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ﺧﻼﺻﺔ

ﺧﻼﺻﺔ
01

02

03

ﻣﻧذ دﯾﺳﻣﺑر  ،2014وﺿﻌت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎءﻟﺔ
 ICANNأﻣﺎم ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وﯾﺟري اﻵن ﺗوزﯾﻊ ھذا اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻣن أﺟل اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﯾﺛﺎق
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل واﻋﺗﻣﺎدھﺎ.
ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﺟﮭد ﺟزءًا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻧﺗﻘﺎل إﺷراف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف  IANAﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﺳﺗﻧﺗﺎج
ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﺑﺄن إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻛﺎن ﺿرورﯾًﺎ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ .ﻟم ﯾﺗم وﺿﻊ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﻷﺻﺣﺎب ،وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﻣوذج اﻷدﻧﻰ ﻧﺣو اﻷﻋﻠﻰ ﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻛذﻟك ﻟم ﯾﺗم وﺿﻌﮫ ﻟﺗﺑدﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت
ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺗرح ،ﻣدﻋوم ﺑﻣﻠﺣﻘﺎت وﻣرﻓﻘﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ .ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺎﻛل واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻣوﺟودة ﻟدى ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ھذه ﺳوف ﺗﺿﻣن أن ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء
اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
•

ﺑﯾﺎن اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﯾﺣدد ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﮫ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم
واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ .ﯾوﺿﺢ ھذا اﻟﺑﯾﺎن ھذه اﻟﻣﮭﻣﺔ وﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﻐﯾر اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ.

•

ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح ذات اﻟﻧطﺎق اﻷوﺳﻊ واﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن أن ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء
اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺳوف ﺗظل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ.

•

اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﺟدﯾدة ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻧﻔﺎذھﺎ ﻋﻧد ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺣوار إﺟﻣﺎﻋًﺎ ﺑﺷﻛل
ﻓﻌﱠﺎل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 oرﻓض ﻣﯾزاﻧﯾﺎت  ICANNأو ﻣﯾزاﻧﯾﺎت  IANAأو اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
o

رﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN

o

اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺑﯾﻊ  ICANNأو ﺗﺻرﻓﺎھﺎ
اﻵﺧر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أو ﻣﻌظم أﺻوﻟﮭﺎ.

o

إﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﻔرد.

o
o

اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
إطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ) ،ﺗﻛون ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻠزﻣﺔ وﻧﺎﻓذة ﻓﻲ أي ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘﺑل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ(.

o

رﻓض ﻗرارات ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف  ،IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻓﺻل  IANAﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻧﻘل.
ﺣﻘوق اﻻطﻼع واﻟﺗﺣري

o
•
04

05

06

ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺂﻟﯾﺔ إﻧﻔﺎذ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراء اﻟﻣﺟﻠس أو إﻏﻔﺎﻟﮫ.

ﻛل ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ إﻻ ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت وﻣﻧﺎظرات ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد.
ﺗوﻓر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔرص ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻷطراف ﻗﺑل أن ﺗﻛون اﻹﺟراءات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻻزﻣﺔ.
وﺳﯾﺗم دﻋم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟواردة أﻋﻼه ﻣن ﺧﻼل:
•

إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧول ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣن
ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺗﺻرف ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﯾﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﻣن وﺿﻊ ﻣﻌﯾﱠن )دور ﻣﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون( وﻟﮫ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻔرض ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إذا ﻟزم
اﻷﻣر.

•

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾرھﺎ إﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ وﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم
واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

إﻗرار اﺣﺗرام  ICANNﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
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ﺧﻼﺻﺔ
•

دﻣﺞ اﻟﺗزاﻣﺎت ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت  2009ﻣﻊ وزارة اﻟﺗﺟﺎرة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء.

•

ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺗﻧوع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ .ICANN

•

اﻟﺗزام ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺗﻌزﯾزات أوﺳﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ أو اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ
ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل دور اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ  .IANAوﯾﺷﻣل ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
o

اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر  ICANNﻟﻐرض اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.

o

اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻌزﯾزات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ICANNﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓرﯾق ﻋﻣل
.ICANN
ﺗﺣﺳﯾن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ICANNﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺛﻘﺔ ) (DIDPاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ  ،ICANNوﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺿﺢ ﻛل ﻣﺎ ھو ﺳﻠﺑﻲ وﻣداوﻻت ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

o

07

08

09

o
o

وﺿﻊ وﺗوﺿﯾﺢ إطﺎر ﻋﻣل ﺗﻔﺳﯾر ﻻﻟﺗزام  ICANNﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺳﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت.

o

اﻟﻧظر ﻓﻲ إدﺧﺎل ﺗﻌزﯾزات ﻋﻠﻰ دور ووظﯾﻔﺔ ﻣﺣﻘق ﺷﻛﺎوى .ICANN

وﻟوﺿﻊ ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭدف ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ،ICANNﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل وﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﻟﻺﻧﺗرﻧت
اﻷوﺳﻊ.

•

أﺟرت ﺛﻼث ﻓﺗرات ﺗﻌﻠﯾق ﻋﺎم ﺑﮭدف ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﺎت ﺣول اﻟﻣﺳودات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻧﺎﻗﺷت ﺗﻛرار ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧدوات ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

•

أﺟرت "اﺧﺗﺑﺎر إﺟﮭﺎد" ﺻﺎرم ﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟـ  ICANNﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻗوة ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺎت ﺿد اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

•

ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﺷرﻛﺗﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺗﯾن ﺧﺎرﺟﯾﺗﯾن ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ.

•

ﻗدﻣت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNواﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺣﺳب اﻟﻣطﻠوب ﻟﻧﻘل دور
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ .IANA

•

ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻣﻘﺗرح ﻧﻘل دور اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ  IANAﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت.

• ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻘل دور اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ .IANA
ﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻻﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﻣﻠﺣ ًﻘﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻟﮭﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻔﺎﺻﯾل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻠﺧص وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل
ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ 1،وﺷرح ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت ،واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋن "اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرح ﺑﺷﺄن ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل ،"1
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺟﮭﺎد ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﮭذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف 2وﻛﯾﻔﯾﺔ
ﺗﻧﺎول اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .NTIA
ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق "أ" :ﺗوﺛﯾق اﻹﺟﻣﺎع )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺟﮭﺎت ﻧظر اﻷﻗﻠﯾﺔ(

 1ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ داﺧل ﻣﻧظﻣﺔ ICANN
 2ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗطوﯾر اﻗﺗراح ﻧﻘل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﻟـ  IANAﺑﺷﺄن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻣﯾﺔ
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اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
10

11

12

13
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ﻓﻲ  14ﻣﺎرس  2014أﻋﻠﻧت اﻹدارة اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) (NTIAاﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋن ﻧﯾﺗﮭﺎ ﻧﻘل إﺷراﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﮭﯾﺋﺔ أرﻗﺎم اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ) (IANAإﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .طﻠﺑت اﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  NTIAﻣن  ICANNﻋﻘد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ھذه اﻟوظﺎﺋف إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت.
وﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣًﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ،أﺛﺎر ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﻟدى  - ICANNﻣﻊ ﺗﻘدﯾر
ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ إدارة  NTIAﻛﺟزء ﻣن دور اﻹﺷراف اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﮫ ﻓﻲ وظﺎﺋف  - IANAﻣﺧﺎوف ﺑﺷﺄن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺎءﻟﺔ .ICANN
وﻟﺗﻧﺎول ھذه اﻟﻣﺧﺎوف ،طﻠب ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNإﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ ﻵﻟﯾﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNوﺗﻌزﯾزھﺎ ﻛﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل .وﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟذﻟك ،اﺟﺗﻣﻌت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ )ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  .(ICANNﯾﻧﻘﺳم ﻋﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎرﯾن اﺛﻧﯾن:

ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  :1ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣن ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNاﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺳﺎرﯾﺔ وﻣﻔﻌﻠﺔ أو
ھﻧﺎك اﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺣدود اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل إﺷراف .IANA
ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  :2ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻣدﯾد إطﺎر زﻣﻧﻲ ﺧﺎص ﺑوﺿﻊ
اﻟﺣﻠول واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل إﺷراف .IANA
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أي ﻣن ﺑﻧود إﺟﻣﺎع أﺧرى ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻘل دور اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ  IANAﻓﻲ ﻣﺳﺎر
اﻟﻌﻣل  .2ھﻧﺎك آﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  1ﻟﻺﻧﻔﺎذ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻧود ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم ،ﺣﺗﻰ وإن ﻗدر ﻟﮭﺎ أن ﺗﺟﺎﺑﮫ ﺑﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣن إدارة
 ICANNأو ﻏﯾرھﺎ.
ﯾرﻛز اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺛق ﻓﻲ ﻣﺳودة اﻻﻗﺗراح ھذه ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،1ﻣﻊ ﺑﻌض اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ
ﺟزء ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .2

7
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اﻟﺷروط

اﻟﺷروط
17

ﯾﻘدم ھذا اﻟﻘﺳم ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻠﺑﯾﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ.

18

ﻣﺗطﻠﺑﺎت NTIA

19

20
21

ْ
طﺎﻟﺑت إدارة  NTIAأن ﺗﻘوم " ICANNﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددة ﻟوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻧﻘل دور اﻹﺷراف اﻟذي ﺗﺗوﻻه
ﻟﻘد
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ" ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑوظﺎﺋف  IANAوإدارة ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟذر ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﺣددت إدارة  NTIAأﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗرح اﻟﻧﻘل أن
ﯾﺣظﻰ ﺑدﻋم واﺳﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأن ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•

دﻋم وﺗﻌزﯾز ﻧﻣوذج أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددة.

•

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن واﺳﺗﻘرار وﻣروﻧﺔ ﻧظﺎم  DNSاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت.

•

ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ﻟﺧدﻣﺎت .IANA

•

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻹﻧﺗرﻧت.

ﻛﻣﺎ ﺣددت  NTIAأﯾﺿًﺎ أﻧﮭﺎ ﻟن ﺗﻘﺑل ﻣﻘﺗرﺣً ﺎ ﺑﺎﺳﺗﺑدال دورھﺎ ﺑﺣل ﺗﻘوده اﻟﺣﻛوﻣﺎت أو ﺣل ﺗﻘوده ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﺷﺗرط  NTIAأﯾﺿًﺎ أن ﯾوﺛق ﻣﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠت ﺑﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ،وﻣﺎ ھﻲ اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ راﻋﺗﮭﺎ ﻋﻧد وﺿﻊ ﻣﻘﺗرﺣﮭﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرھﺎ ﻟﮭﺎ.

22

اﻟرﺟﺎء اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺣق  :14ﻣﺗطﻠﺑﺎت  NTIAﺣول ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت.

23

ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف

24

25

26

27

ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﺧطﺔ ﻧﻘل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻧﺳﯾق ﻧﻘل اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ) IANAﻣﺟوﻋﺔ ،(ICG
أﺷﺎرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺧﺻوص ﺗﺑﻌﯾﺎت اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ر ًدا ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺳﺎﺑق ﻣن ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ:
"ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وھﻲ ﻣﺷروطﺔ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ آﻟﯾﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى  ICANNواﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﺗﮭﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ ) ICANNﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ( .ﻗﺎم اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺗﻧﺳﯾق ﺟﮭودھم وﺗﺛق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف
ﻣن أن ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﺗﺻور ،ﺳوف ﺗﻔﻲ
ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ
أي ﻋﻧﺻر ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ذات اﻟﻣﺳﺗوى ﺣﺳب ﻣﺎ أوﺿﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف ،ﻓﺳوف ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ".
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺻﯾل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت  21 - 20ﻣن
ﻣﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﯾوﻧﯾو  .2015وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  1اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻛل ھذه اﻟﺷروط.
واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﻣوازﻧﺔ ICANN
 .2آﻟﯾﺎت ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺟﻠس إدارة ICANN
 .3ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل وﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف IANA
 .4اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
 .5آﻟﯾﺎت اﻟطﻌون
 .6إدارة  (PTI) IANAﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻧﻘل
 .7اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

28

ﺑرﺟﺎء اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺣق  :13ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت.

8
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
29

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

30

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :1إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧول ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ

31

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ

32

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

33

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ

34

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :5ﺗﻐﯾﯾر ﺟواﻧب ﻣﮭﻣﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNوﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ

35

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :6إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام  ICANNﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟ ًﯾﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔذ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ

36

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :7ﺗﻘوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ ICANN

37

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ICANNاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر

38

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :9دﻣﺞ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ

39

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :10ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ

40

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :11اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد (18

41
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ﻣﻼﺣظﺔ:
•

اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻣﻠﺧص وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن "ﻣﺳودة اﻟﻣﻘﺗرح
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  "1ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﻧﺳوﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻛﻣواﻗف إﺟﻣﺎع ﻣن
ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ .ﻟم ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر أي ﺷﻲء ﺳوى اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗوﻋب ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟرﺋﯾﺳﻲ.

•

ﻓﺎﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺎت ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ .وﺳوف
ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻔرﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟـ  ICANNﺑوﺿﻊ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ )اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ(.

9
اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016

ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
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ﺧﻼﺻﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ )،(ICANN
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ واﻷﻣور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ .ICANN
وﺑﻌد إﻗﺻﺎء اﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) (NTIAﻛﮭﯾﺋﺔ إﻧﻔﺎذ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ  ،ICANNﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺗﺗطﻠب طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن آﻟﯾﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣواﻗف
اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻌﺗرض ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
ﺗوﺻﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻛﯾﺎن ﺟدﯾد ﯾﻌﻣل وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﻣن أﺟل
ﻣﻣﺎرﺳﺔ وإﻧﻔﺎذ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﺳوف ﯾﺗﺧذ ھذا اﻟﻛﯾﺎن ﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ وﺳوف ﯾﺗم إﻋطﺎؤه دور
"اﻟﻣﺻﻣم اﻟﻔردي" ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNوﺳوف ﺗﻛون ﻟﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر .وﺳوف ﺗﺗم
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ھذا اﻟﻛﯾﺎن ﺑﺎﺳم "اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت".
ووﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ ،ﺗﻛون ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة
ً
ﻋﺿوا ﻓر ًدا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل( .أﻣﺎ
 ICANNﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻟﺗﮫ ﺑﻣوﺟب اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ )ﺳواء ﻛﺎن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻼﺣﯾﺎت اﻷﺧرى ،ﻣﺛل ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻓﯾﺟوز
ﺗوﻓﯾرھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت.
وﺗواﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺳوف ﺗﻛون ﻣﺣدودة وﻓ ًﻘﺎ ﻟم ھو ﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ أﻋﻼه ،وأن
ف ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ھذا أﻣر ﻛﺎ ٍ
•

ﺻﯾﺎﻏﺔ "اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ" اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻹدارة ﻣﺟﻠس  ICANNواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻘط ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.

•

ُﺗﺷ ّﻛل ﻛﺎﻓﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  1ﻛﻠواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ.

•

ﻣﻧﺢ ﺣق اﻻطﻼع إﻟﻰ "اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار" ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت.

•

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

واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻷي ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺑﯾّﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن
ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ.

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﺗوﺻﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻛﯾﺎن ﯾﻌﻣل ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗطﺑﯾق ﺻﻼﺣﯾﺎت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
•

وﺳوف ﯾﺗﺧذ ھذا اﻟﻛﯾﺎن ﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ وﺳوف ﯾﺗم إﻋطﺎؤه دور "اﻟﻣﺻﻣم اﻟﻔردي" ﻟﻣﺟﻠس
إدارة  ICANNوﺳوف ﺗﻛون ﻟﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر .وﺳﺗﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ھذه اﻟﺟﮭﺔ
ﺑﺎﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت.

•

وﺳوف ﯾﺗﺻرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺣﺳب ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم ) (SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ) (ACاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ،
وﺳوف ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮭم ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت.

•

ﯾﺗم إدراج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾدار ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﻛﺎم
ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت أو اﺳﺗﺑﻌﺎده دون ﻣواﻓﻘﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ )راﺟﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :3اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس(.

•

ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺣﯾث ﯾوﺿﺢ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺳوف ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﺻﺣﺎب
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن.

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺗﺿﻣﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ:
•

واﻟﺣق اﻟﻣﻣﻧوح إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻼطﻼع واﻟﻔﺣص وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ  ،6333ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ھذه اﻹﺷﺎرة اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟن ﯾﺗم ذﻛرھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺣري ،واﻟذي ﯾﺷﻣل اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻋﻧد اﺟﺗﻣﺎع ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣن أﺟل ﺗﻌرﯾف ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎل أو اﻹﺳﺎءة اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻹدارة ﻣوارد  ،ICANNﺗظل ICANN
ﺟﮭﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻗﯾق ﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣري ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ .وﺳوف ﯾﺗم ﻧﺷر ﺗﻘرﯾر اﻟﺗدﻗﯾق أﻣﺎم
اﻟﺟﻣﮭور ،وﺳوف ﺗﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك اﻟﺗﻘرﯾر.

•

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾود اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ) (GACاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ أﺣد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻘرارات :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﺧﺗﯾﺎر  GACاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﻣﺷﺎرك ﺻﺎﺣب ﻗرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ،ﻓﻘد ﻻ ﺗﺷﺎرك ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ أﺣد ﺻﻧﺎع
اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻹﺣدى ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﻓض ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
ﻟﻧﺻﯾﺣﺔ إﺟﻣﺎع ﻣن ) GACواﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻠﻔظ "ﺣﺻﺔ .("GAC
وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ،ﺳوف ﯾظل ﻟـ  GACاﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب
اﻷﺧرى ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ،ﻟﻛن ﻟن ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب وﺟﮭﺎت ﻧظرھﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ھﺎﺗﻔﻲ ،أو
ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﺗﺣﺗﻔظ ﺣﺻﺔ  GACﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻔرﯾد ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻊ  GACﻣن أﺟل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﻣﻘﺑول ﻟدى
اﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺻﯾﺣﺔ  GACاﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع  -وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :11اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺑﺷﺄن ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد  (18ﻣﻊ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ رﻓض ﺗﻠك
اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
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اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن 'اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل '1
•

اﻟﻧظﺎم واﻟﻘﯾود ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟـ  ICANNﻣؤﻛدة ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺎرق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن  DIDPوﺣﻘوق اﻻطﻼع.

•

ﺣﻘوق اﻻطﻼع اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺣﺎﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع اﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ ﻋﺗﺑﺔ ﻣﺷﺎرك ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻘرارات واﺣد.

•

طرﺣت ﻣﻘﺗرﺣً ﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣق اﻟﺗﺣري )ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق( ،اﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن
أﺻﺣﺎب اﻟﻘرارات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت.

•

ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺟﻧﺑًﺎ ﻟدﻋﺎوى إﺳﺎءة اﻻﺳﺗﺧدام.

•

طﺎﻟﺑت ﺗﺳوﯾﺔ ﺣول اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  11ﺑﺈﻧﺷﺎء "ﺣﺻﺔ ."GAC

اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
•

اﻟﻣﻠﺣق  – 01ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :1إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧول ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ

•

اﻟﻣﻠﺣق  – 03ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :3اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس

•

اﻟﻣﻠﺣق  – 04ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ
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ﺧﻼﺻﺔ
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اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
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ﯾﻌﻣل ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸﺳﻣﺎء واﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  ICANNاﻟﯾوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺎور طوﻋﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﺣول ﻗرارات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ .وﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
آﻟﯾﺎت ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺎورة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻘدﯾر دﻋم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و/أو ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع .وﯾﺷﺎر
إﻟﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎورة ھذه ﺑﺎﺳم "ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ".
وﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺄن ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟراء ﻣﺣددة ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻓﻲ
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻓﻲ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت طوﻋﺎ ً اﻟﯾوم ،ﺳﺗﻔرض ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNرﺳﻣﯾﺎ ً إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺷﺎرة ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗواﻋد
 ICANNﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻓﻲ أي ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ .ICANN

•

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ .ICANN

•

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ .ICANN

•

اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ).(IANA

•

اﻋﺗﻣﺎد أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس ،أو اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﻊ  ICANNأو أﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎت أﺧرى
ﻟﻛل أو إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻟﻛل أﺻول .ICANN

•

اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف  ،IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ أﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل  IANAأو ).(PTI

ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘرر أﻧﮫ ﺛﻣﺔ ﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل )ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌرف ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ
رﻗم  :1إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧوّ ل ﻹﻧﻔﺎذ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( ﻗد ﯾﻘرر اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل "ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد" اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
وﻗد ﯾﺑدأ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻌﯾد ﻣن أﺟل:
•

رﻓض ﺧطﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،أو
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﺎﺋف .IANA

•

رﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ .ICANN

•

اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﻊ  ICANNأو أﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎت أﺧرى ﻟﻛل أو إﻟﻰ
ﺣد ﻛﺑﯾر ﻟﻛل أﺻول .ICANN

•

إﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﻔرد.

•

اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.

•

ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) (IRPوﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺣﯾث أن ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻛﯾم
اﻟدوﻟﻲ ،أو طﻠب إﻋﺎدة اﻋﺗﺑﺎر ﻏﯾر ﻣﻠزم ،ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗرار أو إﺟراء/ﻋدم إﺟراء ﺣدﯾث
ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣﺟﻠس  ICANNأو اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﯾﮭﺎ.

رﻓض ﻗرار ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺎت وظﺎﺋف  ،IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ أﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل  IANAأو ).(PTI
اﻟﺗﺻﻌﯾد

وﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ،ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر أﺣﯾﺎﻧﺎً ،ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ أﺧرى.
إﺣدى أﻛﺛر اﻟﺻﯾﻎ ﺗوﺣﯾداً ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل "رﻓض" ،أو إﻗﺎﻟﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗرﺷﯾﺢ ﻣﻔردة ﻟﻣﺟﻠس إدارة
ﻣﻌﯾّن أو إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

•

وﺗﺗﺄﻟف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ھذه ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 .1ﯾﻘدم اﻟﻔرد اﻟﺗﻣﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ ) (SOأو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ) (ACواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﺎرﻛﺎ ً ﺗﻘرﯾرﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل )راﺟﻊ
اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :1إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧول ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ(.
•

إذا ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻣن طرف ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،ﺳﯾﻣﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.

•

وإذا ﻟم ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻣن طرف ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،ﯾﺗم إﻧﮭﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.

 .2ﺗﺗواﺻل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس ،ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺗﻘرﯾرﯾﯾن اﻵﺧرﯾن ﻟﺗطﻠب ﻣﻧﮭم دﻋم
اﻻﻟﺗﻣﺎس.
•

ﯾﺟب أن ﺗدﻋم ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ و/أو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﺣدة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻻﻟﺗﻣﺎس )اﺛﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أو ،ﻣن أﺟل
إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﺛﻼﺛﺔ( ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺗدى ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﺿوع.
o

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

o

أﻣﺎ إذا ﺗﻣت ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ،ﺳﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺗدى ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﻟﺗﻣﺎس.

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

اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ و/أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗﻣﺎس ﺳوف:
o

ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑرر ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻻﻗﺗراح اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺗﻘرﯾرﯾﯾن.

o

ﺗﻌﯾن ﻣﻣﺛل )ﻣﻣﺛﻠﯾن( ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن طرف ﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ.

o

ﯾﻣﻛن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾًﺎ ﺑﺄن ﺗﻘوم - ICANNإذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟك -ﺑﺗﻧظﯾم ﻣؤﺗﻣر ھﺎﺗﻔﻲ ﻗﺑل ﻣﻧﺗدى
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ.

•

إذا ﺗﻣﻛن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل ﻣن ﺣل ﻣﺳﺎﺋﻠﮭم ﻗﺑل أو ﻓﻲ ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إﻧﮭﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺻﻌﯾد.

•

ﺧﻼف ذﻟك ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ.

 .4ﯾﻧظر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
•

وإذا ﻟم ﺗﺗم ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻻﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،أو ﯾوﺟد أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗراض واﺣد ،ﺳﯾﺗم إﻧﮭﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺻﻌﯾد.

•

ﺧﻼف ذﻟك ،إذا ﺗﻣت ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻻﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻟم ﯾوﺟد أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗراض واﺣد ،ﯾﻘدم
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﺷورة اﻟﻘرار وﯾﻌطﯾﮫ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﺑﮭﺎ )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھذه(.

 .5ﯾﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل اﻟﻣﺷورة ﻟﻣﺟﻠس إدارة .ICANN
•
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إذا ﻗرر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ،ﻓﺳوف ﯾﻘدم ﻣﺷورة ﻟﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء
اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻻﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﺿروري ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﺑﺎﻟﻘرار.

اﻹﻧﻔﺎذ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض ﻣﺟﻠس  ICANNأو ﻓﺷﻠﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )أﺧرى ﻏﯾر اﺗﺧﺎذ ﻗرار إﻗﺎﻟﺔ
ﻣدﯾر ﻓردي أو ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺄﻛﻣﻠﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ أﺳﻔﻠﮫ( ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺧوّ ل اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾرﻏب ﺑﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎذ.
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎذ ﺑواﺣدة ﻣن طرﯾﻘﺗﯾن:
•

ﻗد ﯾﺑدأ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل اﻟوﺳﺎطﺔ وإﺟراءات  IRPﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.

•

أو ﻗد ﯾﺑدأ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻌﯾد ﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺄﻛﻣﻠﮫ.

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
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وﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎذ ﺣل ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ .ﺧﻼف ذﻟك ،إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻓﺈن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎذ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
إذا رﻓض ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأو ﻓﺷل ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻹزاﻟﺔ أي ﻣدﯾر ﻓردي ﻟـ ICANN
أو إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺄﻛﻣﻠﮫ )أو ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻟﻣدﯾر( ،ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا اﻟرﻓض ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دﻋوى ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ؛ ﻟﯾﺳت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﺑﺑدء أو إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻧﻔﺎذ أﺧرى ﻣﺛل اﻟوﺳﺎطﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ.

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
إﻧﺷﺎء ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNإﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺷﺎرة
ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗواﻋد  ICANNﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻓﻲ أي ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ .ICANN

•

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ .ICANN

•

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ .ICANN

•

اﻋﺗﻣﺎد ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ .IANA

•

اﻋﺗﻣﺎد أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس ،أو اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﻊ  ICANNأو أﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎت أﺧرى
ﻟﻛل أو إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻟﻛل أﺻول .ICANN

•

اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺎت وظﺎﺋف  ،IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ أﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل  IANAأو ).(PTI

إدراج ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،واﻟﺗﺻﻌﯾد ،واﻹﻧﻔﺎذ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
•

73

ﻣﻼﺣظﺔ :ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  4ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻟﻛل ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ.

ﺟدول :اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ )اﺳﺗﻧﺎداً ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣن ﺧﻣس ﻣﺷﺎرﻛﯾن
اﻟﻣﺧول(
ﺗﻘرﯾرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ّ

ھل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣطﻠوﺑﺔ؟
74

77

80

 .1رﻓض اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ/اﻟﺧطﺔ
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
 .2اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس ،واﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﻊ
 ICANNأو أﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎت أﺧرى ﻟﻛل أو
إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻟﻛل أﺻول ICANN
 .3رﻓض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻟﻼﻟﺗﻣﺎس ﻣن
أﺟل ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
75

78

81

اﺛﻧﺎن ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
ﻻ ﯾوﺟد

اﺛﻧﺎن ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﻗﺎدت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
 PDPاﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ )إن وﺟدت(

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

ھل ھﻧﺎك ﺗﺄﯾﯾد ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟
76

79

82

أرﺑﻌﺔ ﺗرﻓض اﻟدﻋم ﻣﻊ ﻋدم وﺟود أﻛﺛر ﻣن
اﻋﺗراض واﺣد
ﺛﻼﺛﺔ ﺗرﻓض اﻟدﻋم ﻣﻊ ﻋدم وﺟود أﻛﺛر ﻣن
اﻋﺗراض واﺣد

ﺛﻼﺛﺔ ﯾدﻋﻣون اﻟرﻓض ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
 PDPاﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
)إن وﺟدت( ،ﻣﻊ ﻋدم وﺟود أﻛﺛر ﻣن
اﻋﺗراض واﺣد
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

ھل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣطﻠوﺑﺔ؟
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92

4أ .إﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾر ﻓردي ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة ﻣرﺷﺢ
ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
)وﻣﻌﯾن ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل(

4ب .إﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾر ﻓردي ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة
ﻣرﺷﺢ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ )وﻣﻌﯾن ﻣن
طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧوّ ل(
 .5إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
 .6ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  IRPﻣﻠزﻣﺔ
أو طﻠب إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻟﻼﻟﺗﻣﺎس ﻣن
أﺟل ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
84

87

90

93

اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟداﻋﻣﺔ/اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ

اﺛﻧﺎن ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﺛﻧﺎن ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ

ھل ھﻧﺎك ﺗﺄﯾﯾد ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟
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 .7رﻓض ﻗرار ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﺗﻌﻠق
ﺑﻣراﺟﻌﺎت وظﺎﺋف  ،IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ أﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل  IANAأو )(PTI

97

اﺛﻧﺎن ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ

98

اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم /اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ.
أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  4/3ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟداﻋﻣﺔ/اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت
ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾرھم
ﺛﻼﺛﺔ ﺗدﻋم ﻣﻊ ﻋدم وﺟود أﻛﺛر ﻣن
اﻋﺗراض واﺣد
أرﺑﻌﺔ ﺗدﻋم ﻣﻊ ﻋدم وﺟود أﻛﺛر ﻣن
اﻋﺗراض واﺣد3
ﺛﻼﺛﺔ ﯾدﻋﻣون ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧظﻣﺔ/ﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  PDPواﻟﺗﻲ ﺗم
اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﯾﺟﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) IRPإن وﺟدت( ،ﻣﻊ ﻋدم وﺟود
أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗراض واﺣد
ﯾﺗطﻠب وﺳﺎطﺔ ﻗﺑل ﺑدء ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
أرﺑﻌﺔ ﺗدﻋم ﻣﻊ ﻋدم وﺟود أﻛﺛر ﻣن
اﻋﺗراض واﺣد

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟدى ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺣﺎﻟﯾًﺎ أن ﺗﺷﺎرك ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم ﻓﻲ  ،ICANNوﻟﺟﻧﺔ  At-Largeاﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ) GACإذا ﻣﺎ اﺧﺗﺎرت  GACاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت  -أي ،أﻧﮭم ﺳﯾﺗم إدراﺟﮭم ﻓﻲ
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭم اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺗﻘرﯾرﯾﯾن اﻟﺧﻣﺳﺔ.
ﻟﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم .إذا واﻓق أﻗل ﻣن ﺧﻣس ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
 ICANNﻋﻠﻰ أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺗﻘرﯾرﯾﯾن ،ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾل ھذه اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟدﻋم اﻹﺟﻣﺎع .ﻗد ﯾﺗﻌﯾن أﯾﺿًﺎ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إذا ﺗﻐﯾرت  ICANNﻟﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم أو اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺷﺎء )أو إزاﻟﺔ( ﻣﻧظﻣﺎت داﻋﻣﺔ /ﻟﺟﺎن اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻛﺈرﺷﺎدات ﻣﻔﯾدة ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .رﻏم ذﻟك ،ﺳﺗﻛون ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻗرار واع ،ﺣﺳب اﻟظروف ،ﺑﺷﺄن ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت .إذا ﻛﺎن ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺗﻘرﯾرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ،ﻓﺳﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ھذا اﻟﻘرار اﻟواﻋﻲ.
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﯾﺿًﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﻗد ﻻ ﺗﺷﺎرك  GACﻛﻣﺷﺎرك ﺗﻘرﯾري ﺑﺳﺑب أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺗرح أن ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺷورة  GACاﻹﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﻛون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ھو
أرﺑﻌﺔ داﻋﻣﯾن ،ﻓﺳﺗﺑﻘﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﯾﯾد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻊ ﻋدم اﻋﺗراض أي أﺣد ،ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﺎﻟﻲ:
•

إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﺗﻘﯾل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ ﺑﺳﺑب ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷورة  ،GACﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﺧﻔض
ﺳﯾﻧطﺑق ﻓﻘط ﺑﻌد أن ﺗﺟد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  IRPأﻧﮫ ،ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷورة  ،GACﺗﺻرف ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ
ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ .إذا ﻗﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﺑﻣﺛل ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  IRPوﻟم ﺗﻛن ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول أن ﯾﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ ﻓﻘط ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘررة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 .IRPﻟﻛﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﮫ رﻏم ذﻟك أن ﯾﻣﺎرس ﺗﻠك اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳس أﺧرى.

 3ﯾﻔﺿل اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ طﻠب ﺧﻣس ﻣﻧظﻣﺎت داﻋﻣﺔ وﻟﺟﺎن اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،أو اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻋﺗراض واﺣد ﻟﻣﻧﻊ اﻹﺟﻣﺎع.

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

15

ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

103

104
105
106
107

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

اﻟوﻗت اﻟﻣﻣدد ﻟﺑﻌض ﺧطوات اﻟﺗﺻﻌﯾد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻘﺎت .ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻋﺑر دﻣﺞ وإزاﻟﺔ ﺑﻌض
اﻟﺧطوات )اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ(.

•

ﺟﻌﻠت ﻣن اﻹﻟزاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘدم ﻟﻼﻟﺗﻣﺎس أن ﯾﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺎ ً ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ.

•

أﻗرت ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺗﻘرﯾرﯾﯾن أﻗل )اﻟﺻﻔﺣﺔ  ،12اﻟﻔﻘرة  60ﻣن
اﻟﻣﺳودة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( ،ﻋﺑر ﺣذف ھذا اﻟﺧﯾﺎر واﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣطﻠوب أﻗل ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .وﺑﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗطﻠب ﻣن أﺟل "اﻟﻣواﻓﻘﺔ" وﻟﯾس ﺧﯾﺎر "رﻓض" ،ﻓﺈن ھذا ﺳﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ
ﻣﺗطﻠب ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻗوى ﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.

•

ﺣددت أن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺻﻰ ﺑﮫ ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم اﻗﺗراﺣﮫ ﻛﺈرﺷﺎد
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺎت داﻋﻣﺔ/ﻟﺟﺎن اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،ﻟﻛن ﯾﺟب أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻗرار واع ،ﺣﺳب اﻟظروف .إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟداﻋﻣﺔ/اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻣﺷﺎرﻛﺎ ً ﺗﻘرﯾرﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ،ﻓﺳﯾﺗطﻠب ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺗﻌدﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺳﯾﺗطﻠب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول.

•

ﻧﻔذت اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :11اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد  (18ﺑﺄن
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﺳﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾرھﺎ إذا ﻛﺎﻧت  GACﻣﺷﺎرﻛﺎ ً ﺗﻘرﯾرﯾﺎً.

اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
اﻟﻣﻠﺣق  – 02ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ
اﻟﻣﻠﺣق  – 03ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :3اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﻠﺣق  – 04ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :3اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس
108
109

110

111

ﺧﻼﺻﺔ

ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ) (ICANNﺣﺎﻟﯾﺎ ً آﻟﯾﺔ ﻓردﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل.
•

ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾر ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  3/2ﺛﻠﺛﻲ أﺻوات ﻣدراء ﻣﺟﻠس إدارة .ICANN

•

ﻻ ﯾﻔﺗرض ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﺷﺎورة ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن أو اﻟﺟﻣﮭور اﻷوﺳﻊ ﻗﺑل ﺗﻌدﯾل اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﻗﺎم ﺑذﻟك طوﻋﺎ ً ﺣﺗﻰ ھذه اﻟﻠﺣظﺔ.

ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﻣن ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻣﺎ إﻟﻰ "ﻟواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ" أو
"ﻟواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ" ﺣﯾث ﺳﺗﻛون اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر.
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺗﺣدﯾداً ﻋﻠﻰ أن:
•

ﺗطﻠب اﻟﻣﺷﺎورات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ،اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﻌﯾﺎري ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.

•

إﺿﺎﻓﺔ ﺷرط اﻟﻣﺷﺎورات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺿرورة ﻣواﺻﻠﺔ
 ICANNﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.

•

ً
ﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ
ﯾﺗطﻠب أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ :ICANN
ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ(.

•

ﺗم رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن  3/2إﻟﻰ .4/3

•

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺷﺎورات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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112

ﻟﻣﺎذا ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﮭذا؟
•

113
114

رأت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﮭم ﺿﻣﺎن أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾر ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺟﺳد ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ )اﻟﻣﮭﻣﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ( واﻟﻣﻘﺻودة ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرف
ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﻣﻔرده.

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
أوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  GACأﯾﺿﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

ﺗﺻﻧﯾف ﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﻣن ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻣﺎ ﻛﻠواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﻟواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ.

•

ﻋﻣل اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
o
o
o

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك دور اﻟﻣﻌﯾّن اﻟﻣﻧﻔرد ﻟﻣدراء  ICANNﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ
اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :1إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧول ﻹﻧﻔﺎذ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ.
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ،واﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﻊ  ICANNأو ﺣﺳم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﺧرى أو
ﻛﺎﻓﺔ أﺻول  ICANNﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :3اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺑﻧود
اﻟﺗﺄﺳﯾس.

o

ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ
اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ.

o

اﻟﻣﮭﻣﺔ ،اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :5ﺗﻐﯾﯾر ﺟواﻧب ﻣﮭﻣﺔ ICANN
واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ وﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ.

o

إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) (IRPﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :7ﺗﻌزﯾز
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ .ICANN
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف  ،IANAوﻣراﺟﻌﺔ وظﯾﻔﺔ  IANAاﻟﺧﺎﺻﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺻل ،وآﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟوظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ
 IANAاﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻻﻗﺗراح اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف.

o

ھﯾﺎﻛل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ) (CSCوإدارة  IANAﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ،ﻣطﻠوﺑﺔ أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف.

o

ﺣﻘوق اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :1إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧول ﻹﻧﻔﺎذ ﺻﻼﺣﯾﺎت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

o

•

ﺗﺗطﻠب  ICANNإﺟراء ﻣﺷﺎورات ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس.

•

ﺗﺗطﻠب اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ
 :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ.

•

زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻣن اﻟﺛﻠﺛﯾن إﻟﻰ  %75ﻣن ﻛل
ﻣدراء ﻣﺟﻠس إدارة .ICANN

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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117
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اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن 'اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل '1
•

ْ
أوﺿﺣت أن أﺣﻛﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف  IANAﻻ ﺗﻧطﺑق إﻻ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ ) IANAﻣﺗطﻠب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-
اﻹﺷراف(.

•

ْ
أوﺿﺣت أن ﻋﻣﻠﯾﺔ إدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ  ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻛل أو ﻟﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ
.ICANN

•

أﺿﺎﻓت ﺗوﺻﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﻌدﯾل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻹزاﻟﺔ ﻓﻛرة اﻷﻋﺿﺎء وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺻوﯾت إﯾﺟﺎﺑﻲ أﻋﻠﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 4/3
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدراء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة  ،ICANNﻓﺿﻼً ﻋن ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول.

اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
اﻟﻣﻠﺣق  – 03ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :3اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﻠﺣق  – 04ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ
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121

ﺧﻼﺻﺔ
أوﺻت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﺑﻊ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﮭﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺎءﻟﺔ
 ICANNوﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ.
"ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" ھذه ھﻲ:
 .1رﻓض ﺧطﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،أو ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
وظﺎﺋف .IANA
 .2رﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ .ICANN
 .3اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ  ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ
أﺧرى ﻟﻛل أﺻوﻟﮭﺎ أو ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.
 .4إﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﻔرد.
 .5اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
 .6ﺑدء طﻠب ﻣﻠزم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )) (IRPﺣﯾث أن ﻗرار اﻟﻠوﺣﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أي ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻛﯾم
اﻟدوﻟﻲ( أو طﻠب ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر )ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم ﻣدراء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻷﺧﯾر أو اﻹﺟراء /
اﻟﺗﻘﺎﻋس ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن(.
 .7رﻓض ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺎت وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ) ،(IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟوظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ .IANA

122

ُ
ﺻﻣﱢﻣت ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻣ ﱡﻛن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑﻣﻔردھم
وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ،ﺗﺣت أي ظرف ﻣن اﻟظروف ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون أي ﺟزء ﻓردي ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎدرً ا ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ.

123
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124

أوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  GACأﯾﺿﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

ﺗﺣدﯾد ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻟواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ:
 .1رﻓض ﺧطﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،أو
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﺎﺋف .IANA
 .2رﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ .ICANN
 .3اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ  ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ
ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻛل أﺻوﻟﮭﺎ أو ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.
 .4إﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﻔرد.
 .5اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
 .6ﺑدء طﻠب ﻣﻠزم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﺣﯾث أن ﻗرار اﻟﻠوﺣﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أي ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻛﯾم
اﻟدوﻟﻲ( أو طﻠب ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر )ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم ﻣدراء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻷﺧﯾر أو
اﻹﺟراء  /اﻟﺗﻘﺎﻋس ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن(.
 .7رﻓض ﻗرارات ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺎت وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ )) ،IANAﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟوظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ .IANA

•

إﺿﺎﻓﺔ ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟـ  ICANNواﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﺗﻣت إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﻓﺳﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس إدارة
ﻣؤﻗت طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر/اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس إدارة ﺑدﯾل ﻟﯾﺣل ﻣﺣﻠﮫ .ﺗﺿﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم ) (SOواﻟﻠﺟﺎن
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ) (ACوﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ) (NOMCOMﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺑدال ﺗﺿﻣن أن ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻟن ﯾﻛون ﯾظل ﺳﺎرﯾًﺎ ﻟﻣدة
ﺗزﯾد ﻋن  120ﯾوﻣًﺎ .وﺳوف ﺗﻛون ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻧﻔس ﻣﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذي ﯾﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت وواﺟﺑﺎت.
ً
ﺷرطﺎ
ﯾﻌﺗﺑر وﺟود ﻣﺟﻠس إدارة ﺳﺎرﯾًﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ
ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ.
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o

o
•

125

127
128
129

ﯾﻛون ﺑﮭﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟرﻓض اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ھو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ .وﺳوف ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
o

ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﻻ ﯾﺟﻣﻊ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﯾن ﻣواﻓﻘﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وأي ﺗﻐﯾﯾرات أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ.

o

ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أن ﯾﺷﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑوﺿوح إﻟﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟـ  ICANNھو
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﻓق اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر.

o

ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،أﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟـ  ICANNھو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑدﻋم رﺳﻣﻲ ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻻ ﺗدﻋم رﺳﻣﯾًﺎ
اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺄﺣد ﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟرﻓض اﻟﻼﺋﺣﺔ ،وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟرﻓض اﻟﻼﺋﺣﺔ.

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

ﺗم إدﺧﺎل ﺗﺣدﯾﺛﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ رﻓض ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

•

وﺗﻣت ﺗوﺳﻌﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.

•

وﺗم ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن إﻗﺎﻟﺔ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺑﯾر.

•

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺧطوات اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ.

•

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :7ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ
.ICANN

•

"ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ" ھﻲ اﻵن" :ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ  ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻛل أﺻوﻟﮭﺎ أو
اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ".
ً
ﻣﻠزﻣﺔ )ﺣﯾث ﯾﻛون ﻗرار اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أي ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻛﯾم
"ﺗﺗﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ِ
اﻟدوﻟﻲ( ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول طﻠب إﻋﺎدة ﻧظر.

•
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ﺳوف ﺗذﻛر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأﻧﮫ  -ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗرارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ
واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  SSRﻧظﺎم أﺳم اﻟﻧطﺎق  -ﻓﺳوف ﯾﺗﺷﺎور ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎدة
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻛﺑرى .ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ،ﺳوف ﯾﺗﺷﺎور ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﻣؤﻗت أﯾﺿًﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺗدى ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﻧﻲ إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﺟوھري ﻓﻲ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأو ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﺑدال اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﱢﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾرد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟﺗﺎﻟﻲ وﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق .2

اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
اﻟﻣﻠﺣق  – 02ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗوﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻠﺣق  – 03ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :3اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﻠﺣق  – 04ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد
اﻟﺳﺑﻊ

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

20

ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :5ﺗﻐﯾﯾر ﺟواﻧب ﻣﮭﻣﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNوﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ
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ﺧﻼﺻﺔ
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن أن ﺗﻠك اﻟﻠواﺋﺢ ﺗﻌﻛس ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ.
• ﻣﻼﺣظﺔ :إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﺧﺎص ﺑﺗﻧﻘﯾﺢ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ُﺗﻌد ذات طﺎﺑﻊ ﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ وﻋﻧد ھذه
اﻟﻣرﺣﻠﺔ .ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻓرﯾق  ICANNاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﮭذه
اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

132

ﺑﯾﺎن اﻟﻣﮭﻣﺔ
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ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ "ﺑﯾﺎن ﻣﮭﻣﺔ" ) ،ICANNاﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،اﻟﻣﺎدة  ،1اﻟﻘﺳم :(1
•

ﺗوﺿﯾﺢ أنّ ﻣﮭﻣﺔ  ICANNﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﯾق وﺿﻊ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻵﻣن واﻟﻣﺳﺗﻘر ﻟﻧظﺎم
ً
ﺿرورﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻧﻔﺗﺎح وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل وﺳﻼﺳﺔ واﺳﺗﻘرار .DNS
 DNSواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر

•

ﺗوﺿﯾﺢ أنّ ﻣﮭﻣﺔ  ICANNﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم  DNSأو ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ ھذه اﻟﺧدﻣﺎت أو
ﺗﻘدﻣﮫ.

•

ﺗوﺿﯾﺢ أن ﺳﻠطﺎت " ICANNﻣﻌدودة" .ﺑﻣﻌﻧﻰ أن أي ﺷﻲء ﻻ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺻﻼﺣﯾﺔ .ICANN
o
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ﻣﻼﺣظﺔ :وھذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺳﻠطﺎت  ICANNﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗطور .وﻟﻛﻧﮫ ﯾﺿﻣن ،ﻣﻊ ذﻟك ،أن أي ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﻛون ﻣﺗﻌﻣ ًدا
وﻣدﻋوﻣًﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ" ﻓﻲ ) ،ICANNاﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎدة 1
واﻟﻘﺳم  2واﻟﻣﺎدة  2واﻟﻘﺳم :(3
•

•

ﺗﻘﺳﯾم أﺣﻛﺎم اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟـ  ICANNإﻟﻰ "اﻟﺗزاﻣﺎت" و"ﻗﯾم ﺟوھرﯾﺔ".
o

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

o

ﻣﻼﺣظﺔ :ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣدرﺟﺔ اﻵن ﻓﻲ ﻋﻘد ﺗﺄﺳﯾس .ICANN

ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ "ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت" .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNاﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺣﯾث ّ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻘﺻد ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ
ﻧﺣو ﻣﺗﺳق وﺷﺎﻣل.
ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ٍ
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNاﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
o

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺗﺣﺳﯾن اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ واﻷﻣﺎن وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺳﻼﺳﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻟﻛل ﻣن DNS
واﻹﻧﺗرﻧت.

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

ﺗﺣدﯾد أﻧﺷطﺗﮭﺎ ﺑﮭؤﻻء اﻟﻣوﺟودﯾن ﺿﻣن ﻣﮭﻣﺔ  ICANNاﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب أو ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

o

ﺗوظﯾف إﺟراءات أﺻﺣﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺗﻌددﯾن ﻣﺗﺎﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ.

o

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

ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﺻورة ﺻﻐﯾرة ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
o

ﻋﻛس اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ،ﻣﺛل اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

o

أﺿف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗزام ﺑﺗﺟﻧب اﻻﺳﺗﯾﻼء.

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﺳودة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟوھرﯾﺔ  5اﻟﻣﺗواﺟدة
)"ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ وﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ"( ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻌﺑﺎرة "ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ
وﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ" ،إﻻ أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻋﺎدت اﻟﻧظر ﻓﻲ ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻘر ﺑﺄن  ICANNﻟﯾﺳت ﺻﻼﺣﯾﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻟﻼﺣﺗﻛﺎر ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ،ﺗم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن
اﺳﺗﻣرار  ICANNﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل
اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ  RSEPووﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺧﺻﯾص ﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،
ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(.
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوازن أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺗﻌدﯾل ﻧص "اﻟﺗوازن" ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ طرﯾﻘﺔ ﺣدوث ھذا اﻟﺗوازن أو
اﻟﺗﺳوﯾﺔ .ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص:
ﻛﻣﺎ أن ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ﯾُﻘﺻَد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ أوﺳﻊ ﻧطﺎق ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟظروف .وﺗﻌﻛس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﯾﺛﺎق
ّ
وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﺳق وﺷﺎﻣل ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ  ICANNﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،
أﻧﺷطﺔ  .ICANNواﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﺑﮭﺎ اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﺑﺷﻛل ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوﻗف ﺟدﯾد ،ﯾﺟوز
أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻌﮭﺎ أو اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .وﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣواﻗف ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟوﻻء اﻷﻣﺛل
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن أﻣر ﻏﯾر ﻣﻣﻛن .ﻓﻲ أي ﻣوﻗف ﺗﺟب ﻓﯾﮫ ﺗﺳوﯾﺔ إﺣدى اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻣﻊ أﺧرى ،رﺑﻣﺎ
ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻓﯾﺟب أن ﯾﺣﻘق اﻟﺗوازن ھدف ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﮭم ﻓﻲ إطﺎر ﻣﮭﻣﺔ  ICANNاﻟﻣﺣددة
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﻣن أدﻧﻰ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ.

138
139

اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺄن ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﺎن اﻟﻣﮭﺎم واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻠواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ
أﺳﺎﺳﯾﺔ .راﺟﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :3اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس.
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ﺗﻌدﯾل ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

142

اﻟﻣﮭﻣﺔ

143

ﺗﺗﻣﺛل ﻣﮭﻣﺔ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ )" ("ICANNﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر واﻵﻣن ﻟﻧظم اﻟﻣﻌرﻓﺎت اﻟﻔرﯾدة ﻟﻺﻧﺗرﻧت
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن أدﻧﺎه .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ،ﺗﻠﺗزم  ICANNﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ّ
 .1ﺗﻧﺳﯾق ﺗوزﯾﻊ وﺗﺧﺻﯾص اﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟذر ﺑﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق )" .("DNSﻓﻲ إطﺎر ھذا اﻟدور ،ﯾﺗﻣﺛل ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص
 ICANNﻓﻲ ﺗﻧﺳﯾق وﺿﻊ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت:
•

اﻟﺗﻲ ﯾﻌد اﻟﻘرار اﻟﻣوﺣّد أو اﻟﻣُﻧﺳﱠق ﺿرورﯾًﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ،وذﻟك ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻧﻔﺗﺎح ﻧظﺎم أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت )(DNS
وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺗﺷﻐﯾﻼً ﺑﯾﻧﯾًﺎ وﺳﻼﺳﺗﮫ وأﻣﺎﻧﮫ و/أو اﺳﺗﻘراره.

•

اﻟﺗﻲ ﯾﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺣدى ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﯾﻛون اﻟﺗدرج ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﻋﻠﻰ واﻟﺗﻲ
ّ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر واﻵﻣن ﻷﻧظﻣﺔ أﺳﻣﺎء اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻣﻣﯾزة.

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

22

ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
 .2ﺗﺳﮭﯾل ﺗﻧﺳﯾق وﺗﺷﻐﯾل وﺗطوﯾر ﻧظﺎم ﺧﺎدم اﺳم ﺟذر .DNS
 .3ﺗﻧﺳﯾق ﺗﺧﺻﯾص وﺗﻌﯾﯾن أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑروﺗوﻛوﻻت اﻹﻧﺗرﻧت )" ("IPوأرﻗﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗﻘل )" .("ASﻓﻲ ھذا اﻟدور ،ﺗﻘدم
 ICANNﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟوﺻول اﻟﻣﺗﺎح ﻟﺳﺟﻼت اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ ﻓرﯾق ﻋﻣل ھﻧدﺳﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وﺳﺟﻼت اﻹﻧﺗرﻧت
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺳﮭل وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﺿرر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ
ﺳﺟﻼت اﻹﻧﺗرﻧت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ.
 .4ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﺳﺟﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣل ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت .ﻓﻲ ھذا اﻟدور  -ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎﻓذ
اﻟﺑروﺗوﻛول واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت  -ﯾﺗﻣﺛل ﻧطﺎق  ICANNﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟوﺻول اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﺳﺟﻼت ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻌﺎم
اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺎت وﺿﻊ ﺑروﺗوﻛول اﻹﻧﺗرﻧت.
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ﺗﻠﺗزم  ICANNﺑﺄن ﺗﺗﺻرف ﺑدﻗﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ،وﺑﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء اﻟﻣﻌﻘول ﻓﻘط ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ.
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ﻻ ﯾﺟوز ﻟﮭﯾﺋﺔ  ICANNأن ﺗﻔرض ﺗﻧظﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌرﻓﺎت اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻔرﯾدة أو اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي ﺗﻧﻔذه أو ﺗوﻓره ھذه اﻟﺧدﻣﺔ.
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ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻟﮭﯾﺋﺔ  ICANNاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ،وإﺑرام اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وإﻧﻔﺎذھﺎ  -ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) - (PICﻣﻊ
اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺗﻌزﯾز ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ.
ﻣﻼﺣظﺔ ﻟﺻﺎﺋﻐﻲ اﻟﻧص :ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧص اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﻌﻛس ﺑﯾﺎن اﻟﻣﮭﻣﺔ ھذه ،رﻏﺑت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة
ﻓﻲ أن ﯾﻘوم ﺻﺎﺋﻐﻲ ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 .1اﻟﻧﮭﻲ ﻋن ﺗﻧظﯾم "ﻣﺣﺗوى" ﻻ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت  ICANNﻣن اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺳﺗﺧدام أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﻛﻣﻌرﻓﺎت ﻓﻲ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
 .2اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻓﮭم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺎت  1إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺳﺟل واﻟﻣواﺻﻔﺎت  4وإﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد أﻣﯾن اﻟﺳﺟل )أو ﻣﺎ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ "ﺳﯾﺎﺳﺎت طﺎرﺋﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ"( أن ﺗﻛون ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﮭﻣﺔ  .ICANNوﻗد ﺗم إدراج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺻﯾﺎﻏﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻣرﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھذا اﻟﻣﻠﺣق.
 .3ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺷك ﻓﻘط ،ﯾﺟب إﻋﻔﺎء ﻧﺻوص اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻋﺗﻣﺎد أﻣﯾن اﻟﺳﺟل )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺳﺟل ﺑرﻧﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﻲ ﺟوﻟﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻲ
ﺑدأت ﻓﻲ ﻋﺎم  (2013إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﺟوز ﻓﯾﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻠك اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم ﺧﻼ ًﻓﺎ ﻟذﻟك اﻧﺗﮭﺎ ًﻛﺎ ﻟﻠواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ أو
ﺗﺗﺟﺎوز ﻧطﺎق ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ .وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷطراف اﻟﺗﻲ أﺑرﻣت/ﺗﺑرم اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ھدﻓت )وﺗﮭدف( اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت .ﻣﻣﺎ
ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ أي ﻋﻘد ﻣن ھذا اﻟﻘﺑﯾل وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﺗﺟدﯾد/ﺗﺑدﯾل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل أو
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد أﻣﯾن اﻟﺳﺟل ،ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة وﻻ أي ﺷﺧص آﺧر أن ﺗﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻗﺿﯾﺔ ﻣدﻋﯾًﺎ
أن أي ﺣﻛم ﻣن أﺣﻛﺎم ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻓﻲ ظﺎھره ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻌدل ﺣق أي ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة
ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﺗﻠك اﻟﻧﺻوص .وﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﻌدﯾل ﺣق أي ﺷﺧص أو ﻛﯾﺎن ﺗﺿرر ﻣﺎدﯾًﺎ )ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ( ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﺑﻠواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺗراﺧﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻧﺗﮭﺎ ًﻛﺎ ﻟﮭﺎ وذﻟك ﻟطﻠب ﺗﻌوﯾض ﻋن طرﯾق
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ .وﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﻌدﯾل ﻧطﺎق ﻣﮭﻣﺔ .ICANN
 .4وﺗﺗوﻗﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن ﺻﺎﺋﻐﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻗد ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل أﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس
ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ.
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اﻟﺑﻧد  .2اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ
ﺳﺗﺗﺻرف  ICANNﻓﻲ أﺛﻧﺎء أداء ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNوﺗﻌﻛس ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺗﺣﺗرم ﻗﯾم ICANN
اﻟﺟوھرﯾﺔ وﻛﻼھﻣﺎ ﻣﺑﯾن أدﻧﺎه.
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  ICANNاﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت ﻛﻛل ،ﻋن طرﯾق ﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺗﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ ،إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣواد وﻟواﺋﺣﮭﺎ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟدﺧول اﻟﻣﻔﺗوح إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻟﺧﺻوص ،ﯾﺟب أن ﯾﻛون إﺟراء  ICANNﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إدارﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﯾدة واﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﻟﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق ،واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ واﻷﻣﺎن وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺳﻼﺳﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻟﻛل ﻣن  DNSواﻹﻧﺗرﻧت وﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ.
 .2اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أھﻠﯾﺔ وﻗدرة ﺗﻧﺳﯾق  DNSﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺟود إﻧﺗرﻧت ﻓردي ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل.
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
 .3اﺣﺗرام اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل ﻗﺻر أﻧﺷطﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ
ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﮭﻣﺔ  ICANNوﺗﺗطﻠب ﺗﻧﺳﯾ ًﻘﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ أو ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮫ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة.
 .4ﺗوظﯾف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷدﻧﻰ ﻓﺎﻷﻋﻠﻰ ﯾﻘودھﺎ اﻟﻘطﺎع
اﻟﺧﺎص ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻧﻲ واﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ،واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﯾن
واﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺷورة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت أو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣن ﺷﺄن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أن ) (1ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﺻول
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻣن اﻟﺟﻣﮭور اﻟذي ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮫ  ICANNﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ،و) (2ﺗدﻋم اﻟﻘرارات اﻟﻣدروﺳﺔ اﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ ﻧﺻﯾﺣﺔ
اﻟﺧﺑراء ،و) (3ﺗﺿﻣن أن ھذه اﻟﺟﮭﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛرً ا ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت.
 .5اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗﺳﻘﺔ وﻣﺣﺎﯾدة وﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻧزﯾﮭﺔ ﺑﻧزاھﺔ وﻋداﻟﺔ ﺑدون اﺳﺗﺑﻌﺎد أي
طرف ﻣﺣدد ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ.
 .6اﺳﺗﻣرار ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻧﺣو ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳّن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ .ICANN
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اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ
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ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھﯾﺋﺔ  ICANNﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ،ﯾﺟب أن ﺗرﺷد اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﯾﺿًﺎ اﻟﻘرارات واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ:
 .1ﻷﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن وﻣﻧﺎﺳب ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻔوﯾض ﻣﮭﺎم اﻟﺗﻧﺳﯾق أو اﻻﻋﺗراف ﺑدور ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻟﻣﺗﺿررة ،وأدوار ﻛل ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺟﮭﺎت اﻟﺧﺑراء اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ .ICANN
 .2اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻧوع اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﺿﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ودﻋﻣﮭﺎ وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن أن ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﺑﺎﻟﺗدرج ﻣن اﻷدﻧﻰ
ﻓﺎﻷﻋﻠﻰ ُﺗﺳﺗﺧدَم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ.
 .3ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ وﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ,ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق  DNSﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﯾل
واﺧﺗﯾﺎره وذﻟك اﻋﺗﻣﺎ ًدا ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق.
 .4ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻌزﯾزھﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎق ﺣﯾث ﺗﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﻣﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﺗدرج ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﻋﻠﻰ.
أ.

اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺳرﻋﺔ ﺗﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

 .5وﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص إﻻ أﻧﮫ ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻧﻲ واﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﯾن واﻷﺧذ
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺷورة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت أو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 .6اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﻣﻌﻘول ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﺗﻠف أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.
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ﻛﻣﺎ أن ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ﯾُﻘﺻَد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ أوﺳﻊ ﻧطﺎق ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟظروف .وﺗﻌﻛس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ
ّ
 ICANNﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،
وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﺳق وﺷﺎﻣل ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ .ICANN
واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﺑﮭﺎ اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﺑﺷﻛل ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوﻗف ﺟدﯾد ،ﯾﺟوز أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻌﮭﺎ أو اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .وﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣواﻗف ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟوﻻء اﻷﻣﺛل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن أﻣر ﻏﯾر ﻣﻣﻛن.
ﻓﻲ أي ﻣوﻗف ﺗﺟب ﻓﯾﮫ ﺗﺳوﯾﺔ إﺣدى اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻣﻊ أﺧرى ،رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻓﯾﺟب أن ﯾﺣﻘق اﻟﺗوازن ھدف
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﮭم ﻓﻲ إطﺎر ﻣﮭﻣﺔ  ICANNاﻟﻣﺣددة ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﻣن أدﻧﻰ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ.
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ﻣﻼﺣظﺔ :وﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑﺷﺄن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺳم اﻟﺗﺎﻟﻲ.
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اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن 'اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل '1
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ﻣن أﺟل اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻓﺈن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ ھﻧﺎ .ﺑرﺟﺎء ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻠﺣق  - 5اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :5ﺗﻐﯾﯾر ﺟواﻧب ﻣﮭﻣﺔ
 ICANNواﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ وﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت.
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اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
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اﻟﻣﻠﺣق  – 05ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :5ﺗﻐﯾﯾر ﺟواﻧب ﻣﮭﻣﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNوﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :6إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟ ُﻣﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟ ًﯾﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔذ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ
162

ﺧﻼﺻﺔ

163

ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺿوع وﺿﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف ﻣن طرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ.
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اﺑﺗﻐت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟـ  ICANNﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻣوﺿﻊ ﺗﺳﺎؤل ﻋﻧد إﻧﮭﺎء ﻋﻘد وظﺎﺋف  IANAﺑﯾن  ICANNو .NTIAوﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أﻧﮫ ﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾ ٌر ﻛﺑﯾ ٌر ﻋﻠﻰ
اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧد إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ إﻟﻰ أن
اﻻﻟﺗزام ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺟب أن ﯾدرج ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNﺑُﻐﯾﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  NTIAﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻹﻧﺗرﻧت.
ﻣﺳودة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ھذه ،ﺳﺗﻌﯾد اﻟﺗﺄﻛﯾد ،ﺿﻣن ﻧطﺎﻗﮭﺎ وﻣﮭﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣرﻛزﯾن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNاﻟﻣوﺟودة ﻣﺳﺑﻘﺎ،
وﺳﺗوﺿﺢ اﻟﺗزام  ICANNﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
ﺗﮭدف اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣﺳودة  ،2إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﮭﺎم أو "زﺣف اﻟﻣﮭﺎم" ،وﺑﻣوﺟب ﻣﺳودة اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ،ﺗﻠﺗزم  ICANNﺑﺎﺣﺗراﻣﮭﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟﯾًﺎ" ،ﺿﻣن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ".
اﻟﻣﺳودة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻻ ﺗﻔرض أيﱠ واﺟب ﻟﻺﻧﻔﺎذ ﻣن طرف  ،ICANNوﻻ أيﱠ اﻟﺗزام ﻟـ  ICANNﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻼﺋﺣﺔ.
ﯾوﺿﺢ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺗرح أن ﺗﺣدﯾﺎت  IRPﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم وﺿﻊ إطﺎر ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
) (FOI-HRواﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻛﺟزء ﻣن أﻧﺷطﺔ ﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل  .2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﮭﻲ ﺗوﺿﺢ أن ) (FOI-HRﺳوف ﺗﺗطﻠب ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ) 1ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗﻔق ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗوﺻﯾﺎت ﺳﯾر اﻟﻌﻣل .(2
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟﻘد ﺣددت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،2ﻣن أﺟل اﻟﺗﻔﻌﯾل
اﻟﺗﺎم ﻻﻟﺗزام  ICANNﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

•

إدراج ﻻﺋﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،1أھداﻓُﮭﺎ:

"ﺿﻣن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺗﻠﺗزم  ICANNﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟ ًﯾﺎ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﻧون
أي إﻟزام إﺿﺎﻓﻲ ﻟـ  ICANNﻟﻠرد أو اﻟﻧظر ﻓﻲ أي ﺷﻛوى أو طﻠب أو ﻣطﺎﻟﺑﺔ
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ .ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻧﺷﺊ ﱠ
ﺗﺳﻌﻰ ﻹﻧﻔﺎذ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻗﺑل  .ICANNﻟن ﯾدﺧل ﺣﻛم ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ) (1ﯾﺗم وﺿﻊ إطﺎر ﻋﻣل
اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ) (FOI-HRﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻛﺗوﺻﯾﺔ إﺟﻣﺎع ﻓﻲ ﺳﯾر
اﻟﻌﻣل ) 2ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ( و) (2اﻋﺗﻣﺎد  FOI-HRﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس  ICANNﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﺗزم ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل ".1

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

o

•

إدراج ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل :2
o

وﺿﻊ  FOI-HRﻟﻠواﺋﺢ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

o

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﯾﺎ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ICANN
اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

o

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷطر  -إن وﺟدت  -اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ
 ICANNﻟﻠﺗطوﯾر أو اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺗﺟﺎه ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ُﺗﻧﺎﻗش و ُﺗﺻﺎغ ﺑﮭﺎ أطر اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة ھذه ،ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺑروﺗوﻛوﻻت ICANN
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﺿﻣﺎن إﺷراك واﺳﻊ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،إن وُ ﺟد ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  ICANNﻟﻠﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ).(GAC

o
o
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ﻣﻼﺣظﺔ :ﺳﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳودة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺗرح ھذه ﺑواﺳطﺔ ﻛل ﻣن ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟدى  ICANNﺛم ﺗﻘدﯾﻣﮫ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻗﺑل ﺗﻘدﯾم
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ.

o

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ،ICANNﻓﻲ ﺣﺎل وﺟوده.

o

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﯾف ﺳﯾﺗﻔﺎﻋل ﺗﻔﺳﯾر وﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

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

ﺗﺄﺧذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟواردة أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻌﺎم ،واﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧت ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ وﺟود اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻗﻠﯾﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﻓﻲ ﻣﺟﻠس .ICANN

•

ﺷﺎرﻛت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺎوﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣوار ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻛﺎﻟﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻧﺎﻗش اﻟﻔرﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟـ  ICANNواﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟدى  ICANNﺑﺷﺄن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت  IRPاﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣزاﻋم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﯾﮭﺎ ذﻟك ﺑدون وﺟود
إطﺎر ﻋﻣل ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ.

•

وﺿﻌت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻧص ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺷﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﮭﺎ
ﻋﺎﻟﺟت ھذه اﻟﻣﺧﺎوف .ذﻛر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ھذا اﻟﻧص اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺧﺎوف ﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾﻘدم أي أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺣددة ﻋن ﻗﻠﻘﮫ
ﺑﺷﺄن اﻟﻌواﻗب ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻودة اﻟﻣزﻋوﻣﺔ.

•

اﺳﺗﺟﺎب ﻣﺟﻠس  ICANNﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻧص ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ ،واﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣوﻗف وﺳط ،وﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﺑﺎﺣﺗرام
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺿﻣن اﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟـ  ، ICANNواﻟذي ﻗﺑﻠﺗﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ.

اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
اﻟﻣﻠﺣق  – 06ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :6إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟﯾًﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔذ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :7ﺗﻘوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ ICANN
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ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) (IRPﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﺟﺎوز  ICANNﻧطﺎق اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﮭﺎ وأﻧﮭﺎ ﺗﺗﺻرف وﻓق
ﻛﻼً ﻣن ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ  ICANNاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو ﻟﻔﺣص دﻗﯾق وإﺻﻼح ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  .ICANNوﻗد دﻋت اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت  ICANNﻟﻌﻘد ﻣﻌﯾﺎر ﺳﻠوك ﻣوﺿوﻋﻲ وﻟﯾس ﻣﺟرد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﺟراء ﻗد ﺗم اﺗﺧﺎذه
ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ أم ﻻ.

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﻟذﻟك اﻗﺗرﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋدة ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﻟﺿﻣﺎن ﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ:
•

ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ )ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﻧظور اﻻﺳﺗﻣراري ﻋﻠﻰ ﺣ ٍد ﺳواء(.

•

ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺳﻘﺔ وﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻛون ﻗدوة ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﯾﺿًﺎ اﻵﺗﻲ ﺑﺧﺻوص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ:
•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ  ICANNأو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم ﺗﺗﺻرف(
ً
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة
ﻟﻣﺷورة/ﻣداﺧﻼت ﻣن أي ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ ) (SOأو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ).((AC

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ) (IANAﺑﺧﺻوص ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل أو
ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم ﺗﺗﺻرف( ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻋﻘدھﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNوﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺷراف
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ .IANA

•

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

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ دﻋﺎوى أن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ) (DIDPﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻧود
اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،ﺳﺗﺗﺣﻣل  ICANNاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت.

•

اﻟﺧﺿوع ﻟﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻔوﯾض/إﻋﺎدة ﺗﻔوﯾض ﻧطﺎﻗﺎت
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣوز اﻟدول وﻣوارد اﻟﺗرﻗﯾم وﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت.

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
•

•

ﯾﺷﻣل ﺗﻌدﯾل اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺑﺧﺻوص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
o

ﺳﻣﺎع و ﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ  ICANNأو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم
ﺗﺗﺻرف( ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺷورة/ﻣداﺧﻼت ﻣن أي ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ(.

o

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل أو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس
اﻹدارة )أو ﻟم ﺗﺗﺻرف( ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻋﻘدھﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNوﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ .IANA

o

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

o

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ دﻋﺎوى أن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ) (DIDPﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ
ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN

o

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

وﺟود ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ/ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻛﯾم داﺋﻣﺔ :ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدى ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ/ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻛﯾم داﺋﻣﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﮭﺎم
اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن أﻓراد و/أو ﺟﮭﺎت و/أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﺄﺛر ﺑﺻورة ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟراء
 ICANNأو اﻹﻏﻔﺎل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ و/أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،واﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻧظم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ/ﺗﺳوﯾﺔ
 oﺗﺷﻛﯾل اﻟﮭﯾﺋﺔ واﻟﺧﺑراء :ﺧﺑرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة،
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت/اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت ،ﺿرورﯾﺔ.
o

اﻟﺗﻧوع :ﺳﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣن ﯾطﻠﺑﮭﺎ ،ﻋﻧد اﻟﻠزوم .وﺳﺗﺗﺧذ ﺟﮭو ًدا
ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي واﻟﻧوﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻊ ﺳﻘف طﻣوح ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺿرﯾن ﻣن أي ﻣﻧطﻘﺔ واﺣدة
)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾق اﻟداﺋم ﻛﻛل(.

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

ﺣﺟم اﻟﮭﯾﺋﺔ:


اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟداﺋﻣﺔ :اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ھو ﺳﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء.



ھﯾﺋﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار :ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء.

o

اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ :ﯾﺟب أن ﯾﻛون أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ  ،ICANNﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN

o

اﻻﺳﺗدﻋﺎء :ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺧﻣس ) (5ﺳﻧوات ﺑدون أي اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺳوى ﻟﺳﺑب ﻣﺣدد )اﻟﻔﺳﺎد وإﺳﺎءة
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻب ﻷﻏراض ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك( .ﯾﺗم إﻋداد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

•

اﺳﺗﮭﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ :ﯾﻣﻛن ﻷي طرف ﻣﺗﺿرر ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾدﻋﻲ ﻓﯾﮭﺎ
وﺟود إﺟراء أو إﻏﻔﺎل ﻣﺣدد ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس  ICANNو/أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ﻗد ﯾطﻠق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

اﻟداﺋﻣﺔ :أي ﺷﺧص /ﻣﺟﻣوﻋﺔ  /ﺟﮭﺔ "ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺎدﯾًﺎ" ﺑﺈﺟراء أو إﻏﻔﺎل ﻣن  ICANNﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس
 ICANNو/أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﯾﺣق ﻟﮭﺎ رﻓﻊ ﺷﻛوى ﺑﻣوﺟب  IRPوطﻠب ﺗﻌوﯾض .وﯾُﻌد ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻗرار
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﺷﻛ ٍل ﻛﺎﻣل أﻣرً ا ﻛﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺎدي.

•

ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ :ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺣق
ً
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت إﻟﻰ ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،ﺳﺗﺗﺣﻣل ICANN
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﺟﺞ
ً
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت.

•

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔُ :ﺗﻘرﱢر ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ،اﻟﻘﺿﯾﺔ )اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ( اﻟﻣﻘدﱠﻣﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺗﻔﺳﯾرھﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﺑﻧود ﺗﺄﺳﯾس  ICANNوﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ وﻗرارات ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

•

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟوﺻول واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ :ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﺗﺣﻣل  ICANNاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻧظﺎم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رواﺗب أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ( ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل ﻛل طرف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻧﻔﻘﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣﺎل ﻛﺎنَ اﻟطﻌنُ أو اﻟدﻓﺎ ُع ﺗﻌﺳﻔﯾًﺎ أو ﻏﯾرَ ﺟدي .ﯾﻧﺑﻐﻲ أن
 .ICANNوﯾﻣﻛن أن ﺗﻐرﱢ م اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺳر ﺑدﻓﻊ/ﺗﺣوﯾل رﺳوم ﻓﻲ ِ
ﺗﺳﻌﻰ  ICANNﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟوﺻول ،ﻣﺛﻼ ،ﺗﻐﻠﯾب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺷﻛﺎوى ﻏﯾر اﻟﮭﺎدﻓﺔ واﻟﺷﻛﺎوى اﻷﺧرى
اﻟذﯾن ﻗد ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻧﺎؤھﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى.

•

اﻟﺗﻧﻔﯾذ :ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد  IRPﺑﻌد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻠواﺋﺢ أﺳﺎﺳﯾﺔ .ﺳوف ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻔﯾذ
ھذه اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺑﺎﻟﺿرورة ،ﻋﻣﻼً إﺿﺎﻓﯾًﺎ ﻣﻔﺻﻼً .ﺳﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﻣﺛل اﻟﻧظﺎم
اﻟداﺧﻠﻲ( ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن واﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن واﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟداﺋﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺄﻛﯾد( ،واﻟﺗﻲ أﻗرھﺎ اﻟﻣﺟﻠس ،وھذه اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺟﺑﮭﺎ ﺑدون ﺳﺑب .ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ وﺿﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس رؤﺳﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم.
وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾث ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧﺑرات ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ،إذا ﻟزم اﻷﻣر .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن
ﻋﻣل وظﺎﺋف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺷود ،ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ إﺧﺿﺎع ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل دوري.

