضح في التوصية رقم. 
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 2ة رقم آليات التصعيد واإلنفاذ على النحو المنصوص عليه في التوصي. 

 عملية تعديل اللوائح الداخلية األساسية و/أو عقد التأسيس، ومن أجل اعتماد طلب السوق لـICANN  أو حسم جميع المسائل
 .3كما هو مذكور في التوصية رقم  ICANNاألخرى أو كافة أصول 

  4صالحيات المجتمع السبع على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم. 

 5والقيمة الجوهرية على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم  المهمة، االلتزامات. 

  7إطار العمل المخصص لعملية المراجعة المستقلة على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم. 

  عملية مراجعة وظائفIANA ومراجعة وظيفة ،IANA  الخاصة وعملية الفصل، وآليات المساءلة لوظائف تسميةIANA 
 .CWGة بموجب اقتراح انتقال دور اإلشراف على والتي هي مطلوب

 ( هياكل اللجنة الدائمة للعمالءCSC وإدارة )IANA بعد االنتقال، مطلوبة أيًضا في مقترح مجموعة عمل المجتمعات-
 اإلشراف.

  المجتمعية(.: إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحيات 1حقوق التحقيق والتفتيش على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم 

 

 عقد التأسيس 25

بما يلي عن النظر في تغيير عقد تأسيس  ICANN CCWGنصح المستشار القانوني لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مسائلة  26
ICANN: 

 

بين  هي عقد تأسيسها ولوائحها الداخلية. هناك تسلسل هرمي ICANN"الوثائق التأسيسية لشركة نفع عام غير ربحية بكاليفورنيا مثل 
وتسود بنود العقد حتى في حال وجود أي تعارض بين بنود العقد واللوائح الداخلية. وهذه العالقة الهرمية ملِزمة حتى لو —هذه الوثائق

، يكون الطرف ICANNكان التعارض بين بنود العقود واللوائح الداخلية "األساسية"والذي يتطلب موافقة طرف ثالث )في حالة 
 الُمخّول( ليتم التعديل. الثالث هو المجتمع

بموجب قانون كاليفورنيا للشركات غير الربحية، إذا كان ال يوجد بالشركة أعضاء يمثلون القانون، فإنه يمكن لمجلس اإلدارة اعتماد 
في حالة  .ةومع ذلك، فقد يخضع تعديل بنود العق لموافقة طرف ثالث، مثلما يجوز تعديل اللوائح الداخلي التعديالت على بنود العقد.

ICANN إذا لم يتم توفير للمجتمع الُمخّول الحق في الموافقة على التعديالت التي أُدخلت على بنود العقد، فهناك خطر تقويض أحكام ،
 وبالتالي، فإننا نوصي بتضمين للبنود، نظًرا للعالقة الهرمية المذكورة أعاله. ICANNالالئحة الداخلية األساسية بتعديل مجلس إدارة 

لصالح المجتمع الُمخّول بنفس طريق امتالك المجتمع المخول لحقوق  ICANNحق الموافقة فيما يتعلق بالتعديالت الخاصة ببنود عقد 
 الموافقة فيما يتعلق باللوائح الداخلية األساسية".

 

يتم إدخالها على بنود عقد  بأن تتبع التغييرات التي ICANN CCWGوبالتالي، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 27
 نفس عملية الموافقة ونفس الحدود المذكورة أعاله للموافقة على إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية. ICANNتأسيس 
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 الحالي ينص على: ICANNمن المهم مالحظة أن عقد تأسيس  28
 

حوالي ثلثي مدراء الهيئة. وعندما تصبح لدى الهيئة أعضاء، يجب . يمكن تعديل هذه المواد عن طريق التصويت بأغلبية حاسمة ل9" 
 ( األعضاء ممن لهم حق التصويت على التعديل المقترح."2/3اعتماد أي تعديل بأغلبية ثلثي )

 

أن يتم تعديل عقد التأسيس إلزالة مفهوم األعضاء وتفعيل  ICANN CCWGلذلك، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  29
، فضالً عن موافقة المجتمع الُمخّول ICANNعلى األقل من جميع المدراء في مجلس إدارة  3/4الحاجة إلى تصويت إيجابي أعلى بنسبة 

 لداخلية األساسية.باستخدام نفس عملية الموافقة والحدود كما في الموافقة على إدخال تغييرات على اللوائح ا

 

 بحاجة إلى أن يكون ضمن الالئحة األساسية؟ ICANNهل موقع المكتب الرئيسي لـ  30

 وموقع مكتبها الرئيسي: ICANNوكذلك اللوائح الداخلية كالً من حالة التأسيس )أو محل الشركة( لـ  ICANNيستوفي عقد تأسيس  31

  ينص عقد التأسيس الحالي لـICANN :على 
 

الهيئة هي هيئة غير ربحية ذات منفعة عامة ولم يتم تنظيمها لتوفير مكاسب خاصة ألي فرد. إنها مدرجة بموجب . هذه 3"
 قانون الشركات غير الربحية ذات الفائدة العامة لألغراض العامة والخيرية."

 

  ينص القسم األول من البند الثامن عشر للوائح الداخلية الحالية لـICANN :على 
 

في مقاطعة لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة. ويحق  ICANNيقع المقر الرئيسي لمعامالت  ."المكاتب 
 أن يكون لديها مقر أو مقرات إضافية داخل الواليات المتحدة أو خارجها قد تقوم بافتتاحها من وقت آلخر."  ICANNلـ

 

  ب( الخاصة بتأكيد االلتزامات على: 8تنص الفقرة( 
 

التزامها بـ: )ب( البقاء كمؤسسة غير ربحية مقرها الواليات المتحدة األمريكية ولها مكاتب حول العالم  ICANN"تؤكد 
 لتلبية متطلبات مجتمع عالمي..."

 

في القسم أعاله، قد تتطلب بنود عقد التأسيس بأن تستخدم  ICANN CCWGوفًقا لتوصية مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  32
الموافقة على أي تغييرات ببنود عقد التأسيس نفس العملية ونفس الحدود المطلوبة للموافقة على إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية 

 األساسية. 

دية من المجتمع الُمخّول. ومع ذلك، للتأكد من أن حالة دون موافقة تأكي ICANNوبالتالي، ال يمكن تغيير حالة محل التأسيس/مؤسسة  33
ICANN  باعتبارها شركة نفع عام غير ربحية بكاليفورنيا ال يمكن تغييره عن طريق تحويل األصول و / أو الحل دون موافقة تأكيدية

مع الُمخّول على نقل كل أو جزء كبير من من المجتمع الُمخّول، فستكون هناك حاجة إلى إضافة بند إلى عقد التأسيس يتطلب موافقة المجت
 .ICANNأصول 

 ICANNتقديم مقترح بشأن إجراء تغيير بأحكام اللوائح الداخلية ينص على أن موقع "المكتب الرئيسي" لـ  ICANNيمكن لمجلس إدارة  34
 في كاليفورنيا، ولكن بإمكان المجتمع الُمخّول منع هذا التغيير. 

  إضافة هذا الحكم إلى الالئحة الداخلية األساسية والذي يتطلب موافقة تأكيدية من المجتمع الُمخّول.لم يكن هناك إجماع على دعم  35

 

 صالحيات المجتمع: اعتماد التغييرات في اللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس 36

على بنود عقد التأسيس إمكانية تغيير  سيضمن إنشاء اللوائح الداخلية األساسية وطلب موافقة المجتمع الُمخّول على إدخال تعديالت 37
إلى المجتمع ومهمة المنظمة وااللتزامات والقيم  ICANNالجوانب المهمة للصالحيات والعمليات المطلوبة للمحافظة على مساءلة 

 والمجتمع على حد سواء. ICANNالجوهرية فقط كنتيجة إلجماع مجلس اإلدارة في مجلس إدارة 
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له قبل أن يصبح التعديل فعاالً من  ICANNخّول تأكيد الموافقة على أي تغيير مقترح واعتماد مجلس إدارة سيتعين على المجتمع المُ  38
والمجتمع الُمخّول. ومن خالل إنشاء عملية  ICANNالناحية القانونية، وذلك كجزء من عملية اتخاذ القرار المشترك بين مجلس إدارة 

على نطاق أوسع مما هي عليه  ICANNلسلطة لتغيير الجوانب األساسية إلطار عمل إدارة القرار المشترك الخاصة هذه، تتم مشاركة ا
 اليوم.

في ظل افتراض أنه من غير المرجح تغيير بنود عقد التأسيس  ICANN CCWGتعمل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  39
خلية األساسية في أحيان كثيرة. وحينما يتم إجراء تغييرات، فإنه التي من المستحسن أن تصبح اللوائح الدا ICANNواللوائح الداخلية لـ 

 من غير المحتمل أن تنشأ في مهلة قصيرة أو أنه ستكون هناك حاجة إلى التعامل مع الحاالت التشغيلية على المدى القصير. 

المساءلة بأن تشكل صالحية المجتمع، حسبما تم اقتراحه، تحديات على -وبالتالي ال تعتقد مجموعة عمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 40
 الحالية.  ICANNالسالمة التشغيلية أو االستقرار أو كفاءة 

خّول، حيث إن الغرض من هذه السلطة هو أن يتم تتطلب هذه التغييرات درجة عالية من دعم المشاركين في اتخاذ القرار في المجتمع المُ  41
 إجراء تعديل على اللوائح الداخلية األساسية أو عقد التأسيس فقط بدعم واسع للغاية من المجتمع. 

 ICANNلمزيد من المعلومات حول صالحيات المجتمع األخرى التي أوصت بها مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  42
CCWGضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4رقم  ، راجع التوصية :ICANN.صالحيات المجتمع الجديدة السبع : 

 

 " 1. تغييرات من "المسودة الثالثة المقترحة لتوصيات مسار العمل 4

  أوضحْت أن أحكام عملية مراجعة وظائفIANA  ال تنطبق إال على وظائف تسميةIANA  متطلب مجموعة عمل المجتمع(
 (.CWGبدور اإلشراف 

  أوضحْت أن عملية إدخال تغييرات على عقد التأسيس يجب أن تكون مشابهة لعملية إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية
ة لـ أو التصرف بطريقة أخرى لكل أو لجزء كبير من األصول التابع ICANNاألساسية، فضالً عن عملية الموافقة على بيع 

ICANN. 

  3/4أضافت توصية محددة تعديل عقد التأسيس الحالي إلزالة فكرة األعضاء وتفعيل الحاجة إلى تصويت إيجابي أعلى بنسبة 
  ، فضالً عن موافقة المجتمع المخول.ICANNعلى األقل من جميع المدراء في مجلس إدارة 

 . اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية5

 ال يوجد 
 
 

 ؟CWGكيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف  .6

والذي ينصح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  CWGتستوفي هذه التوصيات متطلب مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف  43
ICANN CCWG :بإنشاء لوائح داخلية أساسية. وهذه تتضمن ما يلي 

  موازناتICANN ات وخطط التشغيل/الخطط االستراتيجية وموازنIANA حقوق المجتمع فيما يتعلق بتطوير ومراعاة :
 .IANAوخطط التشغيل/الخطط االستراتيجية وموازنات  ICANNموازنات 

  مجلس إدارةICANN حقوق المجتمع وعلى وجه الخصوص القدرة على تعيين/إقالة أعضاء مجلس إدارة :ICANN  واستدعاء
 مجلس اإلدارة بالكامل.

  لوائحICANNلي في اللوائح الداخلية لمؤسسة : إدماج ما يICANN مراجعة وظيفة :IANA  ومراجعة وظيفةIANA 
 ، واللجنة الدائمة للعمالء، وعملية الفصل.IANAالخاصة وإدارة الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال اإلشراف على وظائف 

  عملية المراجعة المستقلة: يجب أن تكون سارية على وظائفIANA صول إليها من خالل مديري نطاق المستوى ويمكن الو
 األعلى.
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 ؟NTIA. كيف يعالج هذا معايير 7

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 44

 .ال يمكن تعديل ضمان آليات مساءلة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين بدون تمكين موافقة المجتمع 

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  45

  ُيعد إنشاء اللوائح الداخلية األساسية التي توفر أشكال إضافية من الحماية لهيئةICANN  أمًرا بالغ األهمية الستقرار المنظمة
 واستمرارية التشغيل.

 

 .IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  46

 ال يوجد  

 

 ت.الحفاظ على انفتاح اإلنترن 47

 ال يوجد 

  

 بحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات. NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAلن تقبل  48

 ال يوجد  
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: ضمان مشاركة المجتمع 04التوصیة رقم - 04الملحق 
: صالحیات المجتمع ICANNفي عملیة صنع القرار في 

 الجدید السبع

 . خالصة1
بضرورة أن تكون الصالحیات السبع الجدیدة للمجتمع في موضعھا  ICANNأوصت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  01

 وضمان المشاركة المجتمعیة.  ICANNلتحسین مساءلة 
 "صالحیات المجتمع" ھذه ھي: 02

رفض خطة استراتیجیة للسنة المالیة، أو الخطة التشغیلیة للسنة المالیة، أو المیزانیة والخطة التشغیلیة السنویة، أو میزانیة  .1
 .IANAوظائف 

 .ICANNرفض التغییر على معاییر اللوائح الداخلیة في  .2

أو التصرف فیھا بطریقة  ICANNالموافقة على تغییر الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقد التأسیس، و/أو الموافقة على بیع  .3
 أخرى لكل أصولھا أو جزء كبیر من األصول التابعة لھا.

 .ICANNإقالة عضو فردي بمجلس إدارة  .4

 استعادة مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل. .5

) (حیث أن قرار اللوحة غیر قابالً للتنفیذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكیم IRPبدء طلب ملزم لعملیة المراجعة المستقلة ( .6
إعادة النظر في القرار األخیر أو ب ICANNالدولي) أو طلب غیر ملزم إلعادة النظر (حیث یلتزم مدراء مجلس إدارة 

 أو العاملین). ICANNالتقاعس من قبل مجلس إدارة /اإلجراء

)، بما في ذلك IANAالمتعلق بمراجعات وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( ICANNرفض قرار مجلس إدارة  .7
 .IANAالتسبب في أي عملیة فصل بعد االنتقال لوظائف تسمیة 

لمجتمع الُمخّول والعملیات المرتبطة بھا لضمان عدم تمكُّن أصحاب المصلحة من ممارسة أي سلطة بمفردھم وعدم ُصمِّمت صالحیات ا 03
 السماح، تحت أي ظرف من الظروف، حتى ال یكون أي جزء فردي من المجتمع قادًرا على منع استخدام السلطة.

 

 ICANN CCWG. توصیات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 2
 یضاً بما یلي:GACأوصت اللجنة االستشاریة الحكومیة  04

 تحدید صالحیات المجتمع باعتبارھا لوائح داخلیة أساسیة: •

رفض خطة استراتیجیة للسنة المالیة، أو الخطة التشغیلیة للسنة المالیة، أو المیزانیة والخطة التشغیلیة السنویة، أو  .1
 .IANAمیزانیة وظائف 

 .ICANNرفض التغییر على معاییر اللوائح الداخلیة في  .2

أو التصرف فیھا  ICANNالموافقة على تغییر الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقد التأسیس، و/أو الموافقة على بیع  .3
 بطریقة أخرى لكل أصولھا أو جزء كبیر من األصول التابعة لھا.

 .ICANNإقالة عضو فردي بمجلس إدارة  .4

 مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل.استعادة  .5
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بدء طلب ملزم لعملیة المراجعة المستقلة (حیث أن قرار اللوحة غیر قابالً للتنفیذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكیم  .6
القرار األخیر أو  بإعادة النظر في ICANNالدولي) أو طلب غیر ملزم إلعادة النظر (حیث یلتزم مدراء مجلس إدارة 

 أو العاملین). ICANNالتقاعس من قبل مجلس إدارة /اإلجراء

)، بما IANAالمتعلق بمراجعات وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( ICANNرفض قرارات مجلس إدارة  .7
 .IANAفي ذلك التسبب في أي عملیة فصل بعد االنتقال لوظائف تسمیة 

بالكامل، فسیتم تشكیل مجلس إدارة  ICANNوالتي تنص على أنھ إذا تمت إقالة مجلس إدارة  ICANNإضافة الئحة داخلیة لـ  •
 )SOsمؤقت طالما كانت ھناك حاجة لعملیة اختیار/انتخاب مجلس إدارة بدیل لیحل محلھ. سوف تضع المنظمات الداعمة (

ن مجلس اإلدارة المؤقت لن یكون یظل ) عملیات استبدال تضمن أNOMCOM) ولجنة الترشیح (ACsواللجان االستشاریة (
یوًما. وسوف تكون لمجلس اإلدارة المؤقت نفس ما لمجلس اإلدارة الذي یحل محلھ من صالحیات  120سارًیا لمدة تزید عن 

 كما أنھا ICANNوواجبات. یعتبر وجود مجلس إدارة سارًیا في جمیع األوقات أمر بالغ األھمیة لالستمراریة التشغیلیة لمؤسسة 
 شرًطا قانونًیا.

o  سوف تذكر اللوائح الداخلیة لمؤسسةICANN  باستثناء الظروف التي تحتاج إلى قرارات عاجلة لحمایة المرونة  -أنھ
فسوف یتشاور مجلس اإلدارة المؤقت مع المجتمع من خالل قیادة  -نظام أسم النطاق  SSRواالستقرار والشفافیة 

قبل اتخاذ القرارات الكبرى. حیثما كان ذلك مناسًبا، سوف یتشاور مجلس اإلدارة المنظمة الداعمة واللجنة االستشاریة 
قبل اتخاذ أي إجراء من شأنھ أن یعني إجراء تغییر جوھري في  ICANNالمؤقت أیًضا من خالل منتدى مؤسسة 

سة العا ICANNإستراتیجیة مؤسسة   ملة والمدیر التنفیذي.أو سیاساتھا أو إدارتھا، بما في ذلك استبدال الھیئة المؤسِّ
o  مالحظة: یرد المزید من التفاصیل بشأن ماھیة السلطات بالقسم التالي ویمكن االطالع على مزید من التفاصیل عن

 . 2كیفیة استخدامھا بالملحق 
عملیة وضع  ةیكون بھا استثناء لرفض اللوائح الداخلیة القیاسیة في الحاالت التي یكون فیھا تغییر الالئحة القیاسیة ھو نتیج •

 السیاسة. وسوف یكون االستثناء على النحو التالي:
o  تتطلب اللوائح األساسیة أال یجمع مجلس إدارةICANN  بین موافقةICANN  على تغییرات الالئحة التي ھي نتیجة

 لعملیة وضع السیاسة وأي تغییرات أخرى على الالئحة.
o  تتطلب اللوائح األساسیة أن یشیر مجلس إدارةICANN  بوضوح إلى ما إذا كان تغییر الئحة داخلیة لـICANN  ھو

 نتیجة لعملیة تطویر سیاسة عندما یوافق المجلس على التغییر.
o  تتطلب اللوائح الداخلیة األساسیة، أنھ إذا كان تغییر اللوائح الداخلیة لـICANN  ھو نتیجة لعملیة وضع سیاسة، فإن

یاسة یجب أن تدعم رسمًیا التمسك بمنتدى المجتمع وممارسة سلطة رفض المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع الس
تغییر الالئحة الداخلیة. إذا كانت المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع السیاسة التي تتطلب تغییر الالئحة ال تدعم 

تخدام سلطة المجتمع رسمًیا التمسك بأحد منتدیات المجتمع أو ممارسة السلطة لرفض الالئحة، ومن ثم ال یمكن اس
 لرفض الالئحة.
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 . توضیح تفصیلي للتوصیات3
  

 
 

مجموعة مكونة من سبع صالحیات للمجتمع تھدف إلى تمكین المجتمع  ICANNاقترحت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  05
 ھم عن مبادئ الھیئة (المھمة وااللتزامات والقیم الجوھریة).  ICANNمن عقد مساءلة مؤسسة 

 تتمثل صالحیات المجتمع المقترحة في:  06
 

 أو الخطط االستراتیجیة/التشغیلیة IANAأو موازنة وظائف  ICANNالصالحیة لرفض موازنة مؤسسة 
 ICANNصالحیة رفض التغییرات على اللوائح الداخلیة القیاسیة لمؤسسة 

  األفراد ICANNصالحیة إقالة أعضاء مجلس إدارة 
 بالكامل ICANNصالحیة استدعاء مجلس إدارة 

السلطة للموافقة على التغییرات في الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقود التأسیس، و/أو الموافقة على بیع 
ICANN أو التصرف فیھا بطریقة أخرى لكل أصولھا أو التصرف في جزء كبیر من األصول التابعة لھا 

 الصالحیة لبدء علمیة مراجعة مستقلة ملزمة أو طلب إعادة نظر غیر ملزم
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، بما في ذلك اتخاذ إجراءات IANAالمتعلقة بمراجعة وظائف  ICANNصالحیة رفض قرارات مجلس إدارة 
 تنفیذ عملیة الفصل

 

، (كما ھو مطلوب 1فضالً عن إطالق مجموعة العمل عبر المجتمع للفصل -ومن األھمیة بمكان أن نالحظ أن الصالحیات المذكورة أعاله  07
یمكن أن ُتعزز باستخدام عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع أو صالحیة استدعاء  -من تبعیات إشراف مجموعة العمل عبر المجتمع) 

  .مجلس اإلدارة بأكملھ
 ICANNأو فشل في االمتثال لقرار المجتمع الُمخّول الستخدام القوة القانونیة إلزالة أي مدیر فردي لـ  ICANNإذا رفض مجلس إدارة  08

بأكملھ (أو بتعیین المجتمع الُمخّول لمدیر)، یمكن للمجتمع الُمخّول معالجة ھذا الرفض بإقامة دعوى في  ICANNأو إقالة مجلس إدارة 
لتي لھا سلطة قضائیة؛ لیست ھناك حاجة لقیام المجتمع الُمخّول ببدء أو إجراء عملیات إنفاذ أخرى مثل الوساطة أو عملیة المحكمة ا

 مراجعة مستقلة إلنفاذ الصالحیة.
 

 أو الخطط االستراتیجیة/التشغیلیة ICANNصالحیة رفض موازنة مؤسسة  09
یمثل حق وضع المیزانیات والتوجیھات اإلستراتیجیة صالحیة حوكمة مھمة ألي منظمة. ومن خالل تخصیص الموارد وتحدید األھداف  10

ألرقام لالتي یتم توجیھ تلك الموارد إلیھا، یكون للخطط االستراتیجیة والتشغیلیة والمیزانیات تأثیًرا كبیًرا حول ما تقوم بھ ھیئة اإلنترنت 
الة. یلعب مجتمع مؤسسة واألسماء  بالفعل دوًرا فعاال في تقدیم مساھمة في ھذه  ICANNالُمخصصة وكیف تقوم بدورھا بصورة فعَّ

 .ICANNالوثائق الرئیسیة من خالل المشاركة في عملیات التشاور الحالیة التي تنظمھا مؤسسة 
بأن ُتعطى المجتمع الُمخّول صالحیة  ICANNیز مساءلة لتوفیر ضمانات مساءلة إضافیة، اقترحت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعز 11

  رفض ما یلي:

 ICANNالخطة الخمسیة اإلستراتیجیة لمؤسسة  •

 ICANNالخطة الخمسیة التشغیلیة لمؤسسة  •

 ICANNالخطة التشغیلیة السنویة والموازنة لمؤسسة  •

  IANAموازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  •
 
 
 

                                            
، فسوف توصي IANAالتابعة إلشراف مجموعة العمل عبر المجتمعات إلى قرار أنھ یلزم إجراء عملیة فصل لوظائف تسمیة  IANAإذا توصلت عملیة مراجعة وظائف  1

عامة ظمة الداعمة لألسماء البإنشاء مجموعة العمل عبر المجتمع للفصل. وسوف یتوجب الحصول على موافقة على ھذه التوصیة بمعرفة األغلبیة العظمى في كل من مجلس المن
 ICANNلقة، وسوف یتوجب الحصول على الموافقة بمعرفة مجلس إدارة ومجلس منظمة دعم أسماء رمز البلد طبًقا لإلجراءات العادیة لكل منھما من أجل تحدید األغلبیة المط

 بعد فترة تعلیق عام، وكذلك بواسطة المجتمع الُمخّول.
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أن االلتماس المنفصل سیكون الزًما لكل موازنة أو خطة  ICANNلعمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة قررت مجموعة ا 12
إستراتیجیة/تشغیلیة. یمكن الطعن في الموازنة أو الخطة اإلستراتیجیة/التشغیلیة فقط إذا كانت ھناك قضیة (قضایا) ھامة جلبت في مرحلة 

 بل الموافقة. العملیة المشتركة التي لم ُتعالج بشكل صحیح ق
حالًیا لتخویل المجتمع من تقدیم  ICANNلتعزیز التدرج من األدنى إلى األعلى، فإن الشفافیة والنھج التعاوني الذي تستخدمھ مؤسسة  13

بإضافة عملیة تشاوریة مشابھة إلى  ICANN، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة ICANNمساھمة في وثائق موازنة 
. یجب على اللوائح الداخلیة ضمان توفر التفاصیل الكافیة للموازنة، IANAوموازنة وظائف  ICANNاللوائح الداخلیة لكل من موازنة 

قبل  المدخل بدقة) في الوقت المناسب، للمجتمع لینظر إلى مسائل الموازنة بعنایة ویوفر مدخالت مستنیرة وبناءة (ویجب أن ینظر لھذا
 اتخاذ مجلس اإلدارة قراراتھ بشأن مسائل الموازنة.

علیھا سوف یكون مستنًدا إلى عدم االتساق المفھوم مع  ICANNوأي قرار للمجتمع برفض أي میزانیة أو خطة بعد موافقة مجلس إدارة  14
أو المصلحة العامة العالمیة، أو احتیاجات  ولوائحھا الداخلیة، ICANNالغرض والمھمة والدور المنصوص علیھم في عقد تأسیس 

، أو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تھم المجتمع. وال یمكن أن یكون االعتراض متعلًقا إال ICANNأصحاب المصلحة في 
 خطة.بالمشكالت التي تم طرحھا في المداوالت العامة التي أجریت قبل موافقة مجلس اإلدارة على المیزانیة أو ال

سوف یطلب من المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي تعد مشاركة في اتخاذ القرار في المجتمع الُمخّول برفض الموازنة أو الخطة  15
االستراتیجیة/التشغیلیة أن تعمم األساس المنطقي وأن تحصل على دعم اللتماسھا من طرف جھة واحدة أخرى على األقل من الجھات 

 اتخاذ القرار وفًقا لعملیة التصعید.المشاركة في 
: 2وردت عملیات التصعید واإلنفاذ بخصوص رفض الخطط االستراتیجیة/التشغیلیة أو الموازنة على النحو المبین في التوصیة رقم  16

 تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.
إذا تم استخدام صالحیة المجتمع لرفض الموازنة السنویة، فإنھ سیتم تنفیذ موازنة مؤقتة. الموازنة المؤقتة ھي تلك التي توفر التمویل  17

الحاسمة، في حین یتم حل المشكلة/المشاكل التي أدت إلى استخدام المجتمع الُمخّول لصالحیة المجتمع.  ICANNالمستمر ألداء وظائف 
التشغیلیة الحالیة، وفًقا للقواعد الموضوعة في عملیة التنفیذ (والتي ستشكل نھًجا محدًدا وعاًما  ICANNعلى عملیات وسوف تستند 

 وشفاًفا للموازنة المؤقتة). 
ساسیة، ألتوصي أیًضا مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بأن یكون مفھوم الموازنة المؤقتة جزًء ال یتجزأ من اللوائح الداخلیة ا 18

 المالي لوضع الموازنة المؤقتة وفًقا للنھج المحدد. ICANNبما في ذلك مسؤولیة مدیر 
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 IANAموازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  19
تحت ھذه الصالحیة، سوف یكون المجتمع قادًرا على النظر في موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة كموازنة منفصلة.  20

 . ICANNموازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة حالًیا جزًءا من الخطة التشغیلیة السنویة وموازنة مؤسسة  تعتبر
وفًقا لما ھو منصوص علیھ في  IANAاإلشراف، سوف تشتمل تكالیف -وبموجب المقترح النھائي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات 21

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

 الحاجة.  تحدیًدا فیما یخص كل وظیفة محددة في مستوى المشروع وأقل منھ حسب
اإلشراف. ویجب أن -حمایًة وفًقا للتوصیات المقدمة للمقترح النھائي المقدم من مجموعة عمل المجتمعاتIANAتتطلب میزانیة وظائف   22

لإلدارة بحرص وعدم االنتقاص منھا (دون تعقیبات من الجمھور) بصرف النظر عن حالة األقسام  IANAتخضع میزانیة وظائف 
 .األخرى من المیزانیة

أنھ ینبغي أن یكون ھناك عملیتین متمیزتین فیما یتعلق بصالحیة المجتمع  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  23
بشأن رفض میزانیة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة وصالحیتھا لرفض میزانیة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة، 

أي  ICANNاإلشراف. لن یكون الستخدام صالحیة المجتمع لرفض موازنة مؤسسة -وعة عمل عبر المجتمعاتمما یلبي متطلبات مجم
)، ولن یكون لرفض موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام IANAتأثیر على موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (

 .ICANNالمخصصة أي تأثیر على موازنة مؤسسة 
: تخویل المجتمع من خالل 2بالتفصیل في التوصیة رقم  IANAوردت عملیات التصعید واإلنفاذ بخصوص رفض موازنة وظائف  24

 اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.
زنة السنویة، فسوف یتم تنفیذ الموازنة المؤقتة (ھناك تفاصیل بشأن الموا IANAوفي حالة استخدام الصالحیة لرفض موازنة وظائف  25

 ا بموجب التطویر كما ذكر أعاله).المؤقتة قید التطویر حالیً 
 يتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بأن یكون نھج الموازنة المؤقتة جزًء ال یتجزأ من اللوائح الداخلیة األساسیة، بما ف 26

 دد.المالي لوضع الموازنة المؤقتة وفًقا للنھج المح ICANNذلك مسؤولیة مدیر 
أن مجموعة العمل عبر المجتمعات بدور اإلشراف (أو مجموعة التنفیذ  ICANNتقر مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  27

الوظیفیة. وستكون ھذه العملیة مدخالً  IANAالنائبة) مطلوب منھا تطویر عملیة مقترحة إلنشاء ومراجعة الموازنة المحددة لعملیات 
 سلطة محددة. رئیسًیا لتنفیذ ھذه ال

كجزء  IANAقد ترغب مجموعة العمل عبر المجتمع بدور اإلشراف بتفصیل عملیة التخطیط والتي من خاللھا یتم إنشاء موازنة وظائف  28
من برنامجھا لتنفیذ األعمال، بما في ذلك مستوى التفصیل المطلوب توفیره لمدخل المجتمع واإلطارات الزمنیة إلجراء المشاورات 

 من متطلباتھا لتلك الواردة في ھذه التوصیة. ICANN. تحد مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة والموافقات
على تصویت  -أو كلھا للرفض IANAوالتي من خاللھا یخضع أي جزء من موازنة وظائف  -عند التنفیذ، یجب أن تشتمل أي عملیة 29

النطاقات ومصادر الترقیم ومعلمات البروتوكول). یجب أیًضا أن تنفذ (أي أسماء  IANAالمجتمعات التشغیلیة التي تخدمھا وظائف 
، وتورید مناسب من مستویات الخدمة التعاقدیة للمجتمعات IANAالعملیة بطریقة ما لضمان توریدات مستقرة ومستمرة لوظائف 

 التشغیلیة المعنیة.
 

 ICANNصالحیة رفض التغییرات على اللوائح الداخلیة القیاسیة لمؤسسة  30
بتعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة من جانب واحد دون استشارة المجتمع، توصي  ICANNللوقایة من إمكانیة أن یقوم مجلس إدارة  31

بأن یتم منح المجتمع المخول صالحیة رفض إدخال تغییرات على اللوائح الداخلیة  ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 بعد موافقة مجلس اإلدارة علیھا، ولكن قبل سریان التغییرات.  ICANNالقیاسیة لمؤسسة 

یوًما للدخول حیز التنفیذ لتمكین المجتمع الُمخّول من اإلقرار ما إذا كان ینبغي  30ویجب أن تستغرق أي تغییرات أقرھا مجلس اإلدارة  32
 أن یبدأ االلتماس لرفض التغییر.

أن المجتمع الُمخّول ال  ICANNیة القیاسیة، عبارة عن عملیة رفض تستخدم لتخبر مجلس إدارة ھذه الصالحیة، فیما یتعلق باللوائح الداخل 33
رحھا تیدعم التغییر الذي وافق علیھ مجلس اإلدارة. وھي ال تمكن المجتمع الُمخّول من إعادة كتابة تغییر الالئحة الداخلیة القیاسیة التي اق

 مجلس اإلدارة.
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توخت الحذر أثناء محاولة تغییر عملیات وضع  ICANNظ أّن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة ومن األھمیة بمكاٍن أن نالح 34
، ولیس عملیة ICANN. وتھدف األدوات المقترحة لتحسین المساءلة بشكٍل عام إلى تناول مشكالت ICANNالسیاسة األساسیة لمؤسسة 

وضع السیاسة في المنظمات الداعمة. ومع ذلك، قد تتداخل صالحیة رفض تغییرات الالئحة الداخلیة القیاسیة مع تنفیذ عملیة وضع 
 السیاسة التي تتطلب مثل ھذه التغییرات. 

، أضافت ICANNولضمان عدم تداخل ھذه الصالحیة مع عملیات وضع سیاسة نموذج األدنى نحو األعلى الخاصة بمؤسسة  •
استثناًء إلى صالحیة رفض اللوائح الداخلیة القیاسیة لضمان عدم رفض  ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

بدون موافقة المنظمة  ICANNتغییرات الالئحة الداخلیة الناتجة عن عملیة وضع السیاسة بعدما وافق علیھا مجلس إدارة 
 ع السیاسة.الداعمة التي تقود عملیة وض

: تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ. 2كما وردت عملیات التصعید واإلنفاذ لھذه الصالحیة في التوصیة رقم  35
 باستثناء ما یلي:

ي التي بھا استثناء لرفض اللوائح الداخلیة القیاسیة ف ICANNتكون عملیات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •
 الحاالت التي یكون فیھا تغییر الالئحة القیاسیة ھو نتیجة عملیة وضع السیاسة. وسوف یكون االستثناء على النحو التالي:

o  تتطلب اللوائح األساسیة أال یجمع مجلس إدارةICANN  بین موافقةICANN  على تغییرات الالئحة التي ھي نتیجة
 الئحة.لعملیة وضع السیاسة وأي تغییرات أخرى على ال

o  تتطلب اللوائح األساسیة أن یشیر مجلس إدارةICANN  بوضوح إلى ما إذا كان تغییر الئحة داخلیة لـICANN  ھو
 نتیجة لعملیة تطویر سیاسة عندما یوافق المجلس على التغییر.

  تتطلب اللوائح الداخلیة األساسیة التي تتعامل مع رفض تغییر الئحة داخلیة لـICANNر ، إذا كان تغیی
اللوائح ھو نتیجة لعملیة وضع سیاسة، فیجب أن تقوم المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع السیاسة بدعم 

 سلطة رفض تغییر الالئحة الداخلیة.  رسمي للتمسك بمنتدى المجتمع وممارسة
 ـإذا كانت المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع السیاسة التي تتطلب تغییر الالئحة الداخلیة لICANN  ال

تدعم رسمًیا التمسك بأحد منتدیات المجتمع أو ممارسة السلطة لرفض الالئحة، ومن ثم ال یمكن استخدام 
 سلطة المجتمع لرفض الالئحة.

 

السلطة للموافقة على التغییرات في الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقود التأسیس، و/أو الموافقة على بیع  36
ICANN یقة أخرى لكل أصولھا أو التصرف في جزء كبیر من األصول التابعة لھاأو التصرف فیھا بطر 

و/أو بنود التأسیس من جانب واحد دون استشارة  ICANNبتعدیل اللوائح الداخلیة لـ ICANNللوقایة من إمكانیة أن یقوم مجلس إدارة  37
عملیة تشاور المجتمع في اللوائح الداخلیة أنھ یجب تعزیز  ICANNالمجتمع، قررت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 األساسیة. 
 قد یكون تغییر المجموعة المقترحة من اللوائح األساسیة أصعب من اللوائح الداخلیة المعیاریة لسببین: 38

والمجتمع  ICANNسوف تكون صالحیة تغییر اللوائح الداخلیة األساسیة و/أو بنود التأسیس المشتركة بین مجلس إدارة  •
 الُمخّول.

لتغییر الالئحة الداخلیة األساسیة أعلى بكثیر من مستوى  ICANNسوف یكون الحد األدنى للدعم المطلوب من مجلس إدارة  •
 تغییر اللوائح الداخلیة القیاسیة.

الُمخّول قادرین على والمجتمع  ICANNعلى أھمیة أن یكون مجلس إدارة  ICANNوتؤكد مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  39
یمكن أن تتكیف مع بیئة  ICANNتحدید الالئحة األساسیة الجدیدة بمرور الوقت أو تغییر اللوائح الحالیة أو إزالتھا للتأكد من أن مؤسسة 

 اإلنترنت المتغیرة.
 األصول التابعة لھا.أو التصرف فیھا بطریقة أخرى لكل أصولھا أو جزء كبیر من  ICANNتطبق نفس عملیة التصعید، على بیع  40

 
 وفیما یلي عملیات التصعید بخصوص ھذه الصالحیات: 41

 

موافقتھ على إدخال تغییر إلى الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقود التأسیس، و/أو الموافقة  ICANN. ینشر مجلس إدارة 1الخطوة  42
 منھاأو التصرف في جزء كبیر  ICANNعلى بیع أو التصرف بطریقة أخرى في كل أصول 
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 . عقد منتدى مجتمعي 2الخطوة  43
 یوًما من تنظیم الحدث وعقده من تاریخ نشر مجلس اإلدارة لھ) 30(في غضون  44

  من المتوقع أن یتضمن ذلك وسائل المشاركة عن بعد مثل المؤتمرات الھاتفیة واالجتماعات من نوعAdobe Connect-type 
المجدول بانتظام، فلیس من المتوقع أن  ICANNخالل فترة أقصاھا یوم أو یومین. وما لم ُیتِح الوقت المشاركة لحضور اجتماع 

 یتقابل المشاركون وجًھا لوجھ. 

  وسیكون المنتدى مفتوًحا أمام جمیع المشاركین المھتمین وسوف تقدم مؤسسةICANN  خدمات دعم، بما في ذلك نشر
 النصوص.التسجیالت و

  ومن المتوقع أن یحضر ممثلین عن مجلس إدارةICANN  .ویكونوا على استعداد لمعالجة القضایا التي أثیرت 

  یتمثل الغرض من المنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات (األساس المنطقي لھذا االلتماس وخالفھ) واآلراء بشأن االلتماس
منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تعمم آرائھا األولیة بالكتابة بشأن ممارسة المقدم من المجتمع. وبناًء علیھ، یجوز ألي 

 صالحیة المجتمع ھذه.

  لن یتخذ المنتدى المجتمعي قرارات ولن یطلب إجماًعا. ولن یقرر ما إذا كان سیمضي قدًما في االلتماس إلى مرحلة القرار أم ال؛
لمنتدى المجتمعي. سوف تؤكد الجھات المشاركة في اتخاذ القرار التي دعمت على الرغم من أن المشكلة قد ُتحل قبل أو خالل ا

 االلتماس االتفاق رسمیا، وفقا آللیاتھا الخاصة، أن عملیة التصعید یجب أن یتوقف.

 .م بطریقة عادلة ومحایدة  یتعین على المنتدى المجتمعي أن یدیر/یحكَّ

 ن تحدد مدى الحاجة لمزید من المداوالت، ویمكن عقد جلسة ثانیة وثالثة على الجھات المشاركة في اتخاذ القرار ذات الصلة أ
 للمنتدى.

  سیقوم موظفوICANN .بجمع السجل العام للمنتدى (المنتدیات) ونشره، بما في ذلك جمیع المذكرات الخطیة 

 

 . القرار الستخدام صالحیة المجتمع كمجتمع ُمخّول 3الخطوة  45
 دى المجتمع)یوًما من ختام منت 21(في غضون  46

  یوًما، فسوف یستخدم  21إذا دعمت ثالثة جھات مشاركة في اتخاذ القرار أو أكثر وال یوجد ما یزید عن اعتراض واحد في فترة
 المجتمع الُمخّول صالحیتھ للموافقة على التغییر في اللوائح الداخلیة األساسیة أو عقد التأسیس. 

  یوًما، عملیة التصعید التي تنتھي بدون تغییر على اللوائح الداخلیة األساسیة أو عقد  21الـ إذ لم تلبي الحدود المطلوبة خالل فترة
 التأسیس المعتَمد.

 

 ICANN. تقدیم المشورة إلى مجلس إدارة 4الخطوة  47
 (یوماً) 48

 .ینصح المجتمع المخول مجلس اإلدارة بتطبیق القرارات التي اتخذھا 

 

 

 األفراد ICANNصالحیة إقالة أعضاء مجلس إدارة  49
ل الصالحیة إلقالة مدیرین فردیین من مجلس إدارة  50 السماح بإقالة المدیر قبل انتھاء مدة عقده الحالیة. وكان ھذا مطلب  ICANNُتخوِّ

رسمي من اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع. الحظ أن ھذه الصالحیة ال تطبق إال على أعضاء مجلس اإلدارة الذین لھم حق 
 یت (حیث إن أعضاء مجلس اإلدارة الذین لیس لھم حق التصویت ال تتم معاملتھم كمدیرین بموجب قانون والیة كالیفورنیا).التصو

) ترشیح المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة المحددة 1بطریقتین مختلفتین، ( ICANNنظًرا إلمكانیة ترشیح مدیري مجلس إدارة  51
 ستختلف عملیات إقالة كل نوع من المدیرین.) أو ترشیح لجنة الترشیح، 2(
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في الحاالت التي تعتقد فیھ المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة الترشیحیة أن ھناك مشكلة حقیقیًة بخصوص المدیر الذي رشحتھ، فإنھ  52
 یمكنھا استخدام عملیة التصعید التالیة لتحدید ما إذا كان من الضروري إقالة المدیر أم ال. 

األھمیة بمكان معرفة أن ھذه الصالحیة یمكن استخدامھا مرة واحدة فقط أثناء فترة المدیر، إذا توصلت عملیة التصعید إلى ومن  •
 خطوة الجتماع منتدى المجتمع، كما ھو مذكور أعاله، ثم فشل في إقالة المدیر.

أن یطلب من كل مرشح لمنصب المدیر توقیع اتفاقیة وكشرط للترشیح من قبل منظمة داعمة أو لجنة استشاریة، أو لجنة الترشیح، یجب  53
 خطاب غیر قابل للرجوع: 

) یقر بأن ترشیح اللجنة االستشاریة أو المنظمة الداعمة، أو، للمدیرین المرشحین من قبل 1تعبر عن التزام تعاقدي بما یلي: ( •
قت وألي سبب من األسباب من خالل العملیات لجنة الترشیح، المجتمع المخول، لھا الحق في إقالة المدیر من منصبھ في أي و

) یؤكد أن منصبھ كعضو في مجلس إدارة 2(كما ھو موضح أدناه)؛ و ( ICANNالمنصوص علیھا في اللوائح الداخلیة لـ 
ICANN ال یثبت أي عمل أو عالقة أخرى بـICANN أو المجتمع المخول، أو المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة أو ،

 لترشیح، أو وكالء أي منھا، والتي تقدم أي حقوق متعلقة بإنھاء خدمتھ كمدیر غیر تلك المحددة في الالئحة الداخلیة. لجنة ا
والتي یتم إنفاذھا تلقائًیا بناء على تقریر نھائي باإلقالة من خالل عملیة  ICANNیقدم استقالة مشروطة ال رجعة فیھا من مجلس  •

 لة للمجلس بكاملھ بمجرد إبالغ مجلس اإلدارة بھذا القرار (على النحو المبین أدناه).مدیر إقالة فردیة أو عملیة إقا
 :ICANNالتعویض المرتبط بإقالة عضو واحد من أعضاء مجلس إدارة  54

 بإذا حّرك مدیر دعوى قضائیة فیما یتعلق بإقالتھ (على سبیل المثال، یدعي المدیر أنھ تم التشھیر بھ في األساس المنطقي المكتو •
 تعویًضا ونفقات مقدمة وفًقا لما ھو منصوص علیھ أدناه.  ICANNالذي أدى إلى إقالتھ)، فستوفر 

) من 2) لعضو في المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة أو لجنة الترشیح، أو المجتمع المخول (1سیكون التعویض متوفًرا ( •
تي اتخذھا الشخص الممثل وفًقا للعملیات واإلجراءات المنصوص ) لإلجراءات ال3یعمل كممثل في تلك المنظمات أو اللجان (

 علیھا في اللوائح الداخلیة (على سبیل المثال، رئیس المنظمة الداعمة الذي أرسل األساس المنطقي المكتوب إلقالة المدیر). 
ض ال یتوفر إال إذا اتخذت اإلجراءات الحالیة، فإن التعوی ICANNوفًقا لما یتطلبھ قانون والیة كالیفورنیا وبما یتفق مع لوائح  •

 . ICANN) أن ُیعتقد أن یكون الشخص المعوض خدم المصالح العلیا بشكل معقول لـ2) بحسن نیة و (1(
وسیتم وضع مبادئ توجیھیة لمعاییر السلوك التي سُیفترض أن تكون بحسن نیة (على سبیل المثال، إجراء العنایة الواجبة  •

 . 2دق البیان) في مسار العمل المعقولة فیما یتعلق بص
سیغطي التعویض المبالغ المدفوعة فعالً وبشكل معقول فیما یتعلق بالدعوى، مثل أتعاب المحاماة لمكتب محاماة واحد فقط ال  •

 غیر، ورسوم األحكام، والغرامات التي وافق علیھا المجلس وفق سلطتھ التقدیریة المعقولة.
ات الدفاع حیث یتعھد الشخص المستوفي للشروط المنصوص علیھا أعاله بسداد مبالغ األموال لتغطیة نفق ICANNوستدفع  •

ICANN .التي تلقاھا لتغطیة النفقات المحددة للتعویض ولم یتم سدادھا 
 

 

 المدیرون المرشحون من قبل لجنة الترشیح (والمعینون بواسطة المجتمع المخول) 55
 

 بواسطة التماس مجتمعي  ICANN. بدء إقالة عضو مجلس إدارة 1الخطوة  56
 یوًما من النشر الرسمي لاللتماس األصلي) 21(في غضون  57
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 .بدء التماس في إحدى المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المجتمع المخول 

 ن االلتماس مدعوًما بأساس منطقي مكتوب یمكن ألي فرد أن یبدأ التماس كخطوة أولى الستخدام صالحیة المجتمع یجب أن یكو
 ینص على أسباب اإلقالة.

  وفًقا آللیاتھا الخاصة. -لیكون االلتماس مقبوالً، یجب أن تقبلھ المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة 

 مناسًبا) للحوار، على أن  قبل إتمام مرحلة االلتماس، تتم دعوة المدیر المطلوب إقالتھ ورئیس مجلس اإلدارة (أو نائبھ إذا كان ذلك
یضم ھذا الحوار أیًضا الفرد (األفراد) الذین قدموا االلتماس ورئیس المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي تنظر االلتماس. 
ویكون الغرض من ھذا الحوار ھو الحصول على فھم كامل للموضوعات التي أدت إلى االلتماس والنظر في ما إذا كانت ھناك 

 ائل أخرى لمعالجة الشواغل. وس

  یوًما، تنتھي عملیة التصعید.  21في حالة عدم موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس في غضون 

 .في حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس، یمكن االنتقال إلى الخطوة التالیة 

 



  4التوصیة رقم  - 04الملحق 

 

 11 2016فبرایر  23

 . بدء مراجعة االلتماس المجتمعي، الجزء الثاني 2الخطوة  58
 أیام بعد انتھاء الخطوة السابقة) 7( 59
 

 
 

  تتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي وافقت على االلتماس، مع الجھات األخرى المشاركة في اتخاذ القرار في
المجتمع المخول لتطلب منھا دعم االلتماس. یجب أن یدعم االلتماس جھة إضافیة على األقل من الجھات المشاركة في اتخاذ 

 تنظیم منتدى مجتمعي لمناقشة الموضوع. القرار (من أصل جھتین كحد أدنى) ل

 .إذا لم یجمع االلتماس الدعم المطلوب، فسوف تنتھي عملیة التصعید 

  أیام، فسیتم تنظیم منتدى مجتمعي. 7إذا دعم االلتماس جھتین مشاركتین في اتخاذ القرار كحد أدنى في غضون 
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 . عقد منتدى مجتمعي 3الخطوة  60
 واستضافة ھذا الحدث بدًءا من تاریخ قرار استضافتھ)یوًما من تنظیم  21(في غضون  61

 

 
 

  من المتوقع أن یتضمن ذلك وسائل المشاركة عن بعد مثل المؤتمرات الھاتفیة واالجتماعات من نوعAdobe Connect-type 
المجدول بانتظام، فلیس من المتوقع أن  ICANNخالل فترة أقصاھا یوم أو یومین. وما لم ُیتِح الوقت المشاركة لحضور اجتماع 

 یتقابل المشاركون وجًھا لوجھ. 

  سیكون المنتدى المجتمعي مفتوًحا أمام جمیع المشاركین المھتمین وسوف تقدم مؤسسةICANN  خدمات دعم. وتتم دعوة مدیر
م االلتماس ومن المتوقع أن یحضر ویكون على استعداد لمعالج ICANNمجلس إدارة   ة القضایا التي أثیرت. الذي قدَّ

  یتمثل الغرض من المنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات (األساس المنطقي لھذا االلتماس وخالفھ) واآلراء بشأن االلتماس
المقدم من المجتمع. وبناًء علیھ، یجوز ألي منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تعمم آرائھا األولیة بالكتابة بشأن ممارسة 

 لمجتمع ھذه.صالحیة ا

  لن یتخذ المنتدى المجتمعي قرارات ولن یطلب إجماًعا. ولن یقرر ما إذا كان سیمضي قدًما في االلتماس إلى مرحلة القرار أم ال؛
على الرغم من أن المشكلة قد ُتحل قبل أو خالل المنتدى المجتمعي. سوف تؤكد الجھات المشاركة في اتخاذ القرار التي دعمت 

 فاق رسمیا، وفقا آللیاتھا الخاصة، أن عملیة التصعید یجب أن یتوقف.االلتماس االت

 .م بطریقة عادلة ومحایدة  یتعین على المنتدى المجتمعي أن یدیر/یحكَّ

 .على المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة تحدید مدى الحاجة إلى مزید من المداوالت، ویمكن عقد جلسة ثانیة وثالثة للمنتدى 

 وظفون بجمع ونشر السجل العام للمنتدى (المنتدیات)، بما في ذلك جمیع المذكرات الخطیة.سیقوم الم 

  إذا استطاع المجتمع المخول ومدیر مجلس إدارةICANN  .حل ھذه القضیة في منتدى المجتمع، فسوف تنتھي عملیة التصعید
 ICANNبل المجتمع الُمخّول إلقالة مدیر مجلس إدارة والحظ أنھ بعد ھذه النقطة، ال یمكن استخدام ھذه العملیة مرة أخرى من قِ 

 ھذا خالل الفترة الحالیة.

  إذا لم یستطع المجتمع المخول ومدیر مجلس إدارةICANN  حل ھذه المشكلة، فإنھ یجب على المجتمع الُمخّول أن یقرر ما إذا
 كان یرغب في اتخاذ المزید من اإلجراءات أم ال.
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 ام صالحیة المجتمع كمجتمع ُمخّول . القرار الستخد4الخطوة  62
 یوًما من ختام منتدى المجتمع) 21(في غضون  63

 

 
 

  یوًما، فسوف یستخدم  21إذا دعمت ثالث جھات أو أكثر من جھات اتخاذ القرار وال یوجد ما یزید عن اعتراض واحد في فترة
للسبب وراء اختیار القیام بذلك. ویمكن للتفسیر المنشور المجتمع الُمخّول صالحیتھ. سوف ینشر المجتمع الُمخّول أیًضا تفسیًرا 

 أن یعكس مجموعة متنوعة من األسباب الكامنة.

  یوًما، فسوف تنتھي  21إذا كان مقترح المجتمع المخول باستخدام صالحیة مجتمعیة ال یستوفي الحدود الدنیا المطلوبة خالل فترة
 عملیة التصعید.
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 ICANNمجلس إدارة . تقدیم المشورة إلى 5الخطوة  64
 (یوماً) 65

 

 
 

  إذا قرر المجتمع الُمخّول استخدام صالحیتھ، فسوف یقدم مشورة لمجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة باتخاذ
 لالمتثال للقرار. ICANNالقرارات وتوجیھ مدیر مجلس إدارة 

 :ترشیح بدیل 

لتعیین مدیر جدید. ومن المتوقع قیام لجنة الترشیح بتعدیل إجراءاتھا  یجوز للجنة الترشیح أن ترشد المجتمع الُمخّول •
 فیما یخص الحصول على العدید من المرشحین "االحتیاطیین".

سوف یشغل استبدال أعضاء مجلس اإلدارة نفس "المنصب"، وسوف یظلون حتى نھایة فترة الخدمة التي كان أعضاء  •
 مجلس اإلدارة األصلیین سینھونھا. 
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 دیرون المرشحون من قبل منظمة داعمة أو لجنة استشاریة (وعینھم المجتمع الُمخّول)الم 66
 

 بواسطة التماس مجتمعي  ICANN. بدء إقالة عضو مجلس إدارة 1الخطوة  67
 یوًما من النشر الرسمي لاللتماس األصلي) 21(في غضون  68

 

 
 

 ة التي رشحت المدیر والتي تمثل جھة اتخاذ قرار في المجتمع یمكن أن یبدأ االلتماس في المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاری
 المخول.

  یمكن ألي فرد أن یبدأ التماس كخطوة أولى الستخدام صالحیة المجتمع 

  وفًقا آللیاتھا الخاصة. -لیكون االلتماس مقبوالً، یجب أن تقبلھ المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة 

 یوًما، تنتھي عملیة التصعید.  21داعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس في غضون في حالة عدم موافقة المنظمة ال 

  .في حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس، یمكن االنتقال إلى الخطوة التالیة 
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 16 2016فبرایر  18

 . عقد منتدى مجتمعي 2الخطوة  69
 بدًءا من تاریخ قرار استضافتھ)یوًما من تنظیم واستضافة ھذا الحدث  21(في غضون  70

 

 
 
  من المتوقع أن یتضمن ذلك وسائل المشاركة عن بعد مثل المؤتمرات الھاتفیة واالجتماعات من نوعAdobe Connect-type 

المجدول بانتظام، فلیس من المتوقع أن  ICANNخالل فترة أقصاھا یوم أو یومین. وما لم ُیتِح الوقت المشاركة لحضور اجتماع 
 ICANNتقابل المشاركون وجًھا لوجھ. سیكون المنتدى المجتمعي مفتوًحا أمام جمیع المشاركین المھتمین وسوف تقدم مؤسسة ی

م االلتماس ومن المتوقع أن یحضر ویكون على استعداد لمعالجة القضایا  ICANNخدمات دعم. وتتم دعوة مدیر مجلس إدارة  الذي قدَّ
 التي أثیرت. 

 لمنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات (األساس المنطقي لھذا االلتماس وخالفھ) واآلراء بشأن االلتماس المقدم من یتمثل الغرض من ا
 المجتمع. وبناًء علیھ، یجوز ألي منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تعمم آرائھا األولیة بالكتابة بشأن ممارسة صالحیة المجتمع ھذه.

 ارات ولن یطلب إجماًعا. ولن یقرر ما إذا كان سیمضي قدًما في االلتماس إلى مرحلة القرار أم ال، على لن یتخذ المنتدى المجتمعي قر
سوف تؤكد المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة المرشحة التي  الرغم من أن المشكلة قد ُتحل قبل أو خالل المنتدى المجتمعي.

 الخاصة، أن عملیة التصعید یجب أن تتوقف. دعمت االلتماس االتفاق رسمًیا، وفًقا آللیاتھا 

  م بطریقة عادلة ومحایدة وال یمكن إشراك ممثل عن المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة یتعین على منتدى المجتمع أن یدیر/یحكَّ
 المرِشحة.

 عقد جلسة ثانیة وثالثة للمنتدى. على المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة تحدید مدى الحاجة إلى مزید من المداوالت، ویمكن 

 .سیقوم الموظفون بجمع ونشر السجل العام للمنتدى (المنتدیات)، بما في ذلك جمیع المذكرات الخطیة 

  إذا استطاع المجتمع المخول ومدیر مجلس إدارةICANN  حل ھذه القضیة في منتدى المجتمع، فسوف تنتھي عملیة التصعید. والحظ
ھذا خالل  ICANNال یمكن استخدام ھذه العملیة مرة أخرى من قِبل المجتمع الُمخّول إلقالة مدیر مجلس إدارة أنھ بعد ھذه النقطة، 

 الفترة الحالیة.

  إذا لم یستطع المجتمع المخول ومدیر مجلس إدارةICANN  حل ھذه المشكلة، فإنھ یجب على المجتمع الُمخّول أن یقرر ما إذا كان
 اإلجراءات أم ال. یرغب في اتخاذ المزید من 

وفي نھایة منتدى المجتمع، سوف یصدر رئیس منتدى المجتمع دعوة رسمیة للحصول على تعلیقات وتوصیات من  •
المجتمع في غضون سبعة أیام، وسیتم إرسال المساھمة الواردة إلى المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة ذات الصلة 

 ونشرھا.
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 17 2016فبرایر  23

 عمة و/أو اللجان االستشاریة تعلیقاتھا وتوصیاتھا . تنشر المنظمات الدا3الخطوة  71
 أیام) 7(في غضون  72

 

 
 

  

 . القرار الستخدام صالحیة مجتمعیة كجھة اتخاذ قرار 4الخطوة  73
 یوًما من انتھاء تعلیقات المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة) 21( 74

 

 
 

  یوم، فسوف یستخدم  21االستشاریة استخدام الصالحیة في غضون إذا دعم أغلبیة تمثل ثالثة أرباع المنظمات الداعمة واللجان
 المجتمع المخول صالحیتھ. سوف تنشر المنظمة الداعمة واللجنة االستشاریة أیًضا تفسیًرا للسبب وراء اختیار القیام بذلك.
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  أیام، تنتھي  21في غضون في حالة عدم دعم المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على نحو كاٍف ترشیح استخدام السلطة
 عملیة التصعید.

 

 ICANN. تقدیم المشورة إلى مجلس إدارة 5الخطوة  75
 (یوم) 76

 

 
  

  إذا قرر المجتمع الُمخّول استخدام صالحیتھ، فسوف یقدم مشورة لمجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة باتخاذ
 لالمتثال للقرار. ICANNالقرارات وتوجیھ مدیر مجلس إدارة 

 :ترشیح بدیل 

تكون اللجنة المنظمة أو االستشاریة المعنیة المرشحة مسؤولة عن ترشیح شخص لشغل المنصب الشاغر في مجلس  •
من  12.1عن طریق العملیة المعتادة الخاصة بھا (على النحو المبین في المادة السادسة، القسم  ICANNإدارة 

 اللوائح الداخلیة). 

استبدال أعضاء مجلس اإلدارة نفس "المنصب"، وسوف یظلون حتى نھایة فترة الخدمة التي كان أعضاء سوف یشغل  •
مجلس اإلدارة األصلیین سینھونھا. وأي عضو مجلس إدارة یتم تعیینھ في تلك الظروف لن یتم احتساب مدتھم المتبقیة 

 ذلك.في عملھم في مقابل أي حدود على المدة، والتي یخضعون لھا خالًفا ل
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 بالكامل ICANNصالحیة استدعاء مجلس إدارة  77
أنھ ھناك حاالت قد ال یكون إقالة مجلس اإلدارة الفردي من مجلس إدارة  ICANNتعتقد مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  78

ICANN .كافًیا لعالج المساءلة في المجتمع 
وفي الحاالت التي یدرك فیھا المجتمع ھناك مجموعة من المشاكل أصبحت من المستحیل حلھا، فسوف یرغب المجتمع في اإلشارة إلى  79

بأكملھ (باستثناء المدیر  ICANNقبل تقدیم التماس الستدعاء (أي إقالة) مجلس إدارة  ICANNافتقارھا إلى الثقة في مجلس إدارة 
 من قبل مجلس اإلدارة).  التنفیذي الذي یتم تعیینھ

تعتبر صالحیة استدعاء مجلس إدارة آلیة إنفاذ حاسمة بالنسبة للمجتمع المخول ألنھ یمكن استخدامھا لدعم صالحیات المجتمع األخرى  80
 وتوفر آلیة مساءلة نھائیة وملزمة.

استثناء المدیر التنفیذي)، حیث إن أعضاء بأكملھ (ب ICANNوبفضل ممارسة ھذه الصالحیة، یمكن للمجتمع المخول إقالة مجلس إدارة  81
مجلس اإلدارة الذین لیس لھم حق التصویت ال تتم معاملتھم كمدیرین بموجب قانون والیة كالیفورنیا). ومع ذلك، فمن غیر المرجح أن 

جلس على االتفاق بین مالمجتمع المخول سوف یستخدم ھذه الصالحیة بال مباالة، وقد تم تصمیم عملیات التصعید والمشاركة للتشجیع 
 والمجتمع المخول.  ICANNإدارة 

، فسوف یحل مجلس اإلدارة المؤقت محلھ. سییتم تعیین مجلس اإلدارة المؤقت ICANNإذا كان من المقرر أن یتم استدعاء مجلس إدارة  82
 مع ممارسة صالحیة المجتمع لضمان استمراریتھ.

أن یتم ممارسة ھذه الصالحیة فقط باعتبارھا الملجأ األخیر بعد فشل جمیع  ICANNة وتتوقع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءل 83
المحاوالت األخرى في التوصل لتسویة. نظًرا ألن استدعاء مجلس اإلدارة سیكون معوًقا للغایة بالنسبة للھیئة بأكملھا، فقد أدرجت 

ملیة التصعید المقترحة لضمان أن یصل ھذا القرار إلى مرحلة عدة ضمانات في ع ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 النضج ومستوى الدعم الالزمین قبل إمكانیة استخدامھ.

 
 

 بواسطة التماس مجتمعي  ICANN. بدء إقالة مجلس إدارة 1الخطوة  84
 یوًما من النشر الرسمي لاللتماس األصلي) 21(في غضون  85

 اللجان االستشاریة المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المجتمع المخول. بدء التماس في إحدى المنظمات الداعمة أو 

  .یمكن ألي فرد أن یبدأ التماس كخطوة أولى في استخدام صالحیة من صالحیات المجتمع 

  وفًقا آللیاتھا الخاصة. -لیكون االلتماس مقبوالً، یجب أن تقبلھ المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة 

  یوًما، تنتھي عملیة التصعید. 21موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس في غضون في حالة عدم 

  یوًما، یتم االنتقال إلى الخطوة التالیة. 21في حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس في غضون 

 

 ل تقدیم التماس مجتمعي، الجزء الثاني من خال ICANN. بدء إقالة مجلس إدارة 2الخطوة  86
 یوًما المخصصة للخطوة السابقة) 21أیام من انتھاء فترة الـ  7(في غضون  87

  تتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي وافقت على االلتماس، مع الجھات األخرى المشاركة في اتخاذ القرار في
المجتمع المخول لتطلب منھا دعم االلتماس. یجب أن یدعم االلتماس جھتین إضافیتن على األقل من الجھات المشاركة في اتخاذ 

 أدنى) لتنظیم منتدى مجتمعي لمناقشة الموضوع.  القرار (من أصل ثالثة جھات كحد

 .إذا لم یجمع االلتماس الدعم المطلوب، فسوف تنتھي عملیة التصعید 

  أیام، فسیتم تنظیم منتدى مجتمعي. 7إذا دعم االلتماس جھتین مشاركتین في اتخاذ القرار كحد أدنى في غضون 
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 . عقد منتدى مجتمعي 3الخطوة  88
 تنظیم واستضافة ھذا الحدث بدًءا من تاریخ قرار استضافتھ) یوًما من 21(في غضون  89

  قد تتطلب صالحیة استدعاء اجتماع مجلس اإلدارة بأكملھ اجتماع مباشر. كذلك، ستتخذ المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة
ینتظر حتى االجتماع العادي القادم الثالث أو األكثر التي وافقت على عقد منتدى مجتمعي قراًرا فیما إذا كان یمكن للمنتدى أن 

أو یجب عقد اجتماع خاص لتجمیع المشاركین. وفي كلتا ھاتین الحالتین، تنشر المنظمات الداعمة أو اللجان  ICANNلمنظمة 
ھذه یوًما. وفي  21االستشاریة الثالث أو أكثر التي طلبت عقد منتدى مجتمعي تاریخ إقامة الحدث والذي لن یخضع لقیود مدة الـ 

 الحالة، قد یتم اعتبار المنتدى المجتمعي مكتمالً بنھایة االجتماع المباشر.

  سیكون المنتدى المجتمعي مفتوًحا أمام جمیع المشاركین المھتمین وسوف تقدم مؤسسةICANN  خدمات دعم. وتتم دعوة مجلس
 ثیرت ومن المتوقع أن یحضر ویكون على استعداد لمعالجة القضایا التي أ ICANNإدارة 

  یتمثل الغرض من المنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات (األساس المنطقي لھذا االلتماس وخالفھ) واآلراء بشأن االلتماس
المقدم من المجتمع. وبناًء علیھ، یجوز ألي منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تعمم آرائھا األولیة بالكتابة بشأن ممارسة 

 صالحیة المجتمع ھذه.

  ،لن یتخذ المنتدى المجتمعي قرارات ولن یطلب إجماًعا. ولن یقرر ما إذا كان سیمضي قدًما في االلتماس إلى مرحلة القرار أم ال
على الرغم من أن المشكلة قد ُتحل قبل أو خالل المنتدى المجتمعي. سوف تؤكد الجھات المشاركة في اتخاذ القرار التي دعمت 

 فقا آللیاتھا الخاصة، أن عملیة التصعید یجب أن یتوقف. االلتماس االتفاق رسمیا، و

 .م بطریقة عادلة ومحایدة  یتعین على المنتدى المجتمعي أن یدیر/یحكَّ

 .على المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة تحدید مدى الحاجة إلى مزید من المداوالت، ویمكن عقد جلسة ثانیة وثالثة للمنتدى 

  ونشر السجل العام للمنتدى (المنتدیات)، بما في ذلك جمیع المذكرات الخطیة.سیقوم الموظفون بجمع 

  إذا استطاع المجتمع المخول ومجلس إدارةICANN  حل ھذه القضیة في منتدى المجتمع، فسوف تنتھي عملیة التصعید 

  إذا لم یستطع المجتمع المخول ومجلس إدارةICANN  الُمخّول أن یقرر ما إذا كان حل ھذه المشكلة، فإنھ یجب على المجتمع
 یرغب في اتخاذ المزید من اإلجراءات أم ال.

 

 . القرار الستخدام صالحیة المجتمع كمجتمع ُمخّول 4الخطوة  90
 یوًما من ختام منتدى المجتمع) 21(في غضون  91

  یوًما، فسوف یستخدم  21إذا دعمت أربع جھات أو أكثر من جھات اتخاذ القرار وال یوجد ما یزید عن اعتراض واحد في فترة
المجتمع الُمخّول صالحیتھ. سوف ینشر المجتمع الُمخّول أیًضا تفسیًرا للسبب وراء اختیار القیام بذلك. ویمكن للتفسیر المنشور 

عندما ال تشارك اللجنة االستشاریة الحكومیة كجھة اتخاذ قرار نظًرا القتراح  أن یعكس مجموعة متنوعة من األسباب الكامنة.
تخدام صالحیة المجتمع للطعن في تنفیذ المجلس لمشورة إجماع اللجنة االستشاریة الحكومیة، وتم تعیین الحد على أربعة لدعم اس

 القرار، فستبقى الصالحیات ساریة في حالة تأیید ثالثة وعدم اعتراض أي أحد.

 یوًما، فسوف  21د الدنیا المطلوبة خالل فترة في حالة اقتراح استخدام صالحیة المجتمع باعتباره مجتمع مخول ال یلبي الحدو
 تنتھي عملیة التصعید.

 

 ICANN. تقدیم المشورة إلى مجلس إدارة 5الخطوة  92
 (یوماً) 93

  إذا قرر المجتمع الُمخّول استخدام صالحیتھ، فسوف یقدم مشورة لمجلس إدارةICANN  باتخاذ القرارات وتوجیھھ لالمتثال
 للقرار.
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 مجلس اإلدارة المؤقت 94
أن تضاف الالئحة التي تنص على أنھ إذا تمت إقالة مجلس اإلدارة فسوف  ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  95

 یحل مجلس اإلدارة المؤقت مكانھ طالما ھناك حاجة لعملیة اختیار/انتخاب لمجلس إدارة بدیل لیحل محلھ. 
ولجنة الترشیح عملیات استبدال تضمن أن مجلس اإلدارة المؤقت لن یكون یظل سارًیا سوف تضع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة  96

 یوًما.  120لمدة تزید عن 
وسوف تكون لمجلس اإلدارة المؤقت نفس ما لمجلس اإلدارة الذي یحل محلھ من صالحیات وواجبات. یعتبر وجود مجلس إدارة سارًیا في  97

 كما أنھا شرًطا قانونًیا. ICANNاریة التشغیلیة لمؤسسة جمیع األوقات أمر بالغ األھمیة لالستمر
باستثناء الظروف التي تتطلب قرارات عاجلة لحمایة المرونة واالستقرار والشفافیة  -أنھ  ICANNسوف تذكر اللوائح الداخلیة لمؤسسة  98

SSR  نظمة الداعمة واللجنة االستشاریة قبل فسوف یتشاور مجلس اإلدارة المؤقت مع المجتمع من خالل قیادة الم -نظام أسم النطاق
قبل اتخاذ  ICANNاتخاذ القرارات الكبرى. حیثما كان ذلك مناسًبا، سوف یتشاور مجلس اإلدارة المؤقت أیًضا من خالل منتدى مؤسسة 

لك استبدال الھیئة أو سیاساتھا أو إدارتھا، بما في ذ ICANNأي إجراء من شأنھ أن یعني إجراء تغییر جوھري في إستراتیجیة مؤسسة 
سة العاملة والمدیر التنفیذي.   المؤسِّ

 

 صالحیة إطالق عملیة مراجعة مستقلة مجتمعیة أو طلب إعادة نظر 99
: تخویل المجتمع من 2یمكن إطالق عملیة مراجعة مستقلة للمجتمع أو طلب إعادة نظر على النحو المنصوص علیھ في التوصیة رقم  100

الوثائق الالزمة وفق ما تقتضیھ  ICANNخالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ. وقد یتمثل أحد األمثلة في ضرورة توفیر مؤسسة 
 حقوق التفتیش.

 إطالق عملیة مراجعة مستقلة مجتمعیة أليٍ من األسباب التالیة:قد یتم  101

أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم تتصرف)  ICANNلسماع و حل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي  •
تخذة استجابة بشكل ینتھك عقد تأسیسھا أو لوائحھا الداخلیة (بما في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات الم

 لمشورة/مداخالت من أي لجنة استشاریة أو منظمة داعمة).

لسماع أو حل االدعاءات بأن عملیة المراجعة المستقلة، من خالل مجلس إدارتھا أو موظفیھا، قد تصرفت (أو فشلت في  •
اف للمشكالت المرتبطة ومتطلبات مجموعة العمل عبر المجتمع بدور اإلشر ICANNالتصرف) بما یمثل انتھاًكا لعقدھا مع 

 .IANAبوظائف تسمیة 

 الداخلیة. ICANNلسماع وتسویة المطالبات بأن قرارات لجنة الخبراء تتعارض مع لوائح  •

 ICANN) التي صدرت عن DIDPلسماع وتسویة القضایا المرتبطة بقرارات سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة ( •
 الداخلیة. ICANNتتعارض مع لوائح 

ع وتسویة المطالبات التي بدأھا المجتمع المخول فیما یتعلق بالمسائل محفوظة للمجتمع المخول في عقد التأسیس أو اللوائح لسما •
 .ICANNالداخلیة لـ 

یمكن الشروع في طلب إعادة النظر، لُیطلب من مجلس اإلدارة إعادة النظر في قرار أو إجراء أو إغفال صدر مؤخًرا عن مجلس إدارة  102
ICANN .أو الموظفین 

: تخویل المجتمع من خالل 2وردت عملیات التصعید واإلنفاذ لبدء عملیة مراجعة مستقلة أو طلب إعادة نظر بالتفصیل في التوصیة رقم  103
 اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.

 

ي أي ، بما في ذلك التسبب فIANAالمتعلقة بمراجعات وظائف  ICANNصالحیة رفض قرارات مجلس إدارة  104
 .IANAعملیة فصل بعد االنتقال لوظائف تسمیة 

الخاصة ومجموعة العمل عبر المجتمع للفصل، ھي كل آلیات المساءلة  IANA، ومراجعة وظیفة IANAتعد عملیة مراجعة وظائف  105
 في اللوائح الداخلیة األساسیة.  CWGوالتي طلبھا انتقال دور اإلشراف على  IANAلوظائف تسمیة 
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قبل  ICANNوقد یتطلب العدید من ھذه التوصیات موافقة مجلس إدارة  ICANNوعلى ھذا النحو، قد تتواجد ھذه الھیاكل داخل مؤسسة  106
ل وظائف  ). وأفاد اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع بضرورة احترام IANAالتنفیذ (أي إجراء تعدیالت على بیان عمل مشغِّ

 ICANNمختلف ھذه الھیئات، كما یتطلب ذك أن ُتوفِّر مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة توصیات  ICANNمجلس إدارة 
  2آلیات لضمان إنفاذ توصیات ھذه الجھات.

وتوصیات  IANA، ومراجعة وظیفة IANAالمتعلق بـمراجعة وظیفة  ICANNوردت عملیات التصعید واإلنفاذ لرفض قرار مجلس  107
 : تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.2ع للفصل، بالتفصیل في التوصیة رقم مجموعة العمل عبر المجتم

المتعلقة بمراجعات وظائف تسمیات  ICANNیمكن للمجتمع المخول ولعدد غیر محدود من المرات ممارسة حق رفض قرارات مجلس  108
IANA بما في ذلك قرارات مجلس إدارة ،ICANN راجعة وظیفة المتعلقة بمIANA .الخاصة ومجموعة العمل عبر المجتمع للفصل 

 

 " 1. التغییرات من "المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل 4
 تم إدخال تحدیثات كبیرة على رفض میزانیة عملیة المراجعة المستقلة. •
 وتمت توسعة المیزانیة المؤقتة. •
 على نحو كبیر. ICANNرة وتم توسیع التعویض عن إقالة عضو مجلس إدا •
: تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید 2تم تعدیل خطوات التصعید لتتناسب مع العملیة الواردة في التوصیة رقم  •

 واإلنفاذ.
صة بمنظمة : تعزیز عملیة المراجعة المستقلة الخا7تم تعدیل نطاق عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع لیتالءم مع التوصیة رقم  •

ICANN. 
"صالحیة اعتماد تعدیالت اللوائح الداخلیة األساسیة و/أو بنود التأسیس" ھي اآلن: "السلطة للموافقة على التغییرات في الالئحة  •

أو التصرف فیھا بطریقة أخرى لكل أصولھا أو التصرف في  ICANNالداخلیة األساسیة و/أو عقود التأسیس، و/أو الموافقة على بیع 
 جزء كبیر من األصول التابعة لھا".

في الوقت الراھن تتضمن "سلطة بدء عملیة مراجعة مستقلة ملِزمة (حیث یكون قرار الھیئة قابالً للتنفیذ في أي محكمة تعترف بنتائج  •
 ب إعادة نظر.التحكیم الدولي)" إمكانیة أن یقدم المجتمع المخول طل

 

 ؟CWG. كیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف 5
أو الخطط اإلستراتیجیة/التشغیلیة" والتي تلبي المتطلبات التالیة لإلشراف على مجموعة  ICANN"صالحیة رفض موازنة مؤسسة  •

 العمل عبر المجتمع مباشرًة: 

o  میزانیةICANN حقوق المجتمع فیما یتعلق بنظر میزانیة :ICANN .ووضعھا 

بالكامل" المتطلبات التالیة لإلشراف  ICANN" و"صالحیة استدعاء مجلس إدارة ICANN"تلبي صالحیة إقالة مدیري مجلس إدارة  •
 على مجموعة العمل عبر المجتمع مباشرًة: 

o  مجلس إدارةICANN حقوق المجتمع وعلى وجھ الخصوص القدرة على تعیین/إقالة أعضاء مجلس إدارة :ICANN 
 تدعاء مجلس اإلدارة بالكامل.واس

 تتعلق "صالحیة قبول تغییرات اللوائح الداخلیة األساسیة" مباشرًة بالمتطلبات التالیة لإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع: •

o  اللوائح الداخلیة األساسیة: یجب تعزیز اآللیات السابقة في لوائح منظمةICANN ."باعتبارھا "اللوائح األساسیة 
 

                                            
 للحصول على مزید من التفاصیل. التقریر النھائي لإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمعراجع  2

https://community.icann.org/x/aJ00Aw
https://community.icann.org/x/aJ00Aw
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 ؟NTIAیف یعالج ھذا معاییر . ك6
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 109

 من خالل مجتمع مخول. ICANNإضفاء الطابع الالمركزي على السلطة داخل  •

 إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجھات النظر قبل تنفیذ صالحیة المجتمع.  •

 للمشاركة في عملیات التشاور قبل وضع الوثیقة التي سُتطرح للمناقشة.التوصیة بعملیة یتم فیھا دعوة الجمیع  •

 اإلبقاء على عملیة صنع القرار على أساس توافق اآلراء بدالً من التصویت. •

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  110

 صیاغة صالحیات المجتمع المرتبطة بعملیة التصعید المحددة. •

 ة مشاركة متعددة الخطوات المرتبطة بعملیة التصعید اإلجراءات أحادیة الخطوات وتشجع على التصالح.تمنع عملی •

تتضمن عملیة التصعید حدود مرتفعة الستخدام إجراءات المساءلة التي تعتمد على توافق آراء المجتمع المخول. حیث توفر ھذه  •
م فیھ المنظم ات الداعمة/اللجان االستشاریة التماًسا یفید الرفض بقصد التأثیر سلًبا على العملیة ضمانات لمنع حدوث موقف قد ُتقدِّ

موازنة جھة أخرى من المنظمات الداعمة/اللجان االستشاریة من خالل ضمان عدم استخدام منظمة داعمة/لجنة استشاریة 
 ام ھذه الصالحیة.صالحیتھا بمفردھا ومن ثم ال تتمكن منظمة داعمة/لجنة استشاریة بمفردھا من وقف استخد

 

 . IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  111

 للمحافظة على السالمة التشغیلیة .تضمین األطر الزمنیة المحددة والعملیات التي تتسم بالشفافیة والحدود ذات الصلة •
 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 112

 كافة األصوات ووجھات النظر قبل تنفیذ صالحیة المجتمع.إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع  •

 .ICANNالحفاظ على سیاسات المشاركة المفتوحة بالمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التابعة لمؤسسة  •

یع متتضمن عملیة التصعید عقد منتدى مجتمعي تتم دعوة الجمیع للمشاركة بھ كخطوة محتملة. باإلضافة إلى ذلك، تتم دعوة الج •
 مت إلعداد ھذه الوثائق الرئیسیة.للمشاركة بالعملیة التشاوریة التي ُنظِّ 

 

 بحل لمنظمة حكومیة أو بین الحكومات. NTIAأي مقترح یبدل دور  NTIAلن تقبل  113

اللجنة ) للمشاركة في صنع القرار من جانب المجتمع المخول، حیث إن GACإلى الحد الذي توده اللجنة االستشاریة الحكومیة ( •
االستشاریة الحكومیة لدیھا المرونة الالزمة لتحدید ذلك، فإنھا ستكون واحدة من أصل خمسة جھات مشاركة في اتخاذ القرار. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة االستشاریة الحكومیة لن تشارك كصانع قرار في مداوالت المجتمع التي تنطوي على طعن على 
ھذا "االنتقاء"، جنًبا إلى جنب مع الضمانات الواردة في التوصیة  ة اللجنة التي حظیت بتوافق في اآلراء.تنفیذ مجلس اإلدارة لمشور

ھذا قد تم استیفاؤه، حتى عند  NTIAلالعتقاد بأن مطلب  ICANN، تقود مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 11رقم 
 فض مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة التي حظیت بتوافق اآلراء.للمجلس من أجل ر %60إلى  50النظر في زیادة الحد من 

تمكین كل أصحاب المصلحة المعنیین من االنضمام إلى المشاورات من خالل المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة أو من  •
 خالل المنتدى المجتمعي.
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تغيير جوانب مهمة هيئة  5التوصية رقم  - 05الملحق 
                                                   اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة والتزاماتها وقيمها 

 الجوهرية

 . خالصة1

الداخلية لضمان أن تلك اللوائح  ICANNبإجراء تعديالت على لوائح  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  01
 تعكس توصياتها. 

  مالحظة: إن اللغة المقترحة في تلك التوصيات والخاص بتنقيح لوائحICANN  الداخلية ت عد ذات طابع مفاهيمي وعند هذه المرحلة؛                                                 
ني بإعداد مشروع الصياغة النهائية لهذه التعديالت التي القانو ICANNسيقوم المستشار القانوني الخارجي بالتعاون مع فريق 

 أدخلت على عقد التأسيس واللوائح الداخلية.
 

 بيان المهمة 02

، )اللوائح الداخلية، ICANNبالتغييرات التالية على "بيان مهمة"  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  03
 (:1، القسم 1 المادة

  توضيح أن  مهمة               ICANN  مقصورة على تنسيق وضع وتنفيذ السياسات الموضوعة لضمان التشغيل اآلمن والمستقر لنظامDNS 
 . DNS                                                                            والتي تعتبر ضرورية  بصورة معقولة لتسهيل انفتاح وقابلية تشغيل وسالسة واستقرار 

  توضيح أن  مهمة               ICANN  ال تتضمن تنظيم الخدمات التي تستخدمDNS  تتضمنه هذه الخدمات أو تقدمه. أو تنظيم المحتوى الذي 

  توضيح أن سلطاتICANN  معدودة"، بمعنى أن أي شيء ال تنص عليه اللوائح الداخلية يقع خارج نطاق سلطة"ICANN . 

o  مالحظة: وهذا ال يعني أن سلطاتICANN  ا                                                                ال يمكن أن تتطور، ولكنه يضمن، مع ذلك، أن أي تغيير سيكون متعمد 
 .                       ومدعوم ا من قبل المجتمع

 

 القيم الجوهرية 04

، )اللوائح الداخلية ICANNبالتغييرات التالية على "القيم الجوهرية" في  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  05
 (:3والقسم  2والمادة  2والقسم  3والمادة 

 ."تقسيم أحكام القيم الجوهرية الحالية إلى التزامات و"قيم جوهرية 

o  دمج التزامICANN  في اللوائح "للعمل على تحقيق فائدة لمجتمع اإلنترنت ككل، وتنفيذ أنشطته بما يتفق مع القانون
 الساري والقانون الدولي والمعاهدات السارية عبر عمليات متاحة وشفافة تتيح المنافسة" للوائح الداخلية. 

o  مالحظة: هذه االلتزامات مدرجة اآلن في عقد تأسيسICANN. 

 يم الجوهرية "كالتزامات". وتتضمن التزامات تحديد بعض القICANN  القيم األساسية لتشغيلها حيث يتمث ل القصد منها في تطبيقها                                                        
                      على نحو  متسق وشامل. 