•

اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ :ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن ﻣﺧﺎوف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ  ICANNﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت/اﻟوﺛﺎﺋق وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎُ .ﺗﻌد ﺣرﯾﺔ اﻟوﺻول
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧﺻرً ا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ،ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .2

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن 'اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل '1
•

ﯾﻘﺗﺻر ﻧطﺎق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ  IANAﺑﺧﺻوص اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻲ أن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل،
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ أو ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ،ﻗد اﻧﺗﮭﻛت )أو ﻟم ﺗﻧﺗﮭك( ﺑﻧود ﻋﻘدھﺎ ﻣﻊ .ICANN

•

ﯾﺗﺿﻣن ﻧطﺎق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﺟراءات ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل أو إﻏﻔﺎﻻﺗﮭﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﯾﱡد ﻣﺟﻠس إدارة ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺋﻧﺎف
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدم إﻧﻔﺎذ  ICANNاﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻛﺎﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

ﯾﺗﺿﻣن ﻧطﺎق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ) (DIDPﻏﯾر
ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
ﯾﺟب أن ُﺗﻌ ﱢدل ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNاﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺳﺟل ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺗﺎح ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﺷﻛﺎوى ﺧدﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل.

•
•

اﺳﺗﺛﻧﺎء :ﻻ ﺗﻧطﺑق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت.

•

اﺳﺗﺛﻧﺎء :ﻻ ﯾﻣﻛن إطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ )ﻧﺗﺎﺋﺞ( ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ دون دﻋم
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ھذه أو ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،دون دﻋم ﻛﺎﻓﺔ
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
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأم ﻻ.
ﺗﺗﻛﺑد ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ.

•
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ﺧﻼﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص أو ﺟﮭﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ – أو ﻣراﺟﻌﺔ – إﺟراءات  ICANNأو إﻏﻔﺎﻻﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻋد ًدا ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب  ICANNﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك:
•

ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ.

•

ﺗﻣدﯾد اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺗراوح ﺑﯾن  15و 30ﯾوﻣًﺎ.

•

ﺗﺿﯾﯾق أﺳس اﻟرﻓض دون ﻧظر.

•

إﺳﻧﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺣول ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة ) ICANNﺑدﻻً ﻣن أي ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل(.

•

إﺳﻧﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺣﻘق اﻟﺷﻛﺎوي ﻓﻲ .ICANN

ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأﯾﺿًﺎ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻋﻧد إﺻدار اﻟﻘرارات ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك:
•

ﻧﺷر ﺗﺳﺟﯾﻼت/ﻧﺻوص ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ ﻣﻘدم اﻟطﻠب واﺧﺗﯾﺎره.

•

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ) (BGCاﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل أن ﯾﺗﺧذ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻗرارً ا
ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.

• إﺿﺎﻓﺔ ﻣواﻋﯾد ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ھدف ﻣؤ ﱢﻛد ﻹﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺧﻼل  75ﯾوﻣًﺎ ﻣن
ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠب ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال.
ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ٍ 135
ﺳﯾﺟري ﺗﻧﺎول ﺳﯾﺎﺳﺔ  ICANNﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) (DIDPﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .2ﺗوﺻﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق ICANN
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭم.

187
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188

ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة  ،4اﻟﻘﺳم  3ﻣن ﻟواﺋﺢ  ICANNﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•

ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ.

•

ﺗﻣدﯾد اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺗراوح ﺑﯾن  15و 30ﯾوﻣًﺎ.

•

ﺗﺿﯾﯾق أﺳس اﻟرﻓض دون ﻧظر.

•

ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺣول ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺎت )ﺑدﻻً ﻣن أي ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل(.

•

ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺣﻘق اﻟﺷﻛﺎوى ﻓﻲ  ICANNﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺎت.

•

طﻠب ﻧﺷر ﺗﺳﺟﯾﻼت/ﻧﺻوص ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ ﻣﻘدم اﻟطﻠب واﺧﺗﯾﺎره.

•

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ) (BGCاﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل أن ﯾﺗﺧذ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻗرارً ا
ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.

•

إﺿﺎﻓﺔ ﻣواﻋﯾد ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ھدف ﻣؤ ﱢﻛد ﻹﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺧﻼل  75ﯾوﻣًﺎ ﻣن
ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠب ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال.
ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ٍ 135
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اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن 'اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل '1
•

ﻋوﻟﺞ اﻟﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻟﻣﺣددة ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺗﻐﯾﯾر  60ﯾوﻣًﺎ إﻟﻰ  75ﯾوﻣًﺎ وﺗﻐﯾﯾر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن  120ﯾوﻣًﺎ إﻟﻰ
 135ﯾوﻣًﺎ.
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اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :9دﻣﺞ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ

192
193

194

195

ﺧﻼﺻﺔ

ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد ،ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑدﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ،اﺗﻔﺎ ًﻗﺎ
ﺛﻧﺎﺋﯾًﺎ ﻟﻌﺎم  2009ﺑﯾن  ICANNوﺷﺑﻛﺔ أﻣﺎن اﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ) -(NTIAﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﺣﯾث ﯾﺿﻣن ھذا ﺑﻘﺎء
ﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎﻧﺑًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻣن ﺟواﻧب إطﺎر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻟدى .ICANN
ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن:
•

ﺗﺿﯾف اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ  ،ICANNﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ:
o

ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

o

ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـ  ،WHOISﺑﺷﻛل ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣطﺑﻘﺔ.

o

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن واﺳﺗﻘرار وﻣروﻧﺔ ﻧظﺎم أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت ).(DNS

o

ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟدﻋم اﻟﮭدف اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺎت ،ﺳوف ﺗﻧﺷر  ICANNاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻛﺗوﺟﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ  ICANNوﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ إﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﺳوف ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارھﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

ﻗﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻷﻣر اﻟطﺎرئ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺳﺣﺎب  ICANNأو  NTIAﻣن ﺟﺎﻧب ﺗﺄﻛﯾد
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت )راﺟﻊ اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  14ﻓﻲ اﻟﻘﺳم "اﻟﺷرح اﻟﻣﻔﺻل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺎت" أدﻧﺎه(.
ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ إﺟراﺋﻲ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
•

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻠواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أي اﻟﺗزاﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻟـ  ICANNﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

4

o

وﯾﺷﻣل ھذا اﻷﻗﺳﺎم  3و 4و 7و 8ﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .وﺳﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻗﺳﺎم  3و 4و8أ ،و8ج ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻘﯾم
اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻣن ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ.

o

وﺗﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﻐطﯾﺔ ﺟزء ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﻘﺳم 8ب ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت )اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣوﻗﻊ ﻣﻛﺗب  ICANNاﻟرﺋﯾﺳﻲ(
ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  18ﻣن ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺎدة  18ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻗﺎﻧون ﻣﻌﯾﺎري وﻻ ﯾﺟب اﻧﺗﻘﺎﻟﮫ إﻟﻰ
ﻗﺳم اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘﺳم 8أ و8ج ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت.
ﯾﺗم إدراج اﻟﻘﺳم  7ﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﻘﺳم ﺟدﯾد  8ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  .3ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ.

o
•

دﻣﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷرﺑﻊ ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ
o

199

ﺳﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻷرﺑﻊ ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ:


ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.




ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـ  ،WHOISﺑﺷﻛل ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣطﺑﻘﺔ.
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن واﺳﺗﻘرار وﻣروﻧﺔ ﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق .DNS



ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك.

وﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﺟواﻧب ﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﯾﺟب أن ﯾﺟري ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

ﯾﺟب أن ﺗواﻓق  ICANNو  NTIAﺑﺷﻛل ﻣﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت.

•

ﺳوف ﺗﺳود ﻗواﻋد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻣﺟرد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ ،وﻟﻛن ﯾﺟب أﺧذ اﻟﺣﯾطﺔ ﻋﻧد وﻗف ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﻗﯾد
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت .ﺳوف ﺗﻌﺗﻣد أي ﻣراﺟﻌﺎت ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة ﺑدرﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ .ﻻ ﯾﺟب ﺗﺄﺟﯾل ﻣراﺟﻌﺔ أي ﺗﺄﻛﯾد
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺧطط ﻟﮫ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻷن اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن دورات اﻟﻣراﺟﻌﺔ .إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾﻔﺿل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺎت ﺑﺄﻗل ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،واﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﮫ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟدﯾدة.

•

وﺳﺗﻧظر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺧﻼل ﻓرﯾق ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  IRPﻟﻔرﯾق ﻋﻣﻠﮭﺎ
) (WP-IRP IOTﺑﺎﻗﺗراح إدراج ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻣدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ).(IRP

 4ﺗﺣﺗوي ﻷﻗﺳﺎم  3و 4و 7و 8ﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNذات اﻟﺻﻠﺔ .وﺗﻛون اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻣﺎ ﻧﺻًﺎ ﺗﻣﮭﯾدﯾًﺎ واﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ .وﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل  ،ICANNوﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻣﻛن إدراﺟﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

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

وﻟدﻋم اﻟﮭدف اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺎت ،ﺳوف ﺗﻧﺷر  ICANNاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ
ﻛﺗوﺟﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ  ICANNوﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ إﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﺳوف ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارھﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

•

ﺣﯾث ﯾﺟب إدراج ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺛل :ﺗﺷﻛﯾل ﻓرق اﻟﻣراﺟﻌﺔ ووﺳﺎﺋل ﻋﻣل ﻓرﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ )ﺑروﺗوﻛول اﻻﺟﺗﻣﺎع،
اﻻطﻼع 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 ﻻ
ﺗﻧﺎﺳب ﻋﻣوﻣﺎ ً وﺛﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ،وأﻻ ﺗﺳﺗﻠزم إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻹﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗوﺟﯾﮭﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.

وﺳﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟﻘﺳم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣراﺟﻌﺔ وظﯾﻔﺔ  IANAوﻣراﺟﻌﺔ وظﯾﻔﺔ  IANAاﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ھذه اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺳﯾﺗم
ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻟواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ .ﺳﺗﺳﺗﻧد اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف .ﻣن
اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻠواﺋﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف.

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

ﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم ﻧص ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك.

•

ﯾﺟب دﻣﺞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺟﻌﺎت ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت )وﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف  IANA IFRوﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف  IANA IFRاﻟﺧﺎﺻﺔ( ﻓﻲ
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

وﺳﯾﻧظر ﻓرﯾق ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  IRPﻟﻔرﯾق اﻟﻌﻣل ) (WP-IRP IOTﻓﻲ اﻗﺗراح إدراج ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺗﺻف
اﻟﻣدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  .IRPوﺳﯾﺗم ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﻓرﯾق ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ATRTﻻﻗﺗراح ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) IRPاﻟﻔﻘرة .(89

•

وﺳﯾﺑﻘﻰ ﺗﻣﺛﯾل وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﻓرق اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣراﺟﻌﺎت ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم  gTLDدون ﺗﻐﯾﯾر ﻣن اﻗﺗراح
اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )اﻟﻔﻘرة .(54

•

ﯾﺟب إدراج ﺗﻌدﯾل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧدﻣﺎت دﻟﯾل اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ) WHOIS/اﻟﻔﻘرة .(127

•

ﯾﺗﻧﺎول ﺑﻧود ﺗﺄﺳﯾس  ICANNﺑﯾﺎن اﻟدﻣﺞ اﻟﺧﺎص ﺑـ ) ICANNأو اﻟﻣﻘر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت( ،وﺗﺗﻧﺎول ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ
)اﻟﻣﺎدة  (18ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﻣوﻗﻊ ﻣﻛﺗب  ICANNاﻟرﺋﯾﺳﻲ .ﺳﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺎدة  18ﻣن ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ
ﻟواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة .(5

•

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

•

وﯾﻧﺻﺢ ﻣﺣﺎﻣو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ "اﻟﺗﻧوع" ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  54ﺑﺧﺻوص ﺗﺷﻛﯾل ﻓرق ﻣراﺟﻌﺔ
ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .وﺗﺷﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن اﻋﺗﺑﺎرات "اﻟﺗﻧوع"
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺟﻧس وإﻟﺦ ،وﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻧظرھﺎ ﻟﻠﻌواﻣل ﻋﻧد
اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء ﻓرﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ.

•

وﯾﻘﺗرح ﻣﺣﺎﻣو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻧﮫ "ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرؤﺳﺎء طﻠب ﻣرﺷﺣﯾن إﺿﺎﻓﯾﯾن أو ﺗﻌﯾﯾن
أﻗل ﻣن  21ﻋﺿو ﻟﺗﻔﺎدي اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟزاﺋد ﻟﻣﻧظﻣﺎت داﻋﻣﺔ أو ﻟﺟﺎن اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ر ّﺷﺢ اﻟﺑﻌض أﻗل ﻣن 3
أﻋﺿﺎء" .واﻗﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ "ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ  ،"21ﻟذا ﻓﺈن اﻷﻣر ﻟﯾس ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻗﺗراح ﻋدد ﺛﺎﺑت
ﻣن أﻋﺿﺎء ﻓرﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻌﻠﯾًﺎ .وﺗم اﺳﺗﺑدال "ﺛﺎﺑت" ﺑـ "ﻣﺣدود" ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  .54وﺳﻣﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟرؤﺳﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ/ﻣﻧظﻣﺔ اﻟدﻋم اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء ﻓرﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﺿﺎﻓﯾﯾن ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ/ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم
واﻟﺗﻲ ﻗدﻣت أﻛﺛر ﻣن  3ﻣرﺷﺣﯾن .ﺣﯾث ﯾﮭدف ھذا إﻟﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ /ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣن
اﻻھﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣﺛل  ،GNSOواﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻣن أﺷد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻣراﺟﻌﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺟدﯾد وﺧدﻣﺎت
اﻟدﻟﯾل .WHOIS/وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺳﯾﺑﻘﻰ ﺗﻣﺛﯾل وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﻓرﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻣن اﻗﺗراح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

•

اﺳﺗﺑدال "اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن" ﺑـ "اﻟﻣراﻗﺑﯾن" ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة .54

اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
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اﻟﻣﻠﺣق  – 09ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :9دﻣﺞ ﺗﺄﻛﯾد ﻣراﺟﻌﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :10ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
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ﺧﻼﺻﺔ
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ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺗﻧﺎول ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم ) (SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ) (ACﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺗﯾن:
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•

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

•

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

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺔ وﺣﺻر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،ﻓﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن
ﺗﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .1

207

ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ.
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ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل :1

209

ﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺟﻌﺔ آﻟﯾﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ.
•

ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻟدى ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻣﺎم دواﺋرھم
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وأﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﻧظﻣﺎت  At-Largeاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛل ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﮫ ،إﻟﺦ.

•

وﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺳم  4ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻟواﺋﺢ  ،ICANNاﻟذي ﯾﺻف ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﮭدف ﻣن ھذه
اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
وﯾﻛﻣن اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟﻣراﺟﻌﺔ  -اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺟراؤھﺎ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﮭﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة  -ﻓﻲ(1) :
ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭﺎ ھدف ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ھﯾﻛل  ،ICANNو) (2إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ،ﻓﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أي
ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﮭﯾﻛل أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﻣرً ا ﻣرﻏوﺑًﺎ ﻓﯾﮫ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ.

•

ﯾﺗم دﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ICANNاﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺟزء
ﻣن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .1ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :9ﺑدﻣﺞ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺳﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻻھﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ:
ﺗﻘﯾﯾم دور وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  GACوﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNاﻷوﺳﻊ وطرح اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻟﺿﻣﺎن
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﺎل ﻣن  ICANNﻹدﺧﺎل  GACﺣول ﺳﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق DNS
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ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل
ﺗﺿﻣﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ.

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

34

ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻘﺗرح "اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ" ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺟدواه ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ذا ﺟدوى ،اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذه.

•

وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﻔﺻّﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة
اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

212

ﺗﻘﯾﯾم ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) (IRPﺳﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ.

213

اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻧﺟزة ﻣﻧذ اﻗﺗراح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
•

5

إﺿﺎﻓﺔ :ﯾﺗم دﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ICANNاﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .1ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :9ﺑدﻣﺞ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺳﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻻھﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ:
ﺗﻘﯾﯾم دور وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  GACوﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNاﻷوﺳﻊ وطرح اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻋﺗﺑﺎر
اﻟﻔﻌﺎل ﻣن  ICANNﻹدﺧﺎل  GACﺣول ﺳﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق DNS

•

أﺿﯾف ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  :2وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﻔﺻّﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة
اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
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اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ

215

اﻟﻣﻠﺣق  – 10ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :10ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :11اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )اﺧﺗﺑﺎر
اﻹﺟﮭﺎد (18
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ﺧﻼﺻﺔ
ﻟﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ) (GACاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNطﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ ICANN
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة ،اﻟﻘﺳم :2
ي .ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣول ﻧواﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ ﺗﺷﻛﯾل
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗرر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ﯾﺗﺧذ إﺟراء ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺣﯾﻧﺋذ إﺧطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﻘرر ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﻣﺷورة .وﺳﺗﺣﺎول اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﻌد ذﻟك -ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ -اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﯾﻘﺑﻠﮫ اﻟطرﻓﺎن.

 5ﻗدم ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﯾﻠﻲ ﻛوري وﺻﻔﺎ ً ﻣوﺟزاً ﻟﻣﻔﮭوم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ:
ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ھﻲ أن ﯾﻛون ﻛل ﻓرد ﻣن اﻟﻔرﯾق ﻣﺳﺎءﻻً أﻣﺎم اﻟﻔرد اﻵﺧر .ﻛﯾف ﺳﯾﻧﺟﺢ ھذا ﻓﻲ ICANN؟ ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري وﺿﻊ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ  ICANNاﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﺎﻣﻠﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ .ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻘوم ﻗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺳﺋوﻻً ﯾدﻋو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺻﻔﺗﮫ وﻛﯾل ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ،
ﺳﺗﺗﻣﻛن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﺗﻣﻛﯾن ﻛﺎﻓﺔ ھﯾﺎﻛل  ICANNﻟدﻋوة ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ .ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرء أن ﯾﺗﺧﯾل اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﻛل اﺟﺗﻣﺎع ﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت  ،ICANNورﺑﻣﺎ ﺳﯾﻌوض اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﺳﯾﻛون اﻟﻧﻣوذج اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ،واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﺟﻣﯾﻊ
ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑرؤﺳﺎﺋﮭﺎ .ﺳﯾﻛون اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻣﺳﺋوﻻً ﻋن ﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﺳﻧﺔ ﺗﻠو اﻷﺧرى واﻟذي ﺳﯾﻛون ﻣﺳﺋوﻻً
ﻋن ﺗﺳﮭﯾل ﻛل اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ .وﯾﻣﻛن ﻟﻛل اﺟﺗﻣﺎع اﻟداﺋرة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع أو ﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﻠدراﺳﺔ .ﻗد ﯾﻘوم ﻛل ﻣﺷﺎرك ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم
داﺋرﺗﮫ أو داﺋرﺗﮭﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وذﻛر ﻣﺎ ﻧﺟﺣوا ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ وﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺟﺣوا .ﻗد ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻧﻘﺎش ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء .اﻟﮭدف ﺳﯾﻛون إﻧﺷﺎء ﻣﺳﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻛذﻟك ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء.

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﯾراﻋﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد  18اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟذي ُﺗﻌ ﱢدل ﻓﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟـ  ICANNإﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،أي ﻟﻠﺗﺣول
ﻣن ﻗرارات اﻹﺟﻣﺎع )ﻻ اﻋﺗراﺿﺎت( إﻟﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة ﻣﺟﻠس إدارة  .ICANNوﺑﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣل ﻣﻘﺑول ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض ﻧﺻﯾﺣﺔ  ،GACﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺧﺎوف ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺟﺑﺎر ﻣﺟﻠس ICANN
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺗﻔﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ دﻋم ﻧﺻﯾﺣﺔ  GACﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض  GACﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻘرارھﺎ ﻣﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول اﻟﺟدﯾد )إذا
اﺧﺗﺎرت  GACاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( ،ﯾرى ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ھذا ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗزﯾد ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ICANNﺑﺷﻛل ﻏﯾر
ﻣﻘﺑول.
وﻣن أﺟل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة ھذه اﻟﻣﺧﺎوف ،ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺗوﺻﻲ ﺑﺈﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ
 ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷورة .GAC

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﻌﻣل اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠواﺋﺢ ICANN
اﻟداﺧﻠﯾﺔ )ﺗﻣت إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد(:
ي .ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣول ﻧواﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
وﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗرر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ﯾﺗﺧذ إﺟراء ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﻠس ﺣﯾﻧﺋذ إﺧطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﻘرر ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﻣﺷورة .ﻻ ﯾﻣﻛن رﻓض أي ﻣﺷورة ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع اﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻣﻔﮭوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﻏﯾﺎب أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ ،إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﺻوﯾت ﺗﺻل إﻟﻰ  %60ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ،وﺳﺗﺣﺎول اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺟﻠس
ُرض ﻟﻠطرﻓﯾن.
إدارة  ICANNﺑﻌد ذﻟك ،وﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ،إﯾﺟﺎد ﺣل ﻣ ٍ
واﻟﻣﻘﺻود ﻣن ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ ،اﻟﺣد ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس  ICANNو GACأن "ﯾﺣﺎوﻻ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺗﻔق
ﺟد ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ أيﱠ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺟدﯾدة ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻣﺟﻠس ICANN
ﻋﻠﯾﮫ اﻟطرﻓﺎن" ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﻟن ﺗو ِ
اﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ ،أو اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﮭﺎ ،أو ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷورة  ،GACاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻗﺑل اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ
ﺟد ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ أي اﺳﺗﻧﺗﺎج أو ﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺷورة
اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  .IANAﻻ ﺗو ِ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .GAC
ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  GACﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﻧﻘﯾﺢ إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ طرح اﻻﻋﺗراﺿﺎت واﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ )ﻣﺛﻼ ،ﻋدم
اﻟﺳﻣﺎح ﻟدوﻟﺔ واﺣدة ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻧﺿﻣﺎم دول أﺧرى ﻟذﻟك اﻻﻋﺗراض( .وﻋﻧد إرﺳﺎل اﻟﺗوﺻﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟذي ﺗﺳﻌﻰ  GACﻣن أﺟل أن ﯾُﻌ َطﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔُ ،ﺗ َ
ﻠزم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ GAC
ﺑﺗﺄﻛﯾد ﻋدم وﺟود أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ.
وﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺈدراج ﺷرط أن ﺗوﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟوھرﯾﺔ وراء ﻧﺻﺎﺋﺣﮭﺎ.
ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻠﻣﺷورة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس  .ICANNوﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﻣﻘدم ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﺷروع ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﺗﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﻣﺷورة ﻣﺗﺳﻘﺎ ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ.
وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷورة  GACاﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ  ،ICANNﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ھذا اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻟﯾﻌﺗﺑره اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﻟﻧص اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ:
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟـ  ICANNاﺗﺧﺎذ إﺟراءات  -ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة أو ﻏﯾرھﺎ  -ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﻣﻊ أن  GACﻏﯾر ﻣﻘﯾدة
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدﻣﮭﺎ ﻟـ  ،ICANNﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟواﺿﺢ أن  ICANNﻗد ﻻ ﺗﺗﺧذ إﺟراءات ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻟواﺋﺣﮭﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﺗﺿرر أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ رﻓﻊ دﻋﺎوى ﻋﺑر ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻧص ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺟﻠس
ﺗﺻرف )أو ﻟم ﯾﺗﺻرف( ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺑﻧود  ICANNاﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﺻرف اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘﺎ
ﻟﻣﺷورة GAC.
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ﻣﻼﺣظﺔ :ﺗﻛون اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﺗﻧﻘﯾﺣﺎت اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟـ ICANNﻣﻔﮭوﻣﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ .ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻔرﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟـ  ICANNﺑﻌﻣل ﻣﺳودة ﻟﻠﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﮭذه
اﻟﺗﻧﻘﯾﺣﺎت اﻟﻣﺟراة ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
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اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن 'اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل '1
•

ﺗﻐﯾر ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن ﻟرﻓض اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﺷورة  GACاﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻟﻰ  .%60وﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺔ ،أدى ذﻟك إﻟﻰ إﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات
ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت رﻗم  1ورﻗم  2ﻟﺗﻧﻔﯾذ "ﺣﺻﺔ" .GAC
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اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
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اﻟﻣﻠﺣق  – 11ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :11اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد (18

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :12اﻻﻟﺗزام ﺑﻣزﯾد ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل 2
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ﺧﻼﺻﺔ
ﺗم ﺗرﻛﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ھذه واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻣدﯾد إطﺎر
زﻣﻧﻲ ﺧﺎص ﺑوﺿﻊ ﺣﻠول ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل إﺷراف .IANA
ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،2ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣددة:
•

اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر  ICANNﻟﻐرض اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.

•

ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟطﺎﻗم.

•

ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ.

•

ﺗﺣﺳﯾن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ICANNﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ:
o

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت  ICANNﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ).(DIDP

o

ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت  ICANNﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت.

o

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻐﯾن ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت.

o

ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس.

•

وﺿﻊ وﺗوﺿﯾﺢ إطﺎر ﻋﻣل ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗزام  ICANNﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ.

•

ﺗﻧﺎول اﻷﺳﺋﻠﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص وھﻲ" :ھل ﯾﻣﻛن ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNاﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
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.

ﺗﺗوﻗﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن ﯾﺑدأ ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻧطﺎق ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع  ICANN 55اﻟﻣﻘﺑل اﻟذي ﺳﯾﻧﻌﻘد
ﻓﻲ ﻣﺎرس  .2016وﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﯾﺗم ﻧﺷر ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2ﻟﻠﺗﻌﻠﯾق ،ﺑﺣﻠول ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2016
أﺛﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧﺎوف ﻣن أﻧﮫ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل إﺷراف  ،IANAﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺣﺎﻓز ﻟـ  ICANNﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل
 .2وﻟﻣﻧﻊ ھذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ،ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺄن ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ُﺗﻠزم  ICANNﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .1ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﻧوﻓﻣﺑر  ،2015أﻛد ﻣﺟﻠس  ICANNﻋﻠﻰ ﻧﯾﺗﮫ اﻟﻌﻣل
ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNوﺗﻘدﯾم دﻋم ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣوﺿوﻋﺎت.

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺄن ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ُﺗﻠزم
 ICANNﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺣول ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  - 1ﻓﻲ  23ﻓﺑراﯾر 2016
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ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .1ﺳﺗﻛﻠف اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNاﻟﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل :2
•

اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر  ICANNﻟﻐرض اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.

•

ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟطﺎﻗم.

•

ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ.

•
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o

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

o

ﺗﻘﯾﯾم "اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ" ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺟدواه.

o

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

o

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

ﺗﺣﺳﯾن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ICANNﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ:
o

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ .ICANN

o

ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت  ICANNﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت.

o

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻐﯾن ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت.

o

ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس.

•

وﺿﻊ وﺗوﺿﯾﺢ إطﺎر ﻋﻣل ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗزام  ICANNﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ.

•

ﺗﻧﺎول اﻷﺳﺋﻠﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص وھﻲ" :ھل ﯾﻣﻛن ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNاﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
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.

ﺗﻼﺣظ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻣن ﺧﻼل
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ )اﻧظر اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :10ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ( أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎدرات ﻣﺣددة،
وﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

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

إﺿﺎﻓﺔ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺷواﻏل اﻟﻣﺟﻠس ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2ﺳﯾﺗﺑﻊ ﻗواﻋد ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل
 :1ﺗوﺻﯾﺎت ﺑﺗواﻓق اﻵراء ،ﺗﺄﯾﯾد ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم ،ﻗدرة اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣوار ﺧﺎص ،ﻋﺗﺑﺔ ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس
ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ھذا اﻟﻘرار ،إﻟﺦ.

•

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺳﺗﺷﻣل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أن ﻣداوﻻت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2ﺳﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ )ﻣﺛل ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .(1

•

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻧود ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل " 2ﻣﺣددة ﺑـ" ﺑدﻻ ﻣن "ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ" .إﺿﺎﻓﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﯾﻘول أﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻌﺎب أﺻﻧﺎف أﺧرى ﺧﺎرج ھذه
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟوﻻت اﻻﺳﺗﻌراض اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﺣددة.

•

ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟزﻣﻧﻲ :ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ،وﻟﻛن اﻵﺟﺎل اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟن ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻻ ﻣﻔﯾدة.

•

اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺑراء ﻋﺎﻣﺔ ) (PEGﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺗطﻠب اﻟﺗﻧوع.

•

اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﺳﯾن دور ﻣﺣﻘق اﻟﺷﻛﺎوى ووظﯾﻔﺗﮫ ،ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .2

•

إﻋﺎدة إدراج ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟطﺎﻗم.
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اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
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اﻟﻣﻠﺣق  – 12ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :12اﻻﻟﺗزام ﺑﻣزﯾد ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل 2
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اﻟﺧﻼﺻﺔ
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ﺗﻌﺗﻘد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﺗﮭﺎ -اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼه -ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل
اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻷدﻧﻰ ﻧﺣو اﻷﻋﻠﻰ ،وﻧﻣوذج أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ھﯾﺎﻛل
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﺑر واﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟدى ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗﻌﺗﻘد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن ھذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣدﻓوع ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ﻟﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء
اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﻣﻊ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.

ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدﯾﻼً ﻓﻌﺎﻻً ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ اﻟدور اﻟﻘﯾﺎدي ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
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وﺗﻌﺗﻘد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﺑﻊ -ﻛﺣزﻣﺔ واﺣدة -ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺗﻲ
ﺗوﻓرھﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻛﺟزء ﻣن دورھﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻲ .وﯾوﺻﻰ ﺑﺄن ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﻣوﺟب أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﻘط
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ذﻟك اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻷﺧﯾر .وﻗد اﺳﺗﻧدت ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وھﻲ ﺗوﺻﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNاﻟﻣﺧول.

•

اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﺟزء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺣظﻰ ﺑﺣﻘوق أﻛﺛر ﻣن ﺟزء آﺧر ،إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻣرﯾر ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ اﻟﻔردﯾﺔ أو
ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎﻗﺔ إﺟﻣﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﺻﻼﺣﯾﺎت أو ﺣﻘوق
ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻟدي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻣﻛن أن ُﺗﻣﺎرس ﺑﺷﻛل ﻓردي.

•

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

وﺗﻌﺗﻘد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن أطر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺗرح ﯾﻠﺑﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎق وﻣﻘﺗرح ﻧﻘل دور اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ
اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
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وﺳوف ﺗﺳﻌﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗد طورت ﻧﻘل دور اﻹﺷراف
ﻋﻠﻰ  IANAﺑﺣﯾث ﯾﻠﺑﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺗرح ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ.
وﺗﻌﺗﻘد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن ﻣﻘﺗرﺣﮭﺎ ﯾﻠﺑﻲ أﯾﺿًﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﺷر اﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل وﺳوف ﺗﻘدم ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﻟﮭذا ﻓﻲ ﻣﻘﺗرح ﻛﺎﻣل.
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت
 اﻟﻣﻠﺣق  - 1اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :1إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧول ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
 اﻟﻣﻠﺣق  - 2اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗوﻋﯾﺔ
 اﻟﻣﻠﺣق  - 3اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :3إﻋﺎدة ﺗﻌرﯾف اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ "ﻟواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ
ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ" و"ﻟواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ".
 اﻟﻣﻠﺣق  - 4اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ
 اﻟﻣﻠﺣق  - 5اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :5ﺗﻐﯾﯾر ﺟواﻧب ﻣﮭﻣﺔ  ICANNواﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ وﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ
 اﻟﻣﻠﺣق  - 6اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :6إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟ ُﻣﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟ ًﯾﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔذ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ
 اﻟﻣﻠﺣق  - 7اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :7ﺗﻘوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ ICANN
 اﻟﻣﻠﺣق  - 8اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :8ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ  ICANNاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر
 اﻟﻣﻠﺣق  - 9اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :9دﻣﺞ ﺗﺄﻛﯾد ﻣراﺟﻌﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم
واﻷﺳﻣﺎء اﻟ ُﻣﺧﺻﺻﺔ
 اﻟﻣﻠﺣق  - 10اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :10ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
 اﻟﻣﻠﺣق  - 11اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :11اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )اﺧﺗﺑﺎر
اﻹﺟﮭﺎد (18
 اﻟﻣﻠﺣق  - 12اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :12اﻻﻟﺗزام ﺑﻣزﯾد ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل 2
 ﻣرﻓق  - 13ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
 اﻟﻣﻠﺣق  - 14ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  NTIAﻟﻧﻘل دور اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ IANA
 اﻟﻣﻠﺣق  – 5اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد
 اﻟﻣﻠﺣق أ  -ﺗوﺛﯾق اﻹﺟﻣﺎع )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺟﮭﺎت ﻧظر اﻷﻗﻠﯾﺔ(
 اﻟﻣﻠﺣق ب  -اﻟﻣﯾﺛﺎق
 اﻟﻣﻠﺣق ج  -اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ واﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ
 اﻟﻣﻠﺣق د  -ﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل )ﻣﻠﺧص وﺗوﺛﯾق اﻟﻣﺷﺎورات اﻟﻌﺎﻣﺔ(

40
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت واﻟﻣرﻓﻘﺎت

 اﻟﻣﻠﺣق ھـ  -اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل 1
 اﻟﻣﻠﺣق و – اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
 اﻟﻣﻠﺣق ز  -اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 اﻟﻣﻠﺣق ز  -ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﻣﺳودة اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺟدول اﻟﺗﻧﻔﯾذ
 اﻟﻣﻠﺣق ح  -ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
 اﻟﻣﻠﺣق ط  -اﻟﻣﺳرد
ﻘرر
 اﻟﻣﻠﺣق ك  -ﺗﻘدﯾر ﺧﺎص ﻣن اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﺟﮭود طﺎﻗم اﻟﻌﻣل واﻟ ُﻣ ّ
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الملحق  - 01التوصية رقم  : 1إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ
الصالحيات المجتمعية
 .1خالصة
01

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

02

وبعد إقصاء اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات ( )NTIAكهيئة إنفاذ معترف بها على  ،ICANNفإن مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة-المساءلة تتطلب طريقة جديدة لضمان القدرة على دعم القرارات التي تصدر عن آليات مساءلة المجتمع ،بما في ذلك المواقف
التي قد يعترض فيها مجلس إدارة  ICANNعلى النتائج.

03

توصى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بإنشاء كيان جديد يعمل وفقا لتوجيهات مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين من أجل
ممارسة وإنفاذ صالحيات المجتمع .وسوف يتخذ هذا الكيان شكل المؤسسة الفردية القائمة في والية كاليفورنيا وسوف يتم إعطاؤه دور
"المصمم الفردي" لمجلس إدارة  ICANNوسوف تكون له القدرة على إنفاذ صالحيات المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر .وسوف تتم
اإلشارة إلى هذا الكيان باسم "المجتمع صاحب الصالحيات".

04

ووفقا لما هو مسموح به بموجب قانون والية كاليفورنيا ،تكون للكيان الصالحية النظامية المتمثلة في تعيين أعضاء مجلس إدارة
 ICANNباإلضافة إلى إقالته بموجب الصالحية النظامية (سواء كان عضوا فردا في مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة بالكامل) .أما
بالنسبة للصالحيات األخرى ،مثل صالحية رفض أو الموافقة على التعديالت التي تجرى على النظام األساسي واللوائح الداخلية ،فيجوز
توفيرها إلى المجتمع صاحب الصالحيات.

05

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

06



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



تشكل كافة آليات المساءلة لمسار العمل  1كلوائح داخلية أساسية.



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



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

طريقة استخدام المجتمع المخول ألحد الصالحيات المجتمعية مبينة في االقتراح رقم  :2تخويل المجتمع من خالل اإلجماع :المشاركة
والتصعيد واإلنفاذ.
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 .2توصيات مساءلة WWCC
07

08

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


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



وسوف يتصرف المجتمع صاحب الصالحيات حسب توجيهات منظمات الدعم ( )SOواللجان االستشارية ( )ACالمشاركة،
وسوف تتم اإلشارة إليهم بلفظ المشاركين أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات.



يتم إدراج المجتمع صاحب الصالحيات والقواعد التي يدار من خاللها في لوائح  ICANNاألساسية ،باإلضافة إلى أحكام
لضمان عدم القدرة على تغيير المجتمع صاحب الصالحيات أو استبعاده دون موافقته الخاصة (راجع التوصية رقم  :3اللوائح
الداخلية القياسية ،واللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس).



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

باإلضافة إلى ذلك ،توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بتضمين ما يلي في لوائح  ICANNالداخلية:


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



الحق في التحري ،والذي يشمل اعتماد عملية التدقيق التالية :عند اجتماع ثالثة من المشاركين أصحاب القرارات في المجتمع
صاحب الصالحيات من أجل تعريف مشكلة محددة في االحتيال أو اإلساءة الجسيمة إلدارة موارد  ،ICANNتظل ICANN
جهة خارجية مستقلة في تنفيذ عملية تدقيق خاصة من أجل التحري عن تلك المشكلة .وسوف يتم نشر تقرير التدقيق أمام
الجمهور ،وسوف تتم مطالبة مجلس إدارة  ICANNبالنظر في توصيات ونتائج ذلك التقرير.



وفيما يلي القيود المرتبطة باللجنة االستشارية الحكومية ( )GACالتي تعمل بصفتها أحد المشاركين أصحاب القرارات :في حالة
اختيار  GACالمشاركة بصفتها مشارك صاحب قرار في المجتمع صاحب الصالحيات ،فقد ال تشارك بصفتها أحد صناع
القرارات في ممارسة المجتمع صاحب الصالحيات إلحدى صالحيات المجتمع المتمثلة في رفض تنفيذ مجلس إدارة ICANN
لنصيحة إجماع من ( GACوالمشار إليها بلفظ "حصة .)"GAC
وفي تلك الحاالت ،سوف يظل لـ  GACالحق في المشاركة في المجتمع صاحب الصالحيات بصفة استشارية في كافة الجوانب
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.
تحتفظ حصة  GACبالتزام مجلس إدارة  ICANNالفريد بالعمل مع  GACمن أجل محاولة التوصل إلى حل مقبول لدى
الطرفين بالنسبة لتنفيذ نصيحة  GACالمدعومة باإلجماع  -وفقا لما هو محدد في التوصية رقم  :11التزامات مجلس اإلدارة
بشأن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية (اختبار اإلجهاد  )18مع حماية صالحية المجتمع صاحب الصالحيات في رفض تلك
القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة.
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 .3توضيح تفصيلي للتوصيات
09
10

الخلفية
بعد إقصاء وكالة  NTIAكهيئة تنفيذ لقرارات  ،ICANNفإن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGتتطلب
طريقة جديدة لضمان دعم القرارات التي تتخذها آليات المسائلة االجتماعية ،بما في ذلك المواقف التي قد يعترض المجلس فيها على
النتائج.

11

األهداف

12

خالل تطوير آلية تضمن تمكن المجتمع من تنفيذ قراراته بشكل فعال ،فقد وافقت مجموعة العمل عبر المجتمعات على:


تقليص درجة التغييرات الهيكلية أو التنظيمية الالزمة في منظمة  ICANNإلنشاء آلية لهذه الصالحيات.



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



التعامل مع اعتمادات مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف.



تقديم الصالحيات والحقوق التالية التي سيتم إنشائها في اللوائح الداخلية األساسية والتي ستكون قابلة للتنفيذ أيضا من الناحية
القانونية:
o

صالحية رفض ميزانيات  ICANNأو ميزانيات  IANAأو الخطط اإلستراتيجية/التشغيلية (اعتماد مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف).

o

صالحية رفض التغييرات على اللوائح الداخلية القياسية لمنظمة .ICANN

o

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

o

صالحية إقالة أعضاء إدارة مجلس ( ICANNباإلضافة إلى صالحية تعيين األعضاء ،تبعية مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف).
صالحية استدعاء أعضاء مجلس ( ICANNتبعية مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف).

o

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

o

صالحية رفض قرارات المجلس المتعلقة بمراجعة وظائف  ،IANAبما في ذلك اتخاذ إجراءات لتنفيذ عملية الفصل
المتعلقة بما بعد انتقال ( IANAتبعية مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف).
حقوق االطالع والتحري.

o

o
13

لماذا اخترنا نموذج المحدد الوحيد؟
مخاوف فيما يخص نموذج عضوية منظمات الدعم/اللجان االستشارية

14

اقترحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة في "توصيات مسار العمل  1المقترحة في المسودة األولى" بأن يكون "نموذج
العضوية للمنظمة الداعمة /واللجنة االستشارية" نموذجا مرجعيا آللية تمكين المجتمع .ومع ذلك ،فثمة مخاوف كبيرة تم اإلعراب عنها في
فترة التعليق العام الذي جرى في الفترة ما بين  4مايو و  3يونيو  ،2015حيث بدأت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة العمل
على إيجاد حلول بديلة.

15

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

16

اقترحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة في "اقتراح المسودة الثاني لتوصيات مسار العمل  "1بأن يتم اعتبار نموذج "العضو
الوحيد" بدال من نموذج عضوية المنظمة الداعمة/اللجنة االستشارية.
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17

المخاوف المتعلقة بنموذج "العضو الوحيد"

18

في التعليق العام على "مقترح المشروع الثاني بشأن توصيات مسار العمل  ،"1أثيرت مخاوف بشأن نموذج العضو الوحيد .وبموجب
قانون كاليفورنيا ،يكون لألعضاء صالحيات نظامية محددة ال يمكن التنازل عنها .وأعرب المعلقون عن قلقهم من أن هذه الحقوق ،مثل
القدرة على حل الهيئة ،قد ال تكون مقيدة بشكل كاف ،وربما تكون لها عواقب غير مقصودة وغير متوقعة.

19

نموذج "المحدد الوحيد"

20

لتناول المخاوف سالفة الذكر ،توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNاآلن بتنفيذ نموذج "جهة التعيين المنفردة".
ويكون للمجتمع صاحب الصالحيات الصالحية النظامية في تعيين واستبعاد أعضاء مجلس  ICANNاألفراد أو المجلس بالكامل بموجب
تلك الصالحية وهو ما يعتبر أحد متطلبات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة ومجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف.

21

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


22

23

بالنظر إلى أن حق المعاينة -وفقا لقانون الشركات في كاليفورنيا رقم  -6333ليس حقا قانونيا ألي محدد وحيد ،وأن المجتمع
يشعر بأن هذا كان مطلبا مهما ،توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بمنح هذا الحق إلى المشاركين أصحاب
القرارات في اللوائح الداخلية األساسية.

أبلغ المحامي القانوني الخارجي في  CCWGالمساءلة أن المجموعة التي تبني نموذج "جهة التعيين المنفردة" قد يظل ساريا أثناء تلبية
متطلبات المجتمع ويحظى بتأثير ضئيل على الهيكل المؤسسي لهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة.

نصيحة قانونية حول تنفيذ المجتمع صاحب الصالحيات

24

لتنفيذ نموذج المحدد الوحيد ،فإن منظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لـ  ICANNسوف تنشئ كيانا موحدا إلنفاذ صالحيات
مجتمعهم .وسوف يشار إلى هذا الكيان الموحد باسم المجتمع صاحب الصالحيات.

25

وسوف تكون للمجتمع صاحب الصالحيات الحق في تعيين وإقالة مجلس إدارة  ICANNسواء بشكل فردي أو على اإلجمال.

26

إذا رفض مجلس إدارة  ICANNاالمتثال لقرار المجتمع المخول الستخدام الحقوق القانونية ،فقد يتم تقديم الرفض إلى المحكمة المختصة
إلجبار مجلس اإلدارة لالمتثال بهذا القرار.

27

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


يشمل ذلك عملية المراجعة المستقلة ( ،)IRPالتي تصدر قرارات ملزمة .ويشمل ذلك صالحية المجتمع صاحب
الصالحيات في إطالق رفض من جانب المجتمع لعملية المراجعة المستقلة إذا ما رأت أن مجلس إدارة ICANN
يخالف النظام األساسي أو اللوائح الداخلية الخاصة به1.



ويكون مجلس  ICANNمخالفا لالئحته الداخلية في حالة رفض االمتثال لقرار المجتمع صاحب الصالحيات بشأن
آلية المساءلة المحددة في اللوائح الداخلية األساسية.



وفي حالة قبول طعن المجتمع على عملية المراجعة المستقلة بشأن هذا القرار واستمرار رفض مجلس اإلدارة االمتثال
للقرار ،فيمكن أن يقدم المجتمع صاحب الصالحيات طلبا 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.

 .2للمجتمع صاحب الصالحيات صفة قانونية كمؤسسة فردية قائمة في كاليفورنيا.


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

 .3يتم تأسيس المجتمع صاحب الصالحيات والقواعد التي يخضع لها كالئحة داخلية أساسية ،باإلضافة إلى األحكام الواردة في
النظام األساسي والالئحة الداخلية لحمايتها من أي تغييرات بدون موافقة مسبقة.
 .4يتم تعديل النظام األساسي بحيث يوضح أن المصلحة العامة العالمية سوف تتحدد من خالل عملية شاملة ومتكاملة ألصحاب
المصلحة المتعددين.


مالحظة :يمكن تعديل المستشار القانوني المشار إليه في عقد التأسيس لضمان مراعاة مجلس  ICANNلتفسير
المجتمع للمصلحة العامة العالمية حيث تتبع  ICANNاألغراض الخيرية والعامة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
توصى مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة  ICANNبهذا التغيير كجزء من التحول من نموذج "العضو
المنفرد" إلى نموذج "جهة التعيين المنفردة" .يتم تعديل النظام األساسي بحيث يوضح أن المصلحة العامة العالمية
سوف تتحدد من خالل عملية شاملة ومتكاملة ألصحاب المصلحة المتعددين.

28

حقوق إضافية ممنوحة من خالل إدراجها في لوائح  ICANNالداخلية

29

الحق في االطالع على سجالت ودفاتر  ICANNالمحاسبية

30

باإلضافة إلى الحقوق النظامية التي تكون للمجتمع صاحب الصالحيات وصالحيات المجتمع المشار إليها في التوصية رقم  :4ضمان
مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في  :ICANNسبع صالحيات جديدة للمجتمع ،توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-
المساءلة بأن يتم التضمين في لوائح  ICANNالداخلية األساسية الحق للمشاركين أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات في
االطالع والفحص وفقا لما هو موضح في قانون الشركات المعمول به في والية كاليفورنيا  ،6333على الرغم من أن هذه اإلشارة
الرمزية الخاصة لن يتم ذكرها في الالئحة الداخلية.
وهذا الحق في االطالع متميز عن سياسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة ( .)DIDPوفي حين يمكن ألي طرف مؤهل تقديم طلب بما
يتفق مع سياسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة ،إال أن حقوق االطالع والفحص ال يمكن الوصول إليها إال من خالل المشاركين أصحاب
القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات .علما بأن النطاقات مختلف وفقا لما هو موضح أدناه.

31

 1على سبيل المثال ،إذا لم يقبل المجلس قرار المجتمع الممكن باستخدام أحد سلطات المجتمع .كذلك ،يتم توثيق سلطات المجتمع في التوصية رقم  :4ضمان مشاركة المجتمع في
عملية صنع القرار في  :ICANNصالحيات المجتمع الجديد السبع.
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32

ويشمل هذا الحق الخاص باالطالع على سجالت ودفاتر الحسابات الخاصة بت  ،ICANNباإلضافة إلى محاضر وقائع مجلس اإلدارة
واللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا لما نوقش من شروط أدناه .وحيث لن يكون لـ  ICANNأي "أعضاء نظاميين" ،فإن حق اطالع
"العضو" على محاضر االجتماعات قد ال ينطبق.

33

وعلى الرغم من أن قانون الشركات ال يورد تعريفا لمصطلح "دفاتر وسجالت الحسابات" ،يفهم من المصطلح بشكل عام أنه يشير إلى
النشرات والدفاتر التي تقيد وتسجل فيها المعامالت المالية في األساس ،باإلضافة إلى البيانات التي يتم استخراجها منها .وال يمتد اللفظ
بشكل عام إلى المستندات المصدر التي تعتمد عليها الدفاتر والسجالت الخاصة بالحسابات ،مثل الشيكات والفواتير الملغاة .وبالمثل ،يشمل
اللفظ بشكل عام المستندات ذات الصلة بتشغيل المؤسسة ككل ،وليس بالنسبة لما هو متعلق بجانب صغير أو معزول فقط من عمليات
المؤسسة.

34

الصالحيات المندرجة في القسم  6333ضئيلة ،لمكن من الواضح على الرغم من ذلك أن "الغرض المرتبط بشكل معقول بمصالح [أي]
شخص كعضو" ال يشمل المصالح التجارية أو السياسية للعضو أو التحرش أو طلبات الفحص الهائلة أو المكررة التي تستقصي عن
تفاصيل السجالت المالية وتفاصيل اإلدارة والتسيير .وسوف يتم تطبيق قيود مماثلة على حقوق االطالع المقدمة من اللوائح الداخلية.
وعلى العكس من ممارسة صالحيات المجتمع األخرى ،والتي تتطلب مشاركة وتصعيد من المجتمع قبل البدء في طلب التخاذ قرار من
جاب المجتمع صاحب الصالحيات ،توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بأن يتم طرح عريضة من أجل الفحص واالطالع
مباشرة من خالل أحد المشاركين أصحاب القرارات الفرديين في المجتمع صاحب الصالحيات أو من خالل العديد من المشاركين أصحاب
القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات من خالل تقديم طلب مكتوب إلى  ICANNللحصول على المواد المطلوبة .وفي حالة رفض
مجلس اإلدارة أو تجاهله للطلب ،يمكن للمشارك (المشاركين أصحاب القرارات) مقدمي العريضة إنفاذ حق االطالع مباشرة من خالل
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.

36

حق التحري

37

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

38

وللتعامل مع هذه المخاوف ،فإن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة توصي باعتماد عملية التدقيق التالية :عند اجتماع ثالثة من
المشاركين أصحاب القرارات في المجتمع صاحب الصالحيات من أجل تعريف مشكلة محددة في االحتيال أو اإلساءة الجسيمة إلدارة
موارد  ،ICANNتظل  ICANNجهة خارجية مستقلة في تنفيذ عملية تدقيق خاصة من أجل التحري عن تلك المشكلة .وسوف يتم نشر
تقرير التدقيق أمام الجمهور ،وسوف تتم مطالبة مجلس إدارة  ICANNبالنظر في توصيات ونتائج ذلك التقرير.

39

سوف يتم تضمين حق التحري في لوائح  ICANNاألساسية.

40

المجتمع الممكن

41

من المتوقع لدى تنفيذ المجتمع صاحب الصالحيات حاليا أن تشارك جميع منظمات الدعم في  ،ICANNولجنة  At-Largeاالستشارية
( )ALACواللجنة االستشارية الحكومية و( GACإذا ما اختارت  GACالمشاركة) في المجتمع صاحب الصالحيات–أي أن سيتم
إدراجهم في اللوائح الداخلية بصفتهم المشاركين التقريريين الخمسة.

42

وعلى الرغم من ذلك ،في حالة اختيار  GACالمشاركة بصفتها مشارك صاحب قرار في المجتمع صاحب الصالحيات ،فقد ال تشارك
بصفتها أحد صناع القرارات في ممارسة المجتمع صاحب الصالحيات إلحدى صالحيات المجتمع المتمثلة في رفض تنفيذ مجلس إدارة
 ICANNلنصيحة إجماع من ( GACوالمشار إليها بلفظ "حصة  .)"GACوفي تلك الحاالت ،سوف يظل لـ  GACالحق في المشاركة
في المجتمع صاحب الصالحيات بصفة استشارية في كافة الجوانب 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.

43

تحتفظ حصة  GACبالتزام مجلس إدارة  ICANNالفريد بالعمل مع  GACمن أجل محاولة التوصل إلى حل مقبول لدى الطرفين بالنسبة
لتنفيذ نصيحة  GACالمدعومة باإلجماع  -وفقا لما هو محدد في التوصية رقم  :11التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجنة االستشارية
الحكومية [اختبار اإلجهاد  ]18مع حماية صالحية المجتمع صاحب الصالحيات في رفض تلك القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة.

44

توضيحات بخصوص حصة :GAC

35



سوف تقوم حصة  GACفقط بتطبيق طعون المجتمع صاحب الصالحيات على إجراءات مجلس إدارة  ICANNالتي استندت إلى
نصيحة إجماع  ،GACبما يعني أن نصيحة " GACتم اعتمادها بموافقة عامة في غياب أي اعتراض رسمي" .لن تقوم حصة
 GACبتطبيق طعون المجتمع صاحب الصالحيات على قرارات مجلس إدارة  ICANNالتي استندت إلى نصيحة  GACالتي
دعمت باإلجماع (أي لم "يتم اعتمادها بموافقة عامة في غياب أي اعتراض رسمي").
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45

فـهمت العملية الخاصة بتحديد نصيحة إجماع  ،GACعلى أنها تعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غياب أي
اعتراض رسمي ،وتطبيق حصة :GAC
o

تأكيد  :GACعند توفير  GACالنصيحة إلى مجلس اإلدارة ،سوف يتعين على  GACتوضيح ما إذا كانت النصيحة
معتمدة باإلجماع أم ال ،بما يـفهم أن المعنى ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غياب أي اعتراض رسمي.

o

تأكيد مجلس اإلدارة :عندما يتخذ مجلس اإلدارة إجراء يستند إلى نصيحة  GACالمقدمة باإلجماع ،فسوف يتعين على
مجلس اإلدارة أن يوضح في قراره أن القرار المتخذ كان مبنيا على نصيحة إجماع .GAC

o

حصة  GACالمحددة في العريضة المقدمة الستخدام صالحية المجتمع :في حالة رفض إجراء من مجلس اإلدارة يستند
إلى نصيحة اإلجماع من  ،GACيتعين على منظمة الدعم أو اللجنة االستشارية صاحبة العريضة اإلشارة في العريضة
األولية إلى أن المسألة بحاجة إلى المتطلبات الخاصة بحصة  GACوتعريف اإلجراء المعمول به لمجلس اإلدارة بشكل
واضح باإلضافة إلى نصيحة إجماع  GACالمعنية .كما أن عتبات القرار (وفقا لما تتم من مراجعة عند البدء في حصة
 GACبما يتفق مع الملحق  )2المطلوبة من أجل عملية التصعيد واإلنفاذ سوف يتوجب استيفاؤها لصالحية المجتمع التي
يجري ممارستها.

توقيت البدء في حصة  :GACسوف يتوجب على منظمة الدعم أو اللجنة االستشارية مقدمة العريضة اإلشارة في العريضة األولية
إلى المجتمع صاحب الصالحيات بأن المسألة تستوفي المتطلبات الخاصة بحصة  .GACومن ثم ،فإن قيود التوقيت الخاصة بهذا
الجانب من عملية التصعيد سوف ينطبق (أي يجب طرح العريضة في غضون  21يوما اعتبارا من تاريخ نشر قرار مجلس اإلدارة).
وفي حين أن هذا األمر يتناول توقيت طعن مجلس اإلدارة ،إال أن قرار مجلس اإلدارة الذي يجري رفضه يمكن أن يستند إلى نصيحة
إجماع  GACالقائمة التي قدمتها  GACفي تاريخ سابق.

لقد تم تحديد العتبات المطروحة في هذه الوثيقة بناء على المشاركين أصحاب القرارات الخمسة .إذا وافق أقل من خمس من منظمات
الدعم واللجان االستشارية في  ICANNعلى أن يكونوا مشاركين تقريريين ،فيمكن تعديل هذه المستويات المطلوبة لدعم اإلجماع .قد
يتعين أيضا تعديل المستويات المطلوبة إذا تغيرت  ICANNلتحتوي على مزيد من منظمات الدعم أو اللجان االستشارية.

 .4التغييرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصيات مسار العمل '1


النظام والقيود فيما يخص الحق في االطالع على الدفاتر والسجالت المحاسبية لـ  ICANNمؤكدة ،من خالل التركيز على الفارق
فيما بين  DIDPوحقوق االطالع.



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



طرحت مقترحا إضافيا من جانب مجلس إدارة  ICANNفيما يخص حق التحري (عمليات التدقيق) ،استنادا إلى المشاركين أصحاب
القرارات الثالثة في عتبة المجتمع صاحب الصالحيات.



تأكيد التوجيه بالتنفيذ تجنبا لدعاوى إساءة االستخدام.



طالبت تسوية حول التوصية رقم  11بإنشاء "حصة ."GAC

 .5اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية


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



اختبار اإلجهاد 28



اختبار اإلجهاد 36 ،32 ،31
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 .6كيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف WCC؟
46

تعمل هذه التوصيات على تلبية احتياجات مجموعة عمل المجتمع بدور مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف من خالل قيام مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة-المساءلة باقتراح إنشاء حقوق للمجتمع فيما يتعلق بالقدرة على تعيين أو إقالة أعضاء مجلس إدارة  ICANNوإقالة
مجلس إدارة  ICANNبأكمله.

 .7كيف يعالج هذا معايير AITN؟
47

48

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.


إلغاء مركزية الصالحية داخل  ICANNعبر مجتمع صاحب صالحيات.



تقديم مجموعة من الصالحيات القانونية للمجتمع من خالل تجنب مخاطر إجراء التعديالت على هيكل  ICANNالتنظيمي.

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت.


49

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات .IANA


50

51

إنشاء نظام فعال من الضوابط والموازنات في مجلس إدارة  ICANNمقابل القرارات التي قد تؤثر على أمن واستقرار ومرونة
نظام  DNSالخاص باالنترنت.

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

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.


الحفاظ على سياسات المشاركة المفتوحة بمنظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لمؤسسة .ICANN



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

لن تقبل  NTIAأي مقترح يستبدل دور  NTIAبحل من قيادة حكومية أو حل من منظمة دولية.
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وإلى الحد الذي ترغب فيه اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACالمشاركة في صناعة القرار من جانب المجتمع صاحب
الصالحيات ،والذي تتمتع  GACبمرونة في تحديده ،فسوف يكون واحدا من المشاركين أصحاب القرارات الخمسة .باإلضافة
إلى ذلك ،لن تشارك  GACبصفة صانع قرارات في مداوالت المجتمع التي تشتمل على رفض وتحدي لتنفيذ مجلس اإلدارة
لنصيحة إجماع  .GACوهذه "الحصة" الممزوجة بضمانات في التوصية رقم  ،11تؤدي بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة-
المساءلة إلى االعتقاد بأن هذا المطلب الخاص بإدارة  NTIAقم تم استيفاؤه ،حتى عند النظر في العتبة الزائدة من  50إلى
 %60لكي يتمكن مجلس اإلدارة من رفض نصيحة إجماع .GAC
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الملحق  - 02التوصية رقم  2تخويل المجتمع من خالل
اإلجماع :المشاركة والتوعية
 .1خالصة
01

المشاركة

02

يعمل مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة  ICANNاليوم على التشاور طوعا مع مجتمع أصحاب المصلحة
المتعددين حول قرارات متنوعة تتضمن الميزانية السنوية والتغييرات على لوائح  ICANNالداخلية .ويستخدم مجلس إدارة ICANN
آليات لتجميع المالحظات مثل المشاورة العامة وجلسات المعلومات لتقدير دعم المجتمع و/أو تحديد المسائل المتعلقة بالموضوع .ويشار
إلى آليات المشاورة هذه باسم "عملية المشاركة".

03

وتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGإلى أنه سيتم تشكيل عمليات المشاركة بالنسبة إلجراء محددة
لمجلس إدارة  ICANNفي اللوائح الداخلية األساسية .وعلى الرغم من مشاركة مجلس إدارة  ICANNفي هذه العمليات طوعا اليوم،
ستفرض هذه التوصية على مجلس إدارة  ICANNرسميا إجراء عملية مشاركة مكثفة (بما في ذلك على األقل ،عملية استشارة عامة
كاملة تتوافق مع قواعد  ICANNلالستشارات العامة) قبل إتخاذ إجراء في أي من األمور التالية:


اعتماد الخطة الخمسية االستراتيجية لهيئة .ICANN



اعتماد الخطة الخمسية التشغيلية لهيئة .ICANN



اعتماد الخطة التشغيلية السنوية والميزانية لهيئة .ICANN



اعتماد ميزانية وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (.)IANA



اعتماد أية تعديالت على اللوائح الداخلية القياسية أو األساسية أو بنود التأسيس ،أو اعتماد بيع  ICANNأو أية تصرفات أخرى
لكل أو إلى حد كبير لكل أصول .ICANN



اتخاذ قرارات مجلس إدارة  ICANNالمتعلقة بمراجعة وظائف  ،IANAبما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل
متعلقة بمرحلة ما بعد انتقال  IANAأو (.)PTI

04

في حال تقرر أنه ثمة تباين بين مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع بعد عملية المشاركة ،فإن المجتمع المخول (كما هو معرف في
التوصية  : 1إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحيات المجتمع) قد يقرر استخدام صالحية المجتمع بعد استكمال "عملية التصعيد" المناسبة.

05

وقد يبدأ المجتمع المخول عملية تصعيد من أجل:


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



رفض التغيير على معايير اللوائح الداخلية في .ICANN



اعتماد تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية و/أو بنود التأسيس ،و/أو اعتماد بيع  ICANNأو أية تصرفات أخرى لكل أو إلى
حد كبير لكل أصول .ICANN



إقالة مدير مجلس إدارة  ICANNمفرد.



استعادة مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة بالكامل.



بدء عملية مراجعة مستقلة ( )IRPوملزمة للمجتمع ،حيث أن قرار لجنة قابل للتنفيذ في أية محكمة تعترف بنتائج التحكيم
الدولي ،أو طلب إعادة اعتبار غير ملزم ،حيث يلتزم مجلس إدارة  ICANNبإعادة النظر في قرار أو إجراء/عدم إجراء حديث
قام به مجلس  ICANNأو العاملون فيها.



رفض قرار لمجلس إدارة  ICANNمتعلق بمراجعات وظائف  ،IANAبما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل
المتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال  IANAأو (.)PTI
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06

التصعيد

07

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

08

إحدى أكثر الصيغ توحيدا لعملية التصعيد مطلوبة لكافة صالحيات المجتمع من أجل "رفض" ،أو إقالة لجنة ترشيح مفردة لمجلس إدارة
معين أو إقالة مجلس اإلدارة.
وتتضمن عملية التصعيد هذه الخطوات التالية:

09

 .1يقدم الفرد التماسا في منظمة داعمة ( )SOأو لجنة استشارية ( )ACوالتي تعتبر مشاركا تقريريا في المجتمع المخول (راجع
التوصية رقم  :1إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحيات المجتمعية).


إذا تم اعتماد االلتماس من طرف تلك المنظمة الداعمة  SOأو اللجنة االستشارية  ،ACسيمضي إلى الخطوة التالية.



وإذا لم يتم اعتماد االلتماس من طرف تلك المنظمة الداعمة  SOأو اللجنة االستشارية  ،ACيتم إنهاء عملية التصعيد.

 .2تتواصل المنظمة الداعمة  SOأو اللجنة االستشارية  ACالتي وافقت على االلتماس ،مع المشاركين التقريريين اآلخرين لتطلب
منهم دعم االلتماس.


يجب أن تدعم منظمة داعمة  SOو/أو لجنة استشارية  ACواحدة إضافية على األقل االلتماس (اثنين على األقل أو،
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.

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


المنظمة الداعمة  SOو/أو اللجنة االستشارية  ACالمقدمة لاللتماس سوف:
o

توزيع مبرر تفصيلي القتراح استخدام صالحية المجتمع لكل المشاركين التقريريين.

o

تعين ممثل(ين) لالتصال مع منظمات الدعم /SOsاللجان االستشارية  ACsلإلجابة عن األسئلة من طرف
منظمات الدعم /SOsاللجان االستشارية .ACs

o

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



إذا تمكن مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع المخول من حل مسائلهم قبل أو في منتدى المجتمع ،فإنه يتم إنهاء عملية
التصعيد.



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

 .4ينظر المجتمع المخول إلى استخدام صالحية المجتمع.


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



خالف ذلك ،إذا تمت تلبية المستوى المطلوب الستخدام صالحية المجتمع ،ولم يوجد أكثر من اعتراض واحد ،يقدم
المجتمع المخول لمجلس إدارة  ICANNمشورة القرار ويعطيه توجيهات لالمتثال بها (كما هو موضح في اللوائح
الداخلية األساسية لصالحية المجتمع هذه).

 .5يقدم المجتمع المخول المشورة لمجلس إدارة .ICANN


10
11

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

اإلنفاذ
في حالة رفض مجلس  ICANNأو فشله في االمتثال لقرار المجتمع المخول باستخدام صالحيات المجتمع (أخرى غير اتخاذ قرار إقالة
مدير فردي أو مجلس إدارة  ICANNبأكمله بمقتضى السلطة التشريعية للمجتمع المخول ،كما تتم مناقشته أسفله) ،يجب على المجتمع
المخول اتخاذ قرار فيما إذا كان يرغب ببدء عملية اإلنفاذ.
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12

13
14

ويمكن أن تبدأ عملية اإلنفاذ بواحدة من طريقتين:


قد يبدأ المجتمع المخول الوساطة وإجراءات  IRPللمجتمع.



أو قد يبدأ المجتمع المخول عملية تصعيد إلقالة مجلس إدارة  ICANNبأكمله.

وقد ينتج عن عملية اإلنفاذ حل للقضية .خالف ذلك ،إذا كانت هناك حاجة لذلك ،فإن نتيجة عملية اإلنفاذ قابلة للتنفيذ في المجكمة.
إذا رفض مجلس إدارة  ICANNأو فشل في االمتثال لقرار المجتمع المخول الستخدام القوة القانونية إلزالة أي مدير فردي لـ ICANN
أو إقالة مجلس إدارة  ICANNبأكمله (أو بتعيين المجتمع المخول لمدير) ،يمكن للمجتمع المخول معالجة هذا الرفض بإقامة دعوى في
المحكمة التي لها سلطة قضائية؛ ليست هناك حاجة لقيام المجتمع المخول ببدء أو إجراء عمليات إنفاذ أخرى مثل الوساطة أو عملية
مراجعة مستقلة إلنفاذ الصالحية.

 .2توصيات مساءلة CCWG
15

16

إنشاء الئحة داخلية أساسية تفرض على مجلس إدارة  ICANNإجراء عملية مشاركة مكثفة (بما في ذلك على األقل ،عملية استشارة عامة
كاملة تتوافق مع قواعد  ICANNلالستشارات العامة) قبل إتخاذ إجراء في أي من األمور التالية:


اعتماد الخطة الخمسية االستراتيجية لهيئة .ICANN



اعتماد الخطة الخمسية التشغيلية لهيئة .ICANN



اعتماد الخطة التشغيلية السنوية والميزانية لهيئة .ICANN



اعتماد موازنة وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة .IANA



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



اتخاذ أي قرار لمجلس إدارة  ICANNمتعلق بمراجعات وظائف  ،IANAبما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل
المتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال  IANAأو (.)PTI

إدراج عمليات المشاركة ،والتصعيد ،واإلنفاذ في اللوائح الداخلية األساسية.


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

 .3توضيح تفصيلي للتوصيات
17

المشاركة

18

يتشاور مجلس  ICANNفي الوقت الحالي طوعا مع المجتمع حول مجموعة من القرارات مثل الميزانية السنوية والتغييرات في لوائح
 ICANNالداخلية .ولتجميع التعقيبات ،يستخدم مجلس  ICANNآليات مثل المشاورات العامة لقياس تأييد المجتمع و/أو تحديد المشكالت
حول الموضوع .ويشار إلى آليات المشاورة هذه باسم عملية المشاركة.

19

توصي مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة  ICANNبأن يتم إدراج عملية المشاركة هذه في اللوائح الداخلية األساسية .وعلى
الرغم من أن مجلس إدارة  ICANNيقوم بالفعل بهذه العملية ،ستفرض هذه التوصية على مجلس إدارة  ICANNإجراء عملية مشاركة
مكثفة (بما في ذلك على األقل ،عملية استشارة عامة كاملة تتوافق مع قواعد  ICANNلالستشارات العامة) قبل إتخاذ إجراء في أي من
األمور التالية:


اعتماد الخطة الخمسية االستراتيجية لهيئة .ICANN



اعتماد الخطة الخمسية التشغيلية لهيئة .ICANN



اعتماد الخطة التشغيلية السنوية والميزانية لهيئة .ICANN
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اعتماد موازنة وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة .IANA



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



اتخاذ أي قرار لمجلس إدارة  ICANNمتعلق بمراجعات وظائف  ،IANAبما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل
المتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال  IANAأو (.)PTI

20

في حال تقرر أنه ثمة تباين بين مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع خالل عملية المشاركة ،فقد يقرر المجتمع المخول استخدام صالحية
المجتمع بعد استكمال عملية التصعيد المناسبة.

21

وقد يبدأ المجتمع المخول عملية تصعيد من أجل:

22
23



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



رفض التغيير على معايير اللوائح الداخلية في .ICANN



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



إقالة مدير مجلس إدارة  ICANNمفرد.



استعادة مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة بالكامل.



بدء طلب ملزم لعملية المراجعة المستقلة (حيث أن قرار اللوحة غير قابال للتنفيذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكيم الدولي) أو
طلب غير ملزم إلعادة النظر (حيث يلتزم مدراء مجلس إدارة  ICANNبإعادة النظر في القرار األخير أو اإلجراء/التقاعس من
قبل مجلس إدارة  ICANNأو العاملين).



رفض قرار لمجلس إدارة  ICANNمتعلق بمراجعات وظائف  ،IANAبما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل
المتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال  IANAأو (.)PTI

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


24

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

قد تتم ممارسة حق رفض قرار لمجلس إدارة  ICANNمتعلق بمراجعات وظائف ( IANAبما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية
فصل متعلقة بمرحلة ما بعد انتقال  IANAأو ( ))PTIمن طرف المجتمع المخول لعدد غير محدود من المرات.
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مالحظة :صالحية اعتماد تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية وبنود التأسيس ،واعتماد بيع  ICANNأو أية تصرفات أخرى
لكل أو إلى حد كبير لكل أصول  ،ICANNوصالحية إقالة مدراء فرديين معينين من طرف منظمة داعمة  SOأو لجنة
استشارية  ACتتضمن ميزات خاصة مغطاة في التوصية  :4ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في :ICANN
صالحيات المجتمع الجديد السبع.
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25

الخطوة  .1إطالق مراجعة عبر التماس مجتمع

26

( 21يوما)
 مالحظة :لممارسة أي من صالحيات الرفض ،مثل رفض ميزانية ،تبدأ فترة  21يوما من وقت نشر مجلس اإلدارة لتصويته على
العنصر الذي قد يتم رفضه .إذا لم تنجح الخطوة األولى من االلتماس في غضون  21يوما من نشر مجلس اإلدارة للتصويت ،فال
يمكن استخدام عملية الرفض .يبدأ التماس في منظمة داعمة  SOأو لجنة استشارية  ACتعتبر مشاركا تقريريا في المجتمع المخول.
 يمكن ألي فرد أن يبدأ التماس كخطوة أولى الستخدام صالحية المجتمع.
 ليكون االلتماس مقبوال ،يجب أن تقبله المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية  -وفقا آللياتها الخاصة.
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27

نقطة القرار:
 في حالة عدم موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية على االلتماس في غضون  21يوما ،تنتهي عملية التصعيد.
 في حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية على االلتماس ،يمكن االنتقال إلى الخطوة التالية.

28

الخطوة  .2بدء مراجعة االلتماس المجتمعي الجزء الثاني

29

( 7أيام بعد انتهاء الخطوة السابقة)
 تتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية التي وافقت على االلتماس ،مع الجهات األخرى المشاركة في اتخاذ القرار في
المجتمع المخول لتطلب منها دعم االلتماس .يجب أن يدعم االلتماس جهة إضافية على األقل من الجهات المشاركة في اتخاذ القرار
(من أصل جهتين كحد أدنى) لتنظيم منتدى مجتمعي لمناقشة الموضوع .ويتطلب التماس لمنتدى المجتمع العتبار إقالة مجلس إدارة
 ICANNبأكمله ثالثة مشاركين تقريريين لدعم االلتماس.

30

نقطة القرار:
 إذا لم يجمع االلتماس الدعم المطلوب ،فسوف تنتهي عملية التصعيد.
 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 المخصصة  ICANNبشأن التغييرات على اللوائح الداخلية
القياسية والميزانية السنوية والخطة االستراتيجية أو التشغيلية ،سيكون من الواجب على مجلس اإلدارة تلقائيا توفير فترة تصل إلى
 28يوما قبل أن يسري القرار للسماح بتأكيد التصعيد .في حالة دعم االلتماس من مشاركين تقريريين على األقل في غضون فترة
 28يوما ،فإنه يتعين على مجلس اإلدارة أن يؤجل تنفيذ القرار المطعون فيه لحين االنتهاء من عمليات التصعيد واإلنفاذ .والهدف من
ذلك هو تجنب أن تتطلب هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة التراجع  ICANNعن أشياء (في حال الموافقة على الرفض)،
التي من الممكن أن يكون من الصعب جدا التراجع عنها.

31

الخطوة  .3عقد منتدى مجتمعي

32

( 21يوما لتنظيم وعقد الحدث بدءا من تاريخ االلتماس الذي تسبب فيه)
 يتمثل الغرض من المنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات (األساس المنطقي لهذا االلتماس وخالفه) واآلراء بشأن االلتماس المقدم
من المجتمع .وبناء عليه ،يجوز ألي منظمة داعمة  SOأو لجنة استشارية  ACأن تعمم آرائها األولية كتابيا بشأن ممارسة صالحية
المجتمع ،قبل أو في المنتدى المجتمعي.
 يجب عقد المنتدى في غضون  21يوما من االلتماس الناجح لعقد المنتدى المجتمعي.
 في ظرف  24ساعة من اعتماد التماس ،سيقوم المشارك التقريري المقدم لالتماس بما يلي:
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توزيع مبرر تفصيلي القتراح استخدام صالحية المجتمع لكل المشاركين التقريريين .أية منظمة داعمة  SOأو لجنة
استشارية  ACقد تساهم بأفكار أو أسئلة أولية كتابيا عبر قائمة بريد إلكتروني مؤرشفة محددة أنشئت لهذه المسألة
المحددة.



تعيين ممثل(ين) لالتصال مع المشاركين التقريريين لإلجابة عن األسئلة من طرف منظمات الدعم /SOsاللجان
االستشارية .ACs



إذا كان مرغوبا في ذلك ،اختياريا ،طلب قيام  ICANNبتنظيم مؤتمر هاتفي لصالح المجتمع لمناقشة القضية.

6
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 صيغة المنتدى المجتمعي:

33



من المتوقع بالنسبة لمعظم الصالحيات أن يتضمن هذا فقط طرق المشاركة عن بعد كالمؤتمرات الهاتفية واالجتماعات
عبر  Adobe Connectلفترة يوم أو اثنين على األكثر .وما لم يتح الوقت المشاركة لحضور اجتماع ICANN
المجدول بانتظام ،فليس من المتوقع أن يتقابل المشاركون وجها لوجه .وما نتوقعه من هذا هو صالحية استدعاء المجلس
بالكامل والتي ستتطلب اجتماعا وجها لوجه.



سيقرر المشاركون التقريريون الذين دعموا االلتماس إذا ما كان عقد المنتدى المجتمعي يمكن أن ينتظر حتى االجتماع
العادي القادم لمنظمة  ICANNأم أنه يجب عقد اجتماع خاص لتجميع المشاركين (فقط في حالة إقالة مجلس اإلدارة).
وفي هاتين الحالتين كلتيهما ،سيقوم المشاركون التقريريون الذين دعموا االلتماس الذي أدى إلى عقد منتدى مجتمعي بنشر
تاريخ عقد الحدث والذي لن يخضع لقيود مدة  21يوما .وفي هذه الحالة ،قد يتم اعتبار المنتدى المجتمعي مكتمال بنهاية
االجتماع المباشر .مالحظة :هذا التمديد ليس متوفرا لممارسة صالحية المجتمع بشأن ميزانيات  ICANNأو ،IANA
نظرا ألهمية اإلبقاء على عملية موافقة على الميزانية في الوقت المناسب.



ومفتوح لكافة األطراف المهتمين.



وتتم إدارتها ومراجعتها بطريقة نزيهة ومحايدة.



تقدم  ICANNخدمات الدعم .حيث سيقوم طاقم عمل دعم  ICANNبتجميع ونشر منتديات السجل العام ،بما فيها كافة
الطلبات المكتوبة.



ومن المتوقع أن يحضر ممثلين عن مجلس إدارة  ICANNويكونوا على استعداد لمعالجة القضايا التي أثيرت.



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



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

نقطة القرار:
 إذا استطاع المجتمع المخول ومجلس إدارة  ICANNحل هذه القضية قبل أو في منتدى المجتمع ،فسوف تنتهي عملية التصعيد.
سوف تؤكد الجهات المشاركة في اتخاذ القرار التي دعمت االلتماس االتفاق رسميا ،وفقا آللياتها الخاصة ،أن عملية التصعيد
يجب أن يتوقف.
 وإذا لم يستطع المجتمع المخول ومجلس إدارة  ICANNحل المشكلة ،فإنه يجب على المجتمع المخول أن يقرر إذا ما كان
يرغب في اتخاذ المزيد من اإلجراءات.

34

الخطوة  .4القرار الستخدام صالحية المجتمع كمجتمع مخول

35

(في غضون  21يوما من ختام منتدى المجتمع)

36

نقطة القرار:
 إذا دعم أربعة أو أكثر (بالنسبة لبعض الصالحيات ،ثالثة) من المشاركين التقريريين وال يوجد ما يزيد عن اعتراض واحد في
فترة  21يوما ،فسوف يستخدم المجتمع المخول صالحيته .سوف ينشر المجتمع المخول أيضا تفسيرا للسبب وراء اختيار القيام
بذلك .ويمكن للتفسير المنشور أن يعكس مجموعة متنوعة من األسباب الكامنة.
 في حالة عدم تلبية االقتراح للحدود الدنيا المطلوبة خالل فترة  21يوما ،فسوف تنتهي عملية التصعيد.
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37

الخطوة  .5تقديم المشورة إلى مجلس إدارة ICANN

38

( 1يوما)
 سيقدم المجتمع المخول المشورة لمجلس إدارة  ICANNبشأن قراره وسيقوم بتوجيه مجلس اإلدارة التخاذ أي إجراء ضروري
لالمتثال بالقرار.

39

اإلنفاذ

40

في حالة رفض مجلس  ICANNأو فشله في االمتثال لقرار المجتمع المخول باستخدام صالحيات المجتمع (أخرى غير اتخاذ قرار إقالة
مدير فردي أو مجلس إدارة  ICANNبأكمله بمقتضى السلطة التشريعية للمجتمع المخول ،كما تتم مناقشته أسفله) ،يجب على المجتمع
المخول اتخاذ قرار فيما إذا كان يرغب ببدء عملية اإلنفاذ.

41

سيتم اعتبار أن مجلس إدارة  ICANNقد رفض أو فشل في االمتثال لطلب من طرف المجتمع المخول الستخدام أحد صالحياته
المجتمعية إذا لم يمتثل للطلب خالل  30يوما من إعالمه بالطلب من طرف المجتمع المخول.

42

االستثناء من هذا هو إقالة مجلس إدارة  ICANNأو مجلس  ICANNبأكمله ،والذي يجب أن يصبح ساريا مباشرة بعد تقديم اإلشعار
لمجلس اإلدارة .إذا رفض مجلس إدارة  ICANNأو فشل في االمتثال لقرار المجتمع المخول الستخدام القوة القانونية إلزالة أي مدير
فردي لـ  ICANNأو إقالة مجلس إدارة  ICANNبأكمله (أو بتعيين المجتمع المخول لمدير) ،يمكن للمجتمع المخول معالجة هذا الرفض
بإقامة دعوى في المحكمة التي لها سلطة قضائية؛ ليست هناك حاجة لقيام المجتمع المخول ببدء أو إجراء عمليات إنفاذ أخرى مثل
الوساطة أو عملية مراجعة مستقلة إلنفاذ الصالحية.
ويمكن أن تبدأ عملية اإلنفاذ بواحدة من طريقتين ،تتم مناقشتهما أسفله.

44

الخيار  :1البدء في الوساطة وإجراءات عملية المراجعة المستقلة  IRPللمجتمع.

43

أ)

سوف يتولى ممثلون من المجتمع المخول ومجلس إدارة  ICANNمرحلة وساطة رسمية.


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



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



مواصفات العملية (إرشادات عامة للتنفيذ):
o
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سيكون األفراد المختارون من طرف المشاركين التقريريين لتمثيلهم في المجتمع المخول هم ممثلو المجتمع المخول
في عملية الوساطة.
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o

بمجرد تحديد الوسيط أن مجهودات الوساطة قد اكتملت ،سينتج المجتمع المخول وسينشر علنا تقريرا مع التوصيات
في ظرف  14يوما.

o

يجب أن يستخدم المشاركون التقريريون في المجتمع المخول عملية التصعيد القياسية لتأكيد إذا ما كانوا سيقومون
بإجراء طعن  IRPمجتمعي لمجلس اإلدارة الذي فشل في االمتثال لقرار للمجتمع المخول الستخدام صالحية
مجتمعية ،باستخدام التقرير أعاله كأساس لاللتماس .إذا لم يعتمد المجتمع المخول بدء  IRPمجتمعي ،فسيتم اعتبار أن
المجتمع المخول قد قبل نتيجة الوساطة.

ب) سوف يتولى ممثلون من مجلس إدارة  ICANNومن المجتمع المخول عملية مراجعة مستقلة  IRPرسمية وملزمة.


إذا كانت نتيجة عملية المراجعة المستقلة  IRPللمجتمع في صالح مجلس إدارة  ،ICANNفسوف يتم إنهاء إجراءات
اإلنفاذ.



وإذا كانت نتيجة عملية المراجعة المستقلة  IRPالملزمة في صالح المجتمع المخول ،فسيجب أن يمتثل مجلس إدارة
 ICANNفي غضون  30يوما من القرار.

ج) وإذا لم يمتثل مجلس إدارة  ICANNلقرار عملية المراجعة المستقلة  ،IRPفإن لدى المجتمع المخول خيارين:

45



يمكن أن يطلب المجتمع المخول من محكمة مختصة إنفاذ نتيجة عملية المراجعة المستقلة .IRP



يمكن أن يستخدم المجتمع المخول صالحيات المجتمع إلقالة مجلس إدارة  ICANNبأكمله.

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


إذا تحقق المستوى المطلوب من دعم المشاركين التقريريين ،فسوف يقيل المجتمع المخول كافة أعضاء مجلس إدارة
( ICANNباستثناء المدير التنفيذي) ويستبدلهم بمجلس إدارة مؤقت حتى يتم تعيين مجلس إدارة جديد.



وقد يتمكن المجتمع المخول من إنفاذ الصالحية الستعادة مجلس اإلدارة بأكمله قانونيا في المحكمة.

جدول :المستويات المطلوبة لعمليات التصعيد واإلنفاذ المتنوعة (استنادا على أدنى حد من خمس مشاركين تقريريين في
المجتمع المخول)
هل تعتبر الصالحيات المجتمع مطلوبة؟

المستوى المطلوب لاللتماس من أجل
عقد منتدى مجتمعي

46

 .1رفض الخطة التشغيلية/الخطة
االستراتيجية/الميزانية المقترحة

47

49

 .2اعتماد تغيير على اللوائح الداخلية
األساسية وبنود التأسيس ،واعتماد بيع
 ICANNأو أية تصرفات أخرى لكل
أو إلى حد كبير لكل أصول ICANN

50

 23فبراير 2016

اثنان من المنظمات الداعمة
/SOsاللجان اإلستشارية ACs
ال يوجد

هل هناك تأييد باإلجماع لممارسة صالحية
المجتمع؟
48

أربعة ترفض الدعم مع عدم وجود أكثر من
اعتراض واحد

51

ثالثة ترفض الدعم مع عدم وجود أكثر من
اعتراض واحد
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هل تعتبر الصالحيات المجتمع مطلوبة؟

المستوى المطلوب لاللتماس من أجل
عقد منتدى مجتمعي

هل هناك تأييد باإلجماع لممارسة صالحية
المجتمع؟

52

 .3رفض التعديالت على اللوائح
الداخلية القياسية

53

اثنان من المنظمات الداعمة
/SOsاللجان اإلستشارية
 ،ACsبما في ذلك المنظمة
الداعمة  SOالتي قادت عملية
وضع السياسة  PDPالتي
تتطلب تغيير الالئحة الداخلية
(إذا كانت)

54

ثالثة يدعمون الرفض ،بما في ذلك المنظمة
الداعمة  SOالتي قادت عملية وضع
السياسة  PDPالتي تتطلب تغيير الالئحة
الداخلية (إذا كانت) ،مع عدم وجود أكثر
من اعتراض واحد

55

4أ .إقالة مدير فردي في مجلس إدارة
مرشح من قبل منظمة داعمة  SOأو
لجنة استشارية ( ACومعين من طرف
المجتمع المخول)

56

األغلبية ضمن المنظمة الداعمة
/SOاللجنة االستشارية AC
التي قامت بالترشيح

57

الدعوة إلى التعليقات من كافة المنظمات
الداعمة /SOsاللجان االستشارية
ACsواعتبارها .أغلبية  3/4في المنظمة
الداعمة /SOاللجنة االستشارية  ACالتي
قامت بالترشيح إلقالة مديرهم

58

4ب .إقالة مدير فردي في مجلس إدارة
مرشح من قبل لجنة الترشيح (ومعين
من طرف المجتمع المخول)

59

اثنان من المنظمات الداعمة
/SOsاللجان اإلستشارية ACs

60

ثالثة تدعم مع عدم وجود أكثر من
اعتراض واحد

61

 .5إقالة مجلس اإلدارة بالكامل

62

ثالثة من المنظمات الداعمة
/SOsاللجان اإلستشارية ACs

63

أربعة تدعم مع عدم وجود أكثر من
اعتراض واحد1

64

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

65

اثنان من المنظمات الداعمة
/SOsاللجان اإلستشارية ACs

66

ثالثة يدعمون ،بما في ذلك
المنظمة/المنظمات الداعمة التي وافقت
على التوصيات السياسية من عملية وضع
السياسة  PDPوالتي تم الطعن فيها من
خالل عملية المراجعة المستقلة ( IRPإذا
كانت) ،مع عدم وجود أكثر من اعتراض
واحد

67

يتطلب وساطة قبل بدء علمية المراجعة
المستقلة

68

 .7رفض قرار لمجلس إدارة
 ICANNمتعلق بمراجعات وظائف
 ،IANAبما في ذلك اتخاذ إجراءات
تنفيذ أية عملية فصل المتعلقة بمرحلة
ما بعد انتقال  IANAأو ()PTI

69

اثنان من المنظمات الداعمة
/SOsاللجان اإلستشارية ACs

70

أربعة تدعم مع عدم وجود أكثر من
اعتراض واحد

71

من المتوقع لدى تنفيذ المجتمع المخول حاليا أن تشارك جميع المنظمات الداعمة  SOsفي  ،ICANNولجنة  At-Largeاالستشارية
واللجنة االستشارية الحكومية ( GACإذا ما اختارت  GACالمشاركة) في المجتمع المخول  -أي ،أنهم سيتم إدراجهم في اللوائح الداخلية
بصفتهم المشاركين التقريريين الخمسة.

 1يفضل األقلية من مشاركي مساءلة  CCWGطلب خمس منظمات داعمة  SOsولجان استشارية  ،ACsأو السماح باعتراض واحد لمنع اإلجماع.
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72

لقد تم تحديد المستويات الواردة في هذه الوثيقة بناء على هذا التقييم .إذا وافق أقل من خمس من منظمات الدعم  SOsواللجان االستشارية
 ACsفي  ICANNعلى أن يكونوا مشاركين تقريريين ،فيمكن تعديل هذه المستويات المطلوبة لدعم اإلجماع .قد يتعين أيضا تعديل
المستويات المطلوبة إذا تغيرت  ICANNلتحتوي على مزيد من المنظمات الداعمة  SOsأو اللجان االستشارية .ACs

73

في حالة إنشاء (أو إزالة) منظمات داعمة /SOsلجان استشارية  ،ACsفإن النسبة المطابقة يمكن أن يتم استخدامها كإرشادات مفيدة
لتعديل المستويات المطلوبة .رغم ذلك ،ستكون هناك حاجة ألن يكون هناك قرار واع ،حسب الظروف ،بشأن تلك التعديالت .إذا كان مثل
هذا التغيير سيؤثر على قائمة المشاركين التقريريين في المجتمع المخول ،فسيتبع التغيير عملية تغيير الالئحة الداخلية األساسية ،والتي
تمكن اتخاذ مثل هذا القرار الواعي.

74

توصي مجموعة مساءلة  CCWGأيضا بأنه في حالة حيث قد ال تشارك  GACكمشارك تقريري بسبب أن المجتمع المخول من
المقترح أن يتم استخدامه للطعن في تنفيذ مجلس اإلدارة لمشورة  GACاإلجماعية مع كون المستوى المطلوب هو أربعة داعمين ،فستبقى
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 مشورة  ،GACفإن المستوى األدنى المخفض
سينطبق فقط بعد أن تجد عملية مراجعة مستقلة  IRPأنه ،في تنفيذ مشورة  ،GACتصرف مجلس اإلدارة بطريقة غير متسقة
مع لوائح  ICANNالداخلية .إذا قام المجتمع المخول بمثل هذه العملية للمراجعة المستقلة  IRPولم تكن لصالحه ،فإنه ال يمكن
للمجتمع المخول أن يمارس صالحيته إلقالة مجلس اإلدارة بأكمله فقط بناء على المسألة المقررة من عملية المراجعة المستقلة
 .IRPلكنه يمكنه رغم ذلك أن يمارس تلك الصالحية بناء على أسس أخرى.

 .4التغييرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصيات مسار العمل '1


الوقت الممدد لبعض خطوات التصعيد استجابة للتعليقات .حافظت على الجدول الزمني العام مماثال عبر دمج وإزالة بعض
الخطوات (المؤتمر الهاتفي اإللزامي).



جعلت من اإللزامي على الطرف المقدم لاللتماس أن يتواصل مع المنظمات الداعمة /SOsاللجان االستشارية  ACsلتبادل
المعلومات ذات الصلة مجتمعيا قبل المنتدى المجتمعي.



أقرت بالتعليقات بشأن تعديالت المستويات المطلوبة في حالة كان عدد المشاركين التقريريين أقل (الصفحة  ،12الفقرة  60من
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.



حددت أن استخدام النسبة المطابقة للمستويات المطلوبة كما هو موصى به من طرف مجلس اإلدارة يمكن أن يتم اقتراحه كإرشاد
في حالة إنشاء منظمات داعمة /SOsلجان استشارية  ACsلكن يجب أن يكون هناك قرار واع ،حسب الظروف .إذا كانت مثل
هذه المنظمة الداعمة /SOاللجنة االستشارية  ACستصبح مشاركا تقريريا في المجتمع المخول ،فسيتطلب هذا التغيير تعديال
على اللوائح الداخلية األساسية وسيتطلب نتيجة لذلك الموافقة من طرف المجتمع المخول.



نفذت التسوية للتوصية  :11التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية (اختبار االجهاد  )18بأن
متطلبات المستوى المطلوب سيتم تغييرها إذا كانت  GACمشاركا تقريريا.

 .5اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية


اختبارات اإلجهاد  ،24 ،16 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5الصالحيات



اختبار اإلجهاد 12



اختبار اإلجهاد رقم 13



اختبار اإلجهاد 27



اختبار اإلجهاد 28
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 .6كيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف CWG؟
75

طلبت مجموعة إشراف  CWGآليات تخويل المجتمع والتي سوف تتمكن من:


تعيين وإقالة أعضاء مجلس إدارة  ICANNواستعادة مجلس إدارة  ICANNبأكمله.



ممارسة الرقابة فيما يخص القرارات الرئيسية لمجلس إدارة ( ICANNبما في ذلك رقابة مجلس إدارة  ICANNعلى وظائف
 )IANAوذلك من خالل مراجعة والموافقة على ( )1قرارات مجلس إدارة  ICANNفيما يخص التوصيات الناتجة من ()IFR
عملية مراجعة وظائف  IANAأو عملية المراجعة الخاصة لوظائف  IANAو ( )2موازنة .ICANN



اعتماد التعديالت على اللوائح الداخلية األساسية الخاصة بمؤسسة .ICANN
تقدم آلية التصعيد واتخاذ القرار المحددة والتي أوصت بها مجموعة مساءلة  CCWGالعمليات الالزمة لتلبية هذه المتطلبات.

 .7كيف يعالج هذا معايير NTIA؟
76

77

78

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.


إضفاء الطابع الالمركزي على السلطة داخل  ICANNمن خالل مجتمع مخول.



تقوية عمليات المشاورة بين مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع في لوائح  ICANNالداخلية.



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.

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت.


اقتراح سلسلة من اإلجراءات التي تكفل بأنه قد كانت لدى الطرفين فرصة للمناقشة بشكل كامل ودقيق ألي خالفات وأنهم كانت
لديهم فرص متعددة لحل أي قضايا من هذا القبيل دون اللجوء إلى صالحيات المجتمع المخول للمساءلة أو قابلية التنفيذ.



ترسيخ المستويات المطلوبة في اإلجراءات لتخفيف أية مخاطر للضبط.

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات .IANA


79

تضمين األطر الزمنية المحددة والعمليات التي تتسم بالشفافية والمستويات المطلوبة ذات الصلة للمحافظة على االستمرارية
التشغيلية.

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.


إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر.



الحفاظ على سياسات المشاركة المفتوحة بالمنظمات الداعمة واللجان االستشارية التابعة لمؤسسة .ICANN
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80

لن تقبل  NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAبحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات.


إلى الحد الذي توده اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACللمشاركة 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.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن اللجنة االستشارية الحكومية لن تشارك كصانع قرار في مداوالت المجتمع التي تنطوي على طعن على
تنفيذ مجلس اإلدارة لمشورة اللجنة التي حظيت بتوافق في اآلراء .هذا "االنتقاء" ،جنبا إلى جنب مع الضمانات الواردة في
التوصية رقم  ،11تقود مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNلالعتقاد بأن مطلب  NTIAهذا قد تم استيفاؤه،
حتى عند النظر في زيادة الحد من  50إلى  %60للمجلس من أجل رفض مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التي حظيت
بتوافق اآلراء.



تمكين كل أصحاب المصلحة المعنيين من االنضمام إلى المشاورات من خالل المنظمات الداعمة واللجان االستشارية أو من
خالل المنتدى المجتمعي.
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الملحق  - 03التوصية رقم  : 3اللوائح الداخلية القياسية
واللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس
 .1خالصة
01

02

03

04

تمتلك اللوائح الداخلية لهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة ( )ICANNحاليا ً آلية فردية للتعديل.


يمكن تغيير لوائح  ICANNالداخلية من خالل  3/2ثلثي أصوات مدراء مجلس إدارة .ICANN



ال يفترض من مجلس إدارة  ICANNمشاورة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين أو الجمهور األوسع قبل تعديل اللوائح
الداخلية ،إال أنه قام بذلك طوعا ً حتى هذه اللحظة.

توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبتصنيف كل الئحة من لوائح  ICANNالداخلية إما إلى "لوائح داخلية
أساسية" أو "لوائح داخلية قياسية" حيث ستكون اللوائح الداخلية األساسية أكثر صعوبة في التغيير.
توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGتحديداً على أن:


تطلب المشاورات العامة في كافة التحديات في لوائح  ICANNالداخلية ،األساسي والمعياري على حد سواء.



إضافة شرط المشاورات العامة إلى لوائح  ICANNالداخلية باعتباره الالئحة الداخلية األساسية لضمان ضرورة مواصلة
 ICANNللمشاركة مع المجتمع في المستقبل.



ً
موافقة من مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع المُخوّ ل كما هو محدد في
يتطلب أي تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية
صالحية المجتمع المخول (كما هو موضح في التوصية رقم  :4ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في :ICANN
صالحيات المجتمع الجديد السبع).



تم رفع المستوى المطلوب العتماد مجلس إدارة  ICANNعلى تغيير اللوائح الداخلية األساسية من  3/2إلى .4/3



تستخدم الموافقة على التغييرات في عقد التأسيس نفس العملية المطلوبة للموافقة على التغييرات المجراة على اللوائح الداخلية
األساسية ،بما في ذلك المشاورات العامة.

لماذا توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبهذا؟
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 .2توصيات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN CCWG
05

أوصت اللجنة االستشارية الحكومية  GACأيضا ً بما يلي:


تصنيف كل الئحة من لوائح  ICANNالداخلية إما كلوائح داخلية أساسية أو لوائح داخلية قياسية.



عمل اللوائح الداخلية األساسية لتوصيات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز المساءلة  CCWGومجموعة عمل المجتمع بدور
اإلشراف  CWGالتالية:
o

المجتمع المُخوّ ل لتنفيذ صالحيات المجتمع ،بما في ذلك دور المعيّن المنفرد لمدراء  ICANNكما هو موضح في التوصية
رقم  :1إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحيات المجتمع.

o

آليات التصعيد واإلنفاذ على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم  :2تخويل المجتمع من خالل اإلجماع :المشاركة
والتصعيد واإلنفاذ.
عملية تعديل اللوائح الداخلية األساسية و/أو عقد التأسيس ،واعتماد بيع  ICANNأو حسم جميع المسائل األخرى أو كافة
أصول  ICANNكما هو مذكور في التوصية رقم  :3إعادة تعريف اللوائح الداخلية لمنظمة  ICANNباعتبارها "لوائح
داخلية قياسية" و"لوائح داخلية أساسية".

o

صالحيات المجتمع السبع على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم  :4ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار
في  :ICANNصالحيات المجتمع الجديدة السبع.

o

المهمة ،وااللتزامات والقيمة الجوهرية على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم  :5تغيير جوانب مهمة ICANN
والتزاماتها وقيمها الجوهرية.

o

إطار العمل المخصص لعملية المراجعة المستقلة ( )IRPعلى النحو المنصوص عليه في التوصية رقم  :7تعزيز عملية
المراجعة المستقلة الخاصة بمنظمة .ICANN
عملية مراجعة وظائف  ،IANAومراجعة وظيفة  IANAالخاصة وعملية الفصل ،وآليات المساءلة لوظائف تسمية IANA
والتي هي مطلوبة بموجب اقتراح انتقال دور اإلشراف على .CWG

o

هياكل اللجنة الدائمة للعمالء ( )CSCوإدارة  IANAبعد االنتقال ،مطلوبة أيضًا في مقترح مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف.

o

حقوق التحقيق والتفتيش على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم  :1إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحيات المجتمع.

o

o



تتطلب  ICANNإجراء مشاورات عامة بشأن أي تغييرات مقترحة على اللوائح القياسية أو اللوائح األساسية أو عقد التأسيس.



تتطلب الموافقة على أي تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس كل من مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع المُخوّ ل على
النحو المبين في صالحية المجتمع كما هو مذكور في التوصية رقم  :4ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في :ICANN
صالحيات المجتمع الجديدة السبع.



زيادة القيمة الحدية لموافقة مجلس  ICANNعلى تغيير الئحة داخلية أساسية أو عقد التأسيس من الثلثين إلى  %75من كل مدراء
مجلس إدارة .ICANN

 .3توضيح تفصيلي للتوصيات
06
07

08

ما المقصود باللوائح الداخلية األساسية؟
تصف اللوائح الداخلية لـ  ICANNكيفية ممارسة الصالحيات في  ،ICANNبما في ذلك النص على مهمة الهيئة والتزاماتها وقيمها
الجوهرية .تعتبر اللوائح الداخلية سويا ً مع بنود التأسيس جزءًا أساسيًا في  ICANNألنها تحدد نطاق صالحية شركات الهيئة ،وتحدد
إطار الحكم وتحديد ممارسات العمل.
في الوقت الراهن ،قد يتم تغيير لوائح  ICANNالداخلية عبر قرار مجلس اإلدارة بنا ًء على تصويت بنتيجة  3/2لكل المدراء .وتعتقد
مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNأن مجموعة اللوائح الداخلية الرئيسية أساسية الستقرار  ICANNوالستمراريتها
التشغيلية واألساسية لحقوق قرارات المجتمع التي ينبغي منحها حماية إضافية من التغييرات بطلب موافقة المجتمع المُخوّ ل على أي
تعديالت.
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09

وسيتم تحديد هذه اللوائح الداخلية الرئيسية على أنها اللوائح الداخلية األساسية.

10

وهكذا ،تقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNجعل اللوائح الداخلية األساسية أصعب في التغيير من اللوائح
الداخلية القياسية بطريقتين:
 .1من خالل مشاركة سلطة التصريح بعمل تغييرات بين مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع المُخوّ ل ،يتم التنظيم من خالل المنظمات
الداعمة واللجان االستشارية بصفتها "الجهات المشاركة في اتخاذ القرار" في المجتمع المخول على النحو المبين في التوصية
رقم  :1إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحيات المجتمع.
 .2من خالل طلب قيمة حدية أعلى لدعم مجلس إدارة  ICANNمن حيث تخويل إجراء تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية عن
تلك الموجودة في اللوائح الداخلية القياسية.

11

وسيعزز إنشاء اللوائح الداخلية األساسية مساءلة  ICANNمباشرة لمجتمع اإلنترنت العالمي بمشاركة السلطة اتخاذ القرار على نطاق
أوسع وزيادة صعوبة تعديل هذه الجوانب األساسية في .ICANN

12

وهذه التوصية أمر مهم في سياق نقل إشراف  ،IANAحيث قدمت العالقة التعاقدية التاريخية مع حكومة الواليات المتحدة ضمانة لمجتمع
أصحاب المصلحة المتعددين بأنه من غير المرجح تغيير طبيعة  ICANNاألساسية دون اتفاق واسع النطاق .ودون وجود هذه العالقة،
يجب أن تساعد الحماية اإلجرائية وحقوق اتخاذ القرار واسعة المشاركة في محافظة المكونات األساسية لنطاق وسلطة  ICANNعلى ثقة
مجتمع .ICANN

13

وضع لوائح داخلية أساسية

14

ولتنفيذ إنشاء اللوائح الداخلية األساسية ،ستتم إضافة بند جديد إلى اللوائح الداخلية الذي ينص على أن:
 .1أي بنود من اللوائح الداخلية تمثل لوائح داخلية أساسية (أي ،قائمة البنود  /األقسام  /األقسام الفرعية األساسية).
 .2كيف يمكن تحديد اللوائح الداخلية األساسية الجديدة وكيف يمكن تعديل أو استبعاد اللوائح الداخلية األساسية القائمة.

15

إضافة لوائح داخلية أساسية جديدة أو تعديل اللوائح الداخلية األساسية الحالية

16

بينما توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGبتدعيم جوانب معينة في لوائح  ICANNداخلية ،لن تخدم
المصلحة العامة العالمية إذا لم يتمكن  ICANNمن التطور رداً على بيئة اإلنترنت المتغيرة.

17

وبالتالي تدرك مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGأهمية القدرة على تحديد اللوائح الداخلية األساسية مع
الوقت ،أو لتعديل أو إزالة أخرى حالية.
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18

19

20

21

قد تكون هناك حاجة إلى الخطوات التالية إلنشاء الئحة داخلية أساسية جديدة أو لتعديل أو إزالة الئحة موجودة ،حيث يقترح مجلس إدارة
( ICANNأو طاقم العمل من خالل مجلس إدارة  )ICANNاإلضافة أو التعديل أو اإلزالة:


ويقترح مجلس اإلدارة الئحة داخلية أساسية جديدة أو تعديل الئحة داخلية أساسية أو إزالة الئحة داخلية أساسية.



ويعتمد مجلس اإلدارة إضافة أو تعديل أو إزالة الالئحة الداخلية األساسية مع تصويت  4/3بكافة المدراء بمجلس إدارة
.ICANN



ويوافق المجتمع المُخوّ ل على إضافة أو تعديل أو إزالة الالئحة الداخلية األساسية (على النحو المبين في التوصية رقم  :4ضمان
مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في  :ICANNصالحيات المجتمع الجديد السبع).

وإذا تم الموافقة على إضافة أو تعديل أو إزالة الالئحة الداخلية األساسية بنا ًء على مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع المُخوّ ل على حد
سواء:


سيتم إدراج الالئحة الداخلية األساسية الجديدة/المنقحة في اللوائح الداخلية لـ  ،ICANNوستتم إضافة إشارة مناسبة إلى النص
باعتباره الئحة داخلية أساسية (إذا تطلب األمر) إلى الجزء من اللوائح الداخلية الذي يسردها.



وفي حالة إجراء تعديل على نص لوائح  ICANNالداخلية الحالية ،سيتم حينها تحديث النص.



وفي حالة اإلزالة ،ستتم إزالة النص من اللوائح الداخلية لـ .ICANN

إن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGلم تقترح أن يخول المجتمع صالحية االقتراح المباشر إلجراء
تعديالت على اللوائح الداخلية.

أي من اللوائح الداخلية القائمة ستصبح لوائح داخلية أساسية؟

22

توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGبأن يتم تصنيف الجوانب الهامة فقط من لوائح ICANN
الداخلية في اللوائح الداخلية األساسية وذلك لتفادي الجمود غير الضروري في هياكل  .ICANNواستنتجت مجموعة عمل عبر المجتمع
لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGبأن من شأن التوصية بضرورة مواجهة كافة التغييرات على لوائح  ICANNالداخلية المستويات
ذاتها المقترحة بخصوص اللوائح الداخلية األساسية سيضر بمساءلة  ICANNبشكل عام ولن يساعدها.
وترى مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة " ICANN CCWGالجوانب الهامة" كتلك التي تحدد مهمة والتزامات والقيم
الجوهرية لـ  ،ICANNومتطلبات اقتراح مجموعة عمل عبر المجتمع بدور إشراف  ،CWGوأدوات المساءلة الجوهرية التي يتطلبها
المجتمع.

24

وبالتالي ،توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGبتنفيذ الجوانب التالية في اللوائح الداخلية األساسية
كجزء من مسار العمل :1

23
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25
26



آليات التصعيد واإلنفاذ على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم .2



عملية تعديل اللوائح الداخلية األساسية و/أو عقد التأسيس ،ومن أجل اعتماد طلب السوق لـ ICANNأو حسم جميع المسائل
األخرى أو كافة أصول  ICANNكما هو مذكور في التوصية رقم .3



صالحيات المجتمع السبع على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم .4



المهمة ،االلتزامات والقيمة الجوهرية على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم .5



إطار العمل المخصص لعملية المراجعة المستقلة على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم .7



عملية مراجعة وظائف  ،IANAومراجعة وظيفة  IANAالخاصة وعملية الفصل ،وآليات المساءلة لوظائف تسمية IANA
والتي هي مطلوبة بموجب اقتراح انتقال دور اإلشراف على .CWG



هياكل اللجنة الدائمة للعمالء ( )CSCوإدارة  IANAبعد االنتقال ،مطلوبة أيضًا في مقترح مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف.



حقوق التحقيق والتفتيش على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم  :1إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحيات المجتمعية).

عقد التأسيس
نصح المستشار القانوني لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مسائلة  ICANN CCWGبما يلي عن النظر في تغيير عقد تأسيس
ICANN:
"الوثائق التأسيسية لشركة نفع عام غير ربحية بكاليفورنيا مثل  ICANNهي عقد تأسيسها ولوائحها الداخلية .هناك تسلسل هرمي بين
ملزمة حتى لو
هذه الوثائق—وتسود بنود العقد حتى في حال وجود أي تعارض بين بنود العقد واللوائح الداخلية .وهذه العالقة الهرمية ِ
كان التعارض بين بنود العقود واللوائح الداخلية "األساسية"والذي يتطلب موافقة طرف ثالث (في حالة  ،ICANNيكون الطرف
الثالث هو المجتمع المُخوّ ل) ليتم التعديل.
بموجب قانون كاليفورنيا للشركات غير الربحية ،إذا كان ال يوجد بالشركة أعضاء يمثلون القانون ،فإنه يمكن لمجلس اإلدارة اعتماد
التعديالت على بنود العقد .ومع ذلك ،فقد يخضع تعديل بنود العق لموافقة طرف ثالث ،مثلما يجوز تعديل اللوائح الداخلية .في حالة
 ،ICANNإذا لم يتم توفير للمجتمع المُخوّ ل الحق في الموافقة على التعديالت التي أُدخلت على بنود العقد ،فهناك خطر تقويض أحكام
الالئحة الداخلية األساسية بتعديل مجلس إدارة  ICANNللبنود ،نظرً ا للعالقة الهرمية المذكورة أعاله .وبالتالي ،فإننا نوصي بتضمين
حق الموافقة فيما يتعلق بالتعديالت الخاصة ببنود عقد  ICANNلصالح المجتمع المُخوّ ل بنفس طريق امتالك المجتمع المخول لحقوق
الموافقة فيما يتعلق باللوائح الداخلية األساسية".

27

وبالتالي ،توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN CCWGبأن تتبع التغييرات التي يتم إدخالها على بنود عقد
تأسيس  ICANNنفس عملية الموافقة ونفس الحدود المذكورة أعاله للموافقة على إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية.

 19فبراير 2016

5

الملحق  - 03التوصية رقم 3

28

من المهم مالحظة أن عقد تأسيس  ICANNالحالي ينص على:
" .9يمكن تعديل هذه المواد عن طريق التصويت بأغلبية حاسمة لحوالي ثلثي مدراء الهيئة .وعندما تصبح لدى الهيئة أعضاء ،يجب
اعتماد أي تعديل بأغلبية ثلثي ( )3/2األعضاء ممن لهم حق التصويت على التعديل المقترح".

29

لذلك ،توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGأن يتم تعديل عقد التأسيس إلزالة مفهوم األعضاء وتفعيل
الحاجة إلى تصويت إيجابي أعلى بنسبة  4/3على األقل من جميع المدراء في مجلس إدارة  ،ICANNفضالً عن موافقة المجتمع المُخوّ ل
باستخدام نفس عملية الموافقة والحدود كما في الموافقة على إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية.

30

هل موقع المكتب الرئيسي لـ  ICANNبحاجة إلى أن يكون ضمن الالئحة األساسية؟

31

يستوفي عقد تأسيس  ICANNوكذلك اللوائح الداخلية كالً من حالة التأسيس (أو محل الشركة) لـ  ICANNوموقع مكتبها الرئيسي:


ينص عقد التأسيس الحالي لـ  ICANNعلى:
" .3هذه الهيئة هي هيئة غير ربحية ذات منفعة عامة ولم يتم تنظيمها لتوفير مكاسب خاصة ألي فرد .إنها مدرجة بموجب
قانون الشركات غير الربحية ذات الفائدة العامة لألغراض العامة والخيرية".



ينص القسم األول من البند الثامن عشر للوائح الداخلية الحالية لـ  ICANNعلى:
"المكاتب .يقع المقر الرئيسي لمعامالت  ICANNفي مقاطعة لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة .ويحق
لـ  ICANNأن يكون لديها مقر أو مقرات إضافية داخل الواليات المتحدة أو خارجها قد تقوم بافتتاحها من وقت آلخر".



تنص الفقرة ( 8ب) الخاصة بتأكيد االلتزامات على:
"تؤكد  ICANNالتزامها بـ( :ب) البقاء كمؤسسة غير ربحية مقرها الواليات المتحدة األمريكية ولها مكاتب حول العالم
لتلبية متطلبات مجتمع عالمي"...

32

وف ًقا لتوصية مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGفي القسم أعاله ،قد تتطلب بنود عقد التأسيس بأن تستخدم
الموافقة على أي تغييرات ببنود عقد التأسيس نفس العملية ونفس الحدود المطلوبة للموافقة على إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية
األساسية.

33

وبالتالي ،ال يمكن تغيير حالة محل التأسيس/مؤسسة  ICANNدون موافقة تأكيدية من المجتمع المُخوّ ل .ومع ذلك ،للتأكد من أن حالة
 ICANNباعتبارها شركة نفع عام غير ربحية بكاليفورنيا ال يمكن تغييره عن طريق تحويل األصول و  /أو الحل دون موافقة تأكيدية
من المجتمع المُخوّ ل ،فستكون هناك حاجة إلى إضافة بند إلى عقد التأسيس يتطلب موافقة المجتمع المُخوّ ل على نقل كل أو جزء كبير من
أصول .ICANN

34

يمكن لمجلس إدارة  ICANNتقديم مقترح بشأن إجراء تغيير بأحكام اللوائح الداخلية ينص على أن موقع "المكتب الرئيسي" لـ ICANN
في كاليفورنيا ،ولكن بإمكان المجتمع المُخوّ ل منع هذا التغيير.

35

لم يكن هناك إجماع على دعم إضافة هذا الحكم إلى الالئحة الداخلية األساسية والذي يتطلب موافقة تأكيدية من المجتمع المُخوّ ل.

36

صالحيات المجتمع :اعتماد التغييرات في اللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس

37

سيضمن إنشاء اللوائح الداخلية األساسية وطلب موافقة المجتمع المُخوّ ل على إدخال تعديالت على بنود عقد التأسيس إمكانية تغيير
الجوانب المهمة للصالحيات والعمليات المطلوبة للمحافظة على مساءلة  ICANNإلى المجتمع ومهمة المنظمة وااللتزامات والقيم
الجوهرية فقط كنتيجة إلجماع مجلس اإلدارة في مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع على حد سواء.
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38

سيتعين على المجتمع ال ُمخوّ ل تأكيد الموافقة على أي تغيير مقترح واعتماد مجلس إدارة  ICANNله قبل أن يصبح التعديل فعاالً من
الناحية القانونية ،وذلك كجزء من عملية اتخاذ القرار المشترك بين مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع المُخوّ ل .ومن خالل إنشاء عملية
القرار المشترك الخاصة هذه ،تتم مشاركة السلطة لتغيير الجوانب األساسية إلطار عمل إدارة  ICANNعلى نطاق أوسع مما هي عليه
اليوم.

39

تعمل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGفي ظل افتراض أنه من غير المرجح تغيير بنود عقد التأسيس
واللوائح الداخلية لـ  ICANNالتي من المستحسن أن تصبح اللوائح الداخلية األساسية في أحيان كثيرة .وحينما يتم إجراء تغييرات ،فإنه
من غير المحتمل أن تنشأ في مهلة قصيرة أو أنه ستكون هناك حاجة إلى التعامل مع الحاالت التشغيلية على المدى القصير.

40

وبالتالي ال تعتقد مجموعة عمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بأن تشكل صالحية المجتمع ،حسبما تم اقتراحه ،تحديات على
السالمة التشغيلية أو االستقرار أو كفاءة  ICANNالحالية.

41

تتطلب هذه التغييرات درجة عالية من دعم المشاركين في اتخاذ القرار في المجتمع ال ُمخوّ ل ،حيث إن الغرض من هذه السلطة هو أن يتم
إجراء تعديل على اللوائح الداخلية األساسية أو عقد التأسيس فقط بدعم واسع للغاية من المجتمع.

42

لمزيد من المعلومات حول صالحيات المجتمع األخرى التي أوصت بها مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN
 ،CCWGراجع التوصية رقم  :4ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في  :ICANNصالحيات المجتمع الجديدة السبع.

 .4تغييرات من "المسودة الثالثة المقترحة لتوصيات مسار العمل "1


ْ
أوضحت أن أحكام عملية مراجعة وظائف  IANAال تنطبق إال على وظائف تسمية ( IANAمتطلب مجموعة عمل المجتمع
بدور اإلشراف .)CWG
ْ
أوضحت أن عملية إدخال تغييرات على عقد التأسيس يجب أن تكون مشابهة لعملية إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية
ً
األساسية ،فضال عن عملية الموافقة على بيع  ICANNأو التصرف بطريقة أخرى لكل أو لجزء كبير من األصول التابعة لـ
.ICANN



أضافت توصية محددة تعديل عقد التأسيس الحالي إلزالة فكرة األعضاء وتفعيل الحاجة إلى تصويت إيجابي أعلى بنسبة 4/3
على األقل من جميع المدراء في مجلس إدارة  ،ICANNفضالً عن موافقة المجتمع المخول.



 .5اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية


ال يوجد

 .6كيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف CWG؟
43

تستوفي هذه التوصيات متطلب مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف  CWGوالذي ينصح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة
 ICANN CCWGبإنشاء لوائح داخلية أساسية .وهذه تتضمن ما يلي:


موازنات  ICANNوخطط التشغيل/الخطط االستراتيجية وموازنات  :IANAحقوق المجتمع فيما يتعلق بتطوير ومراعاة
موازنات  ICANNوخطط التشغيل/الخطط االستراتيجية وموازنات .IANA



مجلس إدارة  :ICANNحقوق المجتمع وعلى وجه الخصوص القدرة على تعيين/إقالة أعضاء مجلس إدارة  ICANNواستدعاء
مجلس اإلدارة بالكامل.



لوائح  :ICANNإدماج ما يلي في اللوائح الداخلية لمؤسسة  :ICANNمراجعة وظيفة  IANAومراجعة وظيفة IANA
الخاصة وإدارة الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال اإلشراف على وظائف  ،IANAواللجنة الدائمة للعمالء ،وعملية الفصل.



عملية المراجعة المستقلة :يجب أن تكون سارية على وظائف  IANAويمكن الوصول إليها من خالل مديري نطاق المستوى
األعلى.

 19فبراير 2016
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 .7كيف يعالج هذا معايير NTIA؟
44

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.


45

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت.


46

ال يوجد

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.


48

يُعد إنشاء اللوائح الداخلية األساسية التي توفر أشكال إضافية من الحماية لهيئة  ICANNأمرً ا بالغ األهمية الستقرار المنظمة
واستمرارية التشغيل.

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات .IANA


47

ال يمكن تعديل ضمان آليات مساءلة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين بدون تمكين موافقة المجتمع.

ال يوجد

لن تقبل  NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAبحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات.
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اﻟﻣﻠﺣق - 04اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :04ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺟدﯾد اﻟﺳﺑﻊ
 .1ﺧﻼﺻﺔ
01

02

أوﺻت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﺑﻊ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﮭﺎ
ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNوﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ.
"ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" ھذه ھﻲ:
 .1رﻓض ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،أو ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
وظﺎﺋف .IANA
 .2رﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ .ICANN
 .3اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ  ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ
أﺧرى ﻟﻛل أﺻوﻟﮭﺎ أو ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.
 .4إﻗﺎﻟﺔ ﻋﺿو ﻓردي ﺑﻣﺟﻠس إدارة .ICANN
 .5اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
 .6ﺑدء طﻠب ﻣﻠزم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )) (IRPﺣﯾث أن ﻗرار اﻟﻠوﺣﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أي ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻛﯾم
اﻟدوﻟﻲ( أو طﻠب ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر )ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم ﻣدراء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻷﺧﯾر أو
اﻹﺟراء/اﻟﺗﻘﺎﻋس ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن(.
 .7رﻓض ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺎت وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ) ،(IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟوظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ .IANA

03

ُ
ﺻﻣﱢﻣت ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻣ ﱡﻛن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻔردھم وﻋدم
اﻟﺳﻣﺎح ،ﺗﺣت أي ظرف ﻣن اﻟظروف ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون أي ﺟزء ﻓردي ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎدرً ا ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ.

 .2ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ CCWG ICANN
04

أوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ GACﯾﺿﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

ﺗﺣدﯾد ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻟواﺋﺢ داﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ:
 .1رﻓض ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،أو
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﺎﺋف .IANA
 .2رﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ .ICANN
 .3اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ  ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ
ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻛل أﺻوﻟﮭﺎ أو ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.
 .4إﻗﺎﻟﺔ ﻋﺿو ﻓردي ﺑﻣﺟﻠس إدارة .ICANN
 .5اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
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 .6ﺑدء طﻠب ﻣﻠزم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﺣﯾث أن ﻗرار اﻟﻠوﺣﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أي ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻛﯾم
اﻟدوﻟﻲ( أو طﻠب ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر )ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم ﻣدراء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻷﺧﯾر أو
اﻹﺟراء/اﻟﺗﻘﺎﻋس ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن(.
 .7رﻓض ﻗرارات ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺎت وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ) ،(IANAﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟوظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ .IANA
•

إﺿﺎﻓﺔ ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟـ  ICANNواﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﺗﻣت إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﻓﺳﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس إدارة
ﻣؤﻗت طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر/اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس إدارة ﺑدﯾل ﻟﯾﺣل ﻣﺣﻠﮫ .ﺳوف ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ )(SOs
واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ) (ACsوﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ) (NOMCOMﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺑدال ﺗﺿﻣن أن ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻟن ﯾﻛون ﯾظل
ﺳﺎرﯾًﺎ ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋن  120ﯾوﻣًﺎ .وﺳوف ﺗﻛون ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻧﻔس ﻣﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذي ﯾﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت
وواﺟﺑﺎت .ﯾﻌﺗﺑر وﺟود ﻣﺟﻠس إدارة ﺳﺎرﯾًﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ
ً
ﺷرطﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ.
o

o
•
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ﺳوف ﺗذﻛر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأﻧﮫ  -ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗرارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ
واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  SSRﻧظﺎم أﺳم اﻟﻧطﺎق  -ﻓﺳوف ﯾﺗﺷﺎور ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎدة
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻛﺑرى .ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ،ﺳوف ﯾﺗﺷﺎور ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﻣؤﻗت أﯾﺿًﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺗدى ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﻧﻲ إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﺟوھري ﻓﻲ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأو ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﺑدال اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﱢﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾرد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟﺗﺎﻟﻲ وﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق .2

ﯾﻛون ﺑﮭﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟرﻓض اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ھو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ .وﺳوف ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
o

ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﻻ ﯾﺟﻣﻊ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﯾن ﻣواﻓﻘﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وأي ﺗﻐﯾﯾرات أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ.

o

ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أن ﯾﺷﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑوﺿوح إﻟﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟـ  ICANNھو
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﻓق اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر.

o

ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،أﻧﮫ إذا ﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟـ  ICANNھو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﺟب أن ﺗدﻋم رﺳﻣﯾًﺎ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺔ رﻓض
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻻ ﺗدﻋم
رﺳﻣﯾًﺎ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺄﺣد ﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟرﻓض اﻟﻼﺋﺣﺔ ،وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟرﻓض اﻟﻼﺋﺣﺔ.
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 .3ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت

05

06

اﻗﺗرﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺳﺑﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣن ﻋﻘد ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNھم ﻋن ﻣﺑﺎدئ اﻟﮭﯾﺋﺔ )اﻟﻣﮭﻣﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ(.
ﺗﺗﻣﺛل ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ:

اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟرﻓض ﻣوازﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأو ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف  IANAأو اﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ICANN
ﺻﻼﺣﯾﺔ إﻗﺎﻟﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻷﻓراد
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ
 ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻛل أﺻوﻟﮭﺎ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﺑدء ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻠزﻣﺔ أو طﻠب إﻋﺎدة ﻧظر ﻏﯾر ﻣﻠزم

 23ﻓﺑراﯾر 2016

3

اﻟﻣﻠﺣق  - 04اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم 4

ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض ﻗرارات ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف  ،IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺗﺧﺎذ إﺟراءات
ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺻل

07

08

09
10

11

وﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه  -ﻓﺿﻼً ﻋن إطﻼق ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻔﺻل) ، 1ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب
ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺎت إﺷراف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(  -ﯾﻣﻛن أن ُﺗﻌزز ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎء
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ.
إذا رﻓض ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأو ﻓﺷل ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻹزاﻟﺔ أي ﻣدﯾر ﻓردي ﻟـ ICANN
أو إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺄﻛﻣﻠﮫ )أو ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻟﻣدﯾر( ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا اﻟرﻓض ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دﻋوى ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ؛ ﻟﯾﺳت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﺑﺑدء أو إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻧﻔﺎذ أﺧرى ﻣﺛل اﻟوﺳﺎطﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ.

ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض ﻣوازﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأو اﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﯾﻣﺛل ﺣق وﺿﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت واﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻷي ﻣﻧظﻣﺔ .وﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد وﺗﺣدﯾد اﻷھداف
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﮫ ﺗﻠك اﻟﻣوارد إﻟﯾﮭﺎ ،ﯾﻛون ﻟﻠﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﺗﺄﺛﯾرً ا ﻛﺑﯾرً ا ﺣول ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﮫ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم
واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ وﻛﯾف ﺗﻘوم ﺑدورھﺎ ﺑﺻورة ﻓﻌﱠﺎﻟﺔ .ﯾﻠﻌب ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﺑﺎﻟﻔﻌل دورً ا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ھذه
اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﺎور اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
ﻟﺗوﻓﯾر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ،اﻗﺗرﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺄن ُﺗﻌطﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﺻﻼﺣﯾﺔ
رﻓض ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ICANN

•

اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ICANN

•

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ICANN

•

ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ IANA

 1إذا ﺗوﺻﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف  IANAاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺷراف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﻟﻰ ﻗرار أﻧﮫ ﯾﻠزم إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل ﻟوظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ  ،IANAﻓﺳوف ﺗوﺻﻲ
ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻔﺻل .وﺳوف ﯾﺗوﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻸﺳﻣﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻣﺟﻠس ﻣﻧظﻣﺔ دﻋم أﺳﻣﺎء رﻣز اﻟﺑﻠد طﺑ ًﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ،وﺳوف ﯾﺗوﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺗﻌﻠﯾق ﻋﺎم ،وﻛذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل.
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ﻗررت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأن اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻟﻣﻧﻔﺻل ﺳﯾﻛون ﻻزﻣًﺎ ﻟﻛل ﻣوازﻧﺔ أو ﺧطﺔ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ أو اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻘط إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻗﺿﯾﺔ )ﻗﺿﺎﯾﺎ( ھﺎﻣﺔ ﺟﻠﺑت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ُﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺑل اﻟﻣواﻓﻘﺔ.
ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗدرج ﻣن اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻓﺈن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧﮭﺞ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﮫ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻟﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗﻘدﯾم
ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ وﺛﺎﺋق ﻣوازﻧﺔ  ،ICANNﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺎورﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ إﻟﻰ
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻣوازﻧﺔ  ICANNوﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف  .IANAﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺗوﻓر اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ،
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ،ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﯾﻧظر إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ وﯾوﻓر ﻣدﺧﻼت ﻣﺳﺗﻧﯾرة وﺑﻧﺎءة )وﯾﺟب أن ﯾﻧظر ﻟﮭذا اﻟﻣدﺧل ﺑدﻗﺔ( ﻗﺑل
اﺗﺧﺎذ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻗراراﺗﮫ ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣوازﻧﺔ.
وأي ﻗرار ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرﻓض أي ﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﺧطﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳوف ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻧ ًدا إﻟﻰ ﻋدم اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣﻔﮭوم ﻣﻊ
اﻟﻐرض واﻟﻣﮭﻣﺔ واﻟدور اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ﻋﻘد ﺗﺄﺳﯾس  ICANNوﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،أو اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ  ،ICANNأو اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﮭم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراض ﻣﺗﻌﻠ ًﻘﺎ إﻻ
ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗم طرﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣداوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻗﺑل ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو اﻟﺧطﺔ.
ﺳوف ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﺑرﻓض اﻟﻣوازﻧﺔ أو اﻟﺧطﺔ
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أن ﺗﻌﻣم اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ وأن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ دﻋم ﻻﻟﺗﻣﺎﺳﮭﺎ ﻣن طرف ﺟﮭﺔ واﺣدة أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﺟﮭﺎت
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.
وردت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ ﺑﺧﺻوص رﻓض اﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أو اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم :2
ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ.
إذا ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟرﻓض اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوازﻧﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ .اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷداء وظﺎﺋف  ICANNاﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ/اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﺳوف ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ICANNاﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ )واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﻛل ﻧﮭﺟً ﺎ ﻣﺣد ًدا وﻋﺎﻣًﺎ
وﺷﻔﺎ ًﻓﺎ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ(.
ﺗوﺻﻲ أﯾﺿًﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣﻔﮭوم اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺟز ًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﯾر  ICANNاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻧﮭﺞ اﻟﻣﺣدد.
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ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ IANA
ﺗﺣت ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ،ﺳوف ﯾﻛون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎدرً ا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﻣوازﻧﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺟزءًا ﻣن اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﻣوازﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
وﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف ،ﺳوف ﺗﺷﺗﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف  IANAوﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﺎﺋف  IANAﻋﻠﻰ "اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻹدارة  ،"IANAو"اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ" و"ﻣﺧﺻص وظﺎﺋف اﻟدﻋم".
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾﺷﯾر اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف إﻟﻰ وﺟود ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧود ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻛﺎﻟﯾف أﻛﺛر
ﺗﺣدﯾ ًدا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷروع وأﻗل ﻣﻧﮫ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ.
ً
ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف .وﯾﺟب أن
ﺗﺗطﻠب ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﺎﺋف IANA
ﺗﺧﺿﻊ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﺎﺋف  IANAﻟﻺدارة ﺑﺣرص وﻋدم اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﮭﺎ )دون ﺗﻌﻘﯾﺑﺎت ﻣن اﻟﺟﻣﮭور( ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻗﺳﺎم
اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ.
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن ﻣﺗﻣﯾزﺗﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺷﺄن رﻓض ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ وﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﻟرﻓض ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ،
ﻣﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت-اﻹﺷراف .ﻟن ﯾﻛون ﻻﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟرﻓض ﻣوازﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأي
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ) ،(IANAوﻟن ﯾﻛون ﻟرﻓض ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
وردت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ ﺑﺧﺻوص رﻓض ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف  IANAﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل
اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟرﻓض ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف  IANAاﻟﺳﻧوﯾﺔ ،ﻓﺳوف ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ )ھﻧﺎك ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﻣوازﻧﺔ
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻗﯾد اﻟﺗطوﯾر ﺣﺎﻟ ًﯾﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗطوﯾر ﻛﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼه(.
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻧﮭﺞ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺟز ًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﯾر  ICANNاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻧﮭﺞ اﻟﻣﺣدد.
ﺗﻘر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑدور اﻹﺷراف )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻧﺎﺋﺑﺔ( ﻣطﻠوب ﻣﻧﮭﺎ ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻹﻧﺷﺎء وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  IANAاﻟوظﯾﻔﯾﺔ .وﺳﺗﻛون ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣدﺧﻼً
رﺋﯾﺳﯾًﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺣددة.
ﻗد ﺗرﻏب ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدور اﻹﺷراف ﺑﺗﻔﺻﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗم إﻧﺷﺎء ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف  IANAﻛﺟزء
ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺟﮭﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓﯾره ﻟﻣدﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹطﺎرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟﻣﺷﺎورات
واﻟﻣواﻓﻘﺎت .ﺗﺣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗﻠك اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ.
ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل أي ﻋﻣﻠﯾﺔ -واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺧﺿﻊ أي ﺟزء ﻣن ﻣوازﻧﺔ وظﺎﺋف  IANAأو ﻛﻠﮭﺎ ﻟﻠرﻓض -ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدﻣﮭﺎ وظﺎﺋف ) IANAأي أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت وﻣﺻﺎدر اﻟﺗرﻗﯾم وﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺑروﺗوﻛول( .ﯾﺟب أﯾﺿًﺎ أن ﺗﻧﻔذ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗورﯾدات ﻣﺳﺗﻘرة وﻣﺳﺗﻣرة ﻟوظﺎﺋف  ،IANAوﺗورﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ICANN
ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد دون اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺗوﺻﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺄن ﯾﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض إدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﻟﻛن ﻗﺑل ﺳرﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾرات.
وﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻐرق أي ﺗﻐﯾﯾرات أﻗرھﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة  30ﯾوﻣًﺎ ﻟﻠدﺧول ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻣن اﻹﻗرار ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ
أن ﯾﺑدأ اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻟرﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾر.
ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ رﻓض ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺧﺑر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻻ
ﯾدﻋم اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي واﻓق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﻠس اﻹدارة .وھﻲ ﻻ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻣن إﻋﺎدة ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﮭﺎ
ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
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ﺑﻣﻛﺎن أن ﻧﻼﺣظ أنّ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺗوﺧت اﻟﺣذر أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺿﻊ
وﻣن اﻷھﻣﯾﺔ
ٍ
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﻟﺗﺣﺳﯾن
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻷدوات
وﺗﮭدف
.
ICANN
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم إﻟﻰ ﺗﻧﺎول ﻣﺷﻛﻼت  ،ICANNوﻟﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ
ٍ
وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻗد ﺗﺗداﺧل ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﺛل ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات.
•
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وﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗداﺧل ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻣوذج اﻷدﻧﻰ ﻧﺣو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ  ،ICANNأﺿﺎﻓت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNاﺳﺗﺛﻧﺎ ًء إﻟﻰ ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم رﻓض
ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻌدﻣﺎ واﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.

ﻛﻣﺎ وردت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ ﻟﮭذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ.
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNاﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟرﻓض اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ھو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ .وﺳوف ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
o

ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﻻ ﯾﺟﻣﻊ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﯾن ﻣواﻓﻘﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وأي ﺗﻐﯾﯾرات أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ.

o

ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أن ﯾﺷﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑوﺿوح إﻟﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟـ  ICANNھو
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﻓق اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر.
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ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ رﻓض ﺗﻐﯾﯾر ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟـ  ،ICANNإذا ﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻠواﺋﺢ ھو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﻓﯾﺟب أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑدﻋم
رﺳﻣﻲ ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺔ رﻓض ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟـ ICANNﻻ
ﺗدﻋم رﺳﻣﯾًﺎ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺄﺣد ﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟرﻓض اﻟﻼﺋﺣﺔ ،وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام
ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟرﻓض اﻟﻼﺋﺣﺔ.

اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ
 ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻛل أﺻوﻟﮭﺎ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟـ ICANNو/أو ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد دون اﺳﺗﺷﺎرة
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻗررت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأﻧﮫ ﯾﺟب ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺎور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
ﻗد ﯾﻛون ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﺻﻌب ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾن:
•

ﺳوف ﺗﻛون ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣُﺧوّ ل.

•

ﺳوف ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠدﻋم اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺳﺗوى
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ.

وﺗؤﻛد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ أن ﯾﻛون ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻣرور اﻟوﻗت أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو إزاﻟﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺔ
اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺗﻐﯾرة.

40

ﺗطﺑق ﻧﻔس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ،ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ  ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻛل أﺻوﻟﮭﺎ أو ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.

41

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد ﺑﺧﺻوص ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت:

42

اﻟﺧطوة  .1ﯾﻧﺷر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻛل أﺻول  ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﮭﺎ
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اﻟﺧطوة  .2ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ

44

)ﻓﻲ ﻏﺿون  30ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺣدث وﻋﻘده ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﮫ(
 ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻣﺛل اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﻧوع Adobe Connect-type
ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻗﺻﺎھﺎ ﯾوم أو ﯾوﻣﯾن .وﻣﺎ ﻟم ُﯾﺗِﺢ اﻟوﻗت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع  ICANNاﻟﻣﺟدول ﺑﺎﻧﺗظﺎم ،ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن
ﯾﺗﻘﺎﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛون وﺟﮭًﺎ ﻟوﺟﮫ.
 وﺳﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗدى ﻣﻔﺗوﺣً ﺎ أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن وﺳوف ﺗﻘدم ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﺧدﻣﺎت دﻋم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺷر
اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت واﻟﻧﺻوص.
 وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺣﺿر ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNوﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت.
 ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﮭذا اﻻﻟﺗﻣﺎس وﺧﻼﻓﮫ( واﻵراء ﺑﺷﺄن اﻻﻟﺗﻣﺎس
اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﺟوز ﻷي ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أن ﺗﻌﻣم آراﺋﮭﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھذه.
 ﻟن ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻗرارات وﻟن ﯾطﻠب إﺟﻣﺎﻋًﺎ .وﻟن ﯾﻘرر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﻣﺿﻲ ﻗدﻣًﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗﻣﺎس إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘرار أم ﻻ؛
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗد ُﺗﺣل ﻗﺑل أو ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ .ﺳوف ﺗؤﻛد اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ دﻋﻣت
اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻻﺗﻔﺎق رﺳﻣﯾﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻵﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻗف.
 ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ أن ﯾدﯾر/ﯾﺣ ﱠﻛم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺣﺎﯾدة.
 ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ذات اﻟﺻﻠﺔ أن ﺗﺣدد ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣداوﻻت ،وﯾﻣﻛن ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻟﻠﻣﻧﺗدى.
 ﺳﯾﻘوم ﻣوظﻔو  ICANNﺑﺟﻣﻊ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧﺗدى )اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت( وﻧﺷره ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣذﻛرات اﻟﺧطﯾﺔ.

45

ﺧول
اﻟﺧطوة  .3اﻟﻘرار ﻻﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ُﻣ ّ

46

)ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺧﺗﺎم ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
 إذا دﻋﻣت ﺛﻼﺛﺔ ﺟﮭﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أو أﻛﺛر وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن اﻋﺗراض واﺣد ﻓﻲ ﻓﺗرة  21ﯾوﻣًﺎ ،ﻓﺳوف ﯾﺳﺗﺧدم
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس.
 إذ ﻟم ﺗﻠﺑﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟـ  21ﯾوﻣًﺎ ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﻋﻘد
اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﻌﺗﻣَد.

47
48

اﻟﺧطوة  .4ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
)ﯾوﻣﺎً(
 ﯾﻧﺻﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذھﺎ.

49
50

51

ﺻﻼﺣﯾﺔ إﻗﺎﻟﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻷﻓراد

ُﺗﺧوﱢ ل اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾرﯾن ﻓردﯾﯾن ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾر ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة ﻋﻘده اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻛﺎن ھذا ﻣطﻠب
رﺳﻣﻲ ﻣن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻻﺣظ أن ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻻ ﺗطﺑق إﻻ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذﯾن ﻟﮭم ﺣق
اﻟﺗﺻوﯾت )ﺣﯾث إن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟﮭم ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﻻ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭم ﻛﻣدﯾرﯾن ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ(.
ﻧظرً ا ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗرﺷﯾﺢ ﻣدﯾري ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن (1) ،ﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة
) (2أو ﺗرﺷﯾﺢ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ،ﺳﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻗﺎﻟﺔ ﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾن.
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ً
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣدﯾر اﻟذي رﺷﺣﺗﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘد ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﯾﺔ أن ھﻧﺎك ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾر أم ﻻ.
•

53

54

وﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻌرﻓﺔ أن ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣرة واﺣدة ﻓﻘط أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻣدﯾر ،إذا ﺗوﺻﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد إﻟﻰ
ﺧطوة ﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور أﻋﻼه ،ﺛم ﻓﺷل ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾر.

وﻛﺷرط ﻟﻠﺗرﺷﯾﺢ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،أو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ،ﯾﺟب أن ﯾطﻠب ﻣن ﻛل ﻣرﺷﺢ ﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣدﯾر ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﺧطﺎب ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠرﺟوع:
•

ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدي ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ (1) :ﯾﻘر ﺑﺄن ﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ،أو ،ﻟﻠﻣدﯾرﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻣن ﻗﺑل
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ،ﻟﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾر ﻣن ﻣﻧﺻﺑﮫ ﻓﻲ أي وﻗت وﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟـ ) ICANNﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه(؛ و ) (2ﯾؤﻛد أن ﻣﻧﺻﺑﮫ ﻛﻌﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة
 ICANNﻻ ﯾﺛﺑت أي ﻋﻣل أو ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى ﺑـ ،ICANNأو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ،أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ،أو وﻛﻼء أي ﻣﻧﮭﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم أي ﺣﻘوق ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ ﻛﻣدﯾر ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

ﯾﻘدم اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣﺷروطﺔ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺟﻠس  ICANNواﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﻔﺎذھﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻣدﯾر إﻗﺎﻟﺔ ﻓردﯾﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻗﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺑﻛﺎﻣﻠﮫ ﺑﻣﺟرد إﺑﻼغ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﮭذا اﻟﻘرار )ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن أدﻧﺎه(.

اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻋﺿو واﺣد ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة :ICANN
•

إذا ﺣرّك ﻣدﯾر دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻗﺎﻟﺗﮫ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾدﻋﻲ اﻟﻣدﯾر أﻧﮫ ﺗم اﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﮫ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﻣﻛﺗوب
اﻟذي أدى إﻟﻰ إﻗﺎﻟﺗﮫ( ،ﻓﺳﺗوﻓر  ICANNﺗﻌوﯾﺿًﺎ وﻧﻔﻘﺎت ﻣﻘدﻣﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ أدﻧﺎه.

•

ﺳﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺗوﻓرً ا ) (1ﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ،أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ) (2ﻣن
ﯾﻌﻣل ﻛﻣﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت أو اﻟﻠﺟﺎن ) (3ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذھﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻣﺛل وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،رﺋﯾس اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟذي أرﺳل اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﻣﻛﺗوب ﻹﻗﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾر(.
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ ﻗﺎﻧون وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﺗوﻓر إﻻ إذا اﺗﺧذت اﻹﺟراءات
) (1ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ و ) (2أن ﯾُﻌﺗﻘد أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌوض ﺧدم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻟـ.ICANN

•
•

وﺳﯾﺗم وﺿﻊ ﻣﺑﺎدئ ﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﺳﯾُﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إﺟراء اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻدق اﻟﺑﯾﺎن( ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .2
ﺳﯾﻐطﻲ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻌﻼً وﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻋوى ،ﻣﺛل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻟﻣﻛﺗب ﻣﺣﺎﻣﺎة واﺣد ﻓﻘط ﻻ
ﻏﯾر ،ورﺳوم اﻷﺣﻛﺎم ،واﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺗﻲ واﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس وﻓق ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ.

•

وﺳﺗدﻓﻊ  ICANNاﻷﻣوال ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟدﻓﺎع ﺣﯾث ﯾﺗﻌﮭد اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﺑﺳداد ﻣﺑﺎﻟﻎ
 ICANNاﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎھﺎ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻌوﯾض وﻟم ﯾﺗم ﺳدادھﺎ.

•

55

اﻟﻣدﯾرون اﻟﻣرﺷﺣون ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ )واﻟﻣﻌﯾﻧون ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول(

56

اﻟﺧطوة  .1ﺑدء إﻗﺎﻟﺔ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻣﺎس ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ

57

)ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﻟﻧﺷر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻼﻟﺗﻣﺎس اﻷﺻﻠﻲ(
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 ﺑدء اﻟﺗﻣﺎس ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول.
 ﯾﻣﻛن ﻷي ﻓرد أن ﯾﺑدأ اﻟﺗﻣﺎس ﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﻻﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻣدﻋوﻣًﺎ ﺑﺄﺳﺎس ﻣﻧطﻘﻲ ﻣﻛﺗوب
ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻹﻗﺎﻟﺔ.
 ﻟﯾﻛون اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻣﻘﺑوﻻً ،ﯾﺟب أن ﺗﻘﺑﻠﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  -وﻓ ًﻘﺎ ﻵﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 ﻗﺑل إﺗﻣﺎم ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻟﺗﻣﺎس ،ﺗﺗم دﻋوة اﻟﻣدﯾر اﻟﻣطﻠوب إﻗﺎﻟﺗﮫ ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻧﺎﺋﺑﮫ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ( ﻟﻠﺣوار ،ﻋﻠﻰ أن
ﯾﺿم ھذا اﻟﺣوار أﯾﺿًﺎ اﻟﻔرد )اﻷﻓراد( اﻟذﯾن ﻗدﻣوا اﻻﻟﺗﻣﺎس ورﺋﯾس اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر اﻻﻟﺗﻣﺎس.
وﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣن ھذا اﻟﺣوار ھو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس واﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك
وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷواﻏل.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ،ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس ،ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.

 18ﻓﺑراﯾر 2016

10

اﻟﻣﻠﺣق  - 04اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم 4

58

اﻟﺧطوة  .2ﺑدء ﻣراﺟﻌﺔ اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ

59

) 7أﯾﺎم ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧطوة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(

 ﺗﺗواﺻل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس ،ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﻟﺗطﻠب ﻣﻧﮭﺎ دﻋم اﻻﻟﺗﻣﺎس .ﯾﺟب أن ﯾدﻋم اﻻﻟﺗﻣﺎس ﺟﮭﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرار )ﻣن أﺻل ﺟﮭﺗﯾن ﻛﺣد أدﻧﻰ( ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﺿوع.
 إذا ﻟم ﯾﺟﻣﻊ اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻟدﻋم اﻟﻣطﻠوب ،ﻓﺳوف ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.
 إذا دﻋم اﻻﻟﺗﻣﺎس ﺟﮭﺗﯾن ﻣﺷﺎرﻛﺗﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻓﻲ ﻏﺿون  7أﯾﺎم ،ﻓﺳﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ.
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60

اﻟﺧطوة  .3ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ

61

)ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﻧظﯾم واﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ھذا اﻟﺣدث ﺑدءًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﮫ(

 ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻣﺛل اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﻧوع Adobe Connect-type
ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻗﺻﺎھﺎ ﯾوم أو ﯾوﻣﯾن .وﻣﺎ ﻟم ُﯾﺗِﺢ اﻟوﻗت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع  ICANNاﻟﻣﺟدول ﺑﺎﻧﺗظﺎم ،ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن
ﯾﺗﻘﺎﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛون وﺟﮭًﺎ ﻟوﺟﮫ.
 ﺳﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣﻔﺗوﺣً ﺎ أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن وﺳوف ﺗﻘدم ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﺧدﻣﺎت دﻋم .وﺗﺗم دﻋوة ﻣدﯾر
ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟذي ﻗدﱠم اﻻﻟﺗﻣﺎس وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺣﺿر وﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت.
 ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﮭذا اﻻﻟﺗﻣﺎس وﺧﻼﻓﮫ( واﻵراء ﺑﺷﺄن اﻻﻟﺗﻣﺎس
اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﺟوز ﻷي ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أن ﺗﻌﻣم آراﺋﮭﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھذه.
 ﻟن ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻗرارات وﻟن ﯾطﻠب إﺟﻣﺎﻋًﺎ .وﻟن ﯾﻘرر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﻣﺿﻲ ﻗدﻣًﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗﻣﺎس إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘرار أم ﻻ؛
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗد ُﺗﺣل ﻗﺑل أو ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ .ﺳوف ﺗؤﻛد اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ دﻋﻣت
اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻻﺗﻔﺎق رﺳﻣﯾﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻵﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻗف.
 ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ أن ﯾدﯾر/ﯾﺣ ﱠﻛم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺣﺎﯾدة.
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣداوﻻت ،وﯾﻣﻛن ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗدى.
 ﺳﯾﻘوم اﻟﻣوظﻔون ﺑﺟﻣﻊ وﻧﺷر اﻟﺳﺟل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧﺗدى )اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣذﻛرات اﻟﺧطﯾﺔ.
 إذا اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول وﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺣل ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺳوف ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.
وﻻﺣظ أﻧﮫ ﺑﻌد ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ،ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣرة أﺧرى ﻣن ﻗِﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
ھذا ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
 إذا ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول وﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺣل ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل أن ﯾﻘرر ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺟراءات أم ﻻ.

 18ﻓﺑراﯾر 2016
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ﺧول
اﻟﺧطوة  .4اﻟﻘرار ﻻﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ُﻣ ّ

63

)ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺧﺗﺎم ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(

 إذا دﻋﻣت ﺛﻼث ﺟﮭﺎت أو أﻛﺛر ﻣن ﺟﮭﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن اﻋﺗراض واﺣد ﻓﻲ ﻓﺗرة  21ﯾوﻣًﺎ ،ﻓﺳوف ﯾﺳﺗﺧدم
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ .ﺳوف ﯾﻧﺷر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل أﯾﺿًﺎ ﺗﻔﺳﯾرً ا ﻟﻠﺳﺑب وراء اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك .وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺷور
أن ﯾﻌﻛس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ.
 إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺗرح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة  21ﯾوﻣًﺎ ،ﻓﺳوف ﺗﻧﺗﮭﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.

 23ﻓﺑراﯾر 2016
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اﻟﺧطوة  .5ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
)ﯾوﻣﺎً(

 إذا ﻗرر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ،ﻓﺳوف ﯾﻘدم ﻣﺷورة ﻟﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرارات وﺗوﺟﯾﮫ ﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘرار.
 ﺗرﺷﯾﺢ ﺑدﯾل:

 18ﻓﺑراﯾر 2016

•

ﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ أن ﺗرﺷد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر ﺟدﯾد .وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻗﯾﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺑﺗﻌدﯾل إﺟراءاﺗﮭﺎ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرﺷﺣﯾن "اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن".