 االلتزام بما يلي: ICANNوتتضمن التزامات 

o  لكل من الحفاظ على وتحسين االستقرار والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل الشاملة والسالسة واالنفتاحDNS 
 واإلنترنت.

o  تحديد أنشطتها بهؤالء الموجودين ضمن مهمةICANN .التي تتطلب أو تستفيد بصورة كبيرة من التنسيق العالمي 

o .توظيف إجراءات أصحاب مصلحة متعددين متاحة وشفافة وشاملة 
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o يز العنصري.تطبيق السياسات بصورة متسقة وحيادية وموضوعية ونزيهة، بدون إخراج أي طرف بسبب التمي 

 :تعديل القيم الجوهرية المتبقية بصورة صغيرة لما يلي 

o عكس األحكام المختلفة في تأكيد االلتزامات، مثل الفعالية والكفاءة التشغيلية والمسئولية المالية؛ 

o  .أضف إلى ذلك التزام بتجنب االستيالء 

o  على الرغم من أن مقترحات مسودةCCWG-Accountability  المتواجدة  5السابقة المقترحة لتعديل القيمة الجوهرية
                                                                                                                       )"كلما كان ذلك ممكن ا ومناسب ا، بناء  على آليات السوق لتعزيز البيئة التنافسية والحفاظ عليها"( إلسقاط العبارة "حيثما كان 

ليست  ICANNنقر بأن بينما  أعادت النظر في هذه التوصية. CCWG-Accountability                            ذلك ممكن ا ومناسب ا"، إال أن 
لالحتفاظ باللغة التمهيدية  CCWG-Accountabilityسلطة مكافحة لالحتكار، إال أنه لتحقيق التوازن، تم انتخاب 

في ممارسة السلطة، على سبيل المثال، لإلشارة إلى المسائل ذات الصلة بالمنافسة فيما يتعلق  ICANNلضمان استمرار 
ووضع سياسات شاملة لتخصيص نطاقات المستوى  RSEPت المختصة بموجب برنامج بخدمات التسجيل الجديدة للسلطا

 األعلى )على سبيل المثال، تفضيل المجتمع(.
 

 اختبار التوازن أو التسوية 06

بتعديل نص "التوازن" في اللوائح الداخلية لتوضيح طريقة حدوث هذا  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  07
 أو التسوية. على وجه الخصوص:التوازن 

 

                                                                                                              كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية ي قص د منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن من الظروف. وتعكس االلتزامات الميثاق 
                                                                               مع مجتمع اإلنترنت العالمي، ويتمث ل الغرض منها في تطبيقها على نحو متسق وشامل على  ICANNاألساسي لهيئة 

لطريقة المعينة التي تنطبق بها القيم الجوهرية، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جديد، يجوز . واICANNأنشطة 
أن تعتمد على العديد من العوامل التي ال يمكن توقعها أو احتسابها بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحيث يكون الوالء األمثل 

وقف تجب فيه تسوية إحدى القيم الجوهرية مع أخرى، ربما لجميع القيم الجوهرية بشكل متزامن أمر غير ممكن. في أي م
المحددة  ICANNتكون تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة، فيجب أن يحقق التوازن هدف مصلحة عامة مهم في إطار مهمة 

  من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى إلى أعلى.

 

 اللوائح الداخلية األساسية. 08

بأن يتم اعتماد بيان المهام وااللتزامات والقيم الجوهرية بعد المراجعة  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  09
 : اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس(.3كلوائح داخلية أساسية )انظر التوصية رقم 

 CCWG. توصيات مساءلة 2

 الداخلية لتنفيذ ما يلي: ICANNتعديل لوائح  10
 

 المهمة 11

"( في ضمان التشغيل المستقر واآلمن لنظم المعرفات الفريدة ICANN                                                  تتمثل مهمة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة )" 12
                                                                            لإلنترنت كما هو مبين أدناه. وتحديدا ، هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة:

 ICANN                               في إطار هذا الدور، يتمث ل نطاق  "( وتخصيصها.DNSألسماء في منطقة الجذر بنظام اسم النطاق )"تنسق توزيع ا .1
 في تنسيق وضع السياسات وتنفيذها:

 ( التي يعد القرار الموح د أو الم نس ق ضروري ا فيها بشكل معقول، وذلك لتسهيل انفتاح نظام أسماء النطاقات                                                                                                     DNS )
                                    بيني ا وسالسته وأمانه و/أو استقراره؛                        وإمكانية تشغيله تشغيال  

  التي يتم وضعها من خالل إحدى عمليات أصحاب المصلحة المتعددين يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى والتي
                                                                             يتمث ل الغرض منها في ضمان التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء اإلنترنت المميزة.

 جذر لنظام اسم النطاق وتطويره.تسهيل التنسيق في تشغيل نظام خادم اسم ال .2
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"(. في هذا الدور، تقدم AS"( وأرقام النظام المستقل )"IPتنسق تخصيص وتعيين أعلى مستوى من بروتوكول اإلنترنت )" .3
ICANN فريق عمل هندسة اإلنترنت وسجالت اإلنترنت  خدمات التسجيل والوصول المتاح لسجالت العدد اإلجمالي كما يتطلبه

اإلقليمية وتسهل وضع سياسات تسجيل العدد اإلجمالي ذات الصلة عن طريق المجتمع المتضرر على النحو المتفق عليه مع 
 سجالت اإلنترنت اإلقليمية.

منافذ فيما يتعلق ب -. في هذا الدور تتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة لنشر السجالت األساسية الالزمة لعمل شبكة اإلنترنت .4
في توفير خدمات التسجيل والوصول المتاح للسجالت في النطاق العام  ICANNيتمثل نطاق  -البروتوكول والمعلمات 

 المطلوب من قبل هيئات وضع بروتوكول اإلنترنت.

 متها.                                                                 أن تتصرف بدقة وفقا  لمهمتها، وبحسب االقتضاء المعقول فقط لتحقيق مه ICANNعلى  13

 أن تفرض تنظيم الخدمات التي تستخدم معرفات اإلنترنت الفريدة أو المحتوى الذي تنفذه أو توفره هذه الخدمة. ICANNال يجوز لهيئة  14

( مع "PICs"بما في ذلك التزامات المصلحة العامة ) -القدرة على التفاوض، وإبرام االتفاقيات وإنفاذها  ICANNينبغي أن يكون لهيئة  15
 ف المتعاقدة في خدمة تعزيز مهمتها.األطرا

عند صياغة نص اللوائح الداخلية المقترحة لتعكس بيان المهمة هذه، رغبت مجموعة عمل عبر المجتمع  مالحظة لصائغي النص: 16
CCWG :في أن يقوم صائغي بوضع المالحظات التالية 

من األخذ بعين االعتبار استخدام أسماء النطاقات كمعرفات في  ICANNالنهي عن تنظيم "محتوى" ال يهدف إلى منع سياسات  .1
 مختلف اللغات الطبيعية.

وإلى اتفاقية اعتماد أمين السجل )أو ما  4إلى اتفاقية السجل والمواصفات  1المقصود من فهم القضايا المحددة في المواصفات  .2
                                           وقد تم إدراج مقارنة جنب ا إلى جنب مع صياغة  .ICANNيسمى بـ "سياسات طارئة إلزامية"( أن تكون ضمن نطاق مهمة 

ا في نهاية هذا الملحق.                                                                                   السياسات الطارئة اإللزامية في االتفاقيات المعنية لتكون مرجع 

لتجنب الشك فقط، يجب إعفاء نصوص اتفاقيات السجل القائمة واتفاقيات اعتماد أمين السجل )بما في ذلك التزامات المصلحة  .3
الجديد التي  gTLDالجديد التي لم يتم التوقيع عليها حتى اآلن للمتقدمين في جولة برنامج  gTLDسجل برنامج العامة واتفاقيات 
الداخلية أو  ICANN                                                                              ( إلى الحد الذي يجوز فيه اعتبار تلك الشروط واألحكام خالف ا لذلك انتهاك ا للوائح 2013بدأت في عام 

ما م لتي أبرمت/تبرم العقود القائمة هدفت )وتهدف( االلتزام بتلك االتفاقيات.وهذا يعني أن األطراف ا تتجاوز نطاق مهمتها.
على نموذج تجديد/تبديل اتفاقية التسجيل أو  ICANNيعني أنه حتى تاريخ انتهاء صالحية أي عقد من هذا القبيل وبعد موافقة 

                                            آخر أن تكون لديه القدرة على رفع قضية مدعي ا  اتفاقية اعتماد أمين السجل، ال يجوز ألي من األطراف المتعاقدة وال أي شخص
أن أي حكم من أحكام هذه االتفاقيات في ظاهره يتجاوز حدود السلطة. ومع ذلك، فهي ال تعدل حق أي من األطراف المتعاقدة في 

ي لمحدد ف                                                                                                الطعن في تفسير الطرف اآلخر لتلك النصوص. ولم تقم بتعديل حق أي شخص أو كيان تضرر مادي ا )على النحو ا
                                                                       الداخلية أو التراخي فيها بما يمثل انتهاك ا لها وذلك لطلب تعويض عن طريق  ICANNالالئحة الداخلية( من خالل العمل بلوائح 

 .ICANNالهيئة المستقلة للمراجعة. ولم تقم بتعديل نطاق مهمة 

أن صائغي الالئحة الداخلية قد يحتاجون إلى تعديل أحكام عقد  ICANNوتتوقع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  .4
 التأسيس لتتماشى مع اللوائح التي تمت مراجعتها.

 

 . االلتزامات والقيم الجوهرية2البند  17

 ICANNوتعكس تلك االلتزامات وتحترم قيم  ICANNفي أثناء أداء مهمتها بصورة تتوافق مع التزامات  ICANNستتصرف  18
 هما مبين أدناه.الجوهرية وكال

 

 االلتزامات 19

العمل بطريقة تتفق مع لوائحها الداخلية لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن طريق تنفيذ أنشطتها بما يتفق مع مبادئ  ICANNيجب على  20
ك المواد ولوائحها القانون الدولي ذات الصلة واالتفاقيات الدولية المعمول بها والقانون المحلي، إلى الدرجة المناسبة والمتسقة مع تل

الداخلية، من خالل عمليات مفتوحة وشفافة تساعد على التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق المرتبطة باإلنترنت. وعلى وجه 
 كما يلي: ICANNالخصوص، يجب أن يكون إجراء 

يلي والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل الحفاظ على حيادتها واإلدارة الخالية من األحكام لنظام اسم النطاق، واالستقرار التشغ .1
 واإلنترنت وتحسينها؛ DNSالشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من 

 على مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل للتشغيل؛ DNSالحفاظ على أهلية وقدرة تنسيق  .2
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على تلك األمور التي تقع  ICANNنترنت من خالل قصر أنشطة احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي يتيحها اإل .3
                                                  وتتطلب تنسيق ا عالمي ا أو تستفيد منه بدرجة كبيرة؛ ICANNضمن نطاق مهمة 

توظيف عمليات متاحة وشفافة وشاملة فيما يخص وضع سياسات ألصحاب المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى يقودها القطاع  .4
صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية، والمستخدمين النهائيين الخاص، بما في ذلك الشركات 

( تسعى للحصول 1واألخذ بعين االعتبار مشورة السياسة العامة من الحكومات أو السلطات العامة ومن شأن هذه العمليات أن )
ا إلى نصيحة 2االت، و)في جميع الح ICANNعلى مساهمات من الجمهور الذي تستفيد منه                                              ( تدعم القرارات المدروسة استناد 

ا يمكن أن تساعد في عملية وضع السياسات؛3الخبراء، و)                                                                        ( تضمن أن هذه الجهات األكثر تأثر 

اتخاذ القرارات من خالل تطبيق السياسات الموثقة بصورة متسقة ومحايدة وموضوعية ونزيهة بنزاهة وعدالة بدون استبعاد أي  .5
 د لمعاملة مستقلة تمييزية؛ طرف محد

 . ICANN                                                                                                     استمرار تحمل المسئولية نحو مجتمع اإلنترنت من خالل اآلليات المحددة في اللوائح الداخلية التي تحس ن فعالية  .6

 

 القيم الجوهرية 21

ا القرارات واإلجراءات الخاصة با ICANNخالل ممارسة هيئة  22  لهيئة:                                                                             مهمتها، يجب أن ترشد القيم الجوهرية التالية أيض 

ألقصى حد ممكن ومناسب، ينبغي تفويض مهام التنسيق أو االعتراف بدور سياسة الكيانات المسؤولة األخرى التي تعكس  .1
 .ICANNمصالح األطراف المتضررة، وأدوار كل من الجهات الداخلية وجهات الخبراء الخارجية في 

يفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظ .2
السياسات واتخاذ القرار ودعمها وذلك لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى 

م للتأكد من المصلحة العامة الشاملة وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.                                                                                                    فاألعلى ت ستخد 

للعمل على تحسين ثقة العميل  DNS                                                                               حيثما كان ذلك ممكن ا ومناسب ا، توفير الدعم والمساندة لبيئة تنافسية صحية في سوق  .3
ا على آليات السوق.                                         واختياره وذلك اعتماد 

لى النحو عتقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة  .4
 المحدد من خالل عملية وضع السياسات الشاملة ألصحاب المصلحة المتعددة والتي يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى.

التشغيل بكفاءة وفعالية، مع العمل بصورة مسئولة من الناحية المالية وبسرعة تناسب احتياجات مجتمع اإلنترنت  .أ
 العالمي.

خاص إال أنه يجب االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة العامة، ومع بقائها مرتبطة بالقطاع ال .5
بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية والمستخدمين النهائيين واألخذ 

 العامة.بعين االعتبار مشورة السياسة العامة من الحكومات أو السلطات 

 السعي لتحقيق توازن معقول بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة. .6

                                                                                                                           كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية ي قص د منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن من الظروف. وتعكس االلتزامات الميثاق األساسي لهيئة 23
ICANN نحو متسق وشامل على أنشطة                                                             مع مجتمع اإلنترنت العالمي، ويتمث ل الغرض منها في تطبيقها علىICANN.  

والطريقة المعينة التي تنطبق بها القيم الجوهرية، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جديد، يجوز أن تعتمد على العديد من العوامل  24
ر ية بشكل متزامن أمر غيالتي ال يمكن توقعها أو احتسابها بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحيث يكون الوالء األمثل لجميع القيم الجوهر

 ممكن. 

في أي موقف تجب فيه تسوية إحدى القيم الجوهرية مع أخرى، ربما تكون تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة، فيجب أن يحقق التوازن هدف  25
 المحددة من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى إلى أعلى. ICANNمصلحة عامة مهم في إطار مهمة 

 ويمكن االطالع على التوصيات المحددة بشأن كيفية تنفيذ هذه التعديالت في نهاية القسم التالي.مالحظة:  26
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 . توضيح تفصيلي للتوصيات3

 الخلفية 27

مسؤولة أمامهم؟ عن ماذا تكون مسؤولة؟ كانت هذه األسئلة نقطة بداية الزمة لعمل مجموعة العمل عبر  ICANN                   م ن هم الذين ستكون  28
، وتوضح اإلجابات كافة التوصيات. كما تم وضع التغييرات الموصي بها في اللوائح الداخلية لتجيب ICANNساءلة المجتمع لتعزيز م
مهمة محدودة ويجب أن تكون مسئولة عن اإلجراءات التي تتجاوز نطاق مهمتها. عند القيام  ICANNاألهم أن لدى  على تلك األسئلة.
ا باالمتثال ل ICANNبمهمتها، تلتزم  لسياسات التي يدعمها إجماع المجتمع ومعيار متفق عليه للسلوك المبينة من خالل التزاماتها                 أيض 

ا المعيار الذي يمكن قياس سلوك  مقابله والذي يمكن  ICANN                                                                                                  وقيمها الجوهرية. توضح المهمة المقترحة وااللتزامات والقيم الجوهرية مع 
، فنحن نقترح أن يتم اعتمادها كلوائح ICANNأن تكون مسئولة تجاه. وألن هذه األحكام الواردة في اللوائح الداخلية جوهرية لمساءلة 

                                                                                               داخلية جوهرية يمكن تغييرها فقط بموافقة المجتمع المخول وفق ا لسبل الحماية اإلجرائية والموضوعية. 

 

 هريةالمهمة والقيم الجو 29

 على ما يلي:  ICANNتتضمن اللوائح الداخلية الحالية في  30

 بيان مهمة 

  ،بيان بالقيم الجوهرية 

  .وحكم يحظر السياسات والممارسات غير المنصفة أو الصادرة عن أي طرف بصورة مستقلة بمعاملة متباينة 

، فهي تلزمها بالتصرف فقط ضمن نطاق مهمتها المحدودة وإدارة أنشطتها بما يتفق ICANNهذه األقسام الثالثة هي في صميم مساءلة  31
ا يمكن قياس سلوك  ا معيار  مقابله وتحميلها المسئولية من  ICANN                                                                                       مع بعض المبادئ األساسية. وهكذا، فإن هذه األقسام الثالثة توفر أيض 

 1لنظر وعملية المراجعة المستقلة.خالل اآلليات القائمة المحسنة مثل طلب إلجراء عملية إعادة ا

ا إلى مداخالت المجتمع ومناقشاتنا، توصلت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  32 إلى أن األحكام الواردة في  ICANN                                                                                     استناد 
مجتمع  مسئولة نحو أصحاب المصلحة لديها وكذلك ICANNالداخلية يجب تعزيزها وتحسينها لتقدم ضمانات أكبر بأن  ICANNالئحة 

 اإلنترنت العالمي. 

 

  

 على وجه الخصوص لما يلي: ICANNوقد توصلت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  33

  أن بيان مهامICANN  يحتاج لتوضيح فيما يتعلق بنطاق صالحيات سياساتICANN. 

  أن النص الوارد في اللوائح الداخلية الذي يوضح كيف يجب أن تطبقICANN وهرية يعتبر ضعيف ا ويتيح لصانعي قيمها الج                                
 ممارسة حرية تصرف مبالغ فيها. ICANNالقرار في 

 .أن اللوائح الداخلية الحالية ال تعكس العناصر األساسية لتأكيد االلتزامات 

                                            

 .2003الداخلية الحالية عام  ICANNتم اعتماد النص ذي الصلة في لوائح  1
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  أن مجلس اإلدارة يجب أن يكون لديه فقط التزام محدود نحو تغيير أحكام المساءلة الرئيسية هذه في لوائحICANN .الداخلية 

وااللتزامات والقيم الجوهرية،  ICANNالمعنية بتغيير جوانب مهمة  ICANNتوصيات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  34
والقدرة الالزمة للمؤسسة  ICANNهي لتناول أوجه القصور المبينة أعاله. وقد ناقشت المجموعة كيفية موازنة احتياجات الحد من مهمة 

 البيئة المتغيرة. من أجل ضبط 

 

 بيان المهمة 35
 

 

  

، )اللوائح الداخلية، ICANNبالتغييرات التالية على "بيان مهمة"  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  36
 (:1، القسم 1 المادة

  توضيح أن  مهمة               ICANN يل اآلمن مان التشغفيما يتعلق بالتسمية مقصورة على تنسيق وضع وتنفيذ السياسات الموضوعة لض
 . DNS                                                                            والتي تعتبر ضرورية  بصورة معقولة لتسهيل انفتاح وقابلية تشغيل وسالسة واستقرار  DNSوالمستقر لنظام 

  توضيح مهمةICANN .فيما يتعلق بالترقيم ومنافذ البروتوكول والمعلمات ونظام خادم اسم الجذر لنظام اسم النطاق 

  توضيح أن  مهمة               ICANN ظيم الخدمات التي تستخدم ال تتضمن تنDNS  أو تنظيم المحتوى الذي تتضمنه هذه الخدمات أو
 تقدمه.

  توضيح أن سلطاتICANN  معدودة"، بمعنى أن أي شيء ال تنص عليه اللوائح الداخلية يقع خارج نطاق سلطة"ICANN . 

o  مالحظة: ال يعني هذا أن سلطاتICANN  ا                                                                ال يمكن أن تتطور، ولكنه يضمن، مع ذلك، أن أي تغيير سيكون متعمد 
                         ومدعوم ا من قبل المجتمع.
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 القيم الجوهرية 37
 

 

  

، )اللوائح الداخلية ICANNبالتغييرات التالية على "القيم الجوهرية" في  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  38
 (:3والقسم  2والمادة  2والقسم  1والمادة 

  .تقسيم أحكام القيم الجوهرية الحالية إلى التزامات وقيم جوهرية 

o  دمج التزامICANN  في اللوائح "للعمل على تحقيق فائدة لمجتمع اإلنترنت ككل، وتنفيذ أنشطته بما يتفق مع القانون
 افسة" للوائح الداخلية. الساري والقانون الدولي والمعاهدات السارية عبر عمليات متاحة وشفافة تتيح المن

o  مالحظة: هذه االلتزامات مدرجة اآلن في عقد تأسيسICANN. 

 .وتتضمن التزامات  تحديد بعض القيم الجوهرية كالتزاماتICANN  القيم األساسية لتشغيلها حيث يتمث ل القصد منها في تطبيقها                                                        
                      على نحو  متسق وشامل. 

 االلتزام بما يلي: ICANNوتتضمن التزامات 

o لحفاظ على وتحسين االستقرار والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من اDNS 
 واإلنترنت؛

o  تحديد أنشطتها بهؤالء الموجودين ضمن مهمةICANN التي تتطلب أو تستفيد بصورة كبيرة من التنسيق العالمي؛ 

o وشاملة؛ توظيف إجراءات أصحاب مصلحة متعددين متاحة وشفافة 

o .تطبيق السياسات بصورة متسقة وحيادية وموضوعية ونزيهة، بدون إخراج أي طرف بسبب التمييز العنصري 

 :تعديل القيم الجوهرية المتبقية بصورة صغيرة لما يلي 

o عكس األحكام المختلفة في تأكيد االلتزامات، مثل الفعالية والكفاءة التشغيلية والمسئولية المالية؛ 

o  .أضف إلى ذلك التزام بتجنب االستيالء 

 

 اختبار التوازن أو التسوية 39

بتعديل نص "التوازن" في اللوائح الداخلية لتوضيح طريقة حدوث هذا  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  40
 التوازن أو التسوية. على وجه الخصوص:

 

                                                                                                                     كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية ي قص د منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن من الظروف. وتعكس االلتزامات الميثاق األساسي 
 .ICANN                                                                                     مع مجتمع اإلنترنت العالمي، ويتمث ل الغرض منها في تطبيقها على نحو متسق وشامل على أنشطة  ICANNلهيئة 

القيم الجوهرية، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جديد، يجوز أن تعتمد على العديد من  والطريقة المعينة التي تنطبق بها



  5التوصية رقم  - 05الملحق 

 

 8 2016فبراير  19

العوامل التي ال يمكن توقعها أو احتسابها بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحيث يكون الوالء األمثل لجميع القيم الجوهرية بشكل متزامن 
الجوهرية مع أخرى، ربما تكون تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة، فيجب أمر غير ممكن. في أي موقف تجب فيه تسوية إحدى القيم 
المحددة من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى  ICANNأن يحقق التوازن هدف مصلحة عامة مهم في إطار مهمة 

  إلى أعلى.

 

 اللوائح الداخلية األساسية. 41

بأن يتم اعتماد بيان المهام وااللتزامات والقيم الجوهرية بعد المراجعة  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  42
 : اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس(.3كلوائح داخلية أساسية. )انظر التوصية رقم 

 

 المهمة المقترحة وااللتزامات والقيم الجوهرية 43
 المهمة

( في ضمان التشغيل المستقر واآلمن لنظم المعرفات الفريدة لإلنترنت ICANN                               نترنت لألرقام واألسماء الم خصصة )تتمثل مهمة هيئة اإل 44
                                                                    كما هو مبين أدناه. وتحديدا ، هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة:

في  ICANN                               في إطار هذا الدور، يتمث ل نطاق  ( وتخصيصها.DNSتنسق توزيع األسماء في منطقة الجذر بنظام اسم النطاق ) .1
 تنسيق وضع السياسات وتنفيذها:

a. ( التي يعد القرار الموح د أو الم نس ق ضروري ا فيها بشكل معقول، وذلك لتسهيل انفتاح نظام أسماء النطاقات                                                                                                     DNS )
                                                           وإمكانية تشغيله تشغيال  بيني ا وسالسته وأمانه و/أو استقراره؛

b. الل إحدى عمليات أصحاب المصلحة المتعددين يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى والتي التي يتم وضعها من خ
                                                                             يتمث ل الغرض منها في ضمان التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء اإلنترنت المميزة.

  تسهيل التنسيق في تشغيل نظام خادم اسم الجذر لنظام اسم النطاق وتطويره. .2
(. في هذا الدور، تقدم AS( وأرقام النظام المستقل )IPمستوى من بروتوكول اإلنترنت )تنسق تخصيص وتعيين أعلى  .3

ICANN  خدمات التسجيل والوصول المتاح لسجالت العدد اإلجمالي كما يتطلبه فريق عمل هندسة اإلنترنت وسجالت اإلنترنت
جتمع المتضرر على النحو المتفق عليه مع اإلقليمية وتسهل وضع سياسات تسجيل العدد اإلجمالي ذات الصلة عن طريق الم

 سجالت اإلنترنت اإلقليمية.

منافذ فيما يتعلق ب -تتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة لنشر السجالت األساسية الالزمة لعمل شبكة اإلنترنت. في هذا الدور  .4
اح للسجالت في النطاق العام في توفير خدمات التسجيل والوصول المت ICANNيتمثل نطاق  -البروتوكول والمعلمات 

 المطلوب من قبل هيئات وضع بروتوكول اإلنترنت.

                                                                       أن تتصرف بدقة وفقا  لمهمتها، وبحسب االقتضاء المعقول فقط لتحقيق مهمتها.  ICANNعلى  45

 مة.توفره هذه الخدأن تفرض تنظيم الخدمات التي تستخدم معرفات اإلنترنت الفريدة أو المحتوى الذي تنفذه أو  ICANNال يجوز لهيئة  46

مع  -( PICsبما في ذلك التزامات المصلحة العامة ) -القدرة على التفاوض، وإبرام االتفاقيات وإنفاذها  ICANNينبغي أن يكون لهيئة  47
 األطراف المتعاقدة في خدمة تعزيز مهمتها.

هذه، رغبت مجموعة عمل عبر المجتمع  عند صياغة نص اللوائح الداخلية المقترحة لتعكس بيان المهمة مالحظة لصائغي النص: 48
CCWG :في أن يقوم صائغي بوضع المالحظات التالية 

من األخذ بعين االعتبار استخدام أسماء النطاقات كمعرفات في  ICANNالنهي عن تنظيم "محتوى" ال يهدف إلى منع سياسات  .1
 مختلف اللغات الطبيعية.

وإلى اتفاقية اعتماد أمين السجل )أو ما  4إلى اتفاقية السجل والمواصفات  1المقصود من فهم القضايا المحددة في المواصفات  .2
                                           وقد تم إدراج مقارنة جنب ا إلى جنب مع صياغة  .ICANNيسمى بـ "سياسات طارئة إلزامية"( أن تكون ضمن نطاق مهمة 

ا في نهاية هذا   الملحق.                                                                         السياسات الطارئة اإللزامية في االتفاقيات المعنية لتكون مرجع 

لتجنب الشك فقط، يجب إعفاء نصوص اتفاقيات السجل القائمة واتفاقيات اعتماد أمين السجل )بما في ذلك التزامات المصلحة  .3
الجديد التي  gTLDالجديد التي لم يتم التوقيع عليها حتى اآلن للمتقدمين في جولة برنامج  gTLDالعامة واتفاقيات سجل برنامج 

الداخلية أو  ICANN                                                                          ى الحد الذي يجوز فيه اعتبار تلك الشروط واألحكام خالف ا لذلك انتهاك ا للوائح ( إل2013بدأت في عام 
ما م وهذا يعني أن األطراف التي أبرمت/تبرم العقود القائمة هدفت )وتهدف( االلتزام بتلك االتفاقيات. تتجاوز نطاق مهمتها.

على نموذج تجديد/تبديل اتفاقية التسجيل أو  ICANNالقبيل وبعد موافقة يعني أنه حتى تاريخ انتهاء صالحية أي عقد من هذا 
                                                                                                               اتفاقية اعتماد أمين السجل، ال يجوز ألي من األطراف المتعاقدة وال أي شخص آخر أن تكون لديه القدرة على رفع قضية مدعي ا 
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ال تعدل حق أي من األطراف المتعاقدة في  أن أي حكم من أحكام هذه االتفاقيات في ظاهره يتجاوز حدود السلطة. ومع ذلك، فهي
                                                                                                         الطعن في تفسير الطرف اآلخر لتلك النصوص. ولم تقم بتعديل حق أي شخص أو كيان تضرر مادي ا )على النحو المحدد في 

طريق                                                                   الداخلية أو التراخي فيها بما يمثل انتهاك ا لها وذلك لطلب تعويض عن  ICANNالالئحة الداخلية( من خالل العمل بلوائح 
 .ICANNالهيئة المستقلة للمراجعة. ولم تقم بتعديل نطاق مهمة 

أن صائغي الالئحة الداخلية قد يحتاجون إلى تعديل أحكام عقد  ICANNوتتوقع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  .4
 التأسيس لتتماشى مع اللوائح التي تمت مراجعتها.

 

 . االلتزامات والقيم الجوهرية2البند  49

 ICANNوتعكس تلك االلتزامات وتحترم قيم  ICANNفي أثناء أداء مهمتها بصورة تتوافق مع التزامات  ICANNتتصرف س 50
 الجوهرية وكالهما مبين أدناه.

 

 االلتزامات 51

العمل بطريقة تتفق مع لوائحها الداخلية لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن طريق تنفيذ أنشطتها بما يتفق مع  ICANNيجب على  .1
مبادئ القانون الدولي ذات الصلة واالتفاقيات الدولية المعمول بها والقانون المحلي، إلى الدرجة المناسبة والمتسقة مع تلك المواد 
ولوائحها الداخلية، من خالل عمليات مفتوحة وشفافة تساعد على التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق المرتبطة باإلنترنت. 

 كما يلي: ICANNيجب أن يكون إجراء وعلى وجه الخصوص، 

الحفاظ على حيادتها واإلدارة الخالية من األحكام لنظام اسم النطاق، واالستقرار التشغيلي والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل  .2
 واإلنترنت وتحسينها؛ DNSالشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من 

 مالي والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل للتشغيل؛على مستوى إج DNSالحفاظ على أهلية وقدرة تنسيق  .3

على تلك األمور التي تقع  ICANNاحترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي يتيحها اإلنترنت من خالل قصر أنشطة  .4
                                                  وتتطلب تنسيق ا عالمي ا أو تستفيد منه بدرجة كبيرة؛ ICANNضمن نطاق مهمة 

وشفافة وشاملة فيما يخص وضع سياسات ألصحاب المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى يقودها القطاع  توظيف عمليات متاحة .5
الخاص، بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية، والمستخدمين النهائيين 

( تسعى للحصول 1أو السلطات العامة ومن شأن هذه العمليات أن )واألخذ بعين االعتبار مشورة السياسة العامة من الحكومات 
ا إلى نصيحة 2في جميع الحاالت، و) ICANNعلى مساهمات من الجمهور الذي تستفيد منه                                              ( تدعم القرارات المدروسة استناد 

ا يمكن أن تساعد في عملية وضع السياسات؛3الخبراء، و)                                                                        ( تضمن أن هذه الجهات األكثر تأثر 

اتخاذ القرارات من خالل تطبيق السياسات الموثقة بصورة متسقة ومحايدة وموضوعية ونزيهة بنزاهة وعدالة بدون استبعاد أي  .6
 طرف محدد لمعاملة مستقلة تمييزية؛ 

 . ICANN                                                                                                     استمرار تحمل المسئولية نحو مجتمع اإلنترنت من خالل اآلليات المحددة في اللوائح الداخلية التي تحس ن فعالية  .7

 

 القيم الجوهرية 52

ا القرارات واإلجراءات الخاصة بالهيئة: ICANNخالل ممارسة هيئة  53                                                                                     مهمتها، يجب أن ترشد القيم الجوهرية التالية أيض 

ألقصى حد ممكن ومناسب، ينبغي تفويض مهام التنسيق أو االعتراف بدور سياسة الكيانات المسؤولة األخرى التي تعكس  .1
 .ICANNوأدوار كل من الجهات الداخلية وجهات الخبراء الخارجية في مصالح األطراف المتضررة، 

السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع  .2
ين بالتدرج من األدنى السياسات واتخاذ القرار ودعمها وذلك لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعدد

م للتأكد من المصلحة العامة الشاملة وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.                                                                                                    فاألعلى ت ستخد 

للعمل على تحسين ثقة العميل  DNS                                                                               حيثما كان ذلك ممكن ا ومناسب ا، توفير الدعم والمساندة لبيئة تنافسية صحية في سوق  .3
ا عل  ى آليات السوق.                         واختياره وذلك اعتماد 
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تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة على النحو  .4
 المحدد من خالل عملية وضع السياسات الشاملة ألصحاب المصلحة المتعددة والتي يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى.

لية، مع العمل بصورة مسئولة من الناحية المالية وبسرعة تناسب احتياجات مجتمع اإلنترنت التشغيل بكفاءة وفعا .أ
 العالمي.

ومع بقائها مرتبطة بالقطاع الخاص إال أنه يجب االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة العامة،  .5
لمجتمع الفني واألوساط األكاديمية والمستخدمين النهائيين واألخذ بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني وا

 بعين االعتبار مشورة السياسة العامة من الحكومات أو السلطات العامة.

 السعي لتحقيق توازن معقول بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة. .6

 

ممكن من الظروف. وتعكس االلتزامات الميثاق األساسي لهيئة                                                                       كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية ي قص د منها التطبيق في أوسع نطاق  54
ICANN  مع مجتمع اإلنترنت العالمي، ويتمث ل الغرض منها في تطبيقها على نحو متسق وشامل على أنشطة                                                                                     ICANN.  

امل لى العديد من العووالطريقة المعينة التي تنطبق بها القيم الجوهرية، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جديد، يجوز أن تعتمد ع 55
التي ال يمكن توقعها أو احتسابها بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحيث يكون الوالء األمثل لجميع القيم الجوهرية بشكل متزامن أمر غير 

 ممكن. 

ن هدف قق التوازفي أي موقف تجب فيه تسوية إحدى القيم الجوهرية مع أخرى، ربما تكون تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة، فيجب أن يح 56
 المحددة من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى إلى أعلى. ICANNمصلحة عامة مهم في إطار مهمة 

 " 1. تغييرات من "مقترح المسودة الثالثة لتوصيات مسار العمل 4

 

 النهائيوالمقترح  الثالثمقارنة بيان المهمة في اللوائح الداخلية الحالية ومقترح المسودة  57

 اللوائح الداخلية الحالية 58

 

 الثالثةمسودة التوصيات  59

رات تغيي األحمر)يبين النص الظاهر باللون 
 من اللوائح الداخلية الحالية(

 المقترح النهائية 60

 األحمر)يبين النص الظاهر باللون 
 (الثالثتغييرات من مقترح المسودة 

تتمثل مهمة شركة اإلنترنت لألرقام  61
"( ICANN           الم خصصة )"واألسماء 
 -على المستوى اإلجمالي  -في تنسيق 

                                 أنظمة اإلنترنت العالمية للمعر فات 
الفريدة وبالتحديد لضمان استقرار 

وأمان تشغيل أنظمة المعرفات الفريدة 
لإلنترنت. بشكل خاص، فإن 

ICANN: 

 

تتمثل مهمة شركة اإلنترنت لألرقام  62
"( ICANN                   واألسماء الم خصصة )"

على المستوى اإلجمالي،  تنسيق،في 
فات  أنظمة اإلنترنت العالمية للمعر 

لضمان استقرار  الفريدة وبالتحديد
وأمان تشغيل أنظمة المعرفات الفريدة 

 ،تحديدا   كما هو موضح أدناه.لإلنترنت 
 تتولى:  ICANNفإن  وبشكل خاص،

 

تتمثل مهمة هيئة اإلنترنت لألرقام  63
"( ICANN                   واألسماء الم خصصة )"

مان التشغيل المستقر واآلمن في ض
لنظم المعرفات الفريدة لإلنترنت كما 

                                      هو مبين أدناه. وتحديدا ، هيئة اإلنترنت 
                          لألرقام واألسماء الم خصصة: 

 

. تعمل على تنسيق التخصيص 1 64
والتعيين للمجموعات الثالث للمعرفات 

 الفريدة لإلنترنت، وهي:

. تعمل على تنسيق التخصيص 1 65
عات الثالث للمعرفات والتعيين للمجمو

ملحوظة: تم  الفريدة لإلنترنت، وهي:
تعديل هذا النص وتوزيعه على وظائف 

 أنظر أدناه محددة.

 

أ. ]تنسيق التخصيص والتعيين لـ[  66
                                   أسماء النطاق )بما يشكل نظاما  يشار 

 "(؛DNS"(إليه باسم 

 

ي األسماء فتنسق توزيع وتخصيص  .1 67
منطقة الجذر بنظام اسم النطاق 

"(DNS.)"  في إطار هذا الدور، تتمث ل

. تنسق توزيع األسماء في منطقة 1 70
"( DNSالجذر بنظام اسم النطاق )"

هذا الدور،  في إطار وتخصيصها.
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في تنسيق وضع وتنفيذ  ICANNمهمة  
 السياسات:

ق  68 د أو الم نس  التي يعد القرار الموح 
ا فيها بشكل معقول، وذلك  ضروري 
لتسهيل انفتاح نظام أسماء النطاقات 

(DNS  و/أو إمكانية تشغيله تشغيال )
ا و/أو سالسته و/أو أمانه و/أو  بيني 

 استقراره؛

 

التي يتم وضعها من خالل إحدى  69
عمليات أصحاب المصلحة المتعددين 
ويكون التدرج فيها من األدنى لألعلى 

ويتمث ل الغرض منها في ضمان 
التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء 

 اإلنترنت المميزة.

 

في تنسيق وضع  ICANN            يتمث ل نطاق 
 وتنفيذ السياسات:

                                    التي يعد القرار الموح د أو الم نس ق  71
                              ضروري ا فيها بشكل معقول، وذلك 
لتسهيل انفتاح نظام أسماء النطاقات 

(DNS وإمكانية تشغيله تشغيال  بيني ا )                                
 وسالسته وأمانه و/أو استقراره؛

التي يتم وضعها من خالل إحدى  72
عمليات أصحاب المصلحة المتعددين 
يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى 
                                والتي يتمث ل الغرض منها في ضمان 

التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء 
 اإلنترنت المميزة.

 

. تنسيق تشغيل وتطوير نظام خادم 2 73
 .DNSاسم الجذر لـ 

 

تنسق تشغيل نظام خادم اسم الجذر  .2 74
في هذا الدور، يجب  وتطوره. DNSلـ 

]عن طريق  ICANNتقديم مهمة 
 مشغلي خادم الجذر[.

. تسهيل التنسيق في تشغيل نظام خادم 2 75
 اسم الجذر لنظام اسم النطاق وتطويره.
في هذا الدور، يجب تقديم مهمة هيئة 

                                اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة 
]عن طريق اللجنة االستشارية لنظام 

 خادم الجذر[.

نسيق التخصيص والتعيين ل[ ب. ]ت 76
"( IPعناوين بروتوكول اإلنترنت )"

 "(ASوأرقام النظام المستقل )"

 

أعلى . تنسق تخصيص وتعيين 3 77
من بروتوكول اإلنترنت  مستوى

"(IP وأرقام النظام المستقل )"
"(AS .)" تكون مهمةICANN  هي

المحددة في اتفاقية تفاهم منظمة دعم 
 .RIRالعناوين بينها وسجالت 

 

. تنسق تخصيص وتعيين أعلى 3 78
مستوى من بروتوكول اإلنترنت 

"(IP وأرقام النظام المستقل )"
"(AS .)" يتم توضيح مهمةICANN 

في مذكرة تفاهم منظمة دعم العناوين 
وسجالت اإلنترنت  ICANNبين 

 ICANNفي هذا الدور، تقدم اإلقليمية.
خدمات التسجيل والوصول المتاح 

الي كما يتطلبه لسجالت العدد اإلجم
فريق عمل هندسة اإلنترنت وسجالت 

اإلنترنت اإلقليمية وتسهل وضع 
سياسات تسجيل العدد اإلجمالي ذات 
الصلة عن طريق المجتمع المتضرر 
على النحو المتفق عليه مع سجالت 

 اإلنترنت اإلقليمية.

 

ج. ]تنسيق التخصيص والتعيين لـ[ منفذ  79
 البروتوكول وأرقام المعلمات.

تتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة  .4 80
لنشر السجالت األساسية الالزمة لعمل 

فيما  -في هذا الدور  شبكة اإلنترنت.
 -يتعلق بمنافذ البروتوكول والمعلمات 

توفير في  ICANNتتمثل مهمة 
خدمات التسجيل والوصول المتاح 

للسجالت في النطاق العام المطلوب من 

. تتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة 4 81
لنشر السجالت األساسية الالزمة لعمل 

فيما  -في هذا الدور  شبكة اإلنترنت.
 -يتعلق بمنافذ البروتوكول والمعلمات 

في توفير  ICANNيتمثل نطاق 
خدمات التسجيل والوصول المتاح 

العام المطلوب من  للسجالت في النطاق
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، نترنتقبل هيئات وضع بروتوكول اإل
 مثل مجموعة مهام هندسة اإلنترنت.

 

قبل هيئات وضع بروتوكول اإلنترنت، 
 مثل مجموعة مهام هندسة اإلنترنت.

 

. تنسيق وضع السياسات المتعلقة بهذه 3 82
الوظائف التقنية بصورة منطقية 

 ومناسبة.

 

. تنسيق وضع السياسات المتعلقة بهذه 3 83
الوظائف التقنية بصورة منطقية 

وتم مالحظة: تم حذف المقدمة ومناسبة.
توزيع ما تبقى من النص كما هو مبين 

 .أعاله

 

أن تتصرف بدقة وفقا   ICANNعلى  84 
لمهمتها، وبحسب االقتضاء المعقول 

 . فقط لتحقيق مهمتها

 

أن تفرض  ICANNال يجوز لهيئة  85
تنظيم الخدمات )على سبيل المثال، أي 

عملية برمجية تقبل االتصاالت من 
اإلنترنت( التي تستخدم معرفات 

اإلنترنت الفريدة أو المحتوى الذي تنفذه 
 أو توفره هذه الخدمة.

 

القدرة  ICANNينبغي أن يكون لهيئة  86
على التفاوض، وإبرام االتفاقيات 

دة في وإنفاذها مع األطراف المتعاق
 خدمة تعزيز مهمتها.

 

 

 

                    أن تتصرف بدقة وفقا   ICANNعلى  87
لمهمتها، وبحسب االقتضاء المعقول 

 فقط لتحقيق مهمتها. 

 

أن تفرض  ICANNال يجوز لهيئة  88
)على سبيل المثال، أي تنظيم الخدمات 

عملية برمجية تقبل االتصاالت من 
التي تستخدم معرفات  اإلنترنت(

ه محتوى الذي تنفذاإلنترنت الفريدة أو ال
 أو توفره هذه الخدمة.

 

القدرة  ICANNينبغي أن يكون لهيئة  89
على التفاوض، وإبرام االتفاقيات 

بما في ذلك التزامات  -وإنفاذها 
مع  ("PICs"المصلحة العامة )

األطراف المتعاقدة في خدمة تعزيز 
 مهمتها.
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 الداخلية الحالية ومقترح المسودة الثالث والمقترح النهائيمقارنة مشروحة للوائح  االلتزامات والقيم الجوهرية 90

 

 اللوائح الداخلية الحالية 91

 

  الثالثةمسودة التوصيات  92

إلى  األحمر)يشير النص الظاهر باللون  93
 تغييرات من اللوائح الداخلية الحالية(

 المقترح النهائية 94

إلى  األحمر)يشير النص الظاهر باللون  95
 ة الثالث(تغييرات من مقترح المسود

 القيم األساسية .2البند  96

 

لمهمتها  ICANNوخالل ممارسة  97
يجب على المبادئ األساسية التالية 

أن تكون مرشدة لقراراتها 
 وإجراءاتها الخاصة بها:

 االلتزامات والقيم الجوهرية  .2البند  98

أثناء أداء مهمتها،  ICANNستتصرف  99
يجب أن ترشد القيم الجوهرية التالية 

بصورة تتوافق مع  ،واإلجراءاتالقرارات 
وتعكس تلك االلتزامات  ICANNالتزامات 

الجوهرية وكالهما  ICANNوتحترم قيم 
 مبين أدناه.

 االلتزامات والقيم الجوهرية  .2البند  100

في أثناء أداء مهمتها  ICANNستتصرف  101
 ICANNبصورة تتوافق مع التزامات 

وتعكس تلك االلتزامات وتحترم قيم 
ICANN .الجوهرية وكالهما مبين أدناه 

 االلتزامات 102 

لمهمتها يجب  ICANNوخالل ممارسة  .1 103
عليها العمل بطريقة تتفق مع لوائحها 

الداخلية لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن 
طريق تنفيذ أنشطتها بما يتفق مع مبادئ 
القانون الدولي ذات الصلة واالتفاقيات 

محلي، ومن الدولية المعمول بها والقانون ال
خالل عمليات مفتوحة وشفافة تساعد على 
التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق 

وعلى وجه  المرتبطة باإلنترنت.
الخصوص، يجب أن يكون إجراء 

ICANN  :كما يلي 

 االلتزامات 104

العمل بطريقة تتفق مع  ICANNيجب على  105
لوائحها الداخلية لمنفعة مجتمع اإلنترنت 

يذ أنشطتها بما يتفق مع ككل، عن طريق تنف
مبادئ القانون الدولي ذات الصلة 

واالتفاقيات الدولية المعمول بها والقانون 
المحلي، إلى الدرجة المناسبة والمتسقة مع 
تلك المواد ولوائحها الداخلية، من خالل 

عمليات مفتوحة وشفافة تساعد على 
التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق 

ترنت. وعلى وجه المرتبطة باإلن
الخصوص، يجب أن يكون إجراء 

ICANN :كما يلي 

. المحافظة على استقرار تشغيل 1 106
اإلنترنت ومصداقيتها وأمنها 

                                وإمكانية تشغيلها عالمي ا وتعزيز 
 ذلك.

حيادتها واإلدارة الخالية من الحفاظ على  .2 107
، واالستقرار األحكام لنظام اسم النطاق

التشغيلي والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل 
 DNSالشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من 

 واإلنترنت وتحسينها؛ 

 التشغيال إدارة الحفاظ على حيادتها و .1 108
لخالي من األحكام لنظام اسم النطاق، 

واالستقرار التشغيلي والموثوقية واألمان 
وقابلية التشغيل الشاملة والسالسة واالنفتاح 

 واإلنترنت وتحسينها؛ DNSلكل من 

 DNSالحفاظ على أهلية وقدرة تنسيق  .3 109 
على مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ 
 على وجود إنترنت فردي قابل للتشغيل؛ 

 DNSالحفاظ على أهلية وقدرة تنسيق  .2 110
على مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ 
 على وجود إنترنت فردي قابل للتشغيل؛

. احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق 2 111
المعلومات التي يوفرها اإلنترنت 

من خالل قصر 
على تلك األمور  ICANN أنشطة

التي تقع ضمن نطاق 
والتي تتطلب  ICANN مهمة
                                 يق ا عالمي ا أو تستفيد منه بدرجة تنس

 كبيرة.

احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق  .4 112
المعلومات التي يوفرها اإلنترنت من خالل 

على تلك األمور  ICANNقصر أنشطة 
 ICANNالتي تقع ضمن نطاق مهمة 

                                           وتتطلب تنسيق ا عالمي ا أو تستفيد منه بدرجة 
 كبيرة؛

 

ق احترام اإلبداع واالبتكار وتدف .3 113
المعلومات التي يوفرها اإلنترنت من خالل 

على تلك األمور  ICANNقصر أنشطة 
 ICANNالتي تقع ضمن نطاق مهمة 

                                           وتتطلب تنسيق ا عالمي ا أو تستفيد منه بدرجة 
 كبيرة؛

 

                            . تبن ي آليات مفتوحة وشفافة 7 114
لوضع السياسات والتي تعمل على 

( تعزيز القرارات المدروسة 1)
إلى استشارات الخبراء                جيدا  استنادا  

 وشفافة وشاملةتوظيف عمليات متاحة  .5 115
فيما يخص وضع سياسات ألصحاب 
يقودها المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى 

القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات 

توظيف عمليات متاحة وشفافة وشاملة  .4 116
فيما يخص وضع سياسات ألصحاب 

المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى يقودها 
القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات 
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( ضمان مساعدة هذه الكيانات 2و )
                               والهيئات األكثر تأثرا  في عملية 

 وضع السياسة.

لمدني صاحبة المصلحة والمجتمع ا
والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية، 

والمستخدمين النهائيين واألخذ بعين االعتبار 
مشورة السياسة العامة من الحكومات أو 

السلطات العامة ومن شأن هذه العمليات أن 
( تسعى للحصول على مساهمات من 1)

في  ICANNالجمهور الذي تستفيد منه 
 ( تدعم القرارات2، و)جميع الحاالت

ا إلى نصيحة الخبراء،                                       المدروسة استناد 
ا 3و)                                   ( تضمن أن هذه الجهات األكثر تأثر 

 يمكن أن تساعد في عملية وضع السياسات؛

 

صاحبة المصلحة والمجتمع المدني 
والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية، 

والمستخدمين النهائيين واألخذ بعين االعتبار 
لعامة من الحكومات أو مشورة السياسة ا

السلطات العامة ومن شأن هذه العمليات أن 
( تسعى للحصول على مساهمات من 1)

في  ICANNالجمهور الذي تستفيد منه 
( تدعم القرارات 2جميع الحاالت، و)

ا إلى نصيحة الخبراء،                                       المدروسة استناد 
ا 3و)                                   ( تضمن أن هذه الجهات األكثر تأثر 

 ضع السياسات؛يمكن أن تساعد في عملية و

 

. اتخاذ القرارات من خالل تطبيق 8 117
                            سياسات م وث قة بصورة محايدة 
وموضوعية، بقدر من التكامل 

 والنزاهة.

. عدم 3، القسم 2)من المادة  118
 التمييز في المعاملة(

معاييرها أو  ICANNلن تطبق  119
سياساتها أو إجراءاتها أو ممارستها 
بطريقة تفتقر إلى العدالة، كما لن 

                            طرف ا بمعاملة مختلفة، ما لم  تخص
ر ذلك بسبب وجيه ومبرر،                             يبر 

 كتشجيع المنافسة الفعالة.

اتخاذ القرارات من خالل تطبيق  .6 120
السياسات الموثقة بصورة متسقة ومحايدة 

دون  ،بنزاهة وعدالةوموضوعية ونزيهة 
استبعاد أي طرف محدد لمعاملة مستقلة 

  تمييزية؛

 

 

 

ل تطبيق اتخاذ القرارات من خال .5 121
السياسات الموثقة بصورة متسقة ومحايدة 
وموضوعية ونزيهة بنزاهة وعدالة بدون 
استبعاد أي طرف محدد لمعاملة مستقلة 

 تمييزية؛ 

 

. استمرار المسؤولية نحو 10 122
                               مجتمع اإلنترنت عبر آليات ت عز ز 

 .ICANNمن فعالية 

استمرار تحمل المسئولية نحو مجتمع  .7 123
اإلنترنت من خالل اآلليات المحددة في 

                                   اللوائح الداخلية التي تحس ن فعالية 
ICANN . 

 

استمرار تحمل المسئولية نحو مجتمع  .6 124
اإلنترنت من خالل اآلليات المحددة في 

                                   اللوائح الداخلية التي تحس ن فعالية 
ICANN . 

 

 والقيم الجوهرية 125 

 

 الجوهريةوالقيم  126

 

مهمتها،  ICANNخالل ممارسة هيئة  .1 127 
ا                                            يجب أن ترشد المبادئ األساسية التالية أيض 

 القرارات واإلجراءات الخاصة بالهيئة:

 

مهمتها، يجب  ICANNخالل ممارسة هيئة  128
ا                                        أن ترشد المبادئ األساسية التالية أيض 
 القرارات واإلجراءات الخاصة بالهيئة:

 

مناسب، . ألقصى حد ممكن و3 129
ينبغي تفويض مهام التنسيق أو 
االعتراف بدور سياسة الكيانات 
المسؤولة األخرى التي تعكس 
 مصالح األطراف المتضررة.

ينبغي  . ألقصى حد ممكن ومناسب،2 130
تفويض مهام التنسيق أو االعتراف بالدور 

سياسة الكيانات المسؤولة األخرى التي 
وأدوار  ،تعكس مصالح األطراف المتضررة

كل من الجهات الداخلية وجهات الخبراء 
  ؛ICANNالخارجية في 

. ألقصى حد ممكن ومناسب، ينبغي 1 131
تفويض مهام التنسيق أو االعتراف بدور 
سياسة الكيانات المسؤولة األخرى التي 

تعكس مصالح األطراف المتضررة، وأدوار 
كل من الجهات الداخلية وجهات الخبراء 

 .ICANNالخارجية في 

. طلب مشاركة واسعة ومدروسة 4 132
ودعمها مما يعكس التنوع الوظيفي 
والجغرافي والثقافي لإلنترنت على 

السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة  .3 133
التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي 
والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات 

السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة  .2 134
الوظيفي والجغرافي التي تعكس التنوع 

والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات 
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كافة مستويات تطوير السياسة 
 واتخاذ القرار.

وذلك ت واتخاذ القرار ودعمها وضع السياسا
لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب 

المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى 
م للتأكد من المصلحة العامة  فاألعلى ت ستخد 

الشاملة وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة 
  ؛للمساءلة وشفافة

 

وضع السياسات واتخاذ القرار ودعمها وذلك 
لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب 

المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى 
م للتأكد من المصلحة العامة                                           فاألعلى ت ستخد 

الشاملة وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة 
 افة. للمساءلة وشف

 

. تشجيع بيئة تنافسية والعمل على 5 135
ا على آليات السوق                                 دعمها اعتماد 

                             متى كان ذلك ممكن ا ومناسب ا.

. توفير الدعم والمساندة لبيئة تنافسية 4 136
تعمل على تحسين  DNSصحية في سوق 

ا على                                        ثقة العميل واختياره وذلك اعتماد 
 آليات السوق؛ 

 

ا .3 137 ا ومناسب  توفير  ،حيثما كان ذلك ممكن 
الدعم والمساندة لبيئة تنافسية صحية في 

للعمل على تحسين ثقة العميل  DNSسوق 
ا على آليات السوق.                                         واختياره وذلك اعتماد 

. تقديم المنافسة وتعزيزها في 6 138
تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر 

إمكانية الممارسة وتحقيق االستفادة 
 للمصلحة العامة.

تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل  .5 139
أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة 

على وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة 
النحو المحدد من خالل عملية وضع 
السياسات الشاملة ألصحاب المصلحة 

المتعددة والتي يكون التدرج فيها من األدنى 
  ؛لألعلى

 

 جيلتقديم المنافسة وتعزيزها في تس .4 140
أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة 

وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة على 
النحو المحدد من خالل عملية وضع 
السياسات الشاملة ألصحاب المصلحة 

ن التدرج فيها من األدنى المتعددة والتي يكو
 لألعلى.

 

. العمل بسرعة تناسب احتياجات 9 141
اإلنترنت كجزء من عملية اتخاذ 

قرار والحصول على آراء ال
وتعليقات مستنيرة من هذه الهيئات 

 المتضررة.

 مع العملالتشغيل بكفاءة وفعالية،  .6 142
بصورة مسئولة من الناحية المالية وبسرعة 

اإلنترنت مجتمع تناسب احتياجات 
كجزء من عملية اتخاذ القرار العالمي

والحصول على آراء وتعليقات مستنيرة من 
 ضررة.هذه الهيئات المت

 

التشغيل بكفاءة وفعالية، مع العمل  .5 143
بصورة مسئولة من الناحية المالية وبسرعة 
تكون مناسبة الحتياجات مجتمع اإلنترنت 

 العالمي.

 

. مع بقائها مرتبطة بالقطاع 11 144
الخاص، إال إنه يجب االعتراف 
بأن الحكومات والسلطات العامة 

هي المسؤولة عن السياسة العامة، 
بعين االعتبار توصيات واألخذ 

 الحكومات أو الهيئات العامة.

ومع بقائها مرتبطة بالقطاع الخاص إال  .7 145
أنه يجب االعتراف بأن الحكومات 

والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة 
بما في ذلك الشركات صاحبة العامة، 

المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني 
 دمين النهائيينواألوساط األكاديمية والمستخ

واألخذ بعين االعتبار مشورة السياسة العامة 
 من الحكومات أو السلطات العامة. 

 

ومع بقائها مرتبطة بالقطاع الخاص إال  .6 146
أنه يجب االعتراف بأن الحكومات 

والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة 
العامة، بما في ذلك الشركات صاحبة 

المجتمع الفني المصلحة والمجتمع المدني و
واألوساط األكاديمية والمستخدمين النهائيين 
واألخذ بعين االعتبار مشورة السياسة العامة 

 من الحكومات أو السلطات العامة. 

 

السعي لتحقيق توازن معقول بين مصالح  .8 147 
 مختلف أصحاب المصلحة. 

 

السعي لتحقيق توازن معقول بين مصالح  .7 148
 مختلف أصحاب المصلحة. 

 

وقد تم التعبير عن هذه القيم  149
األساسية بمصطلحات عامة بحيث 
توفر إرشادات مفيدة ومرتبطة على 
 أوسع نطاق ممكن من الظروف. 

وقد تم التعبير عن هذه القيم األساسية 
ة بحيث توفر إرشادات مفيدة بمصطلحات عام
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 هذه التوصية. اختبارات اإلجهاد ذات الصلة ب5

  االستجابة لمشورة رسمية من اللجان االستشارية )مثل اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار(17اختبار إجهاد رقم : 

  التنفيذ/ العقود(23اختبار إجهاد رقم( : 

 

 

 

 

 

 

 

ألنها لم تعرف بعد بشكل واضح،  150
فإن الطريقة المحددة التي تنطبق 
بها بشكل فردي أو جماعي على 

الحالة الجديدة سوف تعتمد 
امل بالضرورة على عدد من العو

التي يتعذر تنفيذها كاملة أو سردها 
وألنها تعتبر بيانات مبادئ خالل 

األشياء العملية فإن الحاالت سوف 
تنشأ بشكل أساسي من اإلخالص 
الكامل لكافة المبادئ األحد عشر 

 بالتزامن مع بعضهما قدر اإلمكان. 

 

وسوف يمارس أي كيان تابع لـ  151
ICANN  ممن يقوم بتقديم توصية
قرار تحكيمه وذلك لتحديد  أو اتخاذ

أي المبادئ األساسية األكثر مالءمة 
وكيفية تطبيقها على الحاالت 

الخاصة للقضية في متناول اليد 
وللتوصل إلى التوازن المناسب 
والذي يمكن الدفاع عنه بين القيم 

المتنافسة متى ما اقتضت 
 الضرورة.

ومرتبطة على أوسع نطاق ممكن من 
 الظروف. 

كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية  152
د منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن                                        ي قص 
من الظروف. وتعكس االلتزامات الميثاق 

مع مجتمع  ICANNاألساسي لهيئة 
                                       اإلنترنت العالمي، ويتمث ل الغرض منها في 

ى نحو متسق وشامل على أنشطة تطبيقها عل
ICANN.  

فإن ، وألنها ليست تقادميه بشكل ضيق 153
الطريقة المعينة النطباقها، بشكل فردي أو 

سوف تعتمد  جماعي، على كل موقف جديد،
تعتمد على العديد من العوامل  قدبالضرورة

وألنها  التي ال يمكن توقعها أو احتسابها.
ر فقد تظه، بيانات مبدأ وليست ممارسة

مواقف حيث يكون الوالء التام لجميع القيم 
ا غير ممكن ا.                                          الجوهرية بشكل متزامن أمر 

 

 ICANNوسوف يمارس أي كيان تابع لـ  154
ممن يقوم بتقديم توصية أو اتخاذ قرار 

تحكيمه وذلك لتحديد أي المبادئ األساسية 
األكثر مالءمة وكيفية تطبيقها على الحاالت 
الخاصة للقضية في متناول اليد وللتوصل 
إلى التوازن المناسب والذي يمكن الدفاع 
عنه بين القيم المتنافسة متى ما اقتضت 

تسوية  في أي موقف يجب فيهالضرورة. 
أحد القيم الجوهرية مع أخرى، ربما تكون 
تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة، يجب أن 

يحقق التوازن مصلحة عامة مستهدفة مهمة 
المحددة من خالل  ICANNفي إطار مهمة 

عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى 
  إلى أعلى.

 

 

 

كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية  155
د م نها التطبيق في أوسع نطاق ممكن         ي قص 

من الظروف. وتعكس االلتزامات الميثاق 
مع مجتمع  ICANNاألساسي لهيئة 

                                       اإلنترنت العالمي، ويتمث ل الغرض منها في 
تطبيقها على نحو متسق وشامل على أنشطة 

ICANN.  

 

والطريقة المعينة التي تنطبق بها القيم  156
الجوهرية، بشكل فردي أو جماعي، على 

موقف جديد، يجوز أن تعتمد على العديد كل 
من العوامل التي ال يمكن توقعها أو 

احتسابها بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحيث 
يكون الوالء األمثل لجميع القيم الجوهرية 

 بشكل متزامن أمر غير ممكن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

في أي موقف يجب فيه تسوية أحد القيم  157
الجوهرية مع أخرى، ربما تكون تلك القيمة 

قيمة جوهرية منافسة، يجب أن يحقق 
التوازن مصلحة عامة مستهدفة مهمة في 

المحددة من خالل  ICANNإطار مهمة 
عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى 

  إلى أعلى.
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التفاقية اعتماد أمين  Specificaiton 4وثيقة البند 
 (2013السجل )

 التفاقية السجل Specificaiton 1وثيقة البند 
 الجديدة( gTLD)برامج 

 سياسات الموافقة باإلجماع.

. "سياسات الموافقة باإلجماع" هي تلك السياسات التي 1.1
( عمال باإلجراءات المنصوص عليها في 1وضعت )

الداخلية واإلجراءات القانونية  ICANNلوائح 
( تغطي تلك المواضيع المدرجة في القسم 2الواجبة، و)

يمكن أن تتم مراجعة عملية  من هذه الوثيقة. 1.2
وضع سياسة اإلجماع واإلجراء المنصوص عليه في 

                                   الداخلية من حين آلخر، وفق ا للعملية  ICANNلوائح 
 المنصوص عليها بهذا الشأن.

 

صمم سياسات الموافقة باإلجماع واإلجراءات يجب أن ت .1.2
إلى أقصى حد ممكن  -التي يتم إعدادها للحصول على 

توافق في اآلراء من أصحاب المصلحة على  -
يجب أن تنتمي  اإلنترنت، بما في ذلك أمناء السجل.

 سياسات الموافقة باإلجماع إلى نطاق أو أكثر مما يلي:

منسق ضروري  . القضايا التي قرار موحد أو1.2.1
من أجل تسهيل التشغيل البيني، واألمن و/أو 

خدمات أمين السجل، استقرار شبكة اإلنترنت، 
أو نظام اسم النطاق  ،أو خدمات السجل

("DNS")؛ 

 

. المواصفات الوظيفية واألداء لتقديم خدمات 1.2.2
 أمين السجل )والسجل(؛

 

 

 

 

يذ ف. سياسات أمين السجل الالزمة بشكل معقول لتن2.3
سياسات الموافقة باإلجماع المتعلقة بسجل 

gTLD ؛ 

 

. تسوية المنازعات المتعلقة بتسجيل أسماء 1.2.4
النطاقات )في مقابل استخدام أسماء نطاق مثل 

ولكن بما في ذلك الحاالت التي يتعين  ،هذه
على تلك السياسات أن تضع في اعتبارها 

 أو  ؛(استخدام أسماء النطاق

لمفروضة على الملكية المتبادلة من . القيود ا1.2.5
مشغلي السجل وأمناء السجل أو الموزعين 

واللوائح والقيود فيما يتعلق بعمليات التسجيل 
وأمين السجل واستخدام بيانات التسجيل وأمين 

 سياسات الموافقة باإلجماع.

ي تلك السياسات التي "سياسات الموافقة باإلجماع" ه .1.1
                                  ( عمال  باإلجراءات المنصوص عليها في 1وضعت )

الداخلية واإلجراءات القانونية  ICANNلوائح 
( تغطي تلك المواضيع المدرجة في 2الواجبة، و )

يجوز مراجعة عملية  من هذه المواصفة. 1.2القسم 
تطوير سياسة اإلجماع واإلجراء المنصوص عليه في 

                     ن آلخر، وفق ا للعملية من حي ICANNلوائح 
 المنصوص عليها بهذا الشأن.

 

يتم إعداد سياسات الموافقة باإلجماع واإلجراءات التي  .1.2
                                              يتم تطويرها وفق ا لذلك، لتحقيق إجماع من أصحاب 

المصلحة على اإلنترنت، إلى أقصى حد ممكن، بما في 
يجب أن ترتبط سياسات الموافقة  .gTLDذلك مشغلي 

 أكثر مما يلي:باإلجماع بنطاق أو 

                                            المشاكل التي يعد القرار المنتظم أو الم نس ق  1.2.1
                                        ضروري ا فيها بشكل معقول؛ لتسهيل إمكانية 
تشغيل و/أو أمان و/أو استقرار اإلنترنت أو 

 ؛("DNS")نظام أسماء النطاقات 

 

المواصفات الوظيفية واألداء لتقديم خدمات  1.2.2
 مشغل السجل؛

 

أمان واستقرار قاعدة بيانات السجل لنطاق  1.2.3
TLD؛ 

 

سياسات السجل الضرورية بشكل معقول لتنفيذ  1.2.4
سياسات الموافقة باإلجماع المتعلقة بعمليات 

 تشغيل السجل أو أمناء السجل؛

 

حل النزاعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات  1.2.5
)فيما يتعارض مع استخدام أسماء النطاقات 

 هذه( أو

 

 

لمفروضة على الملكية المشتركة القيود ا 1.2.6
لمشغلي السجالت وأمناء السجالت أو موزعي 

أمناء السجالت واللوائح والقيود فيما يتعلق 
بعمليات التسجيل والتسجيل ودمج استخدام 
بيانات التسجيل وأمين السجل في حالة عدم 
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السجل في حالة انضمام مشغل سجل وأمين 
 سجل أو موزع.

 

 القسم. وتشمل هذه الفئات من المسائل المشار إليها في 1.3
 ، سبيل المثال ال الحصر:1.2

 TLD. مبادئ تخصيص األسماء المسجلة في 1.3.1
)مثل: أولوية التسجيل لمن يبادر بالحجز، 
التجديد المالئم، منح فترة تعليق بعد انتهاء 

 الصالحية(؛

. حظر المسجلين وأمناء السجل من تخزين 1.3.2
أسماء النطاقات بكميات كبيرة أو المضاربة 

 فيها؛

، التي قد TLD. حجز األسماء المسجلة في 1.3.3
تكون غير مسجلة من األصل، أو التي ال يتم 
تجديدها ألسباب تتعلق مباشرة بأحد ما يلي: 

( منع إرباك المستخدمين أو تضليلهم، أو 1)
اإلدارة الفنية  (3( الملكية الفكرية، أو )2)

أو اإلنترنت  DNSلنظام أسماء النطاقات 
 فظ على األسماء من التسجيل(.)مثل، وضع تح

بشأن                                        . المحافظة على المعلومات دقيقة ومحدث ة 1.3.4
والحصول  األسماء المسجلة وخوادم األسماء

 عليها؛

. القيام بإجراءات لمنع عرقلة عمليات تسجيل 1.3.5
أسماء النطاقات التي ترجع لتعليق أو إنهاء 

                                        عمليات التشغيل بواسطة م شغل سجل أو أمين 
سجل؛ بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بتوزيع 

بين أمناء السجل المستمرين في المسؤولية 
عن  TLDاألسماء المسجلة التي ترعاها 

 فقدان أمين السجل.طريق اعتماد 

. نقل بيانات التسجيل فور تغيير في أمين 1.3.6
 السجل الذي يرعى اسم مسجل أو أكثر.

 

. إضافة إلى قيود أخرى خاصة بسياسة الموافقة 1.4
 باإلجماع، يجب على سياسة الموافقة باإلجماع أال:

 . تصف أو تحدد أسعار الخدمات أمين السجل؛1.4.1

 

 

المفروضة على السياسات المؤقتة . تعدل القيود 1.4.2
 )المحددة أدناه( أو سياسات الموافقة باإلجماع؛

 

اتفاقية اعتماد أمين  . تعدل األحكام الواردة في1.4.3
السجل فيما يتعلق بشروط أو أحكام لتجديد أو 
إنهاء أو تعديل اتفاقية اعتماد أمين السجل أو 

وجود مشغل السجل وأمين السجل أو موزع 
 ألمين السجل. 

 

ن المسائل المشار إليها في القسم وتشمل هذه الفئات م .1.3
 من هذه المواصفة؛ على سبيل المثال ال الحصر: 1.2

 TLDمبادئ تخصيص األسماء المسجلة في  1.3.1
)مثل: أولوية التسجيل لمن يبادر بالحجز، 
التجديد المالئم، منح فترة تعليق بعد انتهاء 

 الصالحية(؛

                                       وحظر مزودي االمتداد والم سجلين من تخزين  1.3.2
طاقات بكميات كبيرة أو المضاربة أسماء الن

 فيها؛

، التي قد TLDوحجز األسماء المسجلة في  1.3.3
تكون غير مسجلة من األصل، أو التي ال يتم 
تجديدها ألسباب تتعلق مباشرة بأحد ما يلي: 

( منع إرباك المستخدمين أو تضليلهم، أو 1)
( اإلدارة الفنية 3( الملكية الفكرية، أو )2)

أو اإلنترنت  DNSات لنظام أسماء النطاق
 )مثل، وضع تحفظ على األسماء من التسجيل(

بشأن                                      المحافظة على المعلومات دقيقة ومحدث ة  1.3.4
 والحصول عليها؛  تسجيالت اسم النطاق

 

القيام بإجراءات لمنع عرقلة عمليات تسجيل  1.3.5
أسماء النطاقات التي ترجع لتعليق أو إنهاء 

                                        عمليات التشغيل بواسطة م شغل سجل أو أمين 
سجل؛ بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بتعيين 

عن تشغيل أسماء نطاقات مسجلة في المسؤولية 
TLD .الذي تأثر بهذا التعليق أو اإلنهاء 

 

 

 

 

 

ى قيود أخرى خاصة بسياسات الموافقة إضافة إل .1.4
 باإلجماع، يجب على سياسات الموافقة باإلجماع أال:

ا  1.4.1 ا لخدمات السجل، أو تضع حدود                                        تضع سعر 
 له؛

تعمل على تعديل بنود أو شروط تجديد أو إنهاء  1.4.2
 اتفاقية السجل، أو؛

تعمل على تعديل القيود المفروضة على  1.4.3
سياسات  السياسات المؤقتة )المحددة أدناه( أو

 الموافقة باإلجماع؛
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الرسوم التي يدفعها أمين السجل إلى 
ICANN؛ 

لئال تنطبق المعايير  ICANN. تعدل التزامات 1.4.4
والسياسات واإلجراءات والممارسات بشكل 
غير مبرر أو دون مساواة ولن تختص أي 
مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معين 

بطريقة صريحة  وواضح وتمارس مسؤولياتها
 وشفافة.

 

 

بالرسوم تعمل على تعديل الشروط المتعلقة  1.4.4
، ICANNالتي يدفعها م شغل السجل لصالح 

 أو والمبي نة في اتفاقية السجل

 
 

 

لضمان  ICANNتعمل على تعديل التزامات  1.4.5
والتصرف  المعاملة العادلة لمشغلي السجالت

 بطريقة صريحة وشفافة.
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إعادة التأكید على التزام ھیئة  6التوصیة رقم  - 06الملحق 
على  ICANNاإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

 احترام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا أثناء تنفذ مھمتھا

 خالصة. 1
بشكل مكثف من طرف مساءلة مجموعة عمل عبر المجتمع  ICANNتمت مناقشة موضوع وضع االلتزام بحقوق اإلنسان في لوائح  01

CCWG . 
بحقوق اإلنسان ستصبح موضع تساؤل عند  ICANNالمشورة القانونیة حول ما إذا كانت االلتزامات المحددة لـ  CCWGابتغت مساءلة  02

الخاصة  ICANN. وتم التوصل إلى أنھ لن یكون ھناك تأثیٌر كبیٌر على التزامات NTIAو ICANNبین  IANAإنھاء عقد وظائف 
في لوائح  یجب أن یدرج إلى أن االلتزام بحقوق اإلنسان CCWGبحقوق اإلنسان عند إنھاء العقد. ومع ذلك، فقد توصلت مساءلة 

ICANN  ُبغیة االمتثال لمعاییرNTIA .للحفاظ على انفتاح اإلنترنت 
الموجودة مسبقا،  ICANNمسودة حقوق اإلنسان المقترحة ھذه، ستعید التأكید، ضمن نطاقھا ومھمتھا المركزین، على التزامات  03

 باحترام حقوق اإلنسان. ICANNوستوضح التزام 
ودة القانون ، إلى منع توسع المھام أو "زحف المھام"، وبموجب مس2تھدف التعدیالت المضافة على مسودة الالئحة منذ المسودة  04

  .باحترامھا لحقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا، "ضمن قیمھا األساسیة" ICANNالمقترحة، تلتزم 
 باتخاذ إجراءات لتعزیز الالئحة. ICANN، وال أيَّ التزام لـ ICANNالمسودة المقترحة ال تفرض أيَّ واجب لإلنفاذ من طرف  05
مكن أن تتم على أساس ھذه الالئحة حتى یتم وضع إطار تفسیر لحقوق اإلنسان ی IRPیوضح مشروع القانون المقترح أن تحدیات  06

)FOI-HR باإلضافة إلى ذلك، فھي توضح أن (2) واعتمادھا كجزء من أنشطة سیر األعمال .FOI-HR سوف تتطلب نفس العملیة (
 ).2(كما ھو متفق لجمیع توصیات سیر العمل  1لتوصیات سیر العمل 

 ICANN، من أجل التفعیل التام اللتزام 2العدید من مجاالت العمل في مسار العمل  CCWGلقد حددت مساءلة باإلضافة إلى ذلك،  07
 بحقوق اإلنسان. 

 

 CCWGتوصیات مساءلة . 2
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 ، أھدافُھا:1إدراج الئحة في توصیات مسار العمل  •
 

 طلوب من قبل القانون المعمول بھ.باحترام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا كما ھو م ICANN"ضمن قیمھا األساسیة، تلتزم 
للرد أو النظر في أي شكوى أو طلب أو مطالبة تسعى إلنفاذ حقوق اإلنسان من  ICANNھذا القانون ال ینشئ أيَّ إلزام إضافي لـ

) من قبل FOI-HR( إطار عمل التفسیر لحقوق اإلنسان ضع) یتم و1. لن یدخل حكم ھذه الالئحة حیز التنفیذ حتى (ICANNقبل 
CCWG- اعتماد 2(بما في ذلك موافقة المنظمات المھنیة) و( 2المساءلة كتوصیة إجماع في سیر العمل (FOI-HR  من قبل

 ."1باستخدام نفس العملیة والمعاییر التي التزم باستخدامھا للنظر في توصیات مسار العمل  ICANNمجلس 
 

o ة: ستتم مراجعة مسودة القانون المقترح ھذه بواسطة كل من محامي مالحظCCWG- المساءلة والقسم القانوني لدى
ICANN  ثم تقدیمھ إلىCCWG-.المساءلة العتماد قبل تقدیم إلى المجلس للموافقة علیھ 

 : 2إدراج ما یلي في أنشطة مسار العمل  •
o  وضعFOI-HR .للوائح حقوق اإلنسان 
o تبار أیا من االتفاقیات المحددة لحقوق اإلنسان أو غیرھا من المعاھدات التي یتعین على األخذ بعین االعICANN 

 استخدامھا لتفسیر الالئحة الداخلیة الخاصة بحقوق اإلنسان وتنفیذھا.
o  التي تحتاجھا ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  -إن وجدت  -األخذ بعین االعتبار السیاسات واألطرICANN 

 للتطویر أو التحسین للوفاء بالتزامھا تجاه حقوق اإلنسان
o  النظر في الكیفیة التي یجب أن ُتناقش وُتصاغ بھا أطر العمل الجدیدة ھذه، تمشیا مع عملیات وبروتوكوالتICANN 

 الحالیة، لضمان إشراك واسع ألصحاب المصلحة في العملیة.
o لداخلیة، إن ُوجد، على اعتبار األخذ بعین االعتبار تأثیر ھذه الالئحة اICANN  للمشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة

 ).GACالحكومیة (
o  األخذ بعین االعتبار مدى تأثیر ھذه الالئحة على كیفیة تنفیذ عملیاتICANN.في حال وجوده ، 
o  األخذ بعین االعتبار كیف سیتفاعل تفسیر وتنفیذ ھذه الالئحة مع سیاسات وإجراءاتICANN .الحالیة والمستقبلیة 

 

 توضیح تفصیلي للتوصیات. 3
تحلیالً من مستشارھا القانوني حول ما إذا كانت  CCWGوكجزء من المناقشة حول إدراج الئحة خاصة بحقوق اإلنسان، ابتغت مساءلة  08

. NTIAو ICANNبین  IANAبحقوق اإلنسان ستصبح موضع تساؤل عند إنھاء عقد وظائف  ICANNااللتزامات المحددة لـ 
 والمعاییر األساسیة ھي كالتالي: 

للدول القومیة فقط، التزامات مباشرة بحقوق اإلنسان بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، فمؤسسات القطاع الخاص مطالبة  •
 باالمتثال لجمیع القوانین المعمول بھا، بما في ذلك القوانین المتعلقة بحقوق اإلنسان.

 1الخاصة بحقوق اإلنسان عند إنھاء العقد. ICANNولن یكون ھناك تأثیٌر كبیٌر على التزامات  •

ُبغیة االمتثال لمعاییر  ICANNفي لوائح  یجب أن یدرج إلى أن االلتزام بحقوق اإلنسان CCWGومع ذلك، فقد توصلت مساءلة  09
NTIA  .للحفاظ على انفتاح اإلنترنت. وتشمل ھذه المعاییر حریة التعبیر وحریة تدفق المعلومات 

ال ینبغي أن یؤدي إلى توسیع مھمة أو  ICANNأن إضافة التزام بحقوق اإلنسان إلى لوائح  CCWGوعالوة على ذلك، أكدت مساءلة  10
ن تلتزم باحترام حقوق اإلنسان في نطاق مھمتھا المحدود، فإن یجب أ ICANN. وفي حین أن ھناك اتفاقا عاما على أن ICANNنطاق 

 أي نوع من أنواع اإلنفاذ الخارجي أو النشاط التنظیمي، خارٌج كلیا عن النطاق. 

                                            
ھنا:  2015یولیو  29انظر مذكرة  1

NN%20%20Human%20Rights%20https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Memo_%20%20%20ICA
Obligations.pdf?version=1&modificationDate=1438504619000&api=v2 ویمكن االطالع على جمیع الوثائق القانونیة األخرى على .

https://community.icann.org/x/OiQnAw . 

https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Memo_%20%20%20ICANN%20%20Human%20Rights%20Obligations.pdf?version=1&modificationDate=1438504619000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Memo_%20%20%20ICANN%20%20Human%20Rights%20Obligations.pdf?version=1&modificationDate=1438504619000&api=v2
https://community.icann.org/x/OiQnAw


 

 6التوصیة رقم  - 06الملحق 

 

 3 2016فبرایر  19

أي محاولة الستفراد أي حق معین من حقوق اإلنسان (مثل"حریة التعبیر" مثال) في المسودة المقترحة على  CCWGترفض مساءلة  11
 .عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةیمكن ذكر أو تنفیذ أو التشدید على حقوق اإلنسان بشكل انتقائي، فھي أساس أنھ ال 

المساءلة بعین االعتبار التعلیقات المتلقاة أثناء الفترة الثالثة من التعلیق العام، والتي كانت عموما في صالح إضافة لغة -CCWGتأخذ  12
 .ICANNاستثناءات قلیلة والتي تضمنت في مجلس حقوق اإلنسان مع وجود 

لمعالجة مخاوفھا على وجھ التحدید من خالل النقاش والحوار في ثالث مكالمات  ICANNالمساءلة مع مجلس إدارة -CCWGشاركت  13
اوف التي نشأت المساءلة المخ-CCWGوالمستشارین القانونیین لمجموعة  ICANNعامة. باإلضافة إلى ذلك، ناقش الفریق القانوني لـ

التي نشأت على أساس مزاعم حقوق اإلنسان  IRPبشأن إمكانیة وجود عدد كبیر من تحدیات  ICANNمن قبل القسم القانوني لدى 
 والمشاكل التي یمكن أن یؤدي إلیھا ذلك بدون وجود إطار عمل تفسیر لتنفیذ حكم الالئحة المقترح بشكل صحیح.

ویة بناء على اقتراح من قبل مستشارھا القانوني، والتي یعتقد أنھا عالجت ھذه المخاوف. المساءلة نص تس-CCWGوضعت مجموعة  14
العواقب غیر المقصودة أن ھذا النص التوافقي لم یعالج المخاوف لكنھ لم یقدم أي أمثلة محددة عن قلقھ بشأن  ICANNذكر مجلس 
 المزعومة.

ة، والذي یعبر عن موقف وسط، ویشتمل على التزام باحترام حقوق اإلنسان استجاب المجلس للتغییرات المقترحة لنص مسودة الالئح 15
 المساءلة.-CCWG، والذي قبلتھ ICANNضمن القیم األساسیة لـ

 ICANNالحالیة ضمن قیمھا األساسیة، وتوضح التزام  ICANNمسودة حقوق اإلنسان المقترحة ھذه، ستعید التأكید على التزامات  16
 باحترام حقوق اإلنسان.

، إلى منع توسع المھام أو "زحف المھام"، وبموجب مسودة القانون 2تھدف التعدیالت المضافة على مسودة الالئحة منذ المسودة  17
 باحترامھا لحقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا، "ضمن قیمھا األساسیة." ICANNالمقترحة، تلتزم 

 باتخاذ إجراءات لتعزیز الالئحة. ICANN، وال أيَّ التزام لـ ICANNالمسودة المقترحة ال تفرض أيَّ واجب لإلنفاذ من طرف  18
یمكن أن تتم على أساس ھذه الالئحة حتى یتم وضع إطار تفسیر لحقوق اإلنسان  IRPیوضح مشروع القانون المقترح أن تحدیات  19

)FOI-HR باإلضافة إلى ذلك، فھي توضح أن (2) واعتمادھا كجزء من أنشطة سیر األعمال .FOI-HR(  سوف تتطلب نفس العملیة
 ).2(كما ھو متفق لجمیع توصیات سیر العمل  1لتوصیات سیر العمل 

ل بشكل تام التزام 2العدید من مجاالت العمل في مسار العمل  CCWGوباإلضافة إلى ذلك، فقد حددت مساءلة  20 ، والتي من شأنھا أن ُتَفعِّ
ICANN فسیر بحقوق اإلنسان، بما في ذلك تطویر إطار عمل للتFOI-HR. 

 

 مسودة الئحة حقوق اإلنسان 21
 المساءلة مسودة الالئحة المقترحة التالیة للنظر فیھا:-CCWGوردا على التعلیقات العامة الواردة في مقترح المسودة الثالثة، یقدم  22

 
ھذا  لقانون المعمول بھ.طلوب من قبل اباحترام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا كما ھو م ICANN"ضمن قیمھا األساسیة، تلتزم  23

للرد أو النظر في أي شكوى أو طلب أو مطالبة تسعى إلنفاذ حقوق اإلنسان من قبل  ICANNالقانون ال ینشئ أيَّ إلزام إضافي لـ
ICANN) ( إطار عمل التفسیر لحقوق اإلنسان ) یتم وضع1. لن یدخل حكم ھذه الالئحة حیز التنفیذ حتىFOI-HR من قبل (
CCWG- اعتماد 2(بما في ذلك موافقة المنظمات المھنیة) و( 2المساءلة كتوصیة إجماع في سیر العمل (FOI-HR  من قبل مجلس
ICANN  1باستخدام نفس العملیة والمعاییر التي التزم باستخدامھا للنظر في توصیات مسار العمل". 

 

 تفعیل االلتزام باحترام حقوق اإلنسان 24
. لن تدخل مسودة الالئحة 1أن یتم اعتماد الئحة كجزء من مسار العمل  CCWG، تتطلب مساءلة 2العمل  ولضمان تنفیذ أنشطة مسار 25

 .FOI-HRحتى یتم اعتماد  1المقترحة قید التنفیذ كجزء من سیر األعمال 
 ICANNام اللتزام ، من أجل التفعیل الت2العدید من مجاالت العمل التي أوصت بإدراجھا في مسار العمل  CCWGلقد حددت مساءلة  26

على موضوعات المساءلة والذي یمكن أن یمتد من أجلھ اإلطار الزمني الخاص بتطویر الحلول  2بحقوق اإلنسان. یركز مسار العمل 
 .IANAوالتنفیذ الكامل، امتدادا یتجاوز انتقال إشراف 
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27  

 
 

 ھي:  2األنشطة ذات الصلة بحقوق اإلنسان التي ینبغي تناولھا في مسار العمل  28

 للوائح. FOI-HRوضع  •

استخدامھا  ICANNاألخذ بعین االعتبار أیا من االتفاقیات المحددة لحقوق اإلنسان أو غیرھا من المعاھدات التي یتعین على  •
 لتفسیر الالئحة الداخلیة وتنفیذھا.

 ICANNالتي تحتاجھا ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  -إن وجدت  -ر السیاسات واألطر األخذ بعین االعتبا •
 للتطویر أو التحسین للوفاء بالتزامھا تجاه حقوق اإلنسان.

 الحالیة، ICANNالنظر في الكیفیة التي یجب أن ُتناقش وُتصاغ بھا أطر العمل الجدیدة ھذه، تمشیا مع عملیات وبروتوكوالت  •
 لضمان إشراك واسع ألصحاب المصلحة في العملیة.

للمشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة  ICANNاألخذ بعین االعتبار تأثیر ھذه الالئحة الداخلیة، إن ُوجد، على اعتبار  •
 .GACالحكومیة 

) من قبل HR-FOI(بمجرد وضع  ICANNاألخذ بعین االعتبار، كیف ستؤثر ھذه الالئحة، إن وجدت، على عملیات  •
CCWG- (بما في ذلك موافقة المنظمات المھنیة) واعتماد  2المساءلة كتوصیة إجماع في سیر العملHR-FOI  من قبل

 .1ا للنظر في توصیات مسار العمل نفس العملیة والمعاییر التي التزم باستخدامھباستخدام  ICANNمجلس 

 الحالیة والمستقبلیة. ICANNلالئحة مع سیاسات وإجراءات األخذ بعین االعتبار كیف سیتفاعل تفسیر وتنفیذ ھذه ا •

 

 

 ' 1المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل 'التغییرات من . 4
أثناء الفترة الثالثة من التعلیق العام، والتي كانت عموما في صالح إضافة لغة  المساءلة بعین االعتبار التعلیقات المتلقاة-CCWGتأخذ  •

 .ICANNحقوق اإلنسان مع وجود استثناءات قلیلة والتي تضمنت في مجلس 
لمعالجة مخاوفھا على وجھ التحدید من خالل النقاش والحوار في ثالث  ICANNالمساءلة مع مجلس إدارة -CCWGشاركت  •

المساءلة المخاوف -CCWGوالمستشارین القانونیین لمجموعة  ICANNباإلضافة إلى ذلك، ناقش الفریق القانوني لـمكالمات عامة. 
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التي نشأت على أساس مزاعم  IRPبشأن إمكانیة وجود عدد كبیر من تحدیات  ICANNالتي نشأت من قبل القسم القانوني لدى 
 ك بدون وجود إطار عمل تفسیر لتنفیذ حكم الالئحة المقترح بشكل صحیح.حقوق اإلنسان والمشاكل التي یمكن أن یؤدي إلیھا ذل

ي یعتقد أنھا عالجت ھذه المساءلة نص تسویة بناء على اقتراح من قبل مستشارھا القانوني، والت-CCWGوضعت مجموعة  •
دة عن قلقھ بشأن العواقب غیر أن ھذا النص التوافقي لم یعالج المخاوف لكنھ لم یقدم أي أمثلة محد ICANNذكر مجلس  المخاوف.

 المقصودة المزعومة.
للتغییرات المقترحة لنص مسودة الالئحة، والذي یعبر عن موقف وسط، ویشتمل على التزام باحترام حقوق  ICANNاستجاب مجلس  •

 المساءلة.-CCWG، والذي قبلتھ ICANNاإلنسان ضمن القیم األساسیة لـ
 

 التوصیة اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه. 5
 ال یوجد •

 
 

 ؟CWGكیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف . 6
 ال یوجد •

 
 

 ؟NTIAكیف یعالج ھذا معاییر . 7
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 29

 ال یوجد •
 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  30

 ال یوجد  •

 .IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  31

 العالمیین لدیھم توقعاٌت تتعلق بحقوق اإلنسان. إن تنفیذ ھذه التوصیات سیعالج جزئیا ھذه التوقعات. IANAالعمالء وشركاء خدمات  •
 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 32

 بلھا دور أساسي لتلبیة ھذا الطل 6التوصیة رقم   •
 

 بحل لمنظمة حكومیة أو بین الحكومات. NTIAأي مقترح یبدل دور  NTIAلن تقبل  33

 ال یوجد •
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: تعزیز عملیة المراجعة 7التوصیة رقم  – 07الملحق 
المستقلة الخاصة بھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء 

 )ICANNالُمخصصة (

 ملخص .1
نطاق المھمة التقنیة المحددة لھا وأنھا تتصرف وفق  ICANN) في ضمان عدم تجاوز IRPتمثل الغرض من عملیة المراجعة المستقلة (ی 01

 كالً من نظامھا األساسي ولوائحھا الداخلیة.
العدید من التعلیقات التي تدعو لفحص دقیق وإصالح لعملیة المراجعة المستقلة  ICANNترتب على عملیة االستشارة التي تقوم بھا  02

لعقد معیار سلوك موضوعي ولیس مجرد تقییم ما إذا كان اإلجراء قد تم اتخاذه  ICANN. وقد دعت التعلیقات ICANNالحالیة في 
 بحسن نیة أم ال. 

 ان كون عملیة المراجعة المستقلة:عدة تحسینات للعملیة، لضم ICANNلذلك اقترحت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  03

 ن المنظور االستمراري على حٍد سواء).شفافة وفعالة ویمكن الوصول إلیھا (من الناحیة المالیة وم •

 تھدف إلى تحقیق نتائج متسقة ومتماسكة من شأنھا أن تكون قدوة لألعمال المستقبلیة. •

  أیًضا اآلتي بخصوص عملیة المراجعة المستقلة: ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  04

نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم تتصرف)  أو ھي ICANNسماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي  •
بشكل ینتھك نظامھا األساسي أو لوائحھا (بما في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات المتخذة استجابًة 

 )).AC) أو لجنة استشاریة (SOلمشورة/مداخالت من أي منظمة داعمة (

) بخصوص مرحلة ما بعد االنتقال أو IANAئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (سماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي ھی •
ومتطلبات اإلشراف  ICANNھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم تتصرف) بشكل ینتھك عقدھا مع مؤسسة 

 .IANAعلى مجموعة العمل عبر المجتمع لحل المشكالت المتعلقة بوظائف التسمیة في 

 .ICANNیترتب على دعاوى أن قرارات لجنة الخبراء غیر متوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسة سماع وحل ما  •

) غیر متوافقة مع اللوائح DIDPسماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة ( •
 .ICANNالداخلیة بمؤسسة 

ن فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا في بنود التأسیس أو الالئحة سماع وحل ما یترتب على الدعاوى التي أقا • مھا المجتمع الُمَمكَّ
التكالیف المرتبطة باللجنة الدائمة فضالً عن النفقات القانونیة للمجتمع  ICANNالداخلیة. وفي مثل ھذه الحاالت، ستتحمل 

ن.  الُمَمكَّ

وضع السیاسة للمنظمات الداعمة وعملیات تفویض/إعادة تفویض نطاقات الخضوع لبعض االستثناءات المتعلقة بنتائج عملیة  •
 المستوى األعلى لرموز الدول وموارد الترقیم والبروتوكوالت والمعاییر.

 ICANNتوصیات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  .2
 شمل تعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة لتنفیذ التعدیالت المتعلقة بھذه التوصیات بخصوص عملیة المراجعة المستقلة ما یلي: ی •

o  سماع و حل ما یترتب عن دعاوى أن موظفيICANN  أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم
ا في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات المتخذة استجابة تتصرف) بشكل ینتھك نظامھا األساسي أو لوائحھا (بم

 لمشورة/مداخالت من أي لجنة استشاریة أو منظمة داعمة)
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o  سماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي مرحلة ما بعد االنتقال أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو
ومتطلبات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع لحل  ICANNلم تتصرف) بشكل ینتھك عقدھا مع مؤسسة 

 .IANAالمشكالت المتعلقة بوظائف التسمیة في 
o  سماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة الخبراء غیر متوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسةICANN. 
o معلومات الوثائقیة (سماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة سیاسة اإلفصاح عن الDIDP غیر متوافقة مع (

 .ICANNاللوائح الداخلیة بمؤسسة 
o  ن فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا في بنود التأسیس أو سماع وحل ما یترتب على الدعاوى التي أقامھا المجتمع الُمَمكَّ

 الالئحة الداخلیة.

المراجعة المستقلة لجنة قضائیة/تحكیمیة دائمة تتولى مھام المراجعة  وجود لجنة قضائیة/تحكیمیة دائمة: یجب أن یكون لدى ھیئة •
أو  ICANNوالتصرف فیما یتعلق بالشكاوى المقدمة من أفراد و/أو جھات و/أو المجتمع الذي تأثر بصورة مادیة من خالل إجراء 

 اإلغفال من جانبھا في انتھاك للنظام األساسي و/أو اللوائح الداخلیة.

o والخبراء: خبرة قانونیة كبیرة، خاصًة في القانون الدولي، والحوكمة والنظم القضائیة/تسویة  تشكیل الھیئة
 المنازعات/التحكیم الخاصة بالشركات، ضروریة. 

o  التنوع: ستكون اللغة اإلنجلیزیة لغة العمل الرئیسیة مع توفیر خدمات الترجمة لمن یطلبھا، عند اللزوم. وستتخذ جھوًدا
التنوع الثقافي واللغوي والنوعي والقانوني مع سقف طموح عدد من المحاضرین من أي منطقة واحدة (على معقولة لتحقیق 

 أساس عدد أعضاء الفریق الدائم ككل).

o :حجم الھیئة 

 :الحد األدنى ھو سبعة أعضاء. الھیئة الدائمة 

 :ثالثة أعضاء. ھیئة اتخاذ القرار 

o قلین عن مؤسسة االستقاللیة: یجب أن یكون أعضاء الھیئة مستICANN بما في ذلك المنظمات الداعمة واللجان ،
 .ICANNاالستشاریة التابعة لمؤسسة 

o ) سنوات بدون أي استبعاد سوى لسبب محدد (الفساد وإساءة 5االستدعاء: یتم إجراء التعیینات لمدة محددة في خمس (
 الفرعیة. IRPستدعاء بواسطة مجموعة استخدام المنصب ألغراض شخصیة وما إلى ذلك). سیتم إعداد عملیة اال

استھالل عملیة المراجعة المستقلة: یمكن ألي طرف متضرر بدء عملیة مراجعة مستقلة عن طریق تقدیم شكوى للجنة یدعي فیھا  •
. قد و/أو اللوائح الداخلیة أو في نطاق اختصاص عملیة المراجعة المستقلة ICANNوجود إجراء أو إغفال محدد مخالف لعقد تأسیس 

یطلق المجتمع الُمَمكَّن عملیة مراجعة مستقلة فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا المجتمع الُمَمكَّن في بنود التأسیس أو الالئحة 
 الداخلیة.

 ICANNیترتب علیھ وجود مخالفة لعقد تأسیس  ICANNالدائمة: أي شخص/ مجموعة / جھة "تتأثر مادًیا" بإجراء أو إغفال من  •
وُیعد عدم تنفیذ مجلس اإلدارة قرار المجتمع الُمَمكَّن بشكٍل  وطلب تعویض. IRPو/أو لوائحھا الداخلیة، یحق لھا رفع شكوى بموجب 

 كامل أمًرا كافًیا للتأثیر على المجتمع الُمَمكَّن بشكل مادي. 

ن الحق في  ICANNعملیة المراجعة المستقلة للمجتمع: توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  • بمنح المجتمع الُمَمكَّ
التكالیف المرتبطة  ICANNتقدیم حجج نیابًة عن المجتمع الُمَمكَّن إلى ھیئة المراجعة المستقلة. وفي مثل ھذه الحاالت، ستتحمل 

ن. باللجنة الدائمة فضالً   عن النفقات القانونیة للمجتمع الُمَمكَّ

مة على  • ر ھیئة المراجعة المستقلة، فیما یتعلق بعملیات المراجعة المستقلة المعینة، القضیة (القضایا) المقدَّ ساس أمعیار المراجعة: ُتقرِّ
ھ وقرارات ھیئة المراجعة المستقلة ولوائحھا الداخلیة في سیاق القانون الحاكم المعمول ب ICANNتفسیرھا المستقل لبنود تأسیس 

 السابقة. 

التكالیف اإلداریة  ICANNبأن تتحمل  ICANNقابلیة الوصول والتكلفة: توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •
استثناء بھ، بوتكالیف صیانة النظام (بما في ذلك رواتب أعضاء الھیئة)، بینما یتحمل كل طرف تكالیف المشورة القانونیة الخاصة 
 .ICANNالنفقات القانونیة الخاصة المتعلقة بالمجتمع الُمَمكَّن والمرتبطة بعملیة المراقبة المستقلة للمجتمع والتي تتحملھا مؤسسة 
م اللجنة الخاسر بدفع/تحویل رسوم في حاِل كاَن الطعُن أو الدفاُع تعسفًیا أو غیَر جدي. یجب أن تسعى   ICANNویمكن أن تغرِّ

ھیل الوصول، مثال، عن طریق تقدیم للمصلحة العامة للمجتمع، ومقدمي الشكاوى غیر الھادفة والشكاوى األخرى الذین قد یتم لتس
 استثناؤھم من االستفادة من العملیة في حاالت أخرى.
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تحسینات بالضرورة، بعد المراجعة كلوائح أساسیة. سوف یتطلب تنفیذ ھذه ال IRPأن یتم اعتماد  CCWGالتنفیذ: تقترح مساءلة  •
من  ICANNعمالً إضافًیا مفصالً. سیتم وضع القواعد التفصیلیة لتنفیذ عملیة المراجعة المستقلة (مثل النظام الداخلي) من قبل مجتمع 

ذه ، وھخالل مجموعة العمل عبر المجتمع (بمساعدة المحامین والخبراء المناسبین واللجنة الدائمة عند التأكید)، والتي أقرھا المجلس
الموافقة ال یمكن حجبھا بدون سبب. كما ینبغي وضع العملیات الوظیفیة التي یعمل بمقتضاھا المجتمع الُمَمكَّن، على سبیل المثال من 

ویمكن تحدیث ھذه العملیات في ضوء المزید من الخبرات من خالل  خالل مجلس رؤساء اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة
ذا لزم األمر. باإلضافة إلى ذلك، للتأكد من عمل وظائف عملیة المراجعة المستقلة على النحو المنشود، تقترح العملیة نفسھا، إ

 إخضاع عملیة المراجعة المستقلة لمراجعة المجتمع بشكل دوري. ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

للوصول إلى المعلومات/الوثائق وتطبیقھا. ُتعد حریة الوصول إلى  ICANNالشفافیة: عبر المجتمع عن مخاوف فیما یتعلق بسیاسة  •
المعلومات ذات الصلة عنصًرا أساسًیا بعملیة المراجعة المستقلة القویة، وعلى ھذا النحو، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز 

 .2تحسینات المساءلة في مسار العمل بمراجعة وتحسین سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة كجزء من  ICANNمساءلة 

 توضیح تفصیلي للتوصیات .3
العدید من التعلیقات التي تدعو لفحص دقیق وإصالح لعملیة المراجعة المستقلة  ICANNرتب على عملیة االستشارة التي تقوم بھا ت 05

لعقد معیار سلوك موضوعي ولیس مجرد تقییم ما إذا كان اإلجراء قد تم اتخاذه  ICANN. وقد دعت التعلیقات ICANNالحالیة في 
بحسن نیة أم ال. كما دعا المعلقون إلى إجراء عملیة مراجعة مستقلة ملزمة بدل عملیة استشاریة فقط، ومن الضروري أن تكون ھذه 

 العملیة: 

 لمنظور االستمراري على حٍد سواء).شفافة وفعالة ویمكن الوصول إلیھا (من الناحیة المالیة ومن ا •

 تھدف إلى تحقیق نتائج متسقة ومتماسكة من شأنھا أن تكون قدوة لألعمال المستقبلیة. •
 

 ھدف عملیة المراجعة المستقلة 06
من نطاق المھمة التقنیة المحددة لھا وأنھا تتصرف وفق كالً  ICANNیتمثل الغرض من عملیة المراجعة المستقلة في ضمان عدم تجاوز  07

 نظامھا األساسي ولوائحھا الداخلیة. وینبغي توافُر االشتراطات التالیة في عملیة المراجعة المستقلة: 

ن المجتمع واألفراد/الجھات المعنیة من منع "تسلل المھمة" وتراعي االمتثال لبنود التأسیس واللوائح من خالل عملیة مراجعة  • ُتمكِّ
 أو التي ال تتخذھا. ICANNت مغزى لإلجراءات التي تتخذھا مناسبة وخبیرة ویمكن الوصول إلیھا وذا

مسئولة أمام المجتمع واألفراد/الجھات عن اتخاذ اإلجراءات أو عدمھ والتي تقع خارج مھمتھا أو تلك التي  ICANNضمان أن  •
 تخالف بنود التأسیس أو لوائحھا الداخلیة.

والعاملین بھ والمنظمات  ICANNة إلرشاد وإخطار مجلس إدارة الحد من النزاعات من اآلن فصاعدا، عن طریق إنشاء سابق •
 الداعمة واللجان االستشاریة والمجتمع فیما یتعلق بوضع السیاسات وتنفیذھا.

سماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي مرحلة ما بعد االنتقال أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم  •
ومتطلبات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع لحل المشكالت  ICANNھا مع مؤسسة تتصرف) بشكل ینتھك عقد

 .IANAالمتعلقة بوظائف التسمیة في 

 

 دور عملیة المراجعة المستقلة 08
 یتمثل دور عملیة المراجعة المستقلة فیما یلي: 09

جلس اإلدارة (أو لم تتصرف) أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل م ICANNسماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي  •
بشكل ینتھك نظامھا األساسي أو لوائحھا (بما في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات المتخذة استجابة 

 لمشورة/مداخالت من أي لجنة استشاریة أو منظمة داعمة)

سماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي مرحلة ما بعد االنتقال أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم  •
ومتطلبات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع لحل المشكالت  ICANNتتصرف) بشكل ینتھك عقدھا مع مؤسسة 

  .IANAالمتعلقة بوظائف التسمیة في 
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o نھائي لإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع، ستبرم منظمة وفًقا للمقترح الICANN  عقًدا مع ھیئةPTI تمنح ،
ألوظائف التسمیة،  IANAبموجبھ مرحلة ما بعد االنتقال الحقوق وااللتزامات الالزمة للقیام بوظیفة مشّغل وظائف 

ومرحلة ما بعد االنتقال وتضمین اتفاقیات مستوى الخدمة  ICANNوتحدید الحقوق وااللتزامات الخاصة بـ 
 . IANAبخصوص وظائف التسمیة في 

o  تتطلب لوائح مؤسسةICANN  الداخلیة ممارسة المؤسسة لحقوقھا بموجب عقد/بیان عملICANN- مرحلة ما بعد
اللتزاماتھا  ICANNمراعاة االنتقال، لضمان تطبیق مرحلة ما بعد االنتقال التزاماتھا التعاقدیة. كما یشكل عدم 

 المادیة انتھاًكا للوائح الداخلیة وسبًبا إلجراء عملیة المراجعة المستقلة من قبل المجتمع الُمَمكَّن.

o  تنص اللوائح الداخلیة لمؤسسةICANN  على أن شكاوى خدمة مرحلة ما بعد االنتقال للعمالء المباشرین بخصوص
عن طریق الوساطة، یمكن الطعن علیھا من خالل عملیة المراجعة المستقلة،  التي لم ُتَحل IANAوظائف التسمیة في 

في الحالتین كلتاھما على النحو المنصوص علیھ في المرحلة الثانیة بالملحق األول من المقترح النھائي لإلشراف على 
 مجموعة العمل عبر المجتمع.

 ي لإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع الحظ أن المرحلة الثانیة بالملحق األول من المقترح النھائ
تتیح أیًضا لعمالء مرحلة ما بعد االنتقال المباشرین شراء "موارد قانونیة مناسبة أخرى قد تكون متوفرة". 

ل مؤسسة  اتفاقیات السجل مع مشغلي نطاق المستوى األعلى العام لتوسیع نطاق  ICANNویجب أن ُتعدِّ
على شكاوى خدمة مرحلة ما بعد االنتقال واالندماج المحتمل للتحكیم االختیاري  التحكیم المتاح فیما بعد للرد

بموجب االتفاقیات المبرمة مع سجالت نطاق المستوى األعلى العام إذا تم وضعھا من خالل العملیات 
 المناسبة أو وضع آلیة بدیلة لتسویة المنازعات.

 االنتقال تقییًما مستقالً لما إذا كان ھناك انتھاك مادي  ُتعد معاییر المراجعة الخاصة بحاالت مرحلة ما بعد
أم ال، عن طریق أي إجراء أو  ICANNاللتزامات مرحلة ما بعد االنتقال بموجب العقد المبرم مع مؤسسة 

 إغفال، سواء أدى االنتھاك المزعوم إلى إحداث ضرر مادي بالشكوى أم ال.

 .ICANNة الخبراء غیر متوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسة سماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجن •

) غیر متوافقة مع اللوائح DIDPسماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة ( •
 .ICANNالداخلیة بمؤسسة 

ن فیما ی • تعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا في بنود التأسیس أو الالئحة سماع وحل ما یترتب على الدعاوى التي أقامھا المجتمع الُمَمكَّ
 الداخلیة.

 

 لجنة دائمة 10
یجب أن یكون لدى ھیئة المراجعة المستقلة لجنة قضائیة/تحكیمیة دائمة تتولى مھام المراجعة والتصرف فیما یتعلق بالشكاوى المقدمة من  11

أو اإلغفال من جانبھا في انتھاك للنظام األساسي و/أو  ICANNخالل إجراء أفراد و/أو جھات و/أو المجتمع الذي تأثر بصورة مادیة من 
 اللوائح الداخلیة.

 

 استھالل عملیة المراجعة المستقلة  12
یمكن ألي طرف متضرر بدء عملیة مراجعة مستقلة عن طریق تقدیم شكوى للجنة یدعي فیھا وجود إجراء أو إغفال محدد مخالف لعقد  13

ئح الداخلیة أو في نطاق اختصاص عملیة المراجعة المستقلة. وقد یطلق المجتمع الُمَمكَّن عملیة مراجعة و/أو اللوا ICANNتأسیس 
 .ICANNمستقلة فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا المجتمع الُمَمكَّن في بنود التأسیس أو الالئحة الداخلیة لمؤسسة 

عة المستقلة، یمكن تنفیذ القرار من قبل رؤساء المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة عندما یقرر المجتمع الُمَمكَّن متابعة عملیة المراج 14
الذین دعموا المقترح. ویمكن أن یمثل رؤساء المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة الذین أیدوا قرار تقدیم عملیة مراجعة مستقلة 

ن الذي یؤید المقترح. ویمكن أن مجتمعیة "مجلس رؤساء" یعمل وفًقا التجاه عمل المنظمات الدا عمة واللجان االستشاریة بالمجتمع الُمَمكَّ
 یعمل مجلس الرؤساء، بأغلبیة األصوات، نیابًة عن المجتمع الُمَمكَّن بشأن اتخاذ أیة خطوات وزاریة الزمة على نحٍو معقول لتنفیذ قرار

على المھام المتعلقة بعملیة المراجعة المستقلة المجتمعیة، بما في ذلك، متابعة عملیة المراجعة المستقلة المجتمعیة والتفویض واإلشراف 
لى ععلى سبیل المثال ال الحصر، إشراك المستشار القانوني لتمثیل المجتمع الُمَمكَّن في عملیة المراجعة المستقلة المجتمعیة أو الموافقة 

 ة في المحكمة إذا لزم األمر.المذكرات القضائیة أو تنفیذ عملیة المراجعة المستقلة المجتمعی
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  لنتائج المحتملة لعملیة المراجعة المستقلةا 15
. إلى الحد ICANNینتج عن عملیة المراجعة المستقلة إعالن أن العمل/الفشل في العمل امتثل أو لم یمتثل مع نظام تأسیس و/أو لوائح  16

 . ICANNملزمة لمنظمة  IRPالمسموح بھ من قبل القانون، یجب أن تكون قرارات 

ستكون قرارات لجنة اتخاذ القرار الثالثیة األعضاء قابلة لالستئناف أمام لجنة المراجعة المستقلة الكاملة، على أساس خطأ  •
واضح من الحكم أو تطبیق معیار قانوني غیر صحیح. یمكن مراجعة المبدأ أو استكمالھ عن طریق عملیة المجموعة الفرعیة 

 جعة المستقلة، التي سوف یتم إنشاؤھا.لعملیة المرا

ُیقَصد من ھذا التوازن بین الحق المحدود في الطعن وتقیید نوع القرار المتخذ للحد من التأثیر المحتمل ألحد القرارات الرئیسیة  •
 علیھا.للھیئة على مختلف الجھات الخارجیة، وتجنب أن تغلب نتائج الھیئة على مجلس اإلدارة في مھامھ المؤتمن 

تتم موازنة الحق المحدود في االستئناف بواسطة القوى المجتمعیة السبعة وعملیة وضع السیاسات ذات الصلة والمشورة من  •
 اللجان االستشاریة، كل على النحو المنصوص علیھ في اللوائح الداخلیة.

فق مع السوابق القضائیة في معالجة قضایا یراعي أعضاء ھیئة المراجعة المستقلة القرارات السابقة األخرى للھیئة والتي تت •
 مشابھة. 

سیتوفر تدبیر مؤقت (تحفظ محتمل وزجري وتمھیدي وموافق للوضع الراھن) مقدًما، خاص بإجراءات مجلس  •
 اإلدارة/اإلدارة/الموظفین عندما تعرض شكوى كل عامل من العوامل التالیة:

o  لھ تصحیح مناسب عند اتخاذ القرار.ضرًرا ال یمكن عالجھ عند اتخاذ القرار أو ال یوجد 
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o :أًیا كان 

 .احتمال نجاح متعلق بالمزایا 

 .تساؤالت مھمة بما فیھ الكفایة تتعلق بالمزایا 

 .توازن الصعاب یمیل نحو الطرف الذي یطلب اإلغاثة 

 

 األھلیة 17
و/أو لوائحھا  ICANNد تأسیس یترتب علیھ وجود مخالفة لعق ICANNأي شخص/مجموعة/جھة "تتأثر مادًیا" بإجراء أو إغفال من  18

 الداخلیة، یحق لھا رفع شكوى بموجب عملیة المراجعة المستقلة وطلب تعویض. 
ثر أیجب علیھم القیام بذلك خالل عدد أیام محدد (ُتحدده مجموعة المراجعة المستقلة الفرعیة) بعد العلم باالنتھاك المزعوم والكیفیة التي  19

 . ICANNبھا علیھم. ویمكن للمجتمع الُمَمكَّن رفع دعوى تتضمن حقوقھ الممنوحة بموجب بنود التأسیس واللوائح الداخلیة لمؤسسة 
قرار المجتمع الُمَمكَّن بشكٍل كامل أمًرا كافًیا للتأثیر على المجتمع الُمَمكَّن بشكل مادي. وسیتم تحدید  ICANNتنفیذ مجلس إدارة  وُیعد عدم 20

اور شالقضایا المتعلقة بالضم والتدخل من قبل مجموعة المراجعة المستقلة الفرعیة، بمساعدة الخبراء واللجنة الدائمة األولیة، بناء على الت
 مع المجتمع.

 

 عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع 21
ن إلى  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  22 ن الحق في تقدیم حجج نیابًة عن المجتمع الُمَمكَّ بمنح المجتمع الُمَمكَّ

: صالحیات المجتمع الجدید ICANN : ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في4ھیئة المراجعة المستقلة (راجع التوصیة رقم 
التكالیف المرتبطة باللجنة الدائمة فضالً عن النفقات القانونیة للمجتمع الُمَمكَّن، على الرغم  ICANNالسبع). في مثل ھذه الحاالت، تتحمل 

 إساءة استخدام ھذه العملیة. من أن مجموعة المراجعة المستقلة الفرعیة قد توصي برفع دعوى أو تقدیم رسوم أخرى بالقدر الالزم لمنع

 

 استثناءات: 23
 

 ) للمنظمات الداعمةPDPاالعتراض على نتیجة (نتائج) عملیة وضع السیاسة ( 24
بغض النظر عما تقدم وبصرف النظر عن الحد األدنى المطلوب إلطالق عملیة المراجعة المستقلة المجتمعیة، ال یمكن إطالق أي عملیة  25

على نتیجة (نتائج) عملیة وضع السیاسة للمنظمة الداعمة دون دعم المنظمة الداعمة التي وافقت على مراجعة مستقلة مجتمعیة تعترض 
) من قبل CCWGتوصیات السیاسة من عملیة وضع السیاسة أو، في حالة الموافقة على نتیجة (نتائج) مجموعة العمل عبر المجتمعات (

 ي وافقت على توصیات السیاسة من مجموعة العمل عبر المجتمعات.أكثر من منظمة داعمة، دون دعم المنظمات الداعمة الت
 

 تفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز البلد 26
، وضح إشراف مجموعة العمل عبر المجتمع أن "أي آلیة لالستئناف تضعھا مجموعة العمل عبر 2015أبریل  15في خطابھ بتاریخ  27

ال یجب أن تغطي قضایا تفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز البلد حیث یتوقع تطویرھا  ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة 
 من قبل نطاق المستوى األعلى لرمز البلد من خالل العملیات المناسبة". 

موز وى األعلى لروكما طلب اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع، فسیتم استبعاد القرارات المتعلقة بتفویضات نطاقات المست 28
الدول أو إلغائھا مما ھو ساري المفعول، حتى یتم وضع آلیات استئناف ذات صلة بمجتمع نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول بالتنسیق 

 مع األطراف األخرى.
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 موارد الترقیم 29
بغي أن تكون خارج نطاق عملیة المراجعة أشارت المنظمة الداعمة للعنوان أیًضا إلى أن المنازعات المتعلقة بموارد رقم اإلنترنت ین 30

ووفًقا  .1ICANNالمستقلة، حیث إن ھناك آلیة حالیة لتسویة المنازعات موجودة بالفعل كجزء من مذكرة تفاھم المنظمة الداعمة لعنوان 
 ، سیتم استبعاد القرارات بشأن مصادر األرقام من الترشح.ASOلما طلبتھ 

 
 البروتوكوالت والمعلمات 31
) أیًضا إلى أن المنازعات المتعلقة بالبروتوكوالت والمعلمات ینبغي أن تكون خارج نطاق IABھیئة إنشاء وتطویر االنترنت (أشارت  32

/فریق عمل ھندسة ICANNعملیة المراجعة المستقلة، حیث إن ھناك آلیة حالیة لتسویة المنازعات موجودة بالفعل كجزء من مذكرة تفاھم 
 للمطلوب، سیتم استبعاد القرارات بشأن البروتوكوالت وموارد المعلمات من الترشح. . ووفًقاIANA -اإلنترنت 

 

 معیار المراجعة 33
مة على أساس تفسیرھا الم 34 ر ھیئة المراجعة المستقلة، فیما یتعلق بعملیات المراجعة المستقلة المعینة، القضیة (القضایا) المقدَّ تقل لبنود سُتقرِّ

یة في سیاق القانون الحاكم المعمول بھ وقرارات ھیئة المراجعة المستقلة السابقة. وُیعد معیار المراجعة ولوائحھا الداخل ICANNتأسیس 
و/أو ینتھك نظام تأسیس و/أو لوائح  ICANNدراسة موضوعیة بشأن ما إذا كان اإلجراء موضوع الشكوى یتجاوز نطاق مھمة 

ICANN ند القرارات على تقییم كل عضو في ھیئة المراجعة المستقلة لوقائع قضیة وقرارات ھیئة المراجعة المستقلة السابقة. وستست
 المدعي. یجوز للجنة مباشرة مراجعة جدیدة للقضیة، والعثور على نتائج للوقائع وإصدار قرارات استناًدا إلى ھذه الوقائع.

لما إذا كان ھناك انتھاك مادي اللتزامات مرحلة ما بعد  فیما یتعلق بحاالت مرحلة ما بعد االنتقال، ُتعد معاییر المراجعة تقییًما مستقالً  35
أم ال، عن طریق أي إجراء أو إغفال، سواء أدى االنتھاك المزعوم إلى إحداث ضرر  ICANNاالنتقال بموجب العقد المبرم مع مؤسسة 

 مادي بالشكوى أم ال.
 

 تشكیل الھیئة والخبرة 36
خبرة قانونیة كبیرة، خاصًة في القانون الدولي، والحوكمة والنظم القضائیة/تسویة المنازعات/التحكیم الخاصة بالشركات، ضروریة.  37

، أو التعھد ICANNوینبغي أن یتمتع أعضاء الھیئة بالخبرة بخصوص السیاسات والممارسات واإلجراءات الخاصة بنظام اسم النطاق و
لتدریب، على األقل، على عمل نظام اسم النطاق وإدارتھ. كما یجب أن تكون عندھم إمكانیة الوصول إلى بوضع ممارسة من خالل ا

، یمكن أن یواجھ األعضاء قضایا تحتاج DNSالخبراء ذوي المھارة التقنیة عند طلب ذلك. إضافة إلى الخبرة القانونیة والفھم الواسع في 
المدني ومھارات عملیة ودبلوماسیة وتنظیمیة. إلى الحد الذي یضمن تمتع كل فرد من أعضاء إلى مھارات تقنیة عالیة متعلقة بالمجتمع 

 الھیئة بخبرة في واحد أو في عدد من ھذه المجاالت، یجب على العملیة ضمان توفر ھذه الخبرة عند الطلب.
 

 
 

                                            
1 29oct04.htm-mou-https://archive.icann.org/en/aso/aso  

https://archive.icann.org/en/aso/aso-mou-29oct04.htm
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 لتنوعا 38
لمن یطلبھا، عند اللزوم. وستتخذ جھوًدا معقولة لتحقیق التنوع ستكون اللغة اإلنجلیزیة لغة العمل الرئیسیة مع توفیر خدمات الترجمة  39

الثقافي واللغوي والنوعي والقانوني مع سقف طموح عدد من المحاضرین من أي منطقة واحدة (على أساس عدد أعضاء الفریق الدائم 
 ككل).

 

 حجم الھیئة 40
 الحد األدنى ھو سبعة أعضاء. الھیئة الدائمة: •

 ثة أعضاء.ثال ھیئة اتخاذ القرار: •

 

 االستقاللیة  41
، بما في ذلك المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التابعة لمؤسسة ICANNیجب أن یكون أعضاء الھیئة مستقلین عن مؤسسة  42

ICANN وینبغي تعویض األعضاء بمعدل ال ینخفض خالل مدة عملھم المحددة. ولضمان االستقاللیة، ینبغي أن تسري عملیة تحدید .
أو لجنة الترشیح أو المناصب األخرى في  ICANNخمس سنوات، بدون تجدید) وأن یحظر التعیین بعد المدة في مجلس إدارة المدة (

ICANN  لفترة زمنیة معینة. سیكون ألعضاء الھیئة التزاًما مستمًرا للكشف عن أي عالقة مادة معICANN  أو المنظمات الداعمة أو
اللجان االستشاریة أو أي طرف آخر بھیئة المراجعة المستقلة. وسیتم دعم أعضاء الھیئة من قبل مكتب الموظفین المنفصل عن مؤسسة 

ICANN. 

 

 االختیار والتعیین 43
 سیتم اختیار أعضاء الھیئة من خالل عملیة من أربع خطوات: 44

ع، في عملیة المناقصة للمنظمة لتقدیم الدعم اإلداري لھیئة المراجعة المستقلة، تبدأ ، بالتشاور مع المجتمICANNسوف تشرع  •
 من خالل استشارة المجتمع بشأن مشروع وثیقة العطاء.

دعوة للتعبیر عن االھتمام من أعضاء الھیئة المحتملین؛ وستعمل مع المجتمع المحلي ومجلس اإلدارة لتحدید  ICANNثم ُتصِدر  •
ات المقدمة من المرشحین المؤھلین تأھیالً جیًدا بھدف تأمین التنوع وإجراء مراجعة أولیة وفحص الطلبات والعمل والتماس الطلب

 والمجتمع لوضع قواعد تنفیذیة لھیئة المراجعة المستقلة. ICANNمع 

 سیقوم المجتمع بترشیح قامة بأعضاء الھیئة المقترحین. •

 .ICANNیخضع االختیار النھائي لتأكید مجلس  •

 

 االستدعاء 45
) سنوات بدون أي استبعاد سوى لسبب محدد (الفساد وإساءة استخدام المنصب ألغراض 5یتم إجراء التعیینات لمدة محددة في خمس ( 46

 شخصیة وما إلى ذلك). سیتم إعداد عملیة االستدعاء عن طریق مجموعة المراجعة المستقلة الفرعیة.

 

 جھود التسویة  47
ھو محدد في السیاسات العامة، لحل النزاعات بصورة غیر رسمیة قبل/مع تقدیم حالة ھیئة المراجعة  یجب بذل جھود معقولة، كما 48

 المستقلة.
یشارك األطراف مًعا في ذلك بصورة غیر رسمیة، إال أنھ لكل فریق أن ُیدخل وسیًطا مستقال لحل النزاعات (الوسیط) بعد اجتماع عملیة  49

یمكن لكل طرف إنھاء جھود حل النزاعات غیر الرسمیة (سواء عملیة المشاركة التعاونیة أو ) األولي. وCEPالمشاركة التعاونیة (
 الوساطة)، إذا توصل الطرف بعد فترة محددة بحسن نیة إلى أن ھذه الجھود لن تسفر عن اتفاق.

ة صارمة. وعلى وجھ یجب أن تخضع العملیة إلى قواعد منشورة مسبًقا ومفھومة تسري على كال الطرفین وتخضع لقیود زمنی 50
 .2عملیة المشاركة التعاونیة كجزء من مسار العمل  ICANNالخصوص، سوف تراجع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
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 عملیة اتخاذ القرار  51
في كل حالة، سیتم اختیار لجنة من ثالثة أعضاء من اللجنة الدائمة. سوف یختار كل طرف عضو ھیئة واحد، ویختار ھذان العضوان  52

أن تقوم اللجنة الدائمة بصیاغة القواعد اإلجرائیة  ICANNالعضو الثالث. وتتوقع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
ت. وینبغي أن تركز اللجنة الدائمة على اإلجراءات السلسة البسیطة مع قواعد تتفق مع معاییر التحكیم ومراجعتھا وإخضاعھا للتعلیقا

 الدولي تكون سھلة الفھم واالتباع.
تستند قرارات اللجنة إلى تقییم كل عضو بھیئة المراجعة المستقلة لوقائع قضیة المدعي. ویجوز للجنة مباشرة مراجعة جدیدة للقضیة  53

لى نتائج للوقائع وإصدار قرارات استناًدا إلى ھذه الوقائع. وسیتم توثیق كافة القرارات وإعالنھا وستعكس تطبیًقا مؤیًدا بحیثیات والعثور ع
 وأسباب المعیار المطبق.

 

  القرارات 54
مراجعة ب تمكین لجنة عملیة السیتم تحدید قرارات اللجنة ببساطة وفًقا لألغلبیة. وبدالً من ذلك، قد یدرج ھذا ضمن فئة اإلجراءات التي یج 55

 المستقلة من تحدیدھا بنفسھا. 
بأن تكون قرارات ھیئة المراجعة المستقلة متفقة مع السوابق القضائیة،  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  56

فق مع السوابق القضائیة. من خالل نقل بمعنى أن یراعي أعضاء ھیئة المراجعة المستقلة القرارات السابقة األخرى للھیئة والتي تت
الترجیح المسبق بشأن قرارات اللجنة، یمكن أن توفر ھیئة المراجعة المستقلة إرشادات قیمة لإلجراءات أو اإلغفاالت المستقبلیة لصانعي 

الذین تتشكل منھم  . ویحد ذلك أیًضا من فرص وجود معاملة غیر متسقة بین شخص وآخر، استناًدا إلى األشخاصICANNالقرار في 
 لجنة اتخاذ القرار في قضایا محددة. 

إلى أنھ إذا قررت اللجنة أن اإلجراء أو اإلغفال من قبل المجلس أو  ICANNتھدف مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  57
 ICANNأو لوائحھا الداخلیة، فسیكون ھذا القرار ملزًما وسیتم توجیھ مجلس إدارة  ICANNالموظفین فیھ انتھاك لبنود تأسیس 

 والموظفین التخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة الخرق. ومع ذلك، لن تبدل اللجنة حكم المجلس االئتماني بحكمھا الخاص.
ائمة قابلة للتنفیذ في المحاكم األمریكیة ومحاكم الدول األخرى من المقرر أن تكون األحكام الصادرة عن ھیئة اتخاذ القرارات أو اللجنة الد 58

 التي تقبل نتائج التحكیم الدولي.

 

 قابلیة الوصول والتكلفة  59
التكالیف اإلداریة وتكالیف صیانة النظام (بما في  ICANNبأن تتحمل  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  60

قات الخبراء الفنیین)، بینما یتحمل كل طرف تكالیف المشورة القانونیة الخاصة بھ، باستثناء النفقات القانونیة ذلك رواتب أعضاء الھیئة ونف
م اللجنة ICANNالخاصة المتعلقة بالمجتمع الُمَمكَّن والمرتبطة بعملیة المراقبة المستقلة للمجتمع والتي تتحملھا مؤسسة  . ویمكن أن تغرِّ

لتسھیل الوصول، مثال، عن  ICANNفي حاِل كاَن الطعُن أو الدفاُع تعسفًیا أو غیَر جدي. ینبغي أن تسعى الخاسر بدفع/تحویل رسوم 
طریق تغلیب المصلحة العامة للمجتمع، ومقدمي الشكاوى غیر الھادفة والشكاوى األخرى الذین قد یتم استثناؤھا من االستفادة من العملیة 

 في حاالت أخرى.
العمل على وجھ السرعة؛ مع إصدار أمر جدولة في وقت مبكر من العملیة، ویجب إصدار القرارات في المسار  ینبغي أن تكمل الھیئة 61

الطبیعي، وضمن إطار زمني قیاسي (ستة أشھر). وستصدر الھیئة تحدیًثا وجدوالً زمنًیا متوقًعا في حالة عدم قدرتھا على إكمال عملھا 
 خالل تلك الفترة.

 

 التنفیذ  62
بعد المراجعة كلوائح أساسیة. سوف یتطلب تنفیذ ھذه التحسینات بالضرورة، عمالً إضافًیا  IRPأن یتم اعتماد  CCWGة تقترح مساءل 63

من خالل مجموعة  ICANNمفصالً. سیتم وضع القواعد التفصیلیة لتنفیذ عملیة المراجعة المستقلة (مثل النظام الداخلي) من قبل مجتمع 
لمحامین والخبراء المناسبین واللجنة الدائمة عند التأكید)، والتي أقرھا المجلس، وھذه الموافقة ال یمكن العمل عبر المجتمع (بمساعدة ا

حجبھا بدون سبب. كما ینبغي وضع العملیات الوظیفیة التي یعمل بمقتضاھا المجتمع الُمَمكَّن، على سبیل المثال من خالل مجلس رؤساء 
ویمكن تحدیث ھذه العملیات في ضوء المزید من الخبرات من خالل العملیة نفسھا، إذا لزم األمر.  اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة

باإلضافة إلى ذلك، للتأكد من عمل وظائف عملیة المراجعة المستقلة على النحو المنشود، تقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز 
 عة المجتمع بشكل دوري.إخضاع عملیة المراجعة المستقلة لمراج ICANNمساءلة 
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 الشفافیة 64
للوصول إلى المعلومات/الوثائق وتطبیقھا. ُتعد حریة الوصول إلى المعلومات  ICANNَعبَّر المجتمع عن مخاوف فیما یتعلق بسیاسة  65

عزیز مساءلة ذات الصلة عنصًرا أساسًیا بعملیة المراجعة المستقلة القویة، وعلى ھذا النحو، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لت
ICANN  2بمراجعة وتحسین سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة كجزء من تحسینات المساءلة في مسار العمل.  

یتم إجراء كافة إجراءات ھیئة المراجعة المستقلة في السجل، علًنا، باستثناء مفاوضات تسویة المنازعات أو اإلجراءات األخرى التي قد  66
 غیر مطلوب بالمشاركین إذا تم إجراؤھا علًنا، مثل إفشاء األسرار التجاریة أو انتھاك حقوق الملكیة الشخصیة.تضر على نحٍو مادي و

 " 1تغییرات من "مقترح المسودة الثالثة بشأن توصیات مسار العمل  .4
بخصوص الدعاوى التي تدعي أن مرحلة ما بعد االنتقال،  IANAقتصر نطاق ھیئة المراجعة المستقلة على وظائف التسمیة في ی •

 .ICANNمن خالل مجلس إدارتھا أو موظفیھا، قد انتھكت (أو لم تنتھك) بنود عقدھا مع 

یتضمن نطاق ھیئة المراجعة المستقلة إجراءات مرحلة ما بعد االنتقال أو إغفاالتھا عن طریق تقیُّد مجلس إدارة مرحلة ما بعد  •
كما یمكن استئناف  المنصوص علیھا في اللوائح الداخلیة. ICANNمتثال المرحلة اللتزاماتھا التعاقدیة مع مؤسسة االنتقال با

 التزاماتھا المادیة خالل مرحلة ما بعد االنتقال كانتھاك للوائح الداخلیة. ICANNمسألة عدم إنفاذ 

) غیر DIDPلجنة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة ( یتضمن نطاق ھیئة المراجعة المستقلة الدعاوى القائلة بأن قرارات •
 .ICANNمتوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسة 

ل مؤسسة  • اتفاقیات السجل مع مشغلي نطاق المستوى األعلى العام لتوسیع نطاق التحكیم المتاح فیما بعد  ICANNیجب أن ُتعدِّ
 للرد على شكاوى خدمة مرحلة ما بعد االنتقال.

 استثناء: ال تنطبق ھیئة المراجعة المستقلة على البروتوكوالت والمعاییر. •

استثناء: ال یمكن إطالق عملیة مراجعة مستقلة تعترض على نتیجة (نتائج) عملیة وضع السیاسة للمنظمة الداعمة دون دعم  •
سیاسة المشتركة، دون دعم كافة المنظمة الداعمة التي وافقت على عملیة وضع السیاسة ھذه أو، في حالة عملیات وضع ال

 المنظمات الداعمة التي أطلقت عملیة وضع السیاسة ھذه.

قید: یقتصر اعتراض ھیئة المراجعة المستقلة على قرارات لجنة الخبراء على ما إذا كان قرار اللجنة یتفق مع اللوائح الداخلیة  •
 أم ال. ICANNلمؤسسة 

ن المرتبطة بھیئة المراجعة المستقلة المجتمعیة.النفقات القانونیة للم ICANNتتكبد مؤسسة  •  جتمع الُمَمكَّ

 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
 4و 3ختبار اإلجھاد رقم ا •

  8و 7و 6و 5اختبارات اإلجھاد رقم  •

  11اختبار اإلجھاد رقم  •

 14اختبار اإلجھاد رقم  •

 20و 19اختبار اإلجھاد رقم  •

 24و 16و 10اختبار اإلجھاد رقم  •

  13اختبار اإلجھاد رقم  •

  22اختبار اإلجھاد رقم  •

  23اختبار اإلجھاد رقم  •

 25اختبار اإلجھاد رقم  •
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  26اختبار اإلجھاد رقم  •

 30و 29اختبار اإلجھاد رقم  •
 

 كیف یستجیب ھذا لمتطلبات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع؟ .6
 ستجیب التوصیات المبینة أعاله لمتطلبات اإلشراف علة مجموع العمل عبر المجتمع بـ: ت 67

إطالق ھیئة المراجعة المستقلة التي تلبي شرط اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع بشكٍل مباشر بخصوص وجود ھیئة  •
 مراجعة مستقلة.

 استثناء تفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز البلد من ھیئة المراجعة المستقلة.  •

وكما طلب اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع، سیتم استبعاد القرارات المتعلقة بتفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى  •
آلیات استئناف ذات صلة بمجتمع نطاق المستوى األعلى  األعلى لرمز البلد أو إلغائھا مما ھو ساري المفعول، حتى یتم وضع

 لرمز البلد بالتنسیق مع األطراف األخرى.

استثناء عدد الموارد من ھیئة المراجعة المستقلة. أشارت منظمة دعم العناوین إلى أن المنازعات المتعلقة بموارد رقم اإلنترنت  •
ًقا لما طلبتھ منظمة دعم العناوین، سیتم استبعاد القرارات بشأن مصادر یجب أن تكون خارج نطاق ھیئة المراجعة المستقلة. ووف

 األرقام من الترشح.
 
 

 ؟NTIAكیف یعالج ھذا معاییر  .7
 عم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.د 68

 المجتمع بشكل أكبر. وعملیات التحكیم الملِزمة وزیادة تحصین اختصاصھا وتوسیعھ، ُیمكَّن ICANNبواسطة تعزیز آلیات الطعن في  •

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  69

 ُصممت تدابیر المساءلة ھذه للمساھمة في الحفاظ على أداء المنظمة العملیاتي. •

 

 .IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  70

 فاظ على أداء المنظمة العملیاتي.ُصممت تدابیر المساءلة ھذه للمساھمة في الح •

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 71

 تساعد تدابیر المساءلة على التخفیف من احتماالت وقوع السیناریوھات اإلشكالیة عن طریق وضع وإیجاد آلیات قویة للمساءلة. •

 

 حل المنظمات الحكومیة أو المنظمات الحكومیة الدولیة.لن تقبل الوكالة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات أي مقترٍح یستبدل بدورھا  72

 ال یوجد •
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: تعزیز طلب ھیئة اإلنترنت 8التوصیة رقم  – 08الملحق 
) إلجراء عملیة ICANNلألرقام واألسماء الُمخصصة (

 إعادة النظر

 خالصة .1
أو إغفاالتھا على النحو  ICANNإجراءات  –أو مراجعة  –في الوقت الحالي، یمكن ألي شخص أو جھة التقدم بطلب إلعادة النظر في  01

 .ICANNئح الداخلیة لمؤسسة المادة الرابعة من القسم الثاني باللواالمنصوص علیھ في 
إلجراء عملیة  ICANNعدًدا من اإلصالحات الرئیسیة على طلب  ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  02

 إعادة النظر، بما في ذلك: 

 توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا.  •

 یوًما. 30و 15ن تمدید اإلطار الزمني لتقدیم طلب إلعادة النظر خالل فترة تتراوح بی •

 تضییق أسس الرفض دون نظر.  •

 (بدالً من أي لجنة تتولى مشكالت فریق العمل). ICANNإسناد مسؤولیة اتخاذ القرارات حول كافة الطلبات إلى مجلس إدارة  •

 . ICANNإسناد مسؤولیة التقییم الموضوعي األولي للطلبات إلى محقق الشكاوي في  •

أیًضا تحسینات متعددة على متطلبات الشفافیة والمواعید النھائیة الثابتة  ICANNعات لتعزیز مساءلة تقترح مجموعة العمل عبر المجتم 03
 عند إصدار القرارات، بما في ذلك: 

 نشر تسجیالت/نصوص مناقشات مجلس اإلدارة بناًء على رغبة مقدم الطلب واختیاره. •

قراًرا  ICANN) النھائیة قبل أن یتخذ مجلس إدارة BGC(إتاحة الفرصة لالعتراض على توصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة  •
 نھائًیا.

یوًما من  75إضافة مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما في ذلك ھدف مؤكِّد إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل  •
 حال من األحوال.یوٍم من تاریخ الطلب بأي  135تقدیم الطلب حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن 

. توصى مجموعة العمل عبر المجتمعات 2) في مسار العمل DIDPلإلفصاح عن الوثائق والمعلومات ( ICANNسیجري تناول سیاسة  04
 ICANNبضرورة تحسین ھذه السیاسة لتتوافق مع االحتیاجات القانونیة لمقدمي الطلبات للحصول على وثائق  ICANNلتعزیز مساءلة 
 ة بطلباتھم.الداخلیة المتصل

 CCWGتوصیات مساءلة  .2
 لتعكس التغییرات التالیة: CANNمن لوائح  3 ، القسم4المادة تعدیل  05

 توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا.  •

 یوًما.  30و 15تمدید اإلطار الزمني لتقدیم طلب إلعادة النظر خالل فترة تتراوح بین  •

 تضییق أسس الرفض دون نظر. •

 باتخاذ القرارات حول كافة الطلبات (بدالً من أي لجنة تتولى مشكالت فریق العمل). ICANNمطالبة مجلس إدارة  •

 عي األولي للطلبات. بإجراء التقییم الموضو ICANNمطالبة محقق الشكاوى في  •

 طلب نشر تسجیالت/نصوص مناقشات مجلس اإلدارة بناًء على رغبة مقدم الطلب واختیاره. •

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#IV
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#IV
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قراًرا  ICANN) النھائیة قبل أن یتخذ مجلس إدارة BGCإتاحة الفرصة لالعتراض على توصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة ( •
 نھائًیا.

یوًما من  75في ذلك ھدف مؤكِّد إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل  إضافة مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما •
 یوٍم من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال. 135تقدیم الطلب حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن 

 

 توضیح تفصیلي للتوصیات .3
لعملیة إعادة النظر،  ICANNاإلصالحات الرئیسیة على طلب  عدًدا من ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  06

أو فریق العمل حدیًثا من قراٍر أو عمٍل/امتناع عن  ICANNبإعادة النظر فیما اتخذه مجلس إدارة  ICANNوبموجبھ یلتزم مجلس إدارة 
  .ICANNمن لوائح  2، القسم 4عمل، وھو ما نصت علیھ المادة 

 تشمل اإلصالحات األساسیة المقترحة ما یلي:  07

ینبغي توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا لتشمل ما اتخذه مجلس اإلدارة/فریق العمل من عمل أو امتناٍع عن عمل والتي  •
 أو التزاماتھا أو قیمھا الجوھریة وللتوفیق بین "آراء الخبراء" المتضاربة/غیر المتسقة.  ICANNتتعارض مع مھام 

 یوًما.  30و 15بغي تمدید الوقت المتاح لتقدیم طلب إلعادة النظر لیتراوح بین ین •

اتخاذ القرارات بشأن كافة الطلبات (بدالً من أي  ICANNینبغي تضییق أسس الرفض دون نظٍر، ویجب على مجلس إدارة  •
 لجنة تتولى مشكالت فریق العمل). 

 وضوعي األولي للطلبات لمساعدة لجنة حوكمة المجلس في توصیتھا.إجراء التقییم الم ICANNینبغي لمحقق الشكاوي في  •

بالكامل  ICANNینبغي إتاحة الفرصة لمقدمي الطلبات لالعتراض على توصیة لجنة حوكمة المجلس قبل اتخاذ مجلس إدارة  •
  قراًرا نھائًیا.

 إصدار القرارات.ینبغي إضافة المزید من متطلبات الشفافیة والمواعید النھائیة الثابتة عند  •
 

 
 

 األھلیة 08
بتعدیل "من" لدیھ األھلیة الالزمة لتقدیم الطلب إلعادة النظر لتوسیع  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  09

أو  ICANNنطاق ھذه الكلمة حتى یدخل فیھا ما یتخذه مجلس اإلدارة/فریق العمل من أعماٍل/امتناعھما عن أعمال تتعارض مع مھام 
الحالیة، فإن  ICANNوقد لوحظ أنھ بموجب لوائح  التزاماتھا أو قیمھا الجوھریة (والتي كانت من قبل تقتصر على السیاسات فقط).

 من الطلب إلعادة النظر. 1تحد بصورة كبیرة من الحقوق المزعوم منحھا في الفقرة  2الفقرة 
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 لون األحمر أدناه، وُیشار إلى النص المراد إزالتھ بالشطب):(ُیشار إلى النص المضاف بال ICANNیمكن تنقیح لوائح  10

مجلس اإلدارة أو من قِبل  أو امتناٍع عن عملعملیًة یمكن من خاللھا ألي شخص أو جھة تأثرت مادًیا بعمٍل  ICANNتطبق  .1
 . أو امتناعھ عن العملطلب مراجعة أو إعادة النظر فیما یتخذه المجلس من عمٍل  فریق العمل

أو امتناعھا عن العمل في حالة تأثر الشخص  ICANNیجوز ألي شخص أو جھة التقدم بطلب إلعادة النظر أو مراجعة عمل  .2
 أو الجھة سلًبا بما یلي:

أو فریق العمل أو امتناعھما عن العمل والتي تتعارض مع  ICANNأعمال مجلس إدارة  أكثر منواحٍد أو  .أ
 ؛ أوا أو التزاماتھا أو قیمھا الجوھریةأو مھامھالمقررة  ICANNسیاسة/سیاسات 

التي تم تنفیذھا أو رفضھا بدون النظر  ICANNواحد أو أكثر من اإلجراءات المتخذة أو غیر المتخذة من قبل مجلس  .ب
إلى المعلومات المادیة، إال في حال احتمال قیام مقدم الطلب بتقدیم، ولكن لم یتم تقدیم المعلومات لینظر بھا المجلس 

 أو ؛نفیذ اإلجراء أو التراخيوقت ت

والتي تم اتخاذھا كنتیجة العتماد  ICANNواحد أو أكثر من اإلجراءات المتخذة أو غیر المتخذة من قبل مجلس  .ج
 خاطئة أو غیر دقیقة. ذات صلة مادیةمجلس اإلدارة على معلومات 

مفھومة بطبیعتھا في ھذه المرحلة. وسیقوم المستشار  ICANNمالحظة: تكون الصیاغة المقترحة في توصیات تنقیحات اللوائح الداخلیة لـ 11
القانوني بعمل مسودة للصیاغة النھائیة  ICANNوفریق  ICANNالقانوني الخارجي لمجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة 

 لھذه التنقیحات المقرر إضافتھا على اللوائح.
على مجموعة العمل عبر المجتمع إلى ما یلي "وھكذا، یجب أال تقوم أي آلیة ، أشار طلب اإلشراف 2015أبریل  15في خطاٍب بتاریخ  12

بتغطیة موضوعات تفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى  ICANNطعن تضعھا مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
العملیات المناسبة." كما جاء في طلب  ) حیث یتوقع أن یطورھا مجتمع نطاق المستوى األعلى لرمز البلد عبرccTLDلرمز البلد (

اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع، سُتستبعد القرارات المتعلقة بتفویضات أو إعادة تفویضات نطاق المستوى األعلى لرمز البلد 
 المعنیة األخرى.من األھلیة حتى یضع مجتمع نطاق المستوى األعلى لرمز البلد آلیات الطعن ذات الصلة بالتنسیق مع األطراف 

 تعد النزاعات المتعلقة بمصادر أرقام اإلنترنت والبروتوكوالت والمعالم خارج نطاق الطلب إلجراء عملیة إعادة النظر. 13

 

  األھداف 14
 المساءلة إلى ما یلي: -تھدف مقترحات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 15

توسعة أنواع القرارات التي یمكن إعادة فحصھا لتتضمن عمالً/امتناًعا عن عمٍل من قِبل مجلس اإلدارة/فریق العمل بما یتعارض  •
أو التزاماتھا أو قیمھا الجوھریة (على النحو المنصوص علیھ في اللوائح/عقد التأسیس) وبغرض التوفیق بین  ICANNمع مھام 

 غیر المتسقة.آراء ھیئة الخبراء المتضاربة/

 توفیر قدر أكبر من الشفافیة في عملیات الرفض وإعادة النظر. •

تخویل لجنة حوكمة مجلس اإلدارة الحق المعقول في رفض الطلبات التافھة، على أال یقتصر ذلك على أساس عدم مشاركة  •
 كثیر التشكي.المشتكي في وضع السیاسة ذات الصلة أو فترة التعلیق العام أو كون الطلب كیدًیا أو 

 اقتراح تعدیل الفقرة التاسعة الخاصة برفض لجنة حوكمة مجلس اإلدارة للطلب دون نظٍر كما یلي: •

o  ُتراِجع لجنة حوكمة مجلس اإلدارة كل طلب إلعادة النظر بعد استالمھ لتحدید ما إذا كان مبیًنا بصورة كافیة. ویجوز
 نظٍر إذا:  للجنة حوكمة المجلس رفض أي طلٍب إلعادة النظر دون

 زمة لتقدیم طلب إعادة النظر؛ أولم یستوِف مقدم الطلب المتطلبات الال )أ(

) لم یشارك مقدم الطلب في فترة التعلیق العام فیما یتعلق 3أو كیدًیا أو كثیر التشكي؛ أو (كان تافًھا.  )ب(
  بالعمل المطعون علیھ، إن وجد، بعد أن تم إخطاره وكانت لدیھ الفرصة في المشاركة.

 لرفض لجنة حوكمة المجلس أيَّ طلٍب إلعادة النظر على الموقع اإللكتروني. التوثیق والنشر الفوريب یج
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 التشكیل 16
القانوني  ICANNفیما إذا كانت ھناك حاجة لتقلیل االعتماد على قسم  ICANNتنظر مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  17

یة المؤسسة) إلرشاد لجنة حوكمة المجلس في توصیاتھا. كما أن ھناك حاجة لمشاركٍة أكثر من (الذي یكون لدیھ التزام قانوني صارم بحما
 في عملیة اتخاذ القرار الشاملة. ICANNأعضاء مجلس إدارة 

(سواء العاملین بدوام أو المستشارین القانونیین الخارجیین) ألجل التقییم  ICANNیجب أال تذھب الطلبات بعد ذلك إلى محامیي  18
الذي سیقدم التوصیات األولیة للجنة حوكمة  ICANNموضوعي األول. وإنما تذھب الطلبات إلعادة النظر إلى محقق الشكاوي في ال

تعتقد أن محقق الشكاوي قد یكون لدیھ أكثر من رؤیة لتحقیق  ICANNالمجلس ألن مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة 
تفرض على لجنة حوكمة المجلس ھذه الواجبات، مما یعني أن لجنة  ICANN. وُیالحظ أن لوائح اإلنصاف للمجتمع بمراجعة الطلبات

لمساعدة لجنة حوكمة المجلس في تقییمھا  ICANNحوكمة المجلس ستستخدم محقق الشكاوي بدالً مما تفعلھ حالًیا من استخدام محامیي 
 األولي.

باتخاذ كافة القرارات النھائیة في طلبات إعادة النظر (دون الطلبات التي رفضتھا لجنة حوكمة المجلس  ICANNیختص مجلس إدارة  19
  دون نظٍر على النحو الذي تمت مناقشتھ سابًقا) ولیس فقط الطلبات الخاصة بأعمال مجلس اإلدارة على غرار الممارسة المتبعة حالًیا.

 :3تعدیل الفقرة  20

حوكمة المجلس لمراجعة أي طلٍب إلعادة النظر والبت فیھ. وسیكون لدى لجنة حوكمة المجلس  عّین مجلس اإلدارة لجنة .3
 صالحیة القیام باآلتي:

 تقییم الطلبات للمراجعة أو إعادة النظر. •

 رفض الطلبات غیر المستوفیة أو التافھة دون نظٍر. •

 تقییم الطلبات للنظر العاجل. •

 إجراء أي تحقیق وقائعي ُیعتبر مالئًما. •

 طلب تقدیم بیانات خطیة إضافیة من الطرف المتأثر أو من األطراف األخرى. •

اتخاذ قرار نھائي بشأن طلبات إعادة النظر فیما یتعلق بعمل فریق العمل أو امتناعھ عن العمل دون الرجوع إلى  •
  مجلس اإلدارة؛

 إصدار توصیات إلى مجلس اإلدارة بخصوص مبررات الطلب، عند الضرورة. •

 ألن المجلس سیتخذ كافة القرارات النھائیة فیما یتعلق بالطلبات المتصلة بأعمال فریق العمل أو امتناعھ عن العمل. 15الفقرة حذف  21

 

 عملیة اتخاذ القرار 22
وأسباب اتخاذ القرارات  ICANNیلزم إجراء تحسینات على الشفافیة فیما یتعلق بالمعلومات التي توجھ ضمن عملیة اتخاذ قرار مجلس  23

 وینبغي نشر التسجیالت والنصوص الخاصة بمناقشات المجلس الموضوعیة بناًء على رغبة مقدم الطلب. صورة نھائیة.ب
یجب إتاحة الفرصة لالعتراض على توصیة لجنة حوكمة المجلس النھائیة (رغم أن مقدمي الطلبات ال یمكنھم طرح قضایا جدیدة عند  24

 اًرا نھائًیا.االعتراض) قبل أن یتخذ المجلس بالكامل قر
یوًما من تقدیم الطلب  75ُتضاف مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما في ذلك ھدف مؤكِّد إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل  25

 یوًما من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال.  135حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن 
 الطلب إلعادة النظر كما یلي:من المقترح تعدیل قواعد تقدیم  26

 

یوماً من  30) توصیتھا النھائیة إلى المجلس فیما یتعلق بطلب إعادة النظر في خالل BGCُتقدم لجنة حوكمة مجلس اإلدارة (
 ناستالمھا الطلب، ما لم یكن ذلك غیر ممكن، حیث یتعین على اللجنة في ھذه الحالة تبلیغ مجلس اإلدارة بالظروف التي منعتھا م
تقدیم توصیتھا النھائیة وأفضل تقدیٍر لھا بشأن الوقت الالزم لتقدیم ھذه التوصیة النھائیة. وفي جمیع األحوال، ُتقدم توصیة لجنة 

 ICANNُتنشر التوصیة النھائیة فوًرا على موقع  یوًما من استالم الطلب. 90حوكمة المجلس النھائیة إلى مجلس اإلدارة في غضون 
ویجوز لمقدم الطلب تقدیم اعتراٍض على توصیة لجنة حوكمة المجلس في  تناول كل الحجج المطروحة في الطلب. على الشبكة ویجب

 ُیقدم إلى مجلس اإلدارة لتقییمھ.اإللكتروني و ICANNیوًما من استالمھ، والذي ینشر أیًضا على موقع  15غضون 
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ُیعلن عن قرار المجلس النھائي ومسوغاتھ كجزء من التقریر المبدئي مجلس اإلدارة غیر ملزم بتنفیذ توصیات لجنة حوكمة المجلس. و
ومن محاضر اجتماع المجلس الذي تم اتخاذ العمل فیھ. وینبغي لمجلس اإلدارة إصدار قراره بشأن توصیة لجنة حوكمة المجلس في 

أي ظروف یترتب علیھا تأخیر مجلس یوًما من استالم التوصیة أو في أقرب وقت ممكن بعد االستالم. كما یجب تحدید  45غضون 
اإللكتروني. وفي جمیع األحوال، یتخذ مجلس اإلدارة  ICANNاإلدارة عن التصرف ضمن ھذا اإلطار الزمني ونشرھا على موقع 

 اإللكتروني فوًرا. ICANNوُینشر القرار النھائي على موقع  یوًما من استالم الطلب. 135قراره النھائي في غضون 

 

 الوصولإمكانیة  27
بتمدید المواعید الزمنیة النھائیة لتقدیم طلٍب إلعادة النظر لتتراوح بین  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  28

  یوًما تبدأ حالما یعلم مقدم الطلب القرار/االمتناع عن العمل، باستثناء ما سیرد شرحھ تالًیا. 30إلى  15
 التالي:لیصبح نصھا ك 5تعدیل الفقرة  29

یجب إرسال كافة طلبات إعادة النظر إلى عنوان البرید اإللكتروني الذي تحدده لجنة حوكمة مجلس اإلدارة خالل ثالثین یوماً  .5
 بعد:

بالنسبة للطلبات التي تعارض األعمال التي اتخذھا المجلس، تاریخ نشر المعلومات الخاصة بعمل المجلس محل  )أ
لم یكن نشر القرار غیر مصحوًبا بمسوغاتھ. وفي ھذه الحالة، یجب تقدیم الطلب المعارضة ألول مرة في قرار، إذا 

 یوًما من النشر األولي لألسباب؛ أو 30خالل 

بالنسبة للطلبات الخاصة بمعارضة إجراءات العاملین، التاریخ الذي أدرك فیھ الطرف مقدم الطلب أو أوشك على  )ب
 إدراك اإلجراء الذي قام بھ العاملون؛ أو

نسبة للطلبات التي تعارض تراخي إما من جھة المجلس أو العاملین، التاریخ الذي توصل فیھ الشخص المعني إلى بال )ج
 أن اإلجراء لن یتم في الوقت المحدد لھ.

 

 العملیة المناسبة 30
ویجب تحسینھا لتتوافق  2) مسألة مھمة یجب تناولھا في مسار العمل DIDPلإلفصاح عن الوثائق والمعلومات ( ICANNتعد سیاسة  31

 المتصلة بطلباتھم. ICANNمع االحتیاجات القانونیة لمقدمي الطلبات للحصول على وثائق 
د للر ینبغي تقدیم كافة مواد اإلحاطة الواردة إلى مجلس اإلدارة إلى مقدم الطلب حتى یعرف الحجج المقامة ضده وتكون لدیھ الفرصة 32

 لمتطلبات السریة واالمتیازات القانونیة والموثقة). (وفًقا
ًدا إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل  33 یجب إصدار القرارات النھائیة في أقرب وقت. وسوف تشمل التغییرات ھدًفا مؤكِّ

 تاریخ الطلب بأي حال من األحوال. یوًما من 135یوًما من تقدیم الطلب حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن  75
 یجب أن ُیتاح لمقدمي الطلبات المزید من الوقت حتى یتمكنوا من معرفة العمل/االمتناع عن العمل وتقدیم الطلب. 34
ُتطلب تحسینات الشفافیة طوال العملیة، بما في ذلك وثائق كاملة بصورة أكبر والنشر الفوري للبیانات المقدمة والقرارات شاملة  35

 وغاتھا.مس

 

 " 1مقترح المسودة الثالثة بشأن توصیات مسار العمل "تغییرات من . 4
یوًما إلى  120یوًما وتغییر اإلجمالي من  75یوًما إلى  60عولج التضارب في التوقیتات المحددة العتماد المجلس بتغییر  •

 یوًما. 135
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 اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة. 5
 ال یوجد •

 
 

 ؟CWGكیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف . 6
 ال یوجد •

 
 

 ؟NTIAكیف یعالج ھذا معاییر . 7
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 36

ن المجتمع بشكل  ICANNبواسطة تعزیز آلیات الطعن في  • وعملیات التحكیم الملِزمة وزیادة تحصین اختصاصھا وتوسیعھ، ُیمكَّ
 أكبر.

 

 م نطاق اإلنترنت واستقراره ومرونتھ.الحفاظ على أمن نظام اس 37

 قد ُصممت تدابیر المساءلة ھذه للمساھمة في الحفاظ على أداء المنظمة العملیاتي. •

 

 ) وتوقعاتھم.IANAتلبیة احتیاجات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( 38

 على أداء المنظمة العملیاتي. قد ُصممت تدابیر المساءلة ھذه للمساھمة في الحفاظ •

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 39

 تساعد تدابیر المساءلة على التخفیف من احتماالت وقوع السیناریوھات اإلشكالیة عن طریق وضع وإیجاد آلیات قویة للمساءلة. •

 

لمنظمات الحكومیة أو المنظمات الحكومیة لن تقبل الوكالة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات أي مقترٍح یستبدل بدورھا حل ا 40
 الدولیة.

 ال یوجد •
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دمج تأكيد االلتزامات في  9التوصية رقم  - 09الملحق 
 الداخلية ICANNلوائح 

 . خالصة1

بدمج المراجعات المحددة في  ICANN CCWG                                                                         بناء  على تحليل اختبار اإلجهاد، توصي مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  01
الداخلية.  ICANNفي لوائح  -(NTIA) وشبكة أمان اإلدارة الوطنية لالتصاالت ICANNبين  2009                                      تأكيد االلتزامات، اتفاق ا ثنائي ا لعام 

 .ICANN                                                                                      حيث يضمن هذا بقاء مراجعات المجتمع جانب ا أساسي ا من جوانب إطار المساءلة والشفافية لدى 

 على وجه التحديد أن: ICANN CCWGة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة وتقترح مجموع 02

  تضيف التزاماتICANN  ذات الصلة من تأكيد االلتزامات على لوائحICANN .الداخلية 

  إضافة عمليات المراجعة األربعة المحددة في تأكيد االلتزامات على لوائحICANN :بما فيها ، 

o مستخدمي اإلنترنت العالمي. ضمان المسؤولية والشفافية ومصالح 

o  تطبيق سياسةICANN  الحالية المرتبطة بـWHOIS.بشكل يخضع للقوانين المطبقة ، 

o ( الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقاتDNS.) 

o .تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك 

المعايير التشغيلية  ICANNباإلضافة إلى ذلك، لدعم الهدف المشترك المتمثل في تحسين كفاءة وفعالية المراجعات، سوف تنشر  03
ومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات المستقبلية. وسوف يقوم المجتمع  ICANNالستخدامها كتوجيه من قبل المجتمع والعاملين في 

 ية على أساس مستمر لضمان استمرارها في تلبية احتياجات المجتمع. بمراجعة هذه المعايير التشغيل

 ICANN CCWG. توصيات مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة 2

 

 

 

من  NTIAأو  ICANNبتقييم األمر الطارئ فيما يتعلق بانسحاب  ICANN CCWGقامت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  04
 في القسم "الشرح المفصل بشأن التوصيات" أدناه(.  14جانب تأكيد االلتزامات )راجع اختبار اإلجهاد رقم 
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 المساءلة إجرائي المساءلة التاليين: CCWGلضمان استمرارية هذه االلتزامات الرئيسية، تقترح  05

  االحتفاظ بلوائحICANN لـ الداخلية على أي التزامات ذات صلة ICANN 1من تأكيد االلتزامات 

o  ج في قسم القيم 8أ، و8و 4و 3من تأكيد االلتزامات. وسيتم إضافة األقسام  8و 7و 4و 3ويشمل هذا األقسام
 الداخلية.  ICANNالجوهرية من لوائح 

o  الجزء المتعلق بموقع مكتب 8وتتم بالفعل تغطية جزء من محتوى القسم( ب في تأكيد االلتزاماتICANN  )الرئيسي
باعتباره قانون معياري وال يجب انتقاله إلى  18الداخلية. يتم تصنيف المادة  ICANNمن لوائح  18سب المادة ح

 ج في تأكيد االلتزامات.8أ و8قسم القيم الجوهرية بالمادة المستمدة من القسم 

o  شفافية لوائح 3في المادة  8من تأكيد االلتزامات كقسم جديد  7يتم إدراج القسم .ICANN لداخلية.ا 

  دمج عمليات مراجعة تأكيد االلتزامات األربع في لوائحICANN الداخلية 

o :سيتم االحتفاظ بالمراجعات األربع في قسم المراجعات من اللوائح الداخلية 

 .ضمان المسؤولية والشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالمي 

  تطبيق سياسةICANN  الحالية المرتبطة بـWHOISع للقوانين المطبقة.، بشكل يخض 

  الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام إسم النطاقDNS. 

 .تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك 

 الداخلية، يجب أن يجري ما يلي: ICANNوبعد اعتماد هذه الجوانب من تأكيد االلتزامات في لوائح  06

  يجب أن توافقICANN وNTIA  .بشكل متبادل على إنهاء تأكيد االلتزامات 

  سوف تسود قواعد المراجعة الجديدة بمجرد تغيير اللوائح، ولكن يجب أخذ الحيطة عند وقف تأكيد االلتزامات حتى ال تكون قيد
د مراجعة أي تأكي                                                                                                 التنفيذ حالي ا في ذلك الوقت. سوف تعتمد أي مراجعات سارية القواعد الجديدة بدرجة عملية. ال يجب تأجيل 

التزامات مخطط له ببساطة ألن القواعد الجديدة تسمح بما يصل إلى خمس سنوات فيما بين دورات المراجعة. إذا كان المجتمع 
 يفضل القيام بالمراجعات بأقل من خمس سنوات من المراجعة السابقة، والذي يسمح به بموجب القوانين الجديدة.

 ة لتعزيز مساءلة وستنظر مجموعة العمل المجتمعيICANN CCWG  خالل فريق مراقبة تنفيذ عملية المراجعة المستقلةIRP 
 (. IRP( باقتراح إدراج مراجعة منتصف المدة لعملية المراجعة المستقلة )WP-IRP IOTلفريق عملها )

  ولدعم الهدف المشترك المتمثل في تحسين كفاءة وفعالية المراجعات، سوف تنشرICANN لتشغيلية الستخدامها المعايير ا
ومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات المستقبلية. وسوف يقوم المجتمع  ICANNكتوجيه من قبل المجتمع والعاملين في 

 بمراجعة هذه المعايير التشغيلية على أساس مستمر لضمان استمرارها في تلبية احتياجات المجتمع. 

 مثل: تشكيل فرق المراجعة ووسائل عمل فريق المراجعة )بروتوكول االجتماع،  حيث يجب إدراج هذه المعايير التشغيلية قضايا
االطالع على الوثائق، دور المراقبين، الميزانيات، وسائل اتخاذ القرار وإلخ(، ووسائل الوصول إلى الخبراء. يجب وضع هذه 

ن تعكس المعايير مستوى التفاصيل التي ال المعايير مع المجتمع وتستلزم تغيير مساهمة المجتمع والمراجعة. ومن المتوقع أ
                                                                                                                        تناسب عموما  وثائق الحوكمة، وأال تستلزم إجراء تغيير لتعديل اللوائح الداخلية. حيث أنها بمثابة قضية تنفيذ تتماشى مع الحاجة 

 ICANN CCWGإلجراء تغيير على نص اللوائح الداخلية المقترحة التي وضعتها مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة 
                                                    حيث تم تقديمها باعتبارها توجيها  للمستشار القانوني.

الخاصة مع هذه األقسام الجديدة من اللوائح الداخلية وسيتم  IANAومراجعة وظيفة  IANAوسيتناسب القسم المرتبط بمراجعة وظيفة  07
اإلشراف. -CWGن قبل مجموعة عمل المجتمعات تصنيفها على أنها لوائح داخلية أساسية. ستستند المواصفات على المتطلباتالمفصلة م

 اإلشراف.-CWGمن المتوقع أن تشمل عملية صياغة اللوائح 

                                            

ا تمهيدي ا والتزامات خاصة  ICANNمن تأكيد االلتزامات على التزامات  8و 7و 4و 3تحتوي ألقسام  1                                                                                   ذات الصلة. وتكون البنود األخرى في تأكيد االلتزامات إما نص 
 ، ومن ثم ال يمكن إدراجها بصورة مفيدة في اللوائح الداخلية.ICANNبالحكومة األمريكية. وعلى هذا النحو، فإنها ال تتضمن التزامات من قبل 
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 . توضيح تفصيلي للتوصيات 3

 
 الخلفية

، سيصبح تأكيد االلتزامات IANA. وبعد إنهاء اتفاق ICANNبين الحكومة األمريكية و 2009يمثل تأكيد االلتزامات اتفاق ثنائي مبرم في عام 
 .ICANNهدف التالي لإلنهاء بما أنه سيصبح الجانب األخير المتبقي من دور الحكومة األمريكية مع ال

، بما أنه من المكن إنهاء تأكيد ICANNوسيكون إنهاء تأكيد االلتزامات باعتباره اتفاقية مستقلة مسألة بسيطة فيما يخص ما بعد انتقال 
بتقييم األمر  ICANN CCWG                                                     يوم ا فقط. قامت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  120االلتزامات من قبل أي طرف بإخطار مدته 

 كما هو موصوف أدناه.  14من تأكيد االلتزامات في اختبار اإلجهاد رقم  NTIAأو  ICANNالطارئ فيما يتعلق بانسحاب 

 

 إنهاء تأكيد االلتزامات. NTIAأو  ICANNتختار  :14اختبار اإلجهاد رقم  08

بعد اآلن ملتزمة بتأكيد االلتزامات، بما في ذلك مراجعات سلوك المجتمع وتوصيات فريق  ICANNالنتيجة )النتائج(: لن تبقى  09
 مراجعة التنفيذ المطلوبة.

 المقترحةإجراءات المساءلة  إجراءات المساءلة القائمة

 ICANNمن الممكن إنهاء تأكيد االلتزامات من قبل أي من  10
 يوم. 120بإخطار مدته  NTIAأو 

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  11
ICANN .تشعر بضغط للحفاظ على تأكيد االلتزامات 

، لن IANAولكن كنتيجة النتقال دور اإلشراف على وظائف  12
باعتباره ضغط  IANAبعد ذلك عقد  ICANNيكون لدى 

 للحفاظ على تأكيد االلتزامات الخاصة بها. NTIAخارجي من 

مالحظة: ال يمكن أن يترتب على اإلجراءات المقترحة منع  13
NTIA .من إلغاء تأكيد االلتزامات 

                                                            تتمثل أحد اآلليات المقترحة في توفير إمكانية للمجتمع الم مك ن  14
لة إلى لجنة بالطعن على قرارات المجلس من خالل اإلحا

مع صالحية إصدار قرار ملزم. وإذا  IRPمراجعة مستقلة 
بإلغاء تأكيد االلتزامات، فيمكن أن تتيح آلية  ICANNقامت 
IRP .إلغاء هذا القرار 

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في استيراد أحكام  15
الداخلية، واالستغناء من  ICANNتأكيد االلتزامات إلى لوائح 

سيتم تعديل  .NTIAكيد التزامات ثنائي األطراف مع خالل تأ
 8و 7و 4و 3اللوائح الداخلية لتتضمن تأكيد االلتزامات رقم 

 . 9مراجعات دورية مطلوبة في الفقرة  4باإلضافة إلى 

تعديل التزامات  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  16
التي تمت إضافتها إلى  AoCومراجعات تأكيد االلتزامات 

اللوائح الداخلية، يتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في 
تمكين المجتمع من االعتراض على التغيير المقترح في اللوائح 

 الداخلية.

في حال تم تخصيص بعض االلتزامات الواردة في تأكيد  17
االلتزامات على اعتبار أنها لوائح داخلية أساسية، تتطلب 

                                      ت الحصول على موافقة المجتمع المتمك ن.التغييرا

 

 النتائج:

أو  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  18
ICANN  لعقدIANA. 