•

ﺳوف ﯾﺷﻐل اﺳﺗﺑدال أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻧﻔس "اﻟﻣﻧﺻب" ،وﺳوف ﯾظﻠون ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻷﺻﻠﯾﯾن ﺳﯾﻧﮭوﻧﮭﺎ.
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ﺧول(
اﻟﻣدﯾرون اﻟﻣرﺷﺣون ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ )وﻋﯾﻧﮭم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ ّ

67

اﻟﺧطوة  .1ﺑدء إﻗﺎﻟﺔ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻣﺎس ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ

68

)ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﻟﻧﺷر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻼﻟﺗﻣﺎس اﻷﺻﻠﻲ(

 ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑدأ اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺷﺣت اﻟﻣدﯾر واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺟﮭﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺧول.
 ﯾﻣﻛن ﻷي ﻓرد أن ﯾﺑدأ اﻟﺗﻣﺎس ﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﻻﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻟﯾﻛون اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻣﻘﺑوﻻً ،ﯾﺟب أن ﺗﻘﺑﻠﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  -وﻓ ًﻘﺎ ﻵﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ،ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس ،ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.

 23ﻓﺑراﯾر 2016
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اﻟﺧطوة  .2ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ

70

)ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﻧظﯾم واﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ھذا اﻟﺣدث ﺑدءًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﮫ(

 ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻣﺛل اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﻧوع Adobe Connect-type
ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻗﺻﺎھﺎ ﯾوم أو ﯾوﻣﯾن .وﻣﺎ ﻟم ُﯾﺗِﺢ اﻟوﻗت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع  ICANNاﻟﻣﺟدول ﺑﺎﻧﺗظﺎم ،ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن
ﯾﺗﻘﺎﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛون وﺟﮭًﺎ ﻟوﺟﮫ .ﺳﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣﻔﺗوﺣً ﺎ أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن وﺳوف ﺗﻘدم ﻣؤﺳﺳﺔ ICANN
ﺧدﻣﺎت دﻋم .وﺗﺗم دﻋوة ﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟذي ﻗدﱠم اﻻﻟﺗﻣﺎس وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺣﺿر وﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت.
 ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﮭذا اﻻﻟﺗﻣﺎس وﺧﻼﻓﮫ( واﻵراء ﺑﺷﺄن اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻟﻣﻘدم ﻣن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﺟوز ﻷي ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أن ﺗﻌﻣم آراﺋﮭﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھذه.
 ﻟن ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻗرارات وﻟن ﯾطﻠب إﺟﻣﺎﻋًﺎ .وﻟن ﯾﻘرر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﻣﺿﻲ ﻗدﻣًﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗﻣﺎس إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘرار أم ﻻ ،ﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗد ُﺗﺣل ﻗﺑل أو ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ .ﺳوف ﺗؤﻛد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺷﺣﺔ اﻟﺗﻲ
دﻋﻣت اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻻﺗﻔﺎق رﺳﻣﯾًﺎ ،وﻓ ًﻘﺎ ﻵﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻗف.
 ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﯾدﯾر/ﯾﺣ ﱠﻛم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺣﺎﯾدة وﻻ ﯾﻣﻛن إﺷراك ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﻣرﺷِ ﺣﺔ.
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣداوﻻت ،وﯾﻣﻛن ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗدى.
 ﺳﯾﻘوم اﻟﻣوظﻔون ﺑﺟﻣﻊ وﻧﺷر اﻟﺳﺟل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧﺗدى )اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣذﻛرات اﻟﺧطﯾﺔ.
 إذا اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول وﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺣل ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺳوف ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد .وﻻﺣظ
أﻧﮫ ﺑﻌد ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ،ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣرة أﺧرى ﻣن ﻗِﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNھذا ﺧﻼل
اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
 إذا ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول وﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺣل ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل أن ﯾﻘرر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﯾرﻏب ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺟراءات أم ﻻ.
•

 18ﻓﺑراﯾر 2016

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 اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ
وﻧﺷرھﺎ.
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اﻟﺧطوة  .3ﺗﻧﺷر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ و/أو اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻘﺎﺗﮭﺎ وﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ

72

)ﻓﻲ ﻏﺿون  7أﯾﺎم(

73

اﻟﺧطوة  .4اﻟﻘرار ﻻﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻛﺟﮭﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار

74

) 21ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﻧﺗﮭﺎء ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ(

 إذا دﻋم أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوم ،ﻓﺳوف ﯾﺳﺗﺧدم
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ .ﺳوف ﺗﻧﺷر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أﯾﺿًﺎ ﺗﻔﺳﯾرً ا ﻟﻠﺳﺑب وراء اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.

 23ﻓﺑراﯾر 2016
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ف ﺗرﺷﯾﺢ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون  21أﯾﺎم ،ﺗﻧﺗﮭﻲ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم دﻋم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺎ ٍ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.
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اﻟﺧطوة  .5ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
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)ﯾوم(

 إذا ﻗرر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ،ﻓﺳوف ﯾﻘدم ﻣﺷورة ﻟﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرارات وﺗوﺟﯾﮫ ﻣدﯾر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘرار.
 ﺗرﺷﯾﺢ ﺑدﯾل:

 18ﻓﺑراﯾر 2016

•

ﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗرﺷﯾﺢ ﺷﺧص ﻟﺷﻐل اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺷﺎﻏر ﻓﻲ ﻣﺟﻠس
إدارة  ICANNﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ )ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ،اﻟﻘﺳم  12.1ﻣن
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ(.

•

ﺳوف ﯾﺷﻐل اﺳﺗﺑدال أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻧﻔس "اﻟﻣﻧﺻب" ،وﺳوف ﯾظﻠون ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻷﺻﻠﯾﯾن ﺳﯾﻧﮭوﻧﮭﺎ .وأي ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟظروف ﻟن ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣدﺗﮭم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أي ﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة ،واﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻌون ﻟﮭﺎ ﺧﻼ ًﻓﺎ ﻟذﻟك.
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ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ﺗﻌﺗﻘد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأﻧﮫ ھﻧﺎك ﺣﺎﻻت ﻗد ﻻ ﯾﻛون إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻔردي ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة
 ICANNﻛﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻌﻼج اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾدرك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل أﺻﺑﺣت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺣﻠﮭﺎ ،ﻓﺳوف ﯾرﻏب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
اﻓﺗﻘﺎرھﺎ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻗﺑل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣﺎس ﻻﺳﺗدﻋﺎء )أي إﻗﺎﻟﺔ( ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺄﻛﻣﻠﮫ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣدﯾر
اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة(.
ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺟﻠس إدارة آﻟﯾﺔ إﻧﻔﺎذ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﻷﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟدﻋم ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺧرى
وﺗوﻓر آﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻣﻠزﻣﺔ.
وﺑﻔﺿل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺄﻛﻣﻠﮫ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي( ،ﺣﯾث إن أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟﮭم ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﻻ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭم ﻛﻣدﯾرﯾن ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ( .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺢ أن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﺳوف ﯾﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑﻼ ﻣﺑﺎﻻة ،وﻗد ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻣﺟﻠس
إدارة  ICANNواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول.
إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﯾﺗم اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺟﻠس إدارة  ،ICANNﻓﺳوف ﯾﺣل ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻣﺣﻠﮫ .ﺳﯾﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت
ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺗﮫ.
وﺗﺗوﻗﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأن ﯾﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻷﺧﯾر ﺑﻌد ﻓﺷل ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗوﺻل ﻟﺗﺳوﯾﺔ .ﻧظرً ا ﻷن اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺳﯾﻛون ﻣﻌو ًﻗﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ،ﻓﻘد أدرﺟت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻋدة ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺿﻣﺎن أن ﯾﺻل ھذا اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﻧﺿﺞ وﻣﺳﺗوى اﻟدﻋم اﻟﻼزﻣﯾن ﻗﺑل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﮫ.
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اﻟﺧطوة  .1ﺑدء إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻣﺎس ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
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)ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﻟﻧﺷر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻼﻟﺗﻣﺎس اﻷﺻﻠﻲ(
 ﺑدء اﻟﺗﻣﺎس ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول.
 ﯾﻣﻛن ﻷي ﻓرد أن ﯾﺑدأ اﻟﺗﻣﺎس ﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 ﻟﯾﻛون اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻣﻘﺑوﻻً ،ﯾﺟب أن ﺗﻘﺑﻠﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  -وﻓ ًﻘﺎ ﻵﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ،ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ،ﯾﺗم اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.
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اﻟﺧطوة  .2ﺑدء إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣﺎس ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ

87

)ﻓﻲ ﻏﺿون  7أﯾﺎم ﻣن اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة اﻟـ  21ﯾوﻣًﺎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺧطوة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(
 ﺗﺗواﺻل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻣﺎس ،ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﻟﺗطﻠب ﻣﻧﮭﺎ دﻋم اﻻﻟﺗﻣﺎس .ﯾﺟب أن ﯾدﻋم اﻻﻟﺗﻣﺎس ﺟﮭﺗﯾن إﺿﺎﻓﯾﺗن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرار )ﻣن أﺻل ﺛﻼﺛﺔ ﺟﮭﺎت ﻛﺣد أدﻧﻰ( ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﺿوع.
 إذا ﻟم ﯾﺟﻣﻊ اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻟدﻋم اﻟﻣطﻠوب ،ﻓﺳوف ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.
 إذا دﻋم اﻻﻟﺗﻣﺎس ﺟﮭﺗﯾن ﻣﺷﺎرﻛﺗﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻓﻲ ﻏﺿون  7أﯾﺎم ،ﻓﺳﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ.

 23ﻓﺑراﯾر 2016
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اﻟﺧطوة  .3ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ

89

)ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﻧظﯾم واﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ھذا اﻟﺣدث ﺑدءًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﮫ(
 ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎء اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺑﺎﺷر .ﻛذﻟك ،ﺳﺗﺗﺧذ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺛﻼث أو اﻷﻛﺛر اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻗرارً ا ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺗدى أن ﯾﻧﺗظر ﺣﺗﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدي اﻟﻘﺎدم
ﻟﻣﻧظﻣﺔ  ICANNأو ﯾﺟب ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺧﺎص ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن .وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ ھﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ،ﺗﻧﺷر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﺎن
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺛﻼث أو أﻛﺛر اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدث واﻟذي ﻟن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘﯾود ﻣدة اﻟـ  21ﯾوﻣًﺎ .وﻓﻲ ھذه
اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻗد ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣﻛﺗﻣﻼً ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺑﺎﺷر.
 ﺳﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣﻔﺗوﺣً ﺎ أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن وﺳوف ﺗﻘدم ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﺧدﻣﺎت دﻋم .وﺗﺗم دﻋوة ﻣﺟﻠس
إدارة  ICANNوﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺣﺿر وﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت
 ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﮭذا اﻻﻟﺗﻣﺎس وﺧﻼﻓﮫ( واﻵراء ﺑﺷﺄن اﻻﻟﺗﻣﺎس
اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﺟوز ﻷي ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أن ﺗﻌﻣم آراﺋﮭﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھذه.
 ﻟن ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻗرارات وﻟن ﯾطﻠب إﺟﻣﺎﻋًﺎ .وﻟن ﯾﻘرر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﻣﺿﻲ ﻗدﻣًﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗﻣﺎس إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘرار أم ﻻ،
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗد ُﺗﺣل ﻗﺑل أو ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ .ﺳوف ﺗؤﻛد اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ دﻋﻣت
اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻻﺗﻔﺎق رﺳﻣﯾﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻵﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻗف.
 ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ أن ﯾدﯾر/ﯾﺣ ﱠﻛم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺣﺎﯾدة.
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣداوﻻت ،وﯾﻣﻛن ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗدى.
 ﺳﯾﻘوم اﻟﻣوظﻔون ﺑﺟﻣﻊ وﻧﺷر اﻟﺳﺟل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧﺗدى )اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣذﻛرات اﻟﺧطﯾﺔ.
 إذا اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول وﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺣل ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺳوف ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد
 إذا ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول وﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺣل ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل أن ﯾﻘرر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﯾرﻏب ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺟراءات أم ﻻ.
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ﺧول
اﻟﺧطوة  .4اﻟﻘرار ﻻﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ُﻣ ّ

91

)ﻓﻲ ﻏﺿون  21ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺧﺗﺎم ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
 إذا دﻋﻣت أرﺑﻊ ﺟﮭﺎت أو أﻛﺛر ﻣن ﺟﮭﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن اﻋﺗراض واﺣد ﻓﻲ ﻓﺗرة  21ﯾوﻣًﺎ ،ﻓﺳوف ﯾﺳﺗﺧدم
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ .ﺳوف ﯾﻧﺷر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل أﯾﺿًﺎ ﺗﻔﺳﯾرً ا ﻟﻠﺳﺑب وراء اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك .وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺷور
أن ﯾﻌﻛس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺷﺎرك اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻛﺟﮭﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻧظرً ا ﻻﻗﺗراح
اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﺷورة إﺟﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،وﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺣد ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻟدﻋم
اﻟﻘرار ،ﻓﺳﺗﺑﻘﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﯾﯾد ﺛﻼﺛﺔ وﻋدم اﻋﺗراض أي أﺣد.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗراح اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧول ﻻ ﯾﻠﺑﻲ اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة  21ﯾوﻣًﺎ ،ﻓﺳوف
ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.
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اﻟﺧطوة  .5ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
)ﯾوﻣﺎً(
 إذا ﻗرر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣُﺧوّ ل اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ،ﻓﺳوف ﯾﻘدم ﻣﺷورة ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗوﺟﯾﮭﮫ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل
ﻟﻠﻘرار.

 18ﻓﺑراﯾر 2016
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ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت
ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأن ﺗﺿﺎف اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﺗﻣت إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﺳوف
ﯾﺣل ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻣﻛﺎﻧﮫ طﺎﻟﻣﺎ ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر/اﻧﺗﺧﺎب ﻟﻣﺟﻠس إدارة ﺑدﯾل ﻟﯾﺣل ﻣﺣﻠﮫ.
ﺳوف ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺑدال ﺗﺿﻣن أن ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻟن ﯾﻛون ﯾظل ﺳﺎرﯾًﺎ
ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋن  120ﯾوﻣًﺎ.
وﺳوف ﺗﻛون ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻧﻔس ﻣﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذي ﯾﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت وواﺟﺑﺎت .ﯾﻌﺗﺑر وﺟود ﻣﺟﻠس إدارة ﺳﺎرﯾًﺎ ﻓﻲ
ً
ﺷرطﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ.
ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ
ﺳوف ﺗذﻛر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأﻧﮫ  -ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻗرارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
 SSRﻧظﺎم أﺳم اﻟﻧطﺎق  -ﻓﺳوف ﯾﺗﺷﺎور ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻗﺑل
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻛﺑرى .ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ،ﺳوف ﯾﺗﺷﺎور ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﻗت أﯾﺿًﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺗدى ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﻗﺑل اﺗﺧﺎذ
أي إﺟراء ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﻧﻲ إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﺟوھري ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأو ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﺑدال اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﻣؤﺳﱢﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي.

ﺻﻼﺣﯾﺔ إطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أو طﻠب إﻋﺎدة ﻧظر
ﯾﻣﻛن إطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو طﻠب إﻋﺎدة ﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن
ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ .وﻗد ﯾﺗﻣﺛل أﺣد اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺿرورة ﺗوﻓﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNاﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻼزﻣﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ
ﺣﻘوق اﻟﺗﻔﺗﯾش.
ﻗد ﯾﺗم إطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻷيٍ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•

ﻟﺳﻣﺎع و ﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ  ICANNأو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم ﺗﺗﺻرف(
ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻋﻘد ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻟﻣﺷورة/ﻣداﺧﻼت ﻣن أي ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ(.

•

ﻟﺳﻣﺎع أو ﺣل اﻻدﻋﺎءات ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ أو ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ،ﻗد ﺗﺻرﻓت )أو ﻓﺷﻠت ﻓﻲ
اﻟﺗﺻرف( ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻧﺗﮭﺎ ًﻛﺎ ﻟﻌﻘدھﺎ ﻣﻊ  ICANNوﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدور اﻹﺷراف ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑوظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ .IANA

•

ﻟﺳﻣﺎع وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺄن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

ﻟﺳﻣﺎع وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘرارات ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ) (DIDPاﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋن ICANN
ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

ﻟﺳﻣﺎع وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺑدأھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟـ .ICANN

ﯾﻣﻛن اﻟﺷروع ﻓﻲ طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ،ﻟﯾُطﻠب ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗرار أو إﺟراء أو إﻏﻔﺎل ﺻدر ﻣؤﺧرً ا ﻋن ﻣﺟﻠس إدارة
 ICANNأو اﻟﻣوظﻔﯾن.
وردت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ ﻟﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو طﻠب إﻋﺎدة ﻧظر ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل
اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ.

ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض ﻗرارات ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺎت وظﺎﺋف  ،IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ أي
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺻل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟوظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ .IANA
ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ وظﺎﺋف  ،IANAوﻣراﺟﻌﺔ وظﯾﻔﺔ  IANAاﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻔﺻل ،ھﻲ ﻛل آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﻟوظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺔ  IANAواﻟﺗﻲ طﻠﺑﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎل دور اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ  CWGﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.

 23ﻓﺑراﯾر 2016

21

اﻟﻣﻠﺣق  - 04اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم 4

106

107

108

وﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ،ﻗد ﺗﺗواﺟد ھذه اﻟﮭﯾﺎﻛل داﺧل ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNوﻗد ﯾﺗطﻠب اﻟﻌدﯾد ﻣن ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻗﺑل
اﻟﺗﻧﻔﯾذ )أي إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن ﻋﻣل ﻣﺷ ﱢﻐل وظﺎﺋف  .(IANAوأﻓﺎد اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺿرورة اﺣﺗرام
ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ھذه اﻟﮭﯾﺋﺎت ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ذك أن ُﺗو ﱢﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ ICANN
آﻟﯾﺎت ﻟﺿﻣﺎن إﻧﻔﺎذ ﺗوﺻﯾﺎت ھذه اﻟﺟﮭﺎت2.
وردت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ ﻟرﻓض ﻗرار ﻣﺟﻠس  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑـﻣراﺟﻌﺔ وظﯾﻔﺔ  ،IANAوﻣراﺟﻌﺔ وظﯾﻔﺔ  IANAوﺗوﺻﯾﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻔﺻل ،ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﻧﻔﺎذ.
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول وﻟﻌدد ﻏﯾر ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣرات ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق رﻓض ﻗرارات ﻣﺟﻠس  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺎت وظﺎﺋف ﺗﺳﻣﯾﺎت
 ،IANAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗرارات ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ وظﯾﻔﺔ  IANAاﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻔﺻل.

 .4اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن "اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل "1
•

ﺗم إدﺧﺎل ﺗﺣدﯾﺛﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ رﻓض ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

•

وﺗﻣت ﺗوﺳﻌﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.

•

وﺗم ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن إﻗﺎﻟﺔ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺑﯾر.

•

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺧطوات اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :2ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎع :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺻﻌﯾد
واﻹﻧﻔﺎذ.

•

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :7ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ
.ICANN

•

"ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس" ھﻲ اﻵن" :اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و/أو ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺳﯾس ،و/أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ  ICANNأو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻛل أﺻوﻟﮭﺎ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ
ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ".
ﻣﻠزﻣﺔ )ﺣﯾث ﯾﻛون ﻗرار اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أي ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن ﺗﺗﺿﻣن "ﺳﻠطﺔ ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ِ
اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ(" إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول طﻠب إﻋﺎدة ﻧظر.

•

 .5ﻛﯾف ﯾﺳﺗﺟﯾب ھذا ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺷراف CWG؟
•

"ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓض ﻣوازﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأو اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ" واﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺑﺎﺷر ًة:
o

•

"ﺗﻠﺑﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ إﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾري ﻣﺟﻠس إدارة  "ICANNو"ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﻟﻛﺎﻣل" اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺷراف
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺑﺎﺷر ًة:
o

•

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ  :ICANNﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧظر ﻣﯾزاﻧﯾﺔ  ICANNووﺿﻌﮭﺎ.

ﻣﺟﻠس إدارة  :ICANNﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن/إﻗﺎﻟﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
واﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.

ﺗﺗﻌﻠق "ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻗﺑول ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ" ﻣﺑﺎﺷر ًة ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
o

اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :ﯾﺟب ﺗﻌزﯾز اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ "اﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ".

 2راﺟﻊ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل.
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 .6ﻛﯾف ﯾﻌﺎﻟﺞ ھذا ﻣﻌﺎﯾﯾر NTIA؟
109

110

111

دﻋم وﺗﻌزﯾز ﻧﻣوذج أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددة.
•

إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻼﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ داﺧل  ICANNﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧول.

•

إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋﺎم ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻣﺎع ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻوات ووﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

•

اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ دﻋوة اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﺎور ﻗﺑل وﺿﻊ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳ ُﺗطرح ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ.

•

اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗواﻓق اﻵراء ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺗﺻوﯾت.

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن واﺳﺗﻘرار وﻣروﻧﺔ ﻧظﺎم  DNSاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت.
•

ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣددة.

•

ﺗﻣﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺧطوات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻹﺟراءات أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺧطوات وﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ.

•

ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ﺣدود ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻻﺳﺗﺧدام إﺟراءات اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق آراء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول .ﺣﯾث ﺗوﻓر ھذه
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث ﻣوﻗف ﻗد ُﺗﻘ ﱢدم ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳًﺎ ﯾﻔﯾد اﻟرﻓض ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣوازﻧﺔ ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ/اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ/ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﺑﻣﻔردھﺎ وﻣن ﺛم ﻻ ﺗﺗﻣﻛن ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ/ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺑﻣﻔردھﺎ ﻣن وﻗف اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ.

ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ﻟﺧدﻣﺎت .IANA
•

112

113

ﺗﺿﻣﯾن اﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣدود ذات اﻟﺻﻠﺔ .ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻹﻧﺗرﻧت.
•

إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋﺎم ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻣﺎع ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻوات ووﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

•

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN

•

ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻋﻘد ﻣﻧﺗدى ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺗﺗم دﻋوة اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﮫ ﻛﺧطوة ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﺗم دﻋوة اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﻧ ﱢظﻣت ﻹﻋداد ھذه اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

ﻟن ﺗﻘﺑل  NTIAأي ﻣﻘﺗرح ﯾﺑدل دور  NTIAﺑﺣل ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت.
•

إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗوده اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ) (GACﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول ،ﺣﯾث إن اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ذﻟك ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺳﺗﻛون واﺣدة ﻣن أﺻل ﺧﻣﺳﺔ ﺟﮭﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟن ﺗﺷﺎرك ﻛﺻﺎﻧﻊ ﻗرار ﻓﻲ ﻣداوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ طﻌن ﻋﻠﻰ
ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﺗواﻓق ﻓﻲ اﻵراء .ھذا "اﻻﻧﺗﻘﺎء" ،ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ
رﻗم  ،11ﺗﻘود ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻟﻼﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﻣطﻠب  NTIAھذا ﻗد ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎؤه ،ﺣﺗﻰ ﻋﻧد
اﻟﻧظر ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺣد ﻣن  50إﻟﻰ  %60ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻣن أﺟل رﻓض ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﺗواﻓق اﻵراء.

•

ﺗﻣﻛﯾن ﻛل أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣن اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎورات ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو ﻣن
ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ.
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الملحق  - 05التوصية رقم  5تغيير جوانب مهمة هيئة
اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة والتزاماتها وقيمها
الجوهرية
 .1خالصة
01

توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبإجراء تعديالت على لوائح  ICANNالداخلية لضمان أن تلك اللوائح
تعكس توصياتها.


02
03

مالحظة :إن اللغة المقترحة في تلك التوصيات والخاص بتنقيح لوائح  ICANNالداخلية تعد ذات طابع مفاهيمي وعند هذه المرحلة؛
سيقوم المستشار القانوني الخارجي بالتعاون مع فريق  ICANNالقانوني بإعداد مشروع الصياغة النهائية لهذه التعديالت التي
أدخلت على عقد التأسيس واللوائح الداخلية.

بيان المهمة
توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبالتغييرات التالية على "بيان مهمة" ( ،ICANNاللوائح الداخلية،
المادة  ،1القسم :)1


توضيح أن مهمة  ICANNمقصورة على تنسيق وضع وتنفيذ السياسات الموضوعة لضمان التشغيل اآلمن والمستقر لنظام DNS
والتي تعتبر ضرورية بصورة معقولة لتسهيل انفتاح وقابلية تشغيل وسالسة واستقرار .DNS



توضيح أن مهمة  ICANNال تتضمن تنظيم الخدمات التي تستخدم  DNSأو تنظيم المحتوى الذي تتضمنه هذه الخدمات أو تقدمه.



توضيح أن سلطات " ICANNمعدودة" ،بمعنى أن أي شيء ال تنص عليه اللوائح الداخلية يقع خارج نطاق سلطة .ICANN
o

04
05

مالحظة :وهذا ال يعني أن سلطات  ICANNال يمكن أن تتطور ،ولكنه يضمن ،مع ذلك ،أن أي تغيير سيكون متعمدا
ومدعوما من قبل المجتمع.

القيم الجوهرية
توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبالتغييرات التالية على "القيم الجوهرية" في ( ،ICANNاللوائح الداخلية
والمادة  3والقسم  2والمادة  2والقسم :)3




تقسيم أحكام القيم الجوهرية الحالية إلى التزامات و"قيم جوهرية".
o

دمج التزام  ICANNفي 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 تأسيس .ICANN

تحديد بعض القيم الجوهرية "كالتزامات" .وتتضمن التزامات  ICANNالقيم األساسية لتشغيلها حيث يتمثل القصد منها في تطبيقها
على نحو متسق وشامل.
وتتضمن التزامات  ICANNااللتزام بما يلي:
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o

الحفاظ على وتحسين االستقرار والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من DNS
واإلنترنت.

o

تحديد أنشطتها بهؤالء الموجودين ضمن مهمة  ICANNالتي تتطلب أو تستفيد بصورة كبيرة من التنسيق العالمي.

o

توظيف إجراءات أصحاب مصلحة متعددين متاحة وشفافة وشاملة.

1
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تطبيق السياسات بصورة متسقة وحيادية وموضوعية ونزيهة ،بدون إخراج أي طرف بسبب التمييز العنصري.

o


06
07

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 مسودة  CCWG-Accountabilityالسابقة المقترحة لتعديل القيمة الجوهرية  5المتواجدة
("كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا ،بناء على آليات السوق لتعزيز البيئة التنافسية والحفاظ عليها") إلسقاط العبارة "حيثما كان
ذلك ممكنا ومناسبا" ،إال أن  CCWG-Accountabilityأعادت النظر في هذه التوصية .بينما نقر بأن  ICANNليست
سلطة مكافحة لالحتكار ،إال أنه لتحقيق التوازن ،تم انتخاب  CCWG-Accountabilityلالحتفاظ باللغة التمهيدية
لضمان استمرار  ICANNفي ممارسة السلطة ،على سبيل المثال ،لإلشارة إلى المسائل ذات الصلة بالمنافسة فيما يتعلق
بخدمات التسجيل الجديدة للسلطات المختصة بموجب برنامج  RSEPووضع سياسات شاملة لتخصيص نطاقات المستوى
األعلى (على سبيل المثال ،تفضيل المجتمع).

اختبار التوازن أو التسوية
توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبتعديل نص "التوازن" في اللوائح الداخلية لتوضيح طريقة حدوث هذا
التوازن أو التسوية .على وجه الخصوص:
كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية يقصد منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن من الظروف .وتعكس االلتزامات الميثاق
األساسي لهيئة  ICANNمع مجتمع اإلنترنت العالمي ،ويتمثل الغرض منها في تطبيقها على نحو متسق وشامل على
أنشطة  .ICANNوالطريقة المعينة التي تنطبق بها القيم الجوهرية ،بشكل فردي أو جماعي ،على كل موقف جديد ،يجوز
أن تعتمد على العديد 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 تجب فيه تسوية إحدى القيم الجوهرية مع أخرى ،ربما
تكون تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة ،فيجب أن يحقق التوازن هدف مصلحة عامة مهم في إطار مهمة  ICANNالمحددة
من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى إلى أعلى.

08
09

اللوائح الداخلية األساسية.
توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبأن يتم اعتماد بيان المهام وااللتزامات والقيم الجوهرية بعد المراجعة
كلوائح داخلية أساسية (انظر التوصية رقم  :3اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس).

 .2توصيات مساءلة CCWG
10

تعديل لوائح  ICANNالداخلية لتنفيذ ما يلي:

11

المهمة

12

تتمثل مهمة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة (" )"ICANNفي ضمان التشغيل المستقر واآلمن لنظم المعرفات الفريدة
لإلنترنت كما هو مبين أدناه .وتحديدا ،هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة:
 .1تنسق توزيع األسماء في منطقة الجذر بنظام اسم النطاق (" )"DNSوتخصيصها .في إطار هذا الدور ،يتمثل نطاق ICANN
في تنسيق وضع السياسات وتنفيذها:


التي يعد القرار الموحد أو المنسق ضروريا فيها بشكل معقول ،وذلك لتسهيل انفتاح نظام أسماء النطاقات ()DNS
وإمكانية تشغيله تشغيال بينيا وسالسته وأمانه و/أو استقراره؛



التي يتم وضعها من خالل إحدى عمليات أصحاب المصلحة المتعددين يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى والتي
يتمثل الغرض منها في ضمان التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء اإلنترنت المميزة.

 .2تسهيل التنسيق في تشغيل نظام خادم اسم الجذر لنظام اسم النطاق وتطويره.
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 .3تنسق تخصيص وتعيين أعلى مستوى من بروتوكول اإلنترنت (" )"IPوأرقام النظام المستقل (" .)"ASفي هذا الدور ،تقدم
 ICANNخدمات التسجيل والوصول المتاح لسجالت العدد اإلجمالي كما يتطلبه 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.
 .4تتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة لنشر السجالت األساسية الالزمة لعمل شبكة اإلنترنت .في هذا الدور  -فيما يتعلق بمنافذ
البروتوكول والمعلمات  -يتمثل نطاق  ICANNفي توفير خدمات التسجيل والوصول المتاح للسجالت في النطاق العام
المطلوب من قبل هيئات وضع بروتوكول اإلنترنت.
13

على  ICANNأن تتصرف بدقة وفقا لمهمتها ،وبحسب االقتضاء المعقول فقط لتحقيق مهمتها.

14

ال يجوز لهيئة  ICANNأن تفرض تنظيم الخدمات التي تستخدم معرفات اإلنترنت الفريدة أو المحتوى الذي تنفذه أو توفره هذه الخدمة.

15

ينبغي أن يكون لهيئة  ICANNالقدرة على التفاوض ،وإبرام االتفاقيات وإنفاذها  -بما في ذلك التزامات المصلحة العامة (" )"PICsمع
األطراف المتعاقدة في خدمة تعزيز مهمتها.

16

مالحظة لصائغي النص :عند صياغة نص اللوائح الداخلية المقترحة لتعكس بيان المهمة هذه ،رغبت مجموعة عمل عبر المجتمع
 CCWGفي أن يقوم صائغي بوضع المالحظات التالية:
 .1النهي عن تنظيم "محتوى" ال يهدف إلى منع سياسات  ICANNمن األخذ بعين االعتبار استخدام أسماء النطاقات كمعرفات في
مختلف اللغات الطبيعية.
 .2المقصود من فهم القضايا المحددة في المواصفات  1إلى اتفاقية السجل والمواصفات  4وإلى اتفاقية اعتماد أمين السجل (أو ما
يسمى بـ "سياسات طارئة إلزامية") أن تكون ضمن نطاق مهمة  .ICANNوقد تم إدراج مقارنة جنبا إلى جنب مع صياغة
السياسات الطارئة اإللزامية في االتفاقيات المعنية لتكون مرجعا في نهاية هذا الملحق.
 .3لتجنب الشك فقط ،يجب إعفاء نصوص اتفاقيات السجل القائمة واتفاقيات اعتماد أمين السجل (بما في ذلك التزامات المصلحة
العامة واتفاقيات سجل برنامج  gTLDالجديد التي لم يتم التوقيع عليها حتى اآلن للمتقدمين في جولة برنامج  gTLDالجديد التي
بدأت في عام  )2013إلى الحد الذي يجوز فيه اعتبار تلك الشروط واألحكام خالفا لذلك انتهاكا للوائح  ICANNالداخلية أو
تتجاوز نطاق مهمتها .وهذا يعني أن األطراف التي أبرمت/تبرم العقود القائمة هدفت (وتهدف) االلتزام بتلك االتفاقيات .مما
يعني أنه حتى تاريخ انتهاء صالحية أي عقد من هذا القبيل وبعد موافقة  ICANNعلى نموذج تجديد/تبديل اتفاقية التسجيل أو
اتفاقية اعتماد أمين السجل ،ال يجوز ألي من األطراف المتعاقدة وال أي شخص آخر أن تكون لديه القدرة على رفع قضية مدعيا
أن أي حكم من أحكام هذه االتفاقيات في ظاهره يتجاوز حدود السلطة .ومع ذلك ،فهي ال تعدل حق أي من األطراف المتعاقدة في
الطعن في تفسير الطرف اآلخر لتلك النصوص .ولم تقم بتعديل حق أي شخص أو كيان تضرر ماديا (على النحو المحدد في
الالئحة الداخلية) من خالل العمل بلوائح  ICANNالداخلية أو التراخي فيها بما يمثل انتهاكا لها وذلك لطلب تعويض عن طريق
الهيئة المستقلة للمراجعة .ولم تقم بتعديل نطاق مهمة .ICANN
 .4وتتوقع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNأن صائغي الالئحة الداخلية قد يحتاجون إلى تعديل أحكام عقد
التأسيس لتتماشى مع اللوائح التي تمت مراجعتها.

17

البند  .2االلتزامات والقيم الجوهرية

18

ستتصرف  ICANNفي أثناء أداء مهمتها بصورة تتوافق مع التزامات  ICANNوتعكس تلك االلتزامات وتحترم قيم ICANN
الجوهرية وكالهما مبين أدناه.

19

االلتزامات

20

يجب على  ICANNالعمل بطريقة تتفق 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 ،إلى الدرجة المناسبة والمتسقة مع تلك المواد ولوائحها
الداخلية ،من خالل عمليات مفتوحة وشفافة تساعد على التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق المرتبطة باإلنترنت .وعلى وجه
الخصوص ،يجب أن يكون إجراء  ICANNكما يلي:
 .1الحفاظ على حيادتها واإلدارة الخالية من األحكام لنظام اسم النطاق ،واالستقرار التشغيلي والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل
الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من  DNSواإلنترنت وتحسينها؛
 .2الحفاظ على أهلية وقدرة تنسيق  DNSعلى مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل للتشغيل؛
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 .3احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي يتيحها اإلنترنت من خالل قصر أنشطة  ICANNعلى تلك األمور التي تقع
ضمن نطاق مهمة  ICANNوتتطلب تنسيقا عالميا أو تستفيد منه بدرجة كبيرة؛
 .4توظيف عمليات متاحة وشفافة وشاملة فيما يخص وضع سياسات ألصحاب المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى يقودها القطاع
الخاص ،بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية ،والمستخدمين النهائيين
واألخذ بعين االعتبار مشورة السياسة العامة من الحكومات أو السلطات العامة ومن شأن هذه العمليات أن ( )1تسعى للحصول
على مساهمات من الجمهور الذي تستفيد منه  ICANNفي جميع الحاالت ،و( )2تدعم القرارات المدروسة استنادا إلى نصيحة
الخبراء ،و( )3تضمن أن هذه الجهات األكثر تأثرا يمكن أن تساعد في عملية وضع السياسات؛
 .5اتخاذ القرارات من خالل تطبيق السياسات الموثقة بصورة متسقة ومحايدة وموضوعية ونزيهة بنزاهة وعدالة بدون استبعاد أي
طرف محدد لمعاملة مستقلة تمييزية؛
 .6استمرار تحمل المسئولية نحو مجتمع اإلنترنت من خالل اآلليات المحددة في اللوائح الداخلية التي تحسن فعالية .ICANN
21

القيم الجوهرية

22

خالل ممارسة هيئة  ICANNمهمتها ،يجب أن ترشد القيم الجوهرية التالية أيضا القرارات واإلجراءات الخاصة بالهيئة:
 .1ألقصى حد ممكن ومناسب ،ينبغي تفويض مهام التنسيق أو االعتراف بدور سياسة الكيانات المسؤولة األخرى التي تعكس
مصالح األطراف المتضررة ،وأدوار كل من الجهات الداخلية وجهات الخبراء الخارجية في .ICANN
 .2السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع
السياسات واتخاذ القرار ودعمها وذلك لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى
فاألعلى تستخدم للتأكد من المصلحة العامة الشاملة وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.
 .3حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا ،توفير الدعم والمساندة لبيئة تنافسية صحية في سوق  DNSللعمل على تحسين ثقة العميل
واختياره وذلك اعتمادا على آليات السوق.
 .4تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة على النحو
المحدد من خالل عملية وضع السياسات الشاملة ألصحاب المصلحة المتعددة والتي يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى.
أ.

التشغيل بكفاءة وفعالية ،مع العمل بصورة مسئولة من الناحية المالية وبسرعة تناسب احتياجات مجتمع اإلنترنت
العالمي.

 .5ومع بقائها مرتبطة بالقطاع الخاص إال أنه يجب االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة العامة،
بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية والمستخدمين النهائيين واألخذ
بعين االعتبار مشورة السياسة العامة من الحكومات أو السلطات العامة.
 .6السعي لتحقيق توازن معقول بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة.
23

كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية يقصد منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن من الظروف .وتعكس االلتزامات الميثاق األساسي لهيئة
 ICANNمع مجتمع اإلنترنت العالمي ،ويتمثل الغرض منها في تطبيقها على نحو متسق وشامل على أنشطة .ICANN

24

والطريقة المعينة التي تنطبق بها القيم الجوهرية ،بشكل فردي أو جماعي ،على كل موقف جديد ،يجوز أن تعتمد على العديد من العوامل
التي ال يمكن توقعها أو احتسابها بالكامل .وقد تنشأ المواقف بحيث يكون الوالء األمثل لجميع القيم الجوهرية بشكل متزامن أمر غير
ممكن.

25

في أي موقف تجب فيه تسوية إحدى القيم الجوهرية مع أخرى ،ربما تكون تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة ،فيجب أن يحقق التوازن هدف
مصلحة عامة مهم في إطار مهمة  ICANNالمحددة من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى إلى أعلى.

26

مالحظة :ويمكن االطالع على التوصيات المحددة بشأن كيفية تنفيذ هذه التعديالت في نهاية القسم التالي.
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 .3توضيح تفصيلي للتوصيات
27
28

الخلفية
من هم الذين ستكون  ICANNمسؤولة أمامهم؟ عن ماذا تكون مسؤولة؟ كانت هذه األسئلة نقطة بداية الزمة لعمل مجموعة العمل عبر
المجتمع لتعزيز مساءلة  ،ICANNوتوضح اإلجابات كافة التوصيات .كما تم وضع التغييرات الموصي بها في اللوائح الداخلية لتجيب
على تلك األسئلة .األهم أن لدى  ICANNمهمة محدودة ويجب أن تكون مسئولة عن اإلجراءات التي تتجاوز نطاق مهمتها .عند القيام
بمهمتها ،تلتزم  ICANNأيضا باالمتثال للسياسات التي يدعمها إجماع المجتمع ومعيار متفق عليه للسلوك المبينة من خالل التزاماتها
وقيمها الجوهرية .توضح المهمة المقترحة وااللتزامات والقيم الجوهرية معا المعيار الذي يمكن قياس سلوك  ICANNمقابله والذي يمكن
أن تكون مسئولة تجاه .وألن هذه األحكام الواردة في اللوائح الداخلية جوهرية لمساءلة  ،ICANNفنحن نقترح أن يتم اعتمادها كلوائح
داخلية جوهرية يمكن تغييرها فقط بموافقة المجتمع المخول وفقا لسبل الحماية اإلجرائية والموضوعية.

29

المهمة والقيم الجوهرية

30

تتضمن اللوائح الداخلية الحالية في  ICANNعلى ما يلي:


بيان مهمة



بيان بالقيم الجوهرية،



وحكم يحظر السياسات والممارسات غير المنصفة أو الصادرة عن أي طرف بصورة مستقلة بمعاملة متباينة.

31

هذه األقسام الثالثة هي في صميم مساءلة  ،ICANNفهي تلزمها بالتصرف فقط ضمن نطاق مهمتها المحدودة وإدارة أنشطتها بما يتفق
مع بعض المبادئ األساسية .وهكذا ،فإن هذه األقسام الثالثة توفر أيضا معيارا يمكن قياس سلوك  ICANNمقابله وتحميلها المسئولية من
خالل اآلليات القائمة المحسنة مثل طلب إلجراء عملية إعادة النظر وعملية المراجعة المستقلة1.

32

استنادا إلى مداخالت المجتمع ومناقشاتنا ،توصلت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNإلى أن األحكام الواردة في
الئحة  ICANNالداخلية يجب تعزيزها وتحسينها لتقدم ضمانات أكبر بأن  ICANNمسئولة نحو أصحاب المصلحة لديها وكذلك مجتمع
اإلنترنت العالمي.

33

وقد توصلت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNعلى وجه الخصوص لما يلي:


أن بيان مهام  ICANNيحتاج لتوضيح فيما يتعلق بنطاق صالحيات سياسات .ICANN



أن النص الوارد في اللوائح الداخلية الذي يوضح كيف يجب أن تطبق  ICANNقيمها الجوهرية يعتبر ضعيفا ويتيح لصانعي
القرار في  ICANNممارسة حرية تصرف مبالغ فيها.



أن اللوائح الداخلية الحالية ال تعكس العناصر األساسية لتأكيد االلتزامات.

 1تم اعتماد النص ذي الصلة في لوائح  ICANNالداخلية الحالية عام .2003
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34

35

36

أن مجلس اإلدارة يجب أن يكون لديه فقط التزام محدود نحو تغيير أحكام المساءلة الرئيسية هذه في لوائح  ICANNالداخلية.

توصيات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNالمعنية بتغيير جوانب مهمة  ICANNوااللتزامات والقيم الجوهرية،
هي لتناول أوجه القصور المبينة أعاله .وقد ناقشت المجموعة كيفية موازنة احتياجات الحد من مهمة  ICANNوالقدرة الالزمة للمؤسسة
من أجل ضبط البيئة المتغيرة.

بيان المهمة

توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبالتغييرات التالية على "بيان مهمة" ( ،ICANNاللوائح الداخلية،
المادة  ،1القسم :)1


توضيح أن مهمة  ICANNفيما يتعلق بالتسمية مقصورة على تنسيق وضع وتنفيذ السياسات الموضوعة لضمان التشغيل اآلمن
والمستقر لنظام  DNSوالتي تعتبر ضرورية بصورة معقولة لتسهيل انفتاح وقابلية تشغيل وسالسة واستقرار .DNS



توضيح مهمة  ICANNفيما يتعلق بالترقيم ومنافذ البروتوكول والمعلمات ونظام خادم اسم الجذر لنظام اسم النطاق.



توضيح أن مهمة  ICANNال تتضمن تنظيم الخدمات التي تستخدم  DNSأو تنظيم المحتوى الذي تتضمنه هذه الخدمات أو
تقدمه.



توضيح أن سلطات " ICANNمعدودة" ،بمعنى أن أي شيء ال تنص عليه اللوائح الداخلية يقع خارج نطاق سلطة .ICANN
o
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37

38

القيم الجوهرية

توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبالتغييرات التالية على "القيم الجوهرية" في ( ،ICANNاللوائح الداخلية
والمادة  1والقسم  2والمادة  2والقسم :)3




تقسيم أحكام القيم الجوهرية الحالية إلى التزامات وقيم جوهرية.
o

دمج التزام  ICANNفي 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 تأسيس .ICANN

تحديد بعض القيم الجوهرية كالتزامات .وتتضمن التزامات  ICANNالقيم األساسية لتشغيلها حيث يتمثل القصد منها في تطبيقها
على نحو متسق وشامل.
وتتضمن التزامات  ICANNااللتزام بما يلي:



39
40

o

الحفاظ على وتحسين االستقرار والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من DNS
واإلنترنت؛

o

تحديد أنشطتها بهؤالء الموجودين ضمن مهمة  ICANNالتي تتطلب أو تستفيد بصورة كبيرة من التنسيق العالمي؛

o

توظيف إجراءات أصحاب مصلحة متعددين متاحة وشفافة وشاملة؛

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
توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبتعديل نص "التوازن" في اللوائح الداخلية لتوضيح طريقة حدوث هذا
التوازن أو التسوية .على وجه الخصوص:
كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية يقصد منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن من الظروف .وتعكس االلتزامات الميثاق األساسي
لهيئة  ICANNمع مجتمع اإلنترنت العالمي ،ويتمثل الغرض منها في تطبيقها على نحو متسق وشامل على أنشطة .ICANN
والطريقة المعينة التي تنطبق بها القيم الجوهرية ،بشكل فردي أو جماعي ،على كل موقف جديد ،يجوز أن تعتمد على العديد من
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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 تجب فيه تسوية إحدى القيم الجوهرية مع أخرى ،ربما تكون تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة ،فيجب
أن يحقق التوازن هدف مصلحة عامة مهم في إطار مهمة  ICANNالمحددة من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى
إلى أعلى.

41
42

43

اللوائح الداخلية األساسية.
توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبأن يتم اعتماد بيان المهام وااللتزامات والقيم الجوهرية بعد المراجعة
كلوائح داخلية أساسية( .انظر التوصية رقم  :3اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس).

المهمة المقترحة وااللتزامات والقيم الجوهرية
المهمة

44

تتمثل مهمة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة ( )ICANNفي ضمان التشغيل المستقر واآلمن لنظم المعرفات الفريدة لإلنترنت
كما هو مبين أدناه .وتحديدا ،هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة:
 .1تنسق توزيع األسماء في منطقة الجذر بنظام اسم النطاق ( )DNSوتخصيصها .في إطار هذا الدور ،يتمثل نطاق  ICANNفي
تنسيق وضع السياسات وتنفيذها:
 .aالتي يعد القرار الموحد أو المنسق ضروريا فيها بشكل معقول ،وذلك لتسهيل انفتاح نظام أسماء النطاقات ()DNS
وإمكانية تشغيله تشغيال بينيا وسالسته وأمانه و/أو استقراره؛
 .bالتي يتم وضعها من خالل إحدى عمليات أصحاب المصلحة المتعددين يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى والتي
يتمثل الغرض منها في ضمان التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء اإلنترنت المميزة.
 .2تسهيل التنسيق في تشغيل نظام خادم اسم الجذر لنظام اسم النطاق وتطويره.
 .3تنسق تخصيص وتعيين أعلى مستوى من بروتوكول اإلنترنت ( )IPوأرقام النظام المستقل ( .)ASفي هذا الدور ،تقدم
 ICANNخدمات التسجيل والوصول المتاح لسجالت العدد اإلجمالي كما يتطلبه 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.
 .4تتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة لنشر السجالت األساسية الالزمة لعمل شبكة اإلنترنت .في هذا الدور  -فيما يتعلق بمنافذ
البروتوكول والمعلمات  -يتمثل نطاق  ICANNفي توفير خدمات التسجيل والوصول المتاح للسجالت في النطاق العام
المطلوب من قبل هيئات وضع بروتوكول اإلنترنت.

45

على  ICANNأن تتصرف بدقة وفقا لمهمتها ،وبحسب االقتضاء المعقول فقط لتحقيق مهمتها.
ال يجوز لهيئة  ICANNأن تفرض تنظيم الخدمات التي تستخدم معرفات اإلنترنت الفريدة أو المحتوى الذي تنفذه أو توفره هذه الخدمة.

47

ينبغي أن يكون لهيئة  ICANNالقدرة على التفاوض ،وإبرام االتفاقيات وإنفاذها  -بما في ذلك التزامات المصلحة العامة ( - )PICsمع
األطراف المتعاقدة في خدمة تعزيز مهمتها.

48

مالحظة لصائغي النص :عند صياغة نص اللوائح الداخلية المقترحة لتعكس بيان المهمة هذه ،رغبت مجموعة عمل عبر المجتمع
 CCWGفي أن يقوم صائغي بوضع المالحظات التالية:

46

 .1النهي عن تنظيم "محتوى" ال يهدف إلى منع سياسات  ICANNمن األخذ بعين االعتبار استخدام أسماء النطاقات كمعرفات في
مختلف اللغات الطبيعية.
 .2المقصود من فهم القضايا المحددة في المواصفات  1إلى اتفاقية السجل والمواصفات  4وإلى اتفاقية اعتماد أمين السجل (أو ما
يسمى بـ "سياسات طارئة إلزامية") أن تكون ضمن نطاق مهمة  .ICANNوقد تم إدراج مقارنة جنبا إلى جنب مع صياغة
السياسات الطارئة اإللزامية في االتفاقيات المعنية لتكون مرجعا في نهاية هذا الملحق.
 .3لتجنب الشك فقط ،يجب إعفاء نصوص اتفاقيات السجل القائمة واتفاقيات اعتماد أمين السجل (بما في ذلك التزامات المصلحة
العامة واتفاقيات سجل برنامج  gTLDالجديد التي لم يتم التوقيع عليها حتى اآلن للمتقدمين في جولة برنامج  gTLDالجديد التي
بدأت في عام  )2013إلى الحد الذي يجوز فيه اعتبار تلك الشروط واألحكام خالفا لذلك انتهاكا للوائح  ICANNالداخلية أو
تتجاوز نطاق مهمتها .وهذا يعني أن األطراف التي أبرمت/تبرم العقود القائمة هدفت (وتهدف) االلتزام بتلك االتفاقيات .مما
يعني أنه حتى تاريخ انتهاء صالحية أي عقد من هذا القبيل وبعد موافقة  ICANNعلى نموذج تجديد/تبديل اتفاقية التسجيل أو
اتفاقية اعتماد أمين السجل ،ال يجوز ألي من األطراف المتعاقدة وال أي شخص آخر أن تكون لديه القدرة على رفع قضية مدعيا
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أن أي حكم من أحكام هذه االتفاقيات في ظاهره يتجاوز حدود السلطة .ومع ذلك ،فهي ال تعدل حق أي من األطراف المتعاقدة في
الطعن في تفسير الطرف اآلخر لتلك النصوص .ولم تقم بتعديل حق أي شخص أو كيان تضرر ماديا (على النحو المحدد في
الالئحة الداخلية) من خالل العمل بلوائح  ICANNالداخلية أو التراخي فيها بما يمثل انتهاكا لها وذلك لطلب تعويض عن طريق
الهيئة المستقلة للمراجعة .ولم تقم بتعديل نطاق مهمة .ICANN
 .4وتتوقع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNأن صائغي الالئحة الداخلية قد يحتاجون إلى تعديل أحكام عقد
التأسيس لتتماشى مع اللوائح التي تمت مراجعتها.
49

البند  .2االلتزامات والقيم الجوهرية

50

ستتصرف  ICANNفي أثناء أداء مهمتها بصورة تتوافق مع التزامات  ICANNوتعكس تلك االلتزامات وتحترم قيم ICANN
الجوهرية وكالهما مبين أدناه.

51

االلتزامات
 .1يجب على  ICANNالعمل بطريقة تتفق 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 ،إلى الدرجة المناسبة والمتسقة مع تلك المواد
ولوائحها الداخلية ،من خالل عمليات مفتوحة وشفافة تساعد على التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق المرتبطة باإلنترنت.
وعلى وجه الخصوص ،يجب أن يكون إجراء  ICANNكما يلي:
 .2الحفاظ على حيادتها واإلدارة الخالية من األحكام لنظام اسم النطاق ،واالستقرار التشغيلي والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل
الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من  DNSواإلنترنت وتحسينها؛
 .3الحفاظ على أهلية وقدرة تنسيق  DNSعلى مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل للتشغيل؛
 .4احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي يتيحها اإلنترنت من خالل قصر أنشطة  ICANNعلى تلك األمور التي تقع
ضمن نطاق مهمة  ICANNوتتطلب تنسيقا عالميا أو تستفيد منه بدرجة كبيرة؛
 .5توظيف عمليات متاحة وشفافة وشاملة فيما يخص وضع سياسات ألصحاب المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى يقودها القطاع
الخاص ،بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية ،والمستخدمين النهائيين
واألخذ بعين االعتبار مشورة السياسة العامة من الحكومات أو السلطات العامة ومن شأن هذه العمليات أن ( )1تسعى للحصول
على مساهمات من الجمهور الذي تستفيد منه  ICANNفي جميع الحاالت ،و( )2تدعم القرارات المدروسة استنادا إلى نصيحة
الخبراء ،و( )3تضمن أن هذه الجهات األكثر تأثرا يمكن أن تساعد في عملية وضع السياسات؛
 .6اتخاذ القرارات من خالل تطبيق السياسات الموثقة بصورة متسقة ومحايدة وموضوعية ونزيهة بنزاهة وعدالة بدون استبعاد أي
طرف محدد لمعاملة مستقلة تمييزية؛
 .7استمرار تحمل المسئولية نحو مجتمع اإلنترنت من خالل اآلليات المحددة في اللوائح الداخلية التي تحسن فعالية .ICANN

52

القيم الجوهرية

53

خالل ممارسة هيئة  ICANNمهمتها ،يجب أن ترشد القيم الجوهرية التالية أيضا القرارات واإلجراءات الخاصة بالهيئة:
 .1ألقصى حد ممكن ومناسب ،ينبغي تفويض مهام التنسيق أو االعتراف بدور سياسة الكيانات المسؤولة األخرى التي تعكس
مصالح األطراف المتضررة ،وأدوار كل من الجهات الداخلية وجهات الخبراء الخارجية في .ICANN
 .2السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع
السياسات واتخاذ القرار ودعمها وذلك لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى
فاألعلى تستخدم للتأكد من المصلحة العامة الشاملة وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.
 .3حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا ،توفير الدعم والمساندة لبيئة تنافسية صحية في سوق  DNSللعمل على تحسين ثقة العميل
واختياره وذلك اعتمادا على آليات السوق.
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 .4تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة على النحو
المحدد من خالل عملية وضع السياسات الشاملة ألصحاب المصلحة المتعددة والتي يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى.
أ.

التشغيل بكفاءة وفعالية ،مع العمل بصورة مسئولة من الناحية المالية وبسرعة تناسب احتياجات مجتمع اإلنترنت
العالمي.

 .5ومع بقائها مرتبطة بالقطاع الخاص إال أنه يجب االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة العامة،
بما في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية والمستخدمين النهائيين واألخذ
بعين االعتبار مشورة السياسة العامة من الحكومات أو السلطات العامة.
 .6السعي لتحقيق توازن معقول بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة.

54

كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية يقصد منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن من الظروف .وتعكس االلتزامات الميثاق األساسي لهيئة
 ICANNمع مجتمع اإلنترنت العالمي ،ويتمثل الغرض منها في تطبيقها على نحو متسق وشامل على أنشطة .ICANN
والطريقة المعينة التي تنطبق بها القيم الجوهرية ،بشكل فردي أو جماعي ،على كل موقف جديد ،يجوز أن تعتمد على العديد من العوامل
التي ال يمكن توقعها أو احتسابها بالكامل .وقد تنشأ المواقف بحيث يكون الوالء األمثل لجميع القيم الجوهرية بشكل متزامن أمر غير
ممكن.

56

في أي موقف تجب فيه تسوية إحدى القيم الجوهرية مع أخرى ،ربما تكون تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة ،فيجب أن يحقق التوازن هدف
مصلحة عامة مهم في إطار مهمة  ICANNالمحددة من خالل عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى إلى أعلى.

55

 .4تغييرات من "مقترح المسودة الثالثة لتوصيات مسار العمل "1
57

مقارنة بيان المهمة في اللوائح الداخلية الحالية ومقترح المسودة الثالث والمقترح النهائي

58

اللوائح الداخلية الحالية

59

مسودة التوصيات الثالثة

60

المقترح النهائية

(يبين النص الظاهر باللون األحمر تغييرات (يبين النص الظاهر باللون األحمر
تغييرات من مقترح المسودة الثالث)
من اللوائح الداخلية الحالية)
61

تتمثل مهمة شركة اإلنترنت لألرقام
واألسماء المخصصة (")"ICANN
في تنسيق  -على المستوى اإلجمالي -
أنظمة اإلنترنت العالمية للمعرفات
الفريدة وبالتحديد لضمان استقرار
وأمان تشغيل أنظمة المعرفات الفريدة
لإلنترنت .بشكل خاص ،فإن
:ICANN

62

تتمثل مهمة شركة اإلنترنت لألرقام
واألسماء المخصصة (")"ICANN
في تنسيق ،على المستوى اإلجمالي،
أنظمة اإلنترنت العالمية للمعرفات
الفريدة وبالتحديد لضمان استقرار
وأمان تشغيل أنظمة المعرفات الفريدة
لإلنترنت كما هو موضح أدناه .تحديدا،
وبشكل خاص ،فإن  ICANNتتولى:

64

 .1تعمل على تنسيق التخصيص
والتعيين للمجموعات الثالث للمعرفات
الفريدة لإلنترنت ،وهي:

65

 .1تعمل على تنسيق التخصيص
والتعيين للمجموعات الثالث للمعرفات
الفريدة لإلنترنت ،وهي :ملحوظة :تم
تعديل هذا النص وتوزيعه على وظائف
محددة .أنظر أدناه

66

أ[ .تنسيق التخصيص والتعيين لـ]
أسماء النطاق (بما يشكل نظاما يشار
إليه باسم )")"DNS؛

67

 .1تنسق توزيع وتخصيص األسماء في
منطقة الجذر بنظام اسم النطاق
(" .)"DNSفي إطار هذا الدور ،تتمثل
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70

تتمثل مهمة هيئة اإلنترنت لألرقام
واألسماء المخصصة (")"ICANN
في ضمان التشغيل المستقر واآلمن
لنظم المعرفات الفريدة لإلنترنت كما
هو مبين أدناه .وتحديدا ،هيئة اإلنترنت
لألرقام واألسماء المخصصة:

 .1تنسق توزيع األسماء في منطقة
الجذر بنظام اسم النطاق (")"DNS
وتخصيصها .في إطار هذا الدور،

10
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يتمثل نطاق  ICANNفي تنسيق وضع
وتنفيذ السياسات:

مهمة  ICANNفي تنسيق وضع وتنفيذ
السياسات:
68

التي يعد القرار الموحد أو المنسق
ضروريا فيها بشكل معقول ،وذلك
لتسهيل انفتاح نظام أسماء النطاقات
( )DNSو/أو إمكانية تشغيله تشغيال
بينيا و/أو سالسته و/أو أمانه و/أو
استقراره؛

69

التي يتم وضعها من خالل إحدى
عمليات أصحاب المصلحة المتعددين
ويكون التدرج فيها من األدنى لألعلى
ويتمثل الغرض منها في ضمان
التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء
اإلنترنت المميزة.

73

 .2تنسيق تشغيل وتطوير نظام خادم
اسم الجذر لـ .DNS

74

 .2تنسق تشغيل نظام خادم اسم الجذر
لـ  DNSوتطوره .في هذا الدور ،يجب
تقديم مهمة [ ICANNعن طريق
مشغلي خادم الجذر].

75

76

ب[ .تنسيق التخصيص والتعيين ل]
عناوين بروتوكول اإلنترنت (")"IP
وأرقام النظام المستقل (")"AS

77

 .3تنسق تخصيص وتعيين أعلى
مستوى من بروتوكول اإلنترنت
(" )"IPوأرقام النظام المستقل
(" .)"ASتكون مهمة  ICANNهي
المحددة في اتفاقية تفاهم منظمة دعم
العناوين بينها وسجالت .RIR

78

 .3تنسق تخصيص وتعيين أعلى
مستوى من بروتوكول اإلنترنت
(" )"IPوأرقام النظام المستقل
(" .)"ASيتم توضيح مهمة ICANN
في مذكرة تفاهم منظمة دعم العناوين
بين  ICANNوسجالت اإلنترنت
اإلقليمية.في هذا الدور ،تقدم ICANN
خدمات التسجيل والوصول المتاح
لسجالت العدد اإلجمالي كما يتطلبه
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.

79

ج[ .تنسيق التخصيص والتعيين لـ] منفذ
البروتوكول وأرقام المعلمات.

80

 .4تتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة
لنشر السجالت األساسية الالزمة لعمل
شبكة اإلنترنت .في هذا الدور  -فيما
يتعلق بمنافذ البروتوكول والمعلمات -
تتمثل مهمة  ICANNفي توفير
خدمات التسجيل والوصول المتاح
للسجالت في النطاق العام المطلوب من

81

 .4تتعاون مع الهيئات األخرى المناسبة
لنشر السجالت األساسية الالزمة لعمل
شبكة اإلنترنت .في هذا الدور  -فيما
يتعلق بمنافذ البروتوكول والمعلمات -
يتمثل نطاق  ICANNفي توفير
خدمات التسجيل والوصول المتاح
للسجالت في النطاق العام المطلوب من
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71

التي يعد القرار الموحد أو المنسق
ضروريا فيها بشكل معقول ،وذلك
لتسهيل انفتاح نظام أسماء النطاقات
( )DNSوإمكانية تشغيله تشغيال بينيا
وسالسته وأمانه و/أو استقراره؛

72

التي يتم وضعها من خالل إحدى
عمليات أصحاب المصلحة المتعددين
يكون التدرج فيها من األدنى لألعلى
والتي يتمثل الغرض منها في ضمان
التشغيل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء
اإلنترنت المميزة.

 .2تسهيل التنسيق في تشغيل نظام خادم
اسم الجذر لنظام اسم النطاق وتطويره.
في هذا الدور ،يجب تقديم مهمة هيئة
اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة
[عن طريق اللجنة االستشارية لنظام
خادم الجذر].
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قبل هيئات وضع بروتوكول اإلنترنت،
مثل مجموعة مهام هندسة اإلنترنت.

82

 .3تنسيق وضع السياسات المتعلقة بهذه
الوظائف التقنية بصورة منطقية
ومناسبة.
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83

 .3تنسيق وضع السياسات المتعلقة بهذه
الوظائف التقنية بصورة منطقية
ومناسبة.مالحظة :تم حذف المقدمة وتم
توزيع ما تبقى من النص كما هو مبين
أعاله.

قبل هيئات وضع بروتوكول اإلنترنت،
مثل مجموعة مهام هندسة اإلنترنت.

84

على  ICANNأن تتصرف بدقة وفقا
لمهمتها ،وبحسب االقتضاء المعقول
فقط لتحقيق مهمتها.

87

على  ICANNأن تتصرف بدقة وفقا
لمهمتها ،وبحسب االقتضاء المعقول
فقط لتحقيق مهمتها.

85

ال يجوز لهيئة  ICANNأن تفرض
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.

88

ال يجوز لهيئة  ICANNأن تفرض
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.

86

ينبغي أن يكون لهيئة  ICANNالقدرة
على التفاوض ،وإبرام االتفاقيات
وإنفاذها مع األطراف المتعاقدة في
خدمة تعزيز مهمتها.

89

ينبغي أن يكون لهيئة  ICANNالقدرة
على التفاوض ،وإبرام االتفاقيات
وإنفاذها  -بما في ذلك التزامات
المصلحة العامة (" )"PICsمع
األطراف المتعاقدة في خدمة تعزيز
مهمتها.
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90

االلتزامات والقيم الجوهرية مقارنة مشروحة للوائح الداخلية الحالية ومقترح المسودة الثالث والمقترح النهائي
92

مسودة التوصيات الثالثة

94

المقترح النهائية

91

اللوائح الداخلية الحالية

93

(يشير النص الظاهر باللون األحمر إلى
تغييرات من اللوائح الداخلية الحالية)

95

(يشير النص الظاهر باللون األحمر إلى
تغييرات من مقترح المسودة الثالث)

98

البند  .2االلتزامات والقيم الجوهرية

100

البند  .2االلتزامات والقيم الجوهرية

96

البند  .2القيم األساسية

99

ستتصرف  ICANNأثناء أداء مهمتها،
يجب أن ترشد القيم الجوهرية التالية
القرارات واإلجراءات ،بصورة تتوافق مع
التزامات  ICANNوتعكس تلك االلتزامات
وتحترم قيم  ICANNالجوهرية وكالهما
مبين أدناه.

101

ستتصرف  ICANNفي أثناء أداء مهمتها
بصورة تتوافق مع التزامات ICANN
وتعكس تلك االلتزامات وتحترم قيم
 ICANNالجوهرية وكالهما مبين أدناه.

97

وخالل ممارسة  ICANNلمهمتها
يجب على المبادئ األساسية التالية
أن تكون مرشدة لقراراتها
وإجراءاتها الخاصة بها:
102

االلتزامات
 .1وخالل ممارسة  ICANNلمهمتها يجب
عليها العمل بطريقة تتفق 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 .وعلى وجه
الخصوص ،يجب أن يكون إجراء
 ICANNكما يلي:

104

االلتزامات
يجب على  ICANNالعمل بطريقة تتفق 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 ،إلى الدرجة المناسبة والمتسقة مع
تلك المواد ولوائحها الداخلية ،من خالل
عمليات مفتوحة وشفافة تساعد على
التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق
المرتبطة باإلنترنت .وعلى وجه
الخصوص ،يجب أن يكون إجراء
 ICANNكما يلي:

107

 .2الحفاظ على حيادتها واإلدارة الخالية من
األحكام لنظام اسم النطاق ،واالستقرار
التشغيلي والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل
الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من DNS
واإلنترنت وتحسينها؛

108

 .1الحفاظ على حيادتها و إدارة التشغيال
لخالي من األحكام لنظام اسم النطاق،
واالستقرار التشغيلي والموثوقية واألمان
وقابلية التشغيل الشاملة والسالسة واالنفتاح
لكل من  DNSواإلنترنت وتحسينها؛

106

 .1المحافظة على استقرار تشغيل
اإلنترنت ومصداقيتها وأمنها
وإمكانية تشغيلها عالميا وتعزيز
ذلك.

109

 .3الحفاظ على أهلية وقدرة تنسيق DNS
على مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ
على وجود إنترنت فردي قابل للتشغيل؛

110

 .2الحفاظ على أهلية وقدرة تنسيق DNS
على مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ
على وجود إنترنت فردي قابل للتشغيل؛

 .4احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق
المعلومات التي يوفرها اإلنترنت من خالل
قصر أنشطة  ICANNعلى تلك األمور
التي تقع ضمن نطاق مهمة ICANN
وتتطلب تنسيقا عالميا أو تستفيد منه بدرجة
كبيرة؛

113

 .3احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق
المعلومات التي يوفرها اإلنترنت من خالل
قصر أنشطة  ICANNعلى تلك األمور
التي تقع ضمن نطاق مهمة ICANN
وتتطلب تنسيقا عالميا أو تستفيد منه بدرجة
كبيرة؛

111

 .2احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق
المعلومات التي يوفرها اإلنترنت
من خالل قصر
أنشطة  ICANNعلى تلك األمور
التي تقع ضمن نطاق
مهمة  ICANNوالتي تتطلب
تنسيقا عالميا أو تستفيد منه بدرجة
كبيرة.

112

 .5توظيف عمليات متاحة وشفافة وشاملة
فيما يخص وضع سياسات ألصحاب
المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى يقودها
القطاع الخاص ،بما في ذلك الشركات

116

 .4توظيف عمليات متاحة وشفافة وشاملة
فيما يخص وضع سياسات ألصحاب
المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى يقودها
القطاع الخاص ،بما في ذلك الشركات

114

 .7تبني آليات مفتوحة وشفافة
لوضع السياسات والتي تعمل على
( )1تعزيز القرارات المدروسة
جيدا استنادا إلى استشارات الخبراء

115

103
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و ( )2ضمان مساعدة هذه الكيانات
والهيئات األكثر تأثرا في عملية
وضع السياسة.

117

 .8اتخاذ القرارات من خالل تطبيق
سياسات موثقة بصورة محايدة
وموضوعية ،بقدر من التكامل
والنزاهة.

118

(من المادة  ،2القسم  .3عدم
التمييز في المعاملة)

119

لن تطبق  ICANNمعاييرها أو
سياساتها أو إجراءاتها أو ممارستها
بطريقة تفتقر إلى العدالة ،كما لن
تخص طرفا بمعاملة مختلفة ،ما لم
يبرر ذلك بسبب وجيه ومبرر،
كتشجيع المنافسة الفعالة.

122

 .10استمرار المسؤولية نحو
مجتمع اإلنترنت عبر آليات تعزز
من فعالية .ICANN

صاحبة المصلحة والمجتمع المدني
والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية،
والمستخدمين النهائيين واألخذ بعين االعتبار
مشورة السياسة العامة من الحكومات أو
السلطات العامة ومن شأن هذه العمليات أن
( )1تسعى للحصول على مساهمات من
الجمهور الذي تستفيد منه  ICANNفي
جميع الحاالت ،و( )2تدعم القرارات
المدروسة استنادا إلى نصيحة الخبراء،
و( )3تضمن أن هذه الجهات األكثر تأثرا
يمكن أن تساعد في عملية وضع السياسات؛

120

 .6اتخاذ القرارات من خالل تطبيق
السياسات الموثقة بصورة متسقة ومحايدة
وموضوعية ونزيهة بنزاهة وعدالة ،دون
استبعاد أي طرف محدد لمعاملة مستقلة
تمييزية؛

صاحبة المصلحة والمجتمع المدني
والمجتمع الفني واألوساط األكاديمية،
والمستخدمين النهائيين واألخذ بعين االعتبار
مشورة السياسة العامة من الحكومات أو
السلطات العامة ومن شأن هذه العمليات أن
( )1تسعى للحصول على مساهمات من
الجمهور الذي تستفيد منه  ICANNفي
جميع الحاالت ،و( )2تدعم القرارات
المدروسة استنادا إلى نصيحة الخبراء،
و( )3تضمن أن هذه الجهات األكثر تأثرا
يمكن أن تساعد في عملية وضع السياسات؛

121

 .5اتخاذ القرارات من خالل تطبيق
السياسات الموثقة بصورة متسقة ومحايدة
وموضوعية ونزيهة بنزاهة وعدالة بدون
استبعاد أي طرف محدد لمعاملة مستقلة
تمييزية؛

123

 .7استمرار تحمل المسئولية نحو مجتمع
اإلنترنت من خالل اآلليات المحددة في
اللوائح الداخلية التي تحسن فعالية
.ICANN

124

 .6استمرار تحمل المسئولية نحو مجتمع
اإلنترنت من خالل اآلليات المحددة في
اللوائح الداخلية التي تحسن فعالية
.ICANN

125

والقيم الجوهرية

126

والقيم الجوهرية

127

 .1خالل ممارسة هيئة  ICANNمهمتها،
يجب أن ترشد المبادئ األساسية التالية أيضا
القرارات واإلجراءات الخاصة بالهيئة:

128

خالل ممارسة هيئة  ICANNمهمتها ،يجب
أن ترشد المبادئ األساسية التالية أيضا
القرارات واإلجراءات الخاصة بالهيئة:

129

 .3ألقصى حد ممكن ومناسب،
ينبغي تفويض مهام التنسيق أو
االعتراف بدور سياسة الكيانات
المسؤولة األخرى التي تعكس
مصالح األطراف المتضررة.

130

 .2ألقصى حد ممكن ومناسب ،ينبغي
تفويض مهام التنسيق أو االعتراف بالدور
سياسة الكيانات المسؤولة األخرى التي
تعكس مصالح األطراف المتضررة ،وأدوار
كل من الجهات الداخلية وجهات الخبراء
الخارجية في ICANN؛

131

 .1ألقصى حد ممكن ومناسب ،ينبغي
تفويض مهام التنسيق أو االعتراف بدور
سياسة الكيانات المسؤولة األخرى التي
تعكس مصالح األطراف المتضررة ،وأدوار
كل من الجهات الداخلية وجهات الخبراء
الخارجية في .ICANN

132

 .4طلب مشاركة واسعة ومدروسة
ودعمها مما يعكس التنوع الوظيفي
والجغرافي والثقافي لإلنترنت على

133

 .3السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة
التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي
والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات

134

 .2السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة
التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي
والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات
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كافة مستويات تطوير السياسة
واتخاذ القرار.

وضع السياسات واتخاذ القرار ودعمها وذلك
لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب
المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى
فاألعلى تستخدم للتأكد من المصلحة العامة
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
فاألعلى تستخدم للتأكد من المصلحة العامة
الشاملة وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة
للمساءلة وشفافة؛

135

 .5تشجيع بيئة تنافسية والعمل على
دعمها اعتمادا على آليات السوق
متى كان ذلك ممكنا ومناسبا.

136

 .4توفير الدعم والمساندة لبيئة تنافسية
صحية في سوق  DNSتعمل على تحسين
ثقة العميل واختياره وذلك اعتمادا على
آليات السوق؛

137

 .3حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا ،توفير
الدعم والمساندة لبيئة تنافسية صحية في
سوق  DNSللعمل على تحسين ثقة العميل
واختياره وذلك اعتمادا على آليات السوق.

138

 .6تقديم المنافسة وتعزيزها في
تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر
إمكانية الممارسة وتحقيق االستفادة
للمصلحة العامة.

139

 .5تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل
أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة
وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة على
النحو المحدد من خالل عملية وضع
السياسات الشاملة ألصحاب المصلحة
المتعددة والتي يكون التدرج فيها من األدنى
لألعلى؛

140

 .4تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل
أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة
وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة على
النحو المحدد من خالل عملية وضع
السياسات الشاملة ألصحاب المصلحة
المتعددة والتي يكون التدرج فيها من األدنى
لألعلى.

141

 .9العمل بسرعة تناسب احتياجات
اإلنترنت كجزء من عملية اتخاذ
القرار والحصول على آراء
وتعليقات مستنيرة من هذه الهيئات
المتضررة.

142

 .6التشغيل بكفاءة وفعالية ،مع العمل
بصورة مسئولة من الناحية المالية وبسرعة
تناسب احتياجات مجتمع اإلنترنت
العالميكجزء من عملية اتخاذ القرار
والحصول على آراء وتعليقات مستنيرة من
هذه الهيئات المتضررة.

143

 .5التشغيل بكفاءة وفعالية ،مع العمل
بصورة مسئولة من الناحية المالية وبسرعة
تكون مناسبة الحتياجات مجتمع اإلنترنت
العالمي.