 

ا مناسبة. 19                                      تعتبر اإلجراءات المقترحة مع 
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بعد ذلك المسئولية عن هذه  ICANNدون الحصول على أي بديل مقابل، فلن تتحمل  AoCإذا كان من المقرر إنهاء تأكيد االلتزامات  20
ا به، فسوف يؤدي                                                                                                                       االلتزامات المؤكدة الخاصة بها بما في ذلك المطلب الخاص بإجراء مراجعات للمجتمع. وإذا كان حدوث ذلك مسموح 

يق بشكل كبير أمام المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين. يتم تجنب هذه النتيجة عن طر ICANNذلك إلى الحد من مساءلة 
 .ICANNإضافة مراجعات تأكيد االلتزامات مع تأكيد االلتزامات على لوائح 

 

 أهداف التوصيات 21

بطرق  IANAوعملية نقل اإلشراف على  ICANNبشأن مساءلة  2014                                                   أوصت االقتراحات التي ج معت خالل فترات التعليق في عام  22
 الداخلية: ICANNإدراجها في لوائح  عديدة ينبغي من خاللها تعديل مراجعات تأكيد االلتزامات كجزء من

 .القدرة على البدء في المراجعات وتعديل المراجعات وإنشاء مراجعات جديدة 

  ينبغي لمجموعات أصحاب المصلحة المجتمعية تعيين الممثلين التابعين لها في فرق المراجعة. فيما يتعلق بتشكيل وحجم فرق
ا من فرق المراجعة من منظمات الدعم  21قة، سوف نحتاج بشدة إلى المراجعة بناء على تكوين فرق المراجعة الساب                                       عضو 

(Sos( واللجان االستشارية )ACs.) 

  إعطاء فرق المراجعة إمكانية االطالع على المستندات الداخلية لمؤسسةICANN. 

  مطالبة مجلس إدارةICANN  بالنظر في الموافقة وبدء تنفيذ توصيات فريق المراجعة، بما في ذلك توصيات المراجعات
 السابقة. 

إلى أن بعض التوصيات الخاصة بفريق المراجعة يمكن رفضها  ICANN CCWG توصلت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة 23
لتكلفة. وفي حالة عدم موافقة المجتمع على قرار مجلس اإلدارة حول ، ألسباب مثل الجدوى أو التوقيت أو اICANNأو تعديلها بمعرفة 

من أجل رفض ذلك القرار، باإلضافة إلى نتيجة  IRPالتنفيذ، فيمكنه االستناد إلى عملية إعادة نظر أو عملية هيئة المراجعة المستقلة 
ري القانوني المستقل لمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز . باإلضافة إلى ذلك، قدم االستشاIRPملزمة في حالة هيئة المراجعة المستقلة 

الداخلية ال يمكن أن تشترط على مجلس اإلدارة تنفيذ توصيات فريق  ICANN                      رأي ا مفاده بأن لوائح  ICANN CCWGمساءلة 
 لية.المراجعة ألن ذلك قد يتعارض بعضها مع التزامات األمانة أو االلتزامات األخرى الواردة في الالئحة الداخ

الرئيسية، مع إطار عمل  ICANNوستتم إضافة قسم جديد في المادة الرابعة من اللوائح الداخلية بشأن المراجعة الدورية لتنفيذ التزامات 
 شامل للطريقة التي يتم بها إجراء هذه المراجعات ثم بند فرعي لكل من المراجعات األربعة الحالية لتأكيد االلتزامات.

 

 الداخلية ICANNالتغييرات الموصى بها للوائح  24

ائح ومالحظة: لم يراجع المستشار القانوني تعديالت اللوائح الداخلية المقترحة األساسية في هذه المرحلة. يعتبر النص المقترح لتعديالت الل
يق القانوني لبعض الوقت من أجل صياغة                                                                                    الداخلية تصوري ا بطبيعته في هذه المرحلة، وبمجرد وجود إجماع حول التوجيه، سيحتاج الفر

 النص المقترح المناسب للتعديالت على بنود التأسيس واللوائح الداخلية.

 لتكريس تأكيد مراجعات االلتزامات:  ICANNهناك أربع مساحات للتغيير مطلوبة للوائح  25
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 :إضافة لغة المبادئ إلى اللوائح الداخلية 26
 

 الداخلية ICANN                       كما هي مبي نة في لوائح  في تأكيد االلتزامات ICANNالتزامات 

. هذه الوثيقة تؤكد التعليقات المحورية من قبل وزارة 3 27
بما فيها  ICANNالتجارة األمريكية لجنة العمالء الدائمة و

 التعليقات عن: 

 )أ( ضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنسيق التقني العالمي 28
وفقا ومراعاة للمصلحة العامة والمسئولية  DNS لـ

 والشفافية؛ 

)ب( الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام إسم النطاق  29
DNS ؛ 

)ج( تعزيز التنافسية وثقة العميل واختيار العميل في سوق  30
DNS ؛ و 

                                                     )د( زيادة المشاركة العالمية في حماية المعر ف الفريد. 31

 :ICANN لـ المراجعة المقترحة للقيم الجوهرية 32

السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع  33
الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع 

السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات وضع سياسات 
م                                                           أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى فاألعلى ت ستخد 

عامة العالمية وللتأكد من أن هذه العمليات للتأكد من المصلحة ال
 خاضعة للمساءلة وشفافة؛

اللوائح المقترحة تتطلب مراجعة تأكيد االلتزامات لتعزيز التنافسية  34
 والثقة واختيار العميل:

أنه مع توسع مساحة نطاق المستوى  ICANNسوف تضمن  35
(، أنها سوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت TLDاألعلى )
وحماية المستهلك واألمان واالستقرار والمرونة  التنافسية

ومشكالت إساءة االستخدام الضار والمخاوف السيادية وحماية 
 الحقوق.

. تؤكد وزارة التجارة األمريكية لجنة العمالء الدائمة 4 36
على التزاماتها تجاه المساهمين المتعددين والقطاع الخاص 

قني تنسيق التوتطوير السياسة تماما من األسفل لألعلى لل
الذي يعمل لصالح مستخدمي  DNSلنظام اسم النطاق 

اإلنترنت الدوليين. وتعتبر عملية التنسيق الخاص، النتائج 
التي تعكس الصالح العام، أفضل شيء للتلبية المرنة 

لمتغيرات اإلنترنت ومستخدمي اإلنترنت. تدرك كل من 
ICANN ائمة ووزارة التجارة األمريكية لجنة العمالء الد

أن هناك مجموعة من المشاركين تشترك في عمليات 
ICANN  إلى مدى أكبر من مستخدمي اإلنترنت بشكل

عام. لضمان اتخاذ القرارات بمراعاة الصالح العام وليس 
فقط في صالح مجموعة محددة من المساهمين تلتزم 

ICANN  بتنفيذ ونشر تحليالت عن التأثيرات اإليجابية
على العامة بما يتضمن أي تأثير مالي والسلبية للقرارات 

أو تأثر إيجابي أو سلبي )إن وجد( على األمن النظامي 
 .DNSواالستقرار ومرونة نظام إسم النطاق 

الجديد المقترح من المادة الثالثة من اللوائح الداخلية  8القسم  37
 الشفافية:

بتنفيذ ونشر تحليالت عن التأثيرات اإليجابية  ICANNتلتزم  38
والسلبية للقرارات على العامة بما يتضمن أي تأثير مالي أو غير 

مالية أو تأثر إيجابي أو سلبي )إن وجد( على األمن النظامي 
 .DNSواالستقرار ومرونة نظام إسم النطاق 
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 الداخلية ICANN                       كما هي مبي نة في لوائح  في تأكيد االلتزامات ICANNالتزامات 

بالتزام العمل بالشفافية والمسئولية  ICANN. تلتزم 7 39
ر السياسة المستند إلى الحقائق ومراعاة المداوالت وبتطوي

عبر المجتمع مع مراعاة إجراءات االستشارة المناسبة التي 
توفر تفسيرات مفصلة لألسس التخاذ القرار بما يتضمن 
كيفية تأثير التعليقات على تطوير السياسة ونشر التقرير 

مقابل لوائح  ICANNالسنوي الذي يحدد مستوى تقدم 
ICANN  ومسئولياتها وخطط العمل والخطة

بتوفير  ICANNاالستراتيجية. باإلضافة إلى التزام 
مجموعة قرارات تفسيرية بالقرارات المتخذة والسبب 

المنطقي ومصادر البيانات والمعلومات التي تعتمد عليها 
ICANN. 

 :ICANNالمراجعة المقترحة اللتزامات  40

لعمل بطريقة تتفق لمهمتها يجب عليها ا ICANNوخالل ممارسة  41
مع لوائحها الداخلية لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن طريق تنفيذ 
أنشطتها بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة واالتفاقيات 
الدولية المعمول بها والقانون المحلي، ومن خالل عمليات مفتوحة 

وشفافة تساعد على التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق 
  المرتبطة باإلنترنت.

 :ICANN لـ المراجعة المقترحة للقيم الجوهرية 42

السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع  43
الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع 

السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات وضع سياسات 
م أصحاب المصلحة المتعددين                                   بالتدرج من األدنى فاألعلى ت ستخد 

للتأكد من المصلحة العامة العالمية وللتأكد من أن هذه العمليات 
 خاضعة للمساءلة وشفافة؛

المتطلبات المقترحة للتقرير السنوي، ليتم تضمينها في قسم اللوائح  44
 في المراجعات المطلوبة:

ا سنوي ا حول حالة التحسينات على  ICANNستقدم  45                                       تقرير 
مسؤولة عن إنشاء تقرير  ICANNلمساءلة والشفافية. ستكون ا

سنوي يذكر بالتفصيل حالة التنفيذ فيما يتعلق بكافة المراجعات 
المحددة في هذا البند. سيتم فتح التقرير السنوي لتنفيذ المراجعات 

للمراجعة العامة وفترة التعليق العام والتي سينظر فيها مجلس 
ICANN في العملية المستمرة لتنفيذ  ويعتبرها كإسهامات

 التوصيات من فرق المراجعة المحددة في هذا البند.

الجديد المقترح من المادة الثالثة من اللوائح الداخلية  9القسم  46
 الشفافية:

بالتزام العمل وفق عمليات وضع ميزانية تتسم  ICANNتلتزم  47
بالشفافية والمسئولية وبتوفير إخطار مقدم ]مناسب[ ]معقول[ 

لتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ قرارات السياسات، 
وبتطوير السياسة المستند إلى الحقائق ومراعاة المداوالت عبر 

المجتمع مع مراعاة إجراءات االستشارة المناسبة التي توفر 
تفسيرات مفصلة لألسس التخاذ القرار بما يتضمن كيفية تأثير 

د التقرير السنوي الذي يحدالتعليقات على تطوير السياسة ونشر 
ومسئولياتها  ICANNمقابل لوائح  ICANNمستوى تقدم 

 وخطط العمل والخطة اإلستراتيجية.

 

 الداخلية ICANN                       كما هي مبي نة في لوائح  وتأكيد اإللتزامات ICANNالتزامات 

ستتكيف وتتطور لاللتزام  ICANN. وبمعرفة ذلك فإن 9 48
، وتلتزم DNSبمهمتها التقنية الهامة والمحددة لتنسيق 

ICANN  بشكل إضافي باتخاذ إجراءات إضافية إلى
جانب عمليات مراجعة مستمرة لاللتزام كما هو محدد 

 أدناه: 

انظر القسم التالي للوائح المقترحة للحفاظ على التزامات  49
ICANN لتزامات بشكل دائم.لتكريس تأكيد مراجعات اال 
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 ستوفر اللوائح الداخلية إطار عمل لكافة المراجعات الدورية.  50

ويظهر العمود األيسر في الرسم البياني لغة اللوائح الداخلية المقترحة إلجراء مراجعات دورية )تخضع لمراجعة المستشار القانوني خالل  51
 األيمن:الصياغة الفعلية(، مع التعليقات الموجودة في الجانب 

 

 التعليق نص الالئحة الداخلية المقترح

ا سنوي ا حول حالة التحسينات على  ICANNستقدم  52                                       تقرير 
 المساءلة والشفافية.

مسئولة عن إنشاء تقرير سنوي يذكر  ICANNستكون  53
بالتفصيل حالة التنفيذ فيما يتعلق بكافة المراجعات المحددة في 

تنفيذ المراجعات هذا البند. سيتم فتح التقرير السنوي ل
للمراجعة العامة وفترة التعليق العام والتي سينظر فيها مجلس 

ICANN  ويعتبرها كإسهامات في العملية المستمرة لتنفيذ
 التوصيات من فرق المراجعة المحددة في هذا البند.

هذه توصية جديدة تستند إلى واحدة في فريق مراجعة  54
أنها أكثر أهمية مع كما  ATRT2المسؤولية والشفافية الثاني 

 انتشار المراجعات.

حيث تم تأسيس فرق المراجعة لكي تضم عدد محدود من  55
ا عدد مفتوح من المراقبين في نفس الوقت.                                                     األعضاء وأيض 

ومنظمات الدعم  SOويجوز لكل من اللجان االستشارية 
AC  التي تشارك في المراجعة اقتراح ما يصل إلى سبعة

أعضاء محتملين لفريق المراجعة. كما أن مجموعة الرؤوساء 
ومنظمات الدعم  SOsالمشاركين من اللجان االستشارية 

ACs  عضو  21سوف يقومون باختيار مجموعة مكونة من
في فريق المراجعة، بحيث يكونوا متوازنين لكل من التنوع 

ت، لتخصيص ثالثة أعضاء على األقل من كل لجنة والمهارا
مشاركة. وباإلضافة إلى  ACومنظمة دعم  SOاستشارية 

ا كعضو في  ICANN                         ذلك، قد يعي ن مجلس إدارة  ا واحد                        مدير 
 فريق المراجعة.

وال يتضمن تأكيد االلتزامات أية متطلبات نوعية من حيث  56
ومنظمات عدد األعضاء في كل من اللجان االستشارية 

 الدعم.

 GACحيث يسمح تأكيد االلتزامات لرؤساء مجلس اإلدارة و 57
بتعيين وتخصيص أعضاء فريق المراجعة، وليس لها أي 

 مطلب من حيث التنوع.

 

وفي الحاالت التي ال يمكن فيها التوصل إلى إجماع فيما بين  58
األعضاء، فيمكن الحصول على تصويت األغلبية من بين 

الحالة، يجب تقديم كل من توصيات األعضاء. وفي هذه 
األغلبية باإلضافة إلى رد األقلية في التقرير النهائي لفريق 

 المراجعة.

وأثناء بيان األفضلية بالنسبة لإلجماع، يجب تحديد إجراءات  59
خاصة بالحل. ومن المهم تجنب استبداد األغلبية واالستحواذ 

 من جانب األقلية.

ة وتختار خبراء مستقلين كما يمكن أن تطلب فرق المراجع 60
لتقديم النصيحة على النحو الذي يطلبه فريق المراجعة، 

ويجوز لفريق المراجعة اختيار قبول أو رفض هذه النصيحة 
                 كلي ا أو جزئي ا.

ولم يتم إقرار ذلك في تأكيد االلتزامات، لكن تم تعيين بعض  61
الخبراء لتقديم المشورة لبعض فرق مراجعة تأكيد 

 االلتزامات.

وقد يوصى كل فريق للمراجعة بوقف أو تعديل المراجعات  62
 المعنية.

هذا هو الجديد. وستخضع التوصية بخصوص تعديل أو إنهاء  63
                                                            المراجعة الحالية للتعليقات العامة، وسيتمتع المجتمع المتمك ن 
بصالحية رفض إجراء تغيير على اللوائح الداخلية المعيارية 

 داخلية األساسية.واعتماد التغيير على اللوائح ال
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 التعليق نص الالئحة الداخلية المقترح

 اإلفصاح عن المعلومات السرية بخصوص فرق المراجعة: 64

 ICANNلتسهيل الشفافية واالنفتاح فيما يخص مداوالت  65
وعملياتها، يجب أن يكون لفرق المراجعة أو أي مجموعة 

 ICANNفرعية منبثقة عنها إمكانية االطالع على وثائق 
إلفصاح ا ICANNومعلوماتها الداخلية. وفي حالة رفض 

عن المستندات أو المعلومات التي يطلبها فريق المراجعة، 
أن تقدم المبرر إلى فريق المراجعة.  ICANNيجب على 

، ICANNوإذا لم يقتنع فريق المراجعة بالمبرر المقدم من 
فيمكنه تقديم طلب إلى محقق الشكاوى و/أو مجلس إدارة 

ICANN  من أجل الحصول على حكم حول الطلب الخاص
 اإلفصاح.ب

 ICANNوبالنسبة للمستندات والمعلومات التي تفصح عنها  66
تخصيص مستندات  ICANN لـ إلى فريق المراجعة، يجوز

ومعلومات محددة بأنها غير مخصصة لإلفصاح بمعرفة 
فريق المراجعة، سواء في تقريرها أو خالف ذلك. وإذا لم 

، للمستندات أو ICANNيقتنع فريق المراجعة بتخصيص 
لومات غير المخصصة لإلفصاح عنها، فيمكنه تقديم المع

من  ICANNطلب إلى محقق الشكاوى و/أو مجلس إدارة 
 أجل الحصول على حكم حول التخصيص بعدم اإلفصاح.

وسوف يتم نشر إطار عمل لإلفصاح عن المستندات  67
. وسوف يصف إطار ICANNوالمعلومات السرية بمعرفة 

ومات السرية العملية عمل اإلفصاح عن المستندات والمعل
التي يتم من خاللها تصنيف المستندات والمعلومات، بما في 

ذلك وصف لمستويات التصنيف التي قد تخضع لها 
المستندات أو المعلومات، باإلضافة إلى فئات األشخاص 

 الذين يصلون إلى تلك المستندات والمعلومات.

وسوف يصف إطار عمل اإلفصاح عن المعلومات السرية  68
عملية التي قد يطلب من خالل أي فريق مراجعة االطالع ال

على المستندات والمعلومات المخصصة بأنها سرية أو مقيدة 
 االطالع عليها.

كما سيصف إطار عمل اإلفصاح السري كذلك األحكام  69
الخاصة بأي اتفاقية لاللتزام بعدم اإلفصاح عن المعلومات 

فريق مراجعة السرية والتي قد تتم مطالبة أعضاء أي 
 بالتوقيع عليها.

ويجب أن ينص إطار عمل اإلفصاح السري عن آلية من أجل  70
تصعيد و/أو رفض إطالق المستندات والمعلومات إلى فرق 

 المراجعة المعترف بها حسب األصول.

قدرة جديدة على الوصول إلى المستندات الداخلية، مع  71
 األحكام الخاصة بعدم اإلفصاح.

التقرير الخاص بفريق المراجعة  يجب أن تصف مسودة 72
 درجة اإلجماع التي توصل إليها فريق المراجعة.

 من التعليقات العامة. 73

يجب على فريق المراجعة محاولة تعيين األولويات بالنسبة  74
 للتوصيات المقدمة من جانبه.

 تحديد األولوية المطلوبة من مجلس اإلدارة للتوصيات. 75
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 التعليق نص الالئحة الداخلية المقترح

خاصة بالمراجعة للتعليق كما سيتم نشر مسودة التقرير ال 76
العام. سينظر فريق المراجعة في هكذا تعليقات عامة وتعديل 

                                                       المراجعة، بالشكل الذي تراه مناسبا  قبل إصدارها التقرير 
 النهائي وإحالة التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

 

كما سيتم نشر النتائج النهائية لكافة المراجعة للتعليق العام.  77
ا حول كيفية أخذه في يجب ان يتضمن                                            التقرير النهائي تفسير 

االعتبار التعليقات العامة. يجب على مجلس اإلدارة النظر في 
الموافقة وإما البدء بتنفيذها على الفور أو نشر توضيح خطي 

 عن سبب عدم الموافقة على التوصية.

كما يتطلب تأكيد االلتزامات من مجلس اإلدارة "اتخاذ  78
وقد أخذ المجلس بعين  أشهر. إجراء" في غضون ستة

االعتبار توصيات المراجعة وسواء وافق أو شرح لماذا لن 
 يوافق على كل توصية على أرض الواقع.

 

 :نص اللوائح الداخلية المقترحة لمراجعة تأكيد االلتزامات هذه 79

نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 االلتزامات

 مالحظات

 . استعراض المحاسبة والشفافية. 1 80

يتعين على مجلس اإلدارة إجراء مراجعة دورية لتنفيذ  81
ICANN  اللتزامها بالحفاظ على آليات قوية للمساهمات

العامة والمسئولية والشفافية بحيث يضمن أن تعكس هذه 
القرارات المصلحة العامة وأن تكون مسئولة أمام كافة 

 المساهمين.

                                إجراء مراجعة اآلن جزءا  من لوائح أصبح االلتزام ب 82
ICANN .الداخلية 

والجزء الثاني من هذه العبارة )"التزامها بالحفاظ على..."(  83
                    سوف يكون كذلك جزء ا  ICANN                      يوضح التزام ا من جانب 

 من الالئحة الداخلية.

تتضمن العوامل التي تستحق أخذها بعين االعتبار في هذه  84
 المراجعة ما يلي:

والذي يجب أن  ICANN)أ( التقييم والتحسين لمجلس إدارة  85
يتضمن تقييما مستمرا ألداء المجلس وعملية تحديد المجلس 

 ICANNوالمدى الذي يلبي تشكيل المجلس ويلبي احتياجات 
الحالية والمستقبلية واألخذ في االعتبار آلية االستئناف على 

 قرارات المجلس؛

                          هذا المقترح بدال  من قائمة اقترح جمهور المعلقين تقديم  86
 رسمية بالموضوعات.

وتفاعلها مع مجلس اإلدارة  GAC)ب( تقييم دور وفعالية  87
األوسع وطرح التوصيات لتحسين ضمان  ICANNومجتمع 

حول سمات  GACإلدخال  ICANN                 النظر الفع ال من 
 ؛DNSالسياسة العامة للتنسيق التقني لنظام اسم النطاق 

)جـ( التقييم المستمر والتحسين المستمر على العمليات التي  88
عليها تعليقا عاما )يتضمن التفسير الكافي  ICANNتتلقى 

 للقرارات المتخذة والمنطق المعمول به(؛

في تقبل القرارات  ICANN)د( تقييم مدى استمرار  89
 مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛

السياسة لتسهيل مشاورات المجتمع )هـ( تقييم عملية تطوير  90
التي تم العمل عليها وتحسينها وتطوير السياسة الفعالة 

 والمناسبة زمنيا؛ و

 )و( تقييم وتحسين عملية المراجعة المستقلة. 91

 .GACتمت إعادة صياغتها لتجنب إدراج مراجعة لفعالية  92

سيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ  93
 يات مراجعة المساءلة والشفافية السابقة.توص

اشترط تأكيد االلتزامات على فريق مراجعة المساءلة  94
 تقييم كافة مراجعات تأكيد االلتزامات. ATRTوالشفافية 
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نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 االلتزامات

 مالحظات

ويجوز لفريق المراجعة التوصية بإنهاء أو تعديل المراجعات  95
الدورية األخرى المطلوبة بموجب هذا البند، كما يجوز أن 

 اجعات دورية إضافية.يوصي بمر

هذا هو الجديد. وستخضع التوصية بخصوص تعديل أو إنهاء  96
                                                            المراجعة الحالية للتعليقات العامة، وسيتمتع المجتمع المتمك ن 
بصالحية رفض إجراء تغيير على اللوائح الداخلية المعيارية 

 واعتماد التغيير على اللوائح الداخلية األساسية.

هذا إكمال مراجعته في غضون  ويجب على فريق المراجعة 97
 عام واحد من عقد اجتماعه األول.

 جديد. 98

وسوف يتم عقد هذه المراجعة الدورية مرة كل خمس سنوات  99
 على أقل تقدير، تقاس من تاريخ إجراء المراجعة السابقة.

وتطلب إجراء تأكيد االلتزامات هذه المراجعة كل ثالث  100
 سنوات.

 

لهذه المراجعة على تأكيد نص اللوائح الداخلية المقترح 
 االلتزامات

 مالحظات

 . المحافظة على األمان واالستقرار والمرونة.2 101

يتعين على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة دورية  102
اللتزامها بتحسين االستقرار التشغيلي،  ICANNلتنفيذ 

والموثوقية والمرونة واألمان والتشغيل البيني على المستوى 
 .DNSنظام إسم النطاق  العالمي في

 وفي هذه المراجعة، سيتم توجيه عناية خاصة إلى ما يلي: 103

)أ( شئون األمان واالستقرار والمرونة كل من المادية  104
والشبكية ذات الصلة بأمان واستقرار تنسيق نظام إسم نطاق 

DNS اإلنترنت؛ 

 )ب( ضمان التخطيط المناسب 105

 )جـ( الحفاظ على وضوح العمليات. 106

تقييم كل عملية تتم بموجب هذا القسم بشأن المدى سيتم  107
في تنفيذ خطة األمان وفعالية الخطة في  ICANN لـ الناجح

التعامل مع التهديدات التحديات المحتملة والفعلية ومدى كفاية 
خطة األمان في مواجهة التحديات والتهديدات المستقبلية 

نترنت اإل DNSلألمان واالستقرار ومرونة نظام إسم نطاق 
 التقنية المحدودة. ICANNبما يتفق مع مهمة 

الجديد المراجع التالية لكي  ICANNوسيتضمن بيان مهمة  108
هذه في اللوائح  AoCتعكس دمج مراجعة تأكيد االلتزامات 

 الداخلية:

 

                                                     في إطار هذا الدور، فيما يتعلق بأسماء المجاالت، تتمث ل  109
 في تنسيق وضع وتنفيذ السياسات: ICANNمهمة 

د أو الم نس ق ضروري ا فيها بشكل  - 110                                                       التي يعد القرار الموح 
( DNSمعقول، وذلك لتسهيل انفتاح نظام اسم النطاق )

                                                        و/أو إمكانية تشغيله تشغيال  بيني ا و/أو سالسته و/أو أمانه 
 و/أو استقراره

 

وسيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ  111
 السابقة.توصيات المراجعة 

                 اجعل هذا واضحا . 112

وسوف يتم عقد هذه المراجعة الدورية مرة كل خمس سنوات  113
 على أقل تقدير، تقاس من تاريخ إجراء المراجعة السابقة.

وتطلب إجراء تأكيد االلتزامات هذه المراجعة كل ثالث  114
 سنوات.
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نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 تااللتزاما

 مالحظات

 . تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك.3 115

أنه مع توسع مساحة نطاق المستوى  ICANNسوف تضمن  116
أنها سوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت  (،TLDاألعلى )

التنافسية وحماية المستهلك واألمان واالستقرار والمرونة 
ومشكالت إساءة االستخدام الضار والمخاوف السيادية 

 وحماية الحقوق.

                                                    وتشمل هذه المراجعة التزام ا بأن تصبح جزء ا من لوائح  117
ICANN ةالداخلية، فيما يخص التوسعات المستقبلية لمساح 
 .TLDنطاقات 

يتعين على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة لتنفيذ  118
ICANN  اللتزامها بعد مرور سنة على أي جولة في
 الجديدة. gTLDنطاقات 

وسوف تتحقق هذه المراجعة من مدى امتداد نطاقات  119
gTLD  والمنافسة الجادة به وثقة المستهلك وخيار المستهلك

 وكذا كفاءة:

 وتقييمه gTLDبيق )أ( عملية تط 120

)ب( وضع الضمانات للتقليل من المشكالت المرتبطة  121
 باالمتداد.

الجديدة. "مزودة  gTLDتمت إعادة الصياغة لتغطية جوالت  122
بمجموعة" ويستخدم هذا اللفظ لإلشارة إلى مجموعة من 

 الطلبات، في مقابل التطبيقات المستمرة.

تنفيذ  لتي تم بهاوسيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة ا 123
 توصيات المراجعة السابقة.

                 اجعل ذلك واضحا . 124

يجب على فريق المراجعة هذا بالنسبة لكل من توصياته  125
اإلشارة إلى ما إذا كانت التوصية مقبولة، ويجب أن يتم 

تنفيذها قبل فتح جولة تالية من توسعة نطاق المستوى األعلى 
 .gTLDالعام 

اقتراح مجلس اإلدارة، بموافقة مجموعة العمل المجتمعية  126
باعتباره الخيار ب في  ICANN CCWGلتعزيز مساءلة 

 دبلين.

ويجب عقد هذه المراجعات الدورية مرة كل خمس سنوات  127
ا من تاريخ إجراء المراجعة                                                       على أقل تقدير، تقاس اعتبار 

 السابقة.

ا إجراء ه 128 ذه المراجعة بعد                                        كما اشترط تأكيد االلتزامات أيض 
ا من مراجعة السنة األولى. 2عامين                                  اعتبار 

 

نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 االلتزامات

 مالحظات

/ سياسة خدمات دليل التسجيل WHOIS. مراجعة فعالية 4 129
 المستقبلية ومدى فعالية تنفيذها فيما يتعلق بتلبيتها لالحتياجات

 تطبيق القانون، وترويجها لثقة المستهلك.المشروعة لقوى 

سيتم تغيير العنوان من أجل اإلشارة إلى إمكانية أن تحل  130
 .WHOISخدمات دليل تسجيل جديدة محل خدمة 

 WHOISبفرض سياساتها المتعلقة بـ  ICANNتلتزم  131
الحالية وأي خدمات دليل نطاق المستوى األعلى العام 

(gTLD)  المعمول بها، والعمل مستقبلية، تخضع للقوانين
مع المجتمع الكتشاف التغييرات الهيكلية لتحسين الدقة 

، وكذلك النظر في gTLDوالحصول على بينات تسجيل 
 الضمانات لحماية البيانات. 

                                                    وتشمل هذه المراجعة التزام ا بأن تكون جزء ا من لوائح  132
ICANN الداخلية، فيما يخص تعزيز المتطلبات الحالية 

اصة بالسياسة وأي متطلبات سياسة لخدمة الخ WHOIS لـ
 المستقبلية. gTLDدليل 

                                                    وتشمل هذه المراجعة التزام ا بأن تكون جزء ا من لوائح  133
ICANN  الداخلية، فيما يخص تنفيذ السياسات المرتبطة
، كما هو مقترح من قبل مجلس WHOISبمتطلبات 
ICANN (1  2015سبتمبر.) 
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نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 االلتزامات

 مالحظات

في إجراء مراجعة دورية يتعين على مجلس اإلدارة التسبب  134
/ خدمات الدليل WHOISمن أجل تقييم مدى فعالية سياسة 

والتي يطابق تنفيذها االحتياجات الشرعية لتنفيذ القانون 
 وتشجيع ثقة المستهلك.

 (.2015سبتمبر  1لكل اقتراح لمجلس اإلدارة ) 135

وسوف تنظر هذه المراجعة في إرشادات منظمة التعاون  136
( فيما يتعلق بالخصوصية، OECDاالقتصادية )والتنمية 

 OECD                                              وفق ا لتعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
 .2013وتعديالته في  1980في 

جديد. أشارت أحد التعليقات العامة إلى أن إرشادات منظمة  137
ال تتمتع بنفس قوة  OECDالتعاون والتنمية االقتصادية 

 القانون.

بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ سيقوم فريق المراجعة  138
توصيات المراجعة السابقة، والدرجة التي كان للتنفيذ فيها 

 التأثير المرغوب.

 (.2015سبتمبر  1لكل اقتراح لمجلس اإلدارة ) 139

وسوف يتم عقد هذه المراجعة الدورية مرة كل خمس سنوات  140
 على أقل تقدير، تقاس من تاريخ إجراء المراجعة السابقة.

وتطلب إجراء تأكيد االلتزامات هذه المراجعة كل ثالث  141
 سنوات.

 

 :الخاصة IANAومراجعة وظيفة  IANAإضافة لوائح الداخلية مراجعة وظيفة  142

 الخاصة IANAومراجعة وظيفة  IANAمراجعة وظيفة 

اإلشراف بإجراء مراجعة ألداء الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف -توصي مجموعة عمل المجتمعات 143
IANA PTI  مقابل عقد الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائفIANA ICANN-PTI  باإلضافة إلى بيان

ملزمة بأن تضع في اعتبارها مصادر التعقيبات  IFR(. وال تكون IFR) IANA( كجزء من مراجعة وظائفSOWالعمل )
والتقارير المقدمة بمعرفة الهيئة القانونية  IANA( في CSCالمختلفة بما في ذلك تعليقات المجتمع، وتقييمات لجنة العمالء الدائمة )

ينات التقنية أو تحسينات العمليات. سيتم إدراج ، والتوصيات المقدمة للتحسIANA PTIلما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف 
والمراجعات والتعليقات المستلمة حول هذه التقارير خالل الفترة الزمنية ذات  CSCنتائج التقارير المقدمة إلى اللجنة الدائمة للعمالء 

ا بيان األعمال من أجل تح IFR. وسوف تراجع IANA IFRالصلة كتعقيبات على مراجعة وظائف  ديد ما إذا كان من الواجب                            أيض 
وال يشمل  SOWفي مقابل تقرير األعمال  PTI                           مقتصر تمام ا على تقيم أداء  IFR                                         التوصية بأي من التعديالت. علم ا بأن تفويض 

أو بيان  PTIو IANAالمبرم بين  IANA                                                                          أي تقييم فيما يخص السياسة أو مشكالت التعاقد التي ال تكون جزء ا من عقد وظائف 
. وعلى وجه الخصوص، ال يشمل ذلك المشكالت ذات الصلة بتطوير السياسات وعمليات االعتماد، أو تدابير إنفاذ SOWاألعمال 

 .ICANNالعقود فيما بين السجالت المتعاقدة و

ب األولى بعد اكتمال عملية النقل بما ال يزيد عن عامين. وبعد المراجعة األولية، يج IANA IFRيوصى بإجراء مراجعة وظائف  144
 على فترات بينية ال تزيد عن خمسة أعوام. IFR لـ أن يتم إجراء مراجعة دورية

الداخلية وإدراجها كالئحة داخلية أساسية كجزء من مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز  ICANNفي لوائح  IFRيجب النص على  145
سيتم اختيار أعضاء فريق مراجعة وظائف                                                       كما ستعمل بصورة قياسية وفق ا لمراجعة تأكيد االلتزامات.  ICANN CCWGمساءلة 
IANA (IFRT من قبل منظمات الدعم )SOs  واللجان االستشاريةACs  وسيتضمن العديد من جهات االتصال من المجتمعات

ا للمشاركين بشكل  IANAاألخرى. وبينما يكون الغرض من فريق مراجعة وظائف  ا، فإنه سيكون مفتوح                                                              أن يكون مجموعة أقل عدد 
ا وضع مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف يشبه   .CWG                                              كثير 

ا إلى دورة عادية ال تزيد مدتها عن خمسة أعوام بالتوازي  IANA IFRوفي حين سوف تتم جدولة مراجعة وظائف  146                                                                       في العادة استناد 
ا البدء في مراجعة خاصة لوظائف  ICANNمع مراجعات   IANA IFR)هيئة مراجعة وظائف  IANA                                              األخرى، يجوز أيض 

                                         )وفق ا لما هو مشار إليها في مقترح مجموعة  CSCالخاصة( وذلك عند اتباع اإلجراءات والتدابير التصحيحية للجنة الدائمة للعمالء 
           )وفق ا لما  IANAاإلشراف( والعجز عن تصحيح ما يتحدد من أوجه قصور باإلضافة إلى اتباع عملية حل مشكالت -عمل المجتمعات

ح مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف( والعجز عن تصحيح ما يتحدد من أوجه قصور. وبعد استنفاذ آليات هو محدد في اقترا
 CSCالمسئولية عن التحقق من نتيجة عملية اللجنة الدائمة للعمالء  GNSOو ccNSOالتصعيد هذه، سوف تتحمل كل من 
الخاصة ضرورية أم ال. وبعد النظر  IANA IFRولتحديد ما إذا كانت مراجعة وظائف  IANAومراجعتها، وعملية فض مشكالت 

في هذه المسائل، والتي قد تشتمل على فترة تعليقات عامة ويجب أن تحتوي على مشاورات مفيدة مع منظمات الدعم/اللجان 
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 الخاصة IANAومراجعة وظيفة  IANAمراجعة وظيفة 

خاصة، فسوف تتطلب  IFRالبدء في عملية الخاصة. ولكي يتم  IANA IFRاالستشارية األخرى، فيمكن البدء في مراجعة وظائف 
)من خالل األغلبية المطلقة في كل منهما بما يتفق مع اإلجراءات  GNSOومجلس  ccNSOإجراء تصويت لكل من مجلس 
 العادية لتحديد األغلبية المطلقة(.

عددين باإلضافة إلى الخاصة نفس عملية وتشكيل المجتمعات ألصحاب المصلحة المت IANA IFRوسوف تتبع مراجعة وظائف  147
 IFRالخاصة أضيق من مراجعة  IFRالدورية. وسوف يكون نطاق مراجعة  IANA IFRهيكل العمليات مثل مراجعة وظائف 

الشامل، وأفضل طريقة لحل هذه  IANAالدورية بشكل أساسي على أوجه القصور أو المشكالت المحددة، وتأثيراتها على أداء 
الخاصة مقتصرة على مراجعة أداء تشغيل وظائف  IFRالدورية، فإن عملية  IFRسبة لعمليات المشكلة. وكما هو الحال بالن

IANA بما في ذلك ،CSC لكن ال يجب النظر في وضع السياسات واعتماد العمليات أو العالقات فيما بين ،ICANN  ونطاقات
TLD  المتعاقدة معها. ولن يتم فرض نتائج مراجعةIFR  أوIFR ييدها، ويمكن أن تشمل توصيات بالبدء في عملية الخاصة أو تق

على سبيل المثال ال  PTIو ICANNالمبرم بين  IANAفصل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء أو عدم تجديد عقد وظائف 
 الحصر.

 تشكيل فرق المراجعة إلجراء مراجعات عدة لتاريخ: 148
 

 ATRT1 فريق مراجعة المسؤولية والشفافية األول 149
من اللجان االستشارية والمنظمات  12شخص،  14)

 الداعمة(: 

150 1 ALAC 

151 2 GAC 

152 1 ASO 

153 3 ccNSO 

154 5 GNSO 

 أو من ينوب عنه ICANNرئيس مجلس إدارة  155

 NTIA لـ سكرتير مساعد 156

 

157 ATRT2 (15  ،من اللجان االستشارية  11شخص
 والمنظمات الداعمة(:

158 2 ALAC 

159 3 GAC 

160  1 SAC 

161 1 ASO 

162 2 ccNSO 

163 2 GNSO 

 من الخبراء 2 164

 أو من ينوب عنه ICANNرئيس مجلس إدارة  165

 NTIA لـ سكرتير مساعد 166

167 SSR (15  ،من اللجان االستشارية والمنظمات  12شخص
 الداعمة(: 

168 1 ALAC 

169 1 GAC 

170 2 SSAC 

171 1 RSSAC 

172 2 ASO 

173 3 ccNSO 

174 2 GNSO 

 من الخبراء 2 175

 أو من ينوب عنه ICANN لـ الرئيس التنفيذي 176

177 WHOIS (13  ،من اللجان االستشارية  9شخص
 والمنظمات الداعمة(: 

178 2 ALAC 

179 1 GAC 

180 1 SSAC 

181 1 ASO 

182 1 ccNSO 

183 3 GNSO 

 من الخبراء/جهات إنفاذ القانون  3 184

 أو من ينوب عنه ICANN لـ الرئيس التنفيذي 185
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 " 1. تغييرات من "اقتراح المسودة الثالثة لتوصيات مسار العمل 4

  يعاد تقديم نص تأكيد االلتزاماتAoC .لمراجعة التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك 

  يجب دمج كافة مراجعات تأكيد االلتزاماتAoC  ومراجعة وظائف(IANA IFR  ومراجعة وظائفIANA IFR  )الخاصة
 في اللوائح الداخلية. 

  وسينظر فريق مراقبة تنفيذ عملية المراجعة المستقلةIRP ( لفريق العملWP-IRP IOT في اقتراح إدراج مراجعة )
القتراح  ATRT. وسيتك توسيع نطاق فريق مراجعة المسؤولية والشفافية IRPمنتصصف المدة لعملية المراجعة المستقلة 

 (.89)الفقرة  IRPمراجعة عملية المراجعة المستقلة 

 اجعات نطاق المستوى األعلى العام وسيبقى تمثيل وعدد المقاعد في فرق المراجعة والمرتبط بمرgTLD  دون تغيير من اقتراح
 (.54المسودة الثالثة )الفقرة 

 /يجب إدراج تعديل مجلس اإلدارة في سياسة خدمات دليل التسجيل المستقبليةWHOIS  (.127)الفقرة 

  يتناول بنود تأسيسICANN  بيان الدمج الخاص بـICANN ول لوائح )أو المقر الرسمي للشركات(، وتتناICANN  الداخلية
الداخلية باعتبارها  ICANNمن لوائح  18سيتم تصنيف المادة  الرئيسي. ICANN( قضية منفصلة بموقع مكتب 18)المادة 

 (. 5لوائح داخلية معيارية )راجع الفقرة 

  يجب إدراج اقتراح مجلس إدارة بخصوص المعايير التشغيلية لمراجعات تأكيد االلتزاماتAoC ساس أنه سيتم احترام على أ
 (.8وبأنه سيتناول النص تفاصيل التنفيذ فقط )راجع الفقرة  9التوصية رقم 

  وينصح محامو مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلةICANN CCWG  بخصوص  54بتوضيح "التنوع" في الفقرة
إلى أنه من  ICANN CCWGوتشير مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  .AoCتشكيل فرق مراجعة تأكيد االلتزامات 

واللجان  SCsالممكن أن تتضمن اعتبارات "التنوع" الجغرافية والمهارات والجنس وإلخ، وبأنه يجب أن تتمتع المنظمات الداعم 
 بالمرونة في اعتبارها للعوامل لدى اختيار أعضاء فريق المراجعة. ACsاالستشارية 

 يقترح محامو مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة وICANN CCWG  أنه "بإمكان مجموعة من الرؤوساء طلب
 ACsأو لجان استشارية  SCsعضو لتفادي احتمالية التمثيل الزائد لمنظمات داعمة  21مرشحين إضافيين أو تعيين أقل من 
"ما  ICANN CCWGة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة واقترح مجموع أعضاء". 3                               معينة في حال رش ح البعض أقل من 

وتم استبدال "ثابت" بـ "محدود"                                                                           "، لذا فإن األمر ليس بمثابة اقتراح عدد ثابث من أعضاء فريق المراجعة فعليا .21يصل إلى 
/ ACلرؤوساء اللجنة االستشارية  ICANN CCWGوسمحت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  .54في الفقرة 

والتي  SOs/المنظمات الداعمة ACsباختيار أعضاء فريق المراجعة إضافيين من اللجان االستشارية  SOالمنظمة الداعمة 
التي تحظى بأكبر  SOs/ المنظمات الداعمة ACsحيث يهدف هذا إلى استيعاب اللجان االستشارية  مرشحين. 3قدمت أكثر من 

الجديد وخدمات  gTLD، والتي ستكون من أشد المعنيين بمراجعات برنامج GNSOقدر من االهتمام في المراجعة، مثل 
 وبالتالي، سيبقى تمثيل وعدد المقاعد في فريق المراجعة دون تغيير من اقتراح المسودة الثالثة. .WHOISالدليل/

  54استبدال "المشاركين" بـ "المراقبين" في الفقرة. 

 
 

 توصية. اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه ال5

  17، 11، 9اختبار االجهاد  

  4، 3اختبار اإلجهاد 

  14اختبار اإلجهاد 

  22، 20اختبار اإلجهاد 



 9التوصية رقم  - 9الملحق 

 

 2016فبراير  19
 

15 

 ؟CWG. كيف يستجيب هذا لمتطلبات مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف 6

  اقترحت مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشرافCWG  مراجعة وظيفةIANA IFR  ومراجعة وظيفةIANA IFR 
الداخلية باعتبارها لوائح داخلية أساسية. تشمل توصيات مجموعة العمل  ICANNصة التي يجب إضافتها إلى لوائح الخا

 .ICANNهذا كجزء من المراجعات لتتم إضافتها إلى لوائح  ICANN CCWGالمجتمعية لتعزيز مساءلة 

  

 ؟NTIA. كيف يعالج هذا معايير 7

 ددة.دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتع 186

  تعزيز طبيعة أصحاب المصلحة المتعددين من المنظمة من خالل دمجها بمبادئها وااللتزام بالبقاء كمنظمة عامة غير ربحية تعمل
تحت مظلة عمليات الشفافية وتطوير السياسة ألصحاب المصلحة المتعددين، وتشمل أصحاب مصلحة األعمال، المجتمع المدني، 

في جميع األحوال  ICANNتخدم النهائي، وطلب المساهمات من العامة والتي ستسعى المجتمع الفني، األكاديمية، والمس
 والفعاليات على توفير المنفعة لهم.

  عكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات
 من األدنى فاألعلى تعالج بشكل تام هذه المعايير. وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  187

 .الحفاظ على وضع ومقرات المؤسسة العامة غير الربحية في الواليات المتحدة 

  إضافة متطلبات اللوائح أنICANN .ا سنوي ا حول حالة التحسينات على المساءلة والشفافية                                                                 ستقدم تقرير 

  تلتزم بتنفيذ ونشر تحليالت عن التأثيرات اإليجابية والسلبية للقرارات على العامة بما يتضمن أي تأثير مالي أو غير مالية أو تأثر
 .DNSالنطاق  إيجابي أو سلبي )إن وجد( على األمن النظامي واالستقرار ومرونة نظام اسم

  وتشمل االلتزام بالحفاظ على وتعزيز العملية الحيادية والمطلقة وحكم نظام اسم النطاقDNS واالستقرار التشغيلي والموثوقية ،
 واإلنترنت وتحسينها. DNSواألمان وقابلية التشغيل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من نظام إسم النطاق 

 م إلى لوائح وخاصة األمن، االستقرار والمرونة لمراجعة نظام إسم النطاق وتتضمن مراجعات تأكيد االلتزاDNS. 

 

 .IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  188

  نقل تأكيد االلتزامات التي تحافظ عليهاICANN  وتعزز وتدعم العملية المحايدة وغير المسبوقة بحكم لدى نظام إسم النطاق
DNS  االستقرار التشغيلي والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل الشاملة، والسالسة واالنفتاح في نظام إسم النطاق فيDNS 

اإلنترنت على المستوى الكلي والعمل على صيانة  DNSواإلنترنت؛ والحفاظ على السعة والقدرة على تنظيم نظام إسم النطاق 
 إنترنت فردي قابل للتشغيل.

 ية وقدرة تنسيق نظام إسم النطاق الحفاظ على أهلDNS  على مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل
أنه مع توسع مساحة نطاق المستوى  ICANNللتشغيل. تتم معالجة المعايير أيضا من خالل إضافة اللوائح: سوف تضمن 

اية المستهلك واألمان واالستقرار والمرونة ومشكالت ، وسوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت التنافسية وحمTLDاألعلى 
 إساءة االستخدام الضار والمخاوف السيادية وحماية الحقوق.

 .الوضوح في تقرير المالية والمحاسبة 
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 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 189

 .عقد منتدى مجتمع حيث يرحب بالجميع للمشاركة كخطوة محتملة 

 لمشورة التي تنظم لشرح هذه المستندات الرئيسية.يرحب بالجميع للمشاركة في عملية ا 

 

 بحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات. NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAلن تقبل  190

  إضافة االلتزام لطلب دعم المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع
واتخاذ القرار لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى مستويات وضع السياسات 

م للتأكد من المصلحة العامة العالمية وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.                                                                                                     فاألعلى ت ستخد 

 وازنة شفافة وخاضعة للمساءلة، مما يوفر إشعارإصدار تقرير سنوي عن حالة التحسينات للمساءلة والشفافية وااللتزام بعملية م 
 مسبق لتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات والسياسات.
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تعزیز مساءلة المنظمات  10التوصیة رقم  - 10الملحق 
 الدعم واللجان االستشاریة

 . خالصة1
االستشاریة ) واللجان SOsبتناول مساءلة منظمات الدعم ( ICANN CCWGتوصي مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  01

)ACs:في مقاربة من مرحلتین ( 

في المراجعات الھیكلیة  ACواللجان االستشاریة  SO: تتضمن مراجعة آلیات مساءلة منظمات الدعم 1في مسار العمل  •
 المستقلة المنجزة بصفة منتظمة.

عمل على عملیة مراجعة كجزء من ال ACواللجان االستشاریة  SO: تضمین موضوع مساءلة منظمات الدعم 2في مسار العمل  •
 المساءلة والشفافیة.

 

 ICANN CCWG. توصیات مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 2
، فمن الواضح أن اآللیات الحالیة ACواللجان االستشاریة  SOبعد مراجعة وحصر اآللیات القائمة المتعلقة بمساءلة منظمات الدعم  02

 . 1بحاجة إلى أن تتحسن في ضوء المسؤولیات الجدیدة المرتبطة بتوصیات مسار العمل 
 بما یلي: ICANN CCWGتوصي مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  03

 
 : 1مسار العمل  04
مراجعات الھیكلیة الدوریة المستقلة والمنجزة بصفة في ال ACواللجان االستشاریة  SOتتضمن مراجعة آلیات مساءلة منظمات الدعم  05

 منتظمة.

للمساءلة أمام  ACواللجان االستشاریة  SOیجب أن تتضمن ھذه المراجعات النظر في اآللیات الموجودة لدى منظمات الدعم  •
 . اإلقلیمیة كل حسب تخصصھ، إلخ At-Largeدوائرھم االنتخابیة وأمام مجموعات أصحاب المصلحة ومنظمات 

، الذي یصف حالیا الھدف من ھذه ICANNمن المادة الرابعة من لوائح  4ویمكن تنفیذ ھذه التوصیة من خالل تعدیل القسم  •
 المراجعات على النحو التالي: 

 

في:  -التي یجب إجراؤھا وفًقا للمعاییر والمقاییس التي یوجھا إلیھا مجلس اإلدارة  -ویكمن الھدف من ھذه المراجعة 
) إذا كان األمر كذلك، فتحدید ما إذا كان 2، و(ICANNتحدید ما إذا كانت تلك المنظمة لھا ھدف مستمر في ھیكل  )1(

 أي تغییر في الھیكل أو العملیات أمًرا مرغوًبا فیھ لتحسین كفاءتھا. 
 

الداخلیة كجزء  ICANNح المطلوبة بموجب تأكید االلتزامات إلى لوائ ICANNیتم دمج المراجعة الدوریة لمساءلة وشفافیة  •
الداخلیة، ستتضمن مراجعة المساءلة  ICANN: بدمج تأكید االلتزامات في لوائح 9في التوصیة رقم  .1من مسار العمل 

 والشفافیة ما یلي من القضایا التي تستحق االھتمام في مراجعة:
 

رح التوصیات للتحسین لضمان األوسع وط ICANNوتفاعلھا مع مجلس اإلدارة ومجتمع  GACتقییم دور وفعالیة 
 DNS.حول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لنظام اسم النطاق  GACإلدخال  ICANNاالعتبار الفعال من 
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 :2مسار العمل  06
 كجزء من عملیة مراجعة المساءلة والشفافیة. ACواللجان االستشاریة  SOتضمین موضوع مساءلة منظمات الدعم  07

المائدة المستدیرة للمساءلة المشتركة" لتقییم جدواه، وفي حال كان ذا جدوى، اتخاذ اإلجراءات الالزمة تقییم مقترح "اجتماع  •
 1لتنفیذه.

مع مراعاة التعلیقات المقدمة خالل  ACواللجنة االستشاریة  SOوضع خطة عمل مفّصلة في تعزیز مساءلة المنظمة الداعمة  •
 لثالثة.فترة التعلیقات العامة في اقتراح المسودة ا

واللجان  SO) ستكون قابلة للتطبیق على أنشطة منظمات الدعم IRPتقییم سواء كانت عملیة المراجعة المستقلة ( •
 .AC االستشاریة

 

 . توضیح تفصیلي للتوصیات3
ان واللج SOsمع تحسین القوى المجتمعیة، فقد نشأت مخاوف مشروعة بشأن مساءلة المجتمع (المنظمة من خالل منظمات الدعم  08

 ) في تفعیل تلك القوى. وبعبارة أخرى، "من یراقب المراقبین؟"ACsاالستشاریة 
 بـ: ICANN CCWGواستجابة لھذه المخاوف، قامت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  09

 .ACsواللجان االستشاریة SOsتحدید اآللیات الحالیة لتكون في مكان مثل منظمات الدعم  •

ة بھدف تقییم إذا كانت قد قامت وكیف قامت بتناول المخاوف التي عبر عنھا المجتمع خالل فترة التعلیق مراجعة اآللیات الحالی •
 العام األولى.

ومسار  1التي یجب تناولھا في مسار العمل  ACواللجان االستشاریة  SOإنشاء قائمة خطوات لتحسین مساءلة منظمات الدعم  •
 .2العمل 

 SOsالحالیة أنھ ال یوجد ھناك تقریبا أي أحكام یلتزم بھا الموظفین للمساءلة إلى منظمات الدعم  ICANNتظھر المراجعة لوثیقة  10
 أو مجتمع إنترنت أكبر فیما یتعلق بأعمالھم وقراراتھم ومشوراتھم تكون محدودة في العدد والنطاق.  ACSواللجان االستشاریة 

 الوثائق التي تم مراجعتھا ھي: 11
 

 ICANNلوائح  .1

تستطیع إنشاء میثاق ووثائق إجرائیة خاصة بھا. ACواللجان االستشاریة  SOأن كل من منظمات الدعم  ICANNتنص لوائح 
للتحقق من آلیات المساءلة أنھا في  ACاالستشاریة  واللجان SOیجب القیام بعمل أبحاث متقدمة على مستوى منظمات الدعم 

 . ACواللجان االستشاریة  SOمكانھا الصحیح بالنسبة لمنظمات الدعم 

ینبغي أن تضاف إلى أقسام محددة  ACsواللجان االستشاریة SOsومن المھم أیضا لمراجعة ما إذا كانت مثل منظمات الدعم 
كشركة. على سبیل المثال، ینبغي مراجعتھا ومناقشتھا إذا كان یجب  ICANNق على في اللوائح الداخلیة لتخضع ألحكام تنطب

 .ACواللجان االستشاریة  SOتطبیق القیم األساسیة لیس فقط بالنسبة إلجراءات الشركة ولكن كذلك ألنشطة منظمات الدعم 

 

                                            
 المساءلة ویلي كوري وصفاً موجزاً لمفھوم اجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة المشتركة:-CCWGقدم مستشار  1

؟ سیكون من الضروري وضع مساحة بین األشكال المختلفة ICANNفكرة المساءلة المشتركة ھي أن یكون كل فرد من الفریق مساءالً أمام الفرد اآلخر. كیف سینجح ھذا في 
لة، ءالتي یختلف عاملھا الرئیسي. في حین تقوم قوى المجتمع الجدیدة بتكوین المجتمع باعتباره مسؤوالً یدعو مجلس اإلدارة بصفتھ وكیل للمسا ICANNللمساءلة المعتمدة في 

لدعوة بعضھم البعض للمساءلة. لذلك یمكن للمرء أن یتخیل اجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة  ICANNھیاكل ستتمكن مجموعة من المساءلة المشتركة من تمكین كافة 
، وربما سیعوض المنتدى العام الحالي. سیكون النموذج اجتماع مائدة مستدیرة لمجلس اإلدارة، والمدیر التنفیذي وجمیع ICANNالمشتركة یلتقي في كل اجتماع من اجتماعات 

ممثلة برؤسائھا. سیكون اجتماع المائدة المستدیرة مسؤوالً عن تعیین رئیس الجتماع المائدة المستدیرة سنة تلو األخرى والذي ACواللجان االستشاریة  SOمات الدعم منظ
ر موضوع أو موضوعین للدراسة. قد یقوم كل مشارك سیكون مسؤوالً عن تسھیل كل اجتماع مائدة مستدیرة للمساءلة المشتركة. ویمكن لكل اجتماع الدائرة المستدیرة اختیا

ألداء. الھدف سیكون تطویر األمور المتعلقة با بتفسیر كیفیة قیام دائرتھ أو دائرتھا االنتخابیة بحل المشكلة وذكر ما نجحوا بالقیام بھ وما لم ینجحوا. قد یتبع ذلك نقاش حول كیفیة
 للتعلم لتحسین األداء.إنشاء مساحة للمساءلة المشتركة وكذلك مساحة 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en
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 تأكید االلتزامات .2

كمنظمة، فینبغي أیضاً النظر إلیھا  ICANNیتضمن تأكید االلتزامات بعض االلتزامات األساسیة التي ھي مع توجیھھا لمؤسسة 
كما  ICANNالتي تشكل الھیكل التنظیمي األوسع لمؤسسة ACواللجان االستشاریة  SOعلى أنھا تنطبق على منظمات الدعم 

 الداخلیة.  ICANNھو معرف في لوائح 

ینبغي  ACsواللجان االستشاریة  SOsم إن اآللیات المحددة أو معاییر في التأكید على االلتزامات التي لـ مثل منظمات الدع
 ھي: الفقرة ثالث والفقرة تسعة. DNSإجراء عملھم فیما یتعلق بنظام اسم النطاق 

 

 ATRT 2لیة والشفافیة توصیات فریق مراجعة المسؤوو ATRT 1توصیات فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة األول  .3

واللجان  SOلم تقوم المراجعات الخاصة بالمساءلة والشفافیة بعمل أي توصیات تخص مساءلة وشفافیة منظمات الدعم 
 .ACاالستشاریة 

 

  المختلفةACواللجان االستشاریة  SOالقواعد واإلجراءات التشغیلیة لمنظمات الدعم  .4

في ضوء المسؤولیات الجدیدة  ACواللجان االستشاریة  SOمع حصر اآللیات الموجودة المتعلقة بمساءلة منظمات الدعم 
واللجان االستشاریة  SO، فقد أصبح واضحاً أن إطار العمل الحالي لمساءلة منظمات الدعم 1المرتبطة بمقترحات مسار العمل 

AC  .یحتاج التحسین 

ضائھا لیست خاضعة فقط لمساءلة أع ACواللجان االستشاریة  SOیكمن الھدف من التحسینات في ضمان أن منظمات الدعم 
 الحالیین ولكن أیًضا لمساءلة المجتمعات األوسع التي تم تصمیم ھذه الھیئات لتمثیلھا.

 

، فمن الواضح أن اآللیات الحالیة ACواللجان االستشاریة  SOبعد مراجعة وحصر اآللیات القائمة المتعلقة بمساءلة منظمات الدعم  12
 . 1بطة بتوصیات مسار العمل بحاجة إلى أن تتحسن في ضوء المسؤولیات الجدیدة المرت

 بما یلي: ICANN CCWGتوصي مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  13

 

 :  1مسار العمل 14
في المراجعات الھیكلیة الدوریة المستقلة والمنجزة بصفة  ACواللجان االستشاریة  SOتتضمن مراجعة آلیات مساءلة منظمات الدعم  15

 منتظمة.

للمساءلة أمام  ACواللجان االستشاریة  SOیجب أن تتضمن ھذه المراجعات النظر في اآللیات الموجودة لدى منظمات الدعم  •
 اإلقلیمیة كل حسب تخصصھ، إلخ.  At-Largeدوائرھم االنتخابیة وأمام مجموعات أصحاب المصلحة ومنظمات 

، الذي یصف حالیا الھدف من ھذه ICANNمن المادة الرابعة من لوائح  4ویمكن تنفیذ ھذه التوصیة من خالل تعدیل القسم  •
 المراجعات على النحو التالي: 

في:  -التي یجب إجراؤھا وفًقا للمعاییر والمقاییس التي یوجھا إلیھا مجلس اإلدارة  -ویكمن الھدف من ھذه المراجعة 
) إذا كان األمر كذلك، فتحدید ما إذا كان 2، و(ICANNا إذا كانت تلك المنظمة لھا ھدف مستمر في ھیكل تحدید م )1(

 أي تغییر في الھیكل أو العملیات أمًرا مرغوًبا فیھ لتحسین كفاءتھا. 

الداخلیة كجزء  ICANNالمطلوبة بموجب تأكید االلتزامات إلى لوائح  ICANNیتم دمج المراجعة الدوریة لمساءلة وشفافیة  •
الداخلیة، ستتضمن مراجعة المساءلة  ICANN: بدمج تأكید االلتزامات في لوائح 9في التوصیة رقم  .1من مسار العمل 

 والشفافیة ما یلي من القضایا التي تستحق االھتمام في مراجعة:
 

یات للتحسین لضمان األوسع وطرح التوص ICANNوتفاعلھا مع مجلس اإلدارة ومجتمع  GACتقییم دور وفعالیة 
 .DNSحول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لنظام اسم النطاق  GACإلدخال  ICANNاالعتبار الفعال من 

 

https://community.icann.org/download/attachments/53782997/affirmation-of-commitments-30sep09-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911624000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53782997/final-recommendations-31dec10-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911759000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53782997/final-recommendations-31dec13-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911871000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53782997/final-recommendations-31dec13-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911871000&api=v2
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 :2 مسار العمل 16
 كجزء من عملیة مراجعة المساءلة والشفافیة. ACواللجان االستشاریة  SOتضمین موضوع مساءلة منظمات الدعم  17

المستدیرة للمساءلة المشتركة" لتقییم جدواه، وفي حال كان ذا جدوى، اتخاذ اإلجراءات الالزمة تقییم مقترح "اجتماع المائدة  •
 2لتنفیذه.

مع مراعاة التعلیقات المقدمة خالل  ACواللجنة االستشاریة  SOوضع خطة عمل مفّصلة في تعزیز مساءلة المنظمة الداعمة  •
 فترة التعلیقات العامة في اقتراح المسودة الثالثة.

واللجان  SO) ستكون قابلة للتطبیق على أنشطة منظمات الدعم IRPتقییم سواء كانت عملیة المراجعة المستقلة ( •
 .AC االستشاریة

 

 . التغییرات المنجزة منذ اقتراح المسودة الثالثة4
الداخلیة  ICANNالمطلوبة بموجب تأكید االلتزامات إلى لوائح  ICANNإضافة: یتم دمج المراجعة الدوریة لمساءلة وشفافیة  •

الداخلیة، ستتضمن مراجعة المساءلة  ICANN: بدمج تأكید االلتزامات في لوائح 9في التوصیة رقم  .1كجزء من مسار العمل 
 والشفافیة ما یلي من القضایا التي تستحق االھتمام في مراجعة:

 

األوسع وطرح التوصیات للتحسین لضمان االعتبار  ICANNھا مع مجلس اإلدارة ومجتمع وتفاعل GACتقییم دور وفعالیة 
 .DNSحول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لنظام اسم النطاق  GACإلدخال  ICANNالفعال من 

 

 ACاالستشاریة واللجنة  SO: وضع خطة عمل مفّصلة في تعزیز مساءلة المنظمة الداعمة 2أضیف في توصیات مسار العمل  •
 مع مراعاة التعلیقات المقدمة خالل فترة التعلیقات العامة في اقتراح المسودة الثالثة.

 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
 12اختبار اإلجھاد  •

  33اختبار اإلجھاد  •

 34اختبار اإلجھاد  •
 

 ؟CWGف . كیف یستوفي ھذا متطلبات مجموعة العمل المجتمعیة بدور اإلشرا6
  ال یوجد •

 

 

                                            
ویلي كوري في  ICANN CCWGراجع الوصف المختصر الجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة المتبادلة والتي قدمھا مستشار مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  2

 الموجودة في األعلى. 1الحاشیة 
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 ؟NTIA. كیف یتناول ھذا معاییر 7
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 18

الكلي ألصحاب المصالح المتعددین. إن مساءلة أكبر  ICANNكلھا تحسینات في نموذج  ICANNتعتبر التحسینات في مساءلة  •
تجاه أعضائھا وأصحاب المصلحة فیھا ھي جزء من تحسین النموذج األوسع  ACsواللجان االستشاریة  SOsلمنظمات الدعم 

 .ICANNألصحاب المصالح المتعددین في 

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  19

 ال یوجد •

 

 .IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  20

 ال یوجد •

 

 اإلنترنت. الحفاظ على إنفتاح 21

 ال یوجد •

 

 أي مقترح یعوض دورھا مع حل من خالل منظمات ترأسھا حكومات أو منظمات حكومیة دولیة. NTIAلن تقبل  22

على تحسینات المسائلة المشتركة بدالً من  ACواللجان االستشاریة  SOترتكز مقترحات تحسین مساءلة منظمات الدعم  •
المساءلة تجاه منظمات ترأسھا حكومات أو منظمات حكومیة دولیة. وینظر إلى الحكومات على أنھا صاحب المصلحة األساسي 

 خصوًصا في دورھا المتعلق بالسیاسة العامة.
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: التزامات مجلس اإلدارة 11التوصیة رقم  - 11الملحق 
بشأن مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة (اختبار اإلجھاد 

 )18رقم 

 . خالصة1
 ICANNطابع خاص كما ھو موضح في لوائح  ICANN) الحالیة بالنسبة لمجلس إدارة GACمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة (ل 1

 :2الداخلیة المادة الحادیة عشرة، القسم 
 

ي. یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي تشكیل 
أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة  ICANNي حالة ما إذا قرر مجلس السیاسات وتبنیھا على السواء. وف

الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة. وستحاول اللجنة االستشاریة 
 التوصل إلى حل یقبلھ الطرفان. -بة وفعالةبحسن نیة وطریقة مناس-بعد ذلك  ICANNالحكومیة ومجلس إدارة 

 

ل فیھ اللجنة االستشاریة الحكومیة 18یراعي اختبار اإلجھاد  2 إجراءات التشغیل الخاصة بھا، أي للتحول  ICANN لـ السیناریو الذي ُتعدِّ
یتوجب على مجلس اإلدارة  . وبما أنھICANNمن قرارات اإلجماع (ال اعتراضات) إلى التصویت باألغلبیة على مشورة مجلس إدارة 

 ICANN، تمت اإلشارة إلى مخاوف تتعلق بإمكانیة إجبار مجلس GACالوصول إلى حل مقبول بالتراضي في حالة رفض نصیحة 
 فیما یتعلق بموضوعات السیاسة العامة.  GACعلى الفصل بین الحكومات السیادیة في حالة عدم اتفاقھا في دعم نصیحة 

 للقیمة الحدیة لقرارھا مع مشاركتھا في نفس الوقت في المجتمع المخول الجدید  GACففي حالة تخفیض و باإلضافة إلى ذلك،  3
بشكل  ICANNالمشاركة)، یرى بعض أصحاب المصلحة أن ھذا من األمور التي قد تزید من تأثیر الحكومة على  GAC(إذا اختارت 
 غیر مقبول.

ومن أجل التخفیف من وطأة ھذه المخاوف، فإن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة توصي بإجراء تغییرات على لوائح  4
ICANN  الداخلیة المتعلقة بمشورةGAC. 

 . توصیات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة2
 ICANNرات التالیة على المادة الحادیة عشر من القسم الثاني للوائح وصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بعمل التغییت 5

 الداخلیة (تمت إضافة التأكید):
 

ي. یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي تشكیل السیاسات  6
أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على  ICANNمجلس  وتبنیھا على السواء. وفي حالة ما إذا قرر

ال یمكن رفض أي مشورة من اللجنة االستشاریة المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة. 
كومیة، مفھومة على أنھا تعني ممارسة اتخاذ القرارات باالتفاق العام في الحكومیة، معتمدة باإلجماع الكامل من اللجنة االستشاریة الح

، وستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس من أعضاء المجلس %60غیاب أي اعتراض رسمي، إال بأغلبیة تصویت تصل إلى 
 للطرفین.بعد ذلك، وبحسن نیة وبطریقة فعالة وفي الوقت المناسب، إیجاد حل ُمرٍض  ICANNإدارة 

 
أن "یحاوال إیجاد حل مناسب یتفق  GACو  ICANNوالمقصود من ھذه التوصیة، الحد من الشروط التي یجب بموجبھا على مجلس  7

 ICANNلن توِجد ھذه التوصیة أيَّ التزامات جدیدة ینبغي لمجلس  الداخلیة الحالیة. ICANNعلیھ الطرفان"، كما ھو مطلوب في لوائح 
، المتعلقة باللوائح ساریة المفعول قبل اإلشراف على المرحلة االنتقالیة لھیئة GACالنظر فیھا، أو التصویت علیھا، أو تنفیذ مشورة 

. ال توِجد ھذه التوصیة أي استنتاج أو تعدیل للمعاییر المطبقة من قبل المجلس في مراجعة مشورة IANAاإلنترنت لألرقام المخصصة 
 .GACاریة الحكومیة اللجنة االستش
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باستقاللیة تنقیح إجراءات التشغیل لتحدید كیفیة طرح االعتراضات والنظر فیھا (مثال، عدم  GACتتمتع اللجنة االستشاریة الحكومیة  8
السماح لدولة واحدة بمتابعة االعتراض على نفس الموضوع في حالة عدم انضمام دول أخرى لذلك االعتراض). وعند إرسال التوصیة 

 GACن ُیعَطى عنایة خاصة، ُتلَزم اللجنة االستشاریة الحكومیة من أجل أ GACالذي تسعى  ICANNالمجمع علیھا إلى مجلس إدارة 
 بتأكید عدم وجود أي اعتراض رسمي.

بإدراج شرط أن توفر جمیع اللجان االستشاریة األسباب الجوھریة وراء نصائحھا. یجب توفیر األساس  CCWGوتوصي مساءلة  9
. وتقع على المجلس مسؤولیة تحدید ما إذا كان األساس المنطقي ICANNالمنطقي للمشورة الرسمیة التي قدمتھا لجنة استشاریة لمجلس 

 الداخلیة. ICANNالمقدم كافیا للشروع في تحدید ما إذا كان اتباع تلك المشورة متسقا مع لوائح 
ءلة ، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساICANNالمتعارضة مع لوائح  GACولمعالجة المخاوف المتعلقة بمشورة  10

 بإضافة ھذا التوضیح لیعتبره المستشار القانوني عند صیاغتھ لنص اللوائح الداخلیة: 
 

غیر مقیدة  GACتتعارض مع لوائحھا الداخلیة. مع أن  -بناء على مشورة أو غیرھا  -اتخاذ إجراءات  ICANN لـ ال یمكن
قد ال تتخذ إجراءات ال تتفق مع لوائحھا.  ICANNأن ، فإنھ من الواضح ICANN لـ فیما یتعلق بالمشورة التي یمكن أن تقدمھا

وعلى الطرف المتضرر أو المجتمعات المحلیة المكلفة رفع دعاوى عبر ھیئة المراجعة المستقلة تنص فیھا على أن المجلس 
فقا التأسیسیة أو اللوائح الداخلیة، حتى ولو تصرف المجلس و ICANNتصرف (أو لم یتصرف) بطریقة ال تتفق مع بنود 

 .GACلمشورة 
 

مفھومة بطبیعتھا في ھذه المرحلة. سیقوم المستشار  ICANN لـ مالحظة: تكون الصیاغة المقترحة في توصیات تنقیحات اللوائح الداخلیة 11
بعمل مسودة للصیاغة النھائیة لھذه  ICANN لـ القانوني الخارجي لمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة والفریق القانوني

 تنقیحات المجراة على بنود التأسیس واللوائح الداخلیة.ال

 . توضیح تفصیلي للتوصیات3
 

 الخلفیة 12
اإلجراءات التشغیلیة من قرارات توافقیة إلى  ICANN لـ یتعلق بسیناریو تعدل فیھ اللجنة االستشاریة الحكومیة 18اختبار اإلجھاد رقم  13

. وبما أن مجلس اإلدارة یجب أن یسعى إلیجاد حل مقبول للطرفین إذا رفض ICANNتصویت باألغلبیة لتقدیم المشورة إلى مجلس 
قد یضطر للتحكیم بین الحكومات ذات السیادة إذا كانت منقسمة في دعمھا  ICANN، فقد أثیرت مخاوف بأن مجلس إدارة GACمشورة 
مشاركتھا في نفس الوقت في المجتمع المخول  للقیمة الحدیة لقرارھا مع GAC. و باإلضافة إلى ذلك، ففي حالة تخفیض GACلمشورة 

 ICANNالمشاركة)، یرى بعض أصحاب المصلحة أن ھذا من األمور التي قد تزید من تأثیر الحكومة على  GACالجدید (إذا اختارت 
 بشكل غیر مقبول. 

، والذي وافقت علیھ مجموعة العمل بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة بدبلنیتمثل ھدف التوصیة أیًضا في تفعیل المبادئ، المستمدة من  14
 :18عبر المجتمع لتعزیز المساءلة عند إجراء التحریات اإلضافیة عن اختبار اإلجھاد رقم 

 .تحدید القواعد الخاصة بھا GAC لـ یمكن •

 بالعمل باإلجماع.  GACتلتزم  •

 .GACعلى أساس أغلبیة بسیطة لمشورة  GACلن تعمل  •

 ، بعد محاولة إیجاد حل ُمرٍض للطرفین. GACیمتلك مجلس اإلدارة القدرة على عدم قبول مشورة  •

 أن توفر اتجاھا واضحا وأساسا منطقیا.  GACعلى مشورة  •

 العملیة واالعتبارات المؤدیان إلى التوصیة
من استمالت المسودة الثانیة من التوصیات عدًدا كبیًرا من التعلیقات، أغلبھا یدعم التغییر المقترح على اللوائح الداخلیة، مع اعتراضات  15

عدة حكومات. بعد ختام الجولة الثانیة من التعلیقات العامة، أعربت حكومات أخرى عن مخاوفھا بشأن التغییر المقترح على اللوائح 
  الداخلیة.

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-21oct15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-21oct15-en.pdf
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 بعد اجتماع دبلن، كجزء من بیانھا، والذي جاء فیھ: GACتلقت مجموعة العمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة أیًضا اتصاالً من  16
 

على استیعاب اللجنة االستشاریة الحكومیة بشكل أفضل لآلراء المختلفة المتعلقة 18"ساعد النقاش المتعلق باختبار اإلجھاد رقم 
نة االستشاریة الحكومیة بعد تقییم المبررات المختلفة التي تم تقدیمھا حتى اآلن والمتعلقة باختبار اإلجھاد اعتبرت اللج بالمشكلة.

 ، األمور التالیة:18 رقم
 

 ضرورة أن تقوم كل لجنة استشاریة بالتأكد من أن المشورة المقدمة واضحة وتعكس رأي إجماع اللجنة. •
 على استقاللیتھا الخاصة في وصولھا إلى اإلجماع.ضرورة قیام كل لجنة استشاریة بالحفاظ  •
 القیمة التي یقدمھا المجلس للوصول إلى مشورة إجماع. •
إن توصیة مجموعة عمل تنفیذ توصیات مجلس اإلدارة واللجنة االستشاریة الحكومیة، وكما ھو مكرر من طرف فریق مراجعة  •

إلى التصویت بأغلبیة  GACلرفض نصیحة  ICANNلس إدارة )، لتعیین الحد األدنى لمجATRT2( 2المسؤولیة والشفافیة 
بشكل متسق مع العتبة المحددة لرفض توصیات منظمة دعم األسماء لرموز البلدان، وتوصیات المنظمة الداعمة لألسماء  2/3

 العامة لعملیة وضع السیاسة."
لن، نظمت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة في دب GACبعد فترة التعلیق العام الثانیة، والمساھمات المأخوذة من بیان  17

 مجموعة فرعیة محددة من أجل:
 تقییم الخیارات الموجودة، ونقاط االتفاق / االختالف. •
 تزوید مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بالكامل، بملخص موجز لوجھات النظر والخیارات. •
مع لتعزیز المساءلة ُتَمكن من تقییم اإلجماع حول كیفیة االستجابة الختبار اإلجھاد إعداد تقاریر إلى مجموعة العمل عبر المجت •

، والذي حدد المخاطر التي یمكن تترتب عن تغییر اللجنة االستشاریة الحكومیة لقاعدتھا المتبعة في اتخاذھا للقرارت، 18رقم 
 یادة.التحكیم بین الحكومات ذات الس ICANNوبالتالي تطلب من مجلس إدارة 

 وضمن ھذه المجموعة الفرعیة تم االتفاق على االستنتاجات التالیة: 18
 تحدید القواعد الخاصة بھا. GAC لـ یمكن •
 بالعمل باإلجماع. GACتلتزم  •
 .GACعلى أساس أغلبیة بسیطة لمشورة  GACلن تعمل  •
 ، بعد محاولة إیجاد حل ُمرٍض للطرفین. GACیمتلك مجلس اإلدارة القدرة على عدم قبول مشورة  •
 أن توفر اتجاھا واضحا وأساسا منطقیا. GACعلى مشورة  •

 

 الخیارات البدیلة المعتبرة والمرفوضة 19
 داخل ھذه المجموعة، تم تقدیم العدید من الخیارات والنظر فیھا.  20
 قدمت البرازیل اقتراًحا بالتغییرات التالیة على الالئحة الداخلیة: 21

 

بالوقوف على مشورة اللجنة االستشاریة، ولم یتم تبني ھذه المشورة، فھو مطالب بالوصول  ICANNحیث التزم مجلس إدارة […] 
إلى حل یرضي جمیع األطراف لتنفیذ ھذه المشورة، وستبذل اللجنة االستشاریة قصارى جھدھا لضمان وضوح ھذه المشورة والتأكد 

 […]. في ھذا السیاق، تمتلك اللجنة االستشاریة الحق في تحدید تعریف معین إلجماع اآلراء." من أنھا تعكس بجالء إجماع اللجنة

[...] ال یتم رفض أي مشورة اعتمدتھا اللجنة االستشاریة الحكومیة بإجماع األراء إال بأغلبیة أكثر من ثلثي مجلس اإلدارة. وستحاول 
التوصل إلى حل یقبلھ  -بحسن نیة وطریقة مناسبة وفعالة-د ذلك بع ICANNاللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة 

 […] الطرفان.
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بعد مناقشات داخل المجموعة الفرعیة، والمخاوف التي أثیرت من جانب بعض أصحاب المصلحة بأن مقترح البرازیل من شأنھ أن یخلق  22
ستظل مركزة بقوة على  GACنع القرار الخاصة بـ مع عدم توفیر ضمانات كافیة بأن عملیة ص ICANNالتزامات أقوى لمجلس إدارة 

األوروبي، (تمت  GACإجماع اآلراء، تم اعتبار مقترح، مبني على الصیاغة األولیة التي كتبتھا الدنمارك، وعززه مجموعة من أعضاء 
 إضافة التأكید): 

 

یاسة العامة كما ینبغي األخذ في عین االعتبار، في "یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة بشأن النواحي الس
 عملیتي تشكیل السیاسات وتبنیھا على حد السواء. 

أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ  ICANNوفي حالة ما إذا قرر مجلس 
 تباع المشورة.إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم ا

باإلجماع الكامل من اللجنة االستشاریة الحكومیة، تفھم على أنھا تعني ممارسة أي مشورة من اللجنة االستشاریة الحكومیة معتمدة 
 اتخاذ القرارات باالتفاق العام في غیاب أي اعتراض رسمي، وال یجوز رفضھا إال بأغلبیة ثلثي مجلس اإلدارة. 

أي مشورة معتمدة من اللجنة االستشاریة الحكومیة بإجماع اآلراء مع اعتراضات من أقلیة صغیرة جًدا فقط من أعضاء اللجنة 
 االستشاریة الحكومیة، قد یتم رفضھا بأغلبیة أصوات مجلس اإلدارة. 

التوصل  -ن نیة وطریقة مناسبة وفعالةبحس-بعد ذلك  ICANNستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة  في كال الحالتین،
 إلى حل یقبلھ الطرفان".

 

دعم عدد من أصحاب المصلحة تعدیل ھذا المقترح بإزالة الكلمات التالیة "أي مشورة معتمدة من اللجنة االستشاریة الحكومیة بإجماع  23
ة، قد یتم رفضھا بأغلبیة أصوات مجلس إدارة اآلراء مع اعتراضات من أقلیة صغیرة جًدا فقط من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومی

ICANN وقوبل ذلك بتأیید وخالف، بحجة أن ھذا لن یعالج الشواغل التي تم اإلعراب عنھا خالل التعلیق العام الثاني المتعلقة بعدم ."
 . GACوجود مرونة في إجراءات صنع القرار من 

لثین في عملیة صنع مجلس اإلدارة لقراره، تم تقدیم مقترح حل وسط على حیث أعرب بعض المشاركین عن مخاوفھم بشأن إدخال حد الث 24
 ھذا النحو (تمت إضافة التأكید):

 

"ي. یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي تشكیل 
 السیاسات وتبنیھا على السواء.

أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ  ICANNقرر مجلس وفي حالة ما إذا 
 إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة.

لحكومیة في غیاب والتي تتمتع بتأیید واسع من أعضاء اللجنة االستشاریة اقد یتم رفض مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة 
 بأغلبیة األصوات من مجلس اإلدارة.اعتراض كبیر 

التوصل  -بحسن نیة وطریقة مناسبة وفعالة-بعد ذلك  ICANNفي ھذه الحالة، ستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة 
  "إلى حل یقبلھ الطرفان.

 

. بعد مناقشة مستفیضة، وعلى 2015نوفمبر  24مع لتعزیز المساءلة في تم تقدیم مقترح الحل الوسط ھذا إلى مجموعة العمل عبر المجت 25
الرغم من أن بعض أصحاب المصلحة أعربوا عن استعدادھم لقبول المقترح كحل وسط، إال أنھ تبقت اعتراضات كبیرة. حدد الرؤساء 

 المقترح. بالمشاركة أن مستوى الدعم لم یكن كافًیا الستدعاء التوافق باآلراء السائدة على ھذا
، قامت المجموعة بتقییم 2015نوفمبر  26وعند مناقشة الخطوات المستقبلیة داخل مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة یوم  26

نوفمبر بشأن اختبار اإلجھاد  25من بیان  )NTIAبیان اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات (المناقشات الماضیة، وأشارت إلى 
 ). ICG. تم تقدیم المقترح النھائي بشكل مشترك من الدنمارك وكیث درازیك (ممثل 18 رقم

بعد عدم تمكنھا من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن اقتراح الثلثین، قامت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في ینایر  27
. وفي مطلع شھر فبرایر، مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة 11بإعادة إطالق المناقشات لتحدید موقف توافقي للتوصیة رقم  2016

في مشروع المقترح الثالث  11وقف التوافقي أن یتضمن اإلیضاحات التي أدخلت على نسخة التوصیة رقم بالمساءلة إلى أن على الم
. وباإلضافة إلى ذلك، %60إلى  2/3) وتغییر عتبة الثلثین ICANNوجود التزامات جدیدة، أو أساس منطقي وتوافق مع لوائح  (عدم

، في حال قررت أن تكون ُمشاِركة في اتخاذ القرارات GACأن  2ورقم  1وكجزء من التسویة، تمت إضافة استثناء في التوصیات رقم 
 ICANNوفي تمكین المجتمعات المحلیة، لن تكون قادرة على المشاركة بصفة صانع قرار في عملیة الطعن في تنفیذ مجلس إدارة 

http://mm.icann.org/pipermail/accountability-cross-community/2015-November/008502.html
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أن تشارك بصفة استشاریة في جمیع  GAC لـ الممارسة من طرف المجتمعات المخولة. ومع ذلك، فإنھ یمكن GACلمشورة إجماع 
 الجوانب األخرى من عملیة التصعید.

 

 اختبار اإلجھاد الذي حمل بین طیاتھ كل ھذا، أصبحت صیغتھ اآلن: 28
 

ل الحكومات باللجنة اال :18اختبار اإلجھاد رقم  29 ) إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك للتحول من GACستشاریة الحكومیة (ُتعدِّ
 ICANNقرارات اإلجماع إلى التصویت باألغلبیة للنصیحة إلى مجلس 

نصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة وترد علیھا، حتى إذا  ICANNبموجب اللوائح الداخلیة القائمة، یجب أن تنظر  النتیجة (النتائج): 30
 لنصیحة مدعومة باإلجماع. ویمكن أن توافق أغلبیة الحكومات على مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.لم تكن ا

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

) أن 11الداخلیة الحالیة (المادة  ICANNتشترط لوائح  31
العثور على حل یرضي جمیع األطراف  ICANNتحاول 

 بالنسبة لمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
كما تعتمد اللجنة االستشاریة الحكومیة في الوقت الراھن  32

: "ُیفھم اإلجماع 47نصیحة رسمیة وفًقا للمبدأ التشغیلي رقم 
على أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق 

 ي اعتراض رسمي." العام مع غیاب أ
یجوز أن تقوم اللجنة االستشاریة الحكومیة في أي وقت  33

 بتغییر إجراءاتھا بدالً قاعدة اإلجماع الحالیة. 
وحینھا سینطبق شرط إیجاد حل مقبول لدى األطراف في  34

اللوائح الداخلیة الحالیة، ولیس فقط بخصوص مشورة توافق 
 آراء اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 

 ICANNالتدابیر المقترحة إجراء تعدیل على لوائح من بین  35
"ي") لتطلب محاولة 1، الفقرة 2، البند 11الداخلیة (المادة 

العثور على حل مقبول فقط عندما تكون مشورة اللجنة 
االستشاریة الحكومیة مدعومة باإلجماع، ُیفھم اإلجماع على 

العام أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق 
 مع غیاب أي اعتراض رسمي.

ویعترف ھذا إجراء المساءلة المقترح بأن قرار عدم اتباع  36
من مجلس  %60، یتطلب إجماعا بأغلبیة GACمشورة 

ICANN.  
ویمكن أن تقدم اللجنة االستشاریة الحكومیة مشورة إلى  37

ICANN .في أي وقت، سواء بإجماع تام أو بدونھ 
أ العام أن اللجنة االستشاریة یجب انطالًقا من االعتراف بالمبد 38

أن تكون حكًما ذاتًیا لتحسین إجراءات التشغیل الخاصة بھا، 
یمكن أن تحدد اللجنة االستشاریة الحكومیة كیفیة إثارة 

 االعتراضات وكیفیة أخذھا في االعتبار.

 

 لماذا توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بھذا؟ 39
لإلجراءات التي  ICANNمن بین السیناریوھات المحتملة التي یمكنھا اختبار مدى إمكان تحدي مجتمع  18كان اختبار اإلجھاد رقم  40

 ینطوي األساس المنطقي لتطویر اختبار اإلجھاد ھذا على عاملین: .ICANNتتخذتھا مؤسسة 
التاریخي  GACربوا عن رغبتھم في تغییر أسلوب قد أع GACعلى علم بأن بعض أعضاء  ICANNأوالً، كان أفراد مجتمع  .1

في استخدام اإلجماع لصنع القرار، حیث "ُیفھم اإلجماع على أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع 
 لتغییر طرق GACوعالوة على ذلك، فإن األمر لن یستغرق سوى أغلبیة بسیطة من أعضاء  غیاب أي اعتراض رسمي."

 صنع القرار إلى مستوى أقل. 
تلزم مجلس اإلدارة بمحاولة  ICANN لـ ثانًیا، أدركت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة أن اللوائح الداخلیة الحالیة .2

ھذا المستوى المطلوب من المراعاة  إیجاد "حل مقبول لدى األطراف" إذا قرر عدم اتباع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
واألھم من ذلك،  وغیر مطلوب في الحصول على مشورة من المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة األخرى. GACخاص بـ 

، حتى GACمجلس اإلدارة بإیجاد حل مقبول لدى األطراف على كل مشورة خاصة باللجنة االستشاریة الحكومیة  ینطبق التزام
لو كانت ھذه المشورة غیر مدعومة بإجماع اللجنة االستشاریة الحكومیة أو كانت تعارضھا أقلیة مھمة من أعضاء اللجنة 

 االستشاریة الحكومیة. 
إلى مسودة االقتراح األولى، وخلُص فریق عمل اختبار اإلجھاد إلى أن تدابیر  18ار اإلجھاد رقم اختب CCWGلھذه األسباب، أضافت  41

المسؤولیة عن أفعالھ إذا كان المجلس قد اضطر إلى البحث عن  ICANNالمساءلة الحالیة لیست كافیة للسماح للمجتمع بتحمیل مجلس 
 . GACحل تفاوضي مع 
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الداخلیة  ICANN، اقترحت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة تعدیالً على لوائح 18قم ومن أجل معالجة اختبار اإلجھاد ر 42
للبحث عن حل مقبول لدى  ICANNسیحافظ التعدیل على متطلب مجلس إدارة  .GACبشأن التزامات المجلس فیما یتعلق بمشورة 

 .GACع بین أعضاء التي كانت مدعومة بإجما GACاألطراف، ولكن فقط فیما یتعلق بمشورة 
 GACالتي تعارضھا أقلیة مھمة من الحكومات إلى التزام مجلس اإلدارة بالدخول في مفاوضات ثنائیة مع  GACینبغي أال تؤدي مشورة  43

واللجنة االستشاریة الحكومیة  ICANNبشأن مسألة تؤثر على مجتمع اإلنترنت العالمي. وینبغي أن یكون التفاوض بین مجلس إدارة 
 ولیس لحل الخالفات بین الحكومات نفسھا.  -والحكومات  ICANNًیا فقط لحسم الخالفات بین إلزام

لیقرر  %60، یشمل االقتراح مطلبا آخر وھو أن یحتاج مجلس اإلدارة إلى أغلبیة GACوكنتیجة طبیعیة ألھمیة اإلجماع على مشورة  44
 . GACعدم اتباع إجماع مشورة 

إلعطائھا اھتماًما خاًصا، یتوجب على  GACمتفق علیھا باإلجماع إلى مجلس اإلدارة وتسعى  ولتجنب أي غموض، عند نقل مشورة 45
GAC .تأكید عدم وجود أي اعتراض رسمي بین أعضائھا 

 ھا: حالًیا، والتي تستخدم قاعدة توافق اآلراء التالیة في قرارات GACیتماشى التغییر المتقرح للوائح الداخلیة مع الممارسة التي تستخدمھا  46
 

 "ُیفھم اإلجماع على أنھ توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غیاب أي اعتراض رسمي."
 

الخاص بھا فیما یخص "توفیر  47المبدأ التشغیلي رقم وفًقا لتقدیرھا تعدیل  GAC لـ ُیقر التغییر المقترح على اللوائح الداخلیة بأنھ یجوز 47
الداخلیة، والتي تتطلب دعًما كبیًرا  ICANNتوجد قواعد مماثلة لسیاسة اإلجماع والمشورة في لوائح  ".ICANNالمشورة لمجلس إدارة 

 ).ccNSOومنظمة دعم أسماء رمز البلد ( GNSOلتوصیات السیاسة القادمة من 
في اتخاذ القرارات. تتمتع اللجنة  GACال یتداخل مع أسلوب  18إن التغییر المقترح على اللوائح الداخلیة الختبار اإلجھاد رقم  48

، عدم السماح لدولة باستقاللیة تنقیح إجراءات التشغیل لتحدید كیفیة طرح االعتراضات والنظر فیھا (مثال GACاالستشاریة الحكومیة 
  واحدة بمتابعة االعتراض على نفس الموضوع في حالة عدم انضمام دول أخرى لذلك االعتراض).

ملزمة بإعطاء العنایة الواجبة إلى  ICANNاعتماد المشورة بطرق أخرى غیر عملیة اإلجماع، فسوف تظل  GACوإذا ما قررت  49
 المرعیة سواء في تشكیل السیاسات أو اعتمادھا".  : "یجب مراعاة النصیحة وفًقا لألصولGACمشورة 

أن یتخذ إجراء ال  ICANN : "في حالة إذا ما قرر مجلسGACشرح سبب عدم اتباع مشورة  ICANNعالوة على ذلك، سیتعین على  50
جعلتھ یقرر عدم اتباع تلك یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي 

 المشورة."
"بالمحاولة وبیقین وبطریقة فعالة  ICANNیتمثل التأثیر الوحید لھذا التغییر في اللوائح الداخلیة في الحد من عدد المشورات التي تلزم  51

ان فقط بالنسبة لنصیحة . سیسري متطلب االستشارة الدقیق والصعب في بعض األحی"ومناسبة زمنیا للعثور على حل مقبول من الطرفین
GAC  التي تم اعتمادھا باإلجماع بین أعضاءGAC . 

ومن المھم أن نشیر إلى أنھ على الرغم من كون ھذا االقتراِح، االقتراَح الوحید الذي سیسمح لمجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة  52
ق علیھ باإلجماع. یعتقد عدد من األعضاء المعارضین بالمساءلة بتحقیق توافق في اآلراء بشأن ھذا الموضوع، إال أنھ لم یتم التواف

الحفاظ على مكانتھا كلجنة  GACویمیزھا بشكل كبیر، في حین رأى آخرون أنھ إذا أرادت  GACوالمشاركین، أن ھذا االقتراح یقید 
 استشاریة متمیزة، فال ینبغي أن ُیسمح لھا بالمشاركة في القرارات.

 

 " 1یة المقترحة لتوصیات مسار العمل . تغییرات من "المسودة الثان4
. وكجزء من التسویة، أدى ذلك إلى إجراء تغییرات %60المجمع علیھا إلى  GACغیر عتبة الثلثین لرفض المجلس لمشورة ت •

 .GAC لـ لتنفیذ "استقطاع" 2ورقم  1في التوصیات رقم 

 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
ل إجراءات التشغیل الخاصة  ICANN لـ : یمكن للحكومات المنتمیة للجنة االستشاریة الحكومیة18ختبار اإلجھاد رقم ا • أن ُتعدِّ

 .ICANNبھا وذلك للتحول من قرارات اإلجماع إلى التصویت باألغلبیة على المشورة التي ُتقدم لمجلس 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles#GACOperatingPrinciples-XI
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 ؟CWG. كیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف 6
  یوجدال •

 
 

 ؟NTIAییر . كیف یعالج ھذا معا7
 

بعض المتطلبات لعملیة االنتقال ھذه، بما في ذلك التوصیة بأن یكون اختبار  NTIAقدمت اإلدارة الوطنیة لإلتصاالت والمعلومات  •
. ومن ثم ICANNاختباًرا مباشًرا للمطلب لتجنب التوسع الكبیر في دور الحكومات في عملیة اتخاذ القرارات داخل  18اإلجھاد رقم 

 التغییرات المقترحة على الالئحة الداخلیة تمثل جزًءا ھاًما من المقترح.فإن 

 

مدفوًعا بتوافق اآلراء، یوفر المقترح ضمانة ضد احتمال وجود مجموعة كبیرة من  GACمن خالل ضمان بقاء ُحكم مشورة  •
 . ICANNالحكومات التي تحاول التأثیر بشكل كبیر على مجلس 

 

، إذا وصل األمر یوما ما إلى قیام حكومة ما بإساءة استخدام قدرتھا على االعتراض GACترح سیمكن وفي الوقت نفسھ، فإن المق •
رسمًیا كحق نقض لمنع مشورة السیاسة العامة، من تعدیل مبادئھا التشغیلیة لمعالجة ھذه الحالة الطارئة. ومع ذلك، ستكون المبادئ 

 في اللوائح الداخلیة.  المعتمدة مناسبة لمتطلبات اإلجماع المنصوص علیھا
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: االلتزام بمزيد من عمل 12التوصية رقم  – 12الملحق 
 2المساءلة في مسار العمل 

 . خالصة1

على التعامل مع موضوعات المساءلة هذه والذي يمكن  ICANNمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  2تم تركيز مسار العمل  01
 .IANAتمديد إطار زمني خاص بوضع حلول تتجاوز عملية نقل إشراف 

 ، تقترح مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة القيام بمزيد من التحسينات على عدد من اآلليات المحددة:2كجزء من مسار العمل  02

 يير هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة اعتبار إدخال تحسينات على معا                                         ICANN .من أجل التنوع على كافة المستويات 

 .مساءلة الطاقم 

 .مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية 

  تحسين شفافيةICANN :مع التركيز على 

o  تحسينات على سياساتICANN ( للكشف عن المعلومات الوثائقية القائمةDIDP.) 

o ت شفافية تفاعالICANN .مع الحكومات 

o .التحسينات على السياسة الحالية للمبلغين عن المخالفات 

o  .شفافية عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس 

  وضع وتوضيح إطار عمل لتفسير التزامICANN .بحقوق اإلنسان ومسودة الالئحة الداخلية المقترحة 

  تناول األسئلة ذات الصلة باالختصاص وهي: "هل يمكن تعزيز مساءلةICANN  ا إلى القوانين المعمول بها في                                      استناد 
إجراءاتها؟" وتتوقع مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة التركيز على مسألة القانون المعمول به في العقود وتسوية 

 النزاعات.

 وظيفة محقق الشكاوى.اعتبار إضافة تحسينات على دور و 

المقبل الذي سينعقد  ICANN 55اجتماع خالل  2تتوقع مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة أن يبدأ تنقيح نطاق مسار العمل  03
 .2016تعليق، بحلول نهاية عام لل 2. ومن المقرر أن يتم نشر توصيات مسار العمل 2016في مارس 

لتنفيذ المقترح الناشئ عن مسار العمل  ICANN، لن يكون هناك حافز لـ IANAأثار المجتمع مخاوف من أنه بعد عملية انتقال إشراف  04
نتقالية من الئحة داخلية ا ICANN. ولمنع هذا السيناريو، توصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بأن يعتمد مجلس إدارة 2

وفقا لنفس العمليات والمعايير  2باعتبار توصيات مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في مسار العمل  ICANN               شأنها أن ت لزم 
على نيته العمل مع  ICANN، أكد مجلس 2015نوفمبر  13بتاريخ  رسالة. في 1التي اعتمدتها في اعتبار توصيات مسار العمل 

 وتقديم دعم مناسب للعمل على هذه الموضوعات.  ICANNمجتمع 

 CCWG. توصيات مساءلة 2

 ICANN                                       الئحة داخلية انتقالية من شأنها أن ت لزم  ICANNعبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بأن يعتمد مجلس إدارة توصي مجموعة عمل  05
وفقا لنفس العمليات والمعايير التي  2باعتبار التوصيات المجمع عليها من مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في مسار العمل 

. ستكلف الالئحة الداخلية فريق العمل بإيجاد المزيد من التحسينات الخاصة بمساءلة 1عمل اعتمدتها في اعتبار توصيات مسار ال
ICANN  2المحصورة في القضايا الموجودة في الئحة مسار العمل: 

  اعتبار إدخال تحسينات على معايير هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة                                                                     ICANN .من أجل التنوع على كافة المستويات 

https://meetings.icann.org/en/marrakech55
https://community.icann.org/download/attachments/56146844/Letter%20from%20Bruce%20Tonkin%2013%20Nov%202015.pdf?version=2&modificationDate=1447433054000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56146844/Letter%20from%20Bruce%20Tonkin%2013%20Nov%202015.pdf?version=2&modificationDate=1447433054000&api=v2
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 ءلة الطاقم.مسا 

 .مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية 

o .تضمين موضوع مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية كجزء من العمل على عملية مراجعة المساءلة والشفافية 

o .تقييم مقترح "اجتماع المائدة المستديرة للمساءلة المشاركة" لتحديد جدواه 

o 2ءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية كجزء من مسار العمل اقتراح خطة عمل مفصلة لتحسين مسا. 

o  تقييم ما إذا كانت عملية المراجعة المستقلة ستكون قابلة للتطبيق أيضا على نشاطات منظمات الدعم واللجان
 االستشارية.

  تحسين شفافيةICANN :مع التركيز على 

o  التحسينات على سياسة اإلبالغ عن المخالفات فيICANN . 

o  شفافية تفاعالتICANN .مع الحكومات 

o .التحسينات على السياسة الحالية للمبلغين عن المخالفات 

o  .شفافية عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس 

  وضع وتوضيح إطار عمل لتفسير التزامICANN .بحقوق اإلنسان ومسودة الالئحة الداخلية المقترحة 

 ي: "هل يمكن تعزيز مساءلة تناول األسئلة ذات الصلة باالختصاص وهICANN  ا إلى القوانين المعمول بها في                                      استناد 
إجراءاتها؟" وتتوقع مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة التركيز على مسألة القانون المعمول به في العقود وتسوية 

 النزاعات.

 .اعتبار إضافة تحسينات على دور ووظيفة محقق الشكاوى 

من خالل عملية  ICANNعبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة أنه يمكن استيعاب المزيد من التحسينات الخاصة بمساءلة  تالحظ مجموعة عمل
: تعزيز مساءلة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية( أو من خالل مبادرات محددة، ومخصصة 10مراجعة المساءلة )انظر التوصية رقم 

 لمجموعة عمل عبر المجتمع. 
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 تفصيلي للتوصيات . توضيح3

 

 
 

الحظ المعلقون أن متطلبات المساءلة العامة، مثل التنوع ومساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية، لم يتم تناولها بالكامل. وقد تم  06
 تطوير معايير خاصة لهاذين العاملين األساسيين:

 

 التنوع 07

لموسة لضمان تنوع آراء، وأصول واهتمامات مجتمع اإلنترنت الدولي طالبت تعليقات مستلمة في مسودات سابقة أن يتم تقديم خطوات م 08
 بشكل مناسب من خالل مقاربة متعددة األبعاد وخاصة مع ازدياد قوة المجتمع. مع االعتراف بأهمية التنوع في آليات المساءلة، قام معلقون

 برة والمهارات. باإلعراب عن وجهة نظرهم بأن أي متطلب تنوع ال ينبغي أن يفوق متطلبات الخ

تعترف مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بالمشورة المحددة التي وردت من المجموعة العامة للمستشارين الخبراء التي تؤكد  09
                                                                                                                   على أهمية مثل تحسينات التنوع هذه. المشاركة القصوى وشفافية المداوالت من جميع أصحاب المصلحة المتضررين، ضرورية  من أجل 

 ول على تنوع وجهات النظر التي تمثل المصلحة العامة )العالمية( في حالة معينة.الحص
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في تقييم التنوع، حددت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة أن آليات كانت موجودة ومتوفرة للوحدات التي تكون النظام  10
 . المتطلبات الناتجة عن المبادرات التالية ووثائق الحوكمة تم تقييمها: ICANNاإليكولوجي لمؤسسة 

  لوائح منظمةICANN الداخلية. 

 تأكيد االلتزامات. 

  توصياتATRT 1. 

  توصياتATRT 2. 

  وثائق من كل من منظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لمؤسسةICANN . 

جموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة                                                                                         است نتج من تحليل الوثائق المذكورة أعاله أن هناك حاجة إلى تحسينات. خالل مناقشاتها، اعتبرت م 11
 بالمساءلة الئحة غير كاملة من المعايير والمساهمات الملتمسة بخصوص المقترحات التالية:

  توسيع مراجعاتATRT .في المساءلة، والشفافية، والتنوع  

  .إنشاء عتبة خاصة بتكوين كل هيئة 

 ة وتنوعية للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية، تحت تحويل المراجعات البنيوية إلى مساءالت بنيوية، ومراجعات شفافي
 إشراف المجلس.

أظهرت تعليقات مستلمة في مقترح المسودة الثانية أن دمج مكون التنوع في مراجعات المساءلة والشفافية قد تزيد من أعباء فرق  12
فيما يتعلق  ICANNلية بهدف التحسين من فعالية المراجعة. لذلك، توصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة باإلجراءات التا

 بتعزيز التنوع:

  تضمين التنوع باعتباره عنصرا  هاما  إلنشاء أي هيكل جديد، مثل عملية المراجعة المستقلة )لمتطلبات التنوع للجنة( ومنتدى                                                                                                                  
 . ICANNمجتمع 

 ن االستشارية إلى المراجعات الهيكلية كجزء من إضافة مراجعات المساءلة والشفافية والتنوع الخاصة بمنظمات الدعم واللجا
 .2مسار العمل 

  القيام بمراجعة أكثر تفصيال  إلقامة جرد كامل لآلليات القائمة المتعلقة بالتنوع لكل مجموعة في                                                                                        ICANN كجزء من مسار ،
، وبرنامج الرفقة At-Large، )بما في ذلك مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابية، والمنظمات اإلقليمية 2العمل 

للتوعية(. وبعد مراجعة أولية للوثائق الحالية، أصبح من الواضح أنها ال تعالج المشاغل الكاملة  ICANNوغيرها من برامج 
 التي أثارها المجتمع األوسع حول قضية التنوع. 

  تحديد البنية المحتملة التي يمكن أن تتتبع وتشجع وتدعم تحسين التنوع داخلICANN. 

  تنفيذ خطة عمل مفصلة حول تحسين تنوعICANN  2كجزء من مسار العمل. 

  تحسين االلتزامات للتوعية واإلشراك من أجل إنشاء تجمع أكثر تنوعا  من المشاركين في                                                                              ICANN بحيث ينعكس هذا التنوع ،
 ومناصبها القيادية. ICANNعلى نحو أفضل في المجتمع بشكل عام، وبالتالي ينعكس بصورة طبيعية في هياكل 

 

 مساءلة الطاقم 13

. مع أنه من الواضح أنهم يرسلون ICANNوبشكل عام، يجب أن تعمل اإلدارة والطاقم لمصلحة المجتمع بالتوازي مع أهداف ومهمة  14
 :، فإن الهدف من مساءلتهم هو نفس الهدف من مساءلة المنظمةICANNالتقارير، وتتم محاسبتهم من قبل رئيس ومجلس إدارة 

  االمتثال لقوانين وقواعدICANN. 

 .االمتثال للتشريعات المعمول بها 

 .تحقيق مستويات محددة من األداء واألمن 

  إتخاذ قراراتهم من أجل مصالح الجمهور، وليس فقط لمصالح واحد، أو مجموعة محددة من أصحاب المصلحة أوICANN 
 كمؤسسة.

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en
https://community.icann.org/download/attachments/53782997/affirmation-of-commitments-30sep09-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911624000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53782997/final-recommendations-31dec10-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911759000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53782997/final-recommendations-31dec13-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911871000&api=v2
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بمساءلة الموظفين، تشمل مجاالت التحسين توضيح ما هو متوقع من الموظفين، وإنشاء بعد استعراض وحصر اآلليات الحالية المتعلقة  15
 :2آليات إصالح مناسبة. توصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة باالجراءات التالية كجزء من مسار العمل 

  أن تعمل مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة معICANN  بوضوح دور موظفي على وضع وثيقة تشرحICANN 
من  ICANN. وينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة وصفا عاما للصالحيات المخولة لموظفي ICANNإزاء مجتمع ومجلس إدارة 

 .ICANNالتي تحتاج، والتي ال تحتاج موافقة مجلس إدارة  ICANNقبل مجلس إدارة 

  أن تعمل مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة معICANN إنشاء مجموعة من القوانين ومعايير الشفافية  على
والتدريب ومؤشرات األداء المهمة ليتبعها الطاقم في تفاعلهم مع جميع أصحاب المصالح، وانشاء دراسات مسحية مستقلة 

م بإجراءات اومنتظمة )داخلية وفي المجتمع( وعمليات تدقيق لتتبع التقدم المحرز، ولتحديد األمور التي تحتاج إلى تحسين، وللقي
مناسبة لتصعيد المشاكل والذي سيمكن الطاقم والمجتمع من رفع المشاكل للجهات المسؤولة. يجب أن يكون هذا العمل مربوطا 

 .2بشكل مباشر مع بند تحسين محقق الشكاوئ في مسار العمل 

 

 مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية 16

بخصوص مساءلة المجتمع )المنظم كمنظمات الدعم واللجان االستشارية( في استخدام  مع تعزيز قوة المجتمع، نشأت مشاغل منطقية 17
 قدرات المجتمع الجديدة: أي "من يراقب المراقبين." 

راجعت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة آليات المساءلة الحالية الخاصة بمنظمات الدعم واللجان االستشارية باإلضافة إلى  18
مة )أنظر أعاله(. أظهر التحليل أن اآلليات محدودة من حيث الكمية والنطاق. بعد مراجعة وحصر اآلليات الحالية المتعلقة وثائق الحوك

بمساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية، فمن الواضح أن اآلليات الحالية بحاجة إلى التحسين في ضوء المسؤوليات الجديدة المرتبطة 
 بالمجتمع المتمكن. 

 وصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بما يلي:ت 19

 

 :1كجزء من مسار العمل  20

  تضمين مراجعة آليات مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية في المراجعات الهيكلية المستقلة المنجزة بصفة منتظمة. يجب
أن تتضمن هذه المراجعات اعتبارا لآلليات الموجودة لدى منظمات الدعم واللجان االستشارية أي أن تكون مسؤولة أمام دوائرها 

 اإلقليمية، إلخ.  At-Largeصحاب المصلحة، ومنظمات االنتخابية، وأمام مجموعات أ

  من المادة الرابعة من لوائح  4ويمكن تنفيذ هذه التوصية من خالل تعديل القسمICANN الذي ينص حاليا  على: "إن الهدف من ،                                    
إذا كانت تلك المنظمة ( ما 1هذا االستعراض، التي يتعين االضطالع به وفقا لهذه المعايير والمقاييس والمجلس يجب أن يحدد )

( إذا كان األمر كذلك، ما إذا كان أي التغير في الهيكل أو العمليات أمر مرغوب فيه 2، و)ICANNلها غرض مستمر في هيكل 
 لتحسين فعاليتها." 

 

 :2كجزء من مسار العمل  21

  المساءلة والشفافية.تضمين موضوع مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية كجزء من العمل على عملية مراجعة 

  تقييم مقترح "اجتماع المائدة المستديرة للمساءلة المشتركة" لمعرفة مدى جدواه، وفي حال كان ذا جدوى، اتخاذ اإلجراءات
 الالزمة لتنفيذه.

  2اقتراح خطة عمل مفصلة لتحسين مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية كجزء من مسار العمل. 

  عملية المراجعة المستقلة ستكون قابلة للتطبيق أيضا على نشاطات منظمات الدعم واللجان االستشارية.تقييم ما إذا كانت 
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 الشفافية 22

تعتبر الشفافية أمرا جوهريا لكي تكون تقوية المجتمع وإطار العمل القانوني المرتبط به أمرا ذا جدوى. كما توصي مجموعة عمل  23
 ا يلي من أجل التأكد من أن الضمانات المناسبة في موجودة:عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بمراجعة م

  تحسين شفافيةICANN :مع التركيز على 

o  التحسينات على سياسة اإلبالغ عن المخالفات فيICANN وكهدف لها، وضعت مجموعة عمل عبرالمجتمع :
ن، مع هدف تبرير حاالت خالل سنتي ICANNالخاصة بالمساءلة، مراجعة وتحديث سياسة اإلبالغ عن المخالفات في 

 المنع ذات الضرر الخاص والحد من نطاق حاالت عدم الكشف. 

o  تفاعالتICANN  مع الحكومات: تنظر مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في ما إذا كان يجب على
ICANN  تجميع ونشر تقرير عام ربع سنوي يوفر: أسماء األعضاء الفاعلين نيابة عنICANN  تواصلوا مع والذين

موظف حكومي؛ أسماء وعناوين هؤالء الموظفين الحكوميين؛ تاريخ وطبيعة وغرض عمليات التواصل الحكومية 
على  ICANNتلك. وإضافة إلى ذلك تعتبر أنه يجب تقديم تقرير بخصوص بند المحاسبة، حول المبلغ الذي صرفته 

 أنشطة إشراك الحكومة. 

o لمبلغين عن المخالفات.التحسينات على السياسة الحالية ل 

o  .شفافية عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس 

 

 حقوق اإلنسان

الداخلية لن يؤدي إلى توسيع مهمة ونطاق  ICANNمن أجل ضمان أن إضافة الئحة حقوق اإلنسان اإلنتقالية المقترحة، إلى لوائح  24
ICANNستطور مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة إطار عمل ، ( للتفسير خاص بحقوق اإلنسانFOI-HR كتوصية مجمع )

باستخدام نفس العملية والمعيار اللذين تم استخدامهما في  ICANNلتتم المصادقة عليه من طرف مجلس  2عليها في مسار العمل 
يجب أن  .FOI-HRنسان ، ولن يتم تطبيق الالئحة االنتقالية قبل تفعيل إطار عمل التفسير الخاص بحقوق اإل1توصيات مسار العمل 

 :FOI-HRتعتبر مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة ما يلي أثناء تطويرها إلطار عمل التفسير الخاص بحقوق اإلنسان 

  األخذ بعين االعتبار أيا من االتفاقيات المحددة لحقوق اإلنسان أو غيرها من المعاهدات التي يتعين علىICANN  استخدامها
 ئحة الداخلية وتنفيذها.لتفسير الال

  األخذ بعين االعتبار السياسات واألطر، إن وجدت، التي تحتاجICANN .لتطويرها أو تحسينها للوفاء وااللتزام بحقوق اإلنسان 

  النظر في الكيفية التي يجب أن ت ناقش وت صاغ بها أطر العمل الجديدة هذه، تمشيا مع عمليات وبروتوكوالت                                                                                                 ICANN  ،الحالية
 ن إشراك واسع ألصحاب المصلحة في العملية.لضما

  جد، على اعتبار للمشورة التي تقدمها اللجنة االستشارية  ICANN                                                                 األخذ بعين االعتبار تأثير هذه الالئحة الداخلية، إن و 
 (.GACالحكومية )

  األخذ بعين االعتبار مدى تأثير هذه الالئحة على كيفية تنفيذ عملياتICANN.في حال وجوده ، 

  األخذ بعين االعتبار كيف سيتفاعل تفسير وتنفيذ هذه الالئحة مع سياسات وإجراءاتICANN .الحالية والمستقبلية 

 

 االختصاص القضائي 25

ا على طريقة هيكلة عمليات مساءلة  26 ا مباشر                                       ووضعها موضع التنفيذ. وتمنح حقيقة أن   ICANN                                                                   يؤثر االختصاص القضائي تأثير 
ICANN شريعات والية كاليفورنيا األمريكية المنظمة  بعض  الحقوق وتلمح إلى وجود بعض آليات المساءلة. ولكنها تعمل اليوم بموجب ت                                                                                               

 تفرض كذلك بعض القيود فيما يتعلق بآليات المساءلة التي يمكنها اعتمادها. 

هي مؤسسة منفعة  ICANNونتيجة لذلك، فإن موضوع االختصاص القضائي ذو صلة بمجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة.  27
                                                                                                                           عامة تأسست في كاليفورنيا، وهي خاضعة لقوانين والية كاليفورنيا والقوانين االتحادية األمريكية المعمول بها واالختصاص القضائي لكل  
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 ICANNبين  2009لتأكيد االلتزامات، موقعة في  1                            لحكم م درج ضمن الفقرة ثمانية ICANNمن الوالية والمحكمة االتحادية. وتخضع 
 وحكومة الواليات المتحدة. 

 

ا على أن تكون مكاتبها الرئيسية في والية كاليفورنيا. ICANNتنص الئحة  28                                                                                    الداخلية )البند الثامن عشر( أيض 

الجوانب وحددت هذه "الجوانب" على                                                                                     لقد أقرت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بأن  االختصاص القضائي هو قضية متعددة  29
 النحو التالي:

  المقر  واالختصاص القضائي لإلنشاء والعمليات، بما في ذلك حوكمة الشؤون الداخلية، والنظام الضريبي، والموارد البشرية، وما                                                                                                                   
 إلى ذلك.

 .االختصاص القضائي ألماكن الوجود المادي 

 الت والقدرة على المقاضاة والخضوع للقضاء في إطار اختصاص قضائي محدد القانون الحاكم للعقود مع أمناء السجل ومع السج
 حول العالقات التعاقدية.

  القدرة على المقاضاة والخضوع للقضاء في إطار والية قضائية من أجل عمل العاملين وتقاعسهم، ومن أجل إصالح واستعراض
قلة، وقضايا المساءلة والشفافية األخرى، بما في ذلك التأكيد على قرارات مجلس اإلدارة، وما يتعلق بنتائج هيئة المراجعة المست

 االلتزامات.

  العالقات مع االختصاصات القضائية الوطنية من أجل قضايا محلية خاصة )مدراء نطاقاتccTLD  واألسماء المحمية سواء ،                        
 ، وما إلى ذلك(، والخصوصية، وحرية التعبير.للمؤسسات الدولية أو أسماء البلدان واألسماء الجغرافية األخرى، واألمن الوطني

 ( استيفاء شروط الوكالة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلوماتNTIA.) 

، عند هذه النقطة من مهام مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة، 2إن القضايا األساسية التي تحتاج البحث داخل مسار العمل  30
على العملية الحالية للسياسات وآليات المساءلة. ويشير هذا  ICANNلالختصاص القضائي الموجود في  تتعلق بالتأثير الذي قد يكون

، بما في ذلك اختيار االختصاص القضائي والقوانين المطبقة ولكن ليس بالضرورة ICANNباألساس إلى عملية تسوية المنازعات داخل 
 : ICANNالمكان الذي تأسست فيه 

 على قضايا االختصاص القضائي لتسوية المنازعات وسيتضمن: 2صاص القضائي في مسار العمل سيركز اعتبار االخت 

o .تأكيد وتقييم تحليل الفجوة، وتوضيح كافة المشاغل بشأن قضية االختصاص القضائي متعددة الجوانب 

o بالمساءلة،  تحديد البدائل المحتملة وقياس قدرتها على موافقة كافة شروط مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة
 باستخدام إطار العمل الحالي.

o  المحتملة بناء  على نتائج هذا التحليل. 2النظر في توصيات مسار العمل                                      

                                                                                               وسيتم تشكيل مجموعة فرعية خاصة بمجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة لي سند إليها هذا العمل.  31

 

 اعتبار إضافة تحسينات على دور ووظيفة محقق الشكاوى  32

لعملية إعادة النظر(، فقد كلفت مجموعة  ICANN: تحسين طلب 8من خالل الطلب المحسن لعملية إعادة النظر )أنظر التوصية رقم  33
 عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة محقق الشكاوى بمسؤولية أكبر.

ك بمنع وحل النزاعات، ودعم شفافة وخاضعة للمساءلة، وذل ICANNيمكن لمحقق الشكاوى أن يؤدي دورا حاسما في ضمان كون  34
عملية الوصول إلى توافق في اآلراء، وحماية عملية اتخاذ القرار من طرف أصحاب المصلحة المتعددين من أدناهم إلى أعالهم مرتبة. 

 ، والتزاماتها وقيمها األساسية،ICANNميثاق واضح يعكس، ويدعم، ويحترم مهمة  ICANNيجب أن يكون لمكتب محقق الشكاوى في 
وكجزء من مسار  من لعب دورها بشكل فعال. ICANNويجب أن يكون له سلطة واستقالل كافيان ليتمكن من الحرص على أن تتمكن 

                                            

الخاص باإلنترنت على المستوى العام والعمل على صيانة إنترنت فردية وقابلة  DNSالتزامها بـ: )أ( الحفاظ على األهلية والقدرة على تنسيق نظام  ICANN. تؤكد 8 1
ة ة إلى شبكة مكاتب حول العالم لتلبيالحفاظ على وضعها كمنظمة ذات فائدة عامة ال تهدف للربح يقع مقرها الرئيسي بالواليات المتحدة األمريكية باإلضافللتشغيل؛ و )ب( 

، و)ج( العمل كمجموعة أصحاب مصلحة متعددين وكمنظمة يقودها القطاع الخاص بمساهمات من الجمهور وهو من يجب أن تعمل لصالحه منظمة احتياجات المجتمع العالمي

ICANN .في كل أعمالها 
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، ستقيم مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة ميثاق وعمليات محقق الشكاوى الحالية بالمقارنة مع أفضل الممارسات في 2العمل 
بأية تغييرات الزمة لتضمن حصول محقق الشكاوى على األدوات، واالستقاللية، والسلطة الكافية ليكون بمثابة الميدان، ثم توصي بالقيام 

 .ICANNصوت فعال ألصحاب المصلحة في 

 

 الالئحة االنتقالية 35

 ICANN                                       الئحة داخلية انتقالية من شأنها أن ت لزم  ICANNتوصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بأن يعتمد مجلس إدارة  36
وفقا لنفس العمليات والمعايير التي  2باعتبار التوصيات المجمع عليها من مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في مسار العمل 

من التحسينات الخاصة بمساءلة  . ستكلف الالئحة الداخلية فريق العمل بإيجاد المزيد1اعتمدتها في اعتبار توصيات مسار العمل 
ICANN  وفقا لعمليات وإجراءات مماثلة لتلك التي استعملت في مسار العمل 2المحصورة في القضايا الموجودة في الئحة مسار العمل ،

 : االنفتاح على جميع المشاركين، والشفافية في مداوالت ومساهمات التعليق العام. 1

. وقد تم IANA، قبل انتقال دور اإلشراف على 1الداخلية كجزء من مسار العمل  ICANNلية في لوائح ويجب إدراج هذه الالئحة االنتقا 37
اقتراح هذه الالئحة االنتقالية المؤقتة لتناول المشاغل التي تهم ما بعد انتقال اإلشراف حيث إن غياب المحفزات قد يقود مجلس إدارة 

ICANN مؤرخة  رسالة. إال أنه، في 2مع الخاصة بالمساءلة المقترحة في مسار العمل إلى إغفال توصيات مجموعة عمل عبرالمجت
وعلى توفير الدعم المالئم للعمل على هذه  ICANNعزمه على العمل مع مجتمع  ICANN، أكد مجلس إدارة 2015نوفمبر  13بتاريخ 

 القضايا. 

كالئحة )انتقالية( مؤقتة توفر ضمانات أقوى مقارنة مع النهج الذي يعتمد على قرار مجلس اإلدارة. وفي  2تكريس االلتزام بمسار العمل  38
ممكن تغيير قرار المجلس بقرار آخر من المجلس نفسه في أي وقت، وتكوين مجلس يتغير مع مرور الوقت. أيضا، جمع الواقع فإنه من ال

العمليات والشروط ضمن الئحة )حتى لو كانت الئحة انتقالية( سيتسبب في التمكين من تحديلجنة المراجعة المستقلة في حال لم تمتثل 
 اءلة للعملية أو الشروط الموضحة في الالئحة.مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمس

                                                   لمجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة، إذا د عمت  2يجب أن تنص صيغة هذه الالئحة المؤقتة على أن توصيات مسار العمل  39
أقرت المنظمات بتوافق اآلراء الكامل أو باإلجماع كما هو موضح في ميثاق مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة، وكما 

قابال للطعن فيه  ICANN. يجب أن يكون قرار مجلس إدارة 1الداعمة، يجب أن تعتبر على أنها في نفس مستوى توصيات مسار العمل 
                                                       من خالل عمليات إعادة النظر والمراجعة المستقلة المعز زة.

رالمجتمع الخاصة بالمساءلة، وأن تصرح بذكر يجب أن تكون الالئحة المؤقتة متسقة مع النص الموضح في ميثاق مجموعة عمل عب 40
 كمرجع للتوصيات، فضال عن اشتراط أن تستند التوصيات على توافق في اآلراء.  NTIAمعايير 

 )انظر 2014أكتوبر  16في  ICANNيجب أن تصف الالئحة أيضا العملية المذكورة في قرار مجلس إدارة  41
en#2.d-16-10-2014-material/resolutions-https://www.ICANN.org/resources/board :مثل ،) 

  بتوافق في اآلراء، مدعومة من طرف المنظمات الداعمة. 2شرط أن تكون توصيات تيار العمل 

 عدم اعتقاد المجلس أن تنفيذ توصية ما سيصب في مصلحة المجتمع، باإلضافة إلى  شرط الشروع في حوار خاص في حالة
 وصف لخطوات هذا الحوار.

 .اشتراط وجود أغلبية مكونة من ثلثي المجلس لتحديد ما إن كان تنفيذ توصية ما ال يصب في المصلحة العامة العالمية 

 

 الجدول الزمني 42

 التالية:وتتضمن الخطة األولية المراحل الرئيسية  43

  2016مارس (ICANN55.تحديد نطاق العمل والمنظمة في إطار المجموعات الفرعية :) 

  صياغة مقترحات المجموعة الفرعية، تحت إشراف مجموعة عمل عبرالمجتمع 2016حتى نهاية يونيو  2016مارس :
 الخاصة بالمساءلة.

  وم ا، بما في ذلك المناقشات خالل ي 40: فترة تعليق عام تبلغ 2016أكتوبر  9إلى مطلع  2016يونيو                               ICANN56  و/أو
ICANN57. 

  تنقيح مقترحات المجموعات الفرعية، تحت إشراف مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة 2017منتصف يناير  -أكتوبر :
 بالمساءلة، بالشكل المناسب.

https://community.icann.org/download/attachments/56146844/Letter%20from%20Bruce%20Tonkin%2013%20Nov%202015.pdf?version=2&modificationDate=1447433054000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56146844/Letter%20from%20Bruce%20Tonkin%2013%20Nov%202015.pdf?version=2&modificationDate=1447433054000&api=v2
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-10-16-en#2.d
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  يوم ا، بما في ذلك المناقشات خالل  40: فترة تعليق عام ثانية تبلغ 2017 مارس -منتصف يناير                                ICANN58. 

  إنهاء المقترحات وتقديمها للمنظمات األعضاء.2017بنهاية يونيو : 

  الحصول على الموافقة وتقديم المقترحات لمجلس إدارةICANN  فيICANN59. 

 

 "1مسار العمل المقترحة لتوصيات  . تغييرات من "المسودة الثالثة4

  سيتبع قواعد مشابهة لمسار العمل  2إضافة توضيحات على اللوائح المؤقتة للنظر في شواغل المجلس تشير إلى أن مسار العمل
: توصيات بتوافق اآلراء، تأييد المنظمات الداعمة، قدرة المجلس على المشاركة في حوار خاص، عتبة ثلثي أعضاء المجلس 1

 ر، إلخ.التخاذ مثل هذا القرا

  (.1ستكون مفتوحة للجميع )مثل مسار العمل  2التعديالت على الوثيقة ستشمل التركيز على أن مداوالت مسار العمل 

  محددة بـ" بدال من "متعلقة بـ". إضافة توضيح يقول أنه يمكن استيعاب أصناف أخرى خارج هذه  2قائمة بنود مسار العمل"
 محددة.  CCWGعادية، أو مجموعة عمل القائمة من خالل جوالت االستعراض ال

 .مناقشة التيار الزمني: هناك حاجة لمعرفة التواريخ المستهدفة، ولكن اآلجال النهائية لن تكون مناسبة وال مفيدة 

 ( الموافقة على دمج المساهمات االستشارية لمجموعة خبراء عامةPEG.لتعزيز متطلب التنوع ) 

 2شكاوى ووظيفته، بند من بنود مسار العمل التأكيد على أن تحسين دور محقق ال. 

 .إعادة إدراج متطلبات مساءلة الطاقم 

 

 . اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية5

 ST1 

 ST2 

 ST11 

 

 ؟WGكيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف  .6

 ال يوجد 

 
 

 ؟NTIA. كيف يعالج هذا معايير 7

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 44

  2تخطيط مراجعة عميقة للتنوع ومساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية ضمن مسار العمل تم. 

  يساهم في تحسين إطار عمل المساءلة العام. 2إن إضافة الئحة داخلية انتقالية سيضمن كون مسار العمل 
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 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  45

 ات الدعم واللجان االستشارية ومكوناتها ستساعد على ضمان أنه لن تتمكن وحدة بمفردها من تغيير أو إن مساءلة هياكل منظم
 منع عملية ما.

 .تناول المسألة المتعلقة بالقانون الساري على العقود وتسوية المنازعات 

 

 .IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  46

 فية في ضمان توفر الوضوح في عمليات سيساهم تحليل الشفاICANN. 

  سيساعد تطوير إطار عمل لتفسير الالئحة الداخلية لحقوق اإلنسان على المحافظة على نطاق محدود لمهمةICANN. 

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 47

 .دعم وتحسين التنوع ومساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية 

 

 بحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAلن تقبل  48

 .تم تعليم موضوع شفافية التفاعالت مع الحكومات على أنه يحتاج المزيد من البحث 
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متطلبات مجموعة العمل المجتمعيةبدور  – 13مرفق 
في مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز  CWGاإلشراف 
 ICANN CCWGمساءلة 

 ICANN CCWG. وملخص ومراجع إلى اقتراح مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة 1

كل من تبعيات مجموعة العمل  ICANN CCWGفي مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  1تتناول توصيات مسار العمل  01
 كما يلي:  CWGالمجتمعية بدور اإلشراف 

 

بعد أن تمت الموافقة عليها بمعرفة مجلس إدارة  IANAأو  ICANNقدرة المجتمع على الموافقة أو االعتراض على ميزانية  02
ICANN  .ولكن قبل أن تصبح سارية المفعول 

 : صالحيات المجتمع الجديد السبع.ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4راجع التوصية رقم 

 

والقدرة على إستدعاء جميع أعضاء مجلس إدارة  ICANNقدرة المجتمع على تعيين وإقالة األعضاء في مجلس إدارة  03
ICANN .بالكامل 

 : صالحيات المجتمع الجديد السبع.ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4لتوصية رقم راجع ا

 

فيما يتعلق بالتوصيات الناجمة عن مراجعة وظائف  ICANNقدرة المجتمع على مراجعة واعتماد قرارات مجلس إدارة  04
IANA (IFR أو مراجعة وظائف )IANA ( الخاصةIRF .)الخاصة 

 : صالحيات المجتمع الجديد السبع.ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4راجع التوصية رقم 

 

 .ICANNقدرة المجتمع على اعتماد التعديالت على اللوائح الداخلية األساسية الخاصة بـ  05

 يات المجتمع الجديد السبع.: صالحICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4راجع التوصية رقم 

 

. وسوف يتم IANA( التي تتمتع بصالحية إجراء مراجعات خاصة ودورية لوظائف IFR) IANAمراجعة وظائف تصميم 06
في المراجعات المفوضة بمعرفة تأكيدات  IFRالخاصة  IANAومراجعة وظائف  IANA IFRدمج مراجعات وظائف 

 الداخلية. ICANNااللتزامات المنصوص عليها في لوائح 

 الداخلية. ICANNدمج تأكيد االلتزامات في لوائح  :9راجع التوصية رقم  07

 

ضة بمراقبة أداء وظائف CSCلجنة العمالء الدائمة ) تصميم 08                                      وتصعيد المشكالت التي استعصى حل ها إلى  IANA                              ( المفو 
 ccNSO(. يجب أن تكون GNSO( ومنظمة دعم األسماء العامة )ccNSOالمنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان )

 .CSCمخولتان بالتعامل مع األمور التي يتم تصعيدها بمعرفة اللجنة الدائمة للمستهلك  GNSOو

 : اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وبنود التأسيس.3راجع التوصية رقم 
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عملية الفصل أمر ضروري وإن كان األمر كذلك، للتوصل إلى إن  IFRالخاصة  IANAيعتبر تممكين مراجعة وظائف  09
( ألجل مراجعة المشاكل SCWGسيتطلب ذلك تقديم توصية بتشكيل مجموعة العمل عبر المجتمع مسؤولة عن الفصل )

 المحددة ووضع التوصيات بخصوصها. 

 الداخلية. ICANN: دمج تأكيد االلتزامات في لوائح 9راجع التوصية رقم 

 

                                                                                                          وهي آلية، تكون على سبيل المثال على شكل هيئة مراجعة مستقلة، ت ستخدم إلعادة النظر بالمشاكل التي تتعلق بوظائف  10
IANA. 

 .ICANN: تعزيز عملية المراجعة المستقلة الخاصة بمنظمة 7راجع التوصية رقم 

 

 سية".باعتبارها "اللوائح األسا ICANNيجب تعزيز اآلليات السابقة في لوائح منظمة  11

 : اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وبنود التأسيس.3راجع التوصية رقم 

 

إلى لوائح  IANA PTIسيتم إدراج بنود الحوكمة المرتبطة بالهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف  12
ICANN .الداخلية باعتبارها لوائح داخلية أساسية 

 : اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وبنود التأسيس. 3لتوصية رقم راجع ا
 

 CWG. توصيات من التقرير النهائي لمجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف 2

على:  CWGويمكن إيجاد االقتراح النهائي لمجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  13
https://community.icann.org/x/aJ00Aw  هيكل ما بعد مرحلة االنتقال المقترح(.1.أ.3)القسم . 

 

بشكل كبير وهو مشروط بشكل واضح على تنفيذ آليات المساءلة من  CWGيعتمد مقترح مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  14
                                    ( وفق ا لما هو مشار إليه أدناه. قام CCWG-)مساءلة ICANNمن خالل مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANNمستوى 

 ICANNعية لتعزيز مساءلة ومجموعة العمل المجتم CWGالرؤوساء المشاركون لمجموعة مجموعة العمل المجتمعيةبدور اإلشراف 
CCWG  بتنسيق جهودهما كما أن مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشرافCWG  واثقة من أن توصيات مجموعة العمل المجتمعية

، في حالة تنفيذها حسب ما هو متصور، سوف تستوفي المتطلبات التي أشارت إليها مجموعة العمل ICANN CCWGلتعزيز مساءلة 
 . ICANN CCWGفي السابق إلى مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  CWGر إلشراف المجتمعية بدو

                                                      وكما ح د دت عند وضعها في مقترح مجموعة العمل المجتمعية  ICANNوإن لم يتم تنفيذ أي عنصر من آليات المساءلة على مستوى  15
صفة خاصة، فإن الهيكل القانوني ومقترح مجموعة ، فإن ذلك يعني ضرورة إجراء مراجعة لهذا المقترح. وبCWGبدور اإلشراف 

 في الجوانب التالية: ICANNيتطلب مساءلة  CWGالعمل المجتمعية بدور اإلشراف 

 

 . IANAوميزانية  ICANN. ميزانية 1 16

ولكن قبل أن تصبح  ICANNقدرة المجتمع على الموافقة أو االعتراض على الميزانية بعد أن تمت الموافقة عليها بمعرفة مجلس إدارة  17
ا إلى عدم التوافق الملحوظ مع الغرض والمهمة والدور المنصوص عليهم  ICANNسارية المفعول. يجوز للمجتمع رفض ميزانية                                                                         استناد 

ولوائحها الداخلية، أو عدم توافق الميزانية مع المصلحة العامة العالمية، أو احتياجات أصحاب المصلحة في  ICANNفي بنود 
ICANNو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تهم المجتمع. توصي مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف ، أCWG  بأن تكون

                                وميزانيتها تفاصيال  بكافة تكاليف  ICANNواضحة وأنه يجب أن تضم خطط تشغيل  IFO IANAالتكاليف الشاملة لمراجعة وظائف 
على "التكاليف المباشرة لقسم  IANAسب الحاجة. ويمكن أن يشتمل تفصيل تكاليف لمستوى المشروع وأقل منه ح IANAعمليات 
IANA."وعالوة على ذلك، يجب أن يتم تحديد هذه التكاليف بشكل  "، و"التكاليف المباشرة للموارد المشتركة" و"تخصيص وظائف الدعم

منه حسب الحاجة. كما يجب أن يكون هناك ميزانية سنوية  مفصل أكثر حسب الوظيفة المحددة في مستوى المشروع أو المستويات األدنى
بحيث تتم مراجعة هذه الميزانية والموافقة عليها بمعرفة  IANA PTIفي الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف 

تقديم ميزانية إلى  IANA PTIائف وبشكل سنوي. ويجب على الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال اإلشراف على وظ ICANNمجتمع 

https://community.icann.org/x/aJ00Aw
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ICANN  قبل تسعة أشهر على األقل من العام المالي من أجل ضمان استقرار خدماتIANA وترى مجموعة العمل المجتمعية بدور .
في إطار زمني مبكر عن صدور  ICANNبمعرفة مجلس إدارة  IANAبأنه يجب أن تتم الموافقة على ميزانية  CWGاإلشراف 
)أو أي مجموعة تنفيذ تأتي بعدها( تطوير عملية  CWGاإلجمالية. وسوف يتعين على مجموعة العمل المجتمعية  ICANNميزانية 

 ، والتي قد تصبح أحد المكونات في عملية مراجعة الميزانية اإلجمالية.IANA لـ مقترحة من أجل مراجعة الميزانية المحددة
 

 آليات تمكين المجتمع. 2 18

، هذه العملية يجب أن ICANNتمكين مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين من أجل الحصول على الحقوق التالية فيما يخص مجلس إدارة  19
 تكون مضمونة من خالل اإلنشاء المرتبط لمجتمع / مجموعة أعضاء ألصحاب المصلحة:

 ICANNلة جميع أعضاء مجلس إدارة والقدرة على إقا ICANNالقدرة على تعيين وإقالة األعضاء في مجلس إدارة  .أ
 بالكامل؛

)ويشمل ذلك العمليات التي تتعلق بإشراف  ICANNالقدرة على ممارسة اإلشراف فيما يخص قرارات مجلس إدارة  .ب
فيما يخص  ICANN( قرارات مجلس إدارة 1( من خالل مراجعة واعتماد )IANAعلى وظائف  ICANNمجلس إدارة 

 ؛ وICANN( ميزانية 2و) IANAأو المراجعة الخاصة لوظائف  IANAمراجعة وظائف التوصيات الناجمة عن عملية 

 على النحو الموضح أدناه. ICANNالقدرة على الموافقة على التعديالت على "اللوائح األساسية" لمنظمة  .ج
 

 IANAمراجعة وظائف . 3 20

. وسوف يتم ضم IANAالتي تتمتع بصالحية إجراء عمليات مراجعة خاصة ودورية لوظائف  IANAتصميم عملية مراجعة وظائف   21
في المراجعات االلزامية التفاقية "تأكيد االلتزامات"  IANAوعمليات المراجعة الخاصة لوظائف  IANAعمليات مراجعة وظائف 

 لداخلية. ICANNالمنصوص عليها في لوائح 

 

 . اللجنة الدائمة للعمالء4 22

ضة بمراقبة أداء وظائف تص 23                                                            وتصعيد المشكالت التي استعصى حل ها إلى المنظمة الداعمة ألسماء  IANA                                              ميم لجنة عمالء دائمة مفو 
 ccNSO(. يجب أن تكون المنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان GNSO( ومنظمة دعم األسماء العامة )ccNSOرموز البلدان )

 ضة لمعالجة المشكالت التي يتم تصعيدها من لجنة عمالء دائمة.     مفو   GNSOومنظمة دعم األسماء العامة 
 

 . عملية الفصل5 24

لتحديد فيما إن كانت عملية الفصل ضرورية أم ال، فإن كانت ضرورية سيتطلب ذلك  IANAتمكين عملية المراجعة الخاصة لوظائف  25
أجل مراجعة المشاكل المحددة ووضع توصيات ( من SCWGتقديم توصية بتشكيل مجموعة عمل عبر المجتمع مسؤولة عن الفصل )

 بخصوصها. 
 

 . آلية الطعن6 26

. على IANA                                                                                                          وهي آلية، تكون على سبيل المثال على شكل هيئة مراجعة مستقلة، ت ستخدم إلعادة النظر بالمشاكل التي تتعلق بوظائف  27
بعد  GNSOأو  ccNSOوالتي أشارت إليها سبيل المثال، العمالء المباشرون الذين لديهم مشاكل ومسائل لم يتم تصحيحها بعد 

تصعيدها من اللجنة الدائمة للعمالء سوف يكون لهم إمكانية الوصول إلى هيئة مراجعة مستقلة. ولن تغطي آلية الطعن المشكالت ذات 
مجتمع ما بعد نقل  ، وهذه اآللية المقرر وضعها بمعرفةccTLDالصلة بتفويض وإعادة تفويض نطاقات المستوى األعلى ألسماء البلدان 

 .ccTLDنطاقات المستوى األعلى ألسماء البلدان 
 

 . اللوائح الداخلية األساسية7 28

باعتبارها "لوائح داخلية أساسية." ويمكن تعديل  ICANNيجب أن يتم إدراج جميع اآلليات السابق ذكرها في اللوائح الداخلية لمنظمة  29
"اللوائح الداخلية األساسية" فقط بموافقة مسبقة من المجتمع وقد يتطلب األمر موافقة الجهات العليا كخطوة أولى قبل إجراء التعديالت 

 النموذجية المعتادة )مثل، تصويت األغلبية المطلقة(.

 



 ICANN CCWGفي مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  CWGمتطلبات مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  – 13مرفق 

 4 2016فبراير  19

 IANA (PTI)إنتقال اإلشراف على وظائف . الهيئة القانونية لما بعد عملية 8 30

تشكيل الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على  CWGيتوخى االقتراح النهائي لمجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  31
 IANA PTIعلى وظائف  وستشتمل الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف ( باعتبارها هيئة قانونية جديدة.PTI) IANAوظائف 

 ( تابعةPTI) IANAكعضو وحيد فيها وبالتالي ستصبح الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف  ICANNعلى 
الداخلية إدراج بنود الحوكمة المرتبطة بالهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال  ICANNوكنتيجة لذلك، يجب على لوائح  .ICANN لـ

بصفتها العضو الوحيد للهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال  ICANN(، وال سيما بارتباطها بدور PTI) IANAراف على وظائف اإلش
  IANA (PTI.)اإلشراف على وظائف 
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تلبية معايير اإلدارة الوطنية لالتصاالت  -14الملحق 
 IANAالنتقال دور اإلشراف على  NTIAوالمعلومات 

 NTIA، Nathonal)اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات  - أعلنت وزارة التجارة األميركية 2014مارس  14في يوم  1
Telecommunications and Information Administrationعن نيتها في نقل الوظائف الرئيسية لوظائف نظام أسم النطاق ) 

عقد مناقشة عالمية شاملة شارك فيها  ICANNطلبت من  NTIAلألنترنت الى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين. كما أن 
 المصلحة لوضع مقترح بشكل جماعي لالنتقال. مجموعة كاملة ألصحاب

المساءلة كيف ستقوم -CCWGبإطار واضح لمقترح االنتقال. بينت  ICANNبتزويد  NTIAولتوجيه هذه المناقشة العالمية، قامت  2
 لتلبية الطلبات الواردة أدناه: ICANNبتعزيز مساءلة  1توصيات سير العمل 

  

 متعدديندعم وتعزيز نموذج أصحاب المصلحة ال 3

  إضفاء الطابع الالمركزي على السلطة داخلICANN .من خالل المجتمع المخول 

  تقوية عمليات المشاورة بين مجلس إدارةICANN  والمجتمع المخول في لوائحICANN .الداخلية 

 " ول".المجتمع المخإنشاء منتدى مجتمعي، يرخب فيه بالجميع للمشاركة، لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر قبل تنفيذ 

 .اتخاذ القرار بناء على اإلجماع 

  من خالل تعزيز آلية االستئناف فيICANN .وإلزام عمليات التحكيم لتكون أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر شفافية 

  حماية تمثيل المصلحة العامة العالمية من خالل الحث عليها في مهمةICANN.وهو ما يعد  ، مع االلتزامات والقيم األساسية
 اآلن "الئحة أساسية"

  ضمان أن يكون مجلس إدارةICANN .مسؤوال  أمام "المجتمع المخول"من خالل آليات االستدعاء                                                   

 

 الخاص باإلنترنت  DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  4

 إجراءات المساءلة ال تؤثر على أي أنشطة تشغيلية لـICANN  والتي يمكنها بشكل مباشر أو غير مباشر التأثير على أمن
 الخاص باالنترنت. DNSواستقرار ومرونة نظام 

  الحفاظ على التزام لوائحICANN  ألمن واستقرار ومرونة نظامDNS .الخاص باإلنترنت 

  التزامIRP  الذي يسمح للمستخدمين أو للمجتمع المخول بالطعن فيICANN للمهام واللوائح.                  إذا لم تعمل وفق ا 

  مراجعة مهمةICANN .ا عن أهدافها األساسية                                                                                         والتزاماتها والقيم األساسية لمنع "زحف المهمة" أو اتساع المهمة بعيد 

 .تنفيذ اللوائح األساسية التي تتطلب وجود حد أعلى للموافقة عليها من قبل المجلس 

 لى التغييرات في اللوائح الداخلية األساسية.إجراءات المساءلة التي تتطلب موافقة "المجتمع المخول" ع 

  إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول برفض تغييرات اللوائح العالمية التي يمكنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر
 الخاص باالنترنت. DNSالتأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام 

 ول برفض الميزانية والخطط االستراتيجية والتشغيلية التي يمكن أن تؤثر على إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخ
 .ICANNوتوافر ميزانية مؤقتة ألنشطة  IANAاألمن، واالستقرار والمرونة وانتقال وظائف 

 نترنت.إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول بإزالة المجلس إذا كان سلوكه يهدد األمن، واالستقرار وامرونة اإل 

  تغييرات اللوائح التي يمكنها طلب مراجعة عمليات ما بعد انتقال إشرافIANA. 
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 التي تنص على الفصل بين ما بعد المرحلة االنتقالية لـ تغييرات اللوائح التيIANA  وإعادة توزيع مهامIANA ا إذا كانت
 ألمن واالستقرار، ومرونة اإلنترنت.يهدد ا IANAاإلجراءات أو االمتناع عنها ما بعد المرحلة االنتقالية لـ

  إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول بإجبارICANN  على قبول توصيات مراجعة وظائفIANA  وفصلIANA 
 بعد عملية االنتقال.

 .المراجعات التي سوف تضمن أن تمثل عناصر المجتمع بشكل فعال وجهات نظر أصحاب المصلحة 

 

 IANAت العمالء والشركاء العالميين لخدمات تلبية احتياجات وتوقعا 5

  تقوم توصيات المساءلة بتنفيذ جميع متطلبات إشراف- CWG. 

  ال تؤثال توصيات المساءلة على عملياتICANN .اليومية التشغيلية أو تطوير السياسة 

 .تسمح متطلبات المساءلة بمسارات متعددة لحل المشكالت قبل استخدام صالحيات المجتمع 

 حيات القابلة للتنفيذ قانوني ا.الصال                               

  مراجعة مهمةICANN .ا عن أهدافها األساسية                                                                                         والتزاماتها والقيم األساسية لمنع "زحف المهمة" أو اتساع المهمة بعيد 

  انتهاج التزامات أقوى الحترام حقوق اإلنسان بواسطةICANN. 

  إجراء بواسطة المجتمع المخول.سلطات مساءلة فعالة مفتوحة لجميع أجزاء المجتمع وتتطلب اتخاذ 

  آليات االستئناف ليتم مراجعتها وتحسينها. يتم تعزيز عملية المراجعة المستقلة عن طريق ربطICANN  بنتائجIRP  وبجعلها
ا توصيات لعملية إعادة نظر أكثر فعالية وشفافية. - CCWGأكثر سهولة للوصول للمجتمع. تصدر                                                              المساءلة أيض 

 ة الداخلية )البند الثامن عشر( والتي تنص على أن الحفاظ على الالئحICANN  ،لديها مكاتبها الرئيسية في لوس أنجلوس
 كاليفورنيا، الواليات المتحدة.

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 6

  تنفيذ "اختبارات إجهاد" لتقييم مدى كفاية آليات المساءلة الموجودة والمقترحة المتاحة لمجتمعICANN في مواجهة ،
 السيناريوهات المحتملة والمعضلة التي يمكن أن تواجه الهيئة.

 .إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر قبل تنفيذ صالحية المجتمع 

 :ا إلى                            إنشاء التزامات مؤخر 

o   خصصة                                                                                   تعزيز مساءلة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية لهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المICANN. 

o  مراجعة وتحديث سياسات اإلبالغ و كشف معلومات الوثائق لدىICANN. 

o  تعزيز معايير التنوع لدىICANN. 

o .تحديث مساءلة الموظفين 

  تعزيز التزامICANN  الحترام حقوق اإلنسان في لوائحICANN .الداخلية 

 الستشارية التابعة لمؤسسة الحفاظ على سياسات المشاركة المفتوحة بالمنظمات الداعمة واللجان اICANN 
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 بحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIA"لن تقبل  7

 ( إلى الحد الذي ترغب فيه اللجنة االستشارية الحكوميةGAC للمشاركة في صنع القرار من جانب المجتمع المخول، والذي )
واحدا من خمسة مشاركين في اتخاذ القرار. باإلضافة إلى ذلك، لن تشارك المرونة الالزمة لتحديده، فإنه سيكون  GACلدى 

GAC  كصانع قرار في مداوالت المجتمع والتي تنطوي على تحد لتنفيذ المجتمع لمشورة اإلجماع لدىGAC.  "هذا "االنتقاء
االستشارية الحكومية )اختبار  : التزامات المجلس فيما يتعلق بمشورة اللجنة11باإلضافة إلى الضمانات في التوصية رقم 

 %60إلى  %50، حتى عند النظر في الزيادة من NTIAالمساءلة لالعتقاد بتلبية متطلبات -CCWG(، يقود 18اإلجهاد 
 .GACللمجلس لرفض مشورة إجماع 

  االستشارية أو من خالل تمكين كافة أصحاب المصلحة المعنيين االنضمام إلى المشاورات من خالل المنظمات الداعمة واللجان
 المنتدى المجتمعي.

  إنشاء التزام الحق للتحقيق في خيارات لزيادة الشفافية في عالقاتICANN .مع الحكومات 
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 اختبار اإلجهاد  – 15الملحق 

 . نظرة عامة1

 المقترحة. الختبار إجهاد لتقييم تحسينات المساءلة ICANNدعو جزء أساسي من ميثاق مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة ي 1

الضرورة بممارسة محاكاة حيث تستخدم مجموعة من السيناريوهات االفتراضية المعقولة ولكن غير المرجحة ويمثل "اختبار اإلجهاد"  2
 الي على سبيللقياس مدى التأكد من أن األحداث ستؤثر على أحد األنظمة أو المنتجات أو الشركات أو قطاعات األعمال. في القطاع الم

 نًيا لتقييم قوة المؤسسات.المثال، يمثل "اختبار اإلجهاد" إجراًء روتي

. 2و 1إجراء اختبار تحمل لتحسينات المساءلة في مساري العمل  ICANNيطلب ميثاق مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  3
 ومن بين العناصر المقدمة المدرجة في الميثاق ما يلي:

 

ارات لول المحتملة لكل مسار عمل بما في ذلك اختبتحديد حاالت الطوارئ المطلوب نظرها في اختبارات اإلجهاد: مراجعة الح
 اإلجهاد مقابل حاالت الطوارئ المحددة.

 

يات المساءلة في حالة النتائج أو حاالت التعرض، وتقييم مالءمة آل ICANNيتمثل الغرض من اختبارات اإلجهاد هذه في تحديد استقرار  4
 . ICANNالقائمة والمقترحة المتوفرة لمجتمع 

 اختباًرا من اختبارات اإلجهاد. 37ما مجموعه  ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة كما أجرت  5

 . الغرض والمنهجية2

 

 المنهجية 6

 األسلوب التالي الختبارات اإلجهاد: ICANNاعتبرت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  7

 .تحليل نقاط الضعف والمخاطر المحتملة 

  المساءلة الموجودة ومدى قوتها.تحليل آليات 

 .تحليل اإلضافات والتعديالت على آليات المساءلة 

  وصف كيف ستقوم تدابير المساءلة المقترحة بالحد من مخاطر الحاالت الطارئة وتمكين المجتمع من تقييم إجراءاتICANN 

 المتخذة استجابة للحاالت الطارئة.

ي جوالت الحاالت الطارئة المحددة ف ICANNجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة كما وثقت مجموعة عمل اختبار اإلجهاد في م 8
تقييم لد هذه مفيدة التعليقات العامة السابقة. بعد ذلك، أعدت مجموعة عمل اختبار اإلجهاد مسودة وثيقة توضح كيف تعتبر اختبارات اإلجها

 إجراءات المساءلة الحالية والمقترحة.

للسماح  الداخلية الحالية التي قد تكون الزمة ICANNق اختبارات اإلجهاد التغييرات على بنود تأسيس ولوائح حددت ممارسة تطبي 9
 تحديات. ييم آليات المساءلة المقترحة على النحو المناسب لتلبية ما يتم تحديده منالمساءلة بتق-لمجموعة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 

 الغرض 10

يات المساءلة في حالة النتائج أو حاالت التعرض، وتقييم مالءمة آل ICANNات اإلجهاد هذه في تحديد استقرار يتمثل الغرض من اختبار 11
  .ICANNالقائمة والمقترحة المتوفرة لمجتمع 

ناك ليس هوأن يتم تعيين تقديرات االحتمالية للحاالت الطارئة.  ICANNال يطلب ميثاق مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  12
 على الحالة الطارئة. ICANNحاجة لالحتماالت في تحديد ما إذا كان لدى المجتمع وسائل مناسبة لرفض ردود 
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لمحددة في الحاالت الطارئة ا قائمة الجرد ICANNفي المراحل األولية من العمل، جمعت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  13
سودة منا بإعداد مالتعليقات العامة السابقة. كما جمع فريق العمل المسؤول قائمة الجرد في خمس "فئات اختبارات تحمل" مدرجة أدناه، وق

عمل  مجموعةضمن  ICANNوثيقة توضح كيف تعتبر اختبارات اإلجهاد هذه مفيدة لتقييم إجراءات المساءلة الحالية والمقترحة في 
 المساءلة.-المجتمعات المتعددة

 . فئات اختبار اإلجهاد3

 

 (9و 8و 7و 6و 5. األزمة المالية أو التعثر )اختبارات اإلجهاد رقم 1 14

ج ذلك عن مختلف معسرة مالًيا، وتفتقر إلى الموارد الالزمة الستيفاء التزاماتها بشكل كاٍف. وقد ينت ICANNتصبح منظمة  السيناريو: 15
م أيًضا عن حك اب، بما في ذلك األزمة المالية الخاصة بمجال اسم النطاق، أو االقتصاد العالمي بصورة عامة. كما يمكن أن ينتجاألسب

 ، أو التطور التقني الذي يجعل علميات تسجيل اسم النطاق قديمة.ICANNقانوني ضد االحتيال أو سرقة األموال في 

 

 (21و 17و 11و 2و 1ة )رقم . الفشل في تلبية التوقعات التشغيلي2 16

عتراضات ، أو تنفيذ تغيير التفويض رغم اIANAفي إصدار طلبات التغيير أو التفويض إلى مناطق الجذر  ICANNأخفقت  السيناريو: 17
 ."األطراف المعنية بصورة جوهريةأصحاب المصلحة، مثل ما هو محدد باسم "

 

 (20و 19و 4و 3. اإلجراء القانوني/التشريعي )رقم 3 18

فويض ت ICANNللتقاضي في ظل السياسات الحالية أو المستقبلية أو التشريعات أو اللوائح. كما تحاول  ICANNتخضع  السيناريو: 19
TLD  جديد أو إعادة تفويضTLD .القائم غير المتوافق ولكن المدعوم بإجراء قانوني 

 

 (26و 24و 23و 22و 18و 16و 13و 12و 10. فشل المساءلة )رقم 4 20

رها أو رئيسها ومدي ICANNتتعارض اإلجراءات )أو إنفاق الموارد( من قبل واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة  السيناريو: 21
د، بما ضمن "حيازة" قطاع أصحاب مصلحة واح ICANNأو لوائحها الداخلية. تقع  ICANNالتنفيذي، أو العاملين اآلخرين، مع مهمة 

ساءة لتي إما لديها القدرة على فرض جدول أعمالها على كافة أصحاب المصلحة اآلخرين، أو إ، اGACفي ذلك الحكومات من خالل 
 استعمال آليات المساءلة لمنع كافة أصحاب المصلحة اآلخرين من تقديم مصالحهم )االعتراض(.

 

 (25و 15و 14. فشل المساءلة ألصحاب المصلحة الخارجيين )رقم 5 22

تواجد في تجنب االلتزامات نحو أصحاب مصلحة خارجيين، مثل إنهاء تأكيد االلتزامات وإنهاء الهيكلها ل ICANNتعدل  السيناريو: 23
تقوم و ICANNاختصاص قضائي تواجه فيه قضية قانونية أو نقل العقود أو الجهات المتعاقدة إلى اختصاص قضائي مفضل. كما تفوض 

ع ية أو ال تخضو جهة خارجية بصورة تعتبر غير متسقة مع لوائحها الداخلبالمقاولة من الباطن أو تتنازل بخالف ذلك عن التزاماتها نح
 مندمجة أو مملوكة من قبل الغير غير الخاضع للمساءلة. ICANNللمساءلة بخالف ذلك. كما أن 

 

 NTIAاختبارات اإلجهاد التي اقترحتها  24

ري ال NTIAسكرتير  بيانأربعة بنود مقترحة في اختبار اإلجهاد في  ICANNأضافت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  25
 :2015يونيو  16ستريكلنغ الصادر في 

 NTIA - 1: أو منظمات الدعم الفردية /اختبار حفظ نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إذا اختارت اللجان االستشارية و

 لمخول.أال تكون من المشاركين التقريريين في المجتمع ا ICANNفي 

 NTIA - 2:  .تناول المخاطر المحتملة لالستحواذ الداخليST  زئي االستحواذ من جانب تتناوالن بشكل ج 13و 12رقم

 أطراف خارجية، وليس لعمليات االستحواذ بمعرفة األطراف الداخلية في أي لجنة استشارية و/أو منظمة دعم.
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 NTIA - 3: .العوائق أمام التحاق مشاركين جدد 

 NTIA - 4: المثال اللجنة  النتائج غير المرغوبة لمجموعات "التشغيل" التي كانت حتى اليوم ذات طبيعة استشارية )على سبيل

 االستشارية الحكومية(.

 

 IANAاختبارات اإلجهاد المتعلقة بانتقال عقد وظائف التسمية في  26

يتعلق بانتقال  اإلشراف فيما-الحظ أن اختبارات اإلجهاد المتعددة يمكن أن تسري بصورة محددة على عمل مجموعة عمل المجتمعات 27
 (.25و 21و 20و 19و 17و 11و 2و 1)راجع اختبارات اإلجهاد رقم  IANAوظائف التسمية في 

يز بخصوص مجموعة العمل عبر المجتمع لتعز 1سار العمل عبر كافة فئات اختبارات اإلجهاد، توضح هذه الممارسة أن توصيات م 28
ن قدرة المجتمع على تحميل مجلس إدارة  ICANNمساءلة  الحالية.  واإلدارة المسئولية فيما يتعلق بإجراءات المساءلة ICANNُتحسِّ

 حيات المجتمعمة الداعمة، تمنح صالوفيما يتعلق باختبارات اإلجهاد التي توضح مخاطر "االستحواذ على" اللجنة االستشارية أو المنظ
الستشارية أو اوإيقافها وفًقا للسلوكيات غير المناسبة للجنة  ICANNالمقترحة األطراف المتضررة القدرة على االعتراض على إجراءات 

 المنظمة الداعمة.

 

 ccNSOوالذي يجب تناوله من طرف  21اختبار التحمل رقم  29

ناسبة إما في مفيما يتعلق بالطعن على بطالن نطاق المستوى األعلى لرمز البلد ومهامها بصورة  21لم يتم تناول اختبار اإلجهاد رقم  30
. بدل ذلك، تقوم ICANNمقترحات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع أو مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

 .2014رمز البلد بعملية وضع السياسة بموجب إطار عمل التفسير المتفق عليه في الوظائف المتعلقة بتسمية 

 

 . نتائج اختبار اإلجهاد 4

لحد من لترحة مناسبة وفر القسم التالي نظرة عامة على سيناريوهات اختبار اإلجهاد كما يبين إذا ما كانت تدابير المساءلة الحالية والمقي 31
 المتخذة استجابة للسيناريوهات. ICANNع من تقييم إجراءات المخاطر المحتملة وتمكن المجتم
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 : األزمة المالية أو التعثر1اختبار اإلجهاد الفئة 

 األزمة المالية في قطاع النطاقات. :5ختبار اإلجهاد رقم ا 32

 األزمة المالية العامة. :6اختبار اإلجهاد رقم  33

 د الخاصة، على سبيل المثال؛ انتهاك العقد.المقاضاة التي تنشأ عن العقو :7اختبار اإلجهاد رقم  34

 .DNSالمنافسة التكنولوجية مع  :8اختبار اإلجهاد رقم  35

هدد يالسجل، مما  انخفاض كبير في اإليرادات الناتجة عن مبيعات النطاقات وزيادة كبيرة في تكاليف السجل وأمناء النتيجة )النتائج(: 36
 على العمل؛ والخسارة التي تؤثر على االحتياطي الكافي لتهديد مواصلة األعمال. ICANNقدرة 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

زيادة العائدات أو خفض  ICANNمن الممكن أن تقترح  37
اإلنفاق، إال أن هذه القرارات ال تخضع للطعن من قبل مجتمع 

ICANN. 

والخطة  ICANNلدى المجتمع تعقيبات حول ميزانية  38
 اإلستراتيجية.

يجب على أمناء السجل الموافقة على أتعاب أمناء السجل  39
. وإذا لم يحدث ذلك، سيدفع مشغلو ICANNالمتغيرة في 

 السجل هذه األتعاب.

العمليات  ICANNكما يمكن أن يدعم صندوق االحتياطيات في  40
وتتم مراجعة صندوق االحتياطيات  في فترة انخفاض اإليرادات.

 بصورة مستقلة وبشكل دوري.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من  41
السنوية المقترحة أو خطتها  ICANNاالعتراض على ميزانية 

التشغيلية. ويتيح هذا اإلجراء للمجتمع حظر أي مقترح من 
ة رسوم يقضي بزيادة إيراداتها من خالل إضاف ICANNجانب 

 على أمناء السجل و/أو السجالت.

يتمثل أحد التدابير األخرى المقترحة في طعن المجتمع على  42
قرار المجلس باستخدام طلب إعادة نظر و/أو إحالة إلى لجنة 

( مع صالحية إصدار قرار ملزم. وإذا ما IRPمراجعة مستقلة )
قراًرا يتعلق بتحقيق عائد أو إنفاق  ICANNاتخذت 

الجديدة  IRPفسوف تتحفظ هيئة المراجعة المستقلة مصروفات، 
 على ذلك القرار.

 النتائج:

سوف تكون اإلجراءات القائمة مناسبة، إذا لم تكن خسارة  43
 اإليرادات كبيرة ومستدامة.

 

سوف تكون اإلجراءات المقترحة مفيدة، ولكن قد ال تكون  44
 مناسبة إذا كانت خسارة اإليرادات كبيرة ومستدامة.
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 الفساد أو االحتيال الكبير. :9اختبار اإلجهاد رقم  45

 تأثير كبير على سمعة المؤسسة، وإجراءات قضائية كبيرة، وخسارة االحتياطيات. النتيجة )النتائج(: 46

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

عملية تدقيق سنوية مستقلة تتضمن اختبار  ICANNلدى  47
 الضوابط الداخلية الموضوعة لمنح االحتيال والفساد. 

على خط ساخن خاص للموظفين لإلبالغ عن  ICANNتحافظ  48
 حاالت االحتيال المشتبه بها.

إقالة المدير التنفيذي والمسئولين  ICANNيمكن لمجلس إدارة  49
 التنفيذيين المختصين.

ذ للمجتمع إجبار مجلس اإلدارة على اإلبالغ عن أو اتخاال يمكن  50
 إجراء ضد حاالت الفساد أو االحتيال المشتبه بها.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار  51
على النظر في توصية من فريق  ICANNمجلس إدارة 

 ATRTيمكن أن تقدم  (.ATRTمراجعة المسؤولية والشفافية )
لتجنب حاالت تعارض المصالح. يمكن الطعن على أي  توصيات

ضد هذه التوصيات من خالل إعادة  ICANNقرار لمجلس 
 .IRPنظر و/أو 

يتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من  52
يتيح هذا  السنوية المقترحة. ICANNاالعتراض على ميزانية 

 ساد أو احتيال.اإلجراء منع أي اقتراح للميزانية يشوبه ف

، أو إذا لم يتصرف المجلس ICANNفي حالة مشاركة مجلس  53
بصورة حاسمة في منع الفساد أو االحتيال )على سبيل المثال، 
من خالل تنفيذ الضوابط الداخلية أو السياسات(، يعمل إجراء 
مقترح على تمكين المجتمع من إقالة أعضاء مجلس اإلدارة 

 كامل.األفراد أو إقالة المجلس بال

 النتائج:

 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة، إذا كانت تكاليف الحد من 54
 المخاطر أو الخسائر كبيرة ومستدامة.

 

ا ستكون اإلجراءات المقترحة مفيدة، ولكن قد ال تكون مناسبة إذ 55
 كانت تكاليف الحد من المخاطر والخسائر كبيرة ومستدامة.

 

 

 اإلخفاق في الوفاء بالتوقعات التشغيلية: 2اختبار اإلجهاد الفئة  7-6

 توقف صالحية التغيير بالنسبة لمنطقة الجذر عن العمل جزئًيا أو كلًيا. :1ختبار اإلجهاد رقم ا 56

 انتهاء عمل صالحية التفويض لمنطقة الجذر، كلًيا أو جزئًيا. :2اختبار اإلجهاد رقم  57

 .TLDقات أكثر من نطا التداخل مع السياسة القائمة فيما يتعلق بالمنطقة الجذر و/أو المساس بأمن واستقرار لواحد أو النتيجة )النتائج(: 58

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

 NTIAالحالي، يمكن أن تلغي  IANAوبموجب عقد وظائف  59
وإعادة تعيين هذا  IANAفي أداء وظائف  ICANNسلطة 

 الدور إلى جهة / جهات مختلفة.

، لن يتوفر هذا IANAعن عقد وظائف  NTIAبعد تنازل  60

يد من اإلشراف العد-يتضمن مقترح مجموعة عمل المجتمعات 61
إجراءات التصعيد لمنع تدهور الخدمة، باإلضافة إلى إطار عمل 

 .IANA)تشغيلي( النتقال وظيفة 

اإلشراف أن يتم نقل وظائف -المجتمعات تقترح مجموعة عمل 62
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بعد االنتقال  IANAبصورة قانونية إلى جهة  IANAتسمية  اإلجراء.
(PTI والذي سيكون جهة تابعة أو زميلة مع )ICANN. 

إلشراف مراجعة وظيفة ا-تقترح مجموعة عمل المجتمعات 63
IANA ( ألصحاب المصلحة المتعددينIFR إلجراء )

أو  IFRتائج مراجعة ولن يتم فرض ن .PTIمراجعات بشأن 
تقييدها، ويمكن أن تشتمل على توصيات بالبدء في عملية فصل 

وهي ما يمكن أن تؤدي إلى إنهاء أو عدم تجديد عقد وظائف 
IANA  معPTI .على سبيل المثال ال الحصر ، 

مجتمع أصحاب  اإلشراف قدرة-تقترح مجموعة عمل المجتمعات 64
جديد لوظائف  المصلحة المتعددين على طلب اختيار مشغل

IANA عند اللزوم، وبعد استنفاد آليات التصعيد األخرى ،
 والطرق األخرى.

: طلب عمليات تدقيق أمنية خارجية 2مقترحات مسار العمل  65
سنوية ونشر النتائج، وطلب شهادة لكل معيار دولي )أيزو 

 ( ونشر النتائج.27001

 النتائج:

لعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  66
IANA. 

 

تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة للحد من هذه الحالة  67
 الطارئة.
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 تسوية بيانات االعتماد. :11اختبار اإلجهاد رقم  68

 التأثير الكبير على سمعة المؤسسة، الخسارة الكبيرة للمصادقة و/أو قدرات التفويض. النتيجة )النتائج(: 69

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

 فيما يتعلق بتسوية األنظمة الداخلية: 70

 استناًدا إلى خبرة المخالفة األمنية الحديثة، من غير الواضح 71
عن تنفيذ اإلجراءات  ICANNكيفية مساءلة المجتمع إلدارة 

 األمنية المعتمدة.

على  ICANNكما يظهر أيًضا أن المجتمع ال يمكنه إجبار  72
وضع تقرير بعد اإلجراءات حول حادثة أمنية والكشف عن ذلك 

 التقرير.

 :DNSفيما يتعلق بأمان  73

بعد إجراءات التشغيل، توجد بيانات اعتماد مستخدمة  74
DNSSEC. 