144

 .11مع بقائها مرتبطة بالقطاع
الخاص ،إال إنه يجب االعتراف
بأن الحكومات والسلطات العامة
هي المسؤولة عن السياسة العامة،
واألخذ بعين االعتبار توصيات
الحكومات أو الهيئات العامة.

145

 .7ومع بقائها مرتبطة بالقطاع الخاص إال
أنه يجب االعتراف بأن الحكومات
والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة
العامة ،بما في ذلك الشركات صاحبة
المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني
واألوساط األكاديمية والمستخدمين النهائيين
واألخذ بعين االعتبار مشورة السياسة العامة
من الحكومات أو السلطات العامة.

146

 .6ومع بقائها مرتبطة بالقطاع الخاص إال
أنه يجب االعتراف بأن الحكومات
والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة
العامة ،بما في ذلك الشركات صاحبة
المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني
واألوساط األكاديمية والمستخدمين النهائيين
واألخذ بعين االعتبار مشورة السياسة العامة
من الحكومات أو السلطات العامة.

147

 .8السعي لتحقيق توازن معقول بين مصالح
مختلف أصحاب المصلحة.

148

 .7السعي لتحقيق توازن معقول بين مصالح
مختلف أصحاب المصلحة.

149

وقد تم التعبير عن هذه القيم
األساسية بمصطلحات عامة بحيث
توفر إرشادات مفيدة ومرتبطة على
أوسع نطاق ممكن من الظروف.
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ومرتبطة على أوسع نطاق ممكن من
الظروف.

150

ألنها لم تعرف بعد بشكل واضح،
فإن الطريقة المحددة التي تنطبق
بها بشكل فردي أو جماعي على
الحالة الجديدة سوف تعتمد
بالضرورة على عدد من العوامل
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.

151

وسوف يمارس أي كيان تابع لـ
 ICANNممن 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
الضرورة.

152

كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية
يقصد منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن
من الظروف .وتعكس االلتزامات الميثاق
األساسي لهيئة  ICANNمع مجتمع
اإلنترنت العالمي ،ويتمثل الغرض منها في
تطبيقها على نحو متسق وشامل على أنشطة
.ICANN
وألنها ليست تقادميه بشكل ضيق ،فإن
الطريقة المعينة النطباقها ،بشكل فردي أو
جماعي ،على كل موقف جديد ،سوف تعتمد
بالضرورةقد تعتمد على العديد من العوامل
التي ال يمكن توقعها أو احتسابها .وألنها
بيانات مبدأ وليست ممارسة ،فقد تظهر
مواقف حيث يكون الوالء التام لجميع القيم
الجوهرية بشكل متزامن أمرا غير ممكنا.

154

وسوف يمارس أي كيان تابع لـ ICANN
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
الضرورة .في أي موقف يجب فيه تسوية
أحد القيم الجوهرية مع أخرى ،ربما تكون
تلك القيمة قيمة جوهرية منافسة ،يجب أن
يحقق التوازن مصلحة عامة مستهدفة مهمة
في إطار مهمة  ICANNالمحددة من خالل
عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى
إلى أعلى.

153

155

كما أن هذه االلتزامات والقيم الجوهرية
يقصد منها التطبيق في أوسع نطاق ممكن
من الظروف .وتعكس االلتزامات الميثاق
األساسي لهيئة  ICANNمع مجتمع
اإلنترنت العالمي ،ويتمثل الغرض منها في
تطبيقها على نحو متسق وشامل على أنشطة
.ICANN

156

والطريقة المعينة التي تنطبق بها القيم
الجوهرية ،بشكل فردي أو جماعي ،على
كل موقف جديد ،يجوز أن تعتمد على العديد
من العوامل التي ال يمكن توقعها أو
احتسابها بالكامل .وقد تنشأ المواقف بحيث
يكون الوالء األمثل لجميع القيم الجوهرية
بشكل متزامن أمر غير ممكن.

157

في أي موقف يجب فيه تسوية أحد القيم
الجوهرية مع أخرى ،ربما تكون تلك القيمة
قيمة جوهرية منافسة ،يجب أن يحقق
التوازن مصلحة عامة مستهدفة مهمة في
إطار مهمة  ICANNالمحددة من خالل
عملية أصحاب المصلحة المتعددين من أدنى
إلى أعلى.

 .5اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية


اختبار إجهاد رقم  :17االستجابة لمشورة رسمية من اللجان االستشارية (مثل اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار)



اختبار إجهاد رقم ( :23التنفيذ /العقود)
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 .6كيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف CWG؟


ال يوجد

 .7كيف يعالج هذا معايير NTIA؟
158

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.


159

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت.


160

ال يوجد

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.


162

يعد إنشاء "اللوائح الداخلية األساسية" التي توفر أشكال إضافية من الحماية لهيئة  ICANNأمرا بالغ األهمية الستقرار المنظمة
واستمرارية التشغيل.

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات .IANA


161

ال يمكن تعديل ضمان آليات مساءلة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين بدون تمكين موافقة المجتمع.

ال يوجد

لن تقبل  NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAبحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات.


ال يوجد

 .8مادة إضافية
163

164

مقارنة وثيقة البند  Specificaiton 4التفاقية اعتماد أمين السجل ( )2013مقابل وثيقة البند
 Specificaiton 1التفاقية السجل (برامج  gTLDالجديدة)
(يبين النص الظاهر باللون األحمر تغييرات بين االتفاقيتين)
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وثيقة البند  Specificaiton 4التفاقية اعتماد أمين
السجل ()2013

وثيقة البند  Specificaiton 1التفاقية السجل
(برامج  gTLDالجديدة)

سياسات الموافقة باإلجماع.

سياسات الموافقة باإلجماع.

" .1.1سياسات الموافقة باإلجماع" هي تلك السياسات التي
وضعت ( )1عمال باإلجراءات المنصوص عليها في
لوائح  ICANNالداخلية واإلجراءات القانونية
الواجبة ،و( )2تغطي تلك المواضيع المدرجة في القسم
 1.2من هذه الوثيقة .يمكن أن تتم مراجعة عملية
وضع سياسة اإلجماع واإلجراء المنصوص عليه في
لوائح  ICANNالداخلية من حين آلخر ،وفقا للعملية
المنصوص عليها بهذا الشأن.

" .1.1سياسات الموافقة باإلجماع" هي تلك السياسات التي
وضعت ( )1عمال باإلجراءات المنصوص عليها في
لوائح  ICANNالداخلية واإلجراءات القانونية
الواجبة ،و ( )2تغطي تلك المواضيع المدرجة في
القسم  1.2من هذه المواصفة .يجوز مراجعة عملية
تطوير سياسة اإلجماع واإلجراء المنصوص عليه في
لوائح  ICANNمن حين آلخر ،وفقا للعملية
المنصوص عليها بهذا الشأن.

 .1.2يجب أن تصمم سياسات الموافقة باإلجماع واإلجراءات
التي يتم إعدادها للحصول على  -إلى أقصى حد ممكن
 توافق في اآلراء من أصحاب المصلحة علىاإلنترنت ،بما في ذلك أمناء السجل .يجب أن تنتمي
سياسات الموافقة باإلجماع إلى نطاق أو أكثر مما يلي:

 .1.2يتم إعداد سياسات الموافقة باإلجماع واإلجراءات التي
يتم تطويرها وفقا لذلك ،لتحقيق إجماع من أصحاب
المصلحة على اإلنترنت ،إلى أقصى حد ممكن ،بما في
ذلك مشغلي  .gTLDيجب أن ترتبط سياسات الموافقة
باإلجماع بنطاق أو أكثر مما يلي:

 .1.2.1القضايا التي قرار موحد أو منسق ضروري
من أجل تسهيل التشغيل البيني ،واألمن و/أو
استقرار شبكة اإلنترنت ،خدمات أمين السجل،
أو خدمات السجل ،أو نظام اسم النطاق
)"("DNS؛
 .1.2.2المواصفات الوظيفية واألداء لتقديم خدمات
أمين السجل (والسجل)؛

 1.2.1المشاكل التي يعد القرار المنتظم أو المنسق
ضروريا فيها بشكل معقول؛ لتسهيل إمكانية
تشغيل و/أو أمان و/أو استقرار اإلنترنت أو
نظام أسماء النطاقات )"("DNS؛
 1.2.2المواصفات الوظيفية واألداء لتقديم خدمات
مشغل السجل؛
 1.2.3أمان واستقرار قاعدة بيانات السجل لنطاق
TLD؛

 .2.3سياسات أمين السجل الالزمة بشكل معقول لتنفيذ
سياسات الموافقة باإلجماع المتعلقة بسجل
gTLD؛
 .1.2.4تسوية المنازعات المتعلقة بتسجيل أسماء
النطاقات (في مقابل استخدام أسماء نطاق مثل
هذه ،ولكن بما في ذلك الحاالت التي يتعين
على تلك السياسات أن تضع في اعتبارها
استخدام أسماء النطاق)؛ أو
 .1.2.5القيود المفروضة على الملكية المتبادلة من
مشغلي السجل وأمناء السجل أو الموزعين
واللوائح والقيود فيما يتعلق بعمليات التسجيل
وأمين السجل واستخدام بيانات التسجيل وأمين
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 1.2.4سياسات السجل الضرورية بشكل معقول لتنفيذ
سياسات الموافقة باإلجماع المتعلقة بعمليات
تشغيل السجل أو أمناء السجل؛
 1.2.5حل النزاعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات
(فيما يتعارض مع استخدام أسماء النطاقات
هذه) أو

 1.2.6القيود المفروضة على الملكية المشتركة
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.
 .1.3وتشمل هذه الفئات من المسائل المشار إليها في القسم
 ،1.2سبيل المثال ال الحصر:

وجود مشغل السجل وأمين السجل أو موزع
ألمين السجل.
 .1.3وتشمل هذه الفئات من المسائل المشار إليها في القسم
 1.2من هذه المواصفة؛ على سبيل المثال ال الحصر:

 .1.3.1مبادئ تخصيص األسماء المسجلة في TLD
(مثل :أولوية التسجيل لمن يبادر بالحجز،
التجديد المالئم ،منح فترة تعليق بعد انتهاء
الصالحية)؛

 1.3.1مبادئ تخصيص األسماء المسجلة في TLD
(مثل :أولوية التسجيل لمن يبادر بالحجز،
التجديد المالئم ،منح فترة تعليق بعد انتهاء
الصالحية)؛

 .1.3.2حظر المسجلين وأمناء السجل من تخزين
أسماء النطاقات بكميات كبيرة أو المضاربة
فيها؛

 1.3.2وحظر مزودي االمتداد والمسجلين من تخزين
أسماء النطاقات بكميات كبيرة أو المضاربة
فيها؛

 .1.3.3حجز األسماء المسجلة في  ،TLDالتي قد
تكون غير مسجلة من األصل ،أو التي ال يتم
تجديدها ألسباب تتعلق مباشرة بأحد ما يلي:
( )1منع إرباك المستخدمين أو تضليلهم ،أو
( )2الملكية الفكرية ،أو ( )3اإلدارة الفنية
لنظام أسماء النطاقات  DNSأو اإلنترنت
(مثل ،وضع تحفظ على األسماء من التسجيل).

 1.3.3وحجز األسماء المسجلة في  ،TLDالتي قد
تكون غير مسجلة من األصل ،أو التي ال يتم
تجديدها ألسباب تتعلق مباشرة بأحد ما يلي:
( )1منع إرباك المستخدمين أو تضليلهم ،أو
( )2الملكية الفكرية ،أو ( )3اإلدارة الفنية
لنظام أسماء النطاقات  DNSأو اإلنترنت
(مثل ،وضع تحفظ على األسماء من التسجيل)

 .1.3.4المحافظة على المعلومات دقيقة ومحدثة بشأن
األسماء المسجلة وخوادم األسماء والحصول
عليها؛

 1.3.4المحافظة على المعلومات دقيقة ومحدثة بشأن
تسجيالت اسم النطاق والحصول عليها؛

 .1.3.5القيام بإجراءات لمنع عرقلة عمليات تسجيل
أسماء النطاقات التي ترجع لتعليق أو إنهاء
عمليات التشغيل بواسطة مشغل سجل أو أمين
سجل؛ بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بتوزيع
المسؤولية بين أمناء السجل المستمرين في
األسماء المسجلة التي ترعاها  TLDعن
طريق اعتماد فقدان أمين السجل.

 1.3.5القيام بإجراءات لمنع عرقلة عمليات تسجيل
أسماء النطاقات التي ترجع لتعليق أو إنهاء
عمليات التشغيل بواسطة مشغل سجل أو أمين
سجل؛ بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بتعيين
المسؤولية عن تشغيل أسماء نطاقات مسجلة في
 TLDالذي تأثر بهذا التعليق أو اإلنهاء.

 .1.3.6نقل بيانات التسجيل فور تغيير في أمين
السجل الذي يرعى اسم مسجل أو أكثر.
 .1.4إضافة إلى قيود أخرى خاصة بسياسة الموافقة
باإلجماع ،يجب على سياسة الموافقة باإلجماع أال:
 .1.4.1تصف أو تحدد أسعار الخدمات أمين السجل؛

 .1.4.2تعدل القيود المفروضة على السياسات المؤقتة
(المحددة أدناه) أو سياسات الموافقة باإلجماع؛
 .1.4.3تعدل األحكام الواردة في اتفاقية اعتماد أمين
السجل فيما يتعلق بشروط أو أحكام لتجديد أو
إنهاء أو تعديل اتفاقية اعتماد أمين السجل أو
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 .1.4إضافة إلى قيود أخرى خاصة بسياسات الموافقة
باإلجماع ،يجب على سياسات الموافقة باإلجماع أال:
 1.4.1تضع سعرا لخدمات السجل ،أو تضع حدودا
له؛
 1.4.2تعمل على تعديل بنود أو شروط تجديد أو إنهاء
اتفاقية السجل ،أو؛
 1.4.3تعمل على تعديل القيود المفروضة على
السياسات المؤقتة (المحددة أدناه) أو سياسات
الموافقة باإلجماع؛
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الرسوم التي يدفعها أمين السجل إلى
ICANN؛
 .1.4.4تعدل التزامات  ICANNلئال تنطبق المعايير
والسياسات واإلجراءات والممارسات بشكل
غير مبرر أو دون مساواة ولن تختص أي
مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معين
وواضح وتمارس مسؤولياتها بطريقة صريحة
وشفافة.

 19فبراير 2016

 1.4.4تعمل على تعديل الشروط المتعلقة بالرسوم
التي يدفعها مشغل السجل لصالح ،ICANN
والمبينة في اتفاقية السجل أو

 1.4.5تعمل على تعديل التزامات  ICANNلضمان
المعاملة العادلة لمشغلي السجالت والتصرف
بطريقة صريحة وشفافة.
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اﻟﻣﻠﺣق  - 06اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  6إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ھﯾﺋﺔ
اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ  ICANNﻋﻠﻰ
اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟﯾًﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔذ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ
 .1ﺧﻼﺻﺔ
01

02

03

04

05
06

07

ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺿوع وﺿﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف ﻣن طرف ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.CCWG
اﺑﺗﻐت ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGاﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟـ  ICANNﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻣوﺿﻊ ﺗﺳﺎؤل ﻋﻧد
إﻧﮭﺎء ﻋﻘد وظﺎﺋف  IANAﺑﯾن  ICANNو .NTIAوﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أﻧﮫ ﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾ ٌر ﻛﺑﯾ ٌر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNاﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧد إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGإﻟﻰ أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺟب أن ﯾدرج ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ
 ICANNﺑُﻐﯾﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  NTIAﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻹﻧﺗرﻧت.
ﻣﺳودة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ھذه ،ﺳﺗﻌﯾد اﻟﺗﺄﻛﯾد ،ﺿﻣن ﻧطﺎﻗﮭﺎ وﻣﮭﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣرﻛزﯾن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNاﻟﻣوﺟودة ﻣﺳﺑﻘﺎ،
وﺳﺗوﺿﺢ اﻟﺗزام  ICANNﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
ﺗﮭدف اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣﺳودة  ،2إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﮭﺎم أو "زﺣف اﻟﻣﮭﺎم" ،وﺑﻣوﺟب ﻣﺳودة اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ،ﺗﻠﺗزم  ICANNﺑﺎﺣﺗراﻣﮭﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟﯾًﺎ" ،ﺿﻣن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ".
اﻟﻣﺳودة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻻ ﺗﻔرض أيﱠ واﺟب ﻟﻺﻧﻔﺎذ ﻣن طرف  ،ICANNوﻻ أيﱠ اﻟﺗزام ﻟـ  ICANNﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻼﺋﺣﺔ.
ﯾوﺿﺢ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺗرح أن ﺗﺣدﯾﺎت  IRPﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم وﺿﻊ إطﺎر ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
) (FOI-HRواﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻛﺟزء ﻣن أﻧﺷطﺔ ﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل  .2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﮭﻲ ﺗوﺿﺢ أن ) (FOI-HRﺳوف ﺗﺗطﻠب ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ) 1ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗﻔق ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗوﺻﯾﺎت ﺳﯾر اﻟﻌﻣل .(2
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟﻘد ﺣددت ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGاﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،2ﻣن أﺟل اﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﺎم ﻻﻟﺗزام ICANN
ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

 .2ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ CCWG

 19ﻓﺑراﯾر 2016
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•

إدراج ﻻﺋﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،1أھداﻓُﮭﺎ:
"ﺿﻣن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺗﻠﺗزم  ICANNﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟ ًﯾﺎ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ.
أي إﻟزام إﺿﺎﻓﻲ ﻟـ ICANNﻟﻠرد أو اﻟﻧظر ﻓﻲ أي ﺷﻛوى أو طﻠب أو ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻹﻧﻔﺎذ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن
ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻧﺷﺊ ﱠ
ﻗﺑل  .ICANNﻟن ﯾدﺧل ﺣﻛم ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ) (1ﯾﺗم وﺿﻊ إطﺎر ﻋﻣل اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ) (FOI-HRﻣن ﻗﺑل
-CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻛﺗوﺻﯾﺔ إﺟﻣﺎع ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ) 2ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ( و) (2اﻋﺗﻣﺎد  FOI-HRﻣن ﻗﺑل
ﻣﺟﻠس  ICANNﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﺗزم ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل ".1
o

•

ﻣﻼﺣظﺔ :ﺳﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳودة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺗرح ھذه ﺑواﺳطﺔ ﻛل ﻣن ﻣﺣﺎﻣﻲ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟدى
 ICANNﺛم ﺗﻘدﯾﻣﮫ إﻟﻰ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻗﺑل ﺗﻘدﯾم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ.

إدراج ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل :2
o

وﺿﻊ  FOI-HRﻟﻠواﺋﺢ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

o

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﯾﺎ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ICANN
اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻧﻔﯾذھﺎ.
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷطر  -إن وﺟدت  -اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ICANN
ﻟﻠﺗطوﯾر أو اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺗﺟﺎه ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ُﺗﻧﺎﻗش و ُﺗﺻﺎغ ﺑﮭﺎ أطر اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة ھذه ،ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺑروﺗوﻛوﻻت ICANN
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﺿﻣﺎن إﺷراك واﺳﻊ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،إن وُ ﺟد ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  ICANNﻟﻠﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ).(GAC

o
o
o
o
o

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ،ICANNﻓﻲ ﺣﺎل وﺟوده.
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﯾف ﺳﯾﺗﻔﺎﻋل ﺗﻔﺳﯾر وﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

 .3ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت
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وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣول إدراج ﻻﺋﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،اﺑﺗﻐت ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGﺗﺣﻠﯾﻼً ﻣن ﻣﺳﺗﺷﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟـ  ICANNﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻣوﺿﻊ ﺗﺳﺎؤل ﻋﻧد إﻧﮭﺎء ﻋﻘد وظﺎﺋف  IANAﺑﯾن  ICANNو.NTIA
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
•

ﻟﻠدول اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻘط ،اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

•

وﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾ ٌر ﻛﺑﯾ ٌر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧد إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد.

1

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGإﻟﻰ أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺟب أن ﯾدرج ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNﺑُﻐﯾﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 NTIAﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻹﻧﺗرﻧت .وﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﺣرﯾﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،أﻛدت ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGأن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗزام ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﮭﻣﺔ أو
ﻧطﺎق  .ICANNوﻓﻲ ﺣﯾن أن ھﻧﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن  ICANNﯾﺟب أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣدود ،ﻓﺈن
أي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،ﺧﺎر ٌج ﻛﻠﯾﺎ ﻋن اﻟﻧطﺎق.

 1اﻧظر ﻣذﻛرة  29ﯾوﻟﯾو  2015ھﻧﺎ:
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Memo_%20%20%20ICANN%20%20Human%20Rights%20
 .Obligations.pdf?version=1&modificationDate=1438504619000&api=v2وﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ
.https://community.icann.org/x/OiQnAw
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ﺗرﻓض ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGأي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺗﻔراد أي ﺣق ﻣﻌﯾن ﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن )ﻣﺛل"ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر" ﻣﺛﻼ( ﻓﻲ اﻟﻣﺳودة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ذﻛر أو ﺗﻧﻔﯾذ أو اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺷﻛل اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ،ﻓﮭﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ.
ﺗﺄﺧذ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻌﺎم ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﺔ
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ وﺟود اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻗﻠﯾﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﻓﻲ ﻣﺟﻠس .ICANN
ﺷﺎرﻛت -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺎوﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣوار ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻛﺎﻟﻣﺎت
ﻋﺎﻣﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻧﺎﻗش اﻟﻔرﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟـ ICANNواﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟدى  ICANNﺑﺷﺄن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت  IRPاﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣزاﻋم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﯾﮭﺎ ذﻟك ﺑدون وﺟود إطﺎر ﻋﻣل ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ.
وﺿﻌت ﻣﺟﻣوﻋﺔ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻧص ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺷﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﮭﺎ ﻋﺎﻟﺟت ھذه اﻟﻣﺧﺎوف.
ذﻛر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ھذا اﻟﻧص اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺧﺎوف ﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾﻘدم أي أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺣددة ﻋن ﻗﻠﻘﮫ ﺑﺷﺄن اﻟﻌواﻗب ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻودة
اﻟﻣزﻋوﻣﺔ.
اﺳﺗﺟﺎب اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻧص ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ ،واﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣوﻗف وﺳط ،وﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﺿﻣن اﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟـ ،ICANNواﻟذي ﻗﺑﻠﺗﮫ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ.
ﻣﺳودة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ھذه ،ﺳﺗﻌﯾد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،وﺗوﺿﺢ اﻟﺗزام ICANN
ﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
ﺗﮭدف اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣﺳودة  ،2إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﮭﺎم أو "زﺣف اﻟﻣﮭﺎم" ،وﺑﻣوﺟب ﻣﺳودة اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ،ﺗﻠﺗزم  ICANNﺑﺎﺣﺗراﻣﮭﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟﯾًﺎ" ،ﺿﻣن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ".
اﻟﻣﺳودة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻻ ﺗﻔرض أيﱠ واﺟب ﻟﻺﻧﻔﺎذ ﻣن طرف  ،ICANNوﻻ أيﱠ اﻟﺗزام ﻟـ  ICANNﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻼﺋﺣﺔ.
ﯾوﺿﺢ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺗرح أن ﺗﺣدﯾﺎت  IRPﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم وﺿﻊ إطﺎر ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
) (FOI-HRواﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻛﺟزء ﻣن أﻧﺷطﺔ ﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل  .2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﮭﻲ ﺗوﺿﺢ أن ) (FOI-HRﺳوف ﺗﺗطﻠب ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ) 1ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗﻔق ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗوﺻﯾﺎت ﺳﯾر اﻟﻌﻣل .(2
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺣددت ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGاﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،2واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ُﺗ َﻔﻌﱢل ﺑﺷﻛل ﺗﺎم اﻟﺗزام
 ICANNﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗطوﯾر إطﺎر ﻋﻣل ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر .FOI-HR

21

ﻣﺳودة ﻻﺋﺣﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

22

وردا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻘﺗرح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﯾﻘدم -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﮭﺎ:

23
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"ﺿﻣن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺗﻠﺗزم  ICANNﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟﯾًﺎ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ .ھذا
اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻧﺷﺊ أيﱠ إﻟزام إﺿﺎﻓﻲ ﻟـ ICANNﻟﻠرد أو اﻟﻧظر ﻓﻲ أي ﺷﻛوى أو طﻠب أو ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻹﻧﻔﺎذ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻗﺑل
 .ICANNﻟن ﯾدﺧل ﺣﻛم ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ) (1ﯾﺗم وﺿﻊ إطﺎر ﻋﻣل اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ) (FOI-HRﻣن ﻗﺑل
-CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻛﺗوﺻﯾﺔ إﺟﻣﺎع ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ) 2ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ( و) (2اﻋﺗﻣﺎد  FOI-HRﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس
 ICANNﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﺗزم ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل ".1

ﺗﻔﻌﯾل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
وﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺔ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،2ﺗﺗطﻠب ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGأن ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻻﺋﺣﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .1ﻟن ﺗدﺧل ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺟزء ﻣن ﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل  1ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد .FOI-HR
ﻟﻘد ﺣددت ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGاﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ أوﺻت ﺑﺈدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،2ﻣن أﺟل اﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﺎم ﻻﻟﺗزام ICANN
ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن .ﯾرﻛز ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺗد ﻣن أﺟﻠﮫ اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗطوﯾر اﻟﺣﻠول
واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻛﺎﻣل ،اﻣﺗدادا ﯾﺗﺟﺎوز اﻧﺗﻘﺎل إﺷراف .IANA
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27

28

اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2ھﻲ:
•

وﺿﻊ  FOI-HRﻟﻠواﺋﺢ.

•

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﯾﺎ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ  ICANNاﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ
ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

•

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷطر  -إن وﺟدت  -اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ICANN
ﻟﻠﺗطوﯾر أو اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺗﺟﺎه ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

•

اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ُﺗﻧﺎﻗش و ُﺗﺻﺎغ ﺑﮭﺎ أطر اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة ھذه ،ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺑروﺗوﻛوﻻت  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،
ﻟﺿﻣﺎن إﺷراك واﺳﻊ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.

•

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،إن وُ ﺟد ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  ICANNﻟﻠﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .GAC

•

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﻛﯾف ﺳﺗؤﺛر ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ،إن وﺟدت ،ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ICANNﺑﻣﺟرد وﺿﻊ ) (FOI-HRﻣن ﻗﺑل
-CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻛﺗوﺻﯾﺔ إﺟﻣﺎع ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ) 2ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ( واﻋﺗﻣﺎد  FOI-HRﻣن ﻗﺑل
ﻣﺟﻠس  ICANNﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﺗزم ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .1

•

اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﯾف ﺳﯾﺗﻔﺎﻋل ﺗﻔﺳﯾر وﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

 .4اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن 'اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل '1
•

ﺗﺄﺧذ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻌﺎم ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﺔ
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ وﺟود اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻗﻠﯾﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﻓﻲ ﻣﺟﻠس .ICANN

•

ﺷﺎرﻛت -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺎوﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣوار ﻓﻲ ﺛﻼث
ﻣﻛﺎﻟﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻧﺎﻗش اﻟﻔرﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟـ ICANNواﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎوف
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اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟدى  ICANNﺑﺷﺄن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت  IRPاﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣزاﻋم
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﯾﮭﺎ ذﻟك ﺑدون وﺟود إطﺎر ﻋﻣل ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ.
•

وﺿﻌت ﻣﺟﻣوﻋﺔ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻧص ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺷﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﮭﺎ ﻋﺎﻟﺟت ھذه
اﻟﻣﺧﺎوف .ذﻛر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ھذا اﻟﻧص اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺧﺎوف ﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾﻘدم أي أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺣددة ﻋن ﻗﻠﻘﮫ ﺑﺷﺄن اﻟﻌواﻗب ﻏﯾر
اﻟﻣﻘﺻودة اﻟﻣزﻋوﻣﺔ.

•

اﺳﺗﺟﺎب ﻣﺟﻠس  ICANNﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻧص ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ ،واﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣوﻗف وﺳط ،وﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن ﺿﻣن اﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟـ ،ICANNواﻟذي ﻗﺑﻠﺗﮫ -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ.

 .5اﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺟﮭﺎد ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﮭذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ
•

ﻻ ﯾوﺟد

 .6ﻛﯾف ﯾﺳﺗﺟﯾب ھذا ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺷراف CWG؟
•

ﻻ ﯾوﺟد

 .7ﻛﯾف ﯾﻌﺎﻟﺞ ھذا ﻣﻌﺎﯾﯾر NTIA؟
29

دﻋم وﺗﻌزﯾز ﻧﻣوذج أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددة.
•

30

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن واﺳﺗﻘرار وﻣروﻧﺔ ﻧظﺎم  DNSاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت.
•

31

ٌ
ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن .إن ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺳﯾﻌﺎﻟﺞ ﺟزﺋﯾﺎ ھذه اﻟﺗوﻗﻌﺎت.
اﻟﻌﻣﻼء وﺷرﻛﺎء ﺧدﻣﺎت  IANAاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ﻟدﯾﮭم

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻹﻧﺗرﻧت.
•

33

ﻻ ﯾوﺟد

ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ﻟﺧدﻣﺎت .IANA
•

32

ﻻ ﯾوﺟد

اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  6ﻟﮭﺎ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ھذا اﻟطﻠب

ﻟن ﺗﻘﺑل  NTIAأي ﻣﻘﺗرح ﯾﺑدل دور  NTIAﺑﺣل ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت.
•
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اﻟﻣﻠﺣق  – 07اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :7ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء
اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ )(ICANN
 .1ﻣﻠﺧص
01

02

03

04

ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) (IRPﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﺟﺎوز  ICANNﻧطﺎق اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﮭﺎ وأﻧﮭﺎ ﺗﺗﺻرف وﻓق
ﻛﻼً ﻣن ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ  ICANNاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو ﻟﻔﺣص دﻗﯾق وإﺻﻼح ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  .ICANNوﻗد دﻋت اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت  ICANNﻟﻌﻘد ﻣﻌﯾﺎر ﺳﻠوك ﻣوﺿوﻋﻲ وﻟﯾس ﻣﺟرد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﺟراء ﻗد ﺗم اﺗﺧﺎذه
ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ أم ﻻ.
ﻟذﻟك اﻗﺗرﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻋدة ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﻟﺿﻣﺎن ﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ:
•

ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ )ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﻧظور اﻻﺳﺗﻣراري ﻋﻠﻰ ﺣ ٍد ﺳواء(.

•

ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺳﻘﺔ وﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻛون ﻗدوة ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأﯾﺿًﺎ اﻵﺗﻲ ﺑﺧﺻوص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ:
•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ  ICANNأو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم ﺗﺗﺻرف(
ً
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة
ﻟﻣﺷورة/ﻣداﺧﻼت ﻣن أي ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ ) (SOأو ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ).((AC

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ) (IANAﺑﺧﺻوص ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل أو
ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم ﺗﺗﺻرف( ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻋﻘدھﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNوﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺷراف
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ .IANA

•

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

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ دﻋﺎوى أن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ) (DIDPﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ .وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،ﺳﺗﺗﺣﻣل  ICANNاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن.

•

اﻟﺧﺿوع ﻟﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻔوﯾض/إﻋﺎدة ﺗﻔوﯾض ﻧطﺎﻗﺎت
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣوز اﻟدول وﻣوارد اﻟﺗرﻗﯾم واﻟﺑروﺗوﻛوﻻت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر.

 .2ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ ICANN
•

ﯾﺷﻣل ﺗﻌدﯾل اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺑﺧﺻوص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
o

 19ﻓﺑراﯾر 2016

ﺳﻣﺎع و ﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ  ICANNأو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم
ﺗﺗﺻرف( ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻟﻣﺷورة/ﻣداﺧﻼت ﻣن أي ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ(
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o

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل أو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو
ﻟم ﺗﺗﺻرف( ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻋﻘدھﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNوﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣل
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ .IANA

o
o

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ دﻋﺎوى أن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء ﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ دﻋﺎوى أن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ) (DIDPﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس أو
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

o
•

وﺟود ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ/ﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ داﺋﻣﺔ :ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدى ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ/ﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﮭﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ
واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن أﻓراد و/أو ﺟﮭﺎت و/أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﺄﺛر ﺑﺻورة ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟراء  ICANNأو
اﻹﻏﻔﺎل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ و/أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،واﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻧظم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ/ﺗﺳوﯾﺔ
 oﺗﺷﻛﯾل اﻟﮭﯾﺋﺔ واﻟﺧﺑراء :ﺧﺑرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة،
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت/اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت ،ﺿرورﯾﺔ.
o

اﻟﺗﻧوع :ﺳﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣن ﯾطﻠﺑﮭﺎ ،ﻋﻧد اﻟﻠزوم .وﺳﺗﺗﺧذ ﺟﮭو ًدا
ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي واﻟﻧوﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻊ ﺳﻘف طﻣوح ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺿرﯾن ﻣن أي ﻣﻧطﻘﺔ واﺣدة )ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾق اﻟداﺋم ﻛﻛل(.

o

ﺣﺟم اﻟﮭﯾﺋﺔ:


اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟداﺋﻣﺔ :اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ھو ﺳﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء.



ھﯾﺋﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار :ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء.

o

اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ :ﯾﺟب أن ﯾﻛون أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ  ،ICANNﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN

o

اﻻﺳﺗدﻋﺎء :ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺧﻣس ) (5ﺳﻧوات ﺑدون أي اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺳوى ﻟﺳﺑب ﻣﺣدد )اﻟﻔﺳﺎد وإﺳﺎءة
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻب ﻷﻏراض ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك( .ﺳﯾﺗم إﻋداد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  IRPاﻟﻔرﻋﯾﺔ.

•

اﺳﺗﮭﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ :ﯾﻣﻛن ﻷي طرف ﻣﺗﺿرر ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾدﻋﻲ ﻓﯾﮭﺎ
وﺟود إﺟراء أو إﻏﻔﺎل ﻣﺣدد ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس  ICANNو/أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ﻗد
ﯾطﻠق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

اﻟداﺋﻣﺔ :أي ﺷﺧص /ﻣﺟﻣوﻋﺔ  /ﺟﮭﺔ "ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺎدﯾًﺎ" ﺑﺈﺟراء أو إﻏﻔﺎل ﻣن  ICANNﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس ICANN
ﺑﺷﻛل
و/أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﯾﺣق ﻟﮭﺎ رﻓﻊ ﺷﻛوى ﺑﻣوﺟب  IRPوطﻠب ﺗﻌوﯾض .وﯾُﻌد ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻗرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن
ٍ
ﻛﺎﻣل أﻣرً ا ﻛﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﺎدي.

•

ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ :ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن اﻟﺣق ﻓﻲ
ً
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن إﻟﻰ ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،ﺳﺗﺗﺣﻣل  ICANNاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺗﻘدﯾم ﺣﺟﺞ
ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن.

•

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔُ :ﺗﻘرﱢر ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ،اﻟﻘﺿﯾﺔ )اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ( اﻟﻣﻘدﱠﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗﻔﺳﯾرھﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﺑﻧود ﺗﺄﺳﯾس  ICANNوﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ وﻗرارات ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

•

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟوﺻول واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ :ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺄن ﺗﺗﺣﻣل  ICANNاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ
وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻧظﺎم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رواﺗب أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ( ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل ﻛل طرف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
ﺣﺎل ﻛﺎنَ اﻟطﻌنُ أو اﻟدﻓﺎ ُع ﺗﻌﺳﻔﯾًﺎ أو ﻏﯾرَ ﺟدي .ﯾﺟب أن ﺗﺳﻌﻰ ICANN
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻐرﱢ م اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺳر ﺑدﻓﻊ/ﺗﺣوﯾل رﺳوم ﻓﻲ ِ
ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟوﺻول ،ﻣﺛﻼ ،ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺷﻛﺎوى ﻏﯾر اﻟﮭﺎدﻓﺔ واﻟﺷﻛﺎوى اﻷﺧرى اﻟذﯾن ﻗد ﯾﺗم
اﺳﺗﺛﻧﺎؤھم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى.
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•

اﻟﺗﻧﻔﯾذ :ﺗﻘﺗرح ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGأن ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد  IRPﺑﻌد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻠواﺋﺢ أﺳﺎﺳﯾﺔ .ﺳوف ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺑﺎﻟﺿرورة،
ﻋﻣﻼً إﺿﺎﻓﯾًﺎ ﻣﻔﺻﻼً .ﺳﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﻣﺛل اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ( ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻣن
ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن واﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺄﻛﯾد( ،واﻟﺗﻲ أﻗرھﺎ اﻟﻣﺟﻠس ،وھذه
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺟﺑﮭﺎ ﺑدون ﺳﺑب .ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ وﺿﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣن
ﺧﻼل ﻣﺟﻠس رؤﺳﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾث ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧﺑرات ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ،إذا ﻟزم اﻷﻣر .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﻣل وظﺎﺋف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺷود ،ﺗﻘﺗرح
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNإﺧﺿﺎع ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل دوري.

•

اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ :ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن ﻣﺧﺎوف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ  ICANNﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت/اﻟوﺛﺎﺋق وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎُ .ﺗﻌد ﺣرﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧﺻرً ا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ،ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز
ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .2
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ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ  ICANNاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو ﻟﻔﺣص دﻗﯾق وإﺻﻼح ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  .ICANNوﻗد دﻋت اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت  ICANNﻟﻌﻘد ﻣﻌﯾﺎر ﺳﻠوك ﻣوﺿوﻋﻲ وﻟﯾس ﻣﺟرد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﺟراء ﻗد ﺗم اﺗﺧﺎذه
ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ أم ﻻ .ﻛﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﻣﻌﻠﻘون إﻟﻰ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑدل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ،وﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻛون ھذه
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:
•

ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ )ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﻧظور اﻻﺳﺗﻣراري ﻋﻠﻰ ﺣ ٍد ﺳواء(.

•

ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺳﻘﺔ وﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻛون ﻗدوة ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

ھدف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﺟﺎوز  ICANNﻧطﺎق اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﮭﺎ وأﻧﮭﺎ ﺗﺗﺻرف وﻓق ﻛﻼً ﻣن
ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .وﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗواﻓُر اﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ:
•

ُﺗﻣ ﱢﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﻓراد/اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﻊ "ﺗﺳﻠل اﻟﻣﮭﻣﺔ" وﺗراﻋﻲ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﻠواﺋﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺧﺑﯾرة وﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ وذات ﻣﻐزى ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذھﺎ  ICANNأو اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺧذھﺎ.

•

ﺿﻣﺎن أن  ICANNﻣﺳﺋوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﻓراد/اﻟﺟﮭﺎت ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات أو ﻋدﻣﮫ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ
ﺗﺧﺎﻟف ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

اﻟﺣد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋدا ،ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹرﺷﺎد وإﺧطﺎر ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNواﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮫ واﻟﻣﻧظﻣﺎت
اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل أو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم
ﺗﺗﺻرف( ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻋﻘدھﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNوﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ .IANA

08

دور ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

09

ﯾﺗﻣﺛل دور ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ  ICANNأو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم ﺗﺗﺻرف(
ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻟﻣﺷورة/ﻣداﺧﻼت ﻣن أي ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ(

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن دﻋﺎوى أن ﻣوظﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل أو ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗد ﺗﺻرﻓت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة )أو ﻟم
ﺗﺗﺻرف( ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﮭك ﻋﻘدھﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNوﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ .IANA
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o

وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺳﺗﺑرم ﻣﻧظﻣﺔ  ICANNﻋﻘ ًدا ﻣﻊ ھﯾﺋﺔ  ،PTIﺗﻣﻧﺢ
ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﺷ ّﻐل وظﺎﺋف  IANAأﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ،
وﺗﺣدﯾد اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANNوﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل وﺗﺿﻣﯾن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ
ﺑﺧﺻوص وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ .IANA

o

ﺗﺗطﻠب ﻟواﺋﺢ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣﻘوﻗﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد/ﺑﯾﺎن ﻋﻣل -ICANNﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻻﻧﺗﻘﺎل ،ﻟﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾق ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻋدم ﻣراﻋﺎة  ICANNﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻧﺗﮭﺎ ًﻛﺎ ﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺳﺑﺑًﺎ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن.

o

ﺗﻧص اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﻋﻠﻰ أن ﺷﻛﺎوى ﺧدﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﺑﺧﺻوص
وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ  IANAاﻟﺗﻲ ﻟم ُﺗﺣَ ل ﻋن طرﯾق اﻟوﺳﺎطﺔ ،ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ،
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻛﻠﺗﺎھﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق اﻷول ﻣن اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
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ﻻﺣظ أن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق اﻷول ﻣن اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﺗﯾﺢ أﯾﺿًﺎ ﻟﻌﻣﻼء ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﺷراء "ﻣوارد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﺧرى ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة".
وﯾﺟب أن ُﺗﻌ ﱢدل ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNاﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺳﺟل ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق
اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺗﺎح ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﺷﻛﺎوى ﺧدﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻻﺧﺗﯾﺎري
ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ ﺳﺟﻼت ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم إذا ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو وﺿﻊ آﻟﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت.
ُﺗﻌد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻻت ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺗﻘﯾﯾﻣًﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻟﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺗﮭﺎك ﻣﺎدي
ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأم ﻻ ،ﻋن طرﯾق أي إﺟراء أو
إﻏﻔﺎل ،ﺳواء أدى اﻻﻧﺗﮭﺎك اﻟﻣزﻋوم إﻟﻰ إﺣداث ﺿرر ﻣﺎدي ﺑﺎﻟﺷﻛوى أم ﻻ.

•

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

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ دﻋﺎوى أن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ) (DIDPﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN

•

ﺳﻣﺎع وﺣل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

ﻟﺟﻧﺔ داﺋﻣﺔ
ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدى ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ/ﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﮭﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن
أﻓراد و/أو ﺟﮭﺎت و/أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﺄﺛر ﺑﺻورة ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟراء  ICANNأو اﻹﻏﻔﺎل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ و/أو
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

اﺳﺗﮭﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﯾﻣﻛن ﻷي طرف ﻣﺗﺿرر ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾدﻋﻲ ﻓﯾﮭﺎ وﺟود إﺟراء أو إﻏﻔﺎل ﻣﺣدد ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻌﻘد
ﺗﺄﺳﯾس  ICANNو/أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .وﻗد ﯾطﻠق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘرر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﻣن ﻗﺑل رؤﺳﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟذﯾن دﻋﻣوا اﻟﻣﻘﺗرح .وﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺛل رؤﺳﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟذﯾن أﯾدوا ﻗرار ﺗﻘدﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ "ﻣﺟﻠس رؤﺳﺎء" ﯾﻌﻣل وﻓ ًﻘﺎ ﻻﺗﺟﺎه ﻋﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن اﻟذي ﯾؤﯾد اﻟﻣﻘﺗرح .وﯾﻣﻛن أن
ً
ﻧﺣو ﻣﻌﻘول ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار
ﯾﻌﻣل ﻣﺟﻠس اﻟرؤﺳﺎء ،ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات،
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﺑﺷﺄن اﺗﺧﺎذ أﯾﺔ ﺧطوات وزارﯾﺔ ﻻزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺗﻔوﯾض واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك،
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،إﺷراك اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣذﻛرات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إذا ﻟزم اﻷﻣر.

 19ﻓﺑراﯾر 2016
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15
16

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻋﻼن أن اﻟﻌﻣل/اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻣﺗﺛل أو ﻟم ﯾﻣﺗﺛل ﻣﻊ ﻧظﺎم ﺗﺄﺳﯾس و/أو ﻟواﺋﺢ  .ICANNإﻟﻰ اﻟﺣد
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﻧون ،ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗرارات  IRPﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ .ICANN
•

ﺳﺗﻛون ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف 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
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗم إﻧﺷﺎؤھﺎ.

•

ﯾُﻘﺻَد ﻣن ھذا اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺣق اﻟﻣﺣدود ﻓﻲ اﻟطﻌن وﺗﻘﯾﯾد ﻧوع اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻷﺣد اﻟﻘرارات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺗﺟﻧب أن ﺗﻐﻠب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﮭﺎﻣﮫ اﻟﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ.

•

ﺗﺗم ﻣوازﻧﺔ اﻟﺣق اﻟﻣﺣدود ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻣﺷورة ﻣن
اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،ﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

ﯾراﻋﻲ أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ.

•

ﺳﯾﺗوﻓر ﺗدﺑﯾر ﻣؤﻗت )ﺗﺣﻔظ ﻣﺣﺗﻣل وزﺟري وﺗﻣﮭﯾدي وﻣواﻓق ﻟﻠوﺿﻊ اﻟراھن( ﻣﻘدﻣًﺎ ،ﺧﺎص ﺑﺈﺟراءات ﻣﺟﻠس
اﻹدارة/اﻹدارة/اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌرض ﺷﻛوى ﻛل ﻋﺎﻣل ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
o
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o

17
18

19

20

21
22

أﯾًﺎ ﻛﺎن:


اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺟﺎح ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ.



ﺗﺳﺎؤﻻت ﻣﮭﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ.



ﺗوازن اﻟﺻﻌﺎب ﯾﻣﯾل ﻧﺣو اﻟطرف اﻟذي ﯾطﻠب اﻹﻏﺎﺛﺔ.

اﻷھﻠﯾﺔ
أي ﺷﺧص/ﻣﺟﻣوﻋﺔ/ﺟﮭﺔ "ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺎدﯾًﺎ" ﺑﺈﺟراء أو إﻏﻔﺎل ﻣن  ICANNﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس  ICANNو/أو ﻟواﺋﺣﮭﺎ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﯾﺣق ﻟﮭﺎ رﻓﻊ ﺷﻛوى ﺑﻣوﺟب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وطﻠب ﺗﻌوﯾض.
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺧﻼل ﻋدد أﯾﺎم ﻣﺣدد ) ُﺗﺣدده ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ( ﺑﻌد اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻻﻧﺗﮭﺎك اﻟﻣزﻋوم واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛر
ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭم .وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن رﻓﻊ دﻋوى ﺗﺗﺿﻣن ﺣﻘوﻗﮫ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
وﯾُﻌد ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻗرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﺑﺷﻛ ٍل ﻛﺎﻣل أﻣرً ا ﻛﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﺎدي .وﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿم واﻟﺗدﺧل ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ،ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺧﺑراء واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺎور
ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ

ً
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن إﻟﻰ
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﺟﺞ
ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )راﺟﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :4ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  :ICANNﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد
اﻟﺳﺑﻊ( .ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،ﺗﺗﺣﻣل  ICANNاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻣن أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻗد ﺗوﺻﻲ ﺑرﻓﻊ دﻋوى أو ﺗﻘدﯾم رﺳوم أﺧرى ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﻣﻧﻊ إﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.

23

اﺳﺗﺛﻧﺎءات:

24

اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ )ﻧﺗﺎﺋﺞ( ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ) (PDPﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ

25

26
27

28

ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﺗﻘدم وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻹطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ،ﻻ ﯾﻣﻛن إطﻼق أي ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺗﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ )ﻧﺗﺎﺋﺞ( ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ دون دﻋم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ
ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أو ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ )ﻧﺗﺎﺋﺞ( ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ) (CCWGﻣن ﻗﺑل
أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ داﻋﻣﺔ ،دون دﻋم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
ﺗﻔوﯾض/إﻋﺎدة ﺗﻔوﯾض ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد
ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  15أﺑرﯾل  ،2015وﺿﺢ إﺷراف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن "أي آﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﺗﺿﻌﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻐطﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﻔوﯾض/إﻋﺎدة ﺗﻔوﯾض ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد ﺣﯾث ﯾﺗوﻗﻊ ﺗطوﯾرھﺎ
ﻣن ﻗﺑل ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ".
وﻛﻣﺎ طﻠب اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻔوﯾﺿﺎت ﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣوز
اﻟدول أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﻣﻣﺎ ھو ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ،ﺣﺗﻰ ﯾﺗم وﺿﻊ آﻟﯾﺎت اﺳﺗﺋﻧﺎف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣوز اﻟدول ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق
ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى.
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ﻣوارد اﻟﺗرﻗﯾم
أﺷﺎرت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻧوان أﯾﺿًﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوارد رﻗم اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﺣﯾث إن ھﻧﺎك آﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻛﺟزء ﻣن ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻌﻧوان  ICANN. 1ووﻓ ًﻘﺎ
ﻟﻣﺎ طﻠﺑﺗﮫ  ،ASOﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄن ﻣﺻﺎدر اﻷرﻗﺎم ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ.
اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت
أﺷﺎرت ھﯾﺋﺔ إﻧﺷﺎء وﺗطوﯾر اﻻﻧﺗرﻧت ) (IABأﯾﺿًﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑروﺗوﻛوﻻت واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﺧﺎرج ﻧطﺎق
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﺣﯾث إن ھﻧﺎك آﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻛﺟزء ﻣن ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم /ICANNﻓرﯾق ﻋﻣل ھﻧدﺳﺔ
اﻹﻧﺗرﻧت  .IANA -ووﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣطﻠوب ،ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄن اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت وﻣوارد اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ.

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ

ُﺗﻘرﱢ ر ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ،اﻟﻘﺿﯾﺔ )اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ( اﻟﻣﻘدﱠﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻔﺳﯾرھﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﺑﻧود
ﺗﺄﺳﯾس  ICANNوﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ وﻗرارات ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﯾُﻌد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ
دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﺟراء ﻣوﺿوع اﻟﺷﻛوى ﯾﺗﺟﺎوز ﻧطﺎق ﻣﮭﻣﺔ  ICANNو/أو ﯾﻧﺗﮭك ﻧظﺎم ﺗﺄﺳﯾس و/أو ﻟواﺋﺢ
 ICANNوﻗرارات ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﺳﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻛل ﻋﺿو ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻗﺿﯾﺔ
اﻟﻣدﻋﻲ .ﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣراﺟﻌﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ ،واﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ وإﺻدار ﻗرارات اﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ ھذه اﻟوﻗﺎﺋﻊ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻻت ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎلُ ،ﺗﻌد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣًﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻟﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺗﮭﺎك ﻣﺎدي ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأم ﻻ ،ﻋن طرﯾق أي إﺟراء أو إﻏﻔﺎل ،ﺳواء أدى اﻻﻧﺗﮭﺎك اﻟﻣزﻋوم إﻟﻰ إﺣداث ﺿرر
ﻣﺎدي ﺑﺎﻟﺷﻛوى أم ﻻ.

ﺗﺷﻛﯾل اﻟﮭﯾﺋﺔ واﻟﺧﺑرة

ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،واﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻧظم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ/ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت/اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت ،ﺿرورﯾﺔ.
ﺧﺑرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة،
وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻣﺗﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرة ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق و ،ICANNأو اﻟﺗﻌﮭد
ﺑوﺿﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق وإدارﺗﮫ .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻧدھم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ
اﻟﺧﺑراء ذوي اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻧد طﻠب ذﻟك .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻔﮭم اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ  ،DNSﯾﻣﻛن أن ﯾواﺟﮫ اﻷﻋﺿﺎء ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﺣﺗﺎج
إﻟﻰ ﻣﮭﺎرات ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻣﮭﺎرات ﻋﻣﻠﯾﺔ ودﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ .إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺗﻣﺗﻊ ﻛل ﻓرد ﻣن أﻋﺿﺎء
اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺧﺑرة ﻓﻲ واﺣد أو ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺗوﻓر ھذه اﻟﺧﺑرة ﻋﻧد اﻟطﻠب.

https://archive.icann.org/en/aso/aso-mou-29oct04.htm
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اﻟﺗﻧوع
ﺳﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣن ﯾطﻠﺑﮭﺎ ،ﻋﻧد اﻟﻠزوم .وﺳﺗﺗﺧذ ﺟﮭو ًدا ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧوع
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي واﻟﻧوﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻊ ﺳﻘف طﻣوح ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺿرﯾن ﻣن أي ﻣﻧطﻘﺔ واﺣدة )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾق اﻟداﺋم
ﻛﻛل(.

ﺣﺟم اﻟﮭﯾﺋﺔ
•

اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟداﺋﻣﺔ :اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ھو ﺳﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء.

•

ھﯾﺋﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار :ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء.

اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ﯾﺟب أن ﯾﻛون أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ  ،ICANNﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .ICANNوﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻌوﯾض اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻌدل ﻻ ﯾﻧﺧﻔض ﺧﻼل ﻣدة ﻋﻣﻠﮭم اﻟﻣﺣددة .وﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳري ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣدة )ﺧﻣس ﺳﻧوات ،ﺑدون ﺗﺟدﯾد( وأن ﯾﺣظر اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﻌد اﻟﻣدة ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ أو اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻷﺧرى ﻓﻲ
 ICANNﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﺳﯾﻛون ﻷﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗزاﻣًﺎ ﻣﺳﺗﻣرً ا ﻟﻠﻛﺷف ﻋن أي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎدة ﻣﻊ  ICANNأو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو
اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو أي طرف آﺧر ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .وﺳﯾﺗم دﻋم أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ
.ICANN

43

اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗﻌﯾﯾن

44

ﺳﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن أرﺑﻊ ﺧطوات:

45
46

47
48

49

50

•

ﺳوف ﺗﺷرع  ،ICANNﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻹداري ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﺗﺑدأ
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﺄن ﻣﺷروع وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻌطﺎء.

•

ﺛم ُﺗﺻدِر  ICANNدﻋوة ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻻھﺗﻣﺎم ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن؛ وﺳﺗﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد
واﻟﺗﻣﺎس اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﺗﺄھﯾﻼً ﺟﯾ ًدا ﺑﮭدف ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻧوع وإﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ أوﻟﯾﺔ وﻓﺣص اﻟطﻠﺑﺎت واﻟﻌﻣل
ﻣﻊ  ICANNواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟوﺿﻊ ﻗواﻋد ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

•

ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗرﺷﯾﺢ ﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﯾن.

•

ﯾﺧﺿﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﺟﻠس .ICANN

اﻻﺳﺗدﻋﺎء
ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺧﻣس ) (5ﺳﻧوات ﺑدون أي اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺳوى ﻟﺳﺑب ﻣﺣدد )اﻟﻔﺳﺎد وإﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻب ﻷﻏراض
ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك( .ﺳﯾﺗم إﻋداد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ.

ﺟﮭود اﻟﺗﺳوﯾﺔ
ﯾﺟب ﺑذل ﺟﮭود ﻣﻌﻘوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺻورة ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻗﺑل/ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﺣﺎﻟﺔ ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
ً
ﯾﺷﺎرك اﻷطراف ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺻورة ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﻛل ﻓرﯾق أن ﯾُدﺧل وﺳﯾطﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻟﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت )اﻟوﺳﯾط( ﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎع ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ) (CEPاﻷوﻟﻲ .وﯾﻣﻛن ﻟﻛل طرف إﻧﮭﺎء ﺟﮭود ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﺳواء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ أو
اﻟوﺳﺎطﺔ( ،إذا ﺗوﺻل اﻟطرف ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣﺣددة ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ إﻟﻰ أن ھذه اﻟﺟﮭود ﻟن ﺗﺳﻔر ﻋن اﺗﻔﺎق.
ﯾﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد ﻣﻧﺷورة ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ وﻣﻔﮭوﻣﺔ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﯾود زﻣﻧﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻟﺧﺻوص ،ﺳوف ﺗراﺟﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .2
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ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ،ﺳﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ .ﺳوف ﯾﺧﺗﺎر ﻛل طرف ﻋﺿو ھﯾﺋﺔ واﺣد ،وﯾﺧﺗﺎر ھذان اﻟﻌﺿوان
اﻟﻌﺿو اﻟﺛﺎﻟث .وﺗﺗوﻗﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأن ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ
وﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ وإﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻘﺎت .وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗرﻛز اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺳﻠﺳﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣﻊ ﻗواﻋد ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺣﻛﯾم
اﻟدوﻟﻲ ﺗﻛون ﺳﮭﻠﺔ اﻟﻔﮭم واﻻﺗﺑﺎع.
ﺗﺳﺗﻧد ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻛل ﻋﺿو ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻲ .وﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣراﺟﻌﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ
واﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ وإﺻدار ﻗرارات اﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ ھذه اﻟوﻗﺎﺋﻊ .وﺳﯾﺗم ﺗوﺛﯾق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘرارات وإﻋﻼﻧﮭﺎ وﺳﺗﻌﻛس ﺗطﺑﯾ ًﻘﺎ ﻣؤﯾ ًدا ﺑﺣﯾﺛﯾﺎت
وأﺳﺑﺎب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣطﺑق.

اﻟﻘرارات

ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺑﺳﺎطﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻸﻏﻠﺑﯾﺔ .وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ،ﻗد ﯾدرج ھذا ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻣﻛﯾن ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ.

ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺄن ﺗﻛون ﻗرارات ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾراﻋﻲ أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ .ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘل
اﻟﺗرﺟﯾﺢ اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺷﺄن ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إرﺷﺎدات ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻺﺟراءات أو اﻹﻏﻔﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺻﺎﻧﻌﻲ
اﻟﻘرار ﻓﻲ  .ICANNوﯾﺣد ذﻟك أﯾﺿًﺎ ﻣن ﻓرص وﺟود ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﯾن ﺷﺧص وآﺧر ،اﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﮭم
ﻟﺟﻧﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺣددة.
ﺗﮭدف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNإﻟﻰ أﻧﮫ إذا ﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ أن اﻹﺟراء أو اﻹﻏﻔﺎل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس أو
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﯾﮫ اﻧﺗﮭﺎك ﻟﺑﻧود ﺗﺄﺳﯾس  ICANNأو ﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻓﺳﯾﻛون ھذا اﻟﻘرار ﻣﻠزﻣًﺎ وﺳﯾﺗم ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
واﻟﻣوظﻔﯾن ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧرق .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟن ﺗﺑدل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺑﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺧﺎص.
ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﺗﻛون اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻣﺣﺎﻛم اﻟدول اﻷﺧرى
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ.

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟوﺻول واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺄن ﺗﺗﺣﻣل  ICANNاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻧظﺎم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك رواﺗب أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺧﺑراء اﻟﻔﻧﯾﯾن( ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل ﻛل طرف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ  .ICANNوﯾﻣﻛن أن ﺗﻐرﱢ م اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺣﺎل ﻛﺎنَ اﻟطﻌنُ أو اﻟدﻓﺎ ُع ﺗﻌﺳﻔﯾًﺎ أو ﻏﯾرَ ﺟدي .ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﻌﻰ  ICANNﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟوﺻول ،ﻣﺛﻼ ،ﻋن
اﻟﺧﺎﺳر ﺑدﻓﻊ/ﺗﺣوﯾل رﺳوم ﻓﻲ ِ
طرﯾق ﺗﻐﻠﯾب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺷﻛﺎوى ﻏﯾر اﻟﮭﺎدﻓﺔ واﻟﺷﻛﺎوى اﻷﺧرى اﻟذﯾن ﻗد ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻧﺎؤھﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى.
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛﻣل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ؛ ﻣﻊ إﺻدار أﻣر ﺟدوﻟﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،وﯾﺟب إﺻدار اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر
ً
ﺗﺣدﯾﺛﺎ وﺟدوﻻً زﻣﻧﯾًﺎ ﻣﺗوﻗﻌًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠﮭﺎ
اﻟطﺑﯾﻌﻲ ،وﺿﻣن إطﺎر زﻣﻧﻲ ﻗﯾﺎﺳﻲ )ﺳﺗﺔ أﺷﮭر( .وﺳﺗﺻدر اﻟﮭﯾﺋﺔ
ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة.

اﻟﺗﻧﻔﯾذ

ﺗﻘﺗرح ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGأن ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد  IRPﺑﻌد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻠواﺋﺢ أﺳﺎﺳﯾﺔ .ﺳوف ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺑﺎﻟﺿرورة ،ﻋﻣﻼً إﺿﺎﻓﯾًﺎ
ﻣﻔﺻﻼً .ﺳﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﻣﺛل اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ( ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن واﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺄﻛﯾد( ،واﻟﺗﻲ أﻗرھﺎ اﻟﻣﺟﻠس ،وھذه اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن
ﺣﺟﺑﮭﺎ ﺑدون ﺳﺑب .ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ وﺿﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس رؤﺳﺎء
اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾث ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧﺑرات ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ،إذا ﻟزم اﻷﻣر.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﻣل وظﺎﺋف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺷود ،ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز
ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNإﺧﺿﺎع ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل دوري.
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64
65

66

اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ

َﻋﺑﱠر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن ﻣﺧﺎوف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ  ICANNﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت/اﻟوﺛﺎﺋق وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎُ .ﺗﻌد ﺣرﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧﺻرً ا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ،ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ
 ICANNﺑﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .2
ﯾﺗم إﺟراء ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل ،ﻋﻠ ًﻧﺎ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أو اﻹﺟراءات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد
ﻧﺣو ﻣﺎدي وﻏﯾر ﻣطﻠوب ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن إذا ﺗم إﺟراؤھﺎ ﻋﻠ ًﻧﺎ ،ﻣﺛل إﻓﺷﺎء اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻧﺗﮭﺎك ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
ﺗﺿر ﻋﻠﻰ ٍ

 .4ﺗﻐﯾﯾرات ﻣن "ﻣﻘﺗرح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺷﺄن ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل "1
•

ﯾﻘﺗﺻر ﻧطﺎق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ  IANAﺑﺧﺻوص اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻲ أن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل،
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ أو ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ،ﻗد اﻧﺗﮭﻛت )أو ﻟم ﺗﻧﺗﮭك( ﺑﻧود ﻋﻘدھﺎ ﻣﻊ .ICANN

•

ﯾﺗﺿﻣن ﻧطﺎق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﺟراءات ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل أو إﻏﻔﺎﻻﺗﮭﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﯾﱡد ﻣﺟﻠس إدارة ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺋﻧﺎف
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدم إﻧﻔﺎذ  ICANNاﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻛﺎﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

ﯾﺗﺿﻣن ﻧطﺎق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ) (DIDPﻏﯾر
ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN

•

ﯾﺟب أن ُﺗﻌ ﱢدل ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNاﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺳﺟل ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺗﺎح ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﺷﻛﺎوى ﺧدﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل.

•

اﺳﺗﺛﻧﺎء :ﻻ ﺗﻧطﺑق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر.

•

اﺳﺗﺛﻧﺎء :ﻻ ﯾﻣﻛن إطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ )ﻧﺗﺎﺋﺞ( ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ دون دﻋم
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ھذه أو ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،دون دﻋم ﻛﺎﻓﺔ
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
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNأم ﻻ.

•

ﺗﺗﻛﺑد ﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ُﻣ َﻣ ﱠﻛن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ.

 .5اﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺟﮭﺎد ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﮭذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ
•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  3و4

•

اﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  5و 6و 7و8

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم 11

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم 14

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  19و20

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  10و 16و24

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم 13

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم 22

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم 23

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم 25
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•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم 26

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  29و30

 .6ﻛﯾف ﯾﺳﺗﺟﯾب ھذا ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟
67

ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼه ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺷراف ﻋﻠﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑـ:
•

ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺧﺻوص وﺟود ھﯾﺋﺔ
إطﻼق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺷرط اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ٍ
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

•

اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻔوﯾض/إﻋﺎدة ﺗﻔوﯾض ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

•

وﻛﻣﺎ طﻠب اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻔوﯾض/إﻋﺎدة ﺗﻔوﯾض ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى
اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﻣﻣﺎ ھو ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ،ﺣﺗﻰ ﯾﺗم وﺿﻊ آﻟﯾﺎت اﺳﺗﺋﻧﺎف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ
ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى.

•

اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋدد اﻟﻣوارد ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .أﺷﺎرت ﻣﻧظﻣﺔ دﻋم اﻟﻌﻧﺎوﯾن إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوارد رﻗم اﻹﻧﺗرﻧت
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺧﺎرج ﻧطﺎق ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ووﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ طﻠﺑﺗﮫ ﻣﻧظﻣﺔ دﻋم اﻟﻌﻧﺎوﯾن ،ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄن ﻣﺻﺎدر
اﻷرﻗﺎم ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ.

 .7ﻛﯾف ﯾﻌﺎﻟﺞ ھذا ﻣﻌﺎﯾﯾر NTIA؟
68

دﻋم وﺗﻌزﯾز ﻧﻣوذج أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددة.
•

69

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن واﺳﺗﻘرار وﻣروﻧﺔ ﻧظﺎم  DNSاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت.
•

70

ﺻُﻣﻣت ﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ھذه ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ.

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻹﻧﺗرﻧت.
•

72

ﺻُﻣﻣت ﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ھذه ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ.

ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ﻟﺧدﻣﺎت .IANA
•

71

اﻟﻣﻠزﻣﺔ وزﯾﺎدة ﺗﺣﺻﯾن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ وﺗوﺳﯾﻌﮫ ،ﯾُﻣ ﱠﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر.
ﺑواﺳطﺔ ﺗﻌزﯾز آﻟﯾﺎت اﻟطﻌن ﻓﻲ  ICANNوﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾم
ِ

ﺗﺳﺎﻋد ﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت وﻗوع اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق وﺿﻊ وإﯾﺟﺎد آﻟﯾﺎت ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ.

ﻣﻘﺗرح ﯾﺳﺗﺑدل ﺑدورھﺎ ﺣل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﻟن ﺗﻘﺑل اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أي
ٍ
•

ﻻ ﯾوﺟد
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اﻟﻣﻠﺣق  – 08اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :8ﺗﻌزﯾز طﻠب ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
ﻟﻸرﻗﺎم واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ) (ICANNﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ
إﻋﺎدة اﻟﻧظر
 .1ﺧﻼﺻﺔ
01

02

03

04

ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص أو ﺟﮭﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ – أو ﻣراﺟﻌﺔ – إﺟراءات  ICANNأو إﻏﻔﺎﻻﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ICANN
ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻋد ًدا ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب  ICANNﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك:
•

ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ.

•

ﺗﻣدﯾد اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺗراوح ﺑﯾن  15و 30ﯾوﻣًﺎ.

•

ﺗﺿﯾﯾق أﺳس اﻟرﻓض دون ﻧظر.

•

إﺳﻧﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺣول ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة ) ICANNﺑدﻻً ﻣن أي ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل(.

•

إﺳﻧﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺣﻘق اﻟﺷﻛﺎوي ﻓﻲ .ICANN

ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNأﯾﺿًﺎ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻋﻧد إﺻدار اﻟﻘرارات ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك:
•

ﻧﺷر ﺗﺳﺟﯾﻼت/ﻧﺻوص ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ ﻣﻘدم اﻟطﻠب واﺧﺗﯾﺎره.

•

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ) (BGCاﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل أن ﯾﺗﺧذ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻗرارً ا
ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.

• إﺿﺎﻓﺔ ﻣواﻋﯾد ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ھدف ﻣؤ ﱢﻛد ﻹﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺧﻼل  75ﯾوﻣًﺎ ﻣن
ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠب ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال.
ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ٍ 135
ﺳﯾﺟري ﺗﻧﺎول ﺳﯾﺎﺳﺔ  ICANNﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) (DIDPﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .2ﺗوﺻﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق ICANN
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭم.

 .2ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ CCWG
05

ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة  ،4اﻟﻘﺳم  3ﻣن ﻟواﺋﺢ  CANNﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•

ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ.

•

ﺗﻣدﯾد اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺗراوح ﺑﯾن  15و 30ﯾوﻣًﺎ.

•

ﺗﺿﯾﯾق أﺳس اﻟرﻓض دون ﻧظر.

•

ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺣول ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺎت )ﺑدﻻً ﻣن أي ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل(.

•

ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺣﻘق اﻟﺷﻛﺎوى ﻓﻲ  ICANNﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺎت.

•

طﻠب ﻧﺷر ﺗﺳﺟﯾﻼت/ﻧﺻوص ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ ﻣﻘدم اﻟطﻠب واﺧﺗﯾﺎره.
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•

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ) (BGCاﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل أن ﯾﺗﺧذ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻗرارً ا
ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.

•

إﺿﺎﻓﺔ ﻣواﻋﯾد ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ھدف ﻣؤ ﱢﻛد ﻹﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺧﻼل  75ﯾوﻣًﺎ ﻣن
ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠب ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال.
ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ٍ 135

 .3ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت
06

07

08
09

ﺗﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻋد ًدا ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب  ICANNﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر،
ً
ﻗرار أو ﻋﻣ ٍل/اﻣﺗﻧﺎع ﻋن
ﺣدﯾﺛﺎ ﻣن
وﺑﻣوﺟﺑﮫ ﯾﻠﺗزم ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ اﺗﺧذه ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأو ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل
ٍ
ﻋﻣل ،وھو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة  ،4اﻟﻘﺳم  2ﻣن ﻟواﺋﺢ .ICANN
ﺗﺷﻣل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

اﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻣل واﻟﺗﻲ
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺎ اﺗﺧذه ﻣﺟﻠس اﻹدارة/ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﻣن ﻋﻣل أو
ٍ
ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﮭﺎم  ICANNأو اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ أو ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ وﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾن "آراء اﻟﺧﺑراء" اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ/ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ.

•

ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻣدﯾد اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺎح ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻟﯾﺗراوح ﺑﯾن  15و 30ﯾوﻣًﺎ.

•

ﻧظر ،وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄن ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺎت )ﺑدﻻً ﻣن أي
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺿﯾﯾق أﺳس اﻟرﻓض دون ٍ
ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل(.

•

ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻣﺣﻘق اﻟﺷﻛﺎوي ﻓﻲ  ICANNإﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺎت ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺗﮭﺎ.

•

ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ﻗرارً ا ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.

•

ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد إﺻدار اﻟﻘرارات.

اﻷھﻠﯾﺔ
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺗﻌدﯾل "ﻣن" ﻟدﯾﮫ اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻟﺗوﺳﯾﻊ
أﻋﻣﺎل/اﻣﺗﻧﺎﻋﮭﻣﺎ ﻋن أﻋﻣﺎل ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﮭﺎم  ICANNأو
ﻧطﺎق ھذه اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾدﺧل ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺧذه ﻣﺟﻠس اﻹدارة/ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﻣن
ٍ
اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ أو ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ )واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣن ﻗﺑل ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻘط( .وﻗد ﻟوﺣظ أﻧﮫ ﺑﻣوﺟب ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﻔﻘرة  2ﺗﺣد ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣزﻋوم ﻣﻧﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  1ﻣن اﻟطﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر.
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ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻟواﺋﺢ ) ICANNﯾُﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﻣﺿﺎف ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر أدﻧﺎه ،وﯾُﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﻣراد إزاﻟﺗﮫ ﺑﺎﻟﺷطب(:
ً
اﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻣل ﻣن ﻗِﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو
ﺑﻌﻣل أو
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻷي ﺷﺧص أو ﺟﮭﺔ ﺗﺄﺛرت ﻣﺎدﯾًﺎ
 .1ﺗطﺑق ICANN
ٍ
ٍ
ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل طﻠب ﻣراﺟﻌﺔ أو إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺧذه اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻋﻣ ٍل أو اﻣﺗﻧﺎﻋﮫ ﻋن اﻟﻌﻣل.
 .2ﯾﺟوز ﻷي ﺷﺧص أو ﺟﮭﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر أو ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣل  ICANNأو اﻣﺗﻧﺎﻋﮭﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛر اﻟﺷﺧص
أو اﻟﺟﮭﺔ ﺳﻠﺑًﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ.

واﺣ ٍد أو أﻛﺛر ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNأو ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل أو اﻣﺗﻧﺎﻋﮭﻣﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ
ﺳﯾﺎﺳﺔ/ﺳﯾﺎﺳﺎت  ICANNاﻟﻣﻘررة أو ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ أو اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ أو ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ؛ أو

ب .واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة أو ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس  ICANNاﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو رﻓﺿﮭﺎ ﺑدون اﻟﻧظر
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺗﻣﺎل ﻗﯾﺎم ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﺑﺗﻘدﯾم ،وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﯾﻧظر ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس
وﻗت ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراء أو اﻟﺗراﺧﻲ؛ أو
ج .واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة أو ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس  ICANNواﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺧﺎطﺋﺔ أو ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ.
11
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ﻣﻼﺣظﺔ :ﺗﻛون اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﺗﻧﻘﯾﺣﺎت اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟـ ICANNﻣﻔﮭوﻣﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ .وﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNوﻓرﯾق  ICANNاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻌﻣل ﻣﺳودة ﻟﻠﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﻟﮭذه اﻟﺗﻧﻘﯾﺣﺎت اﻟﻣﻘرر إﺿﺎﻓﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ.
ب ﺑﺗﺎرﯾﺦ  15أﺑرﯾل  ،2015أﺷﺎر طﻠب اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ "وھﻛذا ،ﯾﺟب أﻻ ﺗﻘوم أي آﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﺧطﺎ ٍ
طﻌن ﺗﺿﻌﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﻔوﯾض/إﻋﺎدة ﺗﻔوﯾض ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ
ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد ) (ccTLDﺣﯾث ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾطورھﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد ﻋﺑر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ".ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ طﻠب
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺳ ُﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻔوﯾﺿﺎت أو إﻋﺎدة ﺗﻔوﯾﺿﺎت ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد
ﻣن اﻷھﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﻟرﻣز اﻟﺑﻠد آﻟﯾﺎت اﻟطﻌن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻷﺧرى.

13

ﺗﻌد اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﺎدر أرﻗﺎم اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺑروﺗوﻛوﻻت واﻟﻣﻌﺎﻟم ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟطﻠب ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر.

14

اﻷھداف

15

ﺗﮭدف ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة-اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

ﻋﻣل ﻣن ﻗِﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة/ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض
ﺗوﺳﻌﺔ أﻧواع اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﻓﺣﺻﮭﺎ ﻟﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻼً/اﻣﺗﻧﺎﻋًﺎ ﻋن
ٍ
ﻣﻊ ﻣﮭﺎم  ICANNأو اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ أو ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ/ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس( وﺑﻐرض اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن
آراء ھﯾﺋﺔ اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ/ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ.

•

ﺗوﻓﯾر ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﻓض وإﻋﺎدة اﻟﻧظر.

•

ﺗﺧوﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣق اﻟﻣﻌﻘول ﻓﻲ رﻓض اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻓﮭﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻘﺗﺻر ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدم ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ أو ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻌﺎم أو ﻛون اﻟطﻠب ﻛﯾدﯾًﺎ أو ﻛﺛﯾر اﻟﺗﺷﻛﻲ.