لدورها كمدير  SysTrustادة سنوًيا لشه ICANNتسعى  75
KSK .للمنطقة الجذر 

الملتزم به حسب شهادة  EFQMبتحقيق  IANAقام قسم  76
 الكفاءة عن نشاطات كفاءة األعمال لديها.

 ICANN، تجري IANAمن عقد وظائف  3-5بموجب البند  77
عمليات تدقيق سنوية مستقلة ألحكام األمن لديها فيما يتعلق 

 .IANAبوظائف 

 بتسوية األنظمة الداخلية:فيما يتعلق  78

المقترحة إلى رفض مجلس إدارة  IRPويمكن أن تؤدي تدابير  79
ICANN  أو اإلدارة ألي من اإلجراءات أو عدم اتخاذ

 اإلجراءات التي تتعارض مع الالئحة الداخلية. ومن ثم قد يكون
على إعداد تقرير ما  ICANNالقدرة على إجبار  IRPلرفض 

 عنه أمام المجتمع. بعد اإلجراءات واإلفصاح

، قد تكون للمجتمع القدرة على إجبار IRPمن خالل إجراءات  80
على تنفيذ إجراءات األمان المبينة الخاصة به  ICANNإدارة 

 للموظفين والمتعاقدين.

 :DNSفيما يتعلق بأمان  81

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار  82
ة عن مراجعة تأكيد على نظر توصية ناتج ICANNمجلس 

 االلتزامات مثل، األمن واالستقرار والمرونة. يمكن الطعن على
ضد هذه التوصيات من خالل إعادة  ICANNأي قرار لمجلس 

 .IRPنظر و/أو 

كذلك، سيتطلب أحد التغييرات المقترحة على اللوائح الداخلية  83
الرد على إخطار رسمي من اللجان  ICANNمن مجلس 

وإذا اتخذ مجلس اإلدارة  .RSSACو SSACاالستشارية مثل 
قراًرا بالرفض أو القبول الجزئي فقط لنصيحة رسمية من لجنة 

 .IRPاستشارية، يمكن الطعن على قرار المجلس من خالل 

 :2مقترحات مسار العمل  84

. طلب عمليات تدقيق خارجية وسنوية لمستوى األمن ونشر   85
 النتائج.

( ونشر 27001)أيزو  . طلب شهادة اعتماد حسب المعايير 86
 النتائج.

 النتائج:

 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 87

 

 

اإلجراءات المقترحة، في مجموعها لن تكون مفيدة في الحد من  88
 2تأثيرات هذا السيناريو. قد تضيف اقتراحات مسار العمل 

 تدابير للحد من المخاطر.
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االستقرار وإضافة نطاق مستوى أعلى جديد على الرغم من المخاوف المتعلقة باألمان  ICANNتحاول منظمة  :17اختبار اإلجهاد رقم  89
 التي عبر عنها المجتمع التقني أو مجموعات أصحاب المصالح األخرى.

اف فرض تكاليف ومخاطر على أطر ICANN، ويمكن أن يترتب على إجراءات DNSيمكن إضعاف أمن واستقرار  النتيجة )النتائج(: 90
 خارجية.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، أظهر المجتمع أنه يمكنه حث إدارة 2014-2013في عام  91
ICANN  على االستجابة للمخاطر التي تحددهاSSAC. 

( SAC 053على سبيل المثال: النطاقات بدون نقاط )
 home.و mail.والشهادات األمنية وتضارب األسماء مثل 

 (SAC 057)تقرير 

حالًيا موافقة مكتوبة لكل تفويض لتوضيح أن  NTIAتقدم  92
ICANN .كما يمكن أن تؤخر  اتبعت اإلجراءات المحددة

NTIA  التفويض إذا رأت أنICANN  لم تتبع اإلجراءات
 ICANNليس واضًحا ما إذا يمكن اكتشاف محاولة  المحددة.
 .home.أو  mail.جديد مثل  TLDلتفويض 

 

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار  93
على النظر في توصيات من مراجعة  ICANNمجلس إدارة 

 تأكيد االلتزامات مثل؛ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة.
ضد هذه  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس 

 .IRPالتوصيات من خالل إعادة نظر و/أو 

تغييرات المقترحة على اللوائح الداخلية كذلك، سيتطلب أحد ال 94
الرد على إخطار رسمي من اللجان  ICANNمن مجلس 

وإذا اتخذ مجلس اإلدارة  .RSSACو SSACاالستشارية مثل 
قراًرا بالرفض أو القبول الجزئي فقط لنصيحة رسمية من لجنة 

 .IRPاستشارية، يمكن الطعن على قرار المجلس من خالل 

 النتائج:

 .اإلجراءات القائمة مناسبة للحد من مخاطر هذا السيناريوكانت  95

  

على الحد من  ICANNتعزز اإلجراءات المقترحة قدرة  96
 مخاطر هذا السيناريو.
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قات من أحد مديرين نطا ccTLDبإلغاء المسئولية عن إدارة  ICANNطلبات رسمية حكومية بأن تقوم  :21اختبار اإلجهاد رقم  97
ccTLD .المسئولين 

المختص.  ccTLDبتوثيق الموافقة االختيارية والخاصة لإللغاء من مدير  IANAوعلى الرغم من ذلك، ال يمكن أن يقوم مدير وظائف  98
 إلى مدير مختص.  ccTLDمسئولية اإلدارة بخصوص  ICANNكذلك، يطلب مسئول حكومي أن تعين 

ال يقوم بتوثيق ذلك: موافقة األطراف المعنية بشكل كبير؛ وأن أصحاب المصلحة اآلخرون يشاركون في  IANAإال أن مدير وظائف  99
عملية االختيار؛ وأن المدير المعين قد أوضح ما لديه من قدرات مطلوبة؛ وأنه ال توجد اعتراضات من العديد من األطراف المعنية بشكل 

 كبير.

وهو ال يتعامل مع مالءمة  فيما يتعلق باتباع السياسات المحددة. ICANNع على مساءلة يفحص اختبار اإلجهاد هذا قدرة المجتم 100
 السياسات السارية.

انتظار قرار  لإلجراءات الالزمة لمقاومة إعادة التفويض مع ICANNمع مواجهة طلب إعادة التفويض هذا، تفتقد  النتيجة )النتائج(: 101
 اإلجماع الشامل ألصحاب المصلحة المعنيين.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

 IANA، يصدر قسم NTIAالحالي مع  IANAوبموجب عقد  102
، الذي يوافق على ذلك في ICANNتقريًرا نمطًيا إلى مجلس 

التي تعتمد على مصادقة  NTIAجدول األعمال ويرسله إلى 
 المجلس وتوافق على اإلنهاء أو التفويض أو النقل.

المختص أو  ccTLDال توجد في الوقت الراهن آلية لمدير  103
على أن العملية تم  ICANNالمجتمع للطعن على مصادقة 

 اتباعها بصورة مناسبة.

 .ccTLDللتفويض واإلدارة في نطاقات  GACراجع مبادئ  104
 2005والمحدثة في  2000المنشورة في  GACنصيحة 

 .1-7و 2-1المشار إليها بالتحديد في البنود 

 .2014أكتوبر  20راجع إطار عمل التفسير،  105

ائي: "يوصي اإلشراف النه-من مقترح مجموعة عمل المجتمعات 106
تضمين أية آلية  اإلشراف بعدم-مقترح مجموعة عمل المجتمعات

 ccTLDللطعون قد تنطبق على تفويضات وإعادة تفويضات 
 ."IANAفي مقترح انتقال اإلشراف على 

-كة في مجموعة عمل المجتمعاتمن مراسلة الرئيس بالمشار 107
: "وهكذا، يجب أال تقوم أي 2015أبريل  15اإلشراف بتاريخ 

آلية طعن تضعها مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 
ICANN  بتغطية موضوعات تفويض / إعادة تفويض
ccTLD  حيث يتوقع تطويرها من قبل مجتمعccTLD  من

 خالل العمليات المناسبة".

ق باإلجراءات المقترحة في مجموعة العمل عبر فيما يتعل 108
 :ICANNالمجتمع لتعزيز مساءلة 

أحد اإلجراءات المقترحة في مجموعة العمل عبر المجتمع  109
يمكن أن تمنح المجتمع موقًفا يسمح له  ICANNلتعزيز مساءلة 

 .ccTLDبلب إعادة النظر في قرار اإلدارة العتماد تغيير 
 ICANNن أكثر تحديًدا من مهمة سيتطلب معيار للمراجعة يكو

 والتزاماتها وقيمها الجوهرية بعد التعديل.

تتمثل أحد اآلليات األخرى المقترحة من مجموعة العمل عبر  110
في طعن المجتمع على قرار  ICANNالمجتمع لتعزيز مساءلة 

( مع صالحية IRPالمجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة )
إلجراء بإلغاء أو  ICANNلة اتخاذ إصدار قرار ملزم. وفي حا

، يمكن تمكين آلية ccTLDتعيين مسئولية اإلدارة ألحد نطاقات 
IRP .سيتطلب ذلك معيار مراجعة. لمراجعة ذلك القرار 

 النتائج:

 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 111

 

ال تعمل اإلجراءات المقترحة على تخويل المجتمع بصورة الئقة  112
بوضع سياسة وفقاً  ccNSOمن تناول هذا السيناريو. تقوم 

 إلطار عمل التفسير.
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 : إجراء قانوني/تشريعي3اختبار اإلجهاد الفئة  7-7

ما  ICANNر مجلس التقاضي الناتج عن السياسات العامة القائمة، مثل قضية خيانة أمانة. ورًدا على ذلك، سيقر :3ختبار اإلجهاد رقم ا 113
 إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك.

 صلة.تداخل كبير مع السياسات القائمة و/أو وضع السياسات فيما يتعلق باألنشطة ذات ال النتيجة )النتائج(: 114

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للطعون على  115
 التقاضي.

)التقاضي أو  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس  116
ديه موقف الذي ليس ل at-largeالتسوية( من خالل مجتمع 

 .IRPيسمح باستخدام 

 العملية ولكن ليس مضمون القرار.تنظر إعادة النظر في  117

األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNيجب أن تتبع  118
 اختصاص قضائي.

على القضية )التقاضي أو تغيير  ICANNبعد رد مجلس  119
السياسات أو التطبيق أو خالفه(، سيكون لدى المجتمع خيارات 

 رد متعددة:

 يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للطعون على 120
 التقاضي.

هناك إجراء آخر من شأنه توفير المركز الالزم للمجتمع من  121
من  IRPأجل تقديم طلبات من أجل إعادة النظر أو تقديم طلب 

، والالئحة الداخلية ICANNأجل رفض إجراءات مجلس إدارة 
ت )بما في ذلك المهمة، وااللتزامات والقيم الجوهرية( والسياسا

 . ICANNالتي أقرتها 

لرغم من ذلك، من غير المحتمل بشكل كبير أن يتم وعلى ا 122
من جانب  IRPاستخدام إعادة النظر أو هيئة المراجعة المستقلة 

المجتمع من أجل إعادة فتح تسوية تم التوصل إليها مع طرف 
على التصرف بما يخالف القرار  ICANNآخر أو حمل 

 الصادر من أي محكمة أو جهة تنظيمية. 

لى الحظ أيًضا أنه على المستوى العام لن يكون المجتمع قادًرا ع 123
إلعادة فتح المسائل التي تقع في إطار  IRPاستخدام أي هيئة 

 .ICANNالصالحيات األصلية والتقدير من جانب مجلس إدارة 

يمكن للجنة استشارية أو فريق لمراجعة تأكيدات االلتزامات  124
ناريو. يمكن الطعن على وضع توصيات من أجل تناول هذا السي

ضد هذه التوصيات من خالل إعادة  ICANNأي قرار لمجلس 
 .IRPنظر و/أو 

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 125

  

 

ولكنها قد ال  ICANNستساعد اإلجراءات المقترحة في مساءلة  126
 . ICANNتكون مناسبة إليقاف التداخل مع سياسات 
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 اللوائح أو التشريعات الجديدة. :4اختبار اإلجهاد رقم  127

على سبيل المثال، يمكن أن تقتبس أحد الحكومات قوانين خيانة األمانة أو حماية المستهلك واكتشاف عدم قانونية بعض القواعد التي  128
، و/أو تجبر GAC، و/أو تنسحب من ICANN. يمكن أن تفرض هذه الحكومة غرامات على TLDعلى نطاقات  ICANNتفرضها 
ISPS .على استخدام جذر مختلف يتم بموجبه تقسيم اإلنترنت  

 ما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك. ICANNورًدا على ذلك، سيقرر مجلس  129

 تداخل كبير مع السياسات القائمة و/أو وضع السياسات فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة. النتيجة )النتائج(: 130

 إجراءات المساءلة المقترحة المساءلة القائمةإجراءات 

يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للتشريعات  131
 الجديدة.

حول كيفية  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس  132
االستجابة للتشريع )التقاضي أو تغيير السياسة/ التطبيق( من 

مح باستخدام الذي ليس لديه موقف يس at-largeخالل مجتمع 
IRP. 

 تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار. 133

األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNيجب أن تتبع  134
 اختصاص قضائي.

 

على التشريع )التقاضي أو تغيير  ICANNبعد رد مجلس  135
 السياسات/ التطبيق(، سيكون لدى المجتمع خيارات رد متعددة:

يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للتشريعات  136
 الجديدة.

هناك إجراء آخر من شأنه توفير المركز الالزم للمجتمع من  137
من  IRPأجل تقديم طلبات من أجل إعادة النظر أو تقديم طلب 

، والالئحة الداخلية ICANNأجل رفض إجراءات مجلس إدارة 
رغم من ذلك، من وعلى ال .ICANNوالسياسات التي أقرتها 

غير المحتمل بشكل كبير أن يتم استخدام إعادة النظر أو هيئة 
من جانب المجتمع من أجل حمل  IRPالمراجعة المستقلة 

ICANN  على التصرف بما يخالف القرار الصادر من أي
 الحظ أيًضا أنه على المستوى العام لن محكمة أو جهة تنظيمية.

إلعادة فتح  IRPم أي هيئة يكون المجتمع قادًرا على استخدا
المسائل التي تقع في إطار الصالحيات األصلية والتقدير من 

 .ICANNجانب مجلس إدارة 

يمكن للجنة استشارية أو فريق لمراجعة تأكيدات االلتزامات  138
وضع توصيات من أجل تناول هذا السيناريو. يمكن الطعن على 

إعادة ضد هذه التوصيات من خالل  ICANNأي قرار لمجلس 
 .IRPنظر و/أو 

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 139

 

 

ستشكل اإلجراءات المقترحة تحسيًنا ولكنها ربما ال تزال غير  140
 كافية. 
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لكن مشغل ونظًرا التخاذ قرار أن مشغل السجل في حالة مخالفة لعقده،  gTLDإعادة تفويض  ICANNتحاول  :19اختبار اإلجهاد رقم  141
 السجل يطعن على اإلجراء ويحصل على أمر قضائي من محكمة وطنية.

 ما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك. ICANNرًدا على ذلك، سيقرر مجلس و 142

في  عادة التفويضإيمكن أن تواجه الجهة المعنية بصيانة المنطقة الجذر سؤاالً حول ما إذا كان عليها اتباع طلب  النتيجة )النتائج(: 143
ICANN .أو اتباع أمر المحكمة 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن المنطقة التي تقوم NTIAبموجب االتفاقية الحالية مع  144
 المنطقة الجذر محمية من القضايا حيث أنها تنشربأعمال صيانة 

 الجذر حسب العقد مع الحكومة األمريكية.

وعلى الرغم من ذلك، قد يترتب على عملية نقل اإلشراف على  145
IANA  عدم عمل جهة صيانة المنطقة الجذر وفًقا لعقد الحكومة

 األمريكية، ومن ثم ال يكون محمًيا من القضايا.

 اعتبار مستقل: 146

)التقاضي أو  ICANNالطعن على أي قرار لمجلس  يمكن 147
ديه موقف الذي ليس ل at-largeالتسوية( من خالل مجتمع 

 . IRPيسمح باستخدام 

 تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار. 148

األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNيجب أن تتبع  149
 اختصاص قضائي.

انة على منطقة الجذر تعويض مشرف الصي ICANNويمكن لـ  150
ضد أية مسئولية طالما أن مشرف الصيانة على منطقة الجذر 

 يؤدي وظيفته في نطاق العقد وليس بارتكاب أية مخالفات.

 بينما لن يحمي ذلك جهة صيانة المنطقة الجذر من القضايا، فإن 151
أحد اآلليات المقترحة تتمثل في طعن المجتمع على قرار 

ICANN .وسيأخذ هذا الطعن صورة إعادة  بإعادة التفويض
وعلى الرغم من ذلك، من غير المحتمل بشكل  .IRPنظر أو 

 كبير أن يتم استخدام إعادة النظر أو هيئة المراجعة المستقلة
IRP  من جانب المجتمع من أجل إعادة فتح تسوية تم التوصل

على التصرف بما  ICANNإليها مع طرف آخر أو حمل 
الحظ  يخالف القرار الصادر من أي محكمة أو جهة تنظيمية.

أيًضا أنه على المستوى العام لن يكون المجتمع قادًرا على 
إلعادة فتح المسائل التي تقع في إطار  IRPاستخدام أي هيئة 

 .ICANNالصالحيات األصلية والتقدير من جانب مجلس إدارة 

لقضية )التقاضي أو تغيير على ا ICANNبعد رد مجلس  152
 السياسات أو التطبيق أو ما إلى ذلك(، يمكن الطعن على القرار

ي ، استناًدا إلى معيار المراجعة فIRPمن خالل إعادة النظر أو 
اللوائح الداخلية. وعلى الرغم من ذلك، من غير المحتمل بشكل 

لتسوية تم  ICANNكبير أن يتسبب المجتمع في إعادة فتح 
إليها مع طرف ثالث، أو ألن تتصرف بما يخالف قراراً التوصل 

 صادراً من محكمة.

 

 النتائج:

 اإلجراءات القائمة غير مناسبة. 153

 

 

التدابير المقترحة مناسبة للسماح للمجتمع بتحدي ورفض بعض  154
 واإلدارة. ICANNالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة 

 

  



 اختبارات اإلجهاد – 15الملحق  

 

 13 2016فبراير  19

 

وى تقدم ( الجديد بسبب شكTLDلنطاق المستوى األعلى ) ICANNيتم إصدار أمر من المحكمة بحظر تفويض  :20اختبار اإلجهاد رقم  155
 ( الحالي أو أطراف أخرى متظلمة.TLDبها مشّغل نطاق المستوى األعلى )

 القائمين المقاضاة لمنع تفويض إصدار جماعي للسلسلة الحالية. TLDعلى سبيل المثال، يمكن ألحد مشغلي  156

 ما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك. ICANNورًدا على ذلك، سيقرر مجلس  157

العقد  وأطراف ICANNحول كيفية الرد على أمر المحكمة وجود التزام على  ICANNيمكن أن يترتب على قرار  النتيجة )النتائج(: 158
 لديها.

 المساءلة المقترحةإجراءات  إجراءات المساءلة القائمة

وقبل التفويض، لم يكن لدى المجتمع موقف يسمح باالعتراض  159
تنظر طلبات إعادة النظر في  على قرارات تماثل السلسلة.

 العملية ولكن ليس في مضمون القرار. 

)التقاضي أو  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس  160
ديه موقف الذي ليس ل at-largeالتسوية( من خالل مجتمع 

 . IRPيسمح باستخدام 

 تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار. 161

األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNيجب أن تتبع  162
اختصاص قضائي، ويجوز نظر عوامل مثل تكلفة التقاضي 

 والتأمين.

التدبير الوقائي: في نهاية عملية وضع السياسات، سيكون  163
في موضع يسمح بالطعن على قرارات مجلس المجتمع 

ICANN .حول تنفيذ السياسات 

الجديد  gTLDيمكن أن يقدم دليل اإلرشادات المستقبلي لنطاق  164
 للمجتمع وضًعا يسمح له بتقديم اعتراضات.

على القضية  ICANNالتدبير التصحيحي: بعد رد مجلس  165
 ون لدى)التقاضي أو تغيير السياسات أو التطبيق أو خالفه(، سيك

 المجتمع خيارات رد متعددة:

ع من بين اإلجراءات التي من شأنها توفير المركز الالزم للمجتم 166
من أجل  IRPمن أجل تقديم طلبات من أجل إعادة النظر أو 

، ICANNرفض إجراءات أو عدم إجراءات مجلس إدارة 
وعلى  .ICANNواللوائح الداخلية والسياسات المنشأة في 

غير المحتمل بشكل كبير أن يتم استخدام  الرغم من ذلك، من
 من جانب المجتمع IRPإعادة النظر أو هيئة المراجعة المستقلة 

من أجل إعادة فتح تسوية تم التوصل إليها مع طرف آخر أو 
على التصرف بما يخالف القرار الصادر من  ICANNحمل 

 الحظ أيًضا أنه على المستوى العام أي محكمة أو جهة تنظيمية.
إلعادة فتح  IRPن يكون المجتمع قادًرا على استخدام أي هيئة ل

المسائل التي تقع في إطار الصالحيات األصلية والتقدير من 
تقييم رد  IRPيمكن لهيئة  .ICANNجانب مجلس إدارة 

ICANN  على قرار المحكمة، على الرغم من أنه لن يغير من
 قرار المحكمة.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار  167
على نظر توصية ناتجة عن مراجعة تأكيد  ICANNمجلس 

قة المستهلك واالختيار والمنافسة. ثوبالتحديد،  -االلتزامات 
ضد هذه  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس 

 .IRPالتوصيات من خالل إعادة نظر و/أو 

 النتائج:

 اإلجراءات القائمة مناسبة. لن تكون 168

 

ستشكل اإلجراءات المقترحة تحسيًنا ولكنها ربما ال تزال غير  169
 كافية. 
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 : اإلخفاق في المساءلة4اختبار اإلجهاد الفئة  7-8

 .رئيس مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي أو مسئول يتصرف بصورة غير متسقة مع مهمة المنظمة :10ختبار اإلجهاد رقم ا 170

مع توظيف . وICANNينشأ المدير التنفيذي القادم "مراجعة إستراتيجية" تصل إلى مهمة جديدة موسعة في  :24اختبار اإلجهاد رقم  171
 المدير التنفيذي الجديد، يوافق مجلس اإلدارة على المهمة / اإلستراتيجية الجديدة بدون إجماع المجتمع.

ريدة فكجهة مستقلة  ICANNكآلية المجتمع لوظائف تكنولوجية محدودة، ويرى  ICANNالنتيجة )النتائج(: يتوقف المجتمع عن نظر  172
أن وظائف  من نوعها لها جدول أعمالها الخاص بها وليست مدعومة بالضرورة من قبل المجتمع. في النهاية، يتساءل المجتمع حول سبب

ICANN شكالت موهذا يؤدي إلى ظهور  وأقل دعًما بصورة كبيرة. األصلية يجب أن تبقى قيد تحكم جهة حصلت على مهمة أوسع كثيًرا
 يمكن أن تسهم في التعرف على المخاطر.  ICANNتتعلق بالسمعة بالنسبة لـ 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  173
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستوسع نطاقه

 بصورة كبيرة للغاية.

والخطة  ICANNلدى المجتمع بعض التعقيبات حول ميزانية  174
اإلستراتيجية، ويمكن تسجيل اعتراضات على الخطط واإلنفاق 

 .ICANNعلى توسعة مهمة 

لدى المحامي العام في كاليفورنيا اختصاص قضائي على  175
ارج نطاق اللوائح الكيانات غير الهادفة للربح التي تعمل خ

ويمكن للمدعي العام في كاليفورنيا  الداخلية وعقد التأسيس.
التدخل متى كان هناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة 

 إنفاق لألصول الخيرية األساسية.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من  176
طتها السنوية المقترحة أو خ ICANNاالعتراض على ميزانية 

كما يمكن أن يحظر هذا اإلجراء مقترح من قبل  اإلستراتيجية.
ICANN  بزيادة اإلنفاق على توسعة مهمتها أكثر مما يدعمه
 المجتمع.

تتمثل إحدى اآلليات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من  177
الطعن على قرار مجلس اإلدارة، أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة 

صدار قرار ملزم، يتسق مع مع صالحية إ IRPمستقلة 
الواجبات اإللزامية ألعضاء مجلس اإلدارة. وسيستند قرار 

IRP  إلى معيار المراجعة في بيان المهام بعد التعديل بما في
أن تتصرف بدقة بما يتوافق،  ICANNذلك أنه "يجب على 

 وفقط بما يتناسب بشكل معقول مع تحقيق مهمتها".

 النتائج:

لعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  178
IANA. 

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة. 179
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  من قبل مجموعة واحدة أو أكثر من مجموعات أصحاب المصلحة. ICANNاالستحواذ على عمليات  :12اختبار اإلجهاد رقم  180

 ن.التأثير الكبير على الثقة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين والمساس بأصحاب المصلحة اآلخري النتيجة )النتائج(: 181

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

المبدأ  GACفيما يتعلق باستحواذ الحكومات، يمكن أن تغير  182
 الستخدام أغلبية التصويت لنصيحتها الرسمية، 47التشغيلي رقم 
، 2الداخلية )المادة الحادية عشرة، المادة  ICANNإال أن لوائح 

ي( يتطلب من مجلس اإلدارة رغم ذلك محاولة "العثور 1البند 
 على حل يرضي جميع األطراف".

رة وليس للمجتمع أي موقف يؤهله رفض قرارات مجلس اإلدا 183
تولي  GAC، ومن ثم يسمح لـ GACفي قبول نصيحة 

 .ICANNالجوانب الخاصة بتنفيذ سياسة 

وفيما يخص االستحواذ الداخلي من جانب أصحاب المصلحة في  184
 اللجنة االستشارية أو منظمة الدعم، راجع اختبار اإلجهاد رقم

33. 

تعتمد مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  185
ICANN تمكين المجتمع على إجماع اللجان ل

االستشارية/منظمات الدعم، ما يتطلب حد أدنى من الدعم وعدم 
اعتراض أكثر من لجنة استشارية/منظمة دعم واحدة. يعتبر 

متطلب اإلجماع وسيلة منع فعالة الستحواذ مجموعة واحدة أو 
 بضعة مجموعات.

وعة الدعم قد تحتاج كل من اللجنة االستشارية/منظمة الدعم/مجم 186
ي إلى عمليات محّسنة من أجل المساءلة والشفافية والمشاركة الت
تكون مفيدة في منع االستحواذ عليها ممن هم خارج المجتمع. 

 .WS2ويمكن التعرف على التحسينات في 

 

 النتائج:

 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 187

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 188
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  .ICANNيعتمد واحد أو أكثر من أصحاب المصلحة على آلية مساءلة "لتعجيز"  :13اإلجهاد رقم اختبار  189

املين ة وخسارة العالتأثير الكبير على سمعة المؤسسة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات، وعدم استقرار جهات الحوكم النتيجة )النتائج(: 190
 الرئيسيين.

 المساءلة المقترحةإجراءات  إجراءات المساءلة القائمة

كما يمكن أن تمكن آليات التصحيح الحالية أحد أصحاب  191
، IRPولكن هذه اآلليات ) المصلحة من منع تنفيذ السياسات.

إعادة النظر، محقق الشكاوى( باهظة ومحدودة بنطاق ما يمكن 
 مراجعته.

 للطعن على قرار اإللغاء. ccTLDال توجد آليات حالية لمشغل  192

تعتمد مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  193
ICANN  لتمكين المجتمع على إجماع اللجان

االستشارية/منظمات الدعم المشاركة في المجتمع المخول 
كمشاركين تقريريين، ما يتطلب حداً أدنى من الدعم وعدم 

اعتراض أكثر من لجنة استشارية/منظمة دعم واحدة. يعتبر 
ماع وسيلة منع فعالة لواحدة من اللجان متطلب اإلج

 االستشارية/منظمات الدعم.

تعد آليات التصحيح الخاصة بمجموعة العمل عبر المجتمع  194
( أكثر قابلية IRP)إعادة النظر و ICANNلتعزيز مساءلة 

للوصول وقبوالً من حيث التكلفة بالنسبة ألصحاب المصلحة 
يذ السياسات األفراد، مما يزيد من قدرتهم على منع تنف

ومع ذلك، تشمل التحسينات المقترحة إلعادة النظر  والقرارات.
القدرة على استبعاد المطالبات غير الجادة أو التي  IRPو

 تتضمن مخالفة والحد من مدة اإلجراءات.

 النتائج:

 يبدو أن اإلجراءات القائمة مناسبة. 195

 

 

لألفراد  IRPيمكن أن يسمح الوصول المحسن إلعادة النظر و 196
بالرغم من تالفي المخاطر من خالل  ICANNبإعاقة عمليات 

 استبعاد المطالبات غير الجادة أو التي تتضمن مخالفة.
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لمثال، تستخدم بالمشاركة في برامج ليس ضرورية لتنفيذ مهمتها التقنية المحدودة. على سبيل ا ICANNقامت  :16اختبار اإلجهاد رقم  197
ICANN  .إيرادات رسوم أو صناديق احتياطي لتوسعة نطاقها أكثر من مهمتها التقنية وتقديم منح ألسباب خارجية 

لين، حتى وسجالتها وأمناء السجل والمسج TLDصالحية تحديد الرسوم المفروضة على مقدمي طلبات  ICANNلدى  النتيجة )النتائج(: 198
 تعرض هدًفا كبيًرا ألي سبب متعلق باإلنترنت يسعى لمصادر تمويل.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  199
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستوسع نطاقه

، IANAبدون دعم المجتمع. ولكن نتيجة النتقال اإلشراف على 
بعد ذلك للحد من نطاقها من أجل االحتفاظ  ICANNلن تحتاج 

 .NTIAمع  IANAبعقد 

 ICANNلم يكن المجتمع على علم بالقرار السري من مجلس  200
. وال توجد حالية NetMundialببدء المفاوضات إلنشاء 

 واضحة لقيام المجتمع بالطعن/ عكس هذا القرار.طريقة 

والخطة  ICANNلدى المجتمع تعقيبات حول ميزانية  201
 اإلستراتيجية.

يجب على أمناء السجل الموافقة على أتعاب أمناء السجل  202
، بالرغم من أن السجالت ال تعرض هذا ICANNالمتغيرة في 

 كإجراء للمساءلة.

ختصاص قضائي على لدى المحامي العام في كاليفورنيا ا 203
الكيانات غير الهادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح 

ويمكن للمدعي العام في كاليفورنيا  الداخلية وعقد التأسيس.
التدخل متى كان هناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة 

 إنفاق لألصول الخيرية األساسية.

مع من يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجت 204
المقترحة أو خطتها  ICANNاالعتراض على ميزانية 

اإلستراتيجية. كما يمكن أن يحظر هذا اإلجراء مقترح من قبل 
ICANN  بزيادة اإلنفاق على المبادرات التي رأى المجتمع أنها

وعلى الرغم من ذلك، سوف يتم  .ICANNخارج نطاق مهمة 
ترح الكاملة حيث ال يوجد أي مق ICANNرفض ميزانية 

 لالعتراض على البنود.

تتمثل أحد اآلليات األخرى المقترحة في الطعن على قرار  205
 المجلس المتخذ من قبل طرف متضرر أو المجتمع ككل.

 IRPوسيترتب على ذلك إحالة األمر إلى لجنة مراجعة مستقلة 
التزاًما أو  ICANNمع صالحية إصدار قرار ملزم. وإذا تولت 

 IRPيزانية السنوية، يمكن أن تتيح آلية إنفاًقا خارج عملية الم
 عكس هذا القرار.

الداخلية لمنع  ICANNيتمثل المقترح اآلخر في تعديل لوائح  206
وقيمها  ICANNالمنظمة من توسعة نطاقها لما يزيد عن مهمة 

 الجوهرية والتزاماتها بعد التعديل.

تعديل/ استبعاد أحكام اللوائح  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  207
 اخلية هذه، يتمثل أحد اإلجراءات األخرى في تمكين المجتمعالد

من االعتراض على التغيير المقترح على اللوائح الداخلية 
س، بالنسبة للوائح الداخلية األساسية أو بنود التأسي القياسية.

سيحتاج مجلس اإلدارة اعتماد التغييرات بأغلبية عظمى من 
ييرات المعتمدة من ، ويجب أن يوافق المجتمع على التغ3/4

طرف مجلس اإلدارة قبل أن يكون من الممكن أن تصبح سارية 
 المفعول قانونياً.

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 208

 

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة. 209
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ل الحكومات باللجنة االستشارية الحكومية ) :18اختبار اإلجهاد رقم  210 لتحول من قرارات ل( إجراءات التشغيل الخاصة بها وذلك GACُتعدِّ
 .ICANNاإلجماع إلى التصويت باألغلبية للنصيحة إلى مجلس 

لنصيحة اوترد عليها، حتى إذا لم تكن  GACنصيحة  ICANNبموجب اللوائح الداخلية القائمة، يجب أن تنظر  النتيجة )النتائج(: 211
 مدعومة باإلجماع. ويمكن أن توافق أغلبية الحكومات على مشورة اللجنة االستشارية الحكومية.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

( أن تحاول 11الداخلية الحالية )المادة  ICANNتشترط لوائح  212
ICANN  العثور على حل يرضي جميع األطراف بالنسبة

 لمشورة اللجنة االستشارية الحكومية.

في الوقت الراهن نصيحة رسمية وفًقا للمبدأ  GACكما تعتمد  213
"ُيفهم اإلجماع على أنه يعني التوافق على : 47التشغيلي رقم 

ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غياب أي اعتراض 
  [1."]رسمي

يجوز أن تقوم اللجنة االستشارية الحكومية في أي وقت بتغيير  214
 إجراءاتها بدالً قاعدة اإلجماع الحالية. 

وحينها سينطبق شرط محاولة إيجاد حل مقبول لدى األطراف  215
في اللوائح الداخلية الحالية، وليس فقط بخصوص مشورة توافق 

 آراء اللجنة االستشارية الحكومية.

 ICANNمقترحة إجراء تعديل على لوائح من بين التدابير ال 216
"ي"( لتطلب محاولة 1، الفقرة 2، البند 11الداخلية )المادة 

العثور على حل مقبول فقط عندما تكون مشورة اللجنة 
ه االستشارية الحكومية مدعومة باإلجماع، ُيفهم اإلجماع على أن
يعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع 

 اب أي اعتراض رسمي.غي

ق ُيقر إجراء المساءلة المقترحة أن قرار عدم اتباع مشورة تواف 217
GAC  من مجلس إدارة  %60باإلجماع سيتطلب أغلبية

ICANN.  

لى ال يزال بإمكان اللجنة االستشارية الحكومية أن تقدم مشورة إ 218
ICANN .في أي وقت، سواء بإجماع تام أو بدونه 

جب المبدأ العام أن اللجنة االستشارية يانطالًقا من االعتراف ب 219
أن تكون حكًما ذاتًيا لتحسين إجراءات التشغيل الخاصة بها، 

يمكن أن تحدد اللجنة االستشارية الحكومية كيفية إثارة 
 االعتراضات وكيفية أخذها في االعتبار

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 220

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 221

 

 

، على الرابط 2011المبادئ التشغيلية، أكتوبر،  - ICANN( في GACاللجنة االستشارية الحكومية ) 1
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles 
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ح الذي تقره في االلتزام باللوائح، و/أو رفض قبول القرار الخاصة بآلية التصحي ICANNفشل مجلس إدارة  :22اختبار اإلجهاد رقم  222
  الالئحة الداخلية.

 .ICANNيفقد المجتمع الثقة في هياكل أصحاب المصلحة المتعددة لتخضع إلى  النتيجة )النتائج(: 223

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  224
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستتجاهل

ولكن نتيجة لنقل اإلشراف  .IRPاللوائح الداخلية أو قرار من 
بعد ذلك اتباع لوائحها  ICANN، لن يتعين على IANAعلى 

 .NTIAمع  IANAالداخلية من أجل االحتفاظ بعقد 

كما يمكن لألطراف المتضررة طلب إعادة النظر في قرارات  225
المجلس، ولكن ذلك مقيد حالًيا بأسئلة حول أي عملية يجب 

 اتباعها.

، ولكن قرارات IRPكما يمكن أن تقدم األطراف المتضررة  226
 .ICANNالمجلس غير ملزمة على 

لدى المحامي العام في كاليفورنيا اختصاص قضائي على  227
انات غير الهادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح الكي

ويمكن للمدعي العام في كاليفورنيا  الداخلية وعقد التأسيس.
التدخل متى كان هناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة 

 إنفاق لألصول الخيرية األساسية.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تغيير معيار طلبات إعادة  228
 حتى يمكن أيًضا الطعن على الموضوعات الجوهرية.النظر، 

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في تمكين المجتمع من  229
على نظر توصية ناتجة عن مراجعة  ICANNإجبار مجلس 

عن تأكيد االلتزامات مثل؛ مراجعة المساءلة والشفافية. يمكن الط
ضد هذه التوصيات من خالل  ICANNعلى أي قرار لمجلس 

 .IRPإعادة نظر و/أو 

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من الطعن  230
 IRPعلى قرار المجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 

في  ICANNمع صالحية إصدار قرار ملزم. وإذا فشلت 
ة إن هيئاالمتثال لبنود تأسيسها أو لوائحها الداخلية أو سياساتها، ف

 المقترحة سوف تتيح تعديل هذا القرار. IRPة المراجعة المستقل

 IRPتجاهل قرارات  ICANNأما إذا كان من المقرر لمجلس  231
ن السعي لإلنفاذ في أي من  الملزمة، فيمكن للمجتمع الُممكَّ

 المحاكم التي تحترم نتائج التحكيم الدولي.

وهناك إجراء آخر مقترح يتيح للمجتمع إمكانية إقالة مجلس  232
 بالكامل. ICANNإدارة 

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 233

 

 

 تكون اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة ألن المجتمع لديه سلطة 234
 إسقاط المجلس.
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ق مهمة أو عقود السجل في فرض متطلبات على الجهات الخارجية، خارج نطا RAAاتفاقية  ICANNتستخدم  :23اختبار اإلجهاد رقم  235
ICANN ).مثالً التزامات أمناء السجل( . 

 ، موارد فعالة. ICANNليس لدى الجهات الخارجية المعنية، غير المتعاقدة مع  236

 .ICANNيجوز لألطراف المتعاقدة، غير المتأثرة بالمتطلبات، اختيار عدم استخدام قدرتهم على الطعن على قرار  237

 متثال.تحدث هذه المشكلة في وضع السياسات وتطبيقها وتنفيذ اال 238

 كسلطة نافذة في سوق واحد )أسماء النطاقات( إلى األسواق المجاورة. ICANNيمكن النظر إلى  النتيجة )النتائج(: 239

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

خالل وضع السياسات، يجوز مشاركة الجهات الخارجية  240
 وتقديمها تعليقات.

الخارجية المعنية تعليقات على يجوز أن تقدم األطراف  241
 التغييرات المقترحة على السجل وعقود أمناء السجل.

ال يكون لدى األطراف الخارجية المعنية )مثل أمناء السجل  242
فيما  ICANNوالمستخدمين( موقف يسمح لهم بالطعن على 

 يتعلق بسياساتها المعتمدة.

 ال يكون لدى األطراف الخارجية المعنية )مثل المسجلين 243
أو  ICANNوالمستخدمين( موقف يسمح لهم بالطعن على إدارة 

 مجلس إدارتها فيما يتعلق بكيفية تنفيذ سياساتها المعتمدة.

الختصاصها القانوني، يمكن أن يعمل  ICANNفي حالة تغيير  244
 .ICANNذلك على تقليل قدرة الجهات الخارجية على مقاضاة 

طرف متضرر  تتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين أي 245
)مثل أمناء السجل والمستخدمين( من الطعن على قرار المجلس 

مع صالحية إصدار  IRPأو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 
مات قرار ملزم، استناًدا إلى معيار للمراجعة في المهمة وااللتزا

 والقيم الجوهرية بعد التعديل، أو في السياسات المقررة.

خرى المقترحة في تمكين المجتمع من يتمثل أحد اإلجراءات األ 246
الطعن على قرار المجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 

IRP  .مع صالحية إصدار قرار ملزم 

إلى معيار المراجعة في بيان المهام بعد  IRPوسيستند قرار  247
أن تتصرف بدقة  ICANNالتعديل بما في ذلك أنه "يجب على 

 بشكل معقول مع تحقيق مهمتها. " بما يتوافق، وفقط بما يتناسب

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 248

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 249
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مليات تعمل عما يفضله ويقوم بإنشاء  ICANNأثناء تنفيذ سياسة معتمدة بصورة مناسبة، يستبدل فريق عمل  :26اختبار اإلجهاد رقم  250
إن النتيجة فوسواء كان فريق العمل يقوم بذلك عن عمد أو بصورة غير متعمدة،  بصورة فعالة على تغيير السياسة الموضوعة أو رفضها.

 كما هي في كلتا الحالتين.

عمليات وفًقا ل ICANNالنتيجة )النتائج(: يعمل استحواذ فريق العمل على تطبيق السياسات على إضعاف الشرعية الممنوحة لمنظمة  251
 وضع السياسات المستندة إلى المجتمع. 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

تتيح آلية مراجعة إعادة النظر الطعن على مجلس اإلدارة فيما  252
 ICANNيتعلق بأفعال فريق العمل التي تتعارض مع سياسات 

الموضوعة. وعلى الرغم من ذلك، تنظر إعادة النظر في العملية 
 ولكن ليس في مضمون القرار.

من خالل مجتمع  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس  253
at-large يس لديه موقف يسمح باستخدامالذي ل IRP. 

ن إمكانية رف 254 ض ويتيح أحد اإلجراءات المقترحة للمجتمع الُممكَّ
أي قرار لمجلس اإلدارة من خالل إعادة النظر أو اإلحالة إلى 

 مع صالحية إصدار قرار ملزم. IRPهيئة مراجعة مستقلة 
الداخلية  ICANNوسوف ينظر معيار المراجعة في لوائح 

 بما في ذلك القيم الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضعالمنقحة، 
سياسة منفتحة وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة 

 المتعددين".

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 255

 

  

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 256
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 الخارجيين: انعدام المساءلة ألصحاب المصالح 5فئة اختبار التحمل رقم 

 إنهاء تأكيد االلتزامات. NTIAأو  ICANNتختار  :14ختبار اإلجهاد رقم ا 257

ريق مراجعة فبعد اآلن ملتزمة بتأكيد االلتزامات، بما في ذلك مراجعات سلوك المجتمع وتوصيات  ICANNالنتيجة )النتائج(: لن تبقى  258
 التنفيذ المطلوبة.

 المساءلة المقترحةإجراءات  إجراءات المساءلة القائمة

أو  ICANNويمكن إنهاء تأكيد االلتزامات من قبل أي من  259
NTIA  يوم. 120من خالل إخطار مدته 

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  260
ICANN .تشعر بضغط للحفاظ على تأكيد االلتزامات 

، لن يكون لدى IANAولكن كنتيجة النتقال اإلشراف على  261
ICANN  بعد ذلك عقدIANA  كضغط خارجي منNTIA 

 للحفاظ على تأكيد االلتزامات.

مالحظة: ال يمكن أن يترتب على اإلجراءات المقترحة منع  262
NTIA .من إلغاء تأكيد االلتزامات 

ن تتمثل أحد اآلليات المقترحة في توفير إمكانية للمجتمع الُمم 263 كَّ
لجنة  بالطعن على قرارات المجلس من خالل اإلحالة إلى

مع صالحية إصدار قرار ملزم. وإذا  IRPمراجعة مستقلة 
بإلغاء تأكيد االلتزامات، فيمكن أن تتيح آلية  ICANNقامت 
IRP .إلغاء هذا القرار 

د يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في استيراد أحكام تأكي 264
الداخلية، واالستغناء من خالل  ICANNااللتزامات إلى لوائح 

سيتم تعديل اللوائح  .NTIAتزامات ثنائي األطراف مع تأكيد ال
باإلضافة  8و 7و 4و 3الداخلية لتتضمن تأكيد االلتزامات رقم 

 . 9مراجعات دورية مطلوبة في الفقرة  4إلى 

تعديل تأكيد االلتزامات  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  265
 حدوالمراجعات التي تمت إضافتها إلى اللوائح الداخلية، يتمثل أ

اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من االعتراض 
 على التغيير المقترح في اللوائح الداخلية.

في حال تم تخصيص بعض االلتزامات الواردة في تأكيد  266
االلتزامات على اعتبار أنها لوائح داخلية أساسية، تتطلب 

 التغييرات الحصول على موافقة المجتمع الممكَّن.

267  

 النتائج:

 ICANNأو  NTIAاإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  268
 .IANAلعقد 

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة. 269
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لنطاق إلى وسائل ابإنهاء تواجدها القانوني في دولة يسعى فيها مستخدمو اإلنترنت أو أمناء سجل  ICANNتقوم  :15اختبار اإلجهاد رقم  270
 في تطبيق العقد أو اإلجراءات األخرى. ICANNتصحيح قانونية لفشل 

 .ICANNيمكن منع األطراف المعنية من السعي لتصحيح قانوني لإلجراءات أو اإلغفال من جانب  النتيجة )النتائج(: 271

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  272
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستنتقل لتجنب

 االختصاص القانوني.

في  ICANNمن تأكيد االلتزامات أن يبقى مقر  8تتطلب الفقرة  273
الواليات المتحدة ولكن يمكن إنهاء تأكيد االلتزامات من قبل 

ICANN .في أي وقت 

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  274
ICANN اظ على تأكيد االلتزامات.تشعر بضغط للحف 

كمؤسسة ذات نفع عام غير هادفة للربح في  ICANNتأسست  275
الداخلية على  ICANNمن لوائح  18كاليفورنيا، وتنص المادة 

في مقاطعة  ICANNمعامالت عمل "يقع المقر الرئيسي ل أنه
لكن  لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة.".

حده يمكنه تغيير البنود واللوائح و ICANNمجلس إدارة 
 الداخلية، ويمكنه الموافقة على حل أو اندماج المؤسسة، وليست

 للمجتمع أية صالحية ملزمة برفض التغييرات.

كمؤسسة ذات نفع  ICANNوفق بنود التأسيس، لقد تم تأسيس  276
ا مع عام غير هادفة للربح في كاليفورنيا. ما لم يتم حلها أو دمجه

تظل هكذا وستكون خاضعة لإلشراف القانوني كيان آخر، س
والتنظيمي لكاليفورنيا، بغض النظر عن حيث تحافظ على 

 وجودها الفعلي. 

"يقع  الداخلية على أنه ICANNمن لوائح  18تنص المادة  277
في مقاطعة لوس أنجلوس  ICANNالمقر الرئيسي لمعامالت 

 بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة." 

تعديل بنود التأسيس أو بيع  ICANNمجلس إدارة  إذا اقترح 278
، ICANNوإال التصرف في كل أو إلى حد كبير كل أصول 

فسيتطلب اإلجراء موافقة مجلس اإلدارة باألغلبية العظمى 
 ( وكذلك موافقة المجتمع المخول. 3/4)

حة من اللوائح الداخلية قد تم تخصيصها كالئ 18إذا كانت المادة  279
سوف تتطلب التغييرات على المكتب الرئيسي داخلية أساسية، 

بشكل مماثل الحصول على موافقة مجلس  ICANNلمؤسسة 
 ل. ( وكذلك موافقة المجتمع المخو3/4اإلدارة باألغلبية العظمى )

يه أي تغيير على اللوائح الداخلية القياسية قد يتم االعتراض عل 280
 من طرف المجتمع المخول.

  

  

 النتائج:

لعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بمجرد إنهاء  281
IANA. 

  

تحسن اإلجراءات المقترحة وفًقا لإلجراءات القائمة وقد تكون  282
 كافية.
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ير بموجب اتفاقية بتفويض االلتزامات أو التعاقد من الباطن أو التخلي عن االلتزامات لصالح الغ ICANNتقوم  :25اختبار اإلجهاد رقم  283
 ا. مع منظمة أخرى أو السماح للمنظمة األخرى بشرائه ICANNوسوف يتضمن ذلك أيًضا دمج منظمة  مستقبلية. IANAمشغل وظائف 

ع قدرتها على مالتي كانت تخضع للقوانين الوطنية التي تتداخل  IANAيمكن أن يتولى الغير مسئولية ملء وظائف  النتيجة )النتائج(: 284
 . ICANNتنفيذ وظائف 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

لمنظمة  2.1الحالي )رابط( في البند ج. IANAال يسمح عقد  285
ICANN ا بالتعاقد من الباطن أو التعهيد فيما يتعلق بمسؤولياته

نحو طرف ثالث بدون موافقة اإلدارة الوطنية األمريكية 
  .NTIAلالتصاالت والمعلومات 

طالما تحمل  ICANNسيطرتها على قرار  NTIAوستمارس  286
ها ، لكن لن تكون لها القدرة على القيام بذلك بعد قيامIANAعقد 

 . IANAبالتخلي عن عقد 

مبادئ ليكون االنتقال متعلًقا بعد حدوث  NTIAولن تطلب  287
 االنتقال.

ي بصياغة الئحة اإلشراف "توص-إن مجموعة عمل المجتمعات 288
ا داخلية أساسية لتعريف معنى عملية الفصل التي يمكن البدء فيه

وليس هناك أي إذن في مقترح  إذا لزم ذلك." IFRعبر مراجعة 
 ICANNإلشراف يسمح لـ ا-متعددةمجموعة عمل المجتمعات ال

 إلى IANAبالتعاقد من الباطن أو إسناد مهامها ومسئولياتها في 
وفي حالة البدء في عملية فصل،  .PTIجهة أخرى وليس إلى 

جديد فقط من خالل  IANAيمكن اختيار مشغل وظائف 
 مشاركة المجتمع المعزز.

 

 ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  289
تمكين المجتمع من الطعن على قرار المجلس أو اإلحالة إلى 

وفي  مع صالحية إصدار قرار ملزم. IRPلجنة مراجعة مستقلة 
في اتباع وااللتزام بالمتطلبات الواردة في  ICANNحال فشل 

 الالئحة الداخلية في حمل المجتمع على تعريف المصلحة العامة،
وسوف ينظر معيار  القرار. إمكانية رفض ذلك IRPتتيح آلية 

م الداخلية المنقحة، بما في ذلك القي ICANNالمراجعة في لوائح 
الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة وشفافة 

 وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".

مالحظة: لن يغطي ذلك إعادة التعيين لدور جهة صيانة المنطقة  290
 في عملية موازية.  NTIAه الجذر، الذي تتناول

 النتائج:

عن  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد تنازل  291
 .IANAعقد 

 

 

تكون اإلجراءات المقترحة كافية للسماح للمجتمع بالطعن على  292
 في هذا السيناريو. ICANNقرارات 

 

 

ي قائمة ف، تم اقتراح اختبارات إجهاد جديدة ICANNوبعد نشر المسودة األولى لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  293
التي أضيفت  وفيما يلي اختبارات اإلجهاد وفي التعليقات العامة الواردة. ICANNمناقشة مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

 .ICANNثانية لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة للنشر في المسودة ال
 

تقديم السماح لها بووقد تم اقتراح اختبارات اإلجهاد من خالل سيناريو قد يوفر صالحية مطلقة للمحاكم األمريكية المستندة إلى الواليات  294
 ( من أجل هذا السيناريو.28و 27د ). تم تصميم اختباري اإلجهاICANNقرارات لم يسبق لها نظير حول تفسير مهمة 

  



 اختبارات اإلجهاد – 15الملحق  

 

 25 2016فبراير  19

 

م في محاك ICANNيرفض مجلس اإلدارة اتباع توصية المجتمع، بما يؤدي إلى قيام "عضو" بمقاضاة  :27اختبار اإلجهاد رقم  295
 كاليفورنيا.

يقرر  ICANN)فريق مراجعة المسؤولية والشفافية( بسياسة جديدة للتنفيذ، ولكن مجلس إدارة  ATRTعلى سبيل المثال، يوصي فريق  296
 رفض التوصية.

 ل تفسير مهمةتوفير صالحية مطلقة لمحكمة أمريكية، بما يسمح لها باتخاذ قرارات ملزمة لم يسبق لها نظير حو النتيجة )النتائج(: 297
ICANN. 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

بالتحول إلى نموذج  ICANNويفترض هذا السيناريو أن تقوم  298
يستحوذ فيها األعضاء على حقوق نظامية في الحصول على 

  اإلعفاء في المحاكم العاملة في كاليفورنيا.

وال يتوفر وصول األعضاء إلى إعفاء المحاكم بموجب الهيكل  299
 .ICANNالحالي لـ 

مركز عضوية للمجتمع المخول. وال  CCWGال ينشئ مقترح  300
يوفر مقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

ICANN  ألي من اللجان االستشارية أو منظمات الدعم
على قبول وتنفيذ  ICANNالصالحية على إجبار مجلس إدارة 

. وهذا األمر ATRTتوصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية 
االستشهاد بالتكلفة  ICANNصود، حين يمكن لمجلس إدارة مق

أو الجدوى في تحديد عدم تنفيذ أي جزء من توصية فريق 
 المراجعة.

، يمكن ATRTتنفيذ توصية  ICANNوإذا رفض مجلس إدارة  301
ويمكن  .IRPللمجتمع الُمخول رفض قرار مجلس اإلدارة مع 

محكمين دوليين  3مكونة من  IRPألي هيئة مراجعة مستقلة 
ال تتعارض مع  ATRT)وليس محكمة( اتخاذ قرار بأن توصية 

"القيود األساسية على النطاق المسموح به إلجراءات 
ICANN يلغي قرار ."IRP  قرار مجلس اإلدارة برفض

. ويمكن ألي محكم تقر بنتائج التحكيم ATRTتوصية فريق 
 .IRPإنفاذ قرار هيئة المراجعة المستقلة 

رفض قرار هيئة المراجعة  ICANNوإذا واصل مجلس إدارة  302
وأمرت المحكمة بإنفاذه، يتوفر أمام المجتمع  IRPالمستقلة 
 إضافيين: 2خيارين 

 ويمكن للمجتمع الُمخول إقالة مجلس اإلدارة.  303

ل ويمكن للمجتمع الُمخول رفض الميزانية التالية أو خطة التشغي 304
وصية فريق مراجعة المسؤولية التالية إذا لم تحتوي على ت

 .ATRTوالشفافية 

 النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  305

 

إذا تم الطلب من محكمة إنفاذ حكم عملية مراجعة مستقلة   306
IRP فإنها ستدرس إذا ما كانت إجراءات ،IRP  متبعة بشكل

سليم وإذا كانت هذه اإلجراءات تتوافق مع المبادئ األساسية 
. ICANNلإلجراءات الواجبة، لكن المحكمة لن تفسر مهمة 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة إذن.
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ؤدي إلى قيام ي، بما IRPيتبع مجلس اإلدارة توصية المجتمع، لكن يرفضها قرار من هيئة المراجعة المستقلة  :28اختبار اإلجهاد رقم  307
 في محاكم كاليفورنيا. ICANN"عضو" بمقاضاة 

قبول  ICANNيقرر مجلس إدارة  )فريق مراجعة المسؤولية والشفافية( بسياسة جديدة للتنفيذ. ATRTعلى سبيل المثال، يوصي فريق  308
 في الالئحة الداخلية المعدلة ICANNلتوصية، معتقًدا أنها ال تتعارض مع بيان المهام المحدودة لمؤسسة ا

 ل تفسير مهمةتوفير صالحية مطلقة لمحكمة أمريكية، بما يسمح لها باتخاذ قرارات ملزمة لم يسبق لها نظير حو النتيجة )النتائج(: 309
ICANN. 

 المساءلة المقترحة إجراءات إجراءات المساءلة القائمة

بالتحول إلى نموذج  ICANNويفترض هذا السيناريو أن تقوم  310
يستحوذ فيها األعضاء على حقوق نظامية في الحصول على 

  اإلعفاء في المحاكم العاملة في كاليفورنيا.

وال يتوفر وصول األعضاء إلى إعفاء المحاكم بموجب الهيكل  311
 .ICANNالحالي لـ 

مركز عضوية للمجتمع المخول.  CCWGال ينشئ مقترح  312
ويمكن للطرف المتضرر أو المجتمع الُممكَّن رفض قرار مجلس 

 IRP. ويمكن ألي هيئة مراجعة مستقلة IRPاإلدارة مع 
ال تتعارض مع  ATRT)وليس محكمة( اتخاذ قرار بأن توصية 

"القيود األساسية على النطاق المسموح به إلجراءات 
ICANN ويمكن لهيئة ."IRP  بموجب ذلك رفض قرار مجلس

ة اإلدارة بقبول وتنفيذ توصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافي
ATRT. 

وإذا ما تجاهل مجلس اإلدارة الحكم الصادر من هيئة المراجعة  313
وواصل تنفيذ قراره السابقة، يمكن لألطراف في  IRPالمستقلة 

وسوف  .IRPمطالبة المحكمة بإنفاذ قرار هيئة  IRPهيئة 
في  ملزمة ونافذة IRPن قرارات هيئة المراجعة المستقلة تكو

 دولي.تقبل نتائج التحكيم ال أي محكمة

رفض قرار هيئة المراجعة  ICANNوإذا واصل مجلس إدارة  314
وأمرت المحكمة بإنفاذه، يتوفر أمام المجتمع  IRPالمستقلة 
 إضافيين: 2خيارين 

 ويمكن للمجتمع الُمخول إقالة مجلس اإلدارة.  315

ل مكن للمجتمع الُمخول رفض الميزانية التالية أو خطة التشغيوي 316
التالية إذا لم تحتوي على توصية فريق مراجعة المسؤولية 

 .ATRTوالشفافية 

 النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  317

 

 

إذا تم الطلب من محكمة إنفاذ حكم عملية مراجعة مستقلة   318
IRP فإنها ستدرس إذا ما كانت إجراءات ،IRP  متبعة بشكل

سليم وإذا كانت هذه اإلجراءات تتوافق مع المبادئ األساسية 
. ICANNلإلجراءات الواجبة، لكن المحكمة لن تفسر مهمة 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة إذن.
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همة ي تتجاوز المطلب المشاركون في التعليقات العامة إجراء اختبارين إضافيين من اختبارات اإلجهاد فيما يخص إنفاذ أحكام العقود الت 319
 . ICANNالمحدودة لـ 

 

 

قوة من أجل ة بالجديد gTLDبإنفاذ أحكام عقد أمين سجل نطاقات  ICANN( تقوم 23)تماًما مثل االختبار رقم  :29اختبار اإلجهاد رقم  320
  التحري والرد على تقارير إساءة االستخدام، بما يؤدي إلى حاالت إنهاء بعض من تسجيالت األسماء.

 الجديدة عند التجديد. gTLDالقديمة عقد نطاقات  gTLDعلى أن يعتمد مشغلو نطاقات  ICANNكما تصر  321

هد بالمهمة لشروط عقد السجل وأمين السجل من خالل حكم من هيئة مراجعة مستقلة تستش ICANNقد ُيحظر إنفاذ  النتيجة )النتائج(: 322
 والقيمة الجوهرية المعدلة.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

البدء في عملية لوضع السياسات من أجل  GNSOويمكن لـ  323
وسوف تسري سياسة  تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل.

إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد 
 .RAAأمين السجل 

يجوز للمسجلين المتضررين تقديم التعليقات على التجديدات  324
 .gTLDالمقترحات على عقد نطاقات 

يمكن للمسجلين المتضررين رفض قرارات اإلنهاء الصادرة من  325
ICANN  مع توصية أوIRP يمكنهم االستشهاد ، ولكن ال

ما الحالية يتعلق فقط ب IRPبالمهمة والقيم األساسية نظًرا ألن 
 قد اتبعت العملية أم ال. ICANNإذا كانت 

 

البدء في عملية لوضع السياسات من أجل  GNSOويمكن لـ  326
وسوف تسري سياسة  تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل.

لى اتفاقية اعتماد إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وع
 .RAAأمين السجل 

المقترحة لألطراف  IRPتتيح هيئة المراجعة المستقلة  327
بما  ICANNالمتضررة رفض إجراءات اإلنفاذ من جانب 

التأكيد على أن  IRPيؤدي إلى قرار ملزم. ويمكن لرفض 
لم تكن نتيجة سياسة  RAAأحكام اتفاقية اعتماد أمين السجل 

لف بيان المهام وااللتزامات والقيم اإلجماع و/أو أنها تخا
 في الالئحة الداخلية المعّدلة. ICANNالجوهرية لمؤسسة 

 ICANNالجديدة في لوائح  IRPوسوف ينظر معيار مراجعة  328
الداخلية المنقحة، بما في ذلك القيم الجوهرية التي تتطلب 

"عمليات وضع سياسة منفتحة وشفافة وتصاعدية وفق نموذج 
 المتعددين".أصحاب المصلحة 

 

 النتائج:

لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة لرفض قرار إنفاذ  329
ICANN. 

 

التدابير المقترحة يمكن أن تكون مناسبة من أجل رفض  330
، لكن من غير المحتمل أن ICANNإجراءات اإلنفاذ من جانب 

تتمكن هيئات المراجعة المستقلة من حجب إنفاذ شروط التعاقد 
 سياسات اإلجماعباإلضافة إلى 
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لى تقارير إساءة بإنهاء أمناء السجالت بسبب الردود غير الكافية ع ICANN( تقوم 29و 23)مثل االختبار رقم  :30اختبار اإلجهاد رقم  331
 استخدام حقوق النشر والتوزيع بالنسبة للنطاقات المسجلة.

هد بالمهمة لشروط عقد السجل وأمين السجل من خالل حكم من هيئة مراجعة مستقلة تستش ICANNقد ُيحظر إنفاذ  النتيجة )النتائج(: 332
 والقيمة الجوهرية المعدلة.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

البدء في عملية لوضع السياسات من أجل  GNSOويمكن لـ  333
وسوف تسري سياسة  تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل.

إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد 
 .RAAأمين السجل 

يمكن ألمناء السجالت المتضررين رفض قرارات اإلنهاء  334
، ولكن ال يمكنهم IRPمع توصية أو  ICANNالصادرة من 

علق الحالية يت IRPاالستشهاد بالمهمة والقيم األساسية نظًرا ألن 
 قد اتبعت العملية أم ال. ICANNا كانت فقط بما إذ

وال يكون لألطراف المتضررة والمستخدمين أي صالحية  335
في رفض قرار  IRPباستخدام هيئة المراجعة المستقلة 

ICANN. 

  

البدء في عملية لوضع السياسات من أجل  GNSOويمكن لـ  336
وسوف تسري سياسة  تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل.

على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد  إجماع جديدة
 .RAAأمين السجل 

المقترحة لألطراف  IRPتتيح هيئة المراجعة المستقلة  337
بما  ICANNالمتضررة رفض إجراءات اإلنفاذ من جانب 

التأكيد على أن  IRPيؤدي إلى قرار ملزم. ويمكن لرفض 
اسة لم تكن نتيجة سي RAAأحكام اتفاقية اعتماد أمين السجل 

ة اإلجماع و/أو أنها تخالف المهمة وااللتزامات والقيم الجوهري
 في الالئحة الداخلية المعّدلة.

الداخلية  ICANNفي لوائح  IRPوسوف ينظر معيار مراجعة  338
 المنقحة، بما في ذلك القيم الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع

سياسة منفتحة وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة 
 لمتعددين".ا

 النتائج:

 ICANNقد تكون اإلجراءات القائمة مناسبة لرفض قرار إنفاذ  339
 من قبل أمين السجالت وليس المسجل.

 

التدابير المقترحة يمكن أن تكون مناسبة من أجل رفض  340
، لكن من غير المحتمل أن ICANNإجراءات اإلنفاذ من جانب 

شروط التعاقد تتمكن هيئات المراجعة المستقلة من حجب إنفاذ 
 باإلضافة إلى سياسات اإلجماع
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مات ي اتباع تعليطلب العديد من األفراد تقييًما لسيناريو اختبار اإلجهاد حيث فشل الشخص المعّين بمعرفة لجنة استشارية/منظمة دعم ف 341
بمعرفة  اللجنة االستشارية/منظمة الدعم عند إيصال قرارات اللجنة االستشارية/منظمة الدعم ألي من صالحيات المجتمع المقترحة

 .ICANNالمجتمع لتعزيز مساءلة  مجموعة العمل عبر

 

 

لم  التصويت "الجانح"، حيث تصوت لجنة استشارية/منظمة دعم على أن صالحية من صالحيات المجتمع :31اختبار اإلجهاد رقم  342
 تمارس بما يتفق مع المركز الصريح للجنة االستشارية/منظمة الدعم.

نزاهة  يمكن رفض القرارات الخاصة بممارسة صالحية المجتمع باعتبارها غير صالحة، ويمكن االستقصاء عن النتيجة )النتائج(: 343
 القرارات بشكل أوسع.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

ال تتوفر صالحيات مجتمع اللجان االستشارية ومنظمات الدعم  344
 الداخلية. ICANNغير متاحة بموجب لوائح 

يجوز للجنة استشارية/منظمة دعم وضع عمليات داخلية من  345
أجل ضمان أن أي تصويت يتم إيصاله يتوافق مع تعليمات 
 إصدار القرارات الخاصة باللجنة االستشارية/منظمة الدعم.

وإذا صوت المعبر عن تصويت اللجنة االستشارية/منظمة الدعم  346
 رية/منظمة الدعم الخاصةضد التعليمات الخاصة باللجنة االستشا

 بك، فيمكن أن تنص قواعد اتخاذ القرار للمجتمع الُممكَّن على
 اإلجراءات الخاصة بتفنيد الصوت:

وإذا كان أي مسئول في لجنة استشارية/منظمة دعم منتخب على  347
علم ودراية بأن الشخص المعّين إليصال صوت اللجنة 

جنة االستشارية/منظمة الدعم ال يتبع إرشادات الل
االستشارية/منظمة الدعم، فيجوز لمسئول اللجنة 

االستشارية/منظمة الدعم اإلعالن عن هذه المشكلة إلى فريق 
وإلى جميع مجتمعات اللجان  ICANNعمل 

  االستشارية/منظمات الدعم.

وبعد اإلشعار، سوف يتم تنحية نتائج ممارسة المجتمع المخول  348
ح المشكلة من طرف لصالحية مجتمعية جانًبا، بانتظار تصحي

وقد يشتمل التصحيح  .SOمنظمة الدعم /ACاللجنة االستشارية 
على تقديم مزيد من التعليمات الواضحة إلى القائمة بإيصال 

  التصويت، أو استبدال الشخص في ذلك الدور.

وبعد تصحيح المشكلة، سوف تـُجرى دورة أخرى من اتخاذ  349
 القرارات.

 النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  350

  

سوف تكون اإلجراءات المقترحة مناسبة لتجنب مشاكل  351
 "التصويت الجانح".

 

 

 (:رابط) 2015يونيو  16الري ستريكلنغ الصادر في  NTIAهناك أربعة بنود مقترحة في اختبار اإلجهاد في بيان سكرتير  352

353 NTIA - 1:  اختبار حفظ نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إذا اختارت اللجان االستشاريةACs/الدعم  منظماتSOs  الفردية في
ICANN .أال تكون من المشاركين التقريريين في المجتمع المخول 
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354 NTIA - 2: .تناول المخاطر المحتملة لالستحواذ الداخلي ST  من جانب أطراف تحواذ تتناوالن بشكل جزئي االس 13و 12رقم
 خارجية، وليس لعمليات االستحواذ بمعرفة األطراف الداخلية في أي لجنة استشارية/منظمة دعم.

355 NTIA - 3: .العوائق أمام التحاق مشاركين جدد 

356 NTIA - 4:  النتائج غير المرغوبة لمجموعات "التشغيل" التي كانت حتى اليوم ذات طبيعة استشارية( على سبيل المثالGAC) 

 هذه موضح فيما يلي. NTIAل من اختبارات إجهاد وك

 

 

ن من المشاركين أال تكو SOsمنظمات الدعم /ACs( اختارت العديد من اللجان االستشارية NTIA-1) :32اختبار اإلجهاد رقم  357
التشغيلية، تراتيجية/التقريريين في المجتمع المخول المسؤول عن ممارسة صالحيات المجتمع )مثالً، رفض الميزانية، رفض الخطة االس
 (رفض التغييرات على اللوائح الداخلية، اعتماد التغييرات على اللوائح الداخلية األساسية، إقالة أعضاء مجلس اإلدارة

متعددين محل تساؤل إذا لم يشارك أصحاب المصلحة ال ICANNسوف يكون نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لـ  النتيجة )النتائج(: 358
 في صالحيات المجتمع.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

ال تتوفر صالحيات مجتمع اللجان االستشارية ومنظمات الدعم  359
 الداخلية. ICANNغير متاحة بموجب لوائح 

وفي الجوهر الحقيقي لنموذج أصحاب المصلحة، تقترح  360
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة دعوة جميع اللجان 

إلى ممارسة  SOsمنظمات الدعم /ACsاالستشارية 
أن  GACصالحيات المجتمع. التقييد الوحيد سيكون إذا قررت 

تكون مشاركاً تقريرياً في المجتمع المخول، حيث أنه في هذه 
تكون قادرة على المشاركة كمتخذ قرار في ممارسة  الحالة لن

المجتمع المخول لسلطة مجتمعية للطعن في تنفيذ مجلس إدارة 
ICANN  لمشورةGAC .رغم ذلك، ستكون  اإلجماعية

GAC  قادرة على المشاركة بصفة استشارية في كل الجوانب
 األخرى من عملية التصعيد.

 

ويان أن أنهما ال تن RSSACو  SSACصرحت كل من  361
وهذا ال يزيل  تكونا مشاركين تقريريين في المجتمع المخول.

الخاصة بأصحاب  ICANNهذه اللجان االستشارية من عملية 
المصلحة المتعددين. وسوف تواصل اللجنة االستشارية لألمن 

واللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  SSACواالستقرار 
RSSAC وإلى المجتمع  تقديم النصائح إلى مجلس اإلدارة

ويمكن للجان االستشارية  حول المسائل ذات الصلة بهما.
ACs/ منظمات الدعمSOs  األخرى طلب النصيحة من اللجنة

اللجنة االستشارية لنظام /SSACاالستشارية لألمن واالستقرار 
 قبل ممارسة صالحيات المجتمع.  RSSACخادم الجذر 

واللجنة  SSACر ويمكن للجنة االستشارية لألمن واالستقرا 362
فيما بعد أن يقررا أن  RSSACاالستشارية لنظام خادم الجذر 

يصبحا مشاركين تقريريين في المجتمع الُمخول كما هو 
منصوص عليه في اللوائح الداخلية، أو طلب تعديالت على 

 اللوائح الداخلية من أجل تمكين ذلك.

ة لجان استشاري/SOsإذا شارك أقل من ثالث من منظمات دعم  363
ACs  في عملية اتخاذ القرار الخاصة بالمجتمع الُمخول، فلن

 يتم التوصل إلى المستوى المطلوب لإلجماع.



 اختبارات اإلجهاد – 15الملحق  

 

 31 2016فبراير  19

364   

 النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  365

 

سوف يتم االحتفاظ بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين لـ  366
ICANN حتى إذا قررت العديد من اللجان االستشارية ،

ACs/ منظمات الدعمSOs  عدم ممارسة صالحيات المجتمع
 الجديدة.
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على لجنة استشارية/منظمة  ( يمكن للمشاركين في أي لجنة استشارية/ منظمة دعم محاولة االستحواذNTIA-2) :33اختبار اإلجهاد رقم  367
 المفرط في مجموعة عمل، أو انتخاب مسئولين، أو صنع قرار.دعم، من خالل ترتيب التمثيل 

بيق نموذج في تط ICANNاالستحواذ الداخلي، سواء كان فعلًيا أو مفهوًما، سوف يستدعي مساءلة مدى مصداقية  النتيجة )النتائج(: 368
 أصحاب المصلحة المتعددين.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

الداخلية إجراء مراجعات دورية لكل  ICANNوتتطلب لوائح  369
لجنة استشارية/منظمة دعم، حيث يمكن التوصية باعتماد سبل 

 الحماية ضد االستحواذ الداخلي.

منظمات الدعم /ACsكما يمكن أن تقوم اللجان االستشارية  370
SOs  بمراجعة المواثيق واإلجراءات التشغيلية الخاصة بها إذا

وعلى الرغم  إلى الحماية ضد االستحواذ الداخلي.كانت بحاجة 
من ذلك، قد يعيق االستحواذ اعتماد التعديالت على مواثيق 

 اللجان االستشارية/منظمات الدعم.

وفي حالة إرسال لجنة استشارية/منظمة دعم "مستحوذة"  371
النصيحة/السياسة إلى مجلس اإلدارة، فمن غير الواضح كيف 

تشارية/منظمات الدعم التي ال تحظى يمكن ألعضاء اللجان االس
بحقوق التصويت على رفض قرار مجلس اإلدارة باتباع 

 النصيحة/السياسة.

 

الداخلية إجراء مراجعات دورية لكل  ICANNوتتطلب لوائح  372
لجنة استشارية/منظمة دعم، حيث يمكن التوصية باعتماد سبل 

 الحماية ضد االستحواذ الداخلي.

ن االستشارية/منظمات الدعم بمراجعة كما يمكن أن تقوم اللجا 373
لى المواثيق واإلجراءات التشغيلية الخاصة بها إذا كانت بحاجة إ

وعلى الرغم من ذلك، قد يعيق  الحماية ضد االستحواذ الداخلي.
االستحواذ اعتماد التعديالت على مواثيق اللجان 

 االستشارية/منظمات الدعم.

وفي حالة إرسال لجنة استشارية/منظمة دعم "مستحوذة"  374
النصيحة/السياسة إلى مجلس اإلدارة، يمكن للجان 

االستشارية/منظمات الدعم التي ال تحظى بحقوق التصويت على 
رفض قرار مجلس اإلدارة باتباع النصيحة/السياسة، من خالل 

وسوف يكون معيار المراجعة  .IRPاستخدام إعادة النظر أو 
الداخلية المنقحة، بما في ذلك  ICANNهو بنود تأسيس ولوائح 

القيم الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة 
 وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".

 

 النتائج:

 من غير المحتمل أن تكون تدابير المساءلة الحالية مناسبة. 375

 

ر المقترحة كافية شريطة أن ُيفسَّ ربما تكون إجراءات المساءلة  376
دة مطلب اللوائح الداخلية لعملية منفتحة وشفافة وتصاعدية ومستن

على أصحاب المصلحة المتعددين من قبل مجلس اإلدارة 
م توهيئات المراجعة المستقلة بحيث تتضمن تقييًما للكيفية التي 
التوصل بها إلى القرارات في اللجنة االستشارية أو منظمة 

 دعم.ال
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ات الدعم التابعة لـ ( أصحاب المصلحة الذين يحاولون االشتراك في اللجان االستشارية/منظمNTIA-3) :34اختبار اإلجهاد رقم  377
ICANN .يواجهون عوائق تحول دون مشاركتهم 

طبيق نموذج تفي  ICANNالعوائق أمام الدخول، سواء كان فعلًيا أو مفهوًما، سوف تستدعي مساءلة مدى مصداقية  النتيجة )النتائج(: 378
 أصحاب المصلحة المتعددين.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

الداخلية إجراء مراجعات دورية لكل  ICANNوتتطلب لوائح  379
م لجنة استشارية/منظمة دعم، حيث يمكن إجراء تقييم للعوائق أما

 الدخول ويمكن أن ينتج عن ذلك تغييرات موصى بها.

يتطلب تأكيد االلتزامات مراجعات زمنية لكل من المساءلة  380
في  ICANNوالشفافية بما في ذلك ")د( التقييم لمدى استمرار 

 رارات مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛"تقبل الق

المسجلين الجدد على  ICANNقد يساعد محقق الشكاوى في  381
 المشاركة في اللجان االستشارية/منظمات الدعم.

الداخلية إجراء مراجعات دورية لكل  ICANNوتتطلب لوائح  382
م لجنة استشارية/منظمة دعم، حيث يمكن إجراء تقييم للعوائق أما

 دخول ويمكن أن ينتج عن ذلك تغييرات موصى بها.ال

يتطلب تأكيد االلتزامات مراجعات دورية لكل من المساءلة  383
في  ICANNوالشفافية بما في ذلك ")د( التقييم لمدى استمرار 

 تقبل القرارات مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛"

المسجلين الجدد على  ICANNقد يساعد محقق الشكاوى في  384
 المشاركة في اللجان االستشارية/منظمات الدعم.

 ICANNقيمة جوهرية جديدة في لوائح  CCWGتقترح  385
الداخلية تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة وشفافة 
 وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".

 IRPوسوف يكون هذا هو المعيار الخاص بالمراجعة لهيئات  386
يمكن جلبها بمعرفة أي شخص يواجه عوائق أمام الدخول  التي

 في أي لجنة استشارية/منظمة دعم.

 النتائج:

يمكن أن تساعد مراجعات المساءلة الحالية على التخلص  387
التدريجي من العوائق أمام الدخول، على الرغم من عدم حدوث 

 ذلك في الوقت الفعلي.

 

يمكن أن  IRPالتغييرات المقترحة على القيم الجوهرية وعلى  388
 توفر حلوالً أسرع للعوائق التي يصادفها المسجلين الجدد.
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وى الرسمي سوف نصيحة إلى ( النتائج غير المرغوبة لمجموعات "التشغيل" التي لم تقدم على المستNTIA-4) :35اختبار اإلجهاد رقم  389
 (.GAC)مثالً،  ICANNمجلس إدارة 

ة قرارات الخاصأي لجنة استشارية قدمت في السابق نصيحة فقط حول النطاق الضيق للمشكالت يمكن أن تؤثر على ال النتيجة )النتائج(: 390
 بصالحيات المجتمع والتي تمتد ألبعد من النطاق الضيق.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

( أية صالحيات أو حقوق تصويت ACاالستشارية )ليس للجان  391
 الداخلية. ICANNبموجب لوائح 

 GACاحتراًما كبيًرا لنصيحة  ICANNوبهذا القول، قدمت  392
الجديدة، مما أدى إلى جهود كبيرة في  gTLDفي برنامج 

 gTLDالعمليات الخاصة بسجالت وأمناء سجالت نطاقات 
 الجديدة.

  

أصحاب المصلحة، تقترح وفي الجوهر الحقيقي لنموذج  393
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة دعوة جميع اللجان 

االستشارية/منظمات الدعم إلى المشاركة في القرارات الخاصة 
 بممارسة صالحيات المجتمع.

ر وعليه، يمكن للجان االستشارية كلها أن تتوسع وتتجاوز األدوا 394
ن المتأتية ماالستشارية المنوطة بها حالًيا. ولمعالجة الشواغل 

كسب تأثير غير مستحق على  GACأنه يمكن للجنة 
ICANN اقترحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،
CCWG  بعض التغييرات من أجل تقليص قدرةGAC  على

 :ICANNالتأثير على عمليات 

والتغيير المقترح على اللوائح  18بحسب اختبار اإلجهاد رقم  395
ة ملزماً بمحاولة "التوصل الداخلية، سوف يكون مجلس اإلدار

اإلجماعية  GACإلى حل ُيرضي جميع األطراف" لمشورة 
)يعني، المصادق عليها من "اتفاق عام في غياب أي اعتراض 

أن تكون  GACعالوة على ذلك، إذا ما قررت  رسمي"(.
مشاركاً تقريرياً في المجتمع المخول، فلن تكون قادرة على 

ة المجتمع المخول لسلطة المشاركة كمتخذ قرار في ممارس
لمشورة  ICANNمجتمعية للطعن في تنفيذ مجلس إدارة 

GAC  اإلجماعية، لكنGAC  ستكون قادرة على المشاركة
 بصفة استشارية في كل الجوانب األخرى من عملية التصعيد.

إن القيم الجوهرية الجديدة تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة  396
حاب المصلحة المتعددين". وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أص

ن المجتمع من رفض قرار   ICANNومن شأن هذا أن يمكِّ
التي لم تلقى دعًما من عملية  GACبتنفيذ أيٍ من نصائح 

 تصاعدية.

إضافة أن وضع  CCWG، تقترح 5في القيمة الجوهرية رقم  397
 السياسات يجب أن يكون تحت "قيادة القطاع الخاص".

 .ICANNنطاق أنشطة  CCWGوفي القيم الجوهرية، تقيد  398

الجديدة للمجتمع القدرة  IRPوتوفر هيئة المراجعة المستقلة  399
التي  GACعلى إلغاء قرار من مجلس اإلدارة بتنفيذ مشورة 

تتعارض مع المهمة والقيم الجوهرية في الالئحة الداخلية 
تجنب من المقترح القيام بانتقاء التخاذ قرار المحتمع، ل المنقحة.
لطعن المجتمع في إجراء مجلس اإلدارة المبني  GACتوقيف 

 .GACعلى مشورة 

 GACوبالنسبة لمراجعات تأكيدات االلتزامات، لن يقوم رئيس  400
 بعد ذلك باعتماد/تعيين أعضاء فريق المراجعة.
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 النتائج:

ًرا وفرت تدابير المساءلة الحالية بالفعل للجان االستشارية تأثي 401
 .ICANNكبيًرا على عمليات 

  

 وسوف تتعامل تدابير المساءلة المقترحة مع اللجان االستشارية 402
كأصحاب مصلحة متعددين ومتساويين في ممارسة صالحيات 

على التأثير على  GACالمجتمع، مع التقليل أيًضا من قدرة 
 .ICANNعمليات 
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قترحات سؤاالً فيما يخص التأثير واختبار التنفيذ الخاص بم 156يحتوي على  2015يونيو  20خطاًبا في  ICANNأرسل مجلس إدارة  403
تمعات ( احتوى سؤاالن على طلبات إلجراء اختبارات إجهاد على مقترح مجموعة عمل المجرابطمجموعة عمل المجتمعات المتعددة. )

 المتعددة من أجل نموذج مستند إلى العضوية:

حقق التصرف بما ياقب غير المرغوبة التي قد تنشأ من تمكين )على سبيل؛ حقوق الموافقة إلخ( الكيانات/األفراد غير المطالبين بما العو 404
و المجتمع أ)والذين قد يكون لهم األعمال الخاصة بهم والمصالح المالية أو الشخصية(، أو األعضاء اآلخرون  ICANNأفضل مصلحة لـ 

 إجهاد لكل من هذه العواقب؟ككل وإجراء اختبارات 

ء ، أو ضد بعضهم البعض أو األطراف األخرى وطلب إجراICANNما هي المخاطر المرتبطة بتمكين األعضاء من رفع القضايا ضد  405
 اختبارات اإلجهاد للوصول إلى هذه المواقف؟ 

 :36وقد تم التعامل مع كال الموقفين في اختبار اإلجهاد رقم  406
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حقق أفضل مصلحة يالعواقب غير المرغوبة التي تنشأ من تمكين الكيانات/األفراد غير المطالبين بالتصرف بما  :36م اختبار اإلجهاد رق 407
 كل.ك)والذين قد يكون لهم األعمال الخاصة بهم والمصالح المالية أو الشخصية(، أو األعضاء اآلخرون أو المجتمع  ICANNلـ 

ا ضايا من شأنهيمكن ألي كيان ممارسة الصالحيات النظامية الممنوحة لألعضاء بموجب قانون كاليفورنيا، ورفع ق النتيجة )النتائج(: 408
 .ICANNاإلضرار بمصالح مجتمع 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

ليس للجان االستشارية ومنظمات الدعم أية صالحيات مجتمع  409
 الداخلية. ICANNمشتركة أو حقوًقا تقريرية بموجب لوائح 

الداخلية بأي من األعضاء وفًقا لما  ICANNوال تعترف لوائح  410
هو منصوص عليه في قانون شركات المنفعة العامة غير 

 الربحية في كاليفورنيا.

  

 SOومنظمة دعم  ACاستشارية  أن كل لجنة CCWGتقترح  411
قد تشارك في عملية اتخاذ القرار بشأن الممارسة من عدمها 

، فيما GACلصالحية مجتمعية مذكورة )إال بالنسبة للجنة 
 يتعلق بممارسة المجتمع المخول لسلطة مجتمعية للطعن في تنفيذ

اإلجماعية(. وال يمكن  GACلمشورة  ICANNمجلس إدارة 
وتتطلب  نات أخرى ممارسة هذه الصالحيات.ألي أفراد أو كيا

ممارسة هذه الصالحيات إجماًعا يمنع أي لجنة استشارية/منظمة 
دعم واحدة من تفضيل مصالحها الخاصة على مصالح المجتمع 

 األوسع.

أن يتم إعطاء المجتمع المخول دور المرشح  CCWGتقترح  412
ذ وأن تصبح لديه القدرة على اإلنفا ICANNالوحيد لمدراء 

وال يتطلب  المباشر أو غير المباشر لصالحيات المجتمع.
الُمرشح كل الصالحيات القانونية لعضو بموجب قوانين 

 كاليفورنيا.

المجتمع المخول فقط سيكون لديه وضع قانوني وحق تشريعي  413
لمرشح وسيتم إعطاؤه الحقوق وفق اللوائح الداخلية لممارسة 

م القيام باإلجراء صالحيات المجتمع. نتيجة لذلك، سوف يت
القانوني فقط في حالة دعمه من طرف اللجان االستشارية 

ومنظمات الدعم المشاركة في المجتمع الُمخول، كما أنه من 
 المطلوب تحقيق مستوى مطلوب عال من اإلجماع.

ما في ذلك اللجان االستشارية ب-لن يصبح األفراد والكيانات  414
ACs  والمنظمات الداعمةSOs- لن يتم بشكل مرشحين و

مباشر إعطاؤهم أية حقوق وفق اللوائح الداخلية لممارسة 
 وال يمكنهم االستحواذ على الحقوق النظامية صالحيات المجتمع.

 الممنوحة لألعضاء أو المرشحين بموجب قانون كاليفورنيا.

  النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  415

 

ث المقترحة للمجتمع الُممكَّن مناسبة لتجنب حدووتعد التدابير  416
 هذا السيناريو.
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التعليقات  ، تم اقتراح اختبار إجهاد جديد فيICANNوبعد نشر المسودة الثانية لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  417
اخلية األساسية، )شركة محاماة( اختبار اإلجهاد على "أزمة" معينة قبل قبول التغييرات على اللوائح الد ELIGاقترحت  العامة الواردة.

في حالة  اءات التشريعوحجب التغييرات الخاصة باللوائح الداخلية العادية: "نعتقد أنه سيكون من المفيد أيًضا شرح التفاصيل المتعلقة بإجر
 أدناه. 37راجع اختبار اإلجهاد  ئحة داخلية."وجود أزمة أثناء تعديل/إنفاذ ال

 

 

على الئحة داخلية  يرفض المجتمع الُمخول تغييًرا مقترًحا من قبل مجلس اإلدارة على الئحة داخلية عادية، أو :37اختبار اإلجهاد رقم  418
 أساسية.

ع التغيير الذي اقترحه المجلس  ICANN"أزمة" بين مجلس إدارة  النتيجة )النتائج(: 419 لى الالئحة عوالمجتمع المخول، حيث لم ُيشرَّ
 الداخلية.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

الداخلية الحالية لمجلس اإلدارة وحده  ICANNتجير لوائح  420
س تعديل اللوائح الداخلية: "يمكن إحداث تغييرات في عقد التأسي
 أو في هذه اللوائح أو تعديل أو إلغاء بعض المواد أو إضافتها
جراء وتبّني مواد جديدة في عقد التأسيس ذلك أو اللوائح إال بعد إ

 اإلدارة."( أعضاء مجلس 3/2تصويت األغلبية أي ثلثي )

ال يوجد متطلب يفرض مشاورة المجتمع أو أخذ تعليقات العامة  421
 إلحداث تغييرات على اللوائح الداخلية.

ال توجد صالحية تخول المجتمع بمنع أو قبول التغييرات على  422
 اللوائح الداخلية.

ُيمَنح المجتمع الُمخول عن قصد صالحية منع أي تغيير يعتمده  423
 ح الداخلية القياسية. مجلس اإلدارة على اللوائ

إضافة إلى ذلك، ُيمَنح المجتمع الُمخول عن قصد صالحية منع  424
موافقته على أي تغيير يعتمده مجلس اإلدارة على اللوائح 

 الداخلية األساسية.

يمكن أن توصف هذه النتائج بأنها "أزمة" من قبل دعاة تغيير  425
ان ولكن قد يعكس هذا قرار إجماع اللج اللوائح الداخلية.

االستشارية/منظمات الدعم التي تمثل المجتمع الذي ُحددت 
ICANN  .لخدمته 

وهذه النتيجة من شأنها أن تحفز مجلس اإلدارة على فهم شواغل  426
ومن ثم يمكن  المجتمع فيا يتعلق بتغييرات اللوائح الداخلية.

للمجلس إقناع المجتمع أن شواغله ال أساس لها، أو تعديل 
ب إدخالها على اللوائح الداخلية بحيث تستوعالتغييرات المقترح 

 الشواغل الُمعرب عنها.

 النتائج:

آليات المساءلة الحالية تحول دون حدوث "األزمات" كون  427
المجتمع ال يتمتع بسلطة التأثير على التغييرات التي يقترح 

 مجلس اإلدارة إدخالها على اللوائح الداخلية.

 

ن  428 حدوث "أزمات" بشأن صالحيات المجتمع المقترحة تمكِّ
التغييرات التي يقترح مجلس اإلدارة إدخالها على اللوائح 

الداخلية، ولكن شريطة أن يكون ذلك بموجب قرار من المجتمع 
 باإلجماع.
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Appendix A – Documenting Process of 
Building Consensus 

01 The Supplemental Final Proposal on Work Stream 1 Recommendations was developed in a 
bottom-up, multistakeholder approach, which included multiple “readings” of each 
recommendation. Each draft was posted publicly and open to comment by CCWG-Accountability 
members and participants.  

02 To finalize its report, the CCWG-Accountability established a structured process to ensure input 
was being accurately discussed and reflected, as appropriate. Step 1 consisted in circulating key 
discussion items to the list based on public comment received. Following a first reading held on a 
call, the CCWG-Accountability leadership would circulate conclusions of the first reading along 
with edits to prepare for the second reading. This process would conclude with the distribution of 
second reading conclusions. Additional readings and discussions were scheduled and continued 
on the list depending on difficulties in reaching consensus. Documents prepared for readings can 
be found here. 

03 Following the final reading and legal review, finalized recommendations were sent to the CCWG-
Accountability for a 48-hour period to note any errors, comments, or statements for the record.  
 

04 The CCWG-Accountability is pleased to provide its Chartering Organizations with the 
enhancements to ICANN's accountability framework it has identified as essential to 
happen or be committed to before the IANA Stewardship Transition takes place (Work 
Stream 1) for consideration and approval as per its Charter. 
 

05 The Supplemental Proposal on Work Stream 1 Recommendations is the result of extensive work 
by the CCWG-Accountability’s 28 members, 172 participants and a team of highly qualified legal 
advisors over the past year, which included over 221 calls or meetings, three public consultations 
and more than 13,900 email messages. It represents a carefully crafted balance between key 
requirements, specific legal advice and significant compromises by all who participated. It also 
includes diligent attention to the input received through the public comment proceedings. 

06 The final proposal has received the consensus support of the CCWG-Accountability. Minority 
viewpoints were recorded through 17:00 UTC on 25 February 20161. These viewpoints are 
provided below for Chartering Organization consideration. 

07 Minority statements are published in the order in which they were received. 

  

                                                

1 The co-Chairs of the CCWG-Accountability gave members a final opportunity to revise, retract or add minority statements 
to the Supplemental Final Report based on a compromise reached on the morning of 23 February 2016. A revised 
Appendix A was published and distributed to Chartering Organizations on 25 February 2016. 

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Final+Report
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Minority Statements 

08 Minority Statement by Eberhard W Lisse 

09 CCWG-Accountability Member, ccNSO 

10 Dear Co-Chairs 

11 I am Managing Director of Namibian Network Information Center (Pty) Ltd, the country code Top 
Level Domain (“ccTLD”) Manager of .NA. I created .NA and have 24 years uninterrupted service 
and corresponding experience as the ccTLD Manager for .NA.  

12 I am appointed by ICANN’s country code Names Supporting Organization (“ccNSO”) as a 
Member to the Cross Community Working Group on Enhancing ICANN Accountability (“CCWG 
Accountability”). 

13 The CCWG Accountability submits a “Final Proposal on Work Stream 1 Recommendations” 
(“Final Proposal”) which in terms of its Charter (“Charter”) must focus on  

[...] mechanisms enhancing ICANN accountability that must be in place or committed to within 
the time frame of the IANA Stewardship Transition.  

14 The Final Proposal does not do so.  

15 Accordingly I do not agree with and hereby formally record my Objection to the Final Proposal:  

1. I still have serious concerns regarding the proposed increase to the powers of Advisory 
Committees (“AC”) and their proposed elevation to similar status and powers as 
Supporting Organizations ("SO").  

2. The Final Proposal is entirely silent on accountability measures for ICANN relating to its 
dealing with ccTLD managers.  

This omission is fatal. 

3. I still have very strong concerns about the way the CCWG Accountability has dealt with 
ICANN’s Accountability to Human Rights. 

The Final Report must state, at a minimum, that:  

Within its mission and in its operations, ICANN will respect fundamental human rights, 
inter alia the exercise of free expression, free flow of information, due process and the 
right to property  

without any qualifications. 

4. The questions  

 under what statutory powers this transfer will occur,  

 what in fact it is that is transferred, and  

 what is not transferred  

remain unanswered.  

And they must be answered in order for any transfer of the functions and/or the root 
zone2 to occur. 

                                                

2 see also http://www.grassley.senate.gov/sites/default/_les/judiciary/upload/2015-09-22 CEG Cruz Goodlatte Issa to 
GAO (Report on ICANN Oversight Transfer).pdf, last accessed 2016-02-24 
 

http://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/judiciary/upload/2015-09-22%20CEG%20Cruz%20Goodlatte%20Issa%20to%20GAO%20%28Report%20on%20ICANN%20Oversight%20Transfer%29.pdf
http://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/judiciary/upload/2015-09-22%20CEG%20Cruz%20Goodlatte%20Issa%20to%20GAO%20%28Report%20on%20ICANN%20Oversight%20Transfer%29.pdf


Appendix A – Documenting Process of Building Consensus 

 

25 February 2016 3 

5. I have previously placed on record my observations regarding the legitimacy of the way in 
which the CCWG has conducted itself during its deliberations which has been, more often 
than not, in violation of its own Charter. 

The latest example, occasioning this revision of this Minority report, previously submitted 
2016-02-16, is so egregious that it requires some detail:  

(a) The ICANN Board voiced objections against a provision (74) in 
Recommendation #2 (on which Consensus had been reached), after the Final 
Proposal had been completed.  

(b) Two of the Co-Chairs (in the absence of the third) then re-opened the 
deliberations culminating in a teleconference on 2016-02-23 where they put 
the issue to a vote when no Consensus was reached either way.  

(c) Besides that the Charter is not silent on voting it is noteworthy that the Co-
Chairs permitted the ICANN Staff Liaison, and 11 ICANN Board Members (two 
of which were not even registered3 as Participants to the CCWG Accountability 
(Ms Hemrajani and Mr Chehadé) to vote on the issue.  

(d) The Co-Chairs then sent out an email stating that, as a broad majority had 
been in favor of removing the contentious provision, the provision was 
removed from the Final Proposal.  

(e) I have been unable to find “Broad Majority” in the Charter, only “Full 
Consensus” and “Consensus”, from which follows anything else is “No 
Consensus”.  

(f) The now Really Final Proposal was then transmitted to the Charting 
Organizations, without any period of Public Comment, nor waiting for updates 
to the existing Minority Statements or new Minority Statements being 
submitted, which was to be done within 48 hours.  

I renew my Objection against this exclusionary process.4 

6. The entire proposal has been cobbled together in extreme haste.  

We (the representative Members of the CCWG) have been subjected to an arbitrary, self-
imposed and entirely unrealistic timetable and deadline.  

7. Regrettably, the Final Proposal bears the fruit of this extreme haste.  

It is overly complex, hard to understand even by many of the members and participants of 
the CCWG Accountability themselves. During the telephone conference on 2016-02-235 it 
took 22 minutes just to give a summary of the issue at hand. 

8. The drastic shortening of public comment periods is another example of the apparently 
intentional exclusivity of the process.  

Even if the previous fatal flaws did not exist, this would, in itself, be fatal to the legitimacy 
of the CCWG process and the Final Proposal. 

Fortunately the Final Proposal, if any, can still be subjected to a proper public comment 
period. 

                                                

3 https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=50823968, last accessed 2016-02-24 
4 I renew my Objection to the previous “Draft Recommendations” from 2015-06-03, the “Draft Proposal” from 2015-07-30 
and the “Third Draft Proposal” from 2015-12-02 and incorporate them by reference herein. 
5 5a to 5f on this page 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=50823968
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9. I submit that the Final Proposal simply adds additional layers of bureaucracy without 
achieving much, if anything.  

10. The IANA transition involves novel and unsettled questions that may impact the interests 
of a wide array of entities. This includes both the public and private sector and engages 
both domestic US and international interests. 

The CCWG Accountability should be result driven and provide its considered views on the 
important issues presented by the transition in a more reasoned and full discussion 
instead of rushing to produce something to meet a self-imposed deadline for which there 
is simply no justification. 

11. Repeatedly the NTIA found it necessary to advise, and did so in no uncertain terms, that 
the CCWG was not meeting the terms of reference set by the NTIA. 

I submit that the Final Proposal still does not meet these. 

12. I note Minority Statements by the Appointed Members Olga Cavalli (GAC), Tijani Ben 
Jemaa (ALAC), Izumi Okutani (ASO), and Robin Gross (GNSO) and join Ms Gross’ 
Minority Statement. 

I need to point out that the Charter foresees Minority Statements only in cases of 
disagreement. One Appointed Member of each Chartering Organization disagreeing is 
not a small minority.  

It follows that the Final Proposal does not have Consensus. 

16 I strongly urge ccTLD Managers to reject this Final Proposal and the NTIA not to accept it as is. 

17 I submit this Minority Statement to be added to the Final Proposal as required by the Charter. 

 

18 Eberhard W Lisse 
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19 Minority Statement by Olga Cavalli 

20 CCWG-Accountability Member, GAC 

21 Dear co-chairs, 

22 After many months of hard work, CCWG has delivered a final proposal to be accepted by the 
community and then submitted to the ICANN board and NTIA. The negotiations leading to the 
delivery of this proposal have been very intense, and sometimes disappointing. More specifically, 
the attempts of some stakeholders to take advantage of the IANA transition in order to reduce the 
ability of governments to be part of the – to be enhanced – community, have jeopardized the 
success of the overall process, and more broadly, have put at risk our trust in what has brought 
us all here in the first place: the multi-stakeholder approach. 
 

23 The role of governments in the multi-stakeholder community 

24 The idea that governments threaten the multi-stakeholder community or benefit from a “special 
status” in the current ICANN structure is a misconception: 

 Governments only have an advisory role in ICANN, through the Governmental Advisory 
Committee (GAC), whereas other constituencies exercise a decisional role, for instance 
through the drafting of policy recommendations. 

 Governments do not participate in the ICANN Nominating Committee (NomCom) for the 
selection of ICANN´s leadership positions in the Board, ccNSO, GNSO and ALAC, unlike 
other AC/SOs within ICANN. 

 Governments do not participate to the ICANN board, whereas all other AC/SOs can elect 
members of the board, directly and through the Nominating Committee. GAC can only 
appoint a non-voting liaison to the board. 

 The ICANN board can easily reject GAC advice, even if the advice was approved without 
any formal objection. If “the ICANN board determines to take an action that is not 
consistent with the Governmental Advisory Committee advice” and fails to “find a mutually 
acceptable solution” (an obligation which does not only apply to GAC advice6), then the 
only obligation of the board is to “state in its final decision the reasons why the 
Governmental Advisory Committee advice was not followed”7. On the other hand, a PDP 
approved by 66% of GNSO can only be rejected by a 2/3 majority of the board8.  

25 On the contrary, we believe that governments are an essential part of the community: 

 GAC is the most geographically diverse entity in the community. This element should not 
be underestimated, given that the internationalization of ICANN has been a recurring 
issue since its inception in 1998. 

 Governments bring a unique perspective on public policy issues and remain the most 
legitimate stakeholders when it comes to protecting public interest. 

                                                

6 ICANN Bylaws, Annex B, Section 15.b: “The Board shall adopt the ccNSO Recommendation unless by a vote of more 
than 66% the Board determines that such policy is not in the best interest of the ICANN community or of ICANN. (…).The 
Council shall discuss the Board Statement with the Board within thirty days after the Board Statement is submitted to the 
Council. The Board shall determine the method (e.g., by teleconference, e-mail, or otherwise) by which the Council and 
Board shall discuss the Board Statement. The discussions shall be held in good faith and in a timely and efficient manner, 
to find a mutually acceptable solution.” 
7 ICANN Bylaws, Article XI, Section 2. 
8 ICANN Bylaws, Annex A, Section 9: “Any PDP Recommendations approved by a GNSO Supermajority Vote shall be 

adopted by the Board unless, by a vote of more than two-thirds (2/3) of the Board, the Board determines that such policy is 
not in the best interests of the ICANN community or ICANN.” 
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 An ICANN with no or very little governmental involvement would be even more subject to 
a risk of capture by special interests or narrow corporate interests. 
 

26 Proposed solutions to the so-called Stress-Test 18 leading to changes in 
Recommendation 1, 2 and 11 

27 In particular, we are extremely disappointed by and object to the latest “compromise” solution 
regarding Stress Test 18-related issues, which led to changes in Recommendations 1, 2 and 11.  

28 According to the “CCWG-Accountability Supplemental Final Proposal on Work Stream 1 
Recommendations”, Stress Test 18 “considers a scenario where ICANN’s GAC would amend its 
operating procedures to change from consensus decisions (no objections) to majority voting for 
advice to the ICANN Board”. In this scenario, GAC would therefore align its decision-making 
process to what is already the rule for ALAC, GNSO and CCNSO. However, some CCWG 
participants seem to believe that preventing GAC from adopting the decision making process 
used by other stakeholders is necessary to make ICANN more accountable. 

29 Many rationales were circulated to justify Stress Test 18-related measures, including ones that 
involved NTIA. However, the proposed solutions to the issues raised by Stress Test 18 were 
never part of the initial conditions required for the acceptance of the IANA transition by NTIA. In 
March 2014, when NTIA announced the transition, four principles were singled out:  

 Support and enhance the multi-stakeholder model; 

 Maintain the security, stability, and resiliency of the Internet DNS; 

 Meet the needs and expectation of the global customers and partners of the IANA 
services; 

 Maintain the openness of the Internet. 

30 In its press release, NTIA also stated it would “not accept a proposal that replaces the NTIA role 
with a government-led or an inter-governmental organization solution”. To our knowledge, the 
current ICANN structure does not qualify as a government-led organization, especially since the 
governments only have an advisory role, through the Governmental Advisory Committee.  
Therefore, status quo would meet the NTIA requirements. 

31 Despite the strong concerns of many governments regarding the proposed solutions to Stress 
Test 18, and their doubts about the impact of such solutions on ICANN’s accountability, GAC has 
agreed to a consensus package during the Dublin meeting, as reflected in the Dublin GAC 
Communiqué, showing its willingness to reach a compromise in order to achieve the IANA 
transition. This compromise was based, inter alia, on a 2/3 threshold for the ICANN board to 
reject GAC advice and on the preservation of GAC’s autonomy in defining consensus.  

32 Recommendation 11 of the 3rd CCWG report proposed a very narrow definition of consensus, as 
“general agreement in the absence of any formal objection”, which represented a major shift from 
the principles agreed in the GAC Dublin communiqué, therefore triggering the rejection of 
Recommendation 11 by some GAC members. However, the 3rd draft report proposed a 2/3 
threshold for the board to reject GAC consensus advice, aligned with the GAC Dublin 
Communiqué. 

33 The “compromise” solution proposed in the “CCWG-Accountability Supplemental Final Proposal 
on Work Stream 1 Recommendations” published in February is as follows: 

 Maintain a very narrow definition of consensus as “the absence of any formal objection”; 

 Set the threshold for board rejection of GAC full consensus advice at 60% instead of 2/3; 
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 Limit the ability of GAC to participate in the empowered community mechanisms if they 
aim at challenging the board’s implementation of GAC advice – this proposal has never 
been discussed in CCWG before, and hardly relates to the initial issues raised by Stress 
Test 18. 

34 We fail to understand how these new proposals address the concerns expressed by many GAC 
members in the public comment period, for instance relatively to the ability of one government to 
block a draft advice approved by an overwhelming majority of governments. Even though 
consensus should remain the GAC´s ultimate objective, the requirement to reach full consensus 
for each and every issue considered might lead, in some cases, to paralysis. Any hypothetical 
advice reflecting less than full consensus (including 100% minus one - which in our view would 
be basically as representative as full consensus) could indeed be dismissed by a simple majority 
vote of the board.  As a result, the ability of GAC to participate to a discussion considered as 
relevant by most of its members would be very limited and decisions could theoretically be made 
without any significant GAC input. To prevent this, we believe governments shall not be bound by 
one single rule of decision-making, particularly if potentially controversial topics are to be 
considered 

35 We note that GAC is once again asked to lower its ability to be involved in the post-IANA 
transition ICANN. Regarding the ability of GAC to participate in the empowered community 
mechanisms, we believe such a decision should be carefully reviewed and should not be 
imposed under pressure in a very short timeframe. More specifically: 

 We do not understand why the “two bites at the apple” problem should only apply to GAC, 
and not to all SO/ACs which could participate in a community power challenging the 
board’s implementation of their advice or policy recommendation. 

 It is GAC’s sole responsibility to determine if it wishes to participate in a decisional 
capacity to the community mechanisms. 

 It would be contradictory to limit GAC’s ability to participate to the community powers only 
to those cases involving public policy / legal aspects, while preventing GAC to participate 
to community powers involving the board’s implementation of its advice. 

36 Governments have shown impressive flexibility and tried to reach a compromise in many ways, 
as reflected in the Dublin GAC communiqué. However, only the demands of part of the 
community representatives were met, at the expense of GAC; therefore, rather than 
“compromise”, “winner takes all” would actually be a more accurate description of what is 
proposed in the CCWG-Accountability Supplemental Final Proposal on Work Stream 1 
Recommendations. 

 

37 Olga Cavalli 

38 This statement is supported by the governments of Argentina, Benin, Brazil, Chile, 
Commonwealth of Dominica, France, Guinea, Mali, Nigeria, Paraguay, Peru, Portugal, Russian 
Federation, The Democratic Republic of Congo, Uruguay, Venezuela 
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39 Minority Statement by Tijani BEN JEMAA 

40 CCWG-Accountability Member, ALAC 

41 As a CCWG-Accountability member, I would like to make this minority statement regarding 
Recommendation 2 (Adjusting the threshold of support to exercise the community powers) and 
Recommendation 6 (Human Rights): 

 

42 Rec 2, Para 73:   

43 With 5 SO/ACs composing the empowered community, we are told that we don’t represent the 
whole Internet community. With less, our representativeness will be seriously affected. So, 
reducing the threshold in case of the community becomes composed of less then 5 SO/ACs is 
not acceptable, not only because of the representativeness, but also because we will exercise 
the community powers with only 2 SO/ACs supporting the decision for most of them. Less than 5 
SO/ACs will make the whole accountability process to be reviewed. 

 

44 Rec 6:   

45 I express my concern that in the proposed text, it is not made clear that the ICANN obligation to 
respect Human Rights covers the issues included in the ICANN mission only and not be 
expended to cover other aspects such as the content.  

 

46 Tijani BEN JEMAA 
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47 Minority Statement by Izumi Okutani 

48 CCWG-Accountability Member, ASO 

49 The ASO notes that the Internet Numbering Community is not relying on the CCWG-ACCT WS1 
proposal to fulfill our expectations of ICANN accountability. Instead we will rely primarily on a 
contractual agreement (or “SLA”) between the RIRs and ICANN, as defined within the CRISP 
and ICG proposals, to provide the required accountability mechanisms. 

50 In order to serve this purpose, the proposed SLA must be in place at the time of the IANA 
Transition. However, the agreement contains “condition precedent” language such that, even if it 
is signed immediately, it will only come into effect when ICANN is actually released from its 
related duties under the NTIA contract. 

51 Negotiation of the Numbers Community SLA is nearly complete, and we expect to reach 
agreement in the near future. We propose to then promptly sign the agreed SLA with ICANN, in 
the same timeframe as implementation of the CCWG recommendations. By having both 
components in place at that time, we will be satisfied that all ICANN accountability matters are 
properly resolved. 

 

52 Best Regards, 

53 Izumi on behalf of the ASO 
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54 Minority Statement by Robin Gross 

55 CCWG-Accountability Member, GNSO 

56 Dissenting Opinion of Individual Member Robin Gross on the Issue of GAC Over-
Empowerment, Marginalization of Supporting Organizations 

57 While the majority of recommendations included in the CCWG-Accountability Report for Work 
Stream 1 mark significant and laudable improvements for ICANN’s accountability processes, the 
proposal remains flawed in one important respect: it would allow for fundamental changes to the 
nature of ICANN's Governmental Advisory Committee (GAC) by endorsing its inclusion in the 
Empowered Community as a Decisional Participant. If the GAC chooses to become a Decisional 
Participant, it would transform its traditional function in ICANN from an “advisory” role to a 
“decisional” role over ICANN’s policies, operations, and corporate governance matters. 
Additionally, the proposal raises the threshold in ICANN’s bylaws for its Board to refuse to follow 
GAC consensus advice, in a separate concession to the GAC that has enhanced its power in 
ICANN’s corporate structure relative to the other Advisory Committees and Supporting 
Organizations. 

58 The proposal to elevate the GAC is a mistake for a number of different reasons. 

59 The first concern is the opaque nature of the GAC. GAC is under no obligation to be transparent 
or bottom-up in its deliberations nor its operation. It has no obligation nor practice of upholding 
ICANN’s legal duty under its bylaws and articles to act openly, transparently, and in a bottom-up 
multi-stakeholder manner. Empowering a nontransparent constituent body in such a way risks 
conflicting with other provisions in ICANN’s articles and bylaws which promise open, transparent, 
equitable, and bottom-up decision making and operations as ICANN carries out its duty and 
mission. 

60 The second concern is that empowering the GAC goes against the express wishes of the 
majority of the ICANN community. Specifically, when previously proposed in 2014, the 
community overwhelmingly rejected increasing the Board threshold required to reject GAC 
advice, yet that is exactly what this proposal does.9 Similar objections were voiced in public 
comments to the various CCWG-Accountability proposals, which raised significant concerns 
about the threshold for Board rejection of GAC advice. For many concerned commentators, the 
distinction between a Board threshold of 50%-60%-66% is a “distinction without a difference”, 
because it is the underlying principle at stake of limiting governmental control over the Internet 
via ICANN. A positive element of the CCWG-Accountability proposal is that it provides greater 
certainty and clarity regarding the definition of GAC’s deferential “consensus advice”. However 
the community should not be forced to concede greater power to GAC over ICANN’s governance 
in exchange for that needed clarity and certainty over the kind of GAC advice requiring 
deferential Board treatment. It is a “trade-off” the community should not have to make for ICANN 
accountability improvements and a timely IANA transition to be able to go forward. 

61 Third, GAC participation in the Empowered Community is controversial in the ICANN community 
and within the GAC itself. Providing the GAC an equal vote to the Supporting Organizations and 
the At Large Advisory Committee over ICANN’s governance would grant the GAC new, greatly 
enhanced authority in ICANN’s decision-making process and governance structure. While the 
“GAC carve-out” which disallows GAC from voting on board decisions taken as a result of GAC 
consensus advice, is an improvement in a narrow and specific instance, it does not address the 
underlying problem of providing national governments with a decisional role over ICANN’s 
governance. Nor would it limit the ability of GAC to participate in decisions to remove board 

                                                

9 https://www.icann.org/public-comments/bylaws-amend-gac-advice-2014-08-15-en 

https://www.icann.org/public-comments/bylaws-amend-gac-advice-2014-08-15-en
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members, reject budgets and strategic plans, decide IANA separation questions, or any of the 
other new community powers granted to the Empowered Community under this proposal. 

62 Importantly, GAC has not stated that it wants this fundamental change in its role or that it wants 
this increase in power over ICANN’s Board. On the contrary, GAC stated it could not come to 
consensus on those controversial recommendations in the CCWG proposal. Unfortunately, a 
small minority of vocal GAC representatives participating in the CCWG-Accountability 
discussions took advantage of the community’s desire for a speedy IANA transition and were 
able to hold the accountability reform process hostage in order to obtain greater power over 
ICANN’s governance than what GAC has under ICANN’s existing corporate structure. 

63 Finally, enhancing the power of governments in ICANN puts U.S. support for the transition in 
jeopardy. If the U.S. Congress or NTIA objects to this proposal, it is dead on arrival. The U.S. 
Congress and NTIA have sent a number of clear signals that governmental influence should not 
be expanded in the IANA transition process.10 By proposing to increase the influence of 
governments over ICANN as CCWG-Accountability has done, it invites rejection from precisely 
the parties who must sign-off on it and places the entire transition at risk. 

64 The CCWG-Accountability proposal includes a number of important and long over-due 
accountability reforms including improvements to ICANN’s Independent Review Process (IRP), 
Reconsideration Request process, board removal rights, and a noteworthy bylaws commitment to 
respect human rights in ICANN’s operation, among other truly laudable accountability reform 
measures. However, the long-term harm to a free and open Internet from the proposal’s shifting 
the traditional balance of power over ICANN in favor of governments and away from the 
Supporting Organizations and the private sector is a monumental mistake. 

                                                

10 At ICANN #51 in Los Angeles 2014, U.S. Secretary of Commerce Penny Pritzker stated that the 
U.S. would oppose at every turn “proposals to put governments in charge of Internet governance”. 
Also, U.S. Senator John Thune and U.S. Senator Marco Rubio, letter to Dr. Stephen Crocker, 
Chairman ICANN Board of Directors, July 31, 2014, 
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/thune-rubio-to-crocker-31jul14-en.pdf 
(emphasis added): 

“First, ICANN must prevent governments from exercising undue influence over Internet 
governance. In April we led 33 Senators in a letter to NTIA regarding the IANA transition. We 
wrote that “[r]eplacing NTIA’s role with another governmental organization would be 
disastrous and we would vigorously oppose such a plan. ICANN should reduce the chances 
of governments inappropriately inserting themselves into apolitical governance matters. 
Some ideas to accomplish this include: not permitting representatives of governments to sit 
on ICANN’s Board, limiting government participation to advisory roles, such as through the 
Government Advisory Committee (GAC), and amending ICANN’s bylaws to only allow receipt 
of GAC advice if that advice is proffered by consensus. The IANA transition should not 
provide an opportunity for governments to increase their influence.” 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/thune-rubio-to-crocker-31jul14-en.pdf
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• SSAC on 9 July 2015 

Name of WG 
Chair(s): 

Mathieu Weill, Thomas Rickert, León Sanchez 

CCWG Workspace 
URL: 

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/ 
CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability 

CCWG Mailing List: accountability-cross-community@icann.org 

Resolutions 
adopting the charter: 

Title:  

Ref # & Link:  

Section II:  Problem Statement, Goals & Objectives and Scope 

Problem Statement 

The National Telecommunications and Information Administration (NTIA) has requested 



that ICANN “convene a multistakeholder process to develop a plan to transition the U.S. 
government stewardship role” with regard to the IANA Functions and related root zone 
management.  In making its announcement, the NTIA specified that the transition 
proposal must have broad community support and meet the following principles: 

• Support and enhance the multistakeholder model 
• Maintain the security, stability, and resiliency of the Internet DNS 
• Meet the needs and expectation of the global customers and partners of the 

IANA services 
• Maintain the openness of the Internet. 

NTIA also specified that it would not accept a proposal that replaces the NTIA role with a 
government-led or an intergovernmental organization solution. 
During discussions around the transition process, the community raised the broader 
topic of the impact of the change on ICANN's accountability given its historical 
contractual relationship with the United States and NTIA. Accountability in this context is 
defined, according to the NETmundial multistakeholder statement, as the existence of 
mechanisms for independent checks and balances as well as for review and redress. 
The concerns raised during these discussions around the transition process indicate that 
the existing ICANN accountability mechanisms do not yet meet stakeholder 
expectations. Recent statements made by various stakeholders suggest that current 
accountability mechanisms need to be reviewed and, if need be, improved, amended, 
replaced, or supplemented with new mechanisms (see for instance ATRT 
recommendations) in light of the changing historic contractual relationship with the U.S. 
Government. Considering that the NTIA has stressed that it is expecting community 
consensus regarding the transition, a failure to meet stakeholder expectations with 
regards to accountability may create a situation where NTIA does not accept the IANA 
transition proposal as meeting its conditions. Thus reviewing ICANN’s accountability 
mechanisms was considered to be crucial for the transition process. 

Goals and Objectives 

The CCWG-Accountability is expected to deliver proposals that would enhance ICANN’s 
accountability towards all stakeholders. 
The term stakeholder should be considered for the CCWG-Accountability in its wider 
acceptance, for instance by relying on the definition provided by the European 
Framework for Quality Management (EFQM): a person, group or organization that has a 
direct or indirect stake or interest in the organization because it can either affect the 
organization or be affected by it. This includes but is not limited to all ICANN SOs and 
ACs. 
The goal is for the transition proposal regarding the IANA functions to be communicated 
to NTIA in a timeframe which is consistent with the expiration date of the current IANA 
Functions Contract, which is set at 30th September 2015. The CCWG-Accountability will 
therefore work as expeditiously as possible to identify those mechanisms that must be in 
place or committed to before the IANA Stewardship Transition in light of the changing 
historical contractual relationship with the U.S. Government (Work Stream 1) and those 
mechanisms for which a timeline for implementation may extend beyond the IANA 



Stewardship Transition (Work Stream 2).  
In order to facilitate evaluation and adoption of its proposals, the CCWG-Accountability is 
expected to provide a detailed description on how its proposals would provide an 
adequate level of resistance to contingencies (“stress tests”), within the scope of each 
Work Stream. 
Further, Work Stream 1 may identify issues that are important and relevant to the IANA 
stewardship transition but cannot be addressed within this time frame, in which case, 
there must be mechanisms or other guarantees that can ensure that the work would be 
completed in a timely manner as soon as possible after the transition. 

Scope 

The CCWG-Accountability will investigate accountability mechanisms regarding all of the 
functions provided by ICANN. 
In the discussions around the accountability process, the CCWG-Accountability will 
proceed with two Work Streams: 

• Work Stream 1: focused on mechanisms enhancing ICANN accountability that 
must be in place or committed to within the time frame of the IANA Stewardship 
Transition; 

• Work Stream 2: focused on addressing accountability topics for which a timeline 
for developing solutions and full implementation may extend beyond the IANA 
Stewardship Transition. 

The CCWG-Accountability will allocate issues to Work Stream 1 and Work Stream 2. 
Some issues may span both Work Streams. 
Suggested questions to be considered as part of Work Stream 1 include, but are not 
limited to:   

• What would be the impact of NTIA’s transition of the IANA Functions Contract in 
ensuring ICANN’s accountability and what potential accountability concerns could 
this cause? 

• What enhancements or reforms are required to be implemented or committed to 
before the NTIA Stewardship Transition? 

• If the implementation of enhancements or reforms are to be deferred, how can 
the community be assured they will be implemented? 

• How will these enhancements or reforms be stress-tested? 
• What enhancements or reforms must be committed to before the NTIA 

Stewardship Transition, but could be implemented after. 
• How will these enhancements or reforms be stress-tested? 
• Suggested questions to be considered as part of Work Stream 2 include, but are 

not limited to: 
• What enhancements or reforms can be addressed after the NTIA Stewardship 

Transition? 
• If there are enhancements or reforms that can be addressed after NTIA 

disengages, what new or existing processes ensure they will be addressed and 
implemented? 



• How will these enhancement or reforms be stress-tested? 
• Suggested questions to be considered as part of both Work Stream 1 and 2 

include, but are not limited to: 
• What mechanisms are needed to ensure ICANN’s accountability to the multi-

stakeholder community once NTIA has disengaged from its stewardship role? 
• What enhancements or reforms are needed to ICANN’s existing accountability 

mechanisms? 
• What new accountability reforms or mechanisms are needed? 
• If accountability enhancements and reforms are made through changes to 

ICANN’s Articles of Incorporation or By-Laws, how can the community be 
assured that those changes will be permanent, or not subject to unilateral 
amendment by the ICANN Board at a later date? 

Other topics within scope of the work of the CCWG-Accountability include, but are not 
limited to ATRT2 Recommendation 9, and more specifically 9.2. 
Link with scope of Cross Community Working Group (CWG) to Develop an IANA 
Stewardship Transition Proposal on Naming Related Functions, and other groups 
developing the IANA Stewardship Transition proposal: 
This process on Enhancing ICANN Accountability is taking place alongside a parallel 
and related process on the transition of the stewardship of the IANA functions through 
the CWG to Develop an IANA Stewardship Transition Proposal on Naming Related 
Functions (hereinafter CWG-Stewardship). The CWG-Stewardship’s scope is focused on 
the arrangements required for the continuance of IANA functions in an accountable and 
widely accepted manner after the expiry of the IANA Functions Contract. Accountability 
for the administration of the IANA functions (i.e., implementation and operational 
accountability) is not within the scope of the CCWG-Accountability as it is being dealt 
with by the CWG-Stewardship. Nevertheless, the two processes are interrelated and 
interdependent and should appropriately coordinate their work. 
Other groups’ (i.e. the numbers and protocol parameters communities, as outlined in the 
ICG Request for Proposals) proposals are intended to cover accountability issues 
related to the IANA Stewardship Transition, as well as issues already being considered 
by RIRs and IETF communities related in their respective areas in their engagement with 
ICANN. These issues are outside of scope of the CCWG-Accountability. The CCWG-
Accountability will communicate with these groups to ensure that the CCWG-
Accountability does not cover issues going beyond its scope. 

Section III:  Deliverables, Timeframes, and Reporting 

Deliverables 

In working towards its deliverables, the CCWG-Accountability will, as a first step, 
establish and adopt a high-level work plan and tentative associated schedule, which 
should be publicly available.  Both work plan and associated schedule, should take into 
account and be on activities under Work Stream 1 and Work Stream 2, and align the 
timelines for Work Stream 1 with the CWG-Stewardship and ICG timelines. In addition, 
the work plan and schedule should include time frames and methods for public 



consultation and expected date for submission of Draft Proposal(s) and Final Proposal(s) 
and revisions thereof for Work Stream 1 and 2, and should establish an expected date 
for submission of a Board Reports. In those cases where there are incompatibilities, 
these should be informed to the CWG-Stewardship and/or ICG and discuss ways to 
address the incompatibilities. 
In the course of its work the CCWG-Accountability should update and refine it work plan 
and schedule regularly, and make the amended work plan and associated schedule 
publicly available. 
The following non-exhaustive list of areas of work shall guide the working group in 
establishing a work plan. The CCWG-Accountability may add additional tasks at its sole 
discretion: 

• Review of the guidelines given in this charter 
• A definition/description of what differentiates a Work Stream 1 issue from a Work 

Stream 2 issue 
• Identify which issues to go into Work Stream 1 and which issue to go into Work 

Stream 2 
• Provide timeline of key dates and target date of proposal(s) for each Work 

Stream 
• Review of existing accountability mechanisms, including a review of their 

efficiency based on prior work such as ATRT reviews and proposals for changes, 
enhancements, and additional mechanisms 

• Identification of contingencies to be considered in the stress tests 
• Analysis of core issues based on the current situation analysis, in relation to the 

CCWG-Accountability’s goal and the IANA Stewardship Transition 
• Identification of priorities to focus work on such issues with highest potential to 

enhance ICANN’s accountability 
• Review and analyze statements, responses and questions provided by the U.S. 

Department of Commerce 
• Review of possible solutions for each Work Stream including stress tests against 

identified contingencies. The CCWG-Accountability should consider the following 
methodology for stress tests 

o Analysis of potential weaknesses and risks 
o Analysis existing remedies and their robustness 
o Definition of additional remedies or modification of existing remedies 
o Description how the proposed solutions would mitigate the risk of 

contingencies or protect the organization against such contingencies 
o CCWG-Accountability must structure its work to ensure that stress tests 

can be (i) designed (ii) carried out and (iii) its results being analyzed 
timely before the transition. 

Examples of individual items to be looked at may include: 

• Affirmation of Commitments (see 
https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-
en) 

• Expert Panel (ASEP) as one basis for its discussions 
• 2013 Report of the Accountability & Transparency Review Team (see 

https://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-



en.pdf) 
• Operation and Viability of current Reconsiderations process 
• Operation and Viability of the CEP (cooperative engagement process) within the 

Independent Review 
• Independent Review Process (IRP) criteria 
• Possible solutions including 
• Input received in relation to solutions as part of earlier public comment periods 

(see https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-solutions-25aug14-
en.pdf) 

• Input received in CCWG-Accountability comment periods 

Reporting 

The co-chairs of the CCWG-Accountability will brief the chartering organizations on a 
regular basis as well as their representatives on the ICG (particularly in relation to Work 
Stream 1). 

Section IV:  Membership, Staffing and Organization 

Membership Criteria 

Membership in the CCWG-Accountability, and in sub-working groups should these be 
created, is open to members appointed by the chartering organizations. To facilitate 
scheduling meetings and to minimize workloads for individual members, it is highly 
recommended that individual members participate in only one sub-working group, should 
sub-working groups be created. Each of the chartering organizations shall appoint a 
minimum of 2 and a maximum of 5 members to the working group in accordance with 
their own rules and procedures. Best efforts should be made to ensure that individual 
members: 

• Have sufficient expertise to participate in the applicable subject matter (see for 
example https://www.icann.org/resources/pages/enhancing-accountability-faqs-
2014-08-22-en#12 for areas identified for expertise); 

• Commit to actively participate in the activities of the CCWG-Accountability on an 
ongoing and long-term basis; and 

• Where appropriate, solicit and communicate the views and concerns of 
individuals in the organization that appoints them. 

In appointing their members, the chartering organizations should note that the CCWG-
Accountability’s decision-making methodologies require that CCWG-Accountability 
members act by consensus, and that polling will only be used in rare instances and with 
the recognition that such polls do not constitute votes.   
Chartering organizations are encouraged to use open and inclusive processes when 
selecting their members for this CCWG-Accountability. Best efforts should also be made 
to ensure that the CCWG-Accountability and any sub-working groups, if created, have 
representation from each of ICANN’s five regions. 



In addition, the CCWG-Accountability will be open to any interested person as a 
participant. Participants may be from a chartering organization, from a stakeholder group 
not represented in the CCWG-Accountability, or may be self-appointed. Participants will 
be able to actively participate in and attend all CCWG-Accountability meetings, work 
groups and sub-work groups. However, should there be a need for a consensus call or 
decision, such consensus call or decision will be limited to CCWG-Accountability 
members appointed by the chartering organizations.  
All members and participants will be listed on the CCWG-Accountability’s Wiki. The 
mailing list of CCWG-Accountability will be publicly archived. All members and 
participants in this process are required to submit a Statement of Interest (SOI) following 
the procedures of their chartering organization or, where that is not applicable the GNSO 
procedures may be followed or alternatively a statement should be provided which at a 
minimum should include name, whether the participant is representing a certain 
organization or company as part of his/her participation in this effort, areas of specific 
interest in relation to this effort, material relationship with other parties affected by 
ICANN and primary country of residence. 
Volunteer co-chairs appointed by the chartering organizations, should a chartering 
organization decide to appoint a co-chair to the CCWG-Accountability, will preside over 
CCWG-Accountability deliberations and ensure that the process is bottom-up, 
consensus-based and has balanced multistakeholder participation. ICANN is expected 
to provide day-to-day project administration and secretariat support and, upon request of 
the CCWG-Accountability co-chairs, professional project facilitators or expert assistance. 
In addition to the working relationship between groups developing the IANA Stewardship 
Transition proposal which is detailed in a subsequent section, the CCWG-Accountability 
will include a liaison from the ICANN Board, who would be an active member of the 
CCWG-Accountability, bringing the voice of the Board and Board experience to activities 
and deliberations. The CCWG-Accountability will also include an ICANN Staff 
representative to provide input into the deliberations and who is able to participate in this 
effort in the same way as other members of the CCWG-Accountability. Should there be a 
need for any consensus call(s), neither the Board liaison nor the Staff representative 
would participate in such a consensus call. 

Group Formation, Dependencies and Dissolution 

Each of the chartering organizations shall appoint members to the CCWG-Accountability 
in accordance with their own rules and procedures. 

Working Relationship With the ICG, the CWG, and Other Groups Developing the 
IANA Stewardship Transition Proposal 

The co-chairs of the CCWG-Accountability will discuss and determine, along with 
representatives of the ICG, the CWG-Stewardship, and other groups developing the 
IANA Stewardship proposal, the most appropriate method of sharing information and 
communicating progress and outcomes, particularly in relation to Work Stream 1. This 
could, for example, be done through regular Chairs calls. In particular, the co-chairs will 
agree the method by which the final Work Stream 1 deliverable of the CCWG-



Accountability, the “Enhanced ICANN Accountability Related to the IANA Stewardship 
Transition Proposal” will be provided from the CCWG-Accountability to the ICG and 
CWG-Stewardship. The delivery of this Work Stream 1 Proposal is expected to occur 
following approval of the ICANN Board as outlined in Section V of this charter (see also 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-10-16-en#2.d). 

Expert Advisors 

In addition to input from the community, the CCWG-Accountability is expected to solicit 
and consider the input from the up to seven Advisors selected by the Public Experts 
Group (PEG) to provide independent advice, research and identify best practices, at an 
early stage of its deliberations. In addition to input that is specifically solicited by the 
CCWG-Accountability, the CCWG-Accountability is also expected to give due 
consideration to any additional advice or input that the Advisors provide as part of the 
CCWG-Accountability deliberations. The Advisors are expected to contribute to the 
dialogue similar to other CCWG-Accountability participants. However, should there be a 
need for any consensus call(s), the Advisors would not participate in such a call. 
In addition to the advisors selected by the PEG, the CCWG-Accountability may also 
identify additional advisors or experts to contribute to its deliberations in a similar manner 
as the Advisors selected by the PEG. Should additional costs be involved in obtaining 
input from additional advisors or experts, prior approval must be obtained from ICANN. 
Such a request for approval should at a minimum include the rationale for selecting 
additional advisors or experts as well as expected costs.   
The CCWG-Accountability should integrate one Accountability and Transparency Review 
Team (ATRT) past participant to bring perspective and avoid duplication of work. Should 
there be a need for any consensus call(s), the ATRT Expert would not participate in such 
a consensus call (unless the ATRT Expert is also selected as a member by one of the 
chartering organizations). 

Staffing and Resources 

The ICANN Staff assigned to the CCWG-Accountability will fully support the work of the 
CCWG-Accountability as requested by the co-chairs, including meeting support, 
document drafting, editing and distribution and other substantive contributions when 
deemed appropriate by the CCWG-Accountability. ICANN will provide access to relevant 
experts and professional facilitators as requested by the CCWG-Accountability Chairs. 
ICANN staff, in a coordinated effort with the CCWG-Accountability, will also ensure that 
there is adequate outreach to ensure that the global multistakeholder community is 
aware of and encouraged to participate in the work of the CCWG-Accountability. 

Staff assignments to the Working Group: ICANN will provide sufficient staff support to 
support the activities of the CCWG-Accountability. 
The CCWG-Accountability is encouraged to identify any additional resources beyond the 
staff assigned to the group it may need at the earliest opportunity to ensure that such 
resources can be identified and planned for. 



Section V:  Rules of Engagement 

DECISION-MAKING METHODOLOGIES 

In developing its Proposal(s), work plan and any other reports, the CCWG-Accountability 
shall seek to act by consensus. Consensus calls should always make best efforts to 
involve all members (the CCWG-Accountability or sub-working group). The Chair(s) shall 
be responsible for designating each position as having one of the following designations: 

a) Full Consensus - a position where no minority disagrees; identified by an 
absence of objection 

b) Consensus – a position where a small minority disagrees, but most agree 
In the absence of Full Consensus, the Chair(s) should allow for the submission of 
minority viewpoint(s) and these, along with the consensus view, shall be included in the 
report. 
In a rare case, the chair(s) may decide that the use of a poll is reasonable to assess the 
level of support for a recommendation. However, care should be taken in using polls that 
they do not become votes, as there are often disagreements about the meanings of the 
poll questions or of the poll results. 
Any member who disagrees with the consensus-level designation made by the Chair(s), 
or believes that his/her contributions are being systematically ignored or discounted 
should first discuss the circumstances with the relevant sub-group chair or the CCWG-
Accountability co-chairs. In the event that the matter cannot be resolved satisfactorily, 
the group member should request an opportunity to discuss the situation with the Chairs 
of the chartering organizations or their designated representatives.   
SO and AC support for the Draft Proposal(s) 
Following submission of the Draft Proposal(s), each of the chartering organizations shall, 
in accordance with their own rules and procedures, review and discuss the Draft 
Proposal(s) and decide whether to adopt the recommendations contained in it. The 
chairs of the chartering organizations shall notify the co-chairs of the WG of the result of 
the deliberations as soon as feasible. 
Supplemental Draft Proposal 
In the event that one or more of the participating SO’s or AC’s do(es) not adopt one or 
more of the recommendation(s) contained in the Draft Proposal(s), the Co-Chairs of the 
CCWG-Accountability shall be notified accordingly. This notification shall include at a 
minimum the reasons for the lack of support and a suggested alternative that would be 
acceptable, if any. The CCWG-Accountability may, at its discretion, reconsider, post for 
public comments and/or submit to the chartering organizations a Supplemental Draft 
Proposal, which takes into accounting the concerns raised. 
Following submission of the Supplemental Draft Proposal, the chartering organizations 
shall discuss and decide in accordance with its own rules and procedures whether to 
adopt the recommendations contained in the Supplemental Draft Proposal. The Chairs 
of the chartering organizations shall notify the Co-Chairs of the CCWG-Accountability of 



the result of the deliberations as soon as feasible. 
Submission Board Report 
After receiving the notifications from all chartering organizations as described above, the 
Co-Chairs of the CCWG-Accountability shall, within 10 working days after receiving the 
last notification, submit to the Chair of the ICANN Board of Directors and Chairs of all the 
chartering organizations the CCWG-Accountability Board Report, which shall include at 
a minimum: 

a) The (Supplemental) Proposal as adopted by the CCWG-Accountability; and 
b) The notifications of the decisions from the chartering organizations 
c) Documentation of the process that was followed, including, but not limited to 

documenting the process of building consensus within the CCWG-Accountability 
and public consultations. 

In the event one or more of the chartering organizations do(es) not support (parts of) the 
(Supplemental) Proposal(s), the Board Report shall also clearly indicate the part(s) of the 
(Supplemental) Final Proposal(s) which are fully supported and the parts which not, and 
which of the chartering organizations dissents, to the extent this is feasible.   
Board consideration and interaction with CCWG-Accountability and chartering 
organizations 
It is assumed that after submission of the Board Report, the ICANN Board of Directors 
will consider the Proposal(s) contained in this Report in accordance with the  process 
outlined in its resolution of 16 October 2014 (see https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2014-10-16-en#2.d): 
Resolved (2014.10.16.17), the Board commits to following the following principles when 
considering the Cross Community Working Group Recommendations on Enhancing 
ICANN Accountability and Governance: 

1. These principles apply to consensus-based recommendations from the Cross 
Community Working Group on Enhancing ICANN Accountability and 
Governance. 

2. If the Board believes it is not in the global public interest to implement a 
recommendation from the Cross Community Working Group on Enhancing 
ICANN Accountability and Governance (CCWG Recommendation), it must 
initiate a dialogue with the CCWG. A determination that it is not in the global 
public interest to implement a CCWG Recommendation requires a 2/3 majority of 
the Board. 

3. The Board must provide detailed rationale to accompany the initiation of 
dialogue. The Board shall agree with the CCWG the method (e.g., by 
teleconference, email or otherwise) by which the dialogue will occur. The 
discussions shall be held in good faith and in a timely and efficient manner, to 
find a mutually acceptable solution. 

4. The CCWG will have an opportunity to address the Board's concerns and report 
back to the Board on further deliberations regarding the Board's concerns. The 
CCWG shall discuss the Board's concerns within 30 days of the Board's initiation 
of the dialogue. 

5. If a recommendation is modified through the CCWG, it is returned back to the 
Board for further consideration. The CCWG is to provide detailed rationale on 



how the modification addresses the concerns raised by the Board. 
6. If, after modification, the Board still believes the CCWG Recommendation is not 

in the global public interest to implement the CCWG Recommendation, the Board 
may send the item back to the CCWG for further consideration, again requiring a 
2/3 vote of the Board for that action. Detailed rationale for the Board's action is 
again required. In the event the Board determines not to accept a modification, 
then the Board shall not be entitled to set a solution on the issue addressed by 
the recommendation until such time as CCWG and the Board reach agreement. 

Before submitting a modified recommendation to the ICANN Board of Directors, as 
envisioned under 5. of the Board resolution, the CCWG-Accountability will submit a Draft 
Supplemental Board Report to the chartering organizations containing: 

a) The modified recommendations, and associated detailed rationale, 
b) The Board decision, and associated detailed rationale 
c) The recommendation as contained in the Board Report 

Following submission of the Draft Supplemental Board Report, the chartering 
organizations shall discuss and decide in accordance with their own rules and 
procedures whether to adopt the modified recommendations contained in the report. The 
Chairs of the chartering organizations shall notify the co-chairs of the CCWG-
Accountability of the result of the deliberations as soon as feasible. 
After receiving the notifications from all chartering organizations, the co-Chairs of the 
CCWG-Accountability shall, within 10 working days after receiving the last notification, 
submit to the Chair of the ICANN Board of Directors and Chairs of all the chartering 
organizations the CCWG-Accountability Supplemental Board Report, which shall include 
at a minimum: 

a) The modified recommendations, and associated detailed rationale. 
b) The notifications of the decisions from the chartering organizations. 
c) Documentation of the process that was followed, including, but not limited to 

documenting the process of building consensus within the CCWG-Accountability 
and consultations with the chartering organizations. 

If, in accordance with 6., the Board determines not to accept a modified 
recommendation, the CCWG-Accountability shall follow the procedure regarding the 
Supplemental Board Report, as just described, to reach agreement with the Board. 

MODIFICATION OF THE CHARTER 

In the event this charter does not provide guidance and/or the impact of the charter is 
unreasonable for conducting the business of the CCWG-Accountability, the co-chairs 
have the authority to determine the proper actions.  Such action may, for example, 
consist of a modification to the Charter in order to address the omission or its 
unreasonable impact, in which case the Co-Chairs may propose such modification to the 
chartering organizations. A modification shall only be effective after adoption of the 
amended Charter by all chartering organizations, in accordance with their own rules and 
procedures. 



PROBLEM/ISSUE ESCALATION & RESOLUTION PROCESSES 

All participants are expected to abide by the ICANN Expected Standards of Behavior. 
The co-chairs are empowered to restrict the participation of someone who seriously 
disrupts the working group. Generally, the participant should first be warned privately, 
and then warned publicly before such a restriction is put into place; in extreme 
circumstances, this requirement may be bypassed. This restriction is subject to the right 
of appeal as outlined above. 
In the event that no consensus is reached by the CCWG-Accountability, the co-chairs of 
the CCWG-Accountability will submit a Report to the chartering organizations. In this 
Report the co-chairs shall document the issues that are considered contentious, the 
process that was followed and will include suggestions to mitigate prevention of 
consensus. If, after implementation of the mitigating measures consensus can still not be 
reached, co-chairs shall prepare a Final Report documenting the processes followed, 
including requesting suggestions for mitigating the issues that are preventing consensus 
from the chartering organizations. The Final Report will be submitted to the ICANN 
Board and the chartering organizations requesting closure of the CCWG-Accountability 
by the chartering organizations. 

CLOSURE & WORKING GROUP SELF-ASSESSMENT 

The CCWG-Accountability will consult with their chartering organizations to determine 
when it can consider its work completed. The CCWG-Accountability and any sub-
working groups shall be dissolved upon receipt of the notification of the Chairs of the 
chartering organizations or their designated representatives. 
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Appendix C – Background & 
Methodology 

This section includes an overview of the Enhancing ICANN Accountability process, and its 
foundation in the IANA Stewardship Transition. 

 

Background On The IANA Stewardship Transition 

1 On 14 March 2014 the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) 
announced its intent to transition its stewardship of the Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA) functions and related root zone management to the global multistakeholder community. 
NTIA asked ICANN to convene a multistakeholder process to develop a proposal for the 
transition.  

2 In making its announcement, NTIA specified that the transition proposal must have broad 
community support and meet the following principles: 

 Support and enhance the multistakeholder model; 

 Maintain the security, stability, and resiliency of the Internet DNS; 

 Meet the needs and expectation of the global customers and partners of the IANA services; 

 Maintain the openness of the Internet. 
 

3 NTIA also specified that it would not accept a proposal that replaces the NTIA role with a 
government-led or an intergovernmental organization solution. 

4 The IANA Stewardship Transition Coordination Group (ICG) was formed in July 2014 to 
assemble and deliver through the ICANN Board to NTIA a transition proposal consistent with the 
key principles outlined in the NTIA announcement. The ICG is made up of 30 individuals 
representing 13 communities of both direct and indirect stakeholders of the IANA functions.  
Direct stakeholders are "direct customers" of the IANA functions, e.g. top-level domain registry 
operators, while indirect stakeholders are all those who benefit from performance of the IANA 
functions, e.g., businesses and end users. 

5 In September 2014, the ICG published a Request for Proposals to the three communities. The 
three operational communities with direct operational or service relationships with the IANA 
functions i.e. Domain Names, Number Resources and Protocol Parameters were asked to 
provide a formal response to the ICG regarding its community’s use of the IANA functions, its 
existing, pre-transition arrangements, proposed post-transition oversight and accountability 
arrangements, and any anticipated transition implications. 

6 Each of the three operational communities formed working groups to develop a proposal: 

 Domain Names: Cross Community Working Group to Develop an IANA Stewardship 
Transition Proposal on Naming Related Functions (CWG-Stewardship) 

 Number Resources: Consolidated Regional Internet Registries IANA Stewardship Proposal 

Team (CRISP Team); and 



Appendix C – Background & Methodology 

 

23 February 2016  2 

 Protocol Parameters: IANAPLAN Working Group (IANAPLAN WG) 

 

7 In January 2015, the ICG received a proposal from the Protocol Parameters community and a 
proposal from the Numbering Resources community; the Domain Names community finalized its 
proposal for the ICG in June 2015. 

8 Following submissions from the three communities, the ICG assessed the respective outputs 
and assembling a complete proposal for the transition. Following a 30-day public comment 
period that ended on September 8 2015, the ICG received more than 150 comments from a 
wide variety of stakeholders all over the world. The majority of the comments expressed support 
for the proposal. In some cases that support was qualified by suggestions, questions, and 
criticism that the ICG is working hard to synthesize and address as appropriate.  

9 Following discussions at ICANN54 in Dublin in October 2015, the ICG announced that it 
finalized the IANA Stewardship Transition Proposal, with one exception of the conditionality 
between the CWG-Stewardship portion of the proposal and the ICANN-level accountability 
mechanisms currently under development in the CCWG-Accountability. Before sending this 
proposal to the NTIA via the ICANN Board, the ICG will secure confirmation from the CWG-
Stewardship that its accountability requirements have been met.  
 

Introduction To The Enhancing ICANN Accountability Process 

10 As initial discussions of the IANA Stewardship Transition were taking place, the ICANN 
community raised the broader topic of the impact of the transition on ICANN's current 
accountability mechanisms. From this dialogue, the Enhancing ICANN Accountability process 
was developed to propose reforms that would see ICANN realize a level of accountability to the 
global multistakeholder community that is satisfactory in the absence of its historical contractual 
relationship with the U.S. Government. This contractual relationship has been perceived as a 
backstop with regard to ICANN’s organization-wide accountability since 1998. 

11 Informed by community discussions held in March 2014 at ICANN's public meeting in Singapore, 
ICANN published a proposed process on Enhancing ICANN Accountability, with an opportunity 
for public dialogue and community feedback from 6 May – 27 June 2014, in addition to the 
comments received during the dedicated Enhancing ICANN Accountability session held on 26 
June 2014 at the ICANN 50 meeting in London. The comments related to the development of 
the process were considered in the refinement of the second iteration of the process published 
on 14 August 2014. In response to community requests for additional time to review proposals 
and post questions and comments, ICANN provided an additional 21-day comment period from 
6-27 September 2014. 

12 The final Revised Enhancing ICANN Accountability: Process and Next Steps includes 
considering how ICANN's broader accountability mechanisms should be strengthened in light of 
the transition, including a review of existing accountability mechanisms such as those within the 
ICANN Bylaws and the Affirmation of Commitments. 
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Formation of the CCWG-Accountability 

13 Following public comment periods and discussions on accountability, the Cross Community 
Working Group on Enhancing ICANN Accountability (CCWG-Accountability) was convened, 
designed and approved by a Drafting Team composed of five ICANN community groups. Further 
information, including document drafts and meeting transcripts of the Drafting Team that 
developed the CCWG-Accountability Charter (see Appendix B), is available on the CCWG-
Accountability Wiki site.   

14 The CCWG-Accountability Charter was circulated for adoption on 3 November. Since then, the 
following organizations have adopted the Charter: 

 Generic Names Supporting Organization (GNSO) on 13 November 2014 

 At-Large Advisory Committee (ALAC) on 18 November 2014 

 Country Code Names Supporting Organization (ccNSO) on 20 November 2014 

 Governmental Advisory Committee (GAC) on 8 December 2014 

 Address Supporting Organization (ASO) on 9 December 2014 

 Security and Stability Advisory Committee (SSAC) on 6 July 2015 
 

Composition of the CCWG-Accountability 

The CCWG-Accountability consists of 201 people, organized as 28 members, appointed by and 
accountable to the CCWG-Accountability chartering organizations, 173 participants, who participate 
as individuals, and 109 mailing list observers. Each of the Chartering Organizations may appoint a 
minimum of 2 and a maximum of 5 members to the working group in accordance with their own rules 
and procedures. 
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15 THE CCWG-ACCOUNTABILITY ALSO INCLUDES: 

 1 ICANN Board liaison who brings the voice of the Board and Board experience to activities 
and deliberations; 

 1 ICANN staff representative who provides input into the deliberations; 

 1 former ATRT member who serves as a liaison and brings perspective and ensures that 
there is no duplication of work; 

 ICG members who participate in the CCWG-Accountability, including 2 who serve as liaisons 
between the two groups. 

16 Seven Advisors have also been appointed by a Public Experts Group (PEG) to contribute 
research and advice, and to bring perspectives on global best practices to enrich the CCWG-
Accountability discussion, all while engaging with a broader network of accountability experts 
from around the world. 

17 The CCWG-Accountability is open to all: anyone interested in the work of the CCWG-
Accountability can join as a participant or observer. Participants may be from a chartering 
organization, from a stakeholder group or organization not represented in the CCWG-
Accountability or currently active within ICANN, or self-appointed. For those who are merely 
interested to monitor the CCWG-Accountability conversations, there is the possibility to sign up 
as a mailing list "observer" which offers read-only access to the mailing list. 

18 The group first met in December 2014 and has held weekly meetings since. It operates in a 
transparent environment: its mailing-lists discussions, meeting archives, drafts and 
correspondence are documented on a public wiki space. 
 
 

19 Work Streams 

20 Per the CCWG-Accountability Charter, the work of the CCWG-Accountability would proceed in 
two Work Streams defined as follows: 

 Work Stream 1: focused on mechanisms enhancing ICANN accountability that must be in 
place or committed to within the time frame of the IANA Stewardship Transition 

 Work Stream 2: focused on addressing accountability topics for which a timeline for 

developing solutions and full implementation may extend beyond the IANA Stewardship 
Transition 
 

Methodology 

21 This section describes the methodology through which the CCWG-Accountability developed and 
completed the Work Stream 1 proposal. 
 
 

22 Defining Requirements for Work Stream 1 

23 The primary goal of the CCWG-Accountability is to deliver proposals that would enhance 
ICANN’s accountability towards all stakeholders. The first step in achieving this goal was to 
understand and describe the status quo. To do this efficiently, the CCWG-Accountability 
established four initial Work Areas: 

https://community.icann.org/x/ogDxAg


Appendix C – Background & Methodology 

 

23 February 2016  5 

 Work Area 1: Existing Accountability Mechanisms (including the Affirmation of 

Commitments reviews on accountability) 

 Work Area 2: Review Input from Public Comment and Categorize Items into Work Streams 

1 & 2 (Work Stream 1 & Work Stream 2) 

 Work Area 3: Review Issues Identified by CWG-Stewardship 

 Work Area 4: Identify Contingencies (especially in relation to Work Stream 1) 

24 The four areas were populated with volunteer CCWG-Accountability members and participants 
who had dedicated mailing lists and wiki spaces to advance their work. 
 
 

25 Work Area 1: Inventory of Existing Accountability Mechanisms 

26 One of the first deliverables within the CCWG-Accountability was an inventory of existing 
accountability mechanisms on 15 December 2014, delivered just one week after the CCWG-
Accountability first met. The inventory was the starting point of CCWG-Accountability’s 
discussions, about which ICANN accountability mechanisms should be enhanced to address the 
risks the group had identified, and where gaps would remain and the group would need to 
develop new mechanisms to mitigate against those risks. 
 
 

27 Work Area 2: Assessment of Comments to Date 

28 Another area of initial CCWG-Accountability work focused on a review of the collection of 
comments received during the development of the Enhancing ICANN Accountability process 
and assessed whether they were issues to address as part of Work Stream 1 or Work Stream 2. 
The group categorized the comments based on the following rationale: 

 Work Stream 1 is designated for accountability enhancement mechanisms that must be in 
place or committed to, before IANA transition occurs. 

 Work Stream 1 mechanisms are those that, when in place or committed to, would provide 
the community with confidence that any accountability mechanism that would further 
enhance ICANN's accountability would be implemented if it had consensus support from the 
community, even if it were to encounter ICANN management resistance or if it were against 
the interest of ICANN as a corporate entity. 

 All other consensus items could be in Work Stream 2, provided the mechanisms in Work 
Stream 1 are adequate to force implementation of Work Stream 2 items despite resistance 
from ICANN management and Board. 

29 In addition to categorizing the comments, the ATRT Expert reviewed the comments and noted, 
where relevant, a reference to ATRT recommendations. Work Area 2 was complete as of 15 
January 2015.  
 
 

30 Work Area 3: Interrelation with the CWG-Stewardship Work 

31 The CCWG-Accountability also reviewed the accountability elements identified by the CWG-
Stewardship. In light of the clear linkage between the works of the two groups, the CWG-
Stewardship and CCWG-Accountability Co-Chairs agreed that it would be valuable for the 
CWG-Stewardship to provide the CCWG-Accountability with a list of issues it identified during its 
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deliberations where the work of both groups may overlap. A robust collaboration was built 
between the two groups including leadership coordination call and exchange of letters.  

32 In January 2015, the CCWG-Accountability extensively discussed the CWG-Stewardship list of 
issues, offered input and indicated that these avenues of work would be one of the focuses of 
CCWG-Accountability attention. 

33 While the work was completed in March 2015, the collaboration was maintained throughout the 
end of their respective mandates. 
 
 

34 Work Area 4: Stress Test and Contingencies Work Party 

35 A final area of focus was on the identification the main stress tests and contingencies that the 
CCWG-Accountability would use to test the proposed mechanisms and solutions, once 
elaborated. 

36 The goal of this group was to identify the main contingencies that CCWG-Accountability should 
use to test proposed mechanisms and solutions once they are elaborated.  The group defined 
contingencies as consisting of: 

 An event (threat) to the IANA Functions Contract; 

 Its consequence, such as creating significant interference with existing policy or the policy 
development processes; and 

 What contingency plan, if any, is known to exist. 

37 21 broad scenarios were initially identified, including for example, the impact of financial crisis in 
the domain name industry, capture by one or more stakeholders, and termination of the 
Affirmation of Commitments.  A full list is available from the Work Area 4 webpage. 

38 The group also received inputs from the ICANN Board Risk Committee on enterprise-wide risks 
identified within ICANN, as an input to its work. Furthermore, details of strategic risks that 
ICANN may face are identified in "ICANN Strategic Plan for fiscal years 2016-2020". 

39 This work continues through the Stress Tests Work Party (ST-WP): During the Istanbul 

Meeting of the CCWG, bundled the stress testing into 5 Categories Financial Crisis or 
Insolvency, Failure to meet Operational Obligations, Legal / Legislative Actions, Failure in 
Accountability and Failure in Accountability to External Stakeholders) ;  Post Istanbul, the ST-
WP continued with regular review of the existing Stress Tests and continued with its 
identification of stress tests and their application. In reviewing the first public comment, there 
were an additional nine stress tests identified and included in the 2nd draft for public comment. 
Section 10 of this proposal details the ‘to date’ and ongoing work of the Stress Test Work Party.  
 
 

40 Restructuring into Work Parties 

41 The Frankfurt face-to-face meeting on 19-20 January 2015 was a key turning point for the 
CCWG-Accountability: the group moved from an assessment phase into a development phase. 
As part of this development phase, the CCWG-Accountability mapped out Work Stream 1 
requirements leading to a restructure of the group into Work Parties.  

42 Work Party 1 and Work Party 2 were formed following the Frankfurt meeting in January 2015: 

 Work Party 1: Community Empowerment (WP1) was formed to consider proposed is 
considering powers for the community to hold ICANN to account, and to develop a 
consensus on the most appropriate mechanisms to allow the community to exercise these 
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powers. WP1 will set out the necessary changes that would be required (e.g. Bylaws 
changes) to deliver these. Powers and mechanisms were defined as follows: 

o Powers are actions the community should be able to take to maintain and improve 
ICANN’s accountability; 

o Mechanisms are the structures or processes by which the community exercises its 
powers. 

 Work Party 2: Review and Redress (WP2) was tasked with considering enhancements to 
existing accountability mechanisms and the creation of new accountability mechanisms to 
allow for review and redress for those affected by ICANN's failure to carry out its mission 
statement, and to hold ICANN accountable for carrying out its mission in compliance with 
agreed-upon standards. Work Party 2 articulated the following principles to guide its work: 

o Ensure that ICANN actions relate to issues that are within its stated mission and 
require ICANN to act consistent with clearly articulated principles; 

o Ensure that the ICANN Board can be held to its Bylaws; 

o Ensure that ICANN carries out its mission consistent with a binding statement of 
values/principles; 

o Prevent scope/mission creep through bylaws changes, policy, policy implementation, 
contracts and/or other mechanisms. 

43 Work Party 3 Emerging Issues (WP3) was formed in July 2015 and tasked with reviewing the 
feedback received in the first public comment period (May-June 2015) with regards to issues 
flagged by the community as not being already addressed by the discussions and the draft 
proposal published by the CCWG-Accountability. Three topics were identified as emerging from 
feedback after the first public comment period: 

 Enhancement of SO/AC accountability as the first draft document was perceived to be 
centered in Board accountability only. 

 Enhancement of Staff accountability so that the mechanisms being discussed might also be 

applicable to Staff’s action or inaction. 

 Enhancement of diversity within ICANN and especially with regards to that of the newly 
created bodies being proposed. 

44 Work Party 4 Human Rights (WP4) was created in August 2015 following extensive discussions 
within the CCWG-Accountability on inclusion of a potential Human Rights commitment into 
ICANN’s Mission and Bylaws.  

45 Work Party – IRP Implementation Oversight Team (WP-IOT) began its activities in January 
2016. The Team responsible for reviewing the outcome produced by the legal counsel on IRP 
and to report back to the CCWG-Accountability. Its activities will be maintained as the group 
moves to Work Stream 2. It is composed of CCWG-Accountability experts in the field as well as 
representatives from the CCWG-Accountability’s legal counsel and ICANN.  

46 In addition, a Stress Test 18 Work Party (ST18-WP) was convened in November 2015 to draft 
consensus text on a proposed Bylaw to address Stress Test 18 (regarding the ICANN Board’s 
consideration of advice from the Government Advisory Committee (GAC)). See Annex 11 – 
Board Obligations with regards to Governmental Advisory Committee Advice (Stress Test 18) for 
more information.  
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47 All Work Parties operated in a transparent environment, conducting their work on publicly 
archived mailing lists, on recorded calls and documenting progress and drafts on a public wiki. 
Conclusions reached by Work Parties were confirmed by the full CCWG-Accountability. 

 

48 Building Blocks 

49 In February 2015, the CCWG-Accountability identified four building blocks that would form the 
accountability mechanisms required to improve accountability. 

 

50 Drawing a state analogy: 

 Empowered community refers to the powers that allow the community i.e. the people to take 
action should ICANN breach the principles. 

 Principles form the Mission, Commitments and Core Values of the organization i.e. the 
Constitution. 

 ICANN Board represents the executive entity the community may act against, as 
appropriate. 

 Independent Review Mechanisms, i.e. the judiciary, confers the power to review and provide 
redress, as needed. 

51 The accountability framework was compared to a cookbook populated with recipes for which the 
CCWG-Accountability would need to identify ingredients. A distinction was made between 
triggered actions i.e. triggered by the community and non-triggered i.e. part of a normal ICANN 
processes. The CCWG-Accountability developed a set of criteria to frame discussions. 

52 From its building blocks, the CCWG-Accountability defined requirements that it established as a 
roadmap to follow during its discussions. The 12 recommendations embody the requirements.  
 

Legal Advice 

53 The CCWG-Accountability engaged two law firms to receive expertise on feasibility of its 
proposed frameworks and mechanisms, Adler & Colvin and Sidley Austin LLP. The legal advice 
was key to the CCWG-Accountability in formulating its recommendations. 

54 The CCWG-Accountability Legal Subteam's rules of engagement and working methodologies 
are described in Appendix C. 

55 After a successful first phase lead by the Legal Subteam, and in response to the need for 
increased agility in the interaction between the external lawyers and the working parties, it was 
decided that the Legal Subteam should be dissolved in order to provide a more agile and direct 
interaction with the independent counsel. Rules of engagement changed: the Co-Chairs are in 
charge of certifying the assignments for the lawyers, but the rest of the general procedural rules 
stand and all interactions with counsel continue to be recorded on the public wiki.  

Definitions & Scoping 

56 The CCWG-Accountability scoped out and elaborated a problem statement along with 
definitions to help refine its understanding of the task it was entrusted with. The group 
endeavored to produce a definition of what accountability is, listed transparency, consultation, 
review mechanisms and redress mechanisms as criteria of accountability mechanisms.  

https://community.icann.org/x/ogDxAg
https://community.icann.org/x/OiQnAw


Appendix C – Background & Methodology 

 

23 February 2016  9 

57 As a general concept, the group proposed that accountability encompassed processes whereby 
an actor answers to others for the effects on them of its actions and omissions. For the CCWG-
Accountability, then, accountability involves the processes whereby ICANN answers to its 
stakeholders for the impacts on those stakeholders of ICANN's decisions, policies and 
programs. 

58 The group proposed that accountability is comprised four dimensions:  

1) Transparency means that an actor (ICANN) is answerable to its stakeholders by being 
open and visible to them.  

2) Consultation means that the actor (ICANN) continually takes input from and explains its 

positions to the stakeholders.  

3) Review means that the actor's actions, policies and programs are subject to outside 

monitoring and evaluation.  

4) Redress means that the accountable actor makes compensations for any harms of its 
actions and omissions, for example, by means of policy changes, institutional reforms, 
resignations, financial reparations, etc. 

59 Independence and checks and balances were identified as two key qualities of any 
accountability mechanism. The group defined "checks and balances mechanisms" as a series of 
mechanisms put in place to adequately address the concerns from the various interested parties 
in the discussion and decision process, as well as to ensure that the decision is made in the 
interest of all stakeholders. The group investigated two different non-exclusive views in order to 
assess independence: independence of persons participating in the decision process, and 
independence of a specific accountability mechanism with regards to other mechanisms. 

60 The group flagged to whom should ICANN be accountable as an important component, and 
assembled a list of stakeholders which distinguished between affected parties and parties 
affecting ICANN.  The following principles were agreed to guide the activities of the CCWG-
Accountability: 

 ICANN accountability requires that it comply with its own rules and processes (part of “due 
process”, as a quality of fairness and justice); 

 ICANN accountability requires compliance with applicable legislation, in jurisdictions where it 
operates; 

 ICANN should be accountable to achieving certain levels of performance as well as security; 

 ICANN should be accountable to ensure that its decisions are for the benefit of the public, 
not just in the interests of a particular set of stakeholders or ICANN the organization. 
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Appendix D – Engagement and 
Participation Summaries: Documenting 
Public Consultations 

1 Throughout the development of its Work Stream 1 Recommendations, the CCWG-Accountability 
has sought feedback, confirmations and input from the Internet’s global multistakeholder 
community. The channels through which consultation was conducted include (but are not limited 
to): 

 Organizing and providing engagement sessions at ICANN meetings  

 Relaying regular updates to Supporting Organizations and Advisory Committees through 
membership representation 

 Holding multi-lingual webinars 

 Posting versions of the Work Stream 1 Recommendations for public comment (described in 
more depth below) 

2 This outreach plan was carefully developed to ensure that the work to enhance ICANN’s 
accountability was being adequately considered by the entire ICANN community. In addition, the 
CCWG-Accountability posted blogs, communiqués and multilingual videos to document its 
progress and establish resources for further engagement. 

3 The CCWG-Accountability organized two public comment periods that were key in defining and 
refining its Work Stream 1 recommendations: 

 

 First Public Comment Period (4 May-12 June 2015) 
The CCWG-Accountability requested community feedback on its Initial Draft Proposal for 
Public Comment of the enhancements to ICANN's accountability it had identified as essential 
or necessary to take place or be committed to before the IANA Stewardship Transition to help 
improve its proposal and inform next steps. A set of focused questions were provided to help 
guide the feedback the CCWG-Accountability would need for next steps.  

o Contributions received in response to this call for input can be read here.  

o A staff summary of the comments received can be found here.  

 

 Second Public Comment Period (3 August-12 September 2015)  

Similar to the first Public Comment Period, the second call for input was released to seek 
confirmation of the CCWG-Accountability’s Work Stream 1 Recommendations and identify 
levels of support and any outstanding concerns with the mechanisms developed. Framing 
questions and a summary of changes between the first and second reports were provided to 
facilitate community’s reading of the report. 

o Contributions received in response to this call for input can be read here.  

o Work Party and staff summaries of this second call for input can be read here. 

 

 Third Public Comment Period (30 November-21 December 2015) 

https://www.icann.org/public-comments/ccwg-accountability-draft-proposal-2015-05-04-en
http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-draft-proposal-04may15/
https://www.icann.org/public-comments/ccwg-accountability-draft-proposal-2015-05-04-en#summary
http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-03aug15
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Staff+Summary+-+Second+Public+Comment
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The CCWG-Accountability sought the six Chartering Organizations’ support for their Work 
Stream 1 recommendations in this Draft Proposal. Although relaying comments through a 
Chartering Organization was the recommended approach, individuals were also welcome to 
submit comments separately. A survey was issued to frame the input received and 
established the level of support for each recommendation. Comments and suggestions were 
also encouraged. Similar to the Second Public Comment, summaries of changes between the 
first and second reports were provided to facilitate community’s reading of the report. 

o Contributions received in response to this call for input can be read here.  

o Work Party and staff summaries of this third call for input can be read here. 

 

Following the release of the staff report and the summary of public comments, the CCWG-
Accountability determined that the majority of revisions needed to the Third Draft Report 
would relate to specificities of implementation rather than content. As such, the group 
determined that an additional public comment period would not be necessary before approval 
by the Chartering Organizations. 

To incorporate necessary changes, the CCWG-Accountability developed a “Supplemental” 
Final Report, developed through an open and transparent process. This Supplemental Final 
Report was distributed on 23 February 2016, and is to be considered by the six Chartering 
Organizations for approval and submission to the ICANN Board. 