•

ﻧظر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻗﺗراح ﺗﻌدﯾل اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرﻓض ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠطﻠب دون ٍ
o

ﺟﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛل طﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﻌد اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺑﯾ ًﻧﺎ ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﯾﺔ .وﯾﺟوز
ُﺗرا ِ
ﻧظر إذا:
ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس رﻓض أي طﻠ ٍ
ب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر دون ٍ
ف ﻣﻘدم اﻟطﻠب اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر؛ أو
)أ(
ﻟم ﯾﺳﺗو ِ
)ب(

ﻛﺎن ﺗﺎﻓﮭًﺎ .أو ﻛﯾدﯾًﺎ أو ﻛﺛﯾر اﻟﺗﺷﻛﻲ؛ أو ) (3ﻟم ﯾﺷﺎرك ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻌﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ ،إن وﺟد ،ﺑﻌد أن ﺗم إﺧطﺎره وﻛﺎﻧت ﻟدﯾﮫ اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.

ب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
ﯾﺟب اﻟﺗوﺛﯾق واﻟﻧﺷر اﻟﻔوري ﻟرﻓض ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس أيﱠ طﻠ ٍ
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اﻟﺗﺷﻛﯾل
ﺗﻧظر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺳم  ICANNاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
)اﻟذي ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻﺎرم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ( ﻹرﺷﺎد ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ .ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻛ ٍﺔ أﻛﺛر ﻣن
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﯾﺟب أﻻ ﺗذھب اﻟطﻠﺑﺎت ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻣﯾﻲ ) ICANNﺳواء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑدوام أو اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن( ﻷﺟل اﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻷول .وإﻧﻣﺎ ﺗذھب اﻟطﻠﺑﺎت ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺣﻘق اﻟﺷﻛﺎوي ﻓﻲ  ICANNاﻟذي ﺳﯾﻘدم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺟﻠس ﻷن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺗﻌﺗﻘد أن ﻣﺣﻘق اﻟﺷﻛﺎوي ﻗد ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ أﻛﺛر ﻣن رؤﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻹﻧﺻﺎف ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟطﻠﺑﺎت .وﯾُﻼﺣظ أن ﻟواﺋﺢ  ICANNﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس ھذه اﻟواﺟﺑﺎت ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻟﺟﻧﺔ
ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺣﻘق اﻟﺷﻛﺎوي ﺑدﻻً ﻣﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﮫ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻣﺣﺎﻣﯾﻲ  ICANNﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ
اﻷوﻟﻲ.
ﯾﺧﺗص ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ طﻠﺑﺎت إﻋﺎدة اﻟﻧظر )دون اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ رﻓﺿﺗﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس
ﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ( وﻟﯾس ﻓﻘط اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ.
دون ٍ
ﺗﻌدﯾل اﻟﻔﻘرة :3

ب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر واﻟﺑت ﻓﯾﮫ .وﺳﯾﻛون ﻟدى ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس
 .3ﻋﯾّن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣراﺟﻌﺔ أي طﻠ ٍ
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻵﺗﻲ:
•

ﺗﻘﯾﯾم اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ أو إﻋﺎدة اﻟﻧظر.

•

ﻧظر.
رﻓض اﻟطﻠﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ أو اﻟﺗﺎﻓﮭﺔ دون ٍ

•

ﺗﻘﯾﯾم اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻠﻧظر اﻟﻌﺎﺟل.

•

إﺟراء أي ﺗﺣﻘﯾق وﻗﺎﺋﻌﻲ ﯾُﻌﺗﺑر ﻣﻼﺋﻣًﺎ.

•

طﻠب ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧطﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟطرف اﻟﻣﺗﺄﺛر أو ﻣن اﻷطراف اﻷﺧرى.

•

اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄن طﻠﺑﺎت إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣل ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل أو اﻣﺗﻧﺎﻋﮫ ﻋن اﻟﻌﻣل دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ
ﻣﺟﻠس اﻹدارة؛

•

إﺻدار ﺗوﺻﯾﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺧﺻوص ﻣﺑررات اﻟطﻠب ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة.

21

ﺣذف اﻟﻔﻘرة  15ﻷن اﻟﻣﺟﻠس ﺳﯾﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل أو اﻣﺗﻧﺎﻋﮫ ﻋن اﻟﻌﻣل.

22

ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار

23

24

25

26

ﯾﻠزم إﺟراء ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﮫ ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﺟﻠس  ICANNوأﺳﺑﺎب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﺑﺻورة ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ .وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻧﺷر اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت واﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ ﻣﻘدم اﻟطﻠب.
ﯾﺟب إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )رﻏم أن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟطﻠﺑﺎت ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭم طرح ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺟدﯾدة ﻋﻧد
اﻻﻋﺗراض( ﻗﺑل أن ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗرارً ا ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.
ﱢ
ُﺗﺿﺎف ﻣواﻋﯾد ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ھدف ﻣؤﻛد ﻹﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺧﻼل  75ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن  135ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠب ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال.
ﻣن اﻟﻣﻘﺗرح ﺗﻌدﯾل ﻗواﻋد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ُﺗﻘدم ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ) (BGCﺗوﺻﯾﺗﮭﺎ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺧﻼل  30ﯾوﻣﺎ ً ﻣن
اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ اﻟطﻠب ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ،ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻌﺗﮭﺎ ﻣن
ﺗﻘدﯾر ﻟﮭﺎ ﺑﺷﺄن اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ .وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوالُ ،ﺗﻘدم ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ
ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺗﮭﺎ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وأﻓﺿل
ٍ
ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﻏﺿون  90ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﺳﺗﻼم اﻟطﻠبُ .ﺗﻧﺷر اﻟﺗوﺻﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓورً ا ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ICANN
اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ وﯾﺟب ﺗﻧﺎول ﻛل اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب .وﯾﺟوز ﻟﻣﻘدم اﻟطﻠب ﺗﻘدﯾم
ٍ
ﻏﺿون  15ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﺳﺗﻼﻣﮫ ،واﻟذي ﯾﻧﺷر أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ  ICANNاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﯾُﻘدم إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﺗﻘﯾﯾﻣﮫ.
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ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس .وﯾُﻌﻠن ﻋن ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ وﻣﺳوﻏﺎﺗﮫ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺑدﺋﻲ
وﻣن ﻣﺣﺎﺿر اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮫ .وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة إﺻدار ﻗراره ﺑﺷﺄن ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ
ﻏﺿون  45ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﺳﺗﻼم اﻟﺗوﺻﯾﺔ أو ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻼم .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد أي ظروف ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺧﯾر ﻣﺟﻠس
اﻹدارة ﻋن اﻟﺗﺻرف ﺿﻣن ھذا اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ وﻧﺷرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ  ICANNاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ،ﯾﺗﺧذ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻗراره اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻏﺿون  135ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﺳﺗﻼم اﻟطﻠب .وﯾُﻧﺷر اﻟﻘرار اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ  ICANNاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓورً ا.

27
28

29

إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول
ب ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻟﺗﺗراوح ﺑﯾن
ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺑﺗﻣدﯾد اﻟﻣواﻋﯾد اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم طﻠ ٍ
 15إﻟﻰ  30ﯾوﻣًﺎ ﺗﺑدأ ﺣﺎﻟﻣﺎ ﯾﻌﻠم ﻣﻘدم اﻟطﻠب اﻟﻘرار/اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻌﻣل ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﺳﯾرد ﺷرﺣﮫ ﺗﺎﻟﯾًﺎ.
ﺗﻌدﯾل اﻟﻔﻘرة  5ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻧﺻﮭﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .5ﯾﺟب إرﺳﺎل ﻛﺎﻓﺔ طﻠﺑﺎت إﻋﺎدة اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي ﺗﺣدده ﻟﺟﻧﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً
ﺑﻌد:
أ(

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎرض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ اﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺟﻠس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺣل
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻗرار ،إذا ﻟم ﯾﻛن ﻧﺷر اﻟﻘرار ﻏﯾر ﻣﺻﺣوﺑًﺎ ﺑﻣﺳوﻏﺎﺗﮫ .وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
ﺧﻼل  30ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﻟﻧﺷر اﻷوﻟﻲ ﻟﻸﺳﺑﺎب؛ أو

ب( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎرﺿﺔ إﺟراءات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي أدرك ﻓﯾﮫ اﻟطرف ﻣﻘدم اﻟطﻠب أو أوﺷك ﻋﻠﻰ
إدراك اﻹﺟراء اﻟذي ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﻌﺎﻣﻠون؛ أو
ج( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎرض ﺗراﺧﻲ إﻣﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻣﺟﻠس أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗوﺻل ﻓﯾﮫ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ إﻟﻰ
أن اﻹﺟراء ﻟن ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻟﮫ.
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اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺗﻌد ﺳﯾﺎﺳﺔ  ICANNﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) (DIDPﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﯾﺟب ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  2وﯾﺟب ﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ ﻟﺗﺗواﻓق
ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق  ICANNاﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭم.
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ ﻣواد اﻹﺣﺎطﺔ اﻟواردة إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﺣﺗﻰ ﯾﻌرف اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿده وﺗﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠرد
)وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳرﯾﺔ واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣوﺛﻘﺔ(.
ﯾﺟب إﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت .وﺳوف ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾﯾرات ھد ًﻓﺎ ﻣؤ ﱢﻛ ًدا ﻹﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺧﻼل
 75ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن  135ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠب ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال.
ﯾﺟب أن ﯾُﺗﺎح ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟوﻗت ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣل/اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻌﻣل وﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب.
ُﺗطﻠب ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ طوال اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺛﺎﺋق ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺻورة أﻛﺑر واﻟﻧﺷر اﻟﻔوري ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻘرارات ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺳوﻏﺎﺗﮭﺎ.

 .4ﺗﻐﯾﯾرات ﻣن "ﻣﻘﺗرح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺷﺄن ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل "1
•
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ﻋوﻟﺞ اﻟﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻟﻣﺣددة ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺗﻐﯾﯾر  60ﯾوﻣًﺎ إﻟﻰ  75ﯾوﻣًﺎ وﺗﻐﯾﯾر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن  120ﯾوﻣًﺎ إﻟﻰ
 135ﯾوﻣًﺎ.
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 .5اﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺟﮭﺎد ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﮭذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ
•

ﻻ ﯾوﺟد

 .6ﻛﯾف ﯾﺳﺗﺟﯾب ھذا ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺷراف CWG؟
•

ﻻ ﯾوﺟد

 .7ﻛﯾف ﯾﻌﺎﻟﺞ ھذا ﻣﻌﺎﯾﯾر NTIA؟
36

دﻋم وﺗﻌزﯾز ﻧﻣوذج أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددة.
•

37

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن ﻧظﺎم اﺳم ﻧطﺎق اﻹﻧﺗرﻧت واﺳﺗﻘراره وﻣروﻧﺗﮫ.
•

38

ﻗد ﺻُﻣﻣت ﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ھذه ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ.

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻹﻧﺗرﻧت.
•

40

ﻗد ﺻُﻣﻣت ﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ھذه ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ.

ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ﻟﺧدﻣﺎت ھﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ) (IANAوﺗوﻗﻌﺎﺗﮭم.
•

39

اﻟﻣﻠزﻣﺔ وزﯾﺎدة ﺗﺣﺻﯾن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ وﺗوﺳﯾﻌﮫ ،ﯾُﻣ ﱠﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل
ﺑواﺳطﺔ ﺗﻌزﯾز آﻟﯾﺎت اﻟطﻌن ﻓﻲ  ICANNوﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾم
ِ
أﻛﺑر.

ﺗﺳﺎﻋد ﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت وﻗوع اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق وﺿﻊ وإﯾﺟﺎد آﻟﯾﺎت ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ.

ﻣﻘﺗرح ﯾﺳﺗﺑدل ﺑدورھﺎ ﺣل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻟن ﺗﻘﺑل اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أي
ٍ
اﻟدوﻟﯾﺔ.
•
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ﻻ ﯾوﺟد
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الملحق  - 09التوصية رقم  9دمج تأكيد االلتزامات في
لوائح  ICANNالداخلية
 .1خالصة
01

بناء على تحليل اختبار اإلجهاد ،توصي مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGبدمج المراجعات المحددة في
تأكيد االلتزامات ،اتفاقا ثنائيا لعام  2009بين  ICANNوشبكة أمان اإلدارة الوطنية لالتصاالت ( -)NTIAفي لوائح  ICANNالداخلية.
حيث يضمن هذا بقاء مراجعات المجتمع جانبا أساسيا من جوانب إطار المساءلة والشفافية لدى .ICANN

02

وتقترح مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGعلى وجه التحديد أن:

03



تضيف التزامات  ICANNذات الصلة من تأكيد االلتزامات على لوائح  ICANNالداخلية.



إضافة عمليات المراجعة األربعة المحددة في تأكيد االلتزامات على لوائح  ،ICANNبما فيها:
o

ضمان المسؤولية والشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالمي.

o

تطبيق سياسة  ICANNالحالية المرتبطة بـ  ،WHOISبشكل يخضع للقوانين المطبقة.

o

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات (.)DNS

o

تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك.

باإلضافة إلى ذلك ،لدعم الهدف المشترك المتمثل في تحسين كفاءة وفعالية المراجعات ،سوف تنشر  ICANNالمعايير التشغيلية
الستخدامها كتوجيه من قبل المجتمع والعاملين في  ICANNومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات المستقبلية .وسوف يقوم المجتمع
بمراجعة هذه المعايير التشغيلية على أساس مستمر لضمان استمرارها في تلبية احتياجات المجتمع.

 .2توصيات مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN CCWG

04

قامت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGبتقييم األمر الطارئ فيما يتعلق بانسحاب  ICANNأو  NTIAمن
جانب تأكيد االلتزامات (راجع اختبار اإلجهاد رقم  14في القسم "الشرح المفصل بشأن التوصيات" أدناه).
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05

لضمان استمرارية هذه االلتزامات الرئيسية ،تقترح  CCWGالمساءلة إجرائي المساءلة التاليين:




االحتفاظ بلوائح  ICANNالداخلية على أي التزامات ذات صلة لـ  ICANNمن تأكيد االلتزامات

1

o

ويشمل هذا األقسام  3و 4و 7و 8من تأكيد االلتزامات .وسيتم إضافة األقسام  3و 4و8أ ،و8ج في قسم القيم
الجوهرية من لوائح  ICANNالداخلية.

o

وتتم بالفعل تغطية جزء من محتوى القسم 8ب في تأكيد االلتزامات (الجزء المتعلق بموقع مكتب  ICANNالرئيسي)
حسب المادة  18من لوائح  ICANNالداخلية .يتم تصنيف المادة  18باعتباره قانون معياري وال يجب انتقاله إلى
قسم القيم الجوهرية بالمادة المستمدة من القسم 8أ و8ج في تأكيد االلتزامات.

o

يتم إدراج القسم  7من تأكيد االلتزامات كقسم جديد  8في المادة  .3شفافية لوائح  ICANNالداخلية.

دمج عمليات مراجعة تأكيد االلتزامات األربع في لوائح  ICANNالداخلية
o

06

07

سيتم االحتفاظ بالمراجعات األربع في قسم المراجعات من اللوائح الداخلية:


ضمان المسؤولية والشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالمي.



تطبيق سياسة  ICANNالحالية المرتبطة بـ  ،WHOISبشكل يخضع للقوانين المطبقة.



الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام إسم النطاق .DNS



تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك.

وبعد اعتماد هذه الجوانب من تأكيد االلتزامات في لوائح  ICANNالداخلية ،يجب أن يجري ما يلي:


يجب أن توافق  ICANNو NTIAبشكل 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
التنفيذ حاليا في ذلك الوقت .سوف تعتمد أي مراجعات سارية القواعد الجديدة بدرجة عملية .ال يجب تأجيل مراجعة أي تأكيد
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.



وستنظر مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGخالل فريق مراقبة تنفيذ عملية المراجعة المستقلة IRP
لفريق عملها ( )WP-IRP IOTباقتراح إدراج مراجعة منتصف المدة لعملية المراجعة المستقلة (.)IRP



ولدعم الهدف المشترك المتمثل في تحسين كفاءة وفعالية المراجعات ،سوف تنشر  ICANNالمعايير التشغيلية الستخدامها
كتوجيه من قبل المجتمع والعاملين في  ICANNومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات المستقبلية .وسوف يقوم المجتمع
بمراجعة هذه المعايير التشغيلية على أساس مستمر لضمان استمرارها في تلبية احتياجات المجتمع.



حيث يجب إدراج هذه المعايير التشغيلية قضايا مثل :تشكيل فرق المراجعة ووسائل عمل فريق المراجعة (بروتوكول االجتماع،
االطالع على الوثائق ،دور المراقبين ،الميزانيات ،وسائل اتخاذ القرار وإلخ) ،ووسائل الوصول إلى الخبراء .يجب وضع هذه
المعايير مع المجتمع وتستلزم تغيير مساهمة المجتمع والمراجعة .ومن المتوقع أن تعكس المعايير مستوى التفاصيل التي ال
تناسب عموما وثائق الحوكمة ،وأال تستلزم إجراء تغيير لتعديل اللوائح الداخلية .حيث أنها بمثابة قضية تنفيذ تتماشى مع الحاجة
إلجراء تغيير على نص اللوائح الداخلية المقترحة التي وضعتها مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN CCWG
حيث تم تقديمها باعتبارها توجيها للمستشار القانوني.

وسيتناسب القسم المرتبط بمراجعة وظيفة  IANAومراجعة وظيفة  IANAالخاصة مع هذه األقسام الجديدة من اللوائح الداخلية وسيتم
تصنيفها على أنها لوائح داخلية أساسية .ستستند المواصفات على المتطلباتالمفصلة من قبل مجموعة عمل المجتمعات -CWGاإلشراف.
من المتوقع أن تشمل عملية صياغة اللوائح -CWGاإلشراف.

 1تحتوي ألقسام  3و 4و 7و 8من تأكيد االلتزامات على التزامات  ICANNذات الصلة .وتكون البنود األخرى في تأكيد االلتزامات إما نصا تمهيديا والتزامات خاصة
بالحكومة األمريكية .وعلى هذا النحو ،فإنها ال تتضمن التزامات من قبل  ،ICANNومن ثم ال يمكن إدراجها بصورة مفيدة في اللوائح الداخلية.
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 .3توضيح تفصيلي للتوصيات
الخلفية
يمثل تأكيد االلتزامات اتفاق ثنائي مبرم في عام  2009بين الحكومة األمريكية و .ICANNوبعد إنهاء اتفاق  ،IANAسيصبح تأكيد االلتزامات
الهدف التالي لإلنهاء بما أنه سيصبح الجانب األخير المتبقي من دور الحكومة األمريكية مع .ICANN
وسيكون إنهاء تأكيد االلتزامات باعتباره اتفاقية مستقلة مسألة بسيطة فيما يخص ما بعد انتقال  ،ICANNبما أنه من المكن إنهاء تأكيد
االلتزامات من قبل أي طرف بإخطار مدته  120يوما فقط .قامت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGبتقييم األمر
الطارئ فيما يتعلق بانسحاب  ICANNأو  NTIAمن تأكيد االلتزامات في اختبار اإلجهاد رقم  14كما هو موصوف أدناه.

08

اختبار اإلجهاد رقم  :14تختار  ICANNأو  NTIAإنهاء تأكيد االلتزامات.

09

النتيجة (النتائج) :لن تبقى  ICANNبعد اآلن ملتزمة بتأكيد االلتزامات ،بما في ذلك مراجعات سلوك المجتمع وتوصيات فريق
مراجعة التنفيذ المطلوبة.
إجراءات المساءلة القائمة

10

من الممكن إنهاء تأكيد االلتزامات من قبل أي من ICANN
أو  NTIAبإخطار مدته  120يوم.
وطالما تسيطر  NTIAعلى عقد وظائف  ،IANAفإن
 ICANNتشعر بضغط للحفاظ على تأكيد االلتزامات.

12

ولكن كنتيجة النتقال دور اإلشراف على وظائف  ،IANAلن
يكون لدى  ICANNبعد ذلك عقد  IANAباعتباره ضغط
خارجي من  NTIAللحفاظ على تأكيد االلتزامات الخاصة بها.

13

مالحظة :ال يمكن أن يترتب على اإلجراءات المقترحة منع
 NTIAمن إلغاء تأكيد االلتزامات.

11

إجراءات المساءلة المقترحة
14

تتمثل أحد اآلليات المقترحة في توفير إمكانية للمجتمع الممكن
بالطعن على قرارات المجلس من خالل اإلحالة إلى لجنة
مراجعة مستقلة  IRPمع صالحية إصدار قرار ملزم .وإذا
قامت  ICANNبإلغاء تأكيد االلتزامات ،فيمكن أن تتيح آلية
 IRPإلغاء هذا القرار.

15

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في استيراد أحكام
تأكيد االلتزامات إلى لوائح  ICANNالداخلية ،واالستغناء من
خالل تأكيد التزامات ثنائي األطراف مع  .NTIAسيتم تعديل
اللوائح الداخلية لتتضمن تأكيد االلتزامات رقم  3و 4و 7و8
باإلضافة إلى  4مراجعات دورية مطلوبة في الفقرة .9

16

وفي حالة اقتراح مجلس  ICANNتعديل التزامات
ومراجعات تأكيد االلتزامات  AoCالتي تمت إضافتها إلى
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
االلتزامات على اعتبار أنها لوائح داخلية أساسية ،تتطلب
التغييرات الحصول على موافقة المجتمع المتمكن.

17

النتائج:
18

ستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  NTIAأو
 ICANNلعقد .IANA
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تعتبر اإلجراءات المقترحة معا مناسبة.
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20

21
22

23

إذا كان من المقرر إنهاء تأكيد االلتزامات  AoCدون الحصول على أي بديل مقابل ،فلن تتحمل  ICANNبعد ذلك المسئولية عن هذه
االلتزامات المؤكدة الخاصة بها بما في ذلك المطلب الخاص بإجراء مراجعات للمجتمع .وإذا كان حدوث ذلك مسموحا به ،فسوف يؤدي
ذلك إلى الحد من مساءلة  ICANNبشكل كبير أمام المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين .يتم تجنب هذه النتيجة عن طريق
إضافة مراجعات تأكيد االلتزامات مع تأكيد االلتزامات على لوائح .ICANN

أهداف التوصيات
أوصت االقتراحات التي جمعت خالل فترات التعليق في عام  2014بشأن مساءلة  ICANNوعملية نقل اإلشراف على  IANAبطرق
عديدة ينبغي من خاللها تعديل مراجعات تأكيد االلتزامات كجزء من إدراجها في لوائح  ICANNالداخلية:


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
المراجعة بناء على تكوين فرق المراجعة السابقة ،سوف نحتاج بشدة إلى  21عضوا من فرق المراجعة من منظمات الدعم
( )Sosواللجان االستشارية (.)ACs



إعطاء فرق المراجعة إمكانية االطالع على المستندات الداخلية لمؤسسة .ICANN



مطالبة مجلس إدارة  ICANNبالنظر في الموافقة وبدء تنفيذ توصيات فريق المراجعة ،بما في ذلك توصيات المراجعات
السابقة.

توصلت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGإلى أن بعض التوصيات الخاصة بفريق المراجعة يمكن رفضها
أو تعديلها بمعرفة  ،ICANNألسباب مثل الجدوى أو التوقيت أو التكلفة .وفي حالة عدم موافقة المجتمع على قرار مجلس اإلدارة حول
التنفيذ ،فيمكنه االستناد إلى عملية إعادة نظر أو عملية هيئة المراجعة المستقلة  IRPمن أجل رفض ذلك القرار ،باإلضافة إلى نتيجة
ملزمة في حالة هيئة المراجعة المستقلة  .IRPباإلضافة إلى ذلك ،قدم االستشاري القانوني المستقل لمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز
مساءلة  ICANN CCWGرأيا مفاده بأن لوائح  ICANNالداخلية ال يمكن أن تشترط على مجلس اإلدارة تنفيذ توصيات فريق
المراجعة ألن ذلك قد يتعارض بعضها مع التزامات األمانة أو االلتزامات األخرى الواردة في الالئحة الداخلية.
وستتم إضافة قسم جديد في المادة الرابعة من اللوائح الداخلية بشأن المراجعة الدورية لتنفيذ التزامات  ICANNالرئيسية ،مع إطار عمل
شامل للطريقة التي يتم بها إجراء هذه المراجعات ثم بند فرعي لكل من المراجعات األربعة الحالية لتأكيد االلتزامات.

24

التغييرات الموصى بها للوائح  ICANNالداخلية
مالحظة :لم يراجع المستشار القانوني تعديالت اللوائح الداخلية المقترحة األساسية في هذه المرحلة .يعتبر النص المقترح لتعديالت اللوائح
الداخلية تصوريا بطبيعته في هذه المرحلة ،وبمجرد وجود إجماع حول التوجيه ،سيحتاج الفريق القانوني لبعض الوقت من أجل صياغة
النص المقترح المناسب للتعديالت على بنود التأسيس واللوائح الداخلية.

25

هناك أربع مساحات للتغيير مطلوبة للوائح  ICANNلتكريس تأكيد مراجعات االلتزامات:
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26

إضافة لغة المبادئ إلى اللوائح الداخلية:
كما هي مبينة في لوائح  ICANNالداخلية

التزامات  ICANNفي تأكيد االلتزامات
27

 .3هذه الوثيقة تؤكد التعليقات المحورية من قبل وزارة
التجارة األمريكية لجنة العمالء الدائمة و ICANNبما فيها
التعليقات عن:

28

(أ) ضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنسيق التقني العالمي
لـ  DNSوفقا ومراعاة للمصلحة العامة والمسئولية
والشفافية؛

29

(ب) الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام إسم النطاق
DNS؛

34

30

(ج) تعزيز التنافسية وثقة العميل واختيار العميل في سوق
DNS؛ و

35

31

(د) زيادة المشاركة العالمية في حماية المعرف الفريد.

سوف تضمن  ICANNأنه مع توسع مساحة نطاق المستوى
األعلى ( ،)TLDأنها سوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت
التنافسية وحماية المستهلك واألمان واالستقرار والمرونة
ومشكالت إساءة االستخدام الضار والمخاوف السيادية وحماية
الحقوق.

36

 .4تؤكد وزارة التجارة األمريكية لجنة العمالء الدائمة
على التزاماتها تجاه المساهمين المتعددين والقطاع الخاص
وتطوير السياسة تماما من األسفل لألعلى للتنسيق التقني
لنظام اسم النطاق  DNSالذي يعمل لصالح مستخدمي
اإلنترنت الدوليين .وتعتبر عملية التنسيق الخاص ،النتائج
التي تعكس الصالح العام ،أفضل شيء للتلبية المرنة
لمتغيرات اإلنترنت ومستخدمي اإلنترنت .تدرك كل من
 ICANNووزارة التجارة األمريكية لجنة العمالء الدائمة
أن هناك مجموعة من المشاركين تشترك في عمليات
 ICANNإلى مدى أكبر من مستخدمي اإلنترنت بشكل
عام .لضمان اتخاذ القرارات بمراعاة الصالح العام وليس
فقط في صالح مجموعة محددة من المساهمين تلتزم
 ICANNبتنفيذ ونشر تحليالت عن التأثيرات اإليجابية
والسلبية للقرارات على العامة بما يتضمن أي تأثير مالي
أو تأثر إيجابي أو سلبي (إن وجد) على األمن النظامي
واالستقرار ومرونة نظام إسم النطاق .DNS

37

القسم  8الجديد المقترح من المادة الثالثة من اللوائح الداخلية
الشفافية:

38

تلتزم  ICANNبتنفيذ ونشر تحليالت عن التأثيرات اإليجابية
والسلبية للقرارات على العامة بما يتضمن أي تأثير مالي أو غير
مالية أو تأثر إيجابي أو سلبي (إن وجد) على األمن النظامي
واالستقرار ومرونة نظام إسم النطاق .DNS
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32

المراجعة المقترحة للقيم الجوهرية لـ :ICANN

33

السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع
الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع
السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات وضع سياسات
أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى فاألعلى تستخدم
للتأكد من المصلحة العامة العالمية وللتأكد من أن هذه العمليات
خاضعة للمساءلة وشفافة؛
اللوائح المقترحة تتطلب مراجعة تأكيد االلتزامات لتعزيز التنافسية
والثقة واختيار العميل:

5
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التزامات  ICANNفي تأكيد االلتزامات
39

 .7تلتزم  ICANNبالتزام العمل بالشفافية والمسئولية
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 التعليقات على تطوير السياسة ونشر التقرير
السنوي الذي يحدد مستوى تقدم  ICANNمقابل لوائح
 ICANNومسئولياتها وخطط العمل والخطة
االستراتيجية .باإلضافة إلى التزام  ICANNبتوفير
مجموعة قرارات تفسيرية بالقرارات المتخذة والسبب
المنطقي ومصادر البيانات والمعلومات التي تعتمد عليها
.ICANN

كما هي مبينة في لوائح  ICANNالداخلية
40

المراجعة المقترحة اللتزامات :ICANN
وخالل ممارسة  ICANNلمهمتها يجب عليها العمل بطريقة تتفق
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.

42

المراجعة المقترحة للقيم الجوهرية لـ :ICANN

43

السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع
الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع
السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات وضع سياسات
أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى فاألعلى تستخدم
للتأكد من المصلحة العامة العالمية وللتأكد من أن هذه العمليات
خاضعة للمساءلة وشفافة؛
المتطلبات المقترحة للتقرير السنوي ،ليتم تضمينها في قسم اللوائح
في المراجعات المطلوبة:

45

ستقدم  ICANNتقريرا سنويا حول حالة التحسينات على
المساءلة والشفافية .ستكون  ICANNمسؤولة عن إنشاء تقرير
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
 ICANNويعتبرها كإسهامات في العملية المستمرة لتنفيذ
التوصيات من فرق المراجعة المحددة في هذا البند.

46

القسم  9الجديد المقترح من المادة الثالثة من اللوائح الداخلية
الشفافية:

47

تلتزم  ICANNبالتزام العمل وفق عمليات وضع ميزانية تتسم
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
التعليقات على تطوير السياسة ونشر التقرير السنوي الذي يحدد
مستوى تقدم  ICANNمقابل لوائح  ICANNومسئولياتها
وخطط العمل والخطة اإلستراتيجية.

41

44

التزامات  ICANNوتأكيد اإللتزامات
48

 .9وبمعرفة ذلك فإن  ICANNستتكيف وتتطور لاللتزام
بمهمتها التقنية الهامة والمحددة لتنسيق  ،DNSوتلتزم
 ICANNبشكل إضافي باتخاذ إجراءات إضافية إلى
جانب عمليات مراجعة مستمرة لاللتزام كما هو محدد
أدناه:
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كما هي مبينة في لوائح  ICANNالداخلية
49

انظر القسم التالي للوائح المقترحة للحفاظ على التزامات
 ICANNلتكريس تأكيد مراجعات االلتزامات بشكل دائم.

6
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50

ستوفر اللوائح الداخلية إطار عمل لكافة المراجعات الدورية.

51

ويظهر العمود األيسر في الرسم البياني لغة اللوائح الداخلية المقترحة إلجراء مراجعات دورية (تخضع لمراجعة المستشار القانوني خالل
الصياغة الفعلية) ،مع التعليقات الموجودة في الجانب األيمن:

التعليق

نص الالئحة الداخلية المقترح
52

ستقدم  ICANNتقريرا سنويا حول حالة التحسينات على
المساءلة والشفافية.

53

ستكون  ICANNمسئولة عن إنشاء تقرير 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
 ICANNويعتبرها كإسهامات في العملية المستمرة لتنفيذ
التوصيات من فرق المراجعة المحددة في هذا البند.

55

حيث تم تأسيس فرق المراجعة لكي تضم عدد محدود من
األعضاء وأيضا عدد مفتوح من المراقبين في نفس الوقت.
ويجوز لكل من اللجان االستشارية  SOومنظمات الدعم
 ACالتي تشارك في المراجعة اقتراح ما يصل إلى سبعة
أعضاء محتملين لفريق المراجعة .كما أن مجموعة الرؤوساء
المشاركين من اللجان االستشارية  SOsومنظمات الدعم
 ACsسوف يقومون باختيار مجموعة مكونة من  21عضو
في فريق المراجعة ،بحيث يكونوا متوازنين لكل من التنوع
والمهارات ،لتخصيص ثالثة أعضاء على األقل من كل لجنة
استشارية  SOومنظمة دعم  ACمشاركة .وباإلضافة إلى
ذلك ،قد يعين مجلس إدارة  ICANNمديرا واحدا كعضو في
فريق المراجعة.

58

وفي الحاالت التي ال يمكن فيها التوصل إلى إجماع فيما بين
األعضاء ،فيمكن الحصول على تصويت األغلبية من بين
األعضاء .وفي هذه الحالة ،يجب تقديم كل من توصيات
األغلبية باإلضافة إلى رد األقلية في التقرير النهائي لفريق
المراجعة.

59

60

كما يمكن أن تطلب فرق المراجعة وتختار خبراء مستقلين
لتقديم النصيحة على النحو الذي يطلبه فريق المراجعة،
ويجوز لفريق المراجعة اختيار قبول أو رفض هذه النصيحة
كليا أو جزئيا.

61

ولم يتم إقرار ذلك في تأكيد االلتزامات ،لكن تم تعيين بعض
الخبراء لتقديم المشورة لبعض فرق مراجعة تأكيد
االلتزامات.

62

وقد يوصى كل فريق للمراجعة بوقف أو تعديل المراجعات
المعنية.

63

هذا هو الجديد .وستخضع التوصية بخصوص تعديل أو إنهاء
المراجعة الحالية للتعليقات العامة ،وسيتمتع المجتمع المتمكن
بصالحية رفض إجراء تغيير على اللوائح الداخلية المعيارية
واعتماد التغيير على اللوائح الداخلية األساسية.
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54

هذه توصية جديدة تستند إلى واحدة في فريق مراجعة
المسؤولية والشفافية الثاني  ATRT2كما أنها أكثر أهمية مع
انتشار المراجعات.

56

وال يتضمن تأكيد االلتزامات أية متطلبات نوعية من حيث
عدد األعضاء في كل من اللجان االستشارية ومنظمات
الدعم.

57

حيث يسمح تأكيد االلتزامات لرؤساء مجلس اإلدارة وGAC
بتعيين وتخصيص أعضاء فريق المراجعة ،وليس لها أي
مطلب من حيث التنوع.

وأثناء بيان األفضلية بالنسبة لإلجماع ،يجب تحديد إجراءات
خاصة بالحل .ومن المهم تجنب استبداد األغلبية واالستحواذ
من جانب األقلية.

7
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نص الالئحة الداخلية المقترح
64

اإلفصاح عن المعلومات السرية بخصوص فرق المراجعة:

65

لتسهيل الشفافية واالنفتاح فيما يخص مداوالت ICANN
وعملياتها ،يجب أن يكون لفرق المراجعة أو أي مجموعة
فرعية منبثقة عنها إمكانية االطالع على وثائق ICANN
ومعلوماتها الداخلية .وفي حالة رفض  ICANNاإلفصاح
عن المستندات أو المعلومات التي يطلبها فريق المراجعة،
يجب على  ICANNأن تقدم المبرر إلى فريق المراجعة.
وإذا لم يقتنع فريق المراجعة بالمبرر المقدم من ،ICANN
فيمكنه تقديم طلب إلى محقق الشكاوى و/أو مجلس إدارة
 ICANNمن أجل الحصول على حكم حول الطلب الخاص
باإلفصاح.

66

وبالنسبة للمستندات والمعلومات التي تفصح عنها ICANN
إلى فريق المراجعة ،يجوز لـ  ICANNتخصيص مستندات
ومعلومات محددة بأنها غير مخصصة لإلفصاح بمعرفة
فريق المراجعة ،سواء في تقريرها أو خالف ذلك .وإذا لم
يقتنع فريق المراجعة بتخصيص  ،ICANNللمستندات أو
المعلومات غير المخصصة لإلفصاح عنها ،فيمكنه تقديم
طلب إلى محقق الشكاوى و/أو مجلس إدارة  ICANNمن
أجل الحصول على حكم حول التخصيص بعدم اإلفصاح.
وسوف يتم نشر إطار عمل لإلفصاح عن المستندات
والمعلومات السرية بمعرفة  .ICANNوسوف يصف إطار
عمل اإلفصاح عن المستندات والمعلومات السرية العملية
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.

68

وسوف يصف إطار عمل اإلفصاح عن المعلومات السرية
العملية التي قد يطلب من خالل أي فريق مراجعة االطالع
على المستندات والمعلومات المخصصة بأنها سرية أو مقيدة
االطالع عليها.

69

كما سيصف إطار عمل اإلفصاح السري كذلك األحكام
الخاصة بأي اتفاقية لاللتزام بعدم اإلفصاح عن المعلومات
السرية والتي قد تتم مطالبة أعضاء أي فريق مراجعة
بالتوقيع عليها.

70

ويجب أن ينص إطار عمل اإلفصاح السري عن آلية من أجل
تصعيد و/أو رفض إطالق المستندات والمعلومات إلى فرق
المراجعة المعترف بها حسب األصول.

67

التعليق
71

قدرة جديدة على الوصول إلى المستندات الداخلية ،مع
األحكام الخاصة بعدم اإلفصاح.

72

يجب أن تصف مسودة التقرير الخاص بفريق المراجعة
درجة اإلجماع التي توصل إليها فريق المراجعة.

73

من التعليقات العامة.

74

يجب على فريق المراجعة محاولة تعيين األولويات بالنسبة
للتوصيات المقدمة من جانبه.

75

تحديد األولوية المطلوبة من مجلس اإلدارة للتوصيات.
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نص الالئحة الداخلية المقترح
76

كما سيتم نشر مسودة التقرير الخاصة بالمراجعة للتعليق
العام .سينظر فريق المراجعة في هكذا تعليقات عامة وتعديل
المراجعة ،بالشكل الذي تراه مناسبا قبل إصدارها التقرير
النهائي وإحالة التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

77

كما سيتم نشر النتائج النهائية لكافة المراجعة للتعليق العام.
يجب ان يتضمن التقرير النهائي تفسيرا حول كيفية أخذه في
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.

79

التعليق

78

كما يتطلب تأكيد االلتزامات من مجلس اإلدارة "اتخاذ
إجراء" في غضون ستة أشهر .وقد أخذ المجلس بعين
االعتبار توصيات المراجعة وسواء وافق أو شرح لماذا لن
يوافق على كل توصية على أرض الواقع.

نص اللوائح الداخلية المقترحة لمراجعة تأكيد االلتزامات هذه:
نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد
االلتزامات

80

 .1استعراض المحاسبة والشفافية.

81

يتعين على مجلس اإلدارة إجراء مراجعة دورية لتنفيذ
 ICANNاللتزامها بالحفاظ على آليات قوية للمساهمات
العامة والمسئولية والشفافية بحيث يضمن أن تعكس هذه
القرارات المصلحة العامة وأن تكون مسئولة أمام كافة
المساهمين.

84

تتضمن العوامل التي تستحق أخذها بعين االعتبار في هذه
المراجعة ما يلي:

85

(أ) التقييم والتحسين لمجلس إدارة  ICANNوالذي يجب أن
يتضمن تقييما مستمرا ألداء المجلس وعملية تحديد المجلس
والمدى الذي يلبي تشكيل المجلس ويلبي احتياجات ICANN
الحالية والمستقبلية واألخذ في االعتبار آلية االستئناف على
قرارات المجلس؛

87

(ب) تقييم دور وفعالية  GACوتفاعلها مع مجلس اإلدارة
ومجتمع  ICANNاألوسع وطرح التوصيات لتحسين ضمان
النظر الفعال من  ICANNإلدخال  GACحول سمات
السياسة العامة للتنسيق التقني لنظام اسم النطاق DNS؛

88

(جـ) التقييم المستمر والتحسين المستمر على العمليات التي
تتلقى  ICANNعليها تعليقا عاما (يتضمن التفسير الكافي
للقرارات المتخذة والمنطق المعمول به)؛

89

(د) تقييم مدى استمرار  ICANNفي تقبل القرارات
مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛

90

(هـ) تقييم عملية تطوير السياسة لتسهيل مشاورات المجتمع
التي تم العمل عليها وتحسينها وتطوير السياسة الفعالة
والمناسبة زمنيا؛ و

91

(و) تقييم وتحسين عملية المراجعة المستقلة.

93

سيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ
توصيات مراجعة المساءلة والشفافية السابقة.
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مالحظات
82

أصبح االلتزام بإجراء مراجعة اآلن جزءا من لوائح
 ICANNالداخلية.

83

والجزء الثاني من هذه العبارة ("التزامها بالحفاظ على)"...
يوضح التزاما من جانب  ICANNسوف يكون كذلك جزءا
من الالئحة الداخلية.

86

اقترح جمهور المعلقين تقديم هذا المقترح بدال من قائمة
رسمية بالموضوعات.

92

94

تمت إعادة صياغتها لتجنب إدراج مراجعة لفعالية .GAC

اشترط تأكيد االلتزامات على فريق مراجعة المساءلة
والشفافية  ATRTتقييم كافة مراجعات تأكيد االلتزامات.
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نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد
االلتزامات

مالحظات

95

ويجوز لفريق المراجعة التوصية بإنهاء أو تعديل المراجعات
الدورية األخرى المطلوبة بموجب هذا البند ،كما يجوز أن
يوصي بمراجعات دورية إضافية.

96

هذا هو الجديد .وستخضع التوصية بخصوص تعديل أو إنهاء
المراجعة الحالية للتعليقات العامة ،وسيتمتع المجتمع المتمكن
بصالحية رفض إجراء تغيير على اللوائح الداخلية المعيارية
واعتماد التغيير على اللوائح الداخلية األساسية.

97

ويجب على فريق المراجعة هذا إكمال مراجعته في غضون
عام واحد من عقد اجتماعه األول.

98

جديد.

99

وسوف يتم عقد هذه المراجعة الدورية مرة كل خمس سنوات
على أقل تقدير ،تقاس من تاريخ إجراء المراجعة السابقة.

100

وتطلب إجراء تأكيد االلتزامات هذه المراجعة كل ثالث
سنوات.

نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد
االلتزامات

مالحظات

101

 .2المحافظة على األمان واالستقرار والمرونة.

108

102

يتعين على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة دورية
لتنفيذ  ICANNاللتزامها بتحسين االستقرار التشغيلي،
والموثوقية والمرونة واألمان والتشغيل البيني على المستوى
العالمي في نظام إسم النطاق .DNS

وسيتضمن بيان مهمة  ICANNالجديد المراجع التالية لكي
تعكس دمج مراجعة تأكيد االلتزامات  AoCهذه في اللوائح
الداخلية:

109

103

وفي هذه المراجعة ،سيتم توجيه عناية خاصة إلى ما يلي:

في إطار هذا الدور ،فيما يتعلق بأسماء المجاالت ،تتمثل
مهمة  ICANNفي تنسيق وضع وتنفيذ السياسات:

104

(أ) شئون األمان واالستقرار والمرونة كل من المادية
والشبكية ذات الصلة بأمان واستقرار تنسيق نظام إسم نطاق
 DNSاإلنترنت؛

110

105

(ب) ضمان التخطيط المناسب

 التي يعد القرار الموحد أو المنسق ضروريا فيها بشكلمعقول ،وذلك لتسهيل انفتاح نظام اسم النطاق ()DNS
و/أو إمكانية تشغيله تشغيال بينيا و/أو سالسته و/أو أمانه
و/أو استقراره

106

(جـ) الحفاظ على وضوح العمليات.

107

سيتم تقييم كل عملية تتم بموجب هذا القسم بشأن المدى
الناجح لـ  ICANNفي تنفيذ خطة األمان وفعالية الخطة في
التعامل مع التهديدات التحديات المحتملة والفعلية ومدى كفاية
خطة األمان في مواجهة التحديات والتهديدات المستقبلية
لألمان واالستقرار ومرونة نظام إسم نطاق  DNSاإلنترنت
بما يتفق مع مهمة  ICANNالتقنية المحدودة.

111

وسيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ
توصيات المراجعة السابقة.

112

اجعل هذا واضحا.

113

وسوف يتم عقد هذه المراجعة الدورية مرة كل خمس سنوات
على أقل تقدير ،تقاس من تاريخ إجراء المراجعة السابقة.

114

وتطلب إجراء تأكيد االلتزامات هذه المراجعة كل ثالث
سنوات.
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نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد
االلتزامات
115

 .3تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك.
سوف تضمن  ICANNأنه مع توسع مساحة نطاق المستوى
األعلى ( ،)TLDأنها سوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت
التنافسية وحماية المستهلك واألمان واالستقرار والمرونة
ومشكالت إساءة االستخدام الضار والمخاوف السيادية
وحماية الحقوق.

118

يتعين على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة لتنفيذ
 ICANNاللتزامها بعد مرور سنة على أي جولة في
نطاقات  gTLDالجديدة.

119

وسوف تتحقق هذه المراجعة من مدى امتداد نطاقات
 gTLDوالمنافسة الجادة به وثقة المستهلك وخيار المستهلك
وكذا كفاءة:

120

(أ) عملية تطبيق  gTLDوتقييمه

121

(ب) وضع الضمانات للتقليل من المشكالت المرتبطة
باالمتداد.

116

مالحظات

117

وتشمل هذه المراجعة التزاما بأن تصبح جزءا من لوائح
 ICANNالداخلية ،فيما يخص التوسعات المستقبلية لمساحة
نطاقات .TLD

122

تمت إعادة الصياغة لتغطية جوالت  gTLDالجديدة" .مزودة
بمجموعة" ويستخدم هذا اللفظ لإلشارة إلى مجموعة من
الطلبات ،في مقابل التطبيقات المستمرة.

123

وسيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ
توصيات المراجعة السابقة.

124

اجعل ذلك واضحا.

125

يجب على فريق المراجعة هذا بالنسبة لكل من توصياته
اإلشارة إلى ما إذا كانت التوصية مقبولة ،ويجب أن يتم
تنفيذها قبل فتح جولة تالية من توسعة نطاق المستوى األعلى
العام .gTLD

126

اقتراح مجلس اإلدارة ،بموافقة مجموعة العمل المجتمعية
لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGباعتباره الخيار ب في
دبلين.

127

ويجب عقد هذه المراجعات الدورية مرة كل خمس سنوات
على أقل تقدير ،تقاس اعتبارا من تاريخ إجراء المراجعة
السابقة.

128

كما اشترط تأكيد االلتزامات أيضا إجراء هذه المراجعة بعد
عامين  2اعتبارا من مراجعة السنة األولى.

نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد
االلتزامات

مالحظات

129

 .4مراجعة فعالية  /WHOISسياسة خدمات دليل التسجيل
المستقبلية ومدى فعالية تنفيذها فيما يتعلق بتلبيتها لالحتياجات
المشروعة لقوى تطبيق القانون ،وترويجها لثقة المستهلك.

130

سيتم تغيير العنوان من أجل اإلشارة إلى إمكانية أن تحل
خدمات دليل تسجيل جديدة محل خدمة .WHOIS

131

تلتزم  ICANNبفرض سياساتها المتعلقة بـ WHOIS
الحالية وأي خدمات دليل نطاق المستوى األعلى العام
( )gTLDمستقبلية ،تخضع للقوانين المعمول بها ،والعمل
مع المجتمع الكتشاف التغييرات الهيكلية لتحسين الدقة
والحصول على بينات تسجيل  ،gTLDوكذلك النظر في
الضمانات لحماية البيانات.

133

وتشمل هذه المراجعة التزاما بأن تكون جزءا من لوائح
 ICANNالداخلية ،فيما يخص تنفيذ السياسات المرتبطة
بمتطلبات  ،WHOISكما هو مقترح من قبل مجلس
 1( ICANNسبتمبر .)2015

132

وتشمل هذه المراجعة التزاما بأن تكون جزءا من لوائح
 ICANNالداخلية ،فيما يخص تعزيز المتطلبات الحالية
لـ  WHOISالخاصة بالسياسة وأي متطلبات سياسة لخدمة
دليل  gTLDالمستقبلية.
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نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد
االلتزامات

مالحظات

134

يتعين على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة دورية
من أجل تقييم مدى فعالية سياسة  /WHOISخدمات الدليل
والتي يطابق تنفيذها االحتياجات الشرعية لتنفيذ القانون
وتشجيع ثقة المستهلك.

135

لكل اقتراح لمجلس اإلدارة ( 1سبتمبر .)2015

136

وسوف تنظر هذه المراجعة في إرشادات منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ( )OECDفيما يتعلق بالخصوصية،
وفقا لتعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية OECD
في  1980وتعديالته في .2013

137

جديد .أشارت أحد التعليقات العامة إلى أن إرشادات منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية  OECDال تتمتع بنفس قوة
القانون.

138

سيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ
توصيات المراجعة السابقة ،والدرجة التي كان للتنفيذ فيها
التأثير المرغوب.

139

لكل اقتراح لمجلس اإلدارة ( 1سبتمبر .)2015

140

وسوف يتم عقد هذه المراجعة الدورية مرة كل خمس سنوات
على أقل تقدير ،تقاس من تاريخ إجراء المراجعة السابقة.

141

وتطلب إجراء تأكيد االلتزامات هذه المراجعة كل ثالث
سنوات.

142

إضافة لوائح الداخلية مراجعة وظيفة  IANAومراجعة وظيفة  IANAالخاصة:
مراجعة وظيفة  IANAومراجعة وظيفة  IANAالخاصة

143

توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بإجراء مراجعة ألداء الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف
 IANA PTIمقابل عقد الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف  IANA ICANN-PTIباإلضافة إلى بيان
العمل ( )SOWكجزء من مراجعة وظائف .)IFR( IANAوال تكون  IFRملزمة بأن تضع في اعتبارها مصادر التعقيبات
المختلفة بما في ذلك تعليقات المجتمع ،وتقييمات لجنة العمالء الدائمة ( )CSCفي  IANAوالتقارير المقدمة بمعرفة الهيئة القانونية
لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف  ،IANA PTIوالتوصيات المقدمة للتحسينات التقنية أو تحسينات العمليات .سيتم إدراج
نتائج التقارير المقدمة إلى اللجنة الدائمة للعمالء  CSCوالمراجعات والتعليقات المستلمة حول هذه التقارير خالل الفترة الزمنية ذات
الصلة كتعقيبات على مراجعة وظائف  .IANA IFRوسوف تراجع  IFRأيضا بيان األعمال من أجل تحديد ما إذا كان من الواجب
التوصية بأي من التعديالت .علما بأن تفويض  IFRمقتصر تماما على تقيم أداء  PTIفي مقابل تقرير األعمال  SOWوال يشمل
أي تقييم فيما يخص السياسة أو مشكالت التعاقد التي ال تكون جزءا من عقد وظائف  IANAالمبرم بين  IANAو PTIأو بيان
األعمال  .SOWوعلى وجه الخصوص ،ال يشمل ذلك المشكالت ذات الصلة بتطوير السياسات وعمليات االعتماد ،أو تدابير إنفاذ
العقود فيما بين السجالت المتعاقدة و.ICANN

144

يوصى بإجراء مراجعة وظائف  IANA IFRاألولى بعد اكتمال عملية النقل بما ال يزيد عن عامين .وبعد المراجعة األولية ،يجب
أن يتم إجراء مراجعة دورية لـ  IFRعلى فترات بينية ال تزيد عن خمسة أعوام.

145

يجب النص على  IFRفي لوائح  ICANNالداخلية وإدراجها كالئحة داخلية أساسية كجزء من مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز
مساءلة  ICANN CCWGكما ستعمل بصورة قياسية وفقا لمراجعة تأكيد االلتزامات .سيتم اختيار أعضاء فريق مراجعة وظائف
 )IFRT( IANAمن قبل منظمات الدعم  SOsواللجان االستشارية  ACsوسيتضمن العديد من جهات االتصال من المجتمعات
األخرى .وبينما يكون الغرض من فريق مراجعة وظائف  IANAأن يكون مجموعة أقل عددا ،فإنه سيكون مفتوحا للمشاركين بشكل
يشبه كثيرا وضع مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف .CWG

146

وفي حين سوف تتم جدولة مراجعة وظائف  IANA IFRفي العادة استنادا إلى دورة عادية ال تزيد مدتها عن خمسة أعوام بالتوازي
مع مراجعات  ICANNاألخرى ،يجوز أيضا البدء في مراجعة خاصة لوظائف ( IANAهيئة مراجعة وظائف IANA IFR
الخاصة) وذلك عند اتباع اإلجراءات والتدابير التصحيحية للجنة الدائمة للعمالء ( CSCوفقا لما هو مشار إليها في مقترح مجموعة
عمل المجتمعات-اإلشراف) والعجز عن تصحيح ما يتحدد من أوجه قصور باإلضافة إلى اتباع عملية حل مشكالت ( IANAوفقا لما
هو محدد في اقتراح مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف) والعجز عن تصحيح ما يتحدد من أوجه قصور .وبعد استنفاذ آليات
التصعيد هذه ،سوف تتحمل كل من  ccNSOو GNSOالمسئولية عن التحقق من نتيجة عملية اللجنة الدائمة للعمالء CSC
ومراجعتها ،وعملية فض مشكالت  IANAولتحديد ما إذا كانت مراجعة وظائف  IANA IFRالخاصة ضرورية أم ال .وبعد النظر
في هذه المسائل ،والتي قد تشتمل على فترة تعليقات عامة ويجب أن تحتوي على مشاورات مفيدة مع منظمات الدعم/اللجان
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مراجعة وظيفة  IANAومراجعة وظيفة  IANAالخاصة
االستشارية األخرى ،فيمكن البدء في مراجعة وظائف  IANA IFRالخاصة .ولكي يتم البدء في عملية  IFRخاصة ،فسوف تتطلب
إجراء تصويت لكل من مجلس  ccNSOومجلس ( GNSOمن خالل األغلبية المطلقة في كل منهما بما يتفق مع اإلجراءات
العادية لتحديد األغلبية المطلقة).
147

148

وسوف تتبع مراجعة وظائف  IANA IFRالخاصة نفس عملية وتشكيل المجتمعات ألصحاب المصلحة المتعددين باإلضافة إلى
هيكل العمليات مثل مراجعة وظائف  IANA IFRالدورية .وسوف يكون نطاق مراجعة  IFRالخاصة أضيق من مراجعة IFR
الدورية بشكل أساسي على أوجه القصور أو المشكالت المحددة ،وتأثيراتها على أداء  IANAالشامل ،وأفضل طريقة لحل هذه
المشكلة .وكما هو الحال بالنسبة لعمليات  IFRالدورية ،فإن عملية  IFRالخاصة مقتصرة على مراجعة أداء تشغيل وظائف
 ،IANAبما في ذلك  ،CSCلكن ال يجب النظر في وضع السياسات واعتماد العمليات أو العالقات فيما بين  ICANNونطاقات
 TLDالمتعاقدة معها .ولن يتم فرض نتائج مراجعة  IFRأو  IFRالخاصة أو تقييدها ،ويمكن أن تشمل توصيات بالبدء في عملية
فصل ،وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء أو عدم تجديد عقد وظائف  IANAالمبرم بين  ICANNو PTIعلى سبيل المثال ال
الحصر.
تشكيل فرق المراجعة إلجراء مراجعات عدة لتاريخ:

149

فريق مراجعة المسؤولية والشفافية األول ATRT1
( 14شخص 12 ،من اللجان االستشارية والمنظمات
الداعمة):
ALAC 1

159

151

GAC 2

160

152

ASO 1
ccNSO 3

162

154

GNSO 5

163

155

رئيس مجلس إدارة  ICANNأو من ينوب عنه

164

GNSO 2
 2من الخبراء

156

سكرتير مساعد لـ NTIA

165

رئيس مجلس إدارة  ICANNأو من ينوب عنه

166

سكرتير مساعد لـ NTIA

167

 15( SSRشخص 12 ،من اللجان االستشارية والمنظمات
الداعمة):

177

 13( WHOISشخص 9 ،من اللجان االستشارية
والمنظمات الداعمة):

168

ALAC 1

178

ALAC 2

169

GAC 1

179

GAC 1

170

SSAC 2

180

SSAC 1

171

RSSAC 1

181

ASO 1

172

ASO 2

182

ccNSO 1

173

ccNSO 3

183

GNSO 3

174

GNSO 2

184

 3من الخبراء/جهات إنفاذ القانون

175

 2من الخبراء

185

الرئيس التنفيذي لـ  ICANNأو من ينوب عنه

176

الرئيس التنفيذي لـ  ICANNأو من ينوب عنه

150

153
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 15( ATRT2شخص 11 ،من اللجان االستشارية
والمنظمات الداعمة):

158

ALAC 2
GAC 3
SAC 1

161

ASO 1
ccNSO 2
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 .4تغييرات من "اقتراح المسودة الثالثة لتوصيات مسار العمل "1


يعاد تقديم نص تأكيد االلتزامات  AoCلمراجعة التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك.



يجب دمج كافة مراجعات تأكيد االلتزامات ( AoCومراجعة وظائف  IANA IFRومراجعة وظائف  IANA IFRالخاصة)
في اللوائح الداخلية.



وسينظر فريق مراقبة تنفيذ عملية المراجعة المستقلة  IRPلفريق العمل ( )WP-IRP IOTفي اقتراح إدراج مراجعة
منتصصف المدة لعملية المراجعة المستقلة  .IRPوسيتك توسيع نطاق فريق مراجعة المسؤولية والشفافية  ATRTالقتراح
مراجعة عملية المراجعة المستقلة ( IRPالفقرة .)89



وسيبقى تمثيل وعدد المقاعد في فرق المراجعة والمرتبط بمراجعات نطاق المستوى األعلى العام  gTLDدون تغيير من اقتراح
المسودة الثالثة (الفقرة .)54



يجب إدراج تعديل مجلس اإلدارة في سياسة خدمات دليل التسجيل المستقبلية( WHOIS/الفقرة .)127



يتناول بنود تأسيس  ICANNبيان الدمج الخاص بـ ( ICANNأو المقر الرسمي للشركات) ،وتتناول لوائح  ICANNالداخلية
(المادة  )18قضية منفصلة بموقع مكتب  ICANNالرئيسي .سيتم تصنيف المادة  18من لوائح  ICANNالداخلية باعتبارها
لوائح داخلية معيارية (راجع الفقرة .)5



يجب إدراج اقتراح مجلس إدارة بخصوص المعايير التشغيلية لمراجعات تأكيد االلتزامات  AoCعلى أساس أنه سيتم احترام
التوصية رقم  9وبأنه سيتناول النص تفاصيل التنفيذ فقط (راجع الفقرة .)8



وينصح محامو مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGبتوضيح "التنوع" في الفقرة  54بخصوص
تشكيل فرق مراجعة تأكيد االلتزامات  .AoCوتشير مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGإلى أنه من
الممكن أن تتضمن اعتبارات "التنوع" الجغرافية والمهارات والجنس وإلخ ،وبأنه يجب أن تتمتع المنظمات الداعم  SCsواللجان
االستشارية  ACsبالمرونة في اعتبارها للعوامل لدى اختيار أعضاء فريق المراجعة.



ويقترح محامو مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGأنه "بإمكان مجموعة من الرؤوساء طلب
مرشحين إضافيين أو تعيين أقل من  21عضو لتفادي احتمالية التمثيل الزائد لمنظمات داعمة  SCsأو لجان استشارية ACs
معينة في حال رشح البعض أقل من  3أعضاء" .واقترح مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة " ICANN CCWGما
يصل إلى  ،"21لذا فإن األمر ليس بمثابة اقتراح عدد ثابث من أعضاء فريق المراجعة فعليا .وتم استبدال "ثابت" بـ "محدود"
في الفقرة  .54وسمحت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGلرؤوساء اللجنة االستشارية /AC
المنظمة الداعمة  SOباختيار أعضاء فريق المراجعة إضافيين من اللجان االستشارية /ACsالمنظمات الداعمة  SOsوالتي
قدمت أكثر من  3مرشحين .حيث يهدف هذا إلى استيعاب اللجان االستشارية  /ACsالمنظمات الداعمة  SOsالتي تحظى بأكبر
قدر من االهتمام في المراجعة ،مثل  ،GNSOوالتي ستكون من أشد المعنيين بمراجعات برنامج  gTLDالجديد وخدمات
الدليل .WHOIS/وبالتالي ،سيبقى تمثيل وعدد المقاعد في فريق المراجعة دون تغيير من اقتراح المسودة الثالثة.



استبدال "المشاركين" بـ "المراقبين" في الفقرة .54

 .5اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية


اختبار االجهاد 17 ،11 ،9



اختبار اإلجهاد 4 ،3



اختبار اإلجهاد 14



اختبار اإلجهاد 22 ،20
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 .6كيف يستجيب هذا لمتطلبات مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف CWG؟


اقترحت مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  CWGمراجعة وظيفة  IANA IFRومراجعة وظيفة IANA IFR
الخاصة التي يجب إضافتها إلى لوائح  ICANNالداخلية باعتبارها لوائح داخلية أساسية .تشمل توصيات مجموعة العمل
المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGهذا كجزء من المراجعات لتتم إضافتها إلى لوائح .ICANN

 .7كيف يعالج هذا معايير NTIA؟
186

187

188

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.


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،
المجتمع الفني ،األكاديمية ،والمستخدم النهائي ،وطلب المساهمات من العامة والتي ستسعى  ICANNفي جميع األحوال
والفعاليات على توفير المنفعة لهم.



عكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات
وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى فاألعلى تعالج بشكل تام هذه المعايير.

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت.


الحفاظ على وضع ومقرات المؤسسة العامة غير الربحية في الواليات المتحدة.



إضافة متطلبات اللوائح أن  ICANNستقدم تقريرا سنويا حول حالة التحسينات على المساءلة والشفافية.



تلتزم بتنفيذ ونشر تحليالت عن التأثيرات اإليجابية والسلبية للقرارات على العامة بما يتضمن أي تأثير مالي أو غير مالية أو تأثر
إيجابي أو سلبي (إن وجد) على األمن النظامي واالستقرار ومرونة نظام اسم النطاق .DNS



وتشمل االلتزام بالحفاظ على وتعزيز العملية الحيادية والمطلقة وحكم نظام اسم النطاق  ،DNSواالستقرار التشغيلي والموثوقية
واألمان وقابلية التشغيل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من نظام إسم النطاق  DNSواإلنترنت وتحسينها.



وتتضمن مراجعات تأكيد االلتزام إلى لوائح وخاصة األمن ،االستقرار والمرونة لمراجعة نظام إسم النطاق .DNS

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات .IANA


نقل تأكيد االلتزامات التي تحافظ عليها  ICANNوتعزز وتدعم العملية المحايدة وغير المسبوقة بحكم لدى نظام إسم النطاق
 DNSفي االستقرار التشغيلي والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل الشاملة ،والسالسة واالنفتاح في نظام إسم النطاق DNS
واإلنترنت؛ والحفاظ على السعة والقدرة على تنظيم نظام إسم النطاق  DNSاإلنترنت على المستوى الكلي والعمل على صيانة
إنترنت فردي قابل للتشغيل.



الحفاظ على أهلية وقدرة تنسيق نظام إسم النطاق  DNSعلى مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل
للتشغيل .تتم معالجة المعايير أيضا من خالل إضافة اللوائح :سوف تضمن  ICANNأنه مع توسع مساحة نطاق المستوى
األعلى  ،TLDوسوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت التنافسية وحماية المستهلك واألمان واالستقرار والمرونة ومشكالت
إساءة االستخدام الضار والمخاوف السيادية وحماية الحقوق.



الوضوح في تقرير المالية والمحاسبة.
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189

190

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.


عقد منتدى مجتمع حيث يرحب بالجميع للمشاركة كخطوة محتملة.



يرحب بالجميع للمشاركة في عملية المشورة التي تنظم لشرح هذه المستندات الرئيسية.

لن تقبل  NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAبحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات.


إضافة االلتزام لطلب دعم المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع
مستويات وضع السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى
فاألعلى تستخدم للتأكد من المصلحة العامة العالمية وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.



إصدار تقرير سنوي عن حالة التحسينات للمساءلة والشفافية وااللتزام بعملية موازنة شفافة وخاضعة للمساءلة ،مما يوفر إشعار
مسبق لتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات والسياسات.
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اﻟﻣﻠﺣق  - 10اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  10ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدﻋم واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
 .1ﺧﻼﺻﺔ
01

ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANN CCWGﺑﺗﻧﺎول ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم ) (SOsواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
) (ACsﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺗﯾن:
•

ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  :1ﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺟﻌﺔ آﻟﯾﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ.

•

ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  :2ﺗﺿﻣﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻛﺟزء ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ.

 .2ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ CCWG ICANN
02

ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺔ وﺣﺻر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ،ACﻓﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .1

03

ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANN CCWGﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

04

ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل :1

05

ﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺟﻌﺔ آﻟﯾﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺻﻔﺔ
ﻣﻧﺗظﻣﺔ.
•

ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻟدى ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻣﺎم
دواﺋرھم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وأﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﻧظﻣﺎت  At-Largeاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛل ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﮫ ،إﻟﺦ.

•

وﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺳم  4ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻟواﺋﺢ  ،ICANNاﻟذي ﯾﺻف ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﮭدف ﻣن ھذه
اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
وﯾﻛﻣن اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟﻣراﺟﻌﺔ  -اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺟراؤھﺎ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﮭﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة  -ﻓﻲ:
) (1ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭﺎ ھدف ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ھﯾﻛل  ،ICANNو) (2إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ،ﻓﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﮭﯾﻛل أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﻣرً ا ﻣرﻏوﺑًﺎ ﻓﯾﮫ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ.

•

ﯾﺗم دﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ICANNاﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺟزء
ﻣن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .1ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :9ﺑدﻣﺞ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺳﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻻھﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ:
ﺗﻘﯾﯾم دور وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  GACوﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNاﻷوﺳﻊ وطرح اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻟﺿﻣﺎن
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﺎل ﻣن  ICANNﻹدﺧﺎل  GACﺣول ﺳﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق .DNS
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ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل :2

07

ﺗﺿﻣﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ.
•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻘﺗرح "اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ" ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺟدواه ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ذا ﺟدوى ،اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺗﻧﻔﯾذه1.

•

وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﻔﺻّﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ  SOواﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل
ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

•

ﺗﻘﯾﯾم ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) (IRPﺳﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ .AC

 .3ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت
08

09

10

11

ﻣﻊ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ،ﻓﻘد ﻧﺷﺄت ﻣﺧﺎوف ﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOsواﻟﻠﺟﺎن
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  (ACsﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﺗﻠك اﻟﻘوى .وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى" ،ﻣن ﯾراﻗب اﻟﻣراﻗﺑﯾن؟"
واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺧﺎوف ،ﻗﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANN CCWGﺑـ:
•

ﺗﺣدﯾد اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺛل ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم SOsواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ .ACs

•

ﻣراﺟﻌﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﮭدف ﺗﻘﯾﯾم إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﻗﺎﻣت وﻛﯾف ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻧﺎول اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗﻲ ﻋﺑر ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾق
اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻰ.

•

إﻧﺷﺎء ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺧطوات ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACاﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  1وﻣﺳﺎر
اﻟﻌﻣل .2

ﺗظﮭر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟوﺛﯾﻘﺔ  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ھﻧﺎك ﺗﻘرﯾﺑﺎ أي أﺣﻛﺎم ﯾﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم SOs
واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACSأو ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺗرﻧت أﻛﺑر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮭم وﻗراراﺗﮭم وﻣﺷوراﺗﮭم ﺗﻛون ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﻌدد واﻟﻧطﺎق.
اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ھﻲ:
 .1ﻟواﺋﺢ ICANN
ﺗﻧص ﻟواﺋﺢ  ICANNأن ﻛل ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ACﺗﺳﺗطﯾﻊ إﻧﺷﺎء ﻣﯾﺛﺎق ووﺛﺎﺋق إﺟراﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ.
ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أﺑﺣﺎث ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻧﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ .AC
وﻣن اﻟﻣﮭم أﯾﺿﺎ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺛل ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم SOsواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACsﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺿﺎف إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻣﺣددة
ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ  ICANNﻛﺷرﻛﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب
ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺷرﻛﺔ وﻟﻛن ﻛذﻟك ﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ .AC

 1ﻗدم ﻣﺳﺗﺷﺎر -CCWGاﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﯾﻠﻲ ﻛوري وﺻﻔﺎ ً ﻣوﺟزاً ﻟﻣﻔﮭوم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ:
ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ھﻲ أن ﯾﻛون ﻛل ﻓرد ﻣن اﻟﻔرﯾق ﻣﺳﺎءﻻً أﻣﺎم اﻟﻔرد اﻵﺧر .ﻛﯾف ﺳﯾﻧﺟﺢ ھذا ﻓﻲ ICANN؟ ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري وﺿﻊ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ  ICANNاﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﺎﻣﻠﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ .ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻘوم ﻗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺳؤوﻻً ﯾدﻋو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺻﻔﺗﮫ وﻛﯾل ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ،
ﺳﺗﺗﻣﻛن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﺗﻣﻛﯾن ﻛﺎﻓﺔ ھﯾﺎﻛل  ICANNﻟدﻋوة ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ .ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرء أن ﯾﺗﺧﯾل اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﻛل اﺟﺗﻣﺎع ﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت  ،ICANNورﺑﻣﺎ ﺳﯾﻌوض اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﺳﯾﻛون اﻟﻧﻣوذج اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ،واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﺟﻣﯾﻊ
ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ACﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑرؤﺳﺎﺋﮭﺎ .ﺳﯾﻛون اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﺳﻧﺔ ﺗﻠو اﻷﺧرى واﻟذي
ﺳﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﺳﮭﯾل ﻛل اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ .وﯾﻣﻛن ﻟﻛل اﺟﺗﻣﺎع اﻟداﺋرة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع أو ﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﻠدراﺳﺔ .ﻗد ﯾﻘوم ﻛل ﻣﺷﺎرك
ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم داﺋرﺗﮫ أو داﺋرﺗﮭﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وذﻛر ﻣﺎ ﻧﺟﺣوا ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ وﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺟﺣوا .ﻗد ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻧﻘﺎش ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء .اﻟﮭدف ﺳﯾﻛون
إﻧﺷﺎء ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻛذﻟك ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء.
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 .2ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣﻊ ﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﻛﻣﻧظﻣﺔ ،ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿﺎ ً اﻟﻧظر إﻟﯾﮭﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ACاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻷوﺳﻊ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ICANNﻛﻣﺎ
ھو ﻣﻌرف ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ.
إن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣددة أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟـ ﻣﺛل ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOsواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACsﯾﻧﺑﻐﻲ
إﺟراء ﻋﻣﻠﮭم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق  DNSھﻲ :اﻟﻔﻘرة ﺛﻼث واﻟﻔﻘرة ﺗﺳﻌﺔ.
 .3ﺗوﺻﯾﺎت ﻓرﯾق ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻷول  ATRT 1وﺗوﺻﯾﺎت ﻓرﯾق ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ATRT 2
ﻟم ﺗﻘوم اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌﻣل أي ﺗوﺻﯾﺎت ﺗﺧص ﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ .AC
 .4اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ACاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣﻊ ﺣﺻر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  ،1ﻓﻘد أﺻﺑﺢ واﺿﺣﺎ ً أن إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
 ACﯾﺣﺗﺎج اﻟﺗﺣﺳﯾن.
ﯾﻛﻣن اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﺿﻣﺎن أن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻟﯾﺳت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻓﻘط ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ
اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن وﻟﻛن أﯾﺿًﺎ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوﺳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ھذه اﻟﮭﯾﺋﺎت ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ.
12

ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺔ وﺣﺻر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ،ACﻓﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل .1

13

ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANN CCWGﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

14

ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل :1

15

ﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺟﻌﺔ آﻟﯾﺎت ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺻﻔﺔ
ﻣﻧﺗظﻣﺔ.
•

ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻟدى ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻣﺎم
دواﺋرھم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وأﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﻧظﻣﺎت  At-Largeاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛل ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﮫ ،إﻟﺦ.

•

وﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺳم  4ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻟواﺋﺢ  ،ICANNاﻟذي ﯾﺻف ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﮭدف ﻣن ھذه
اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
وﯾﻛﻣن اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟﻣراﺟﻌﺔ  -اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺟراؤھﺎ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﮭﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة  -ﻓﻲ:
) (1ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭﺎ ھدف ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ھﯾﻛل  ،ICANNو) (2إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ،ﻓﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﮭﯾﻛل أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﻣرً ا ﻣرﻏوﺑًﺎ ﻓﯾﮫ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ.

•

ﯾﺗم دﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ICANNاﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺟزء
ﻣن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .1ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :9ﺑدﻣﺞ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺳﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻻھﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ:
ﺗﻘﯾﯾم دور وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  GACوﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNاﻷوﺳﻊ وطرح اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻟﺿﻣﺎن
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﺎل ﻣن  ICANNﻹدﺧﺎل  GACﺣول ﺳﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق .DNS
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16

ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل :2

17

ﺗﺿﻣﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ.
•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻘﺗرح "اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ" ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺟدواه ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ذا ﺟدوى ،اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺗﻧﻔﯾذه2.

•

وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﻔﺻّﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ  SOواﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل
ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

•

ﺗﻘﯾﯾم ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) (IRPﺳﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ .AC

 .4اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻧﺟزة ﻣﻧذ اﻗﺗراح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
•

إﺿﺎﻓﺔ :ﯾﺗم دﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ICANNاﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  .1ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :9ﺑدﻣﺞ ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺳﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻻھﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ:
ﺗﻘﯾﯾم دور وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  GACوﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNاﻷوﺳﻊ وطرح اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻋﺗﺑﺎر
اﻟﻔﻌﺎل ﻣن  ICANNﻹدﺧﺎل  GACﺣول ﺳﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻧظﺎم اﺳم اﻟﻧطﺎق .DNS

•

أﺿﯾف ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  :2وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﻔﺻّﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ  SOواﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ AC
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراح اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

 .5اﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺟﮭﺎد ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﮭذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ
•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد 12

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد 33

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد 34

 .6ﻛﯾف ﯾﺳﺗوﻓﻲ ھذا ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑدور اﻹﺷراف CWG؟
•

ﻻ ﯾوﺟد

 2راﺟﻊ اﻟوﺻف اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANN CCWGوﯾﻠﻲ ﻛوري ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ  1اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ.
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 .7ﻛﯾف ﯾﺗﻧﺎول ھذا ﻣﻌﺎﯾﯾر NTIA؟
18

دﻋم وﺗﻌزﯾز ﻧﻣوذج أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددة.
•

19

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن واﺳﺗﻘرار وﻣروﻧﺔ ﻧظﺎم  DNSاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت.
•

20

ﻻ ﯾوﺟد

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺗﺎح اﻹﻧﺗرﻧت.
•

22

ﻻ ﯾوﺟد

ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ﻟﺧدﻣﺎت .IANA
•

21

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻛﻠﮭﺎ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻧﻣوذج  ICANNاﻟﻛﻠﻲ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددﯾن .إن ﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻛﺑر
ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOsواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACsﺗﺟﺎه أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ ھﻲ ﺟزء ﻣن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﻣوذج اﻷوﺳﻊ
ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﻓﻲ .ICANN

ﻻ ﯾوﺟد

ﻟن ﺗﻘﺑل  NTIAأي ﻣﻘﺗرح ﯾﻌوض دورھﺎ ﻣﻊ ﺣل ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظﻣﺎت ﺗرأﺳﮭﺎ ﺣﻛوﻣﺎت أو ﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ.
•

ﺗرﺗﻛز ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﻋم  SOواﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  ACﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑدﻻً ﻣن
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺗﺟﺎه ﻣﻧظﻣﺎت ﺗرأﺳﮭﺎ ﺣﻛوﻣﺎت أو ﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ .وﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺧﺻوﺻًﺎ ﻓﻲ دورھﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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اﻟﻣﻠﺣق  - 11اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  :11اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺑﺷﺄن ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد
رﻗم (18
 .1ﺧﻼﺻﺔ
1

ﻟﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ) (GACاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNطﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ ICANN
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة ،اﻟﻘﺳم :2
ي .ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣول ﻧواﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ ﺗﺷﻛﯾل
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗرر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ﯾﺗﺧذ إﺟراء ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺣﯾﻧﺋذ إﺧطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﻘرر ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﻣﺷورة .وﺳﺗﺣﺎول اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﻌد ذﻟك -ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ -اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﯾﻘﺑﻠﮫ اﻟطرﻓﺎن.

2

3

4

ﯾراﻋﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد  18اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟذي ُﺗﻌ ﱢدل ﻓﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟـ  ICANNإﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،أي ﻟﻠﺗﺣول
ﻣن ﻗرارات اﻹﺟﻣﺎع )ﻻ اﻋﺗراﺿﺎت( إﻟﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة ﻣﺟﻠس إدارة  .ICANNوﺑﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣل ﻣﻘﺑول ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض ﻧﺻﯾﺣﺔ  ،GACﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺧﺎوف ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺟﺑﺎر ﻣﺟﻠس ICANN
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺗﻔﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ دﻋم ﻧﺻﯾﺣﺔ  GACﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض  GACﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻘرارھﺎ ﻣﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول اﻟﺟدﯾد
)إذا اﺧﺗﺎرت  GACاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( ،ﯾرى ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ھذا ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗزﯾد ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ICANNﺑﺷﻛل
ﻏﯾر ﻣﻘﺑول.
وﻣن أﺟل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة ھذه اﻟﻣﺧﺎوف ،ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺗوﺻﻲ ﺑﺈﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ
 ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷورة .GAC

 .2ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
5

6

7

ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﻌﻣل اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠواﺋﺢ ICANN
اﻟداﺧﻠﯾﺔ )ﺗﻣت إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد(:
ي .ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣول ﻧواﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
وﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗرر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ﯾﺗﺧذ إﺟراء ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﻠس ﺣﯾﻧﺋذ إﺧطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﻘرر ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﻣﺷورة .ﻻ ﯾﻣﻛن رﻓض أي ﻣﺷورة ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع اﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻣﻔﮭوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﻏﯾﺎب أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ ،إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﺻوﯾت ﺗﺻل إﻟﻰ  %60ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ،وﺳﺗﺣﺎول اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺟﻠس
ُرض ﻟﻠطرﻓﯾن.
إدارة  ICANNﺑﻌد ذﻟك ،وﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ،إﯾﺟﺎد ﺣل ﻣ ٍ
واﻟﻣﻘﺻود ﻣن ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ ،اﻟﺣد ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس  ICANNو  GACأن "ﯾﺣﺎوﻻ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺗﻔق
ﺟد ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ أيﱠ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺟدﯾدة ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻣﺟﻠس ICANN
ﻋﻠﯾﮫ اﻟطرﻓﺎن" ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﻟن ﺗو ِ
اﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ ،أو اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﮭﺎ ،أو ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷورة  ،GACاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻗﺑل اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ
ﺟد ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ أي اﺳﺗﻧﺗﺎج أو ﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺷورة
اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  .IANAﻻ ﺗو ِ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .GAC
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ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  GACﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﻧﻘﯾﺢ إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ طرح اﻻﻋﺗراﺿﺎت واﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ )ﻣﺛﻼ ،ﻋدم
اﻟﺳﻣﺎح ﻟدوﻟﺔ واﺣدة ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻧﺿﻣﺎم دول أﺧرى ﻟذﻟك اﻻﻋﺗراض( .وﻋﻧد إرﺳﺎل اﻟﺗوﺻﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟذي ﺗﺳﻌﻰ  GACﻣن أﺟل أن ﯾُﻌ َطﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔُ ،ﺗ َ
ﻠزم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ GAC
ﺑﺗﺄﻛﯾد ﻋدم وﺟود أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ.
وﺗوﺻﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺔ  CCWGﺑﺈدراج ﺷرط أن ﺗوﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟوھرﯾﺔ وراء ﻧﺻﺎﺋﺣﮭﺎ .ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺎس
اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻠﻣﺷورة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس  .ICANNوﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ
اﻟﻣﻘدم ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﺷروع ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﺗﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﻣﺷورة ﻣﺗﺳﻘﺎ ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ.
وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷورة  GACاﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ  ،ICANNﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ھذا اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻟﯾﻌﺗﺑره اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﻟﻧص اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ:
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟـ  ICANNاﺗﺧﺎذ إﺟراءات  -ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة أو ﻏﯾرھﺎ  -ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻟواﺋﺣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﻣﻊ أن  GACﻏﯾر ﻣﻘﯾدة
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدﻣﮭﺎ ﻟـ  ،ICANNﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟواﺿﺢ أن  ICANNﻗد ﻻ ﺗﺗﺧذ إﺟراءات ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻟواﺋﺣﮭﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﺗﺿرر أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ رﻓﻊ دﻋﺎوى ﻋﺑر ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻧص ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺟﻠس
ﺗﺻرف )أو ﻟم ﯾﺗﺻرف( ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺑﻧود  ICANNاﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﺻرف اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘﺎ
ﻟﻣﺷورة GAC.
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ﻣﻼﺣظﺔ :ﺗﻛون اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﺗﻧﻘﯾﺣﺎت اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟـ  ICANNﻣﻔﮭوﻣﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ .ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻔرﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟـ  ICANNﺑﻌﻣل ﻣﺳودة ﻟﻠﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﮭذه
اﻟﺗﻧﻘﯾﺣﺎت اﻟﻣﺟراة ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

 .3ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت
12
13

14

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  18ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﻌدل ﻓﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟـ  ICANNاﻹﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻗرارات ﺗواﻓﻘﯾﺔ إﻟﻰ
ﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة إﻟﻰ ﻣﺟﻠس  .ICANNوﺑﻣﺎ أن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﯾﺟب أن ﯾﺳﻌﻰ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻣﻘﺑول ﻟﻠطرﻓﯾن إذا رﻓض
ﻣﺷورة  ،GACﻓﻘد أﺛﯾرت ﻣﺧﺎوف ﺑﺄن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻗد ﯾﺿطر ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ذات اﻟﺳﯾﺎدة إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ ﻓﻲ دﻋﻣﮭﺎ
ﻟﻣﺷورة  .GACو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض  GACﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻘرارھﺎ ﻣﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧول
اﻟﺟدﯾد )إذا اﺧﺗﺎرت  GACاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( ،ﯾرى ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ھذا ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗزﯾد ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ICANN
ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﻘﺑول.
ﯾﺗﻣﺛل ھدف اﻟﺗوﺻﯾﺔ أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺑﺎدئ ،اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺑﯾﺎن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑدﺑﻠن ،واﻟذي واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل
ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﺣرﯾﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم :18
•

ﯾﻣﻛن ﻟـ  GACﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ.

•

ﺗﻠﺗزم  GACﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع.

•

ﻟن ﺗﻌﻣل  GACﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻣﺷورة .GAC

•

ُرض ﻟﻠطرﻓﯾن.
ﯾﻣﺗﻠك ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﺑول ﻣﺷورة  ،GACﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻣ ٍ

•

ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة  GACأن ﺗوﻓر اﺗﺟﺎھﺎ واﺿﺣﺎ وأﺳﺎﺳﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ.

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣؤدﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﺗوﺻﯾﺔ
15

اﺳﺗﻣﺎﻟت اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻋد ًدا ﻛﺑﯾرً ا ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ،أﻏﻠﺑﮭﺎ ﯾدﻋم اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻋﺗراﺿﺎت ﻣن
ﻋدة ﺣﻛوﻣﺎت .ﺑﻌد ﺧﺗﺎم اﻟﺟوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻋرﺑت ﺣﻛوﻣﺎت أﺧرى ﻋن ﻣﺧﺎوﻓﮭﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
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ﺗﻠﻘت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑراﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﯾﺿًﺎ اﺗﺻﺎﻻً ﻣن  GACﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎع دﺑﻠن ،ﻛﺟزء ﻣن ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ،واﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﮫ:
"ﺳﺎﻋد اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم 18ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻟﻶراء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ .اﻋﺗﺑرت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑررات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد
رﻗم  ،18اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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•

ﺿرورة أن ﺗﻘوم ﻛل ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺷورة اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﺿﺣﺔ وﺗﻌﻛس رأي إﺟﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ.

•

ﺿرورة ﻗﯾﺎم ﻛل ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻹﺟﻣﺎع.

•

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺷورة إﺟﻣﺎع.

•

إن ﺗوﺻﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،وﻛﻣﺎ ھو ﻣﻛرر ﻣن طرف ﻓرﯾق ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ،(ATRT2) 2ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻟرﻓض ﻧﺻﯾﺣﺔ  GACإﻟﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ
 2/3ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳق ﻣﻊ اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟرﻓض ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﻧظﻣﺔ دﻋم اﻷﺳﻣﺎء ﻟرﻣوز اﻟﺑﻠدان ،وﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻸﺳﻣﺎء
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ".

ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺑﯾﺎن  GACﻓﻲ دﺑﻠن ،ﻧظﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣن أﺟل:
•

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣوﺟودة ،وﻧﻘﺎط اﻻﺗﻔﺎق  /اﻻﺧﺗﻼف.

•

ﺗزوﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺑﻣﻠﺧص ﻣوﺟز ﻟوﺟﮭﺎت اﻟﻧظر واﻟﺧﯾﺎرات.
إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ُﺗﻣَﻛن ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺟﻣﺎع ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد
رﻗم  ،18واﻟذي ﺣدد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺗرﺗب ﻋن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻋدﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﻠﻘرارت،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطﻠب ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNاﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ذات اﻟﺳﯾﺎدة.

•
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وﺿﻣن ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•

ﯾﻣﻛن ﻟـ  GACﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ.

•

ﺗﻠﺗزم  GACﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع.

•

ﻟن ﺗﻌﻣل  GACﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻣﺷورة .GAC

•

ُرض ﻟﻠطرﻓﯾن.
ﯾﻣﺗﻠك ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﺑول ﻣﺷورة  ،GACﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻣ ٍ

•

ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة  GACأن ﺗوﻓر اﺗﺟﺎھﺎ واﺿﺣﺎ وأﺳﺎﺳﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ.

اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة واﻟﻣرﻓوﺿﺔ
داﺧل ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ.
ﻗدﻣت اﻟﺑرازﯾل اﻗﺗراﺣً ﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ:
]…[ ﺣﯾث اﻟﺗزم ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺗم ﺗﺑﻧﻲ ھذه اﻟﻣﺷورة ،ﻓﮭو ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟوﺻول
إﻟﻰ ﺣل ﯾرﺿﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻟﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﻣﺷورة ،وﺳﺗﺑذل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻗﺻﺎرى ﺟﮭدھﺎ ﻟﺿﻣﺎن وﺿوح ھذه اﻟﻣﺷورة واﻟﺗﺄﻛد
ﻣن أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛس ﺑﺟﻼء إﺟﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ .ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ،ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﯾن ﻹﺟﻣﺎع اﻵراء[…] ".
] [...ﻻ ﯾﺗم رﻓض أي ﻣﺷورة اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻷراء إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠﺛﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة .وﺳﺗﺣﺎول
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﻌد ذﻟك -ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ -اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﯾﻘﺑﻠﮫ
اﻟطرﻓﺎن[…] .

 18ﻓﺑراﯾر 2016
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ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ،واﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت ﻣن ﺟﺎﻧب ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺄن ﻣﻘﺗرح اﻟﺑرازﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺧﻠق
اﻟﺗزاﻣﺎت أﻗوى ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻣﻊ ﻋدم ﺗوﻓﯾر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GACﺳﺗظل ﻣرﻛزة ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ
إﺟﻣﺎع اﻵراء ،ﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘﺗرح ،ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﺗﮭﺎ اﻟدﻧﻣﺎرك ،وﻋززه ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء  GACاﻷوروﺑﻲ) ،ﺗﻣت
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد(:
"ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻷﺧذ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗرر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ﯾﺗﺧذ إﺟراء ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺣﯾﻧﺋذ
إﺧطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﻘرر ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﻣﺷورة.
أي ﻣﺷورة ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع اﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﺗﻔﮭم ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻏﯾﺎب أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ ،وﻻ ﯾﺟوز رﻓﺿﮭﺎ إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
أي ﻣﺷورة ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻵراء ﻣﻊ اﻋﺗراﺿﺎت ﻣن أﻗﻠﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﺟدًا ﻓﻘط ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻗد ﯾﺗم رﻓﺿﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﺻوات ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ،ﺳﺗﺣﺎول اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﻌد ذﻟك -ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ -اﻟﺗوﺻل
إﻟﻰ ﺣل ﯾﻘﺑﻠﮫ اﻟطرﻓﺎن".

23

24

دﻋم ﻋدد ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌدﯾل ھذا اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ "أي ﻣﺷورة ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎع
اﻵراء ﻣﻊ اﻋﺗراﺿﺎت ﻣن أﻗﻠﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﺟ ًدا ﻓﻘط ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻗد ﯾﺗم رﻓﺿﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﺻوات ﻣﺟﻠس إدارة
 ."ICANNوﻗوﺑل ذﻟك ﺑﺗﺄﯾﯾد وﺧﻼف ،ﺑﺣﺟﺔ أن ھذا ﻟن ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺷواﻏل اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻋراب ﻋﻧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدم
وﺟود ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ إﺟراءات ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣن .GAC
ﺣﯾث أﻋرب ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻋن ﻣﺧﺎوﻓﮭم ﺑﺷﺄن إدﺧﺎل ﺣد اﻟﺛﻠﺛﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻘراره ،ﺗم ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرح ﺣل وﺳط ﻋﻠﻰ
ھذا اﻟﻧﺣو )ﺗﻣت إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد(:
"ي .ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣول ﻧواﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ ﺗﺷﻛﯾل
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗرر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ﯾﺗﺧذ إﺟراء ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺣﯾﻧﺋذ
إﺧطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﻘرر ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﻣﺷورة.
ﻗد ﯾﺗم رﻓض ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﺄﯾﯾد واﺳﻊ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب
اﻋﺗراض ﻛﺑﯾر ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺳﺗﺣﺎول اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﺑﻌد ذﻟك -ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ -اﻟﺗوﺻل
إﻟﻰ ﺣل ﯾﻘﺑﻠﮫ اﻟطرﻓﺎن".
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ﺗم ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرح اﻟﺣل اﻟوﺳط ھذا إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ  24ﻧوﻓﻣﺑر  .2015ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن أن ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﻋرﺑوا ﻋن اﺳﺗﻌدادھم ﻟﻘﺑول اﻟﻣﻘﺗرح ﻛﺣل وﺳط ،إﻻ أﻧﮫ ﺗﺑﻘت اﻋﺗراﺿﺎت ﻛﺑﯾرة .ﺣدد اﻟرؤﺳﺎء
ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻋم ﻟم ﯾﻛن ﻛﺎﻓﯾًﺎ ﻻﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺗواﻓق ﺑﺎﻵراء اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻘﺗرح.
وﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺧطوات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﯾوم  26ﻧوﻓﻣﺑر  ،2015ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،وأﺷﺎرت إﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) (NTIAﻣن ﺑﯾﺎن  25ﻧوﻓﻣﺑر ﺑﺷﺄن اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد
رﻗم  .18ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺷﺗرك ﻣن اﻟدﻧﻣﺎرك وﻛﯾث درازﯾك )ﻣﻣﺛل .(ICG
ﺑﻌد ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗواﻓق ﻓﻲ اﻵراء ﺑﺷﺄن اﻗﺗراح اﻟﺛﻠﺛﯾن ،ﻗﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑراﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر
 2016ﺑﺈﻋﺎدة إطﻼق اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻟﺗﺣدﯾد ﻣوﻗف ﺗواﻓﻘﻲ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  .11وﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﺷﮭر ﻓﺑراﯾر ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑراﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ إﻟﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗواﻓﻘﻲ أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم  11ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺛﺎﻟث
)ﻋدم وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﺟدﯾدة ،أو أﺳﺎس ﻣﻧطﻘﻲ وﺗواﻓق ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ  (ICANNوﺗﻐﯾﯾر ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن  2/3إﻟﻰ  .%60وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك،
ُﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺔ ،ﺗﻣت إﺿﺎﻓﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت رﻗم  1ورﻗم  2أن  ،GACﻓﻲ ﺣﺎل ﻗررت أن ﺗﻛون ﻣ ِ
وﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻟن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺻﺎﻧﻊ ﻗرار ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻠس إدارة ICANN
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اﻟﻣﻠﺣق  - 11اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم 11
ﻟﻣﺷورة إﺟﻣﺎع  GACاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻟـ  GACأن ﺗﺷﺎرك ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد.

28

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد اﻟذي ﺣﻣل ﺑﯾن طﯾﺎﺗﮫ ﻛل ھذا ،أﺻﺑﺣت ﺻﯾﻐﺗﮫ اﻵن:

29

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم ُ :18ﺗﻌ ﱢدل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ) (GACإﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ وذﻟك ﻟﻠﺗﺣول ﻣن
ﻗرارات اﻹﺟﻣﺎع إﻟﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻﯾﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ICANN

30

اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ )اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ( :ﺑﻣوﺟب اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﯾﺟب أن ﺗﻧظر  ICANNﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺗرد ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺣﺗﻰ إذا
ﻟم ﺗﻛن اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع .وﯾﻣﻛن أن ﺗواﻓق أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
إﺟراءات اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
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ﺗﺷﺗرط ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻣﺎدة  (11أن
ﺗﺣﺎول  ICANNاﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺣل ﯾرﺿﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن
ﻧﺻﯾﺣﺔ رﺳﻣﯾﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ رﻗم " :47ﯾُﻔﮭم اﻹﺟﻣﺎع
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻌﻧﻲ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘرارات ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻏﯾﺎب أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ".

إﺟراءات اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
35

36

ﯾﺟوز أن ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ أي وﻗت
ﺑﺗﻐﯾﯾر إﺟراءاﺗﮭﺎ ﺑدﻻً ﻗﺎﻋدة اﻹﺟﻣﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
وﺣﯾﻧﮭﺎ ﺳﯾﻧطﺑق ﺷرط إﯾﺟﺎد ﺣل ﻣﻘﺑول ﻟدى اﻷطراف ﻓﻲ
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺧﺻوص ﻣﺷورة ﺗواﻓق
آراء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
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38

ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ ICANN
اﻟداﺧﻠﯾﺔ )اﻟﻣﺎدة  ،11اﻟﺑﻧد  ،2اﻟﻔﻘرة "1ي"( ﻟﺗطﻠب ﻣﺣﺎوﻟﺔ
اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﻘﺑول ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎعُ ،ﯾﻔﮭم اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ
أﻧﮫ ﯾﻌﻧﻲ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘرارات ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻣﻊ ﻏﯾﺎب أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ.
وﯾﻌﺗرف ھذا إﺟراء اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺄن ﻗرار ﻋدم اﺗﺑﺎع
ﻣﺷورة  ،GACﯾﺗطﻠب إﺟﻣﺎﻋﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ  %60ﻣن ﻣﺟﻠس
.ICANN
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺷورة إﻟﻰ
 ICANNﻓﻲ أي وﻗت ،ﺳواء ﺑﺈﺟﻣﺎع ﺗﺎم أو ﺑدوﻧﮫ.
اﻧطﻼ ًﻗﺎ ﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﯾﺟب
أن ﺗﻛون ﺣﻛﻣًﺎ ذاﺗﯾًﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ،
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺛﺎرة
اﻻﻋﺗراﺿﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ أﺧذھﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر.

ﻟﻣﺎذا ﺗوﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﮭذا؟
ﻛﺎن اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  18ﻣن ﺑﯾن اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى إﻣﻛﺎن ﺗﺣدي ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺧذﺗﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ  .ICANNﯾﻧطوي اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﺗطوﯾر اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد ھذا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﯾن:
 .1أوﻻً ،ﻛﺎن أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄن ﺑﻌض أﻋﺿﺎء  GACﻗد أﻋرﺑوا ﻋن رﻏﺑﺗﮭم ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر أﺳﻠوب  GACاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻹﺟﻣﺎع ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ،ﺣﯾث "ﯾُﻔﮭم اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻌﻧﻲ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘرارات ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻊ
ﻏﯾﺎب أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ ".وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﻣر ﻟن ﯾﺳﺗﻐرق ﺳوى أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء  GACﻟﺗﻐﯾﯾر طرق
ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻗل.
 .2ﺛﺎﻧﯾًﺎ ،أدرﻛت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟـ  ICANNﺗﻠزم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ
إﯾﺟﺎد "ﺣل ﻣﻘﺑول ﻟدى اﻷطراف" إذا ﻗرر ﻋدم اﺗﺑﺎع ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .ھذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣراﻋﺎة
ﺧﺎص ﺑـ  GACوﻏﯾر ﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى .واﻷھم ﻣن ذﻟك،
ﯾﻧطﺑق اﻟﺗزام ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺣل ﻣﻘﺑول ﻟدى اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺷورة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  ،GACﺣﺗﻰ
ﻟو ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣﺷورة ﻏﯾر ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ أﻗﻠﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
ﻟﮭذه اﻷﺳﺑﺎب ،أﺿﺎﻓت  CCWGاﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  18إﻟﻰ ﻣﺳودة اﻻﻗﺗراح اﻷوﻟﻰ ،وﺧﻠُص ﻓرﯾق ﻋﻣل اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد إﻟﻰ أن ﺗداﺑﯾر
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗﺣﻣﯾل ﻣﺟﻠس  ICANNاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أﻓﻌﺎﻟﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس ﻗد اﺿطر إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن
ﺣل ﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻣﻊ .GAC

 18ﻓﺑراﯾر 2016
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وﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  ،18اﻗﺗرﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑراﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺗﻌدﯾﻼً ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺑﺷﺄن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺷورة  .GACﺳﯾﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠب ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺣل ﻣﻘﺑول ﻟدى
اﻷطراف ،وﻟﻛن ﻓﻘط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺷورة  GACاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎع ﺑﯾن أﻋﺿﺎء .GAC
ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗؤدي ﻣﺷورة  GACاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ أﻗﻠﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺗزام ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ GAC
ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﯾن ﻣﺟﻠس إدارة  ICANNواﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
إﻟزاﻣﯾًﺎ ﻓﻘط ﻟﺣﺳم اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن  ICANNواﻟﺣﻛوﻣﺎت  -وﻟﯾس ﻟﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ.
وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻷھﻣﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺷورة  ،GACﯾﺷﻣل اﻻﻗﺗراح ﻣطﻠﺑﺎ آﺧر وھو أن ﯾﺣﺗﺎج ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ أﻏﻠﺑﯾﺔ  %60ﻟﯾﻘرر
ﻋدم اﺗﺑﺎع إﺟﻣﺎع ﻣﺷورة .GAC
وﻟﺗﺟﻧب أي ﻏﻣوض ،ﻋﻧد ﻧﻘل ﻣﺷورة ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺗﺳﻌﻰ  GACﻹﻋطﺎﺋﮭﺎ اھﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ،ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ
 GACﺗﺄﻛﯾد ﻋدم وﺟود أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ.
ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺗﻘرح ﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ  GACﺣﺎﻟﯾًﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻗﺎﻋدة ﺗواﻓق اﻵراء اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗراراﺗﮭﺎ:
"ﯾُﻔﮭم اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘرارات ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻏﯾﺎب أي اﻋﺗراض رﺳﻣﻲ".

47

48

49

50

51

52

ﯾُﻘر اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟـ  GACوﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾرھﺎ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ رﻗم  47اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص "ﺗوﻓﯾر
اﻟﻣﺷورة ﻟﻣﺟﻠس إدارة  ."ICANNﺗوﺟد ﻗواﻋد ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺟﻣﺎع واﻟﻣﺷورة ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ  ICANNاﻟداﺧﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب دﻋﻣًﺎ ﻛﺑﯾرً ا
ﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن  GNSOوﻣﻧظﻣﺔ دﻋم أﺳﻣﺎء رﻣز اﻟﺑﻠد ).(ccNSO
إن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  18ﻻ ﯾﺗداﺧل ﻣﻊ أﺳﻠوب  GACﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات .ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  GACﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﻧﻘﯾﺢ إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ طرح اﻻﻋﺗراﺿﺎت واﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ )ﻣﺛﻼ ،ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟدوﻟﺔ
واﺣدة ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻧﺿﻣﺎم دول أﺧرى ﻟذﻟك اﻻﻋﺗراض(.
وإذا ﻣﺎ ﻗررت  GACاﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺷورة ﺑطرق أﺧرى ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎع ،ﻓﺳوف ﺗظل  ICANNﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ إﻟﻰ
ﻣﺷورة " :GACﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻸﺻول اﻟﻣرﻋﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو اﻋﺗﻣﺎدھﺎ".
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺳﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ  ICANNﺷرح ﺳﺑب ﻋدم اﺗﺑﺎع ﻣﺷورة " :GACﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﻗرر ﻣﺟﻠس  ICANNأن ﯾﺗﺧذ إﺟراء ﻻ
ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺷورة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺣﯾﻧﺋذ إﺧطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮫ ﯾﻘرر ﻋدم اﺗﺑﺎع ﺗﻠك
اﻟﻣﺷورة".
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟوﺣﯾد ﻟﮭذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺷورات اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم " ICANNﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺑﯾﻘﯾن وﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ زﻣﻧﯾﺎ ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﻘﺑول ﻣن اﻟطرﻓﯾن" .ﺳﯾﺳري ﻣﺗطﻠب اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟدﻗﯾق واﻟﺻﻌب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺻﯾﺣﺔ
 GACاﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﺑﯾن أﻋﺿﺎء .GAC
اﻻﻗﺗراح ،اﻻﻗﺗرا َح اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺳﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻋﺑراﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ
وﻣن اﻟﻣﮭم أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون ھذا
ِ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺗواﻓق ﻓﻲ اﻵراء ﺑﺷﺄن ھذا اﻟﻣوﺿوع ،إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع .ﯾﻌﺗﻘد ﻋدد ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن
واﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ،أن ھذا اﻻﻗﺗراح ﯾﻘﯾد  GACوﯾﻣﯾزھﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ،ﻓﻲ ﺣﯾن رأى آﺧرون أﻧﮫ إذا أرادت  GACاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻛﻠﺟﻧﺔ
اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ،ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾُﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات.

 .4ﺗﻐﯾﯾرات ﻣن "اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل "1
•

ﺗﻐﯾر ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن ﻟرﻓض اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﺷورة  GACاﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻟﻰ  .%60وﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺔ ،أدى ذﻟك إﻟﻰ إﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات
ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت رﻗم  1ورﻗم  2ﻟﺗﻧﻔﯾذ "اﺳﺗﻘطﺎع" ﻟـ .GAC

 .5اﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺟﮭﺎد ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﮭذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ
•
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اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  :18ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟـ  ICANNأن ُﺗﻌ ﱢدل إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﮭﺎ وذﻟك ﻟﻠﺗﺣول ﻣن ﻗرارات اﻹﺟﻣﺎع إﻟﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ُﺗﻘدم ﻟﻣﺟﻠس .ICANN
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 .6ﻛﯾف ﯾﺳﺗﺟﯾب ھذا ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺷراف CWG؟
•

ﻻ ﯾوﺟد

 .7ﻛﯾف ﯾﻌﺎﻟﺞ ھذا ﻣﻌﺎﯾﯾر NTIA؟
•

ﻗدﻣت اﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  NTIAﺑﻌض اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ھذه ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﻛون اﺧﺗﺑﺎر
اﻹﺟﮭﺎد رﻗم  18اﺧﺗﺑﺎرً ا ﻣﺑﺎﺷرً ا ﻟﻠﻣطﻠب ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ دور اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات داﺧل  .ICANNوﻣن ﺛم
ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺟزءًا ھﺎﻣًﺎ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرح.

•

ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎء ﺣُﻛم ﻣﺷورة  GACﻣدﻓوﻋًﺎ ﺑﺗواﻓق اﻵراء ،ﯾوﻓر اﻟﻣﻘﺗرح ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺿد اﺣﺗﻣﺎل وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن
اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس .ICANN

•

وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺗرح ﺳﯾﻣﻛن  ،GACإذا وﺻل اﻷﻣر ﯾوﻣﺎ ﻣﺎ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراض
رﺳﻣﯾًﺎ ﻛﺣق ﻧﻘض ﻟﻣﻧﻊ ﻣﺷورة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣن ﺗﻌدﯾل ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺳﺗﻛون اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
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الملحق  – 12التوصية رقم  :12االلتزام بمزيد من عمل
المساءلة في مسار العمل 2
 .1خالصة
01

تم تركيز مسار العمل  2مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNعلى التعامل مع موضوعات المساءلة هذه والذي يمكن
تمديد إطار زمني خاص بوضع حلول تتجاوز عملية نقل إشراف .IANA

02

كجزء من مسار العمل  ،2تقترح مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة القيام بمزيد من التحسينات على عدد من اآلليات المحددة:

03

04



اعتبار إدخال تحسينات على معايير هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة  ICANNمن أجل التنوع على كافة المستويات.



مساءلة الطاقم.



مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية.



تحسين شفافية  ICANNمع التركيز على:
o

تحسينات على سياسات  ICANNللكشف عن المعلومات الوثائقية القائمة (.)DIDP

o

شفافية تفاعالت  ICANNمع الحكومات.

o

التحسينات على السياسة الحالية للمبلغين عن المخالفات.

o

شفافية عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس.



وضع وتوضيح إطار عمل لتفسير التزام  ICANNبحقوق اإلنسان ومسودة الالئحة الداخلية المقترحة.



تناول األسئلة ذات الصلة باالختصاص وهي" :هل يمكن تعزيز مساءلة  ICANNاستنادا إلى القوانين المعمول بها في
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.

تتوقع مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة أن يبدأ تنقيح نطاق مسار العمل  2خالل اجتماع  ICANN 55المقبل الذي سينعقد
في مارس  .2016ومن المقرر أن يتم نشر توصيات مسار العمل  2للتعليق ،بحلول نهاية عام .2016
أثار المجتمع مخاوف من أنه بعد عملية انتقال إشراف  ،IANAلن يكون هناك حافز لـ  ICANNلتنفيذ المقترح الناشئ عن مسار العمل
 .2ولمنع هذا السيناريو ،توصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بأن يعتمد مجلس إدارة  ICANNالئحة داخلية انتقالية من
شأنها أن تلزم  ICANNباعتبار توصيات مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في مسار العمل  2وفقا لنفس العمليات والمعايير
التي اعتمدتها في اعتبار توصيات مسار العمل  .1في رسالة بتاريخ  13نوفمبر  ،2015أكد مجلس  ICANNعلى نيته العمل مع
مجتمع  ICANNوتقديم دعم مناسب للعمل على هذه الموضوعات.

 .2توصيات مساءلة CCWG
05

توصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بأن يعتمد مجلس إدارة  ICANNالئحة داخلية انتقالية من شأنها أن تلزم ICANN
باعتبار التوصيات المجمع عليها من مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في مسار العمل  2وفقا لنفس العمليات والمعايير التي
اعتمدتها في اعتبار توصيات مسار العمل  .1ستكلف الالئحة الداخلية فريق العمل بإيجاد المزيد من التحسينات الخاصة بمساءلة
 ICANNالمحصورة في القضايا الموجودة في الئحة مسار العمل :2
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مساءلة الطاقم.



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

اقتراح خطة عمل مفصلة لتحسين مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية كجزء من مسار العمل .2

o

تقييم ما إذا كانت عملية المراجعة المستقلة ستكون قابلة للتطبيق أيضا على نشاطات منظمات الدعم واللجان
االستشارية.

تحسين شفافية  ICANNمع التركيز على:
o

التحسينات على سياسة اإلبالغ عن المخالفات في .ICANN

o

شفافية تفاعالت  ICANNمع الحكومات.

o

التحسينات على السياسة الحالية للمبلغين عن المخالفات.

o

شفافية عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس.



وضع وتوضيح إطار عمل لتفسير التزام  ICANNبحقوق اإلنسان ومسودة الالئحة الداخلية المقترحة.



تناول األسئلة ذات الصلة باالختصاص وهي" :هل يمكن تعزيز مساءلة  ICANNاستنادا إلى القوانين المعمول بها في
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.

تالحظ مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة أنه يمكن استيعاب المزيد من التحسينات الخاصة بمساءلة  ICANNمن خالل عملية
مراجعة المساءلة (انظر التوصية رقم  :10تعزيز مساءلة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية) أو من خالل مبادرات محددة ،ومخصصة
لمجموعة عمل عبر المجتمع.

 19فبراير 2016
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 .3توضيح تفصيلي للتوصيات

06

07
08

09

الحظ المعلقون أن متطلبات المساءلة العامة ،مثل التنوع ومساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية ،لم يتم تناولها بالكامل .وقد تم
تطوير معايير خاصة لهاذين العاملين األساسيين:

التنوع
طالبت تعليقات مستلمة في مسودات سابقة أن يتم تقديم خطوات ملموسة لضمان تنوع آراء ،وأصول واهتمامات مجتمع اإلنترنت الدولي
بشكل مناسب من خالل مقاربة متعددة األبعاد وخاصة مع ازدياد قوة المجتمع .مع االعتراف بأهمية التنوع في آليات المساءلة ،قام معلقون
باإلعراب عن وجهة نظرهم بأن أي متطلب تنوع ال ينبغي أن يفوق متطلبات الخبرة والمهارات.
تعترف مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بالمشورة المحددة التي وردت من المجموعة العامة للمستشارين الخبراء التي تؤكد
على أهمية مثل تحسينات التنوع هذه .المشاركة القصوى وشفافية المداوالت من جميع أصحاب المصلحة المتضررين ،ضرورية من أجل
الحصول على تنوع وجهات النظر التي تمثل المصلحة العامة (العالمية) في حالة معينة.
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10

11

12

13
14

في تقييم التنوع ،حددت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة أن آليات كانت موجودة ومتوفرة للوحدات التي تكون النظام
اإليكولوجي لمؤسسة  .ICANNالمتطلبات الناتجة عن المبادرات التالية ووثائق الحوكمة تم تقييمها:


لوائح منظمة  ICANNالداخلية.



تأكيد االلتزامات.



توصيات .ATRT 1



توصيات .ATRT 2



وثائق من كل من منظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لمؤسسة .ICANN

استنتج من تحليل الوثائق المذكورة أعاله أن هناك حاجة إلى تحسينات .خالل مناقشاتها ،اعتبرت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة
بالمساءلة الئحة غير كاملة من المعايير والمساهمات الملتمسة بخصوص المقترحات التالية:


توسيع مراجعات  ATRTفي المساءلة ،والشفافية ،والتنوع.



إنشاء عتبة خاصة بتكوين كل هيئة.



تحويل المراجعات البنيوية إلى مساءالت بنيوية ،ومراجعات شفافية وتنوعية للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية ،تحت
إشراف المجلس.

أظهرت تعليقات مستلمة في مقترح المسودة الثانية أن دمج مكون التنوع في مراجعات المساءلة والشفافية قد تزيد من أعباء فرق
المراجعة .لذلك ،توصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة باإلجراءات التالية بهدف التحسين من فعالية  ICANNفيما يتعلق
بتعزيز التنوع:


تضمين التنوع باعتباره عنصرا هاما إلنشاء أي هيكل جديد ،مثل عملية المراجعة المستقلة (لمتطلبات التنوع للجنة) ومنتدى
مجتمع .ICANN



إضافة مراجعات المساءلة والشفافية والتنوع الخاصة بمنظمات الدعم واللجان االستشارية إلى المراجعات الهيكلية كجزء من
مسار العمل .2



القيام بمراجعة أكثر تفصيال إلقامة جرد كامل لآلليات القائمة المتعلقة بالتنوع لكل مجموعة في  ،ICANNكجزء من مسار
العمل ( ،2بما في ذلك مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابية ،والمنظمات اإلقليمية  ،At-Largeوبرنامج الرفقة
وغيرها من برامج  ICANNللتوعية) .وبعد مراجعة أولية للوثائق الحالية ،أصبح من الواضح أنها ال تعالج المشاغل الكاملة
التي أثارها المجتمع األوسع حول قضية التنوع.



تحديد البنية المحتملة التي يمكن أن تتتبع وتشجع وتدعم تحسين التنوع داخل .ICANN



تنفيذ خطة عمل مفصلة حول تحسين تنوع  ICANNكجزء من مسار العمل .2



تحسين االلتزامات للتوعية واإلشراك من أجل إنشاء تجمع أكثر تنوعا من المشاركين في  ،ICANNبحيث ينعكس هذا التنوع
على نحو أفضل في المجتمع بشكل عام ،وبالتالي ينعكس بصورة طبيعية في هياكل  ICANNومناصبها القيادية.

مساءلة الطاقم
وبشكل عام ،يجب أن تعمل اإلدارة والطاقم لمصلحة المجتمع بالتوازي مع أهداف ومهمة  .ICANNمع أنه من الواضح أنهم يرسلون
التقارير ،وتتم محاسبتهم من قبل رئيس ومجلس إدارة  ،ICANNفإن الهدف من مساءلتهم هو نفس الهدف من مساءلة المنظمة:


االمتثال لقوانين وقواعد .ICANN



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 أو ICANN
كمؤسسة.
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15

16

بعد استعراض وحصر اآلليات الحالية المتعلقة بمساءلة الموظفين ،تشمل مجاالت التحسين توضيح ما هو متوقع من الموظفين ،وإنشاء
آليات إصالح مناسبة .توصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة باالجراءات التالية كجزء من مسار العمل :2


أن تعمل مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة مع  ICANNعلى وضع وثيقة تشرح بوضوح دور موظفي ICANN
إزاء مجتمع ومجلس إدارة  .ICANNوينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة وصفا عاما للصالحيات المخولة لموظفي  ICANNمن
قبل مجلس إدارة  ICANNالتي تحتاج ،والتي ال تحتاج موافقة مجلس إدارة .ICANN



أن تعمل مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة مع  ICANNعلى إنشاء مجموعة من القوانين ومعايير الشفافية
والتدريب ومؤشرات األداء المهمة ليتبعها الطاقم في تفاعلهم مع جميع أصحاب المصالح ،وانشاء دراسات مسحية مستقلة
ومنتظمة (داخلية وفي المجتمع) وعمليات تدقيق لتتبع التقدم المحرز ،ولتحديد األمور التي تحتاج إلى تحسين ،وللقيام بإجراءات
مناسبة لتصعيد المشاكل والذي سيمكن الطاقم والمجتمع من رفع المشاكل للجهات المسؤولة .يجب أن يكون هذا العمل مربوطا
بشكل مباشر مع بند تحسين محقق الشكاوئ في مسار العمل .2

مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية

17

مع تعزيز قوة المجتمع ،نشأت مشاغل منطقية بخصوص مساءلة المجتمع (المنظم كمنظمات الدعم واللجان االستشارية) في استخدام
قدرات المجتمع الجديدة :أي "من يراقب المراقبين".

18

راجعت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة آليات المساءلة الحالية الخاصة بمنظمات الدعم واللجان االستشارية باإلضافة إلى
وثائق الحوكمة (أنظر أعاله) .أظهر التحليل أن اآلليات محدودة من حيث الكمية والنطاق .بعد مراجعة وحصر اآلليات الحالية المتعلقة
بمساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية ،فمن الواضح أن اآلليات الحالية بحاجة إلى التحسين في ضوء المسؤوليات الجديدة المرتبطة
بالمجتمع المتمكن.
توصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بما يلي:

20

كجزء من مسار العمل :1

19

21



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
االنتخابية ،وأمام مجموعات أصحاب المصلحة ،ومنظمات  At-Largeاإلقليمية ،إلخ.



ويمكن تنفيذ هذه التوصية من خالل تعديل القسم  4من المادة الرابعة من لوائح  ،ICANNالذي ينص حاليا على" :إن الهدف من
هذا االستعراض ،التي يتعين االضطالع به وفقا لهذه المعايير والمقاييس والمجلس يجب أن يحدد ( )1ما إذا كانت تلك المنظمة
لها غرض مستمر في هيكل  ،ICANNو( )2إذا كان األمر كذلك ،ما إذا كان أي التغير في الهيكل أو العمليات أمر مرغوب فيه
لتحسين فعاليتها".

كجزء من مسار العمل :2


تضمين موضوع مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية كجزء من العمل على عملية مراجعة المساءلة والشفافية.



تقييم مقترح "اجتماع المائدة المستديرة للمساءلة المشتركة" لمعرفة مدى جدواه ،وفي حال كان ذا جدوى ،اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتنفيذه.



اقتراح خطة عمل مفصلة لتحسين مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية كجزء من مسار العمل .2



تقييم ما إذا كانت عملية المراجعة المستقلة ستكون قابلة للتطبيق أيضا على نشاطات منظمات الدعم واللجان االستشارية.
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22
23

الشفافية
تعتبر الشفافية أمرا جوهريا لكي تكون تقوية المجتمع وإطار العمل القانوني المرتبط به أمرا ذا جدوى .كما توصي مجموعة عمل
عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بمراجعة ما يلي من أجل التأكد من أن الضمانات المناسبة في موجودة:


تحسين شفافية  ICANNمع التركيز على:
o

التحسينات على سياسة اإلبالغ عن المخالفات في  :ICANNوكهدف لها ،وضعت مجموعة عمل عبرالمجتمع
الخاصة بالمساءلة ،مراجعة وتحديث سياسة اإلبالغ عن المخالفات في  ICANNخالل سنتين ،مع هدف تبرير حاالت
المنع ذات الضرر الخاص والحد من نطاق حاالت عدم الكشف.

o

تفاعالت  ICANNمع الحكومات :تنظر مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في ما إذا كان يجب على
 ICANNتجميع ونشر تقرير عام ربع سنوي يوفر :أسماء األعضاء الفاعلين نيابة عن  ICANNوالذين تواصلوا مع
موظف حكومي؛ أسماء وعناوين هؤالء الموظفين الحكوميين؛ تاريخ وطبيعة وغرض عمليات التواصل الحكومية
تلك .وإضافة إلى ذلك تعتبر أنه يجب تقديم تقرير بخصوص بند المحاسبة ،حول المبلغ الذي صرفته  ICANNعلى
أنشطة إشراك الحكومة.

o

التحسينات على السياسة الحالية للمبلغين عن المخالفات.

o

شفافية عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس.

حقوق اإلنسان
24

25

من أجل ضمان أن إضافة الئحة حقوق اإلنسان اإلنتقالية المقترحة ،إلى لوائح  ICANNالداخلية لن يؤدي إلى توسيع مهمة ونطاق
 ،ICANNستطور مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة إطار عمل للتفسير خاص بحقوق اإلنسان ( )FOI-HRكتوصية مجمع
عليها في مسار العمل  2لتتم المصادقة عليه من طرف مجلس  ICANNباستخدام نفس العملية والمعيار اللذين تم استخدامهما في
توصيات مسار العمل  ،1ولن يتم تطبيق الالئحة االنتقالية قبل تفعيل إطار عمل التفسير الخاص بحقوق اإلنسان  .FOI-HRيجب أن
تعتبر مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة ما يلي أثناء تطويرها إلطار عمل التفسير الخاص بحقوق اإلنسان :FOI-HR


األخذ بعين االعتبار أيا من االتفاقيات المحددة لحقوق اإلنسان أو غيرها من المعاهدات التي يتعين على  ICANNاستخدامها
لتفسير الالئحة الداخلية وتنفيذها.



األخذ بعين االعتبار السياسات واألطر ،إن وجدت ،التي تحتاج  ICANNلتطويرها أو تحسينها للوفاء وااللتزام بحقوق اإلنسان.



النظر في الكيفية التي يجب أن تناقش وتصاغ بها أطر العمل الجديدة هذه ،تمشيا مع عمليات وبروتوكوالت  ICANNالحالية،
لضمان إشراك واسع ألصحاب المصلحة في العملية.



األخذ بعين االعتبار تأثير هذه الالئحة الداخلية ،إن وجد ،على اعتبار  ICANNللمشورة التي تقدمها اللجنة االستشارية
الحكومية (.)GAC



األخذ بعين االعتبار مدى تأثير هذه الالئحة على كيفية تنفيذ عمليات  ،ICANNفي حال وجوده.



األخذ بعين االعتبار كيف سيتفاعل تفسير وتنفيذ هذه الالئحة مع سياسات وإجراءات  ICANNالحالية والمستقبلية.

االختصاص القضائي

26

يؤثر االختصاص القضائي تأثيرا مباشرا على طريقة هيكلة عمليات مساءلة  ICANNووضعها موضع التنفيذ .وتمنح حقيقة أن
 ICANNتعمل اليوم بموجب تشريعات والية كاليفورنيا األمريكية المنظمة بعض الحقوق وتلمح إلى وجود بعض آليات المساءلة .ولكنها
تفرض كذلك بعض القيود فيما يتعلق بآليات المساءلة التي يمكنها اعتمادها.

27

ونتيجة لذلك ،فإن موضوع االختصاص القضائي ذو صلة بمجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة ICANN .هي مؤسسة منفعة
عامة تأسست في كاليفورنيا ،وهي خاضعة لقوانين والية كاليفورنيا والقوانين االتحادية األمريكية المعمول بها واالختصاص القضائي لكل
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من الوالية والمحكمة االتحادية .وتخضع  ICANNلحكم مدرج ضمن الفقرة ثمانية 1لتأكيد االلتزامات ،موقعة في  2009بين ICANN
وحكومة الواليات المتحدة.

28

تنص الئحة  ICANNالداخلية (البند الثامن عشر) أيضا على أن تكون مكاتبها الرئيسية في والية كاليفورنيا.

29

لقد أقرت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بأن االختصاص القضائي هو قضية متعددة الجوانب وحددت هذه "الجوانب" على
النحو التالي:

30



المقر واالختصاص القضائي لإلنشاء والعمليات ،بما في ذلك حوكمة الشؤون الداخلية ،والنظام الضريبي ،والموارد البشرية ،وما
إلى ذلك.



االختصاص القضائي ألماكن الوجود المادي.



القانون الحاكم للعقود مع أمناء السجل ومع السجالت والقدرة على المقاضاة والخضوع للقضاء في إطار اختصاص قضائي محدد
حول العالقات التعاقدية.



القدرة على المقاضاة والخضوع للقضاء في إطار والية قضائية من أجل عمل العاملين وتقاعسهم ،ومن أجل إصالح واستعراض
قرارات مجلس اإلدارة ،وما يتعلق بنتائج هيئة المراجعة المستقلة ،وقضايا المساءلة والشفافية األخرى ،بما في ذلك التأكيد على
االلتزامات.



العالقات مع االختصاصات القضائية الوطنية من أجل قضايا محلية خاصة (مدراء نطاقات  ،ccTLDواألسماء المحمية سواء
للمؤسسات الدولية أو أسماء البلدان واألسماء الجغرافية األخرى ،واألمن الوطني ،وما إلى ذلك) ،والخصوصية ،وحرية التعبير.



استيفاء شروط الوكالة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات (.)NTIA

إن القضايا األساسية التي تحتاج البحث داخل مسار العمل  ،2عند هذه النقطة من مهام مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة،
تتعلق بالتأثير الذي قد يكون لالختصاص القضائي الموجود في  ICANNعلى العملية الحالية للسياسات وآليات المساءلة .ويشير هذا
باألساس إلى عملية تسوية المنازعات داخل  ،ICANNبما في ذلك اختيار االختصاص القضائي والقوانين المطبقة ولكن ليس بالضرورة
المكان الذي تأسست فيه :ICANN


سيركز اعتبار االختصاص القضائي في مسار العمل  2على قضايا االختصاص القضائي لتسوية المنازعات وسيتضمن:
o

تأكيد وتقييم تحليل الفجوة ،وتوضيح كافة المشاغل بشأن قضية االختصاص القضائي متعددة الجوانب.

o

تحديد البدائل المحتملة وقياس قدرتها على موافقة كافة شروط مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة،
باستخدام إطار العمل الحالي.

o

النظر في توصيات مسار العمل  2المحتملة بناء على نتائج هذا التحليل.

31

وسيتم تشكيل مجموعة فرعية خاصة بمجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة ليسند إليها هذا العمل.

32

اعتبار إضافة تحسينات على دور ووظيفة محقق الشكاوى

33

من خالل الطلب المحسن لعملية إعادة النظر (أنظر التوصية رقم  :8تحسين طلب  ICANNلعملية إعادة النظر) ،فقد كلفت مجموعة
عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة محقق الشكاوى بمسؤولية أكبر.

34

يمكن لمحقق الشكاوى أن يؤدي دورا حاسما في ضمان كون  ICANNشفافة وخاضعة للمساءلة ،وذلك بمنع وحل النزاعات ،ودعم
عملية الوصول إلى توافق في اآلراء ،وحماية عملية اتخاذ القرار من طرف أصحاب المصلحة المتعددين من أدناهم إلى أعالهم مرتبة.
يجب أن يكون لمكتب محقق الشكاوى في  ICANNميثاق واضح يعكس ،ويدعم ،ويحترم مهمة  ،ICANNوالتزاماتها وقيمها األساسية،
ويجب أن يكون له سلطة واستقالل كافيان ليتمكن من الحرص على أن تتمكن  ICANNمن لعب دورها بشكل فعال .وكجزء من مسار

 .8 1تؤكد  ICANNالتزامها بـ( :أ) الحفاظ على األهلية والقدرة على تنسيق نظام  DNSالخاص باإلنترنت على المستوى العام والعمل على صيانة إنترنت فردية وقابلة
للتشغيل؛ و (ب) الحفاظ على وضعها كمنظمة ذات فائدة عامة ال تهدف للربح يقع مقرها الرئيسي بالواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى شبكة مكاتب حول العالم لتلبية
احتياجات المجتمع العالمي  ،و(ج) العمل كمجموعة أصحاب مصلحة متعددين وكمنظمة يقودها القطاع الخاص بمساهمات من الجمهور وهو من يجب أن تعمل لصالحه منظمة
 ICANNفي كل أعمالها.
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العمل  ،2ستقيم مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة ميثاق وعمليات محقق الشكاوى الحالية بالمقارنة مع أفضل الممارسات في
الميدان ،ثم توصي بالقيام بأية تغييرات الزمة لتضمن حصول محقق الشكاوى على األدوات ،واالستقاللية ،والسلطة الكافية ليكون بمثابة
صوت فعال ألصحاب المصلحة في .ICANN

35

الالئحة االنتقالية

36

توصي مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة بأن يعتمد مجلس إدارة  ICANNالئحة داخلية انتقالية من شأنها أن تلزم ICANN
باعتبار التوصيات المجمع عليها من مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في مسار العمل  2وفقا لنفس العمليات والمعايير التي
اعتمدتها في اعتبار توصيات مسار العمل  .1ستكلف الالئحة الداخلية فريق العمل بإيجاد المزيد من التحسينات الخاصة بمساءلة
 ICANNالمحصورة في القضايا الموجودة في الئحة مسار العمل  ،2وفقا لعمليات وإجراءات مماثلة لتلك التي استعملت في مسار العمل
 :1االنفتاح على جميع المشاركين ،والشفافية في مداوالت ومساهمات التعليق العام.

37

ويجب إدراج هذه الالئحة االنتقالية في لوائح  ICANNالداخلية كجزء من مسار العمل  ،1قبل انتقال دور اإلشراف على  .IANAوقد تم
اقتراح هذه الالئحة االنتقالية المؤقتة لتناول المشاغل التي تهم ما بعد انتقال اإلشراف حيث إن غياب المحفزات قد يقود مجلس إدارة
 ICANNإلى إغفال توصيات مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة المقترحة في مسار العمل  .2إال أنه ،في رسالة مؤرخة
بتاريخ  13نوفمبر  ،2015أكد مجلس إدارة  ICANNعزمه على العمل مع مجتمع  ICANNوعلى توفير الدعم المالئم للعمل على هذه
القضايا.

38

تكريس االلتزام بمسار العمل  2كالئحة (انتقالية) مؤقتة توفر ضمانات أقوى مقارنة مع النهج الذي يعتمد على قرار مجلس اإلدارة .وفي
الواقع فإنه من الممكن تغيير قرار المجلس بقرار آخر من المجلس نفسه في أي وقت ،وتكوين مجلس يتغير مع مرور الوقت .أيضا ،جمع
العمليات والشروط ضمن الئحة (حتى لو كانت الئحة انتقالية) سيتسبب في التمكين من تحديلجنة المراجعة المستقلة في حال لم تمتثل
مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة للعملية أو الشروط الموضحة في الالئحة.

39

يجب أن تنص صيغة هذه الالئحة المؤقتة على أن توصيات مسار العمل  2لمجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة ،إذا دعمت
بتوافق اآلراء الكامل أو باإلجماع كما هو موضح في ميثاق مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة ،وكما أقرت المنظمات
الداعمة ،يجب أن تعتبر على أنها في نفس مستوى توصيات مسار العمل  .1يجب أن يكون قرار مجلس إدارة  ICANNقابال للطعن فيه
من خالل عمليات إعادة النظر والمراجعة المستقلة المعززة.

40

يجب أن تكون الالئحة المؤقتة متسقة مع النص الموضح في ميثاق مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة ،وأن تصرح بذكر
معايير  NTIAكمرجع للتوصيات ،فضال عن اشتراط أن تستند التوصيات على توافق في اآلراء.

41

يجب أن تصف الالئحة أيضا العملية المذكورة في قرار مجلس إدارة  ICANNفي  16أكتوبر ( 2014انظر
 ،)https://www.ICANN.org/resources/board-material/resolutions-2014-10-16-en#2.dمثل:


شرط أن تكون توصيات تيار العمل  2بتوافق في اآلراء ،مدعومة من طرف المنظمات الداعمة.



شرط الشروع في حوار خاص في حالة عدم اعتقاد المجلس أن تنفيذ توصية ما سيصب في مصلحة المجتمع ،باإلضافة إلى
وصف لخطوات هذا الحوار.



اشتراط وجود أغلبية مكونة من ثلثي المجلس لتحديد ما إن كان تنفيذ توصية ما ال يصب في المصلحة العامة العالمية.

42

الجدول الزمني

43

وتتضمن الخطة األولية المراحل الرئيسية التالية:


مارس  :)ICANN55( 2016تحديد نطاق العمل والمنظمة في إطار المجموعات الفرعية.



مارس  2016حتى نهاية يونيو  :2016صياغة مقترحات المجموعة الفرعية ،تحت إشراف مجموعة عمل عبرالمجتمع
الخاصة بالمساءلة.



يونيو  2016إلى مطلع  9أكتوبر  :2016فترة تعليق عام تبلغ  40يوما ،بما في ذلك المناقشات خالل  ICANN56و/أو
.ICANN57



أكتوبر  -منتصف يناير  :2017تنقيح مقترحات المجموعات الفرعية ،تحت إشراف مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة
بالمساءلة ،بالشكل المناسب.
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منتصف يناير  -مارس  :2017فترة تعليق عام ثانية تبلغ  40يوما ،بما في ذلك المناقشات خالل .ICANN58



بنهاية يونيو  :2017إنهاء المقترحات وتقديمها للمنظمات األعضاء.



الحصول على الموافقة وتقديم المقترحات لمجلس إدارة  ICANNفي .ICANN59

 .4تغييرات من "المسودة الثالثة المقترحة لتوصيات مسار العمل "1


إضافة توضيحات على اللوائح المؤقتة للنظر في شواغل المجلس تشير إلى أن مسار العمل  2سيتبع قواعد مشابهة لمسار العمل
 : 1توصيات بتوافق اآلراء ،تأييد المنظمات الداعمة ،قدرة المجلس على المشاركة في حوار خاص ،عتبة ثلثي أعضاء المجلس
التخاذ مثل هذا القرار ،إلخ.



التعديالت على الوثيقة ستشمل التركيز على أن مداوالت مسار العمل  2ستكون مفتوحة للجميع (مثل مسار العمل .)1



قائمة بنود مسار العمل " 2محددة بـ" بدال من "متعلقة بـ" .إضافة توضيح يقول أنه يمكن استيعاب أصناف أخرى خارج هذه
القائمة من خالل جوالت االستعراض العادية ،أو مجموعة عمل  CCWGمحددة.



مناقشة التيار الزمني :هناك حاجة لمعرفة التواريخ المستهدفة ،ولكن اآلجال النهائية لن تكون مناسبة وال مفيدة.



الموافقة على دمج المساهمات االستشارية لمجموعة خبراء عامة ( )PEGلتعزيز متطلب التنوع.



التأكيد على أن تحسين دور محقق الشكاوى ووظيفته ،بند من بنود مسار العمل .2



إعادة إدراج متطلبات مساءلة الطاقم.

 .5اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية


ST1



ST2



ST11

 .6كيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف WG؟


ال يوجد

 .7كيف يعالج هذا معايير NTIA؟
44

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.


تم تخطيط مراجعة عميقة للتنوع ومساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية ضمن مسار العمل .2



إن إضافة الئحة داخلية انتقالية سيضمن كون مسار العمل  2يساهم في تحسين إطار عمل المساءلة العام.
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45

46

47

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت.


إن مساءلة هياكل منظمات الدعم واللجان االستشارية ومكوناتها ستساعد على ضمان أنه لن تتمكن وحدة بمفردها من تغيير أو
منع عملية ما.



تناول المسألة المتعلقة بالقانون الساري على العقود وتسوية المنازعات.

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات .IANA


سيساهم تحليل الشفافية في ضمان توفر الوضوح في عمليات .ICANN



سيساعد تطوير إطار عمل لتفسير الالئحة الداخلية لحقوق اإلنسان على المحافظة على نطاق محدود لمهمة .ICANN

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.


48

دعم وتحسين التنوع ومساءلة منظمات الدعم واللجان االستشارية.

لن تقبل  NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAبحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات
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مرفق  – 13متطلبات مجموعة العمل المجتمعيةبدور
اإلشراف  CWGفي مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز
مساءلة ICANN CCWG
 .1وملخص ومراجع إلى اقتراح مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN CCWG
01

02

تتناول توصيات مسار العمل  1في مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANN CCWGكل من تبعيات مجموعة العمل
المجتمعية بدور اإلشراف  CWGكما يلي:

قدرة المجتمع على الموافقة أو االعتراض على ميزانية  ICANNأو  IANAبعد أن تمت الموافقة عليها بمعرفة مجلس إدارة
 ICANNولكن قبل أن تصبح سارية المفعول.
راجع التوصية رقم  :4ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في  :ICANNصالحيات المجتمع الجديد السبع.

03

قدرة المجتمع على تعيين وإقالة األعضاء في مجلس إدارة  ICANNوالقدرة على إستدعاء جميع أعضاء مجلس إدارة
 ICANNبالكامل.
راجع التوصية رقم  :4ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في  :ICANNصالحيات المجتمع الجديد السبع.

04

قدرة المجتمع على مراجعة واعتماد قرارات مجلس إدارة  ICANNفيما يتعلق بالتوصيات الناجمة عن مراجعة وظائف
 )IFR( IANAأو مراجعة وظائف  IANAالخاصة ( IRFالخاصة).
راجع التوصية رقم  :4ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في  :ICANNصالحيات المجتمع الجديد السبع.

05

قدرة المجتمع على اعتماد التعديالت على اللوائح الداخلية األساسية الخاصة بـ .ICANN
راجع التوصية رقم  :4ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في  :ICANNصالحيات المجتمع الجديد السبع.

06

تصميممراجعة وظائف  )IFR( IANAالتي تتمتع بصالحية إجراء مراجعات خاصة ودورية لوظائف  .IANAوسوف يتم
دمج مراجعات وظائف  IANA IFRومراجعة وظائف  IANAالخاصة  IFRفي المراجعات المفوضة بمعرفة تأكيدات
االلتزامات المنصوص عليها في لوائح  ICANNالداخلية.

07

راجع التوصية رقم  :9دمج تأكيد االلتزامات في لوائح  ICANNالداخلية.

08

تصميم لجنة العمالء الدائمة ( )CSCالمفوضة بمراقبة أداء وظائف  IANAوتصعيد المشكالت التي استعصى حلها إلى
المنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان ( )ccNSOومنظمة دعم األسماء العامة ( .)GNSOيجب أن تكون ccNSO
و GNSOمخولتان بالتعامل مع األمور التي يتم تصعيدها بمعرفة اللجنة الدائمة للمستهلك .CSC
راجع التوصية رقم  :3اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وبنود التأسيس.
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09

يعتبر تممكين مراجعة وظائف  IANAالخاصة  IFRللتوصل إلى إن عملية الفصل أمر ضروري وإن كان األمر كذلك،
سيتطلب ذلك تقديم توصية بتشكيل مجموعة العمل عبر المجتمع مسؤولة عن الفصل ( )SCWGألجل مراجعة المشاكل
المحددة ووضع التوصيات بخصوصها.
راجع التوصية رقم  :9دمج تأكيد االلتزامات في لوائح  ICANNالداخلية.

10

وهي آلية ،تكون على سبيل المثال على شكل هيئة مراجعة مستقلة ،تستخدم إلعادة النظر بالمشاكل التي تتعلق بوظائف
.IANA
راجع التوصية رقم  :7تعزيز عملية المراجعة المستقلة الخاصة بمنظمة .ICANN

11

يجب تعزيز اآلليات السابقة في لوائح منظمة  ICANNباعتبارها "اللوائح األساسية".
راجع التوصية رقم  :3اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وبنود التأسيس.

12

سيتم إدراج بنود الحوكمة المرتبطة بالهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف  IANA PTIإلى لوائح
 ICANNالداخلية باعتبارها لوائح داخلية أساسية.
راجع التوصية رقم  :3اللوائح الداخلية المعيارية واللوائح الداخلية األساسية وبنود التأسيس.

 .2توصيات من التقرير النهائي لمجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف CWG
13

ويمكن إيجاد االقتراح النهائي لمجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  CWGعلى:
( https://community.icann.org/x/aJ00Awالقسم .3أ .1.هيكل ما بعد مرحلة االنتقال المقترح).

14

يعتمد مقترح مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  CWGبشكل كبير وهو مشروط بشكل واضح على تنفيذ آليات المساءلة من
مستوى  ICANNمن خالل مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ( ICANNمساءلة )CCWG-وفقا لما هو مشار إليه أدناه .قام
الرؤوساء المشاركون لمجموعة مجموعة العمل المجتمعيةبدور اإلشراف  CWGومجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN
 CCWGبتنسيق جهودهما كما أن مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  CWGواثقة من أن توصيات مجموعة العمل المجتمعية
لتعزيز مساءلة  ،ICANN CCWGفي حالة تنفيذها حسب ما هو متصور ،سوف تستوفي المتطلبات التي أشارت إليها مجموعة العمل
المجتمعية بدور إلشراف  CWGفي السابق إلى مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة .ICANN CCWG

15

وإن لم يتم تنفيذ أي عنصر من آليات المساءلة على مستوى  ICANNوكما حددت عند وضعها في مقترح مجموعة العمل المجتمعية
بدور اإلشراف  ،CWGفإن ذلك يعني ضرورة إجراء مراجعة لهذا المقترح .وبصفة خاصة ،فإن الهيكل القانوني ومقترح مجموعة
العمل المجتمعية بدور اإلشراف  CWGيتطلب مساءلة  ICANNفي الجوانب التالية:

16

 .1ميزانية  ICANNوميزانية .IANA

17

قدرة المجتمع على الموافقة أو االعتراض على الميزانية بعد أن تمت الموافقة عليها بمعرفة مجلس إدارة  ICANNولكن قبل أن تصبح
سارية المفعول .يجوز للمجتمع رفض ميزانية  ICANNاستنادا إلى عدم التوافق الملحوظ مع الغرض والمهمة والدور المنصوص عليهم
في بنود  ICANNولوائحها الداخلية ،أو عدم توافق الميزانية مع المصلحة العامة العالمية ،أو احتياجات أصحاب المصلحة في
 ،ICANNأو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تهم المجتمع .توصي مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  CWGبأن تكون
التكاليف الشاملة لمراجعة وظائف  IFO IANAواضحة وأنه يجب أن تضم خطط تشغيل  ICANNوميزانيتها تفاصيال بكافة تكاليف
عمليات  IANAلمستوى المشروع وأقل منه حسب الحاجة .ويمكن أن يشتمل تفصيل تكاليف  IANAعلى "التكاليف المباشرة لقسم
 ،"IANAو"التكاليف المباشرة للموارد المشتركة" و"تخصيص وظائف الدعم" .وعالوة على ذلك ،يجب أن يتم تحديد هذه التكاليف بشكل
مفصل أكثر حسب الوظيفة المحددة في مستوى المشروع أو المستويات األدنى منه حسب الحاجة .كما يجب أن يكون هناك ميزانية سنوية
في الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف  IANA PTIبحيث تتم مراجعة هذه الميزانية والموافقة عليها بمعرفة
مجتمع  ICANNوبشكل سنوي .ويجب على الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف  IANA PTIتقديم ميزانية إلى
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 ICANNقبل تسعة أشهر على األقل من العام المالي من أجل ضمان استقرار خدمات  .IANAوترى مجموعة العمل المجتمعية بدور
اإلشراف  CWGبأنه يجب أن تتم الموافقة على ميزانية  IANAبمعرفة مجلس إدارة  ICANNفي إطار زمني مبكر عن صدور
ميزانية  ICANNاإلجمالية .وسوف يتعين على مجموعة العمل المجتمعية ( CWGأو أي مجموعة تنفيذ تأتي بعدها) تطوير عملية
مقترحة من أجل مراجعة الميزانية المحددة لـ  ،IANAوالتي قد تصبح أحد المكونات في عملية مراجعة الميزانية اإلجمالية.
18

 .2آليات تمكين المجتمع

19

تمكين مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين من أجل الحصول على الحقوق التالية فيما يخص مجلس إدارة  ،ICANNهذه العملية يجب أن
تكون مضمونة من خالل اإلنشاء المرتبط لمجتمع  /مجموعة أعضاء ألصحاب المصلحة:
أ.

القدرة على تعيين وإقالة األعضاء في مجلس إدارة  ICANNوالقدرة على إقالة جميع أعضاء مجلس إدارة ICANN
بالكامل؛

ب .القدرة على ممارسة اإلشراف فيما يخص قرارات مجلس إدارة ( ICANNويشمل ذلك العمليات التي تتعلق بإشراف
مجلس إدارة  ICANNعلى وظائف  )IANAمن خالل مراجعة واعتماد ( )1قرارات مجلس إدارة  ICANNفيما يخص
التوصيات الناجمة عن عملية مراجعة وظائف  IANAأو المراجعة الخاصة لوظائف  IANAو( )2ميزانية ICANN؛ و
ج .القدرة على الموافقة على التعديالت على "اللوائح األساسية" لمنظمة  ICANNعلى النحو الموضح أدناه.
20

 .3مراجعة وظائف IANA

21

تصميم عملية مراجعة وظائف  IANAالتي تتمتع بصالحية إجراء عمليات مراجعة خاصة ودورية لوظائف  .IANAوسوف يتم ضم
عمليات مراجعة وظائف  IANAوعمليات المراجعة الخاصة لوظائف  IANAفي المراجعات االلزامية التفاقية "تأكيد االلتزامات"
المنصوص عليها في لوائح  ICANNلداخلية.

22

 .4اللجنة الدائمة للعمالء

23

تصميم لجنة عمالء دائمة مفوضة بمراقبة أداء وظائف  IANAوتصعيد المشكالت التي استعصى حلها إلى المنظمة الداعمة ألسماء
رموز البلدان ( )ccNSOومنظمة دعم األسماء العامة ( .)GNSOيجب أن تكون المنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان ccNSO
ومنظمة دعم األسماء العامة  GNSOمفوضة لمعالجة المشكالت التي يتم تصعيدها من لجنة عمالء دائمة.

24

 .5عملية الفصل

25

تمكين عملية المراجعة الخاصة لوظائف  IANAلتحديد فيما إن كانت عملية الفصل ضرورية أم ال ،فإن كانت ضرورية سيتطلب ذلك
تقديم توصية بتشكيل مجموعة عمل عبر المجتمع مسؤولة عن الفصل ( )SCWGمن أجل مراجعة المشاكل المحددة ووضع توصيات
بخصوصها.

26

 .6آلية الطعن

27

وهي آلية ،تكون على سبيل المثال على شكل هيئة مراجعة مستقلة ،تستخدم إلعادة النظر بالمشاكل التي تتعلق بوظائف  .IANAعلى
سبيل المثال ،العمالء المباشرون الذين لديهم مشاكل ومسائل لم يتم تصحيحها بعد والتي أشارت إليها  ccNSOأو  GNSOبعد
تصعيدها من اللجنة الدائمة للعمالء سوف يكون لهم إمكانية الوصول إلى هيئة مراجعة مستقلة .ولن تغطي آلية الطعن المشكالت ذات
الصلة بتفويض وإعادة تفويض نطاقات المستوى األعلى ألسماء البلدان  ،ccTLDوهذه اآللية المقرر وضعها بمعرفة مجتمع ما بعد نقل
نطاقات المستوى األعلى ألسماء البلدان .ccTLD

28

 .7اللوائح الداخلية األساسية

29

يجب أن يتم إدراج جميع اآلليات السابق ذكرها في اللوائح الداخلية لمنظمة  ICANNباعتبارها "لوائح داخلية أساسية ".ويمكن تعديل
"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).
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30

 .8الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف )PTI( IANA

31

يتوخى االقتراح النهائي لمجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف  CWGتشكيل الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على
وظائف  )PTI( IANAباعتبارها هيئة قانونية جديدة .وستشتمل الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف IANA PTI
على  ICANNكعضو وحيد فيها وبالتالي ستصبح الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف  )PTI( IANAتابعة
لـ  .ICANNوكنتيجة لذلك ،يجب على لوائح  ICANNالداخلية إدراج بنود الحوكمة المرتبطة بالهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال
اإلشراف على وظائف  ،)PTI( IANAوال سيما بارتباطها بدور  ICANNبصفتها العضو الوحيد للهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال
اإلشراف على وظائف .)PTI( IANA
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الملحق  -14تلبية معايير اإلدارة الوطنية لالتصاالت
والمعلومات  NTIAالنتقال دور اإلشراف على IANA
1

في يوم  14مارس  2014أعلنت وزارة التجارة األميركية  -اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات (Nathonal ،NTIA
 )Telecommunications and Information Administrationعن نيتها في نقل الوظائف الرئيسية لوظائف نظام أسم النطاق
لألنترنت الى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين .كما أن  NTIAطلبت من  ICANNعقد مناقشة عالمية شاملة شارك فيها
مجموعة كاملة ألصحاب المصلحة لوضع مقترح بشكل جماعي لالنتقال.

2

ولتوجيه هذه المناقشة العالمية ،قامت  NTIAبتزويد  ICANNبإطار واضح لمقترح االنتقال .بينت -CCWGالمساءلة كيف ستقوم
توصيات سير العمل  1بتعزيز مساءلة  ICANNلتلبية الطلبات الواردة أدناه:

3

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين

4



إضفاء الطابع الالمركزي على السلطة داخل  ICANNمن خالل المجتمع المخول.



تقوية عمليات المشاورة بين مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع المخول في لوائح  ICANNالداخلية.



إنشاء منتدى مجتمعي ،يرخب فيه بالجميع للمشاركة ،لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر قبل تنفيذ "المجتمع المخول".



اتخاذ القرار بناء على اإلجماع.



من خالل تعزيز آلية االستئناف في  ICANNوإلزام عمليات التحكيم لتكون أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر شفافية.



حماية تمثيل المصلحة العامة العالمية من خالل الحث عليها في مهمة  ،ICANNمع االلتزامات والقيم األساسية .وهو ما يعد
اآلن "الئحة أساسية"



ضمان أن يكون مجلس إدارة  ICANNمسؤوال أمام "المجتمع المخول"من خالل آليات االستدعاء.

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت


إجراءات المساءلة ال تؤثر على أي أنشطة تشغيلية لـ ICANNوالتي يمكنها بشكل مباشر أو غير مباشر التأثير على أمن
واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باالنترنت.



الحفاظ على التزام لوائح  ICANNألمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت.



التزام  IRPالذي يسمح للمستخدمين أو للمجتمع المخول بالطعن في  ICANNإذا لم تعمل وفقا للمهام واللوائح.



مراجعة مهمة  ICANNوالتزاماتها والقيم األساسية لمنع "زحف المهمة" أو اتساع المهمة بعيدا عن أهدافها األساسية.



تنفيذ اللوائح األساسية التي تتطلب وجود حد أعلى للموافقة عليها من قبل المجلس.



إجراءات المساءلة التي تتطلب موافقة "المجتمع المخول" على التغييرات في اللوائح الداخلية األساسية.



إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول برفض تغييرات اللوائح العالمية التي يمكنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر
التأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باالنترنت.



إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول برفض الميزانية والخطط االستراتيجية والتشغيلية التي يمكن أن تؤثر على
األمن ،واالستقرار والمرونة وانتقال وظائف  IANAوتوافر ميزانية مؤقتة ألنشطة .ICANN



إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول بإزالة المجلس إذا كان سلوكه يهدد األمن ،واالستقرار وامرونة اإلنترنت.



تغييرات اللوائح التي يمكنها طلب مراجعة عمليات ما بعد انتقال إشراف .IANA
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6



تغييرات اللوائح التي التي تنص على الفصل بين ما بعد المرحلة االنتقالية لـ IANAوإعادة توزيع مهام IANAا إذا كانت
اإلجراءات أو االمتناع عنها ما بعد المرحلة االنتقالية لـ IANAيهدد األمن واالستقرار ،ومرونة اإلنترنت.



إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول بإجبار  ICANNعلى قبول توصيات مراجعة وظائف  IANAوفصل IANA
بعد عملية االنتقال.



المراجعات التي سوف تضمن أن تمثل عناصر المجتمع بشكل فعال وجهات نظر أصحاب المصلحة.

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات IANA


تقوم توصيات المساءلة بتنفيذ جميع متطلبات إشراف .CWG -



ال تؤثال توصيات المساءلة على عمليات  ICANNاليومية التشغيلية أو تطوير السياسة.



تسمح متطلبات المساءلة بمسارات متعددة لحل المشكالت قبل استخدام صالحيات المجتمع.



الصالحيات القابلة للتنفيذ قانونيا.



مراجعة مهمة  ICANNوالتزاماتها والقيم األساسية لمنع "زحف المهمة" أو اتساع المهمة بعيدا عن أهدافها األساسية.



انتهاج التزامات أقوى الحترام حقوق اإلنسان بواسطة .ICANN



سلطات مساءلة فعالة مفتوحة لجميع أجزاء المجتمع وتتطلب اتخاذ إجراء بواسطة المجتمع المخول.



آليات االستئناف ليتم مراجعتها وتحسينها .يتم تعزيز عملية المراجعة المستقلة عن طريق ربط  ICANNبنتائج  IRPوبجعلها
أكثر سهولة للوصول للمجتمع .تصدر  - CCWGالمساءلة أيضا توصيات لعملية إعادة نظر أكثر فعالية وشفافية.



الحفاظ على الالئحة الداخلية (البند الثامن عشر) والتي تنص على أن  ICANNلديها مكاتبها الرئيسية في لوس أنجلوس،
كاليفورنيا ،الواليات المتحدة.

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت


تنفيذ "اختبارات إجهاد" لتقييم مدى كفاية آليات المساءلة الموجودة والمقترحة المتاحة لمجتمع  ،ICANNفي مواجهة
السيناريوهات المحتملة والمعضلة التي يمكن أن تواجه الهيئة.



إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر قبل تنفيذ صالحية المجتمع.



إنشاء التزامات مؤخرا إلى:
o

تعزيز مساءلة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية لهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة .ICANN

o

مراجعة وتحديث سياسات اإلبالغ و كشف معلومات الوثائق لدى .ICANN

o

تعزيز معايير التنوع لدى .ICANN

o

تحديث مساءلة الموظفين.



تعزيز التزام  ICANNالحترام حقوق اإلنسان في لوائح  ICANNالداخلية.



الحفاظ على سياسات المشاركة المفتوحة بالمنظمات الداعمة واللجان االستشارية التابعة لمؤسسة ICANN
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"لن تقبل  NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAبحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات


إلى الحد الذي ترغب فيه اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACللمشاركة في صنع القرار من جانب المجتمع المخول ،والذي
لدى  GACالمرونة الالزمة لتحديده ،فإنه سيكون واحدا من خمسة مشاركين في اتخاذ القرار .باإلضافة إلى ذلك ،لن تشارك
 GACكصانع قرار في مداوالت المجتمع والتي تنطوي على تحد لتنفيذ المجتمع لمشورة اإلجماع لدى  .GACهذا "االنتقاء"
باإلضافة إلى الضمانات في التوصية رقم  :11التزامات المجلس فيما يتعلق بمشورة اللجنة االستشارية الحكومية (اختبار
اإلجهاد  ،)18يقود -CCWGالمساءلة لالعتقاد بتلبية متطلبات  ،NTIAحتى عند النظر في الزيادة من  %50إلى %60
للمجلس لرفض مشورة إجماع .GAC



تمكين كافة أصحاب المصلحة المعنيين االنضمام إلى المشاورات من خالل المنظمات الداعمة واللجان االستشارية أو من خالل
المنتدى المجتمعي.



إنشاء التزام الحق للتحقيق في خيارات لزيادة الشفافية في عالقات  ICANNمع الحكومات.
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 .1نظرة عامة
1

يدعو جزء أساسي من ميثاق مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة  ICANNالختبار إجهاد لتقييم تحسينات المساءلة المقترحة.

2

ويمثل "اختبار اإلجهاد" ممارسة محاكاة حيث تستخدم مجموعة من السيناريوهات االفتراضية المعقولة ولكن غير المرجحة بالضرورة
لقياس مدى التأكد من أن األحداث ستؤثر على أحد األنظمة أو المنتجات أو الشركات أو قطاعات األعمال .في القطاع المالي على سبيل
المثال ،يمثل "اختبار اإلجهاد" إجرا ًء روتينيًا لتقييم قوة المؤسسات.

3

يطلب ميثاق مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNإجراء اختبار تحمل لتحسينات المساءلة في مساري العمل  1و.2
ومن بين العناصر المقدمة المدرجة في الميثاق ما يلي:
تحديد حاالت الطوارئ المطلوب نظرها في اختبارات اإلجهاد :مراجعة الحلول المحتملة لكل مسار عمل بما في ذلك اختبارات
اإلجهاد مقابل حاالت الطوارئ المحددة.

4

5

يتمثل الغرض من اختبارات اإلجهاد هذه في تحديد استقرار  ICANNفي حالة النتائج أو حاالت التعرض ،وتقييم مالءمة آليات المساءلة
القائمة والمقترحة المتوفرة لمجتمع .ICANN
كما أجرت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNما مجموعه  37اختبارًا من اختبارات اإلجهاد.

 .2الغرض والمنهجية
6

المنهجية

7

اعتبرت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNاألسلوب التالي الختبارات اإلجهاد:


تحليل نقاط الضعف والمخاطر المحتملة.



تحليل آليات المساءلة الموجودة ومدى قوتها.



تحليل اإلضافات والتعديالت على آليات المساءلة.



وصف كيف ستقوم تدابير المساءلة المقترحة بالحد من مخاطر الحاالت الطارئة وتمكين المجتمع من تقييم إجراءات ICANN
المتخذة استجابة للحاالت الطارئة.

8

كما وثقت مجموعة عمل اختبار اإلجهاد في مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNالحاالت الطارئة المحددة في جوالت
التعليقات العامة السابقة .بعد ذلك ،أعدت مجموعة عمل اختبار اإلجهاد مسودة وثيقة توضح كيف تعتبر اختبارات اإلجهاد هذه مفيدة لتقييم
إجراءات المساءلة الحالية والمقترحة.

9

حددت ممارسة تطبيق اختبارات اإلجهاد التغييرات على بنود تأسيس ولوائح  ICANNالداخلية الحالية التي قد تكون الزمة للسماح
لمجموعة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بتقييم آليات المساءلة المقترحة على النحو المناسب لتلبية ما يتم تحديده من تحديات.

10
11

12

الغرض
يتمثل الغرض من اختبارات اإلجهاد هذه في تحديد استقرار  ICANNفي حالة النتائج أو حاالت التعرض ،وتقييم مالءمة آليات المساءلة
القائمة والمقترحة المتوفرة لمجتمع .ICANN
ال يطلب ميثاق مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNأن يتم تعيين تقديرات االحتمالية للحاالت الطارئة .وليس هناك
حاجة لالحتماالت في تحديد ما إذا كان لدى المجتمع وسائل مناسبة لرفض ردود  ICANNعلى الحالة الطارئة.
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13

في المراحل األولية من العمل ،جمعت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNقائمة الجرد الحاالت الطارئة المحددة في
التعليقات العامة السابقة .كما جمع فريق العمل المسؤول قائمة الجرد في خمس "فئات اختبارات تحمل" مدرجة أدناه ،وقمنا بإعداد مسودة
وثيقة توضح كيف تعتبر اختبارات اإلجهاد هذه مفيدة لتقييم إجراءات المساءلة الحالية والمقترحة في  ICANNضمن مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة-المساءلة.

 .3فئات اختبار اإلجهاد
14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

 .1األزمة المالية أو التعثر (اختبارات اإلجهاد رقم  5و 6و 7و 8و)9
السيناريو :تصبح منظمة  ICANNمعسرة ماليًا ،وتفتقر إلى الموارد الالزمة الستيفاء التزاماتها بشكل كافٍ .وقد ينتج ذلك عن مختلف
األسباب ،بما في ذلك األزمة المالية الخاصة بمجال اسم النطاق ،أو االقتصاد العالمي بصورة عامة .كما يمكن أن ينتج أيضًا عن حكم
قانوني ضد االحتيال أو سرقة األموال في  ،ICANNأو التطور التقني الذي يجعل علميات تسجيل اسم النطاق قديمة.

 .2الفشل في تلبية التوقعات التشغيلية (رقم  1و 2و 11و 17و)21
السيناريو :أخفقت  ICANNفي إصدار طلبات التغيير أو التفويض إلى مناطق الجذر  ،IANAأو تنفيذ تغيير التفويض رغم اعتراضات
أصحاب المصلحة ،مثل ما هو محدد باسم "األطراف المعنية بصورة جوهرية".

 .3اإلجراء القانوني/التشريعي (رقم  3و 4و 19و)20
السيناريو :تخضع  ICANNللتقاضي في ظل السياسات الحالية أو المستقبلية أو التشريعات أو اللوائح .كما تحاول  ICANNتفويض
 TLDجديد أو إعادة تفويض  TLDالقائم غير المتوافق ولكن المدعوم بإجراء قانوني.

 .4فشل المساءلة (رقم  10و 12و 13و 16و 18و 22و 23و 24و)26
السيناريو :تتعارض اإلجراءات (أو إنفاق الموارد) من قبل واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة  ICANNأو رئيسها ومديرها
التنفيذي ،أو العاملين اآلخرين ،مع مهمة  ICANNأو لوائحها الداخلية .تقع  ICANNضمن "حيازة" قطاع أصحاب مصلحة واحد ،بما
في ذلك الحكومات من خالل  ،GACالتي إما لديها القدرة على فرض جدول أعمالها على كافة أصحاب المصلحة اآلخرين ،أو إساءة
استعمال آليات المساءلة لمنع كافة أصحاب المصلحة اآلخرين من تقديم مصالحهم (االعتراض).

 .5فشل المساءلة ألصحاب المصلحة الخارجيين (رقم  14و 15و)25
السيناريو :تعدل  ICANNهيكلها لتجنب االلتزامات نحو أصحاب مصلحة خارجيين ،مثل إنهاء تأكيد االلتزامات وإنهاء التواجد في
اختصاص قضائي تواجه فيه قضية قانونية أو نقل العقود أو الجهات المتعاقدة إلى اختصاص قضائي مفضل .كما تفوض  ICANNوتقوم
بالمقاولة من الباطن أو تتنازل بخالف ذلك عن التزاماتها نحو جهة خارجية بصورة تعتبر غير متسقة مع لوائحها الداخلية أو ال تخضع
للمساءلة بخالف ذلك .كما أن  ICANNمندمجة أو مملوكة من قبل الغير غير الخاضع للمساءلة.

اختبارات اإلجهاد التي اقترحتها NTIA
أضافت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNأربعة بنود مقترحة في اختبار اإلجهاد في بيان سكرتير  NTIAالري
ستريكلنغ الصادر في  16يونيو :2015


 :NTIA - 1اختبار حفظ نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إذا اختارت اللجان االستشارية و/أو منظمات الدعم الفردية
في  ICANNأال تكون من المشاركين التقريريين في المجتمع المخول.



 :NTIA - 2تناول المخاطر المحتملة لالستحواذ الداخلي ST .رقم  12و 13تتناوالن بشكل جزئي االستحواذ من جانب
أطراف خارجية ،وليس لعمليات االستحواذ بمعرفة األطراف الداخلية في أي لجنة استشارية و/أو منظمة دعم.

2
 19فبراير 2016

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

26



 :NTIA - 3العوائق أمام التحاق مشاركين جدد.



 :NTIA - 4النتائج غير المرغوبة لمجموعات "التشغيل" التي كانت حتى اليوم ذات طبيعة استشارية (على سبيل المثال اللجنة
االستشارية الحكومية).

اختبارات اإلجهاد المتعلقة بانتقال عقد وظائف التسمية في IANA

27

الحظ أن اختبارات اإلجهاد المتعددة يمكن أن تسري بصورة محددة على عمل مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف فيما يتعلق بانتقال
وظائف التسمية في ( IANAراجع اختبارات اإلجهاد رقم  1و 2و 11و 17و 19و 20و 21و.)25

28

عبر كافة فئات اختبارات اإلجهاد ،توضح هذه الممارسة أن توصيات مسار العمل  1بخصوص مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز
مساءلة ُ ICANNتحسِّن قدرة المجتمع على تحميل مجلس إدارة  ICANNواإلدارة المسئولية فيما يتعلق بإجراءات المساءلة الحالية.
وفيما يتعلق باختبارات اإلجهاد التي توضح مخاطر "االستحواذ على" اللجنة االستشارية أو المنظمة الداعمة ،تمنح صالحيات المجتمع
المقترحة األطراف المتضررة القدرة على االعتراض على إجراءات  ICANNوإيقافها وف ًقا للسلوكيات غير المناسبة للجنة االستشارية أو
المنظمة الداعمة.

29

اختبار التحمل رقم  21والذي يجب تناوله من طرف ccNSO

30

لم يتم تناول اختبار اإلجهاد رقم  21فيما يتعلق بالطعن على بطالن نطاق المستوى األعلى لرمز البلد ومهامها بصورة مناسبة إما في
مقترحات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع أو مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  .ICANNبدل ذلك ،تقوم
الوظائف المتعلقة بتسمية رمز البلد بعملية وضع السياسة بموجب إطار عمل التفسير المتفق عليه في .2014

 .4نتائج اختبار اإلجهاد
31

يوفر القسم التالي نظرة عامة على سيناريوهات اختبار اإلجهاد كما يبين إذا ما كانت تدابير المساءلة الحالية والمقترحة مناسبة للحد من
المخاطر المحتملة وتمكن المجتمع من تقييم إجراءات  ICANNالمتخذة استجابة للسيناريوهات.

3
 19فبراير 2016

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

اختبار اإلجهاد الفئة  :1األزمة المالية أو التعثر
32

اختبار اإلجهاد رقم  :5األزمة المالية في قطاع النطاقات.

33

اختبار اإلجهاد رقم  :6األزمة المالية العامة.

34

اختبار اإلجهاد رقم  :7المقاضاة التي تنشأ عن العقود الخاصة ،على سبيل المثال؛ انتهاك العقد.

35

اختبار اإلجهاد رقم  :8المنافسة التكنولوجية مع .DNS

36

النتيجة (النتائج) :انخفاض كبير في اإليرادات الناتجة عن مبيعات النطاقات وزيادة كبيرة في تكاليف السجل وأمناء السجل ،مما يهدد
قدرة  ICANNعلى العمل؛ والخسارة التي تؤثر على االحتياطي الكافي لتهديد مواصلة األعمال.
إجراءات المساءلة القائمة

37

من الممكن أن تقترح  ICANNزيادة العائدات أو خفض
اإلنفاق ،إال أن هذه القرارات ال تخضع للطعن من قبل مجتمع
.ICANN
لدى المجتمع تعقيبات حول ميزانية  ICANNوالخطة
اإلستراتيجية.

39

يجب على أمناء السجل الموافقة على أتعاب أمناء السجل
المتغيرة في  .ICANNوإذا لم يحدث ذلك ،سيدفع مشغلو
السجل هذه األتعاب.

40

كما يمكن أن يدعم صندوق االحتياطيات في  ICANNالعمليات
في فترة انخفاض اإليرادات .وتتم مراجعة صندوق االحتياطيات
بصورة مستقلة وبشكل دوري.

38

إجراءات المساءلة المقترحة
41

42

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من
االعتراض على ميزانية  ICANNالسنوية المقترحة أو خطتها
التشغيلية .ويتيح هذا اإلجراء للمجتمع حظر أي مقترح من
جانب  ICANNيقضي بزيادة إيراداتها من خالل إضافة رسوم
على أمناء السجل و/أو السجالت.
يتمثل أحد التدابير األخرى المقترحة في طعن المجتمع على
قرار المجلس باستخدام طلب إعادة نظر و/أو إحالة إلى لجنة
مراجعة مستقلة ( )IRPمع صالحية إصدار قرار ملزم .وإذا ما
اتخذت  ICANNقرارً ا يتعلق بتحقيق عائد أو إنفاق
مصروفات ،فسوف تتحفظ هيئة المراجعة المستقلة  IRPالجديدة
على ذلك القرار.

النتائج:
43

سوف تكون اإلجراءات القائمة مناسبة ،إذا لم تكن خسارة
اإليرادات كبيرة ومستدامة.
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44

سوف تكون اإلجراءات المقترحة مفيدة ،ولكن قد ال تكون
مناسبة إذا كانت خسارة اإليرادات كبيرة ومستدامة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

45

اختبار اإلجهاد رقم  :9الفساد أو االحتيال الكبير.

46

النتيجة (النتائج) :تأثير كبير على سمعة المؤسسة ،وإجراءات قضائية كبيرة ،وخسارة االحتياطيات.
إجراءات المساءلة القائمة

47

لدى  ICANNعملية تدقيق سنوية مستقلة تتضمن اختبار
الضوابط الداخلية الموضوعة لمنح االحتيال والفساد.

48

تحافظ  ICANNعلى خط ساخن خاص للموظفين لإلبالغ عن
حاالت االحتيال المشتبه بها.

49

يمكن لمجلس إدارة  ICANNإقالة المدير التنفيذي والمسئولين
التنفيذيين المختصين.
ال يمكن للمجتمع إجبار مجلس اإلدارة على اإلبالغ عن أو اتخاذ
إجراء ضد حاالت الفساد أو االحتيال المشتبه بها.

50

إجراءات المساءلة المقترحة
51

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار
مجلس إدارة  ICANNعلى النظر في توصية من فريق
مراجعة المسؤولية والشفافية ( .)ATRTيمكن أن تقدم ATRT
توصيات لتجنب حاالت تعارض المصالح .يمكن الطعن على أي
قرار لمجلس  ICANNضد هذه التوصيات من خالل إعادة
نظر و/أو .IRP

52

يتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من
االعتراض على ميزانية  ICANNالسنوية المقترحة .يتيح هذا
اإلجراء منع أي اقتراح للميزانية يشوبه فساد أو احتيال.
في حالة مشاركة مجلس  ،ICANNأو إذا لم يتصرف المجلس
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
األفراد أو إقالة المجلس بالكامل.

53

النتائج:
54

لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة ،إذا كانت تكاليف الحد من
المخاطر أو الخسائر كبيرة ومستدامة.

55

ستكون اإلجراءات المقترحة مفيدة ،ولكن قد ال تكون مناسبة إذا
كانت تكاليف الحد من المخاطر والخسائر كبيرة ومستدامة.

 6-7اختبار اإلجهاد الفئة  :2اإلخفاق في الوفاء بالتوقعات التشغيلية
56

اختبار اإلجهاد رقم  :1توقف صالحية التغيير بالنسبة لمنطقة الجذر عن العمل جزئيًا أو كليًا.

57

اختبار اإلجهاد رقم  :2انتهاء عمل صالحية التفويض لمنطقة الجذر ،كليًا أو جزئيًا.

58

النتيجة (النتائج) :التداخل مع السياسة القائمة فيما يتعلق بالمنطقة الجذر و/أو المساس بأمن واستقرار لواحد أو أكثر من نطاقات .TLD
إجراءات المساءلة المقترحة

إجراءات المساءلة القائمة
59

وبموجب عقد وظائف  IANAالحالي ،يمكن أن تلغي NTIA
سلطة  ICANNفي أداء وظائف  IANAوإعادة تعيين هذا
الدور إلى جهة  /جهات مختلفة.

61

يتضمن مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف العديد من
إجراءات التصعيد لمنع تدهور الخدمة ،باإلضافة إلى إطار عمل
(تشغيلي) النتقال وظيفة .IANA

60

بعد تنازل  NTIAعن عقد وظائف  ،IANAلن يتوفر هذا

62

تقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أن يتم نقل وظائف
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تسمية  IANAبصورة قانونية إلى جهة  IANAبعد االنتقال
( )PTIوالذي سيكون جهة تابعة أو زميلة مع .ICANN

اإلجراء.
63

تقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف مراجعة وظيفة
 IANAألصحاب المصلحة المتعددين ( )IFRإلجراء
مراجعات بشأن  .PTIولن يتم فرض نتائج مراجعة  IFRأو
تقييدها ،ويمكن أن تشتمل على توصيات بالبدء في عملية فصل
وهي ما يمكن أن تؤدي إلى إنهاء أو عدم تجديد عقد وظائف
 IANAمع  ،PTIعلى سبيل المثال ال الحصر.

64

تقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف قدرة مجتمع أصحاب
المصلحة المتعددين على طلب اختيار مشغل جديد لوظائف
 ،IANAعند اللزوم ،وبعد استنفاد آليات التصعيد األخرى
والطرق األخرى.

65

مقترحات مسار العمل  :2طلب عمليات تدقيق أمنية خارجية
سنوية ونشر النتائج ،وطلب شهادة لكل معيار دولي (أيزو
 )27001ونشر النتائج.

النتائج:
66

ستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  NTIAلعقد
.IANA
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67

تعتبر اإلجراءات المقترحة معًا مناسبة للحد من هذه الحالة
الطارئة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

68

اختبار اإلجهاد رقم  :11تسوية بيانات االعتماد.

69

النتيجة (النتائج) :التأثير الكبير على سمعة المؤسسة ،الخسارة الكبيرة للمصادقة و/أو قدرات التفويض.
إجراءات المساءلة القائمة

70

فيما يتعلق بتسوية األنظمة الداخلية:
استنا ًدا إلى خبرة المخالفة األمنية الحديثة ،من غير الواضح
كيفية مساءلة المجتمع إلدارة  ICANNعن تنفيذ اإلجراءات
األمنية المعتمدة.

72

كما يظهر أيضًا أن المجتمع ال يمكنه إجبار  ICANNعلى
وضع تقرير بعد اإلجراءات حول حادثة أمنية والكشف عن ذلك
التقرير.

73

فيما يتعلق بأمان :DNS

74

بعد إجراءات التشغيل ،توجد بيانات اعتماد مستخدمة
.DNSSEC

75

تسعى  ICANNسنويًا لشهادة  SysTrustلدورها كمدير
 KSKللمنطقة الجذر.

76

قام قسم  IANAبتحقيق  EFQMالملتزم به حسب شهادة
الكفاءة عن نشاطات كفاءة األعمال لديها.

77

بموجب البند  3-5من عقد وظائف  ،IANAتجري ICANN
عمليات تدقيق سنوية مستقلة ألحكام األمن لديها فيما يتعلق
بوظائف .IANA

71

إجراءات المساءلة المقترحة
78

فيما يتعلق بتسوية األنظمة الداخلية:
ويمكن أن تؤدي تدابير  IRPالمقترحة إلى رفض مجلس إدارة
 ICANNأو اإلدارة ألي من اإلجراءات أو عدم اتخاذ
اإلجراءات التي تتعارض مع الالئحة الداخلية .ومن ثم قد يكون
لرفض  IRPالقدرة على إجبار  ICANNعلى إعداد تقرير ما
بعد اإلجراءات واإلفصاح عنه أمام المجتمع.

80

من خالل إجراءات  ،IRPقد تكون للمجتمع القدرة على إجبار
إدارة  ICANNعلى تنفيذ إجراءات األمان المبينة الخاصة به
للموظفين والمتعاقدين.

81

فيما يتعلق بأمان :DNS
يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار
مجلس  ICANNعلى نظر توصية ناتجة عن مراجعة تأكيد
االلتزامات مثل ،األمن واالستقرار والمرونة .يمكن الطعن على
أي قرار لمجلس  ICANNضد هذه التوصيات من خالل إعادة
نظر و/أو .IRP

83

كذلك ،سيتطلب أحد التغييرات المقترحة على اللوائح الداخلية
من مجلس  ICANNالرد على إخطار رسمي من اللجان
االستشارية مثل  SSACو .RSSACوإذا اتخذ مجلس اإلدارة
قرارً ا بالرفض أو القبول الجزئي فقط لنصيحة رسمية من لجنة
استشارية ،يمكن الطعن على قرار المجلس من خالل .IRP

84

مقترحات مسار العمل :2

85

 .طلب عمليات تدقيق خارجية وسنوية لمستوى األمن ونشر
النتائج.

86

 .طلب شهادة اعتماد حسب المعايير (أيزو  )27001ونشر
النتائج.

79

82

النتائج:
87

لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة.
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88

اإلجراءات المقترحة ،في مجموعها لن تكون مفيدة في الحد من
تأثيرات هذا السيناريو .قد تضيف اقتراحات مسار العمل 2
تدابير للحد من المخاطر.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

89

اختبار اإلجهاد رقم  :17تحاول منظمة  ICANNإضافة نطاق مستوى أعلى جديد على الرغم من المخاوف المتعلقة باألمان واالستقرار
التي عبر عنها المجتمع التقني أو مجموعات أصحاب المصالح األخرى.

90

النتيجة (النتائج) :يمكن إضعاف أمن واستقرار  ،DNSويمكن أن يترتب على إجراءات  ICANNفرض تكاليف ومخاطر على أطراف
خارجية.
إجراءات المساءلة القائمة

91

92

في عام  ،2014-2013أظهر المجتمع أنه يمكنه حث إدارة
 ICANNعلى االستجابة للمخاطر التي تحددها .SSAC
على سبيل المثال :النطاقات بدون نقاط ()SAC 053
والشهادات األمنية وتضارب األسماء مثل  .mailو.home
(تقرير )SAC 057
تقدم  NTIAحاليًا موافقة مكتوبة لكل تفويض لتوضيح أن
 ICANNاتبعت اإلجراءات المحددة .كما يمكن أن تؤخر
 NTIAالتفويض إذا رأت أن  ICANNلم تتبع اإلجراءات
المحددة .ليس واضحً ا ما إذا يمكن اكتشاف محاولة ICANN
لتفويض  TLDجديد مثل  .mailأو ..home

إجراءات المساءلة المقترحة
93

94

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار
مجلس إدارة  ICANNعلى النظر في توصيات من مراجعة
تأكيد االلتزامات مثل؛ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة.
يمكن الطعن على أي قرار لمجلس  ICANNضد هذه
التوصيات من خالل إعادة نظر و/أو .IRP
كذلك ،سيتطلب أحد التغييرات المقترحة على اللوائح الداخلية
من مجلس  ICANNالرد على إخطار رسمي من اللجان
االستشارية مثل  SSACو .RSSACوإذا اتخذ مجلس اإلدارة
قرارً ا بالرفض أو القبول الجزئي فقط لنصيحة رسمية من لجنة
استشارية ،يمكن الطعن على قرار المجلس من خالل .IRP

النتائج:
95

كانت اإلجراءات القائمة مناسبة للحد من مخاطر هذا السيناريو.
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96

تعزز اإلجراءات المقترحة قدرة  ICANNعلى الحد من
مخاطر هذا السيناريو.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

97

اختبار اإلجهاد رقم  :21طلبات رسمية حكومية بأن تقوم  ICANNبإلغاء المسئولية عن إدارة  ccTLDمن أحد مديرين نطاقات
 ccTLDالمسئولين.

98

وعلى الرغم من ذلك ،ال يمكن أن يقوم مدير وظائف  IANAبتوثيق الموافقة االختيارية والخاصة لإللغاء من مدير  ccTLDالمختص.
كذلك ،يطلب مسئول حكومي أن تعين  ICANNمسئولية اإلدارة بخصوص  ccTLDإلى مدير مختص.
إال أن مدير وظائف  IANAال يقوم بتوثيق ذلك :موافقة األطراف المعنية بشكل كبير؛ وأن أصحاب المصلحة اآلخرون يشاركون في
عملية االختيار؛ وأن المدير المعين قد أوضح ما لديه من قدرات مطلوبة؛ وأنه ال توجد اعتراضات من العديد من األطراف المعنية بشكل
كبير.

100

يفحص اختبار اإلجهاد هذا قدرة المجتمع على مساءلة  ICANNفيما يتعلق باتباع السياسات المحددة .وهو ال يتعامل مع مالءمة
السياسات السارية.

101

النتيجة (النتائج) :مع مواجهة طلب إعادة التفويض هذا ،تفتقد  ICANNلإلجراءات الالزمة لمقاومة إعادة التفويض مع انتظار قرار
اإلجماع الشامل ألصحاب المصلحة المعنيين.

99

إجراءات المساءلة المقترحة

إجراءات المساءلة القائمة
102

وبموجب عقد  IANAالحالي مع  ،NTIAيصدر قسم IANA
تقريرً ا نمطيًا إلى مجلس  ،ICANNالذي يوافق على ذلك في
جدول األعمال ويرسله إلى  NTIAالتي تعتمد على مصادقة
المجلس وتوافق على اإلنهاء أو التفويض أو النقل.

106

من مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف النهائي" :يوصي
مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بعدم تضمين أية آلية
للطعون قد تنطبق على تفويضات وإعادة تفويضات ccTLD
في مقترح انتقال اإلشراف على ".IANA

103

ال توجد في الوقت الراهن آلية لمدير  ccTLDالمختص أو
المجتمع للطعن على مصادقة  ICANNعلى أن العملية تم
اتباعها بصورة مناسبة.

107

104

راجع مبادئ  GACللتفويض واإلدارة في نطاقات .ccTLD
نصيحة  GACالمنشورة في  2000والمحدثة في 2005
المشار إليها بالتحديد في البنود  2-1و.1-7

105

راجع إطار عمل التفسير 20 ،أكتوبر .2014

من مراسلة الرئيس بالمشاركة في مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف بتاريخ  15أبريل " :2015وهكذا ،يجب أال تقوم أي
آلية طعن تضعها مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة
 ICANNبتغطية موضوعات تفويض  /إعادة تفويض
 ccTLDحيث يتوقع تطويرها من قبل مجتمع  ccTLDمن
خالل العمليات المناسبة".
فيما يتعلق باإلجراءات المقترحة في مجموعة العمل عبر
المجتمع لتعزيز مساءلة :ICANN

109

أحد اإلجراءات المقترحة في مجموعة العمل عبر المجتمع
لتعزيز مساءلة  ICANNيمكن أن تمنح المجتمع موق ًفا يسمح له
بلب إعادة النظر في قرار اإلدارة العتماد تغيير .ccTLD
سيتطلب معيار للمراجعة يكون أكثر تحدي ًدا من مهمة ICANN
والتزاماتها وقيمها الجوهرية بعد التعديل.

110

تتمثل أحد اآلليات األخرى المقترحة من مجموعة العمل عبر
المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNفي طعن المجتمع على قرار
المجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة ( )IRPمع صالحية
إصدار قرار ملزم .وفي حالة اتخاذ  ICANNإلجراء بإلغاء أو
تعيين مسئولية اإلدارة ألحد نطاقات  ،ccTLDيمكن تمكين آلية
 IRPلمراجعة ذلك القرار .سيتطلب ذلك معيار مراجعة.

108

النتائج:
111

لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة.
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112

ال تعمل اإلجراءات المقترحة على تخويل المجتمع بصورة الئقة
من تناول هذا السيناريو .تقوم  ccNSOبوضع سياسة وفقا ً
إلطار عمل التفسير.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

 7-7اختبار اإلجهاد الفئة  :3إجراء قانوني/تشريعي
113

اختبار اإلجهاد رقم  :3التقاضي الناتج عن السياسات العامة القائمة ،مثل قضية خيانة أمانة .ور ًدا على ذلك ،سيقرر مجلس  ICANNما
إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك.

114

النتيجة (النتائج) :تداخل كبير مع السياسات القائمة و/أو وضع السياسات فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة.
إجراءات المساءلة القائمة

115

يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للطعون على
التقاضي.

116

يمكن الطعن على أي قرار لمجلس ( ICANNالتقاضي أو
التسوية) من خالل مجتمع  at-largeالذي ليس لديه موقف
يسمح باستخدام .IRP
تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار.

118

يجب أن تتبع  ICANNاألحكام الصادرة عن محاكم ذات
اختصاص قضائي.

117

إجراءات المساءلة المقترحة
119

بعد رد مجلس  ICANNعلى القضية (التقاضي أو تغيير
السياسات أو التطبيق أو خالفه) ،سيكون لدى المجتمع خيارات
رد متعددة:
يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للطعون على
التقاضي.
هناك إجراء آخر من شأنه توفير المركز الالزم للمجتمع من
أجل تقديم طلبات من أجل إعادة النظر أو تقديم طلب  IRPمن
أجل رفض إجراءات مجلس إدارة  ،ICANNوالالئحة الداخلية
(بما في ذلك المهمة ،وااللتزامات والقيم الجوهرية) والسياسات
التي أقرتها .ICANN

122

وعلى الرغم من ذلك ،من غير المحتمل بشكل كبير أن يتم
استخدام إعادة النظر أو هيئة المراجعة المستقلة  IRPمن جانب
المجتمع من أجل إعادة فتح تسوية تم التوصل إليها مع طرف
آخر أو حمل  ICANNعلى التصرف بما يخالف القرار
الصادر من أي محكمة أو جهة تنظيمية.
الحظ أيضًا أنه على المستوى العام لن يكون المجتمع قادرً ا على
استخدام أي هيئة  IRPإلعادة فتح المسائل التي تقع في إطار
الصالحيات األصلية والتقدير من جانب مجلس إدارة .ICANN

124

يمكن للجنة استشارية أو فريق لمراجعة تأكيدات االلتزامات
وضع توصيات من أجل تناول هذا السيناريو .يمكن الطعن على
أي قرار لمجلس  ICANNضد هذه التوصيات من خالل إعادة
نظر و/أو .IRP

120

121

123

النتائج:
125

اإلجراءات الحالية غير مناسبة.
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126

ستساعد اإلجراءات المقترحة في مساءلة  ICANNولكنها قد ال
تكون مناسبة إليقاف التداخل مع سياسات .ICANN

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

127

اختبار اإلجهاد رقم  :4اللوائح أو التشريعات الجديدة.

128

على سبيل المثال ،يمكن أن تقتبس أحد الحكومات قوانين خيانة األمانة أو حماية المستهلك واكتشاف عدم قانونية بعض القواعد التي
تفرضها  ICANNعلى نطاقات  .TLDيمكن أن تفرض هذه الحكومة غرامات على  ،ICANNو/أو تنسحب من  ،GACو/أو تجبر
 ISPSعلى استخدام جذر مختلف يتم بموجبه تقسيم اإلنترنت.
ور ًدا على ذلك ،سيقرر مجلس  ICANNما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك.

130

النتيجة (النتائج) :تداخل كبير مع السياسات القائمة و/أو وضع السياسات فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة.

129

إجراءات المساءلة المقترحة

إجراءات المساءلة القائمة
131

يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للتشريعات
الجديدة.

135

بعد رد مجلس  ICANNعلى التشريع (التقاضي أو تغيير
السياسات /التطبيق) ،سيكون لدى المجتمع خيارات رد متعددة:

132

يمكن الطعن على أي قرار لمجلس  ICANNحول كيفية
االستجابة للتشريع (التقاضي أو تغيير السياسة /التطبيق) من
خالل مجتمع  at-largeالذي ليس لديه موقف يسمح باستخدام
.IRP

136

133

تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار.

134

يجب أن تتبع  ICANNاألحكام الصادرة عن محاكم ذات
اختصاص قضائي.

يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للتشريعات
الجديدة.
هناك إجراء آخر من شأنه توفير المركز الالزم للمجتمع من
أجل تقديم طلبات من أجل إعادة النظر أو تقديم طلب  IRPمن
أجل رفض إجراءات مجلس إدارة  ،ICANNوالالئحة الداخلية
والسياسات التي أقرتها  .ICANNوعلى الرغم من ذلك ،من
غير المحتمل بشكل كبير أن يتم استخدام إعادة النظر أو هيئة
المراجعة المستقلة  IRPمن جانب المجتمع من أجل حمل
 ICANNعلى التصرف بما يخالف القرار الصادر من أي
محكمة أو جهة تنظيمية .الحظ أيضًا أنه على المستوى العام لن
يكون المجتمع قادرً ا على استخدام أي هيئة  IRPإلعادة فتح
المسائل التي تقع في إطار الصالحيات األصلية والتقدير من
جانب مجلس إدارة .ICANN

138

يمكن للجنة استشارية أو فريق لمراجعة تأكيدات االلتزامات
وضع توصيات من أجل تناول هذا السيناريو .يمكن الطعن على
أي قرار لمجلس  ICANNضد هذه التوصيات من خالل إعادة
نظر و/أو .IRP

137

النتائج:
139

اإلجراءات الحالية غير مناسبة.
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140

ستشكل اإلجراءات المقترحة تحسي ًنا ولكنها ربما ال تزال غير
كافية.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

141

142

143

اختبار اإلجهاد رقم  :19تحاول  ICANNإعادة تفويض  gTLDنظرً ا التخاذ قرار أن مشغل السجل في حالة مخالفة لعقده ،ولكن مشغل
السجل يطعن على اإلجراء ويحصل على أمر قضائي من محكمة وطنية.
ور ًدا على ذلك ،سيقرر مجلس  ICANNما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك.
النتيجة (النتائج) :يمكن أن تواجه الجهة المعنية بصيانة المنطقة الجذر سؤاالً حول ما إذا كان عليها اتباع طلب إعادة التفويض في
 ICANNأو اتباع أمر المحكمة.
إجراءات المساءلة المقترحة

إجراءات المساءلة القائمة
144

بموجب االتفاقية الحالية مع  ،NTIAفإن المنطقة التي تقوم
بأعمال صيانة المنطقة الجذر محمية من القضايا حيث أنها تنشر
الجذر حسب العقد مع الحكومة األمريكية.

150

ويمكن لـ  ICANNتعويض مشرف الصيانة على منطقة الجذر
ضد أية مسئولية طالما أن مشرف الصيانة على منطقة الجذر
يؤدي وظيفته في نطاق العقد وليس بارتكاب أية مخالفات.

145

وعلى الرغم من ذلك ،قد يترتب على عملية نقل اإلشراف على
 IANAعدم عمل جهة صيانة المنطقة الجذر وف ًقا لعقد الحكومة
األمريكية ،ومن ثم ال يكون محميًا من القضايا.

151

146

اعتبار مستقل:

147

يمكن الطعن على أي قرار لمجلس ( ICANNالتقاضي أو
التسوية) من خالل مجتمع  at-largeالذي ليس لديه موقف
يسمح باستخدام .IRP
تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار.

149

يجب أن تتبع  ICANNاألحكام الصادرة عن محاكم ذات
اختصاص قضائي.

بينما لن يحمي ذلك جهة صيانة المنطقة الجذر من القضايا ،فإن
أحد اآلليات المقترحة تتمثل في طعن المجتمع على قرار
 ICANNبإعادة التفويض .وسيأخذ هذا الطعن صورة إعادة
نظر أو  .IRPوعلى الرغم من ذلك ،من غير المحتمل بشكل
كبير أن يتم استخدام إعادة النظر أو هيئة المراجعة المستقلة
 IRPمن جانب المجتمع من أجل إعادة فتح تسوية تم التوصل
إليها مع طرف آخر أو حمل  ICANNعلى التصرف بما
يخالف القرار الصادر من أي محكمة أو جهة تنظيمية .الحظ
أيضًا أنه على المستوى العام لن يكون المجتمع قادرً ا على
استخدام أي هيئة  IRPإلعادة فتح المسائل التي تقع في إطار
الصالحيات األصلية والتقدير من جانب مجلس إدارة .ICANN

152

بعد رد مجلس  ICANNعلى القضية (التقاضي أو تغيير
السياسات أو التطبيق أو ما إلى ذلك) ،يمكن الطعن على القرار
من خالل إعادة النظر أو  ،IRPاستنا ًدا إلى معيار المراجعة في
اللوائح الداخلية .وعلى الرغم من ذلك ،من غير المحتمل بشكل
كبير أن يتسبب المجتمع في إعادة فتح  ICANNلتسوية تم
التوصل إليها مع طرف ثالث ،أو ألن تتصرف بما يخالف قراراً
صادراً من محكمة.

148

النتائج:
153

اإلجراءات القائمة غير مناسبة.
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154

التدابير المقترحة مناسبة للسماح للمجتمع بتحدي ورفض بعض
القرارات الصادرة عن مجلس إدارة  ICANNواإلدارة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

155

اختبار اإلجهاد رقم  :20يتم إصدار أمر من المحكمة بحظر تفويض  ICANNلنطاق المستوى األعلى ( )TLDالجديد بسبب شكوى تقدم
بها مش ّغل نطاق المستوى األعلى ( )TLDالحالي أو أطراف أخرى متظلمة.

156

على سبيل المثال ،يمكن ألحد مشغلي  TLDالقائمين المقاضاة لمنع تفويض إصدار جماعي للسلسلة الحالية.
ور ًدا على ذلك ،سيقرر مجلس  ICANNما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك.

158

النتيجة (النتائج) :يمكن أن يترتب على قرار  ICANNحول كيفية الرد على أمر المحكمة وجود التزام على  ICANNوأطراف العقد
لديها.

157

إجراءات المساءلة المقترحة

إجراءات المساءلة القائمة
159

وقبل التفويض ،لم يكن لدى المجتمع موقف يسمح باالعتراض
على قرارات تماثل السلسلة .تنظر طلبات إعادة النظر في
العملية ولكن ليس في مضمون القرار.

163

التدبير الوقائي :في نهاية عملية وضع السياسات ،سيكون
المجتمع في موضع يسمح بالطعن على قرارات مجلس
 ICANNحول تنفيذ السياسات.

160

يمكن الطعن على أي قرار لمجلس ( ICANNالتقاضي أو
التسوية) من خالل مجتمع  at-largeالذي ليس لديه موقف
يسمح باستخدام .IRP

164

يمكن أن يقدم دليل اإلرشادات المستقبلي لنطاق  gTLDالجديد
للمجتمع وضعًا يسمح له بتقديم اعتراضات.

165

161

تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار.

162

يجب أن تتبع  ICANNاألحكام الصادرة عن محاكم ذات
اختصاص قضائي ،ويجوز نظر عوامل مثل تكلفة التقاضي
والتأمين.

التدبير التصحيحي :بعد رد مجلس  ICANNعلى القضية
(التقاضي أو تغيير السياسات أو التطبيق أو خالفه) ،سيكون لدى
المجتمع خيارات رد متعددة:
من بين اإلجراءات التي من شأنها توفير المركز الالزم للمجتمع
من أجل تقديم طلبات من أجل إعادة النظر أو  IRPمن أجل
رفض إجراءات أو عدم إجراءات مجلس إدارة ،ICANN
واللوائح الداخلية والسياسات المنشأة في  .ICANNوعلى
الرغم من ذلك ،من غير المحتمل بشكل كبير أن يتم استخدام
إعادة النظر أو هيئة المراجعة المستقلة  IRPمن جانب المجتمع
من أجل إعادة فتح تسوية تم التوصل إليها مع طرف آخر أو
حمل  ICANNعلى التصرف بما يخالف القرار الصادر من
أي محكمة أو جهة تنظيمية .الحظ أيضًا أنه على المستوى العام
لن يكون المجتمع قادرً ا على استخدام أي هيئة  IRPإلعادة فتح
المسائل التي تقع في إطار الصالحيات األصلية والتقدير من
جانب مجلس إدارة  .ICANNيمكن لهيئة  IRPتقييم رد
 ICANNعلى قرار المحكمة ،على الرغم من أنه لن يغير من
قرار المحكمة.

167

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار
مجلس  ICANNعلى نظر توصية ناتجة عن مراجعة تأكيد
االلتزامات  -وبالتحديد ،ثقة المستهلك واالختيار والمنافسة.
يمكن الطعن على أي قرار لمجلس  ICANNضد هذه
التوصيات من خالل إعادة نظر و/أو .IRP

166

النتائج:
168

لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة.
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169

ستشكل اإلجراءات المقترحة تحسي ًنا ولكنها ربما ال تزال غير
كافية.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

 8-7اختبار اإلجهاد الفئة  :4اإلخفاق في المساءلة
170

اختبار اإلجهاد رقم  :10رئيس مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي أو مسئول يتصرف بصورة غير متسقة مع مهمة المنظمة.

171

اختبار اإلجهاد رقم  :24ينشأ المدير التنفيذي القادم "مراجعة إستراتيجية" تصل إلى مهمة جديدة موسعة في  .ICANNومع توظيف
المدير التنفيذي الجديد ،يوافق مجلس اإلدارة على المهمة  /اإلستراتيجية الجديدة بدون إجماع المجتمع.

172

النتيجة (النتائج) :يتوقف المجتمع عن نظر  ICANNكآلية المجتمع لوظائف تكنولوجية محدودة ،ويرى  ICANNكجهة مستقلة فريدة
من نوعها لها جدول أعمالها الخاص بها وليست مدعومة بالضرورة من قبل المجتمع .في النهاية ،يتساءل المجتمع حول سبب أن وظائف
 ICANNاألصلية يجب أن تبقى قيد تحكم جهة حصلت على مهمة أوسع كثيرً ا وأقل دعمًا بصورة كبيرة .وهذا يؤدي إلى ظهور مشكالت
تتعلق بالسمعة بالنسبة لـ  ICANNيمكن أن تسهم في التعرف على المخاطر.
إجراءات المساءلة القائمة

173

وطالما تسيطر  NTIAعلى عقد وظائف  ،IANAفإن
 ICANNتخاطر بفقد وظائف  IANAإذا كانت ستوسع نطاقه
بصورة كبيرة للغاية.

174

لدى المجتمع بعض التعقيبات حول ميزانية  ICANNوالخطة
اإلستراتيجية ،ويمكن تسجيل اعتراضات على الخطط واإلنفاق
على توسعة مهمة .ICANN

175

لدى المحامي العام في كاليفورنيا اختصاص قضائي على
الكيانات غير الهادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح
الداخلية وعقد التأسيس .ويمكن للمدعي العام في كاليفورنيا
التدخل متى كان هناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة
إنفاق لألصول الخيرية األساسية.

إجراءات المساءلة المقترحة
176

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من
االعتراض على ميزانية  ICANNالسنوية المقترحة أو خطتها
اإلستراتيجية .كما يمكن أن يحظر هذا اإلجراء مقترح من قبل
 ICANNبزيادة اإلنفاق على توسعة مهمتها أكثر مما يدعمه
المجتمع.

177

تتمثل إحدى اآلليات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من
الطعن على قرار مجلس اإلدارة ،أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة
مستقلة  IRPمع صالحية إصدار قرار ملزم ،يتسق مع
الواجبات اإللزامية ألعضاء مجلس اإلدارة .وسيستند قرار
 IRPإلى معيار المراجعة في بيان المهام بعد التعديل بما في
ذلك أنه "يجب على  ICANNأن تتصرف بدقة بما يتوافق،
وفقط بما يتناسب بشكل معقول مع تحقيق مهمتها".

النتائج:
178

ستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  NTIAلعقد
.IANA
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179

تعتبر اإلجراءات المقترحة معًا مناسبة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

180

اختبار اإلجهاد رقم  :12االستحواذ على عمليات  ICANNمن قبل مجموعة واحدة أو أكثر من مجموعات أصحاب المصلحة.

181

النتيجة (النتائج) :التأثير الكبير على الثقة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين والمساس بأصحاب المصلحة اآلخرين.
إجراءات المساءلة القائمة

182

فيما يتعلق باستحواذ الحكومات ،يمكن أن تغير  GACالمبدأ
التشغيلي رقم  47الستخدام أغلبية التصويت لنصيحتها الرسمية،
إال أن لوائح  ICANNالداخلية (المادة الحادية عشرة ،المادة ،2
البند 1ي) يتطلب من مجلس اإلدارة رغم ذلك محاولة "العثور
على حل يرضي جميع األطراف".

183

وليس للمجتمع أي موقف يؤهله رفض قرارات مجلس اإلدارة
في قبول نصيحة  ،GACومن ثم يسمح لـ  GACتولي
الجوانب الخاصة بتنفيذ سياسة .ICANN

184

وفيما يخص االستحواذ الداخلي من جانب أصحاب المصلحة في
اللجنة االستشارية أو منظمة الدعم ،راجع اختبار اإلجهاد رقم
.33

إجراءات المساءلة المقترحة
185

186

تعتمد مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة
 ICANNلتمكين المجتمع على إجماع اللجان
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.
قد تحتاج كل من اللجنة االستشارية/منظمة الدعم/مجموعة الدعم
إلى عمليات محسّنة من أجل المساءلة والشفافية والمشاركة التي
تكون مفيدة في منع االستحواذ عليها ممن هم خارج المجتمع.
ويمكن التعرف على التحسينات في .WS2

النتائج:
187

لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة.
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188

تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

189

اختبار اإلجهاد رقم  :13يعتمد واحد أو أكثر من أصحاب المصلحة على آلية مساءلة "لتعجيز" .ICANN

190

النتيجة (النتائج) :التأثير الكبير على سمعة المؤسسة ،وعدم القدرة على اتخاذ قرارات ،وعدم استقرار جهات الحوكمة وخسارة العاملين
الرئيسيين.
إجراءات المساءلة القائمة

191

كما يمكن أن تمكن آليات التصحيح الحالية أحد أصحاب
المصلحة من منع تنفيذ السياسات .ولكن هذه اآلليات (،IRP
إعادة النظر ،محقق الشكاوى) باهظة ومحدودة بنطاق ما يمكن
مراجعته.

192

ال توجد آليات حالية لمشغل  ccTLDللطعن على قرار اإللغاء.

إجراءات المساءلة المقترحة
193

194

تعتمد مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة
 ICANNلتمكين 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
متطلب اإلجماع وسيلة منع فعالة لواحدة من اللجان
االستشارية/منظمات الدعم.
تعد آليات التصحيح الخاصة بمجموعة العمل عبر المجتمع
لتعزيز مساءلة ( ICANNإعادة النظر و )IRPأكثر قابلية
للوصول وقبوالً من حيث التكلفة بالنسبة ألصحاب المصلحة
األفراد ،مما يزيد من قدرتهم على منع تنفيذ السياسات
والقرارات .ومع ذلك ،تشمل التحسينات المقترحة إلعادة النظر
و IRPالقدرة على استبعاد المطالبات غير الجادة أو التي
تتضمن مخالفة والحد من مدة اإلجراءات.

النتائج:
195

يبدو أن اإلجراءات القائمة مناسبة.
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196

يمكن أن يسمح الوصول المحسن إلعادة النظر و IRPلألفراد
بإعاقة عمليات  ICANNبالرغم من تالفي المخاطر من خالل
استبعاد المطالبات غير الجادة أو التي تتضمن مخالفة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

197

اختبار اإلجهاد رقم  :16قامت  ICANNبالمشاركة في برامج ليس ضرورية لتنفيذ مهمتها التقنية المحدودة .على سبيل المثال ،تستخدم
 ICANNإيرادات رسوم أو صناديق احتياطي لتوسعة نطاقها أكثر من مهمتها التقنية وتقديم منح ألسباب خارجية.

198

النتيجة (النتائج) :لدى  ICANNصالحية تحديد الرسوم المفروضة على مقدمي طلبات  TLDوسجالتها وأمناء السجل والمسجلين ،حتى
تعرض هد ًفا كبيرً ا ألي سبب متعلق باإلنترنت يسعى لمصادر تمويل.
إجراءات المساءلة القائمة

199

وطالما تسيطر  NTIAعلى عقد وظائف  ،IANAفإن
 ICANNتخاطر بفقد وظائف  IANAإذا كانت ستوسع نطاقه
بدون دعم المجتمع .ولكن نتيجة النتقال اإلشراف على ،IANA
لن تحتاج  ICANNبعد ذلك للحد من نطاقها من أجل االحتفاظ
بعقد  IANAمع .NTIA

200

لم يكن المجتمع على علم بالقرار السري من مجلس ICANN
ببدء المفاوضات إلنشاء  .NetMundialوال توجد حالية
طريقة واضحة لقيام المجتمع بالطعن /عكس هذا القرار.
لدى المجتمع تعقيبات حول ميزانية  ICANNوالخطة
اإلستراتيجية.

202

يجب على أمناء السجل الموافقة على أتعاب أمناء السجل
المتغيرة في  ،ICANNبالرغم من أن السجالت ال تعرض هذا
كإجراء للمساءلة.

203

لدى المحامي العام في كاليفورنيا اختصاص قضائي على
الكيانات غير الهادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح
الداخلية وعقد التأسيس .ويمكن للمدعي العام في كاليفورنيا
التدخل متى كان هناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة
إنفاق لألصول الخيرية األساسية.

201

إجراءات المساءلة المقترحة
204

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من
االعتراض على ميزانية  ICANNالمقترحة أو خطتها
اإلستراتيجية .كما يمكن أن يحظر هذا اإلجراء مقترح من قبل
 ICANNبزيادة اإلنفاق على المبادرات التي رأى المجتمع أنها
خارج نطاق مهمة  .ICANNوعلى الرغم من ذلك ،سوف يتم
رفض ميزانية  ICANNالكاملة حيث ال يوجد أي مقترح
لالعتراض على البنود.

205

تتمثل أحد اآلليات األخرى المقترحة في الطعن على قرار
المجلس المتخذ من قبل طرف متضرر أو المجتمع ككل.
وسيترتب على ذلك إحالة األمر إلى لجنة مراجعة مستقلة IRP
مع صالحية إصدار قرار ملزم .وإذا تولت  ICANNالتزامًا أو
إنفا ًقا خارج عملية الميزانية السنوية ،يمكن أن تتيح آلية IRP
عكس هذا القرار.
يتمثل المقترح اآلخر في تعديل لوائح  ICANNالداخلية لمنع
المنظمة من توسعة نطاقها لما يزيد عن مهمة  ICANNوقيمها
الجوهرية والتزاماتها بعد التعديل.

207

وفي حالة اقتراح مجلس  ICANNتعديل /استبعاد أحكام اللوائح
الداخلية هذه ،يتمثل أحد اإلجراءات األخرى في تمكين المجتمع
من االعتراض على التغيير المقترح على اللوائح الداخلية
القياسية .بالنسبة للوائح الداخلية األساسية أو بنود التأسيس،
سيحتاج مجلس اإلدارة اعتماد التغييرات بأغلبية عظمى من
 ،4/3ويجب أن يوافق المجتمع على التغييرات المعتمدة من
طرف مجلس اإلدارة قبل أن يكون من الممكن أن تصبح سارية
المفعول قانونياً.

206

النتائج:
208

اإلجراءات الحالية غير مناسبة.
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209

تعتبر اإلجراءات المقترحة معًا مناسبة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

210

211

اختبار اإلجهاد رقم ُ :18تع ِّدل الحكومات باللجنة االستشارية الحكومية ( )GACإجراءات التشغيل الخاصة بها وذلك للتحول من قرارات
اإلجماع إلى التصويت باألغلبية للنصيحة إلى مجلس .ICANN
النتيجة (النتائج) :بموجب اللوائح الداخلية القائمة ،يجب أن تنظر  ICANNنصيحة  GACوترد عليها ،حتى إذا لم تكن النصيحة
مدعومة باإلجماع .ويمكن أن توافق أغلبية الحكومات على مشورة اللجنة االستشارية الحكومية.
إجراءات المساءلة القائمة

212

تشترط لوائح  ICANNالداخلية الحالية (المادة  )11أن تحاول
 ICANNالعثور على حل يرضي جميع األطراف بالنسبة
لمشورة اللجنة االستشارية الحكومية.
كما تعتمد  GACفي الوقت الراهن نصيحة رسمية وف ًقا للمبدأ
التشغيلي رقم " :47يُفهم اإلجماع على أنه يعني التوافق على

214

يجوز أن تقوم اللجنة االستشارية الحكومية في أي وقت بتغيير
إجراءاتها بدالً قاعدة اإلجماع الحالية.

215

وحينها سينطبق شرط محاولة إيجاد حل مقبول لدى األطراف
في اللوائح الداخلية الحالية ،وليس فقط بخصوص مشورة توافق
آراء اللجنة االستشارية الحكومية.

213

ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غياب أي اعتراض
رسمي]1[".

إجراءات المساءلة المقترحة
216

من بين التدابير المقترحة إجراء تعديل على لوائح ICANN
الداخلية (المادة  ،11البند  ،2الفقرة "1ي") لتطلب محاولة
العثور على حل مقبول فقط عندما تكون مشورة اللجنة
االستشارية الحكومية مدعومة باإلجماع ،يُفهم اإلجماع على أنه
يعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع
غياب أي اعتراض رسمي.
يُقر إجراء المساءلة المقترحة أن قرار عدم اتباع مشورة توافق
 GACباإلجماع سيتطلب أغلبية  %60من مجلس إدارة
.ICANN

218

ال يزال بإمكان اللجنة االستشارية الحكومية أن تقدم مشورة إلى
 ICANNفي أي وقت ،سواء بإجماع تام أو بدونه.
انطال ًقا من االعتراف بالمبدأ العام أن اللجنة االستشارية يجب
أن تكون حكمًا ذاتيًا لتحسين إجراءات التشغيل الخاصة بها،
يمكن أن تحدد اللجنة االستشارية الحكومية كيفية إثارة
االعتراضات وكيفية أخذها في االعتبار

217

219

النتائج:
220

اإلجراءات الحالية غير مناسبة.

221

تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة.

 1اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACفي  - ICANNالمبادئ التشغيلية ،أكتوبر ،2011 ،على الرابط
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles
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الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

222

اختبار اإلجهاد رقم  :22فشل مجلس إدارة  ICANNفي االلتزام باللوائح ،و/أو رفض قبول القرار الخاصة بآلية التصحيح الذي تقره
الالئحة الداخلية.

223

النتيجة (النتائج) :يفقد المجتمع الثقة في هياكل أصحاب المصلحة المتعددة لتخضع إلى .ICANN
إجراءات المساءلة القائمة

224

وطالما تسيطر  NTIAعلى عقد وظائف  ،IANAفإن
 ICANNتخاطر بفقد وظائف  IANAإذا كانت ستتجاهل
اللوائح الداخلية أو قرار من  .IRPولكن نتيجة لنقل اإلشراف
على  ،IANAلن يتعين على  ICANNبعد ذلك اتباع لوائحها
الداخلية من أجل االحتفاظ بعقد  IANAمع .NTIA

225

كما يمكن لألطراف المتضررة طلب إعادة النظر في قرارات
المجلس ،ولكن ذلك مقيد حاليًا بأسئلة حول أي عملية يجب
اتباعها.

226

كما يمكن أن تقدم األطراف المتضررة  ،IRPولكن قرارات
المجلس غير ملزمة على .ICANN

227

لدى المحامي العام في كاليفورنيا اختصاص قضائي على
الكيانات غير الهادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح
الداخلية وعقد التأسيس .ويمكن للمدعي العام في كاليفورنيا
التدخل متى كان هناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة
إنفاق لألصول الخيرية األساسية.

إجراءات المساءلة المقترحة
228

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تغيير معيار طلبات إعادة
النظر ،حتى يمكن أيضًا الطعن على الموضوعات الجوهرية.

229

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في تمكين المجتمع من
إجبار مجلس  ICANNعلى نظر توصية ناتجة عن مراجعة
تأكيد االلتزامات مثل؛ مراجعة المساءلة والشفافية .يمكن الطعن
على أي قرار لمجلس  ICANNضد هذه التوصيات من خالل
إعادة نظر و/أو .IRP

230

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من الطعن
على قرار المجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة IRP
مع صالحية إصدار قرار ملزم .وإذا فشلت  ICANNفي
االمتثال لبنود تأسيسها أو لوائحها الداخلية أو سياساتها ،فإن هيئة
المراجعة المستقلة  IRPالمقترحة سوف تتيح تعديل هذا القرار.

231

أما إذا كان من المقرر لمجلس  ICANNتجاهل قرارات IRP
الملزمة ،فيمكن للمجتمع المُم َّكن السعي لإلنفاذ في أي من
المحاكم التي تحترم نتائج التحكيم الدولي.

232

وهناك إجراء آخر مقترح يتيح للمجتمع إمكانية إقالة مجلس
إدارة  ICANNبالكامل.

النتائج:
233

اإلجراءات الحالية غير مناسبة.
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234

تكون اإلجراءات المقترحة معًا مناسبة ألن المجتمع لديه سلطة
إسقاط المجلس.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

235

اختبار اإلجهاد رقم  :23تستخدم  ICANNاتفاقية  RAAأو عقود السجل في فرض متطلبات على الجهات الخارجية ،خارج نطاق مهمة
( .ICANNمثالً التزامات أمناء السجل).

236

ليس لدى الجهات الخارجية المعنية ،غير المتعاقدة مع  ،ICANNموارد فعالة.

237

يجوز لألطراف المتعاقدة ،غير المتأثرة بالمتطلبات ،اختيار عدم استخدام قدرتهم على الطعن على قرار .ICANN

238

تحدث هذه المشكلة في وضع السياسات وتطبيقها وتنفيذ االمتثال.

239

النتيجة (النتائج) :يمكن النظر إلى  ICANNكسلطة نافذة في سوق واحد (أسماء النطاقات) إلى األسواق المجاورة.
إجراءات المساءلة القائمة

240

خالل وضع السياسات ،يجوز مشاركة الجهات الخارجية
وتقديمها تعليقات.

241

يجوز أن تقدم األطراف الخارجية المعنية تعليقات على
التغييرات المقترحة على السجل وعقود أمناء السجل.

242

ال يكون لدى األطراف الخارجية المعنية (مثل أمناء السجل
والمستخدمين) موقف يسمح لهم بالطعن على  ICANNفيما
يتعلق بسياساتها المعتمدة.

243

ال يكون لدى األطراف الخارجية المعنية (مثل المسجلين
والمستخدمين) موقف يسمح لهم بالطعن على إدارة  ICANNأو
مجلس إدارتها فيما يتعلق بكيفية تنفيذ سياساتها المعتمدة.
في حالة تغيير  ICANNالختصاصها القانوني ،يمكن أن يعمل
ذلك على تقليل قدرة الجهات الخارجية على مقاضاة .ICANN

244

إجراءات المساءلة المقترحة
245

تتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين أي طرف متضرر
(مثل أمناء السجل والمستخدمين) من الطعن على قرار المجلس
أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة  IRPمع صالحية إصدار
قرار ملزم ،استنا ًدا إلى معيار للمراجعة في المهمة وااللتزامات
والقيم الجوهرية بعد التعديل ،أو في السياسات المقررة.
يتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من
الطعن على قرار المجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة
 IRPمع صالحية إصدار قرار ملزم.

247

وسيستند قرار  IRPإلى معيار المراجعة في بيان المهام بعد
التعديل بما في ذلك أنه "يجب على  ICANNأن تتصرف بدقة
بما يتوافق ،وفقط بما يتناسب بشكل معقول مع تحقيق مهمتها" .

246

النتائج:
248

اإلجراءات الحالية غير مناسبة.
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249

تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

250

251

اختبار اإلجهاد رقم  :26أثناء تنفيذ سياسة معتمدة بصورة مناسبة ،يستبدل فريق عمل  ICANNما يفضله ويقوم بإنشاء عمليات تعمل
بصورة فعالة على تغيير السياسة الموضوعة أو رفضها .وسواء كان فريق العمل يقوم بذلك عن عمد أو بصورة غير متعمدة ،فإن النتيجة
كما هي في كلتا الحالتين.
النتيجة (النتائج) :يعمل استحواذ فريق العمل على تطبيق السياسات على إضعاف الشرعية الممنوحة لمنظمة  ICANNوف ًقا لعمليات
وضع السياسات المستندة إلى المجتمع.
إجراءات المساءلة القائمة

252

تتيح آلية مراجعة إعادة النظر الطعن على مجلس اإلدارة فيما
يتعلق بأفعال فريق العمل التي تتعارض مع سياسات ICANN
الموضوعة .وعلى الرغم من ذلك ،تنظر إعادة النظر في العملية
ولكن ليس في مضمون القرار.

253

يمكن الطعن على أي قرار لمجلس  ICANNمن خالل مجتمع
 at-largeالذي ليس لديه موقف يسمح باستخدام .IRP

إجراءات المساءلة المقترحة
254

ويتيح أحد اإلجراءات المقترحة للمجتمع المُم َّكن إمكانية رفض
أي قرار لمجلس اإلدارة من خالل إعادة النظر أو اإلحالة إلى
هيئة مراجعة مستقلة  IRPمع صالحية إصدار قرار ملزم.
وسوف ينظر معيار المراجعة في لوائح  ICANNالداخلية
المنقحة ،بما في ذلك القيم الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع
سياسة منفتحة وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة
المتعددين".

النتائج:
255

اإلجراءات الحالية غير مناسبة.
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256

تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

فئة اختبار التحمل رقم  :5انعدام المساءلة ألصحاب المصالح الخارجيين
257

اختبار اإلجهاد رقم  :14تختار  ICANNأو  NTIAإنهاء تأكيد االلتزامات.

258

النتيجة (النتائج) :لن تبقى  ICANNبعد اآلن ملتزمة بتأكيد االلتزامات ،بما في ذلك مراجعات سلوك المجتمع وتوصيات فريق مراجعة
التنفيذ المطلوبة.
إجراءات المساءلة القائمة

259

ويمكن إنهاء تأكيد االلتزامات من قبل أي من  ICANNأو
 NTIAمن خالل إخطار مدته  120يوم.

260

وطالما تسيطر  NTIAعلى عقد وظائف  ،IANAفإن
 ICANNتشعر بضغط للحفاظ على تأكيد االلتزامات.

261

ولكن كنتيجة النتقال اإلشراف على  ،IANAلن يكون لدى
 ICANNبعد ذلك عقد  IANAكضغط خارجي من NTIA
للحفاظ على تأكيد االلتزامات.

262

مالحظة :ال يمكن أن يترتب على اإلجراءات المقترحة منع
 NTIAمن إلغاء تأكيد االلتزامات.

إجراءات المساءلة المقترحة
263

تتمثل أحد اآلليات المقترحة في توفير إمكانية للمجتمع المُم َّكن
بالطعن على قرارات المجلس من خالل اإلحالة إلى لجنة
مراجعة مستقلة  IRPمع صالحية إصدار قرار ملزم .وإذا
قامت  ICANNبإلغاء تأكيد االلتزامات ،فيمكن أن تتيح آلية
 IRPإلغاء هذا القرار.

264

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في استيراد أحكام تأكيد
االلتزامات إلى لوائح  ICANNالداخلية ،واالستغناء من خالل
تأكيد التزامات ثنائي األطراف مع  .NTIAسيتم تعديل اللوائح
الداخلية لتتضمن تأكيد االلتزامات رقم  3و 4و 7و 8باإلضافة
إلى  4مراجعات دورية مطلوبة في الفقرة .9
وفي حالة اقتراح مجلس  ICANNتعديل تأكيد االلتزامات
والمراجعات التي تمت إضافتها إلى اللوائح الداخلية ،يتمثل أحد
اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من االعتراض
على التغيير المقترح في اللوائح الداخلية.

266

في حال تم تخصيص بعض االلتزامات الواردة في تأكيد
االلتزامات على اعتبار أنها لوائح داخلية أساسية ،تتطلب
التغييرات الحصول على موافقة المجتمع المم َّكن.

265

267

النتائج:
268

اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  NTIAأو ICANN
لعقد .IANA
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269

تعتبر اإلجراءات المقترحة معًا مناسبة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

270

اختبار اإلجهاد رقم  :15تقوم  ICANNبإنهاء تواجدها القانوني في دولة يسعى فيها مستخدمو اإلنترنت أو أمناء سجل النطاق إلى وسائل
تصحيح قانونية لفشل  ICANNفي تطبيق العقد أو اإلجراءات األخرى.

271

النتيجة (النتائج) :يمكن منع األطراف المعنية من السعي لتصحيح قانوني لإلجراءات أو اإلغفال من جانب .ICANN
إجراءات المساءلة القائمة

272

وطالما تسيطر  NTIAعلى عقد وظائف  ،IANAفإن
 ICANNتخاطر بفقد وظائف  IANAإذا كانت ستنتقل لتجنب
االختصاص القانوني.

273

تتطلب الفقرة  8من تأكيد االلتزامات أن يبقى مقر  ICANNفي
الواليات المتحدة ولكن يمكن إنهاء تأكيد االلتزامات من قبل
 ICANNفي أي وقت.

274

وطالما تسيطر  NTIAعلى عقد وظائف  ،IANAفإن
 ICANNتشعر بضغط للحفاظ على تأكيد االلتزامات.

275

تأسست  ICANNكمؤسسة ذات نفع عام غير هادفة للربح في
كاليفورنيا ،وتنص المادة  18من لوائح  ICANNالداخلية على
أنه "يقع المقر الرئيسي لمعامالت عمل  ICANNفي مقاطعة
لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة .".لكن
مجلس إدارة  ICANNوحده يمكنه تغيير البنود واللوائح
الداخلية ،ويمكنه الموافقة على حل أو اندماج المؤسسة ،وليست
للمجتمع أية صالحية ملزمة برفض التغييرات.

إجراءات المساءلة المقترحة
276

وفق بنود التأسيس ،لقد تم تأسيس  ICANNكمؤسسة ذات نفع
عام غير هادفة للربح في كاليفورنيا .ما لم يتم حلها أو دمجها مع
كيان آخر ،ستظل هكذا وستكون خاضعة لإلشراف القانوني
والتنظيمي لكاليفورنيا ،بغض النظر عن حيث تحافظ على
وجودها الفعلي.

277

تنص المادة  18من لوائح  ICANNالداخلية على أنه "يقع
المقر الرئيسي لمعامالت  ICANNفي مقاطعة لوس أنجلوس
بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة".

278

إذا اقترح مجلس إدارة  ICANNتعديل بنود التأسيس أو بيع
وإال التصرف في كل أو إلى حد كبير كل أصول ،ICANN
فسيتطلب اإلجراء موافقة مجلس اإلدارة باألغلبية العظمى
( )4/3وكذلك موافقة المجتمع المخول.

279

إذا كانت المادة  18من اللوائح الداخلية قد تم تخصيصها كالئحة
داخلية أساسية ،سوف تتطلب التغييرات على المكتب الرئيسي
لمؤسسة  ICANNبشكل مماثل الحصول على موافقة مجلس
اإلدارة باألغلبية العظمى ( )4/3وكذلك موافقة المجتمع المخول.

280

أي تغيير على اللوائح الداخلية القياسية قد يتم االعتراض عليه
من طرف المجتمع المخول.

النتائج:
281

ستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بمجرد إنهاء  NTIAلعقد
.IANA
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282

تحسن اإلجراءات المقترحة وف ًقا لإلجراءات القائمة وقد تكون
كافية.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

283

اختبار اإلجهاد رقم  :25تقوم  ICANNبتفويض االلتزامات أو التعاقد من الباطن أو التخلي عن االلتزامات لصالح الغير بموجب اتفاقية
مشغل وظائف  IANAمستقبلية .وسوف يتضمن ذلك أيضًا دمج منظمة  ICANNمع منظمة أخرى أو السماح للمنظمة األخرى بشرائها.

284

النتيجة (النتائج) :يمكن أن يتولى الغير مسئولية ملء وظائف  IANAالتي كانت تخضع للقوانين الوطنية التي تتداخل مع قدرتها على
تنفيذ وظائف .ICANN
إجراءات المساءلة القائمة

285

ال يسمح عقد  IANAالحالي (رابط) في البند ج 2.1.لمنظمة
 ICANNبالتعاقد من الباطن أو التعهيد فيما يتعلق بمسؤولياتها
نحو طرف ثالث بدون موافقة اإلدارة الوطنية األمريكية
لالتصاالت والمعلومات .NTIA

286

وستمارس  NTIAسيطرتها على قرار  ICANNطالما تحمل
عقد  ،IANAلكن لن تكون لها القدرة على القيام بذلك بعد قيامها
بالتخلي عن عقد .IANA
ولن تطلب  NTIAمبادئ ليكون االنتقال متعل ًقا بعد حدوث
االنتقال.

287

إجراءات المساءلة المقترحة
288

إن مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف "توصي بصياغة الئحة
داخلية أساسية لتعريف معنى عملية الفصل التي يمكن البدء فيها
عبر مراجعة  IFRإذا لزم ذلك ".وليس هناك أي إذن في مقترح
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-اإلشراف يسمح لـ ICANN
بالتعاقد من الباطن أو إسناد مهامها ومسئولياتها في  IANAإلى
جهة أخرى وليس إلى  .PTIوفي حالة البدء في عملية فصل،
يمكن اختيار مشغل وظائف  IANAجديد فقط من خالل
مشاركة المجتمع المعزز.

289

تقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN
تمكين المجتمع من الطعن على قرار المجلس أو اإلحالة إلى
لجنة مراجعة مستقلة  IRPمع صالحية إصدار قرار ملزم .وفي
حال فشل  ICANNفي اتباع وااللتزام بالمتطلبات الواردة في
الالئحة الداخلية في حمل المجتمع على تعريف المصلحة العامة،
تتيح آلية  IRPإمكانية رفض ذلك القرار .وسوف ينظر معيار
المراجعة في لوائح  ICANNالداخلية المنقحة ،بما في ذلك القيم
الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة وشفافة
وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".
مالحظة :لن يغطي ذلك إعادة التعيين لدور جهة صيانة المنطقة
الجذر ،الذي تتناوله  NTIAفي عملية موازية.

290

النتائج:
291

ستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد تنازل  NTIAعن
عقد .IANA

293

وبعد نشر المسودة األولى لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ،ICANNتم اقتراح اختبارات إجهاد جديدة في قائمة
مناقشة مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNوفي التعليقات العامة الواردة .وفيما يلي اختبارات اإلجهاد التي أضيفت
للنشر في المسودة الثانية لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN.

294

وقد تم اقتراح اختبارات اإلجهاد من خالل سيناريو قد يوفر صالحية مطلقة للمحاكم األمريكية المستندة إلى الواليات والسماح لها بتقديم
قرارات لم يسبق لها نظير حول تفسير مهمة  .ICANNتم تصميم اختباري اإلجهاد ( 27و )28من أجل هذا السيناريو.

 24فبراير 2016
19

292

تكون اإلجراءات المقترحة كافية للسماح للمجتمع بالطعن على
قرارات  ICANNفي هذا السيناريو.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

295

اختبار اإلجهاد رقم  :27يرفض مجلس اإلدارة اتباع توصية المجتمع ،بما يؤدي إلى قيام "عضو" بمقاضاة  ICANNفي محاكم
كاليفورنيا.

296

على سبيل المثال ،يوصي فريق ( ATRTفريق مراجعة المسؤولية والشفافية) بسياسة جديدة للتنفيذ ،ولكن مجلس إدارة  ICANNيقرر
رفض التوصية.

297

النتيجة (النتائج) :توفير صالحية مطلقة لمحكمة أمريكية ،بما يسمح لها باتخاذ قرارات ملزمة لم يسبق لها نظير حول