 

 

 

https://www.icann.org/public-comments/draft-ccwg-accountability-proposal-2015-11-30-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-draft-ccwg-accountability-proposal-08jan16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-draft-ccwg-accountability-proposal-08jan16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-comments-draft-ccwg-accountability-proposal-08jan16-en.xlsx


Appendix D -- Engagement and Participation Statistics: Summary

Statistics as of 9 February 2016

Members/Participants: 200

In Attendance Hours Total Working Hours

Meeting #1 51 1.75 89.25

Meeting #2 27 2 54

Meeting #3 34 2 68

Meeting #4 42 1.75 73.5

Meeting #5 63 2 126

Meeting #6 35 2 70

Meeting #7 Session 1 41 2 82

Meeting #7 Session 2 48 2 96

Meeting #7 Session 3 47 1.5 70.5

Meeting #7 Session 4 44 1.75 77

Meeting #8 Session 1 39 2 78

Meeting #8 Session 2 48 2 96

Meeting #8 Session 3 48 1 48

Meeting #8 Session 4 48 1 48

Meeting #9 40 1.75 70

Meeting #10 42 1.25 52.5

Meeting #11 (ICANN 52) 35 3 105

Meeting #12 (ICANN 52) 45 3 135

Meeting #13 37 2 74

WP1 Meeting #1 16 1.25 20

Meeting #14 39 2 78

WP1 Meeting #2 20 1.5 30

WP2 Meeting #1 14 1 14

WP2 Meeting #2 17 1 17

Meeting #15 44 2 88

WP1 Meeting #3 24 1.5 36

WP2 Meeting #3 18 1 18

Meeting #16 37 2 74

Legal SubTeam Meeting #2 13 1.5 19.5

Stress Tests SubTeam Meeting #1 13 1.25 16.25

WP1 Meeting #4 20 1.5 30

Legal SubTeam Meeting #3 8 0.5 4

Legal SubTeam Meeting #4 9 0.75 6.75

Meeting #17 43 2 86

Stress Tests SubTeam Meeting #2 7 1.75 12.25

Legal SubTeam Meeting #5 9 0.5 4.5

CCWG-Accountability



WP1 Meeting #5 23 1.5 34.5

Legal SubTeam Meeting #6 6 1 6

F2F Istanbul - Day 1 Session 1 45 1.5 67.5

F2F Istanbul - Day 1 Session 2 50 2 100

F2F Istanbul - Day 1 Session 3 57 2 114

F2F Istanbul - Day 1 Session 4 57 1.5 85.5

F2F Istanbul - Day 2 Session 1 47 2 94

F2F Istanbul - Day 2 Session 2 49 1.75 85.75

F2F Istanbul - Day 2 Session 3 57 2 114

F2F Istanbul - Day 2 Session 4 50 2 100

WP2 Meeting #4 20 1.5 30

Legal SubTeam Meeting #7 10 1 10

Meeting #20 40 2 80

Legal SubTeam Meeting #8 27 1 27

WP1 Meeting #6 15 1.25 18.75

Legal SubTeam Meeting #9 16 0.75 12

Meeting #21 47 1 47

Stress Tests SubTeam Meeting #3 11 1 11

Legal SubTeam Meeting #10 27 2.5 67.5

WP1 Meeting #7 29 1.5 43.5

WP1 Meeting #8 16 1.75 28

WP1 Meeting #9 26 0.75 19.5

Meeting #22 55 2 110

Stress Tests SubTeam Meeting #4 9 1 9

Legal SubTeam Meeting #11 21 1.75 36.75

WP1 Meeting #10 25 2 50

WP1 Meeting #11 20 2 40

Meeting #23 58 2 116

Legal SubTeam Meeting #12 18 2 36

Legal SubTeam Meeting #13 22 1 22

Meeting #24 (Intensive Work Days) 35 2 70

Meeting #25 (Intensive Work Days) 42 1 42

Meeting #26 (Intensive Work Days) 43 3 129

Meeting #27 (Intensive Work Days) 39 2 78

Meeting #28 (Intensive Work Days) 45 1 45

Meeting #29 (Intensive Work Days) 45 3 135

Meeting #30 37 2 74

Stress Tests SubTeam Meeting #5 26 2 52

Meeting #31 29 2 58

Meeting #32 40 2 80

Meeting with the Board 56 1.5 84

Meeting #33 28 2 56

Meeting #34 40 2 80

Meeting #35 39 2 78

Meeting #36 35 3 105

Meeting #37 32 1 32



Leadership and Lawyers #1 4 1 4

Stress Tests SubTeam Meeting #6 6 1.5 9

Stress Tests SubTeam Meeting #7 5 1.5 7.5

WP1 Meeting #12 13 2 26

WP2 Meeting #5 7 0.75 5.25

WP2 Meeting #6 10 1.5 15

WP1 Meeting #13 10 1.5 15

WP1 Meeting #14 10 1.75 17.5

Stress Tests SubTeam Meeting #8 4 1 4

Working Session 1 (ICANN53) 56 10 560

Meeting with the Board (ICANN53) 21 1 21

Working Session 2 (ICANN53) 46 3 138

Working Session 3 (ICANN53) 44 1.5 66

Meeting #38 32 2 64

WP1 Meeting #15 15 1 15

Leadership and Lawyers #2 2 1 2

WP1 Meeting #16 18 1.5 27

WP3 Meeting #1 28 1 28

Meeting #39 41 2 82

Stress Tests SubTeam Meeting #9 10 1 10

WP1 Meeting #17 11 2 22

WP3 Meeting #2 25 1.5 37.5

WP2 Meeting #7 9 1.5 13.5

WP3 Meeting #3 15 1 15

WP1 Meeting #18 12 2 24

WP3 Meeting #4 29 1.5 43.5

WP2 Meeting #8 14 1.5 21

WP1 Meeting #19 15 2 30

Meeting #40 41 2 82

WP3 Meeting #5 20 1 20

Stress Tests SubTeam Meeting #10 5 1 5

F2F Paris - Day 1 Session 1 74 2 148

F2F Paris - Day 1 Session 2 74 1.5 111

F2F Paris - Day 1 Session 3 76 2 152

F2F Paris - Day 1 Session 4 78 3 234

F2F Paris - Day 2 Session 1 71 1.75 124.25

F2F Paris - Day 2 Session 2 72 2 144

F2F Paris - Day 2 Session 3 69 1.5 103.5

F2F Paris - Day 2 Session 4 70 3.25 227.5

WP2 Meeting #9 17 1.5 25.5

Meeting #43 28 2 56

WP2 Meeting #10 12 1.5 18

WP3 Meeting #6 13 1.5 19.5

WP1 Meeting #20 17 2 34

Meeting #44 42 2 84

WP2 Meeting #11 14 1.5 21



WP1 Meeting #21 21 2 42

Meeting #45 51 2 102

WP1 Meeting #22 16 1.5 24

Meeting #46 48 2 96

Meeting #47 37 2 74

Meeting #48 39 2 78

Meeting #49 35 2 70

Meeting #50 34 2 68

WP4 Meeting #1 8 1 8

Meeting with the Advisors 30 1 30

Briefing to the Board 36 1.5 54

Meeting #51 44 2 88

WP4 Meeting #2 12 1 12

Board Dialogue Call 45 3 135

Meeting #52 38 2 76

WP4 Meeting #3 14 1 14

WP1 Meeting #23 17 2 34

Meeting #53 34 2 68

WP4 Meeting #4 9 1 9

Meeting #54 54 2 108

F2F Los Angeles - Day 1 (Meeting #55) 75 10 750

F2F Los Angeles - Day 2 (Meetinh #56) 68 10 680

Meeting #57 64 2 128

WP1 Meeting #24 21 1.5 31.5

WP2 Meeting #12 15 2 30

WP4 Meeting #5 14 1.5 21

WP1 Meeting #25 23 2 46

WP2 Meeting #13 11 2 22

Meeting #58 45 2 90

WP1 Meeting #26 26 2 52

WP1 Meeting #27 23 1.5 34.5

WP1 Meeting #28 24 1.5 36

WP1 Meeting #29 24 2 48

WP1 Meeting #30 34 1.5 51

Stress Tests Meeting #11 13 1 13

Stress Tests Meeting #12 10 1 10

ST18 WG Meeting #1 26 1 26

ST18 WG Meeting #2 22 1 22

ST18 WG Meeting #3 28 1.5 42

WP3 Meeting #7 11 1 11

WP3 Meeting #8 14 1 14

WP4 Meeting #6 10 1.5 15

WP4 Meeting #7 12 1.5 18

WP4 Meeting #8 19 1.5 28.5

WP4 Meeting #9 19 1.5 28.5

Legal SubTeam Meeting #14 16 2 32



Legal SubTeam Meeting #15 9 1 9

Meeting #59 56 2.25 126

Meeting #60  ICANN54 83 8.5 705.5

Meeting #61  ICANN54 73 3.5 255.5

Meeting #62  ICANN54 80 2.75 220

Meeting #63  ICANN54 75 2 150

Meeting #64 47 1 47

Meeting #65 44 2 88

Meeting #66 51 1.5 76.5

Meeting #67 34 1.5 51

Meeting #68 55 2 110

SubTeam Breakout Session ICANN54 55 3.5 192.5

F2F Dublin - Meeting #61 73 4.5 328.5

F2F Dublin - Meeting #62 80 3 240

F2F Dublin - Meeting #63 75 2.5 187.5

Meeting #64 47 2 94

WP4 Meeting #8 19 1.5 28.5

WP1 Meeting #29 24 2 48

WP4 Meeting #9 19 1.5 28.5

WP1 Meeting #30 34 2 68

Meeting #65 44 2 88

Meeting #66 51 2 102

Meeting #67 34 2 68

ST-18 Meeting #1 26 1 26

Meeting #68 55 2 110

ST-18 Meeting #2 22 1 22

ST-18 Meeting #3 28 1.5 42

WP1 Meeting #31 10 2 20

WP1 Meeting #32 7 2 14

ST-18 Meeting #4 36 1.5 54

Meeting #69 53 2 106

Meeting #70 64 2 128

Meeting #71 50 2 100

Meeting #72 40 2 80

Meeting #73 55 2 110

Meeting #74 63 3 189

Meeting #75 61 3 183

WP2 Meeting #15 40 1 40

Meeting #76 56 3 168

Meeting #77 52 3 156

WP-IOT Meeting #1 12 1 12

Meeting #78 67 3 201

Meeting #79 67 3 201

Meeting #80 68 3 204

Meeting #81 66 3 198

Meeting #82 59 2 118



Rec #11 Meeting 52 1.5 78

Rec #11 Meeting 56 1.5 84

Meeting #83 65 2 130

Total Working Hours 17368.25

Total Calls/Meetings 221

Total Meeting Hours 419.75

Mailing List Archives accountability-cross-community

August 2

September 10

November 4

December 338

January 651

February 357

March 640

April 684

May 502

June 547

July 1141

August 234

September 824

October 1411

November 1249

December 643

January 1091

February 541

10869

ccwg-accountability1

December 39

January 25

February 7

June 1

July 1

September 1

October 2

December 1

77

ccwg-accountability2

December 33

January 24

February 1

December 1

59

ccwg-accountability3

December 7



January 11

February 4

December 1

23

ccwg-accountability4 (ST-WP)

December 25

January 62

February 20

March 26

April 24

May 7

June 9

July 10

September 1

October 12

196

ccwg-accountability5 (Legal)

January 5

February 35

March 53

April 345

May 70

June 26

July 3

August 1

September 18

October 16

November 60

632

wp1 (Comm. Empowerment)

February 54

March 137

April 149

May 5

June 56

July 242

August 12

September 30

October 191

November 60

936

wp2 (Review/Redress)

February 27

March 50

April 49

May 1



June 35

July 232

October 42

November 3

439

wp2-compactmission

March 59

April 10

69

wp2-ombudsman

March 5

April 4

June 5

14

wp2-reconsideration

March 12

April 6

18

wp2-independentreview

March 51

April 32

May 1

June 1

85

wp3 (Emerging Issues)

July 75

October 9

84

wp4 (Human Rights)

August 70

September 40

October 149

November 27

December 10

296

ST18

November 105

105

Total Mailing List Exchanges 13902

Number of Mailing Lists 15



Appendix E: Work Area 1 Outcome 
Inventory of Existing ICANN Accountability Mechanisms 

ICANN Bylaws and Bylaws-Mandated Redress Mechanisms 
ICANN Bylaws specifically provide four avenues for review: 

• Reconsideration Process (Art. IV, Sec. 2): mechanism to challenge staff action
taken against ICANN policies, or Board actions taken without consideration of
material information or based upon false or inaccurate information.

• Independent Review Process (IRP) (Art. IV, Sec. 3): allows for claims that the
ICANN Board acted in a manner inconsistent with its Bylaws or Articles of
Incorporation to be considered by an independent panel of neutrals.

• Organizational Reviews (Art. IV, Sec. 4): As required by the Bylaws, periodic
reviews of the performance and operation of each Supporting Organization, each
Advisory Committee (other than the Governmental Advisory Committee), and the
Nominating Committee are organized to determine whether that organization has
a continuing purpose in the ICANN structure, and, if so, whether any change in
structure or operations is desirable to improve its effectiveness. These regular
reviews allow an examination of the continuing efficacy of ICANN's component
entities.

• Office of the Ombudsman (Art. V): reviews claims of unfairness by ICANN or
its constituent entities. The Ombudsman framework is consistent with
international standards. Office of Ombudsman publishes on an annual basis a
consolidated analysis of the year's complaints and resolutions, appropriately
dealing with confidentiality obligations and concerns.

Policy Consideration Requirements: Bylaws-Based Advisory 
Mechanisms 
Bylaws define ICANN's relationships to its component entities, including its Supporting 
Organizations (GNSO, ccNSO, and ASO) and Advisory Committees (SSAC, GAC, 
ALAC, and RSSAC). The Bylaws include detailed requirements for how the Board 
considers community-developed policies and receives advice. Some of these 
relationships are further defined through more detailed documentation, such as the 
Memorandum of Understanding with the Address Supporting Organization. 

Affirmation Of Commitments 
Signed with the United States Department of Commerce (DoC) on 30 September 2009, 
the Affirmation of Commitments contains joint commitments relating to ICANN’s 
technical coordination role of the Internet Domain Name System.  The commitments 
uphold the multi-stakeholder model, commit to operate in a transparent manner and in 
the global public interest, and, among other things, to undertake community-led, regular 
reviews relating to accountability and transparency as well as on three other 



fundamental organizational objectives.  More information about the Accountability and 
Transparency Reviews are outlined below.  

Headquarters 
ICANN, as a California Not-for-Profit Public Benefit Corporation, is obligated to follow the 
laws of the State of California. ICANN is also subject to both California and U.S. laws 
and regulations regarding ICANN's tax-exempt, public benefit status, which each require 
ICANN to act in furtherance of its stated public benefit purposes. These laws, as well as 
the laws of other places where ICANN has a presence, carry with them obligations.  For 
example, under law, all ICANN Directors hold a fiduciary duty to act in the best interests 
of ICANN, and not for their own personal (or business) benefit. ICANN has the ability to 
sue and be sued for its actions and to be held responsible in a court of proper jurisdiction 
for its dealings with the global community. 

Accountability and Transparency Review Teams 1 and 2 
Recommendations 
Periodic assessments of ICANN's progress toward ensuring accountability, transparency 
and the interests of global Internet users are undertaken by community-led Review 
Teams. The first accountability and transparency review, conducted in 2010 by the 
Accountability and Transparency Review Team 1 (ATRT1), resulted in a set of 
recommendations. A second review was launched in 2013 - in compliance with the 
Affirmation of Commitments timeframe. Pursuant to the Affirmation of Commitments, the 
Second Accountability and Transparency Review Team (ATRT2) assessed the extent to 
which the ICANN board and staff implemented the recommendations arising of the 
ATRT1, in addition to the core scope, and issued a set of recommendations.   

Contractual Requirements 
ICANN enters into a variety of contractual arrangements through which it takes on 
obligations. While meeting these requirements are a matter of contractual compliance for 
ICANN, at times the contracts also include broader accountability requirements as well. 
Some of these contracts include: 

• The IANA Functions Contract with the NTIA, which incorporates, for example, a 
customer complaint resolution process at c.2.9.2.g as well as requirements for 
how ICANN is to consider delegation requests for ccLTDs (C.2.9.2.c) and gTLDs 
(C2.9.2.d). 

• Registry Agreements and Registrar Accreditation Agreements (see 
https://www.icann.org/resources/pages/agreements-policies-2012-02-25-en and 
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en) 
Through these agreements, there are escalation paths set out in the event of 
disagreement between ICANN and the Registry or Registrar, in each case 
leading to the ultimate reference to arbitration if needed 

o Both Registry and Registrar Contracts include a requirement to follow 
“Consensus Policies”, which are policies developed through the ICANN 
multistakeholder process and approved with high thresholds of support.  
Most commercial contracts do not include the ability to insert new 



obligations in this way, and so the requirements on the ICANN Board and 
the ICANN community in developing and approving these policies are 
high and must be followed. 

o The consensus policies may only cover specific issues that are specified 
within the agreements, and may not touch on other specific areas (such 
as pricing terms).  Historically, this has been referred to as the “picket 
fence” around where ICANN could mandate registry and registrar 
compliance with obligations that are not specifically included within the 
contracts. 

o Detailed topics subject to "Consensus Policy" are defined in the gTLD 
Registry and Registrar Agreements. 

ICANN Board of Directors Documentation 
Documents relating to the Board of Directors include briefing materials, resolutions, 
preliminary reports and minutes. Since 2010, the ICANN Board has provided a rationale 
for its decisions, which are published in both Resolutions and Minutes. All resolutions of 
the Board are tracked in a searchable tool, with information on how the mandate within 
each resolution was achieved. The Board also makes public how it addresses the advice 
it receives from the Advisory Committees, with both a GAC Register of Advice as well as 
the new Advice tracking tool.  

General ICANN Operational Information 
Financial information includes an annual budgeting process developed with community 
input, the posting of quarterly financial reports (following the practice of listed 
companies), as well as the annual posting of ICANN's Audited Financial Statements, and 
the annual Form 990 tax filing.  For tracking of ICANN's operational activities, information 
about current projects across the organization is posted. ICANN also maintains the 
Documentary Information Disclosure Policy (DIDP) for members of the public to request 
the release of information within ICANN that is not already publicly available. 

ICANN Board Selection Process 
The selection of voting Board Directors occurs through different community processes. 
The Nominating Committee appoints eight Directors, ICANN's Supporting Organizations 
appoint six Directors (specifically, the Address Supporting Organization the Country-
Code Names Supporting Organization (ccNSO) and the Generic Names Supporting 
Organization (GNSO) each appoint two Directors), and the At-Large Community 
appoints one Director. Directors serve staggered terms enabling some annual renewal of 
the Board.  Mechanisms for the removal or Directors and Non-Voting liaisons are 
described in ICANN Bylaws.  The President and CEO of ICANN, who is appointed by the 
Board, also serves a Board member. 



Appendix E: Work Area 2 Outcome 
Input Gathered from the Community: Required 
Community Powers 

As indicated in Section 2, the CCWG-Accountability reviewed the collection of public 
comments received during the development of the Enhancing ICANN Accountability 
process and categorized them as Work Stream 1 and Work Stream 2. Work Stream 1 
mechanisms were defined as those that, when in place or committed to, would provide 
the community with confidence that any accountability mechanisms necessary to 
enhance ICANN's accountability within the timeframe of the IANA Stewardship Transition 
would be implemented if it had consensus support from the community, even if it were to 
encounter ICANN management resistance or if it were against the interest of ICANN as 
a corporate entity.  

The mechanisms were divided into three sections: 
1. Mechanisms giving the ICANN community ultimate authority over the 

ICANN corporation: Most of these were initially designated as Work Stream 
1, since community Members need the leverage of the IANA Stewardship 
Transition to obtain these Bylaws changes. 

2. Mechanisms to restrict actions of the ICANN Board of Directors and 
management of the ICANN corporation: Most of these were initially 
designated as Work Stream 2, since the Members could reverse ICANN 
Board or management decisions if Members are empowered in Work Stream 
1 (see 1 above). 

3. Mechanisms to prescribe actions of the ICANN corporation: Most of 
these were initially designated as Work Stream 2, since the Members could 
reverse ICANN Board or management decisions if Members are empowered 
in Work Stream 1 (above). For example, a bottom-up consensus process to 
change ICANN bylaws might be rejected by the ICANN Board, but the 
Members could then reverse that decision and force the change. 

In addition, the CWG-Stewardship co-Chairs detailed, in a correspondence dated 15 
April 2015, the expectations from their group with regards to CCWG-Accountability Work 
Stream 1 recommendations.  These expectations are: 

• ICANN budget: The CWG supports the ability for the community to “veto” a 
budget;  

• Community empowerment mechanisms: The CWG-Stewardship will be 
relying on the community empowerment and accountability mechanisms that the 
CCWG-Accountability is currently considering and developing as a part of Work 
Stream 1. In particular, mechanisms such as: the ability to review ICANN Board 
decisions relating to periodic or ad-hoc reviews of the IANA functions undertake 
through the IANA Review Function (PRF or possibly IRF); the ability to approve 
or reject board decisions on PRF as well as the related creation of a stakeholder 



community / member group in order ensure the ability to trigger these kinds of 
abilities;  

• Review and redress mechanisms: The CWG-Stewardship would like to have 
the assurance that an IANA Periodic Review (or related ad-hoc review) could be 
incorporated as part of the Affirmation of Commitments mandated reviews 
integration into ICANN’s Bylaws.  

• Appeal mechanisms (especially with regard to ccTLD related issues): The 
CWG-Stewardship recommends that the CCWG-Accountability be mindful of the 
recommendations of the CWG-Stewardship in relation to an appeals mechanism 
for ccTLDs in delegation and re-delegation. The CWG-Stewardship has 
conducted a survey among the ccTLDs as part of the work of our Design Team 
B, and the results led to a recommendation which notes that ccTLDs may decide 
to develop their own appeals mechanism regarding re/delegation at a later date 
(post-transition). As such, any appeal mechanism developed by the CCWG-
Accountability should not cover ccTLD delegation / re-delegation issues as these 
are expected to be developed by the ccTLD community through the appropriate 
processes. However, the CWG-Stewardship does want to emphasize the 
importance and need for an appeal mechanism to cover any other issues that 
may involve IANA, and notes that this is option is expected to be specifically 
called out as one of the possible escalation mechanisms1 in the draft transition 
proposal.  

 
 
 
 
 
 

                                                
1 As a note of clarification, the CWG-Stewardship has been referring previously to this 
appeals mechanism as IAP (Independent Appeals Panel) but understands that the 
CCWG-Accountability is referring to this mechanism as Independent Review Mechanism 
(IRP), which would also include the option for appeal. As such the CWG-Stewardship will 
be updating its references. 
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Appendix F – Legal Counsel 

1 The CCWG-Accountability engaged two external law firms to provide advice and counsel on 
their Work Stream 1 Recommendations.  

 Adler & Colvin is the primary source of advice on California corporate governance and 

nonprofit corporate law, unincorporated association law, and charitable trust law. 

 Sidley Austin LLP advises on corporate governance, international law and jurisdiction 

issues, alternate dispute resolution issues, antitrust, and other topics as deemed 
appropriate.  Sidley Austin serves as the coordinating law firm. 

 

2 During initial engagement, the CCWG-Accountability created a Legal Subteam to coordinate the 
work of the firms. Methodology of the Legal Subteam can be found below for full reference. 

3 Following the release of the Initial Draft Report in May 2015, the Legal Subteam was disbanded 
and the relationship with the law firms was redesigned. Moving forward, the CCWG-
Accountability Co-Chairs, not the Legal Subteam, were designated as direct points of contact 
with the firms and given the authority to review and certify legal requests from the group. This 
new method of engagement allowed for more direct consultation between the leadership and 
improved ability to track costs. 

4 All legal requests and responses are documented on the CCWG-Accountability Wiki. 
 

Rules of Engagement 

5 The Legal Subteam put together the following set of rules of engagement to frame the legal 
counsel’s work and cooperation between law firms.  
 
 

6 Law firms’ coordination 

7 Sidley Austin will be the coordinating firm. Both firms are expected to work on the different 
issues assigned to them but Sidley Austin will coordinate how the complementary and 
collaborative work will be developed by the firms. It is of the essence for the success of the 
group to avoid having duplicate work that may impact in duplicate billable hours. 

8 Private coordination meetings between lawyers would be acceptable and desirable. Information 
should flow freely between law firms. 
 
 

9 Legal advice 

10 While recognizing that Sidley Austin will be coordinating the work of both law firms with the aim 
of having a harmonized voice, law firms should state any differing views they may have on any 
particular issue where this difference happens. Furthermore, should this difference in views 
happen, each law firm will be required to provide the rationale for its differing view. 

11 During face-to-face meetings/calls, high-level legal advice should come in real time in reply to 
anyone raising a question within the Charter’s scope. 

https://community.icann.org/x/OiQnAw
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12 Lawyers’ involvement with Work Parties of the CCWG-Accountability is key as it is the Work 
Parties that are building the proposals that will be subject to public comment. Therefore, the 
Legal Subteam and the law firms should be able to provide these Work Parties with the tools 
they need to build feasible and legally viable proposals. 

13 The law firms analyzed different templates of powers and mechanisms and provided advice on 
whether those powers and mechanisms are legally viable in the first place and if not, which 
would be the alternatives. The law firms have also advised on how these mechanisms and 
powers may be implemented in a holistic view of the accountability enhancement process. 
 
 

Legal Subteam Methodology 

14 When the Legal Subteam was active, the following methodology and working methods applied: 
 
 

15 Legal Subteam and law firms’ coordination 

16 Law firms report to the CCWG-Accountability and receive instructions from the Legal Executive 
Subteam only. Legal Executive Subteam Members include: León Sánchez (lead); Athina 
Fragkouli; Robin Gross; David McAuley; Sabine Meyer; Edward Morris; Greg Shatan and 
Samantha Eisner (support). 

17 Should there be the need for a call between the available members of the Legal Executive 
Subteam and any of the law firms in order to address urgent matters without the ability to setup 
a public call, it will always be required to provide proper debrief to the open list in a timely 
fashion. This method will be exceptional. 

18 A single mailing list will be used. Legal Subteam members who are not listed in the Legal 
Executive Subteam have viewing rights to help streamline communications. Posting privileges 
should carry request privileges. 

19 The mailing list remains open to any observers. 

20 Activities and requests will be documented on the dedicated CCWG-Accountability wiki page. 
 
 

21 Mailing list 

22 All formal requests, including follow-up clarifications, are made in writing and communicated 
through the public mailing list ccwg-accountability5@icann.org (Public archives). 
 
 

23 Conference calls 

24 All weekly calls are to be recorded, transcribed and archived in the public CCWG-Accountability 
wiki. 

25 Legal Subteam and law firms coordination call will be held on Wednesdays: 14:00-15:00 UTC 
Legal Subteam only - 15:00-16:00 UTC Legal Subteam and lawyers. 

26 Calls are open to anyone. 
 
 

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Legal+SubTeam
http://mm.icann.org/pipermail/ccwg-accountability5
https://community.icann.org/x/kw4nAw.
https://community.icann.org/x/kw4nAw.
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27 Requests for advice 

28 No individual outside the Legal Executive Subteam should send requests to law firms. 

29 Law firms are to alert the Legal Executive Subteam of any requests made by individuals outside 
the Legal Executive Subteam. 

30 Only tasks assigned by memorandum will be subject for lawyers work. It is important that both 
law firms continue to follow the calls of the CCWG-Accountability and the discussion in the 
mailing lists as there might be important topics or questions raised over the different discussions 
that might provide context to the assignments made by the Legal Subteam. 

31 Questions will continue to be gathered and compiled in a single document by the Legal Subteam 
to keep track of the different concerns and questions raised within the larger group and they will 
be triaged in order to then be assigned formally to the lawyers. 

32 On each assignment, the Legal Subteam will do its best effort to provide as much context as 
possible to better guide the lawyers on the needs that the particular assignment is trying to 
address. 

33 Requests for legal advice should be numbered consecutively for reference purposes. 

34 All requests are archived in the public CCWG-Accountability wiki. 

 

https://community.icann.org/x/4gknAw.


Appendix G – Legal Documents 

23 February 2016 1 

Appendix G – Legal Documents 

1 In their role as counsel to the CCWG-Accountability the law firms Sidley Austin and Adler & 
Colvin have provided a number of memoranda, charts, and legal reviews of report text. In this 
Appendix, the group presents key advice – presented in documents, emails, and on audio during 
CCWG-Accountability meetings – that was essential in the process of producing the Final 
Report and each of its interim draft iterations. These are presented below in a compiled version 
from each of the prior drafts.  

2 There were over one hundred requests for advice submitted to the CCWG-Accountability’s Legal 
Counsel, all of which were mapped in a table on the public CCWG-Accountability wiki. 

 

Key Advice – Final Report (18 February 2016)  

 

 Indemnification and Advancement of Expenses – 10 February 2016 

 Memo on Questions Relating to GAC Decision-Making – 9 February 2016  

 Assessment on Bylaw language (“duly taken into account”) – 25 January 2016 

 Litigation Risk and Bylaws Provisions on Human Rights – 14 January 2016 

 Memo on Director Independence – 16 December 2015 

 

Key Advice – Third Draft Report (30 November 2015) 

 

 Sole Designator/Community Enforcement Vehicle Implementation – 6 November 2015 

 Community Enforcement Vehicle Implementation – 2 November 2015 

 Comparison of Enforcement Mechanisms between Models – 16 October 2015 

o Summary Comparison of Enforcement Mechanisms between Models – 16 October 
2015 

o Three-Column Summary Comparison of Enforcement Mechanisms between Models 
– 16 October 2015 

 Community Powers with Opportunity for Future Governance Review – 16 October 2015 

 Current Corporate Status of ICANN under California Law – 12 October 2015 

 

https://community.icann.org/x/OiQnAw
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/CCWG-ACCTIndemnification%20and%20Advancement%20of%20Expenses.pdf?version=1&modificationDate=1455237781912&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Sidley%20Adler%20Memo%20on%20Questions%20relating%20to%20GAC%20Decision-Making%20Feb%208%20201....pdf?version=1&modificationDate=1455237543585&api=v2
http://mm.icann.org/pipermail/accountability-cross-community/2016-January/009926.html
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/ICANN%20CCWG_%20%20Sidley_Adler%20Memo%20re%20Litigation%20Risk%20re%20Human%20Rights%20Bylaws....pdf?version=1&modificationDate=1453288464000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Director%20Independence%20in%20Board%20Comment%20Letter%20at%20Page%2013.pdf?version=1&modificationDate=1454945614000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/MemoonSoleDesignator-CEVImplementation00730666-4xA3536-0001.pdf?version=1&modificationDate=1447167804000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Memo%20on%20Sole%20Designator%20Implementation%20%2800729171xA3536%29.pdf?version=1&modificationDate=1446580333000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Comparison%20of%20Enforcement%20Mechanisms%20by%20Model-%20Final.pdf?version=1&modificationDate=1445243145000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Summary%20Comparison%20of%20Enforcement%20Mechanisms%20by%20Model%20-%20Final.pdf?version=1&modificationDate=1445242793000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/3%20COLUMN%20Summary%20Comparison%20of%20Enforcement%20Mechanisms%20.pdf?version=1&modificationDate=1445243202000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/CCWG%20Slides--Community%20Powers%20with%20Opportunity%20for%20Future%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1445243220000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Memo-%20Current%20Corporate%20Status%20of%20ICANN%20under%20California%20law.pdf?version=1&modificationDate=1444635523000&api=v2
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Key Advice – Second Draft Report (3 August 2015) 

 

 Chart of Mandatory Statutory Member Rights Relevant to the Community Mechanism as Sole 
Member – 30 July 2015  

 Options for Board Replacement in the Event of Full Board Recall – 18 July 2015 

 Empowered SO/AC Membership & Designator Models with Community Mechanism as Sole 
Member Model – 17 July 2015 

 Description and Comparison of Empowered SO/AC Membership and Designator Model – 07 
July 2015 

 Updated Legal Assessment: Revised Summary Chart and Governance Chart – 16 June 2015 

 Use of Unincorporated Associations in ICANN Governance – 03 May 2015 

 Overview of Community Powers – 24 April 2015 

 Response to Questions Re: Unincorporated Associations – 23 April 2015 

 Legal Assessment: Executive Summary, Summary Chart and Revised Governance Chart – 
23 April 2015 

 Updated Sidley Austin, Adler & Colvin Joint Preliminary Analysis – 10 April 2015 

 

Key Advice – First Draft Report (4 May 2015) 

 

 Use of Unincorporated Associations in ICANN Governance – 03 May 2015 

 Legal Assessment: Executive Summary, Summary Chart and Revised Governance Chart – 
23 April 2015 

 Legal Assessment: Proposed Accountability Mechanisms Preliminary Response to Legal 
Subteam Templates (Work Stream 2) – 20 April 2015 

 Legal Scoping Document – 19 March 2014 

 

 

https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Chart%20of%20Mandatory%20Statutory%20Member%20Rights%20Relevant%20to%20CMSM%20%2800700152xA3536%29.pdf?version=1&modificationDate=1438294150314&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Chart%20of%20Mandatory%20Statutory%20Member%20Rights%20Relevant%20to%20CMSM%20%2800700152xA3536%29.pdf?version=1&modificationDate=1438294150314&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Options%20for%20Board%20Replacement%20in%20the%20Event%20of%20Full%20Board%20Re....pdf?version=1&modificationDate=1437209500000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Revised_%20%20Empowered%20SO_AC%20Membership%20%26%20Designator%20Models%20with%20CM%20as%20Sole.pdf?version=1&modificationDate=1437209314000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Revised_%20%20Empowered%20SO_AC%20Membership%20%26%20Designator%20Models%20with%20CM%20as%20Sole.pdf?version=1&modificationDate=1437209314000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Description%20and%20Comparison%20of%20_Empowered%20SO_AC%20Membership%20and%20Designator....pdf?version=1&modificationDate=1436271588000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Redline%20-%20Legal%20Assessment%20-%20Revised%20Summary%20Chart%20and%20Governance%20Chart.pdf?version=1&modificationDate=1434487461000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/REVISED%20Memo%20on%20Unincorporated%20Associations%20May%203%2C%202015-207411876-v4.pdf?version=1&modificationDate=1430694085000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Sidley-Adler%20-%20Memo%20%28Unincorporated%20Associations%29.pdf?version=1&modificationDate=1430069090000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Sidley-Adler%20-%20Memo%20%28Unincorporated%20Associations%29.pdf?version=1&modificationDate=1430069090000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/sidley%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary%2C%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1430068991000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Combined%20CCWG%20Cover%20Memo%20and%20Templates.pdf?version=3&modificationDate=1428797461000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/REVISED%20Memo%20on%20Unincorporated%20Associations%20May%203%2C%202015-207411876-v4.pdf?version=1&modificationDate=1430694085000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/update%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary%2C%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governan....pdf?version=1&modificationDate=1430442481000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Legal%20Assessment_%20Proposed%20Accountability%20Mechanisms%20Preliminary%20Respons...%5B3%5D.pdf?version=1&modificationDate=1430762779473&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Legal%20Assessment_%20Proposed%20Accountability%20Mechanisms%20Preliminary%20Respons...%5B3%5D.pdf?version=1&modificationDate=1430762779473&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/CCWG-ACCT-Legal_Scoping%20%281%29.pdf?version=1&modificationDate=1426778991000&api=v2
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Appendix H – Bylaws Drafting Process & 
Implementation Timeline 

1 The CCWG-Accountability views the oversight of Work Stream 1 implementation as a key 
obligation of the group. The final Work Stream 1 accountability changes will have to be 
implemented or committed to before the IANA Stewardship Transition can occur. 
Implementation efforts are being coordinated through ICANN, with several concurrent tracks, 
some of which will require multiple public comment periods. 

2 The implementation plan of the CCWG-Accountability Draft Proposal on Work Stream 1 
Recommendations is outlined in this section.  

Timeline 

 

3 A detailed IANA Stewardship Transition and Enhancing ICANN Accountability timeline is 
available here.  

4 To ensure timely implementation, the CCWG-Accountability has initiated a Bylaws drafting 
process (in coordination with ICANN) to incorporate the requirements of the CCWG-
Accountability proposal into the ICANN Bylaws. This includes incorporating the Affirmation of 
Commitments reviews and the CWG-Stewardship dependencies, as appropriate. Once a draft of 
the ICANN Bylaws is completed, it will be posted for public comment. ICANN Board approval 
and adoption of the Bylaws will take place after the public comment process has been 
completed and after the National Telecommunications and Information Administration completes 
its review of the proposals.  

https://community.icann.org/download/attachments/58723730/Draft-Transition-Timeline-MarSubmission-2.pdf?version=2&modificationDate=1455231077000&api=v2
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5 It is expected that the National Telecommunications and Information Administration will 
complete its review process in approximately 60-90 days. The adoption of the ICANN Bylaws is 
expected to occur shortly after completion of this review.  
 

Implementation Plan  

6 A significant number of CCWG-Accountability Work Stream 1 recommendations involve 
updating the ICANN Bylaws. With exception of enhancements to the Independent Review 
Process,1 most of the Work Stream 1 recommendations will be implemented through changes to 
the ICANN Bylaws.  

7 As a result, the CCWG-Accountability and ICANN have developed a Bylaws drafting process 
based on the following requirements:  

 All final decisions about Bylaws proposed to the ICANN Board would be approved by the 
CCWG-Accountability and/or the relevant CCWG-Accountability subgroup. 

 The CCWG-Accountability's decisions and those of its subgroups would be informed by 
external legal advice. 

 ICANN legal staff provides legal advice to the ICANN Board. 

 The drafting process will be based on a collaborative effort between the CCWG-
Accountability's legal counsel, ICANN legal staff, and the CCWG-Accountability.  
 
 

Bylaw Drafting Process 

1. Specifications for revised Bylaws will be developed based on the CCWG-Accountability’s final 
proposal. 

2. The CCWG-Accountability will be responsible for approving the specification and initiating the 
Bylaws drafting process.  

3. Initial Bylaws drafting and refining based on the specification will be undertaken by ICANN 
legal staff in collaboration with the CCWG-Accountability’s legal counsel. 

4. For initial draft review, the relevant CCWG-Accountability subgroup, supported by both 
ICANN legal staff and the CCWG-Accountability’s legal counsel, will review the draft to 
ensure it meets the specification and intent of the CCWG-Accountability. The CCWG-
Accountability subgroup will be responsible for approving the review. 

5. The CCWG-Accountability's legal counsel will conduct a review to assess compliance with 
the specification and ensure the absence of any unintended consequences. ICANN legal staff 
may also review. 

6. The CCWG-Accountability subgroup will review the advice and will make adjustments as 
necessary. The draft Bylaws and advice will be shared with the CCWG-Accountability and 
with the ICANN Board. 

                                                

1   Operationalization of the Independent Review Process enhancements beyond the relevant Bylaw changes will include 
selecting panelists, establishing the secretariat for the panel, and defining the rules of procedure. 
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7. The full CCWG-Accountability members and participants will be responsible for deciding on 
any conflict of interpretation, and will be responsible for approving the Bylaw change for 
inclusion in a proposal that the draft be presented for public comment. In the situation where 
there is a conflict of interpretation, the full CCWG-Accountability will send the draft Bylaw 
back to the CCWG-Accountability subgroup and legal counsel for further refinement.  

8. The ICANN Board has final approval of the Bylaws, using its community-focused processes 
including a public comment period.  

 

 

 

 

 



Affirmation of Commitments 
1. This document constitutes an Affirmation of Commitments (Affirmation) by the United 
States Department of Commerce ("DOC") and the Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers ("ICANN"), a not-for-profit corporation. In recognition of the 
conclusion of the Joint Project Agreement and to institutionalize and memorialize the 
technical coordination of the Internet's domain name and addressing system (DNS)1, 
globally by a private sector led organization, the parties agree as follows: 
2. The Internet is a transformative technology that will continue to empower people 
around the globe, spur innovation, facilitate trade and commerce, and enable the free 
and unfettered flow of information. One of the elements of the Internet's success is a 
highly decentralized network that enables and encourages decision-making at a local 
level. Notwithstanding this decentralization, global technical coordination of the Internet's 
underlying infrastructure - the DNS - is required to ensure interoperability. 
3. This document affirms key commitments by DOC and ICANN, including commitments 
to: (a) ensure that decisions made related to the global technical coordination of the DNS 
are made in the public interest and are accountable and transparent; (b) preserve the 
security, stability and resiliency of the DNS; (c) promote competition, consumer trust, 
and consumer choice in the DNS marketplace; and (d) facilitate international 
participation in DNS technical coordination. 
4. DOC affirms its commitment to a multi-stakeholder, private sector led, bottom-up 
policy development model for DNS technical coordination that acts for the benefit of 
global Internet users. A private coordinating process, the outcomes of which reflect the 
public interest, is best able to flexibly meet the changing needs of the Internet and of 
Internet users. ICANN and DOC recognize that there is a group of participants that 
engage in ICANN's processes to a greater extent than Internet users generally. To 
ensure that its decisions are in the public interest, and not just the interests of a 
particular set of stakeholders, ICANN commits to perform and publish analyses of the 
positive and negative effects of its decisions on the public, including any financial impact 
on the public, and the positive or negative impact (if any) on the systemic security, 
stability and resiliency of the DNS. 
5. DOC recognizes the importance of global Internet users being able to use the Internet 
in their local languages and character sets, and endorses the rapid introduction of 
internationalized country code top level domain names (ccTLDs), provided related 
security, stability and resiliency issues are first addressed. Nothing in this document is 
an expression of support by DOC of any specific plan or proposal for the implementation 
of new generic top level domain names (gTLDs) or is an expression by DOC of a view 
that the potential consumer benefits of new gTLDs outweigh the potential costs. 

                                                
1 For the purposes of this Affirmation the Internet’s domain name and addressing system 
(DNS) is defined as: domain names; Internet protocol addresses and autonomous 
system numbers; protocol port and parameter numbers. ICANN coordinates these 
identifiers at the overall level, consistent with its mission. 



6. DOC also affirms the United States Government's commitment to ongoing 
participation in ICANN's Governmental Advisory Committee (GAC). DOC recognizes the 
important role of the GAC with respect to ICANN decision-making and execution of tasks 
and of the effective consideration by ICANN of GAC input on the public policy aspects of 
the technical coordination of the Internet DNS. 
7. ICANN commits to adhere to transparent and accountable budgeting processes, fact-
based policy development, cross-community deliberations, and responsive consultation 
procedures that provide detailed explanations of the basis for decisions, including how 
comments have influenced the development of policy consideration, and to publish each 
year an annual report that sets out ICANN's progress against ICANN's bylaws, 
responsibilities, and strategic and operating plans. In addition, ICANN commits to 
provide a thorough and reasoned explanation of decisions taken, the rationale thereof 
and the sources of data and information on which ICANN relied. 
8. ICANN affirms its commitments to: (a) maintain the capacity and ability to coordinate 
the Internet DNS at the overall level and to work for the maintenance of a single, 
interoperable Internet; (b) remain a not for profit corporation, headquartered in the United 
States of America with offices around the world to meet the needs of a global 
community; and (c) to operate as a multi-stakeholder, private sector led organization with 
input from the public, for whose benefit ICANN shall in all events act. ICANN is a private 
organization and nothing in this Affirmation should be construed as control by any one 
entity. 
9. Recognizing that ICANN will evolve and adapt to fulfill its limited, but important 
technical mission of coordinating the DNS, ICANN further commits to take the following 
specific actions together with ongoing commitment reviews specified below: 

9.1 Ensuring accountability, transparency and the interests of global Internet 
users: ICANN commits to maintain and improve robust mechanisms for public 
input, accountability, and transparency so as to ensure that the outcomes of its 
decision-making will reflect the public interest and be accountable to all 
stakeholders by: (a) continually assessing and improving ICANN Board of 
Directors (Board) governance which shall include an ongoing evaluation of Board 
performance, the Board selection process, the extent to which Board composition 
meets ICANN's present and future needs, and the consideration of an appeal 
mechanism for Board decisions; (b) assessing the role and effectiveness of the 
GAC and its interaction with the Board and making recommendations for 
improvement to ensure effective consideration by ICANN of GAC input on the 
public policy aspects of the technical coordination of the DNS; (c) continually 
assessing and improving the processes by which ICANN receives public input 
(including adequate explanation of decisions taken and the rationale thereof); (d) 
continually assessing the extent to which ICANN's decisions are embraced, 
supported and accepted by the public and the Internet community; and (e) 
assessing the policy development process to facilitate enhanced cross 
community deliberations, and effective and timely policy development. ICANN will 
organize a review of its execution of the above commitments no less frequently 
than every three years, with the first such review concluding no later than 
December 31, 2010. The review will be performed by volunteer community 
members and the review team will be constituted and published for public 
comment, and will include the following (or their designated nominees): the Chair 



of the GAC, the Chair of the Board of ICANN, the Assistant Secretary for 
Communications and Information of the DOC, representatives of the relevant 
ICANN Advisory Committees and Supporting Organizations and independent 
experts. Composition of the review team will be agreed jointly by the Chair of the 
GAC (in consultation with GAC members) and the Chair of the Board of ICANN. 
Resulting recommendations of the reviews will be provided to the Board and 
posted for public comment. The Board will take action within six months of receipt 
of the recommendations. Each of the foregoing reviews shall consider the extent 
to which the assessments and actions undertaken by ICANN have been 
successful in ensuring that ICANN is acting transparently, is accountable for its 
decision-making, and acts in the public interest. Integral to the foregoing reviews 
will be assessments of the extent to which the Board and staff have implemented 
the recommendations arising out of the other commitment reviews enumerated 
below. 
9.2 Preserving security, stability and resiliency: ICANN has developed a plan to 
enhance the operational stability, reliability, resiliency, security, and global 
interoperability of the DNS, which will be regularly updated by ICANN to reflect 
emerging threats to the DNS. ICANN will organize a review of its execution of the 
above commitments no less frequently than every three years. The first such 
review shall commence one year from the effective date of this Affirmation. 
Particular attention will be paid to: (a) security, stability and resiliency matters, 
both physical and network, relating to the secure and stable coordination of the 
Internet DNS; (b) ensuring appropriate contingency planning; and (c) maintaining 
clear processes. Each of the reviews conducted under this section will assess 
the extent to which ICANN has successfully implemented the security plan, the 
effectiveness of the plan to deal with actual and potential challenges and threats, 
and the extent to which the security plan is sufficiently robust to meet future 
challenges and threats to the security, stability and resiliency of the Internet DNS, 
consistent with ICANN's limited technical mission. The review will be performed 
by volunteer community members and the review team will be constituted and 
published for public comment, and will include the following (or their designated 
nominees): the Chair of the GAC, the CEO of ICANN, representatives of the 
relevant Advisory Committees and Supporting Organizations, and independent 
experts. Composition of the review team will be agreed jointly by the Chair of the 
GAC (in consultation with GAC members) and the CEO of ICANN. Resulting 
recommendations of the reviews will be provided to the Board and posted for 
public comment. The Board will take action within six months of receipt of the 
recommendations. 
9.3 Promoting competition, consumer trust, and consumer choice: ICANN will 
ensure that as it contemplates expanding the top-level domain space, the various 
issues that are involved (including competition, consumer protection, security, 
stability and resiliency, malicious abuse issues, sovereignty concerns, and rights 
protection) will be adequately addressed prior to implementation. If and when 
new gTLDs (whether in ASCII or other language character sets) have been in 
operation for one year, ICANN will organize a review that will examine the extent 
to which the introduction or expansion of gTLDs has promoted competition, 
consumer trust and consumer choice, as well as effectiveness of (a) the 
application and evaluation process, and (b) safeguards put in place to mitigate 



issues involved in the introduction or expansion. ICANN will organize a further 
review of its execution of the above commitments two years after the first review, 
and then no less frequently than every four years. The reviews will be performed 
by volunteer community members and the review team will be constituted and 
published for public comment, and will include the following (or their designated 
nominees): the Chair of the GAC, the CEO of ICANN, representatives of the 
relevant Advisory Committees and Supporting Organizations, and independent 
experts. Composition of the review team will be agreed jointly by the Chair of the 
GAC (in consultation with GAC members) and the CEO of ICANN. Resulting 
recommendations of the reviews will be provided to the Board and posted for 
public comment. The Board will take action within six months of receipt of the 
recommendations. 
9.3.1 ICANN additionally commits to enforcing its existing policy relating to 
WHOIS, subject to applicable laws. Such existing policy requires that ICANN 
implement measures to maintain timely, unrestricted and public access to 
accurate and complete WHOIS information, including registrant, technical, billing, 
and administrative contact information. One year from the effective date of this 
document and then no less frequently than every three years thereafter, ICANN 
will organize a review of WHOIS policy and its implementation to assess the 
extent to which WHOIS policy is effective and its implementation meets the 
legitimate needs of law enforcement and promotes consumer trust. The review 
will be performed by volunteer community members and the review team will be 
constituted and published for public comment, and will include the following (or 
their designated nominees): the Chair of the GAC, the CEO of ICANN, 
representatives of the relevant Advisory Committees and Supporting 
Organizations, as well as experts, and representatives of the global law 
enforcement community, and global privacy experts. Composition of the review 
team will be agreed jointly by the Chair of the GAC (in consultation with GAC 
members) and the CEO of ICANN. Resulting recommendations of the reviews 
will be provided to the Board and posted for public comment. The Board will take 
action within six months of receipt of the recommendations. 

10. To facilitate transparency and openness in ICANN's deliberations and operations, 
the terms and output of each of the reviews will be published for public comment. Each 
review team will consider such public comment and amend the review as it deems 
appropriate before it issues its final report to the Board. 
11. The DOC enters into this Affirmation of Commitments pursuant to its authority under 
15 U.S.C. 1512 and 47 U.S.C. 902. ICANN commits to this Affirmation according to its 
Articles of Incorporation and its Bylaws. This agreement will become effective October 1, 
2009. The agreement is intended to be long-standing, but may be amended at any time 
by mutual consent of the parties. Any party may terminate this Affirmation of 
Commitments by providing 120 days written notice to the other party. This Affirmation 
contemplates no transfer of funds between the parties. In the event this Affirmation of 
Commitments is terminated, each party shall be solely responsible for the payment of 
any expenses it has incurred. All obligations of the DOC under this Affirmation of 
Commitments are subject to the availability of funds. 
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Glossary 

See also https://www.icann.org/resources/pages/glossary-2014-02-03-en. 

 

ADVISORY 
COMMITTEE (AC)  

 

An Advisory Committee (“AC”) is a formal advisory body made up of 
representatives from the Internet community to advise ICANN on a 
particular issue or policy area. Several Advisory Committees are 
mandated by the ICANN Bylaws and others may be created as needed. 
Advisory Committees currently have no legal authority to act for ICANN, 
but report their findings and make recommendations to the ICANN 
Board.  

See also: https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-
en/#XI. 

AFFIRMATION OF 
COMMITMENTS 
(AoC) 

The Affirmation of Commitments (“AoC”) is the 2009 agreement between 
ICANN and the NTIA under which ICANN reaffirmed its commitment to 
accountability and transparency, DNS security and stability, competition 
and consumer choice, international participation, periodic community 
reviews, and related activities.  As part of the IANA Stewardship 
Transition, ICANN’s commitments under the AoC and the AoC Reviews 
will be incorporated into the ICANN Bylaws, and the AoC itself will be 
terminated.    

AFFIRMATION OF 
COMMITMENTS 
REVIEWS (AoC 
REVIEWS) 

The AoC Reviews are periodic community reviews required under the 
AoC to assess and report on ICANN's progress toward 1) ensuring 
accountability and transparency (see ATR below), 2) preserving security, 
stability and resiliency of the DNS, 3) promoting competition, consumer 
trust and consumer choice, and 4) enforcing WHOIS policy.  As part of 
the IANA Stewardship Transition, the AoC Reviews will be incorporated 
into the ICANN Bylaws. 

 
AT-LARGE 
ADVISORY 
COMMITTEE 
(ALAC) 

 

The At-Large Advisory Committee (“ALAC”) is a body within the ICANN 
structure responsible for considering and providing advice on the 
activities of ICANN as they relate to the interests of individual Internet 
users (the "At-Large" community).  Following the IANA Stewardship 
Transition, ALAC will participate as a Decisional Participant in the 
Empowered Community. 

See also: http://www.atlarge.icann.org/. 

ADDRESS 
SUPPORTING 
ORGANIZATION 

The Address Supporting Organization (“ASO”) advises the ICANN Board 
of Directors on policy issues relating to the allocation and management 
of IP addresses.  Following the IANA Stewardship Transition, the ASO 

https://www.icann.org/resources/pages/glossary-2014-02-03-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#XI
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#XI
http://www.atlarge.icann.org/
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(ASO) will participate as a Decisional Participant in the Empowered 
Community. 

See also: https://aso.icann.org/. 

ACCOUNTABILITY 
AND 
TRANSPARENCY 
REVIEW 
(ATR)  

The Accountability and Transparency Review (“ATR”) is a periodic 
review required under the AoC to assess and report on ICANN’s 
progress toward ensuring accountability and transparency and to 
provide recommendations to enhance accountability and transparency 
activities throughout ICANN.  As part of the IANA Stewardship 
Transition, the ATR and the other AoC Reviews will be incorporated into 
the ICANN Bylaws. 

ACCOUNTABILITY 
AND 
TRANSPARENCY 
REVIEW TEAM 
(ATRT) 

Each Accountability and Transparency Review is carried out by an 
Accountability and Transparency Review Team (“ATRT”). 

 
BOARD 
GOVERNANCE 
COMMITTEE 
(BGC) 

The Board Governance Committee (“BGC”) is an ICANN Board 
committee currently responsible for conducting periodic evaluations of 
the performance of the ICANN Board and each of its members. 

BOTTOM-UP 
PROCESS 

A fundamental principle of ICANN's decision-making process is that 
policy analysis and decisions progress from a stakeholder level (made 
up of directly affected parties, Internet users, companies and anyone 
else who wishes to participate in the process) to the ICANN Board level. 
This “bottom-up process” provides the opportunity for open and equal 
participation at all levels, as practical and possible. 

COUNTRY-CODE 
NAMES 
SUPPORTING 
ORGANIZATION 
(ccNSO) 

The Country-Code Names Supporting Organization (“ccNSO”) is a body 
within the ICANN structure created for and by ccTLD managers. The 
ccNSO provides a forum for ccTLD managers to meet and discuss 
topical issues of concern to ccTLDs from a global perspective. The 
ccNSO provides a platform to nurture consensus, technical cooperation 
and skill building among ccTLDs and facilitates the development of 
voluntary best practices for ccTLD managers. It is also responsible for 
developing and recommending global policies to the ICANN Board for a 
limited set of issues relating to ccTLDs, such as the introduction of 
Internationalized Domain Name ccTLDs (“IDN ccTLDs”). Membership in 
the ccNSO is open to all ccTLD managers responsible for managing an 
International Organization for Standardization (“ISO”) 3166 ccTLD.  
Following the IANA Stewardship Transition, the ccNSO will participate 
as a Decisional Participant in the Empowered Community. 
 

https://aso.icann.org/
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See also: http://ccnso.icann.org/. 

COUNTRY CODE 
TOP-LEVEL 
DOMAIN 
(ccTLD) 

A country code top-level domain (“ccTLD”) is an Internet top-level 
domain generally used or reserved for a country, a sovereign state, or a 
dependent territory. 

See also: http://www.iana.org/cctld/cctld.htm. 

CROSS 
COMMUNITY 
WORKING GROUP 
ON ENHANCING 
ICANN 
ACCOUNTABILITY 
(CCWG-ACCOUNT 
ABILITY) 

 

The Cross Community Working Group on Enhancing ICANN 
Accountability (“CCWG-Accountability”) was convened to design a 
proposal that ensures that ICANN's accountability and transparency 
commitments to the global Internet community are maintained and 
enhanced following the transition of the U.S. Government’s stewardship 
of the IANA functions.  

See also: 
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhanci
ng+ICANN+Accountability. 

COMMUNITY 
POWERS 

As part of the IANA Stewardship Transition, the following seven 
Community Powers will be vested in the Empowered Community, 
through Fundamental Bylaws, to enable the multi-stakeholder Internet 
community to hold ICANN accountable for its actions (or failure to act): 

 The power to reject ICANN budgets, IANA budgets or ICANN 
strategic/operating plans; 

 The power to reject changes to ICANN’s Standard Bylaws; 

 The power to approve changes to ICANN’s Fundamental Bylaws 
or Articles of Incorporation, and to approve ICANN’s sale or other 
disposition of all or substantially all of ICANN’s assets; 

 The power to appoint and remove individual ICANN Board 
Directors; 

 The power to recall the entire ICANN Board of Directors;  

 The power to launch a binding community IRP or a non-binding 
Request for Reconsideration; and 

 The power to reject ICANN Board decisions relating to reviews of 
the IANA functions, including the triggering of any PTI separation 
process for the IANA naming functions. 

 

COOPERATIVE 
ENGAGEMENT 
PROCESS  

As specified in Article IV, Section 3, of the ICANN Bylaws, prior to 
initiating an IRP, the complainant is urged to enter into a period of 
cooperative engagement with ICANN for the purpose of resolving or 
narrowing the issues that are contemplated to be brought before the IRP 
Panel. It is contemplated that this “cooperative engagement process” will 
be initiated prior to the requesting party incurring any costs in the 

http://ccnso.icann.org/
http://www.iana.org/cctld/cctld.htm
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability
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preparation of a request for independent review. Cooperative 
engagement is expected to be between ICANN and the requesting party, 
without the participation of legal counsel.  

See also: https://www.icann.org/en/system/files/files/cep-11apr13-
en.pdf. 

CONSENSUS 

 

Consensus is a form of decision-making employed by various SOs 
within ICANN. The method for establishing whether a “consensus” has 
been reached may differ among SOs. For example, the following method 
is used in the GNSO: 

“Full consensus” - when no one in the group speaks against the 
recommendation in its last readings. This is also sometimes referred to 
as Unanimous Consensus. 

“Consensus” - when only a small minority disagrees, but most agree.  

When the GAC provides consensus advice to the ICANN Board this is 
understood to mean the practice of adopting decisions by general 
agreement in the absence of any formal objection. 

CONSOLIDATED 
RIR IANA 
STEWARDSHIP 
PROPOSAL 
(CRISP) TEAM 

 

The Consolidated RIR IANA Stewardship Proposal (“CRISP”) Team was 
established by the Internet number community through the RIRs to 
produce a proposal for IANA activities related to the allocation of blocks 
of Internet Number Resources, the IANA Number Registries, 
administration of the special-purpose "IN-ADDR.ARPA" and "IP6.ARPA" 
DNS zones, and other related registry management tasks.  

See also: https://www.nro.net/nro-and-internet-governance/iana-
oversight/consolidated-rir-iana-stewardship-proposal-team-crisp-team. 

CONSTITUENCY 
GROUP 

A Constituency Group is a group of stakeholders united around a 
particular common interest or perspective. 

CUSTOMER 
STANDING 
COMMITTEE (CSC) 

As part of the IANA Stewardship Transition, a Customer Standing 
Committee (“CSC”) will be established to perform the operational 
oversight previously performed by the NTIA as it relates to the 
monitoring of performance of the IANA naming functions.  The CSC 
structure will be set forth in ICANN’s Fundamental Bylaws. 

CROSS 
COMMUNITY 
WORKING GROUP 
TO DEVELOP AN 
IANA 
STEWARDSHIP 
TRANSITION 
PROPOSAL ON 
NAMING RELATED 

The Cross Community Working Group to Develop an IANA Stewardship 
Transition Proposal on Naming Related Functions (“CWG-Stewardship”) 
was convened to produce a consolidated transition proposal for the 
elements of the IANA Stewardship Transition that directly affect the 
Internet naming community.  

See also: https://community.icann.org/x/37fhAg. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/cep-11apr13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cep-11apr13-en.pdf
https://www.nro.net/nro-and-internet-governance/iana-oversight/consolidated-rir-iana-stewardship-proposal-team-crisp-team
https://www.nro.net/nro-and-internet-governance/iana-oversight/consolidated-rir-iana-stewardship-proposal-team-crisp-team
https://community.icann.org/x/37fhAg
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FUNCTIONS (CWG-
STEWARDSHIP) 

DECISIONAL 
PARTICIPANTS 

Following the IANA Stewardship Transition, the following five ICANN 
SOs and ACs will participate as the Decisional Participants in the 
Empowered Community:  ALAC, ASO, ccNSO, GNSO and GAC (if the 
GAC chooses to do so).        The Empowered Community will act at the 
direction of its Decisional Participants to exercise and enforce the 
Community Powers vested in the multi-stakeholder Internet community 
as part of the transition of the NTIA’s stewardship of the IANA functions. 
The GAC, however, will not be able to participate as a decision-maker in 
the Empowered Community’s exercise of a Community Power to 
challenge a decision by the ICANN Board to implement GAC consensus 
advice.  In such cases, the GAC will still be able to participate in an 
advisory capacity in the other aspects of the escalation process, but not 
as a decision-maker.  

DIRECTORS ICANN’s Board Directors are natural persons who direct the activities 
and affairs of ICANN as a California nonprofit public benefit corporation 
and have fiduciary duties with respect to exercise of corporate power. 
Directors are distinguished from observers and liaisons, who can attend 
ICANN Board meetings but cannot vote. 

See also: https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-
en/#VI. 

DOCUMENTARY 
INFORMATION 
DISCLOSURE 
POLICY (DIDP) 

ICANN's Documentary Information Disclosure Policy (“DIDP”) is 
intended to ensure that information contained in documents concerning 
ICANN's operational activities, and within ICANN's possession, custody, 
or control, is made available to the public unless there is a compelling 
reason for confidentiality. A principal element of ICANN's approach to 
transparency and information disclosure is the identification of a 
comprehensive set of materials that ICANN makes available on its 
website as a matter of course. 

DOMAIN NAME 
SYSTEM 
(DNS) 

The Domain Name System (“DNS”) helps users find their way around 
the Internet. Every computer on the Internet has a unique address – just 
like a telephone number – which is a rather complicated string of 
numbers. It is called its IP address. IP addresses are hard to remember. 
The DNS makes using the Internet easier by allowing a familiar string of 
letters (the "domain name") to be used instead of the arcane IP address. 
So instead of typing 207.151.159.3, you can type www.internic.net. It is 
a mnemonic device that makes addresses easier to remember. 

EMPOWERED 
COMMUNITY 

The Empowered Community will be formed as a California 
unincorporated association through the ICANN Bylaws and will have the 
power as the sole designator under California law to appoint and remove 
individual Directors or to recall the entire Board of Directors and take 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#VI
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#VI
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other action as directed by the community to enforce Community 
Powers.  The Empowered Community and the rules by which it will be 
governed will be constituted in ICANN’s Fundamental Bylaws. 

ICANN FIVE-YEAR 
OPERATING PLAN 

 

ICANN’s Five-Year Operating Plan is a means of planning and executing 
portfolios of ICANN activities that align with the strategic objectives and 
goals articulated in ICANN’s Five-Year Strategic Plan. This operating 
plan links strategic objectives and goals with ICANN’s Annual  Operating 
Plan and Budget, setting out planned outcomes (key success factors), 
means of measuring progress (key performance indicators), operational 
risks, dependencies and resources needed to accomplish goals. 

ICANN FIVE-YEAR 
STRATEGIC PLAN 

ICANN’s Five-Year Strategic Plan articulates ICANN’s vision and long-
term strategic goals, which are developed through a collaborative, 
bottom-up, multistakeholder process.   

FUNDAMENTAL 
BYLAWS 

 

  

As part of the IANA Stewardship Transition, ICANN’s Bylaws will be 
classified as either Standard Bylaws or Fundamental Bylaws.  The 
Fundamental Bylaws will be those Bylaws that are integral to ICANN’s 
organization, purpose and accountability to the global Internet 
community.  As such, the threshold of Board approval required for 
changes to Fundamental Bylaws will be higher than that required for 
changes to Standard Bylaws.  If the ICANN Board proposes any change 
to the Fundamental Bylaws, the proposal will require approval from 
three-fourths (3/4) of all of the Directors on the Board and the affirmative 
consent of the Empowered Community in order for the change to take 
legal effect. 

GOVERNMENTAL 
ADVISORY 
COMMITTEE 
(GAC) 

The Governmental Advisory Committee (“GAC”) is an Advisory 
Committee comprising appointed representatives of national 
governments, multi-national governmental organizations and treaty 
organizations, and distinct economies. Its function is to advise the 
ICANN Board on matters of concern to governments. The GAC operates 
as a forum for the discussion of government interests and concerns, 
including consumer interests. As an Advisory Committee, the GAC 
currently has no legal authority to act for ICANN, but reports its findings 
and recommendations to the ICANN Board.  Following the IANA 
Stewardship Transition, the GAC will participate as a Decisional 
Participant in the Empowered Community if it chooses to do so, except 
in instances where the Empowered Community exercises a Community 
Power to challenge a decision by the ICANN Board to implement GAC 
consensus advice.  

See also: 
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Com
mittee 

https://www.icann.org/resources/pages/introduction-2013-06-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee


 
 

23 February 2016 

GENERIC NAMES 
SUPPORTING 
ORGANIZATION 
(GNSO) 

The Generic Names Supporting Organization (“GNSO”) is the successor 
to the responsibilities of the Domain Name Supporting Organization 
(“DNSO”) that relate to the generic top-level domains. The GNSO has 
six constituencies, as follows: the commercial and business 
constituency, the gTLD registry constituency, the Internet service 
provider constituency, the non-commercial users constituency, the 
registrar's constituency, and the IP constituency.  Following the IANA 
Stewardship Transition, the GNSO will participate as a Decisional 
Participant in the Empowered Community. 

See also: http://gnso.icann.org/en/. 

GENERIC TOP-
LEVEL DOMAIN 
(gTLD) 

A generic top-level domain (“gTLD”) is one of the categories of TLDs 
maintained by the IANA department of ICANN for use in the Domain 
Name System of the Internet. It is visible to Internet users as the suffix at 
the end of a domain name. 

INTERNET 
ASSIGNED 
NUMBERS 
AUTHORITY 
(IANA) 

ICANN has been performing the Internet Assigned Numbers Authority 
(“IANA”) functions on behalf of the global Internet community since 
1998. The IANA functions include the maintenance of the registry of 
technical Internet protocol parameters, the administration of certain 
responsibilities associated with Internet DNS root zone, and the 
allocation of Internet numbering resources. See also: 
http://www.iana.org/. 

IANA FUNCTIONS 
BUDGET 

The IANA Functions Budget is currently part of ICANN’s Annual 
Operating Plan and Budget.  As part of the IANA Stewardship Transition, 
the IANA Functions Budget will be prepared and considered as a 
separate ICANN budget.   

IANA FUNCTIONS 
CONTRACT 

As part of the IANA Stewardship Transition, ICANN will enter into an 
IANA Functions Contract including a Statement of Work with PTI 
pursuant to which PTI will perform the IANA naming functions. 

IANA FUNCTION 
REVIEW (IFR) 

Following the IANA Stewardship Transition, periodic IANA Function 
Reviews (“IFRs”) of the performance of the IANA naming functions 
against the contractual requirements set forth in the IANA Functions 
Contract and Statement of Work will be carried out by an IANA Function 
Review Team.  The procedures of IFRs will be set forth in ICANN’s 
Fundamental Bylaws.   

IANA 
STEWARDSHIP 
TRANSITION 

ICANN has been performing the IANA functions under contract with the 
NTIA.  In March 2014, the NTIA announced its intent to transition the 
NTIA’s stewardship of the IANA functions to the global Internet 
community (the “IANA Stewardship Transition”) and requested proposals 
from the ICANN multistakeholder community for that transition. 

http://gnso.icann.org/en/
http://www.iana.org/
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IANA 
STEWARDSHIP 
TRANSITION 
COORDINATION 
GROUP (ICG) 

The IANA Stewardship Transition Coordination Group (“ICG”) was 
formed to coordinate the development of a proposal among the 
communities affected by the transition of NTIA’s stewardship of the IANA 
functions. The creation of the ICG was initiated and facilitated by ICANN, 
and the membership of the ICG has been defined by the Internet 
communities participating in it. The group’s sole deliverable is a proposal 
to the NTIA recommending a transition plan of NTIA's stewardship of the 
IANA functions to the global Internet community, consistent with the key 
principles outlined in the NTIA announcement on March 14, 2014.  

 See also: https://www.icann.org/en/stewardship/. 

IANAPLAN 
WORKING GROUP 

The IETF established the IANAPLAN Working Group to produce a 
proposal for the transition of the NTIA’s stewardship of the IANA 
functions related to maintaining the codes and numbers contained in a 
variety of Internet protocols developed by the IETF.  

See also: http://www.ietf.org/iana-transition.html. 

INTERNET 
CORPORATION 
FOR ASSIGNED 
NAMES AND 
NUMBERS 
(ICANN) 

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) is 
a California nonprofit public benefit corporation that operates 
internationally and has responsibility for IP address space allocation, 
protocol identifier assignment, generic (gTLD) and country code (ccTLD) 
Top-Level Domain name system management, and root server system 
management functions. ICANN has been performing the IANA functions 
under contract with the NTIA; however, in March 2014, the NTIA 
announced its intent to transition the NTIA’s stewardship of the IANA 
functions and requested proposals from the ICANN multistakeholder 
community for that transition.  

As a private-public partnership, ICANN is dedicated to preserving the 
operational stability of the Internet; to promoting competition in the 
registration of domain names; to achieving broad representation of 
global Internet communities; and to coordinating the development and 
implementation of policies consistent with  its Mission through bottom-
up, consensus-based, multistakeholder processes.  

See also: https://www.icann.org/. 

ICANN ANNUAL 
OPERATING PLAN 
AND BUDGET 

ICANN’s Annual Operating Plan and Budget currently includes the IANA 
Functions Budget.  As part of the IANA Stewardship Transition, the IANA 
Functions Budget will be prepared and considered as a separate ICANN 
budget.   

https://www.icann.org/en/stewardship/
http://www.ietf.org/iana-transition.html
https://www.icann.org/
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ICANN  
ARTICLES OF 
INCORPORATION 

ICANN’s Articles of Incorporation are the instrument under which ICANN 
was incorporated as a California nonprofit public benefit corporation. 
They define fundamental aspects of ICANN’s organization and purpose 
and are ICANN’s highest-level governing document. As such, following 
the IANA Stewardship Transition, the threshold of Board and 
Empowered Community approval required for changes to ICANN’s 
Articles of Incorporation will be the same as that required for changes to 
Fundamental Bylaws.   

ICANN BYLAWS Subject to ICANN’s Articles of Incorporation and applicable law, 
ICANN’s Bylaws define the framework and rules for governance and 
operations within ICANN.  As part of the IANA Stewardship Transition, 
ICANN’s Bylaws will be classified as either Standard Bylaws or 
Fundamental Bylaws.  The threshold of Board approval required for 
changes to the Fundamental Bylaws will be higher than the threshold of 
approval required for changes to the Standard Bylaws, and any 
proposed changes to Fundamental Bylaws will also require the approval 
of the Empowered Community for the change to take legal effect.  
Following Board approval of a change to the Standard Bylaws, the 
Empowered Community will have an opportunity to reject the change 
before it takes legal effect.  Public consultations will be required on all 
proposed changes to ICANN Bylaws (Standard or Fundamental).   

COMMUNITY 
FORUM  

Following the IANA Stewardship Transition, to exercise and enforce 
Community Powers, the Empowered Community will first need to satisfy 
the appropriate escalation process for the particular Community Power.  
A Community Forum for interested stakeholders will be a component of 
the escalation process for the Community Powers (except with respect 
to the power to appoint Directors and the power to remove certain 
individual Directors).  This discussion phase will provide a forum for the 
petitioning Decisional Participant(s) to share the rationale for, and 
answer questions about, the proposed use of a Community Power, and 
the discussion and information sharing among interested stakeholders 
will help the Empowered Community reach well-considered conclusions 
about exercising its new powers. 

INTERNET 
ENGINEERING 
TASK FORCE 
(IETF) 

The Internet Engineering Task Force (“IETF”) is a large open 
international community of network designers, operators, vendors, and 
researchers concerned with the evolution of the Internet architecture and 
the smooth operation of the Internet. It is open to any interested 
individual. The IETF develops Internet standards and in particular the 
standards related to the Internet Protocol Suite (TCP/IP). 

See also: https://www.ietf.org/ 

INDEPENDENT 
REVIEW PROCESS 

ICANN’s Independent Review Process (“IRP”) is an appeals process 
that provides for independent third-party review of ICANN Board actions 
or inaction alleged by an affected party to be inconsistent with ICANN's 

https://www.ietf.org/
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(IRP) Articles of Incorporation or Bylaws.  As part of the IANA Stewardship 
Transition, the existing IRP will be strengthened to ensure that it is more 
accessible and transparent, and the scope of the IRP will be expanded 
to include claims relating to ICANN staff actions/inaction, certain PTI 
actions/inaction, expert panel decisions and DIDP decisions.  The IRP 
Panel will also hear claims initiated by the Empowered Community with 
respect to matters reserved to the Empowered Community in ICANN’s 
Articles of Incorporation or Bylaws.  IRP Panel decisions will be binding 
and enforceable in any court that recognizes international arbitration 
results.  These enhancements to the IRP will be set forth in ICANN’s 
Fundamental Bylaws.    

INDEPENDENT 
REVIEW PROCESS 
PANEL (IRP 
PANEL) 

The Independent Review Process Panel (“IRP Panel”) is an independent 
standing judicial/arbitral panel charged with reviewing and resolving 
claims brought by affected parties through the IRP.    

 

INTERNET 
PROTOCOL (IP) 

Internet Protocol (“IP”) is the communications protocol underlying the 
Internet, which allows networks of devices to communicate over a 
variety of physical links. Each device or service on the Internet has at 
least one IP address that uniquely identifies it from other devices or 
services on the Internet. An IP address is the numerical address and 
DNS naming uses user-friendly names to locate the devices and 
services. 

MULTI- 
STAKEHOLDER 
APPROACH 

The  “multistakeholder approach” is an organizational framework or 
structure for governance and policymaking which aims to bring together 
all stakeholders to collaborate and participate in the dialogue, decision-
making and implementation of solutions to identified problems or goals. 

The multistakeholder approach at ICANN is comprised of a diverse set 
of stakeholders with an interest in Internet numbering, naming and 
protocols from around the world who have organized into various 
Supporting Organizations, Constituent Groups and Advisory 
Committees, and agree to operate in an open, bottom-up, consensus-
driven, and transparent manner. 

NETMUNDIAL 
PRINCIPLES 

The NETmundial meeting, which took place in Sao Paolo, Brazil on 23-
24 April 2014, was the first multistakeholder-designed event to focus on 
the future of Internet governance. NETmundial identified a set of 
common principles and important values that contribute to an inclusive, 
multistakeholder, effective, legitimate, and evolving Internet governance 
framework, and recognized that the Internet is a global resource which 
should be managed in the public interest.  

See also: http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-
Multistakeholder-Document.pdf. 

http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
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NOMINATING 
COMMITTEE 
(NOMCOM) 

The Nominating Committee (“NomCom”) is an independent ICANN 
committee tasked with selecting eight members of the ICANN Board of 
Directors, five members of the ALAC, three members of the GNSO, and 
three members of the ccNSO.  

See also: https://www.icann.org/resources/pages/nomcom-2013-12-13-
en. 

 
U.S. DEPARTMENT 
OF COMMERCE 
NATIONAL  
TELECOMMUN-
ICATIONS AND 
INFORMATION 
ADMINISTRATION 
(NTIA) 

The U.S. Department of Commerce National Telecommunications and 
Information Administration (“NTIA”) is the Executive Branch agency that 
is principally responsible for advising the President of the United States 
on telecommunications and information policy issues. NTIA maintains a 
contract with ICANN for the technical coordination of the Internet's 
domain name and addressing system.  In March 2014, NTIA announced 
its intent to transition out of its contractual role with respect to the IANA 
functions and requested proposals from the ICANN multistakeholder 
community for that transition.  

See also: http://www.ntia.doc.gov/. 

OMBUDSMAN The ICANN Ombudsman investigates and addresses complaints 
brought by members of the ICANN community who believe that the 
ICANN Board, staff or an ICANN constituent body has treated them 
unfairly. The Ombudsman must maintain neutrality and independence  
and facilitate fair, impartial and timely resolution of community 
complaints . See also: 
https://www.icann.org/resources/pages/accountability/ombudsman-en. 

POLICY 
DEVELOPMENT 
PROCESS 
(PDP) 

The Policy Development Process (“PDP”) is a set of formal steps, as 
defined in the ICANN Bylaws, to guide the initiation, internal and external 
review, timing and approval of policies needed to coordinate the global 
Internet's system of unique identifiers. 

POST-TRANSITION 
IANA ENTITY (PTI) 

As part of the IANA Stewardship Transition, a new Post-Transition IANA 
entity (“PTI”) will be created to provide the IANA functions after the 
transition of oversight responsibilities from the NTIA.  PTI will take the 
form of a California nonprofit public benefit corporation, and ICANN will 
be its sole member.  PTI’s governance structure will be set forth in 
ICANN’s Fundamental Bylaws. 

PRIVATE SECTOR The  “private sector” includes businesses, not-for-profit bodies, individual 
persons, non-governmental organizations, civil society and academic 
institutions. 

REGIONAL AT-
LARGE 
ORGANIZATIONS 

The At-Large community is structured into five Regional At-Large 
Organizations (“RALOs”). These organizations serve as the 
communication forum and coordination point to promote and assure the 

https://www.icann.org/resources/pages/nomcom-2013-12-13-en
https://www.icann.org/resources/pages/nomcom-2013-12-13-en
http://www.ntia.doc.gov/
https://www.icann.org/resources/pages/accountability/ombudsman-en
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(RALOs) participation of regional Internet user communities within ICANN 
activities as well as enhance knowledge and capacity building. 

RECONSIDER-
ATION PROCESS 

The Reconsideration Process is an internal ICANN appeals mechanism 
through which affected parties may request that certain actions or 
inaction of the ICANN Board of Directors or staff be submitted to the 
ICANN Board for review or reconsideration.  As part of the IANA 
Stewardship Transition, there will be several enhancements to the  
Reconsideration Process including expanding the scope of permissible 
Requests for Reconsideration and extending the time period during 
which an affected party may file a Request for Reconsideration .        

REGISTRAR Domain names ending with .aero, .biz, .com, .coop, .info, .museum, 
.name, .net, .org, and .pro can be registered through many different 
companies (known as "registrars") that compete with one another. A 
listing of the registrars that have been accredited by ICANN appears in 
the Directory of ICANN-Accredited 
Registrars(https://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html). 

REGISTRY A "registry" is the authoritative, master database of all domain names 
registered in each Top-Level Domain. The registry operator keeps the 
master database and also generates the "zone file" which allows 
computers to route Internet traffic to and from TLDs anywhere in the 
world. Internet users don't interact directly with the registry operator; 
users can register names in TLDs including .biz, .com, .info, .net, .name, 
.org by using an ICANN-accredited registrar. 

REVIEW 
MECHANISM 

A “review mechanism” is a process to assess how a decision or policy is 
being put in place. ICANN has a series of review mechanisms mandated 
in its Bylaws to ensure its accountability and transparency. 

 
REGIONAL 
INTERNET 
REGISTRY 
(RIR) 

There are currently five Regional Internet Registries (“RIRs”): AfriNIC, 
APNIC, ARIN, LACNIC and RIPE NCC. These not-for-profit 
organizations are responsible for distributing and managing IP 
addresses on a regional level to Internet service providers and local 
registries. 

ROOT SERVERS The “root servers” contain the IP addresses of all the TLD registries – 
both the global registries such as .com, .org, etc. and the 244 country-
specific registries such as .fr (France), .cn (China), etc. This is critical 
information. If the information is not 100% correct or if it is ambiguous, it 
might not be possible to locate a key registry on the Internet. In DNS 
parlance, the information must be unique and authentic. 

ROOT SERVER 
SYSTEM 

The Root Server System Advisory Committee ("RSSAC") advises the 
ICANN community and the ICANN Board on matters relating to the 
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ADVISORY 
COMMITTEE 
(RSSAC) 

operation, administration, security, and integrity of the Internet's root 
server system.  

See also: https://www.icann.org/resources/pages/rssac-4c-2012-02-25-
en. 

ROOT ZONE The “root zone” is the central directory for the DNS, which is a key 
component in translating readable host names into numeric IP 
addresses. 

See also: www.iana.org/domains/root/files. 

SEPARATION 
PROCESS 

A “separation process” means any process pursuant to which PTI may 
or will cease to perform the IANA naming functions under the IANA 
Functions Contract. 

SPECIAL IFR Following the IANA Stewardship Transition, Special IFRs may be 
initiated outside of the cycle for regular periodic IFRs to address certain 
deficiencies or issues relating to the performance of the IANA naming 
functions when the prescribed escalation mechanisms have been 
exhausted.  The procedures for Special IFRs will be set forth in ICANN’s 
Fundamental Bylaws. 

SUPPORTING 
ORGANIZATIONS 
(SOs) 

The Supporting Organizations (“SOs”) are the three specialized policy 
developments bodies that currently provide the ICANN Board of 
Directors with policy recommendations on issues relating to domain 
names (GNSO and ccNSO) and IP addresses (ASO). 

SPONSOR A Sponsor is an organization which is delegated some defined ongoing 
policy-formulation authority regarding the manner in which a particular 
sponsored TLD is operated. The sponsored TLD has a charter, which 
defines the purpose for which the sponsored TLD has been created and 
will be operated. The Sponsor is responsible for developing policies on 
the delegated topics so that the TLD is operated for the benefit of a 
defined group of stakeholders, known as the Sponsored TLD 
Community, that are most directly interested in the operation of the TLD. 
The Sponsor also is responsible for selecting the registry operator and to 
varying degrees for establishing the roles played by registrars and their 
relationship with the registry operator. The Sponsor must exercise its 
delegated authority according to fairness standards and in a manner that 
is representative of the Sponsored TLD Community. 

SECURITY AND 
STABILITY 
ADVISORY 
COMMITTEE 
(SSAC) 

The Security and Stability Advisory Committee (“SSAC”) is the 
President's standing committee on the security and stability of the 
Internet's naming and address allocation systems. Their charter includes 
a focus on risk analysis and auditing. SSAC consists of approximately 
20 technical experts from industry and academia as well as operators of 

https://www.icann.org/resources/pages/rssac-4c-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-4c-2012-02-25-en
http://www.iana.org/domains/root/files
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Internet root servers, registrars, and TLD registries.  

See also: https://www.icann.org/groups/ssac. 

STAKEHOLDER A “stakeholder” is any individual or group affected by the actions of 
ICANN. Stakeholders at ICANN include ccTLD registries; gTLD 
registries and registrars; regional Internet registries who manage the 
regional distribution of Internet number resources including IP address 
and Autonomous System Numbers; the thirteen root name server 
operators; commercial interests, including those representing large and 
small businesses, intellectual property interests and providers of Internet 
and other communications services; non-commercial interests, including 
non-commercial users and not-for-profit organizations; governmental 
interests, including national governments, multi-national governmental 
organizations and treaty organizations, and distinct economies; technical 
experts from industry and academia; and Internet users worldwide. 

STAKEHOLDER 
GROUPS 

ICANN  “stakeholder groups” represent a wide variety of individuals that 
compose the ICANN community. Stakeholder groups function as 
caucuses and are intended to facilitate the creation of new 
constituencies as well as self-growth and expansion. 

STANDARD 
BYLAWS 

 As part of the IANA Stewardship Transition, ICANN’s Bylaws will be 
classified as either Standard Bylaws or Fundamental Bylaws.  The 
threshold of Board approval required for changes to Fundamental 
Bylaws will be higher than that required for changes to Standard Bylaws.  
If the ICANN Board proposes any change to the Standard Bylaws, the 
proposal will require approval from two-thirds (2/3) of all of the Directors 
on the Board.  Following Board approval, the Empowered Community 
will have an opportunity to reject a change to the Standard Bylaws 
before the change takes legal effect.   

STRESS TEST A  “stress test”  is a simulation exercise where a set of plausible, but not 
necessarily probable, hypothetical scenarios are used to gauge how 
certain events will affect a system, product, company or industry. Stress 
tests have been used to analyze how certain ICANN and DNS 
ecosystem risks or contingencies can be mitigated by applying the 
accountability mechanisms available to the CCWG-Accountability.  

TOP-LEVEL 
DOMAIN 
(TLD) 

Top-Level Domains (“TLDs”) are the names at the top of the DNS 
naming hierarchy. They appear in domain names as the string of letters 
following the last (rightmost) ".", such as "net" in "www.example.net". 
The administrator for a TLD controls what second-level names are 
recognized in that TLD. The administrators of the "root domain" or "root 
zone" control what TLDs are recognized by the DNS. Commonly used 
TLDs include .com, .net, .edu, .jp, .de, etc. 

https://www.icann.org/groups/ssac
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WORK STREAMS 
(WS)  

CCWG-Accountability Work Stream 1 (WS1) has focused on 
mechanisms to enhance ICANN accountability that must be in place or 
committed to within the time frame of the IANA Stewardship Transition. 
Work Stream 2 (WS2) is focused on addressing accountability topics for 
which a timeline for developing solutions and full implementation may 
extend beyond the IANA Stewardship Transition. 

 

 



Appendix K – Co-Chairs’ Special Appreciation of Staff and Rapporteur Efforts 

 

23 February 2016 
 

1 

Appendix K – Co-Chairs’ Special 
Appreciation of Staff and Rapporteur 
Efforts 

1 Developing the CCWG-Accountability Work Stream 1 Recommendations has been an 
unprecedented effort by the whole multistakeholder community. While we are proud of the 
tremendous, high-quality contributions and stamina dedicated by the volunteers, we would like 
to take this opportunity to give particular credit to a group of highly motivated, dedicated, patient 
and friendly individuals, without whom we could not have achieved the finalization of our report: 
ICANN support Staff and CCWG Rapporteurs. 

 

2 Thanks to our core Staff team: 

 Brenda Brewer, 

 Alice Jansen, 

 Grace Abuhamad, 

 Hillary Jett, 

 Bernard Turcotte, 

 Adam Peake, and 

 Karen Mulberry. 

 

3 Thanks to the Rapporteurs: 

 Becky Burr, 

 Cheryl Langdon Orr, 

 Steve DelBianco, and 

 Jordan Carter. 

 

4 Also, we have benefited from flawless meeting support, always accommodating graciously our 
last minute requests. Thanks to Nancy Lupiano and the meetings team.  
 

5 We are also grateful for the support and advice we received to prepare communications and 
correspondences from ICANN Communications department, as well as the outstanding graphics 
prepared by XPLANE.   
 

6 From the daunting task of taking notes across hundreds of meeting hours to drafting to the 
incorporation of the various comments, Staff did all the heavy lifting across our four reports, as 
well as during and after the three public comment periods. They lived up to the very high 
transparency standards and always managed to deliver quality outcomes in the short times 
available. They have embodied the notion of accountability every minute. Beyond our 
appreciation of their efforts, we actually admired the skills, dedication and commitment from 
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Bernard Turcotte, Alice Jansen, Grace Abuhamad, Brenda Brewer, Hillary Jett, Karen Mulberry 
and Adam Peake. This appreciation also extends to the writers and other support teams who 
provided extra support during stretch times. 
 

7 Finally, it is worth mentioning that beyond skills, beyond professional commitment, Work Stream 
1 has been a wonderful team effort. Not only has our support Staff gained our deepest respect 
and appreciation, but they have also earned our trust and friendship, which we consider to be 
the greatest asset of all for the work that remains ahead of us. 

 

8 León Sanchez, Thomas Rickert and Mathieu Weill 

9 CCWG Accountability Co-chairs 
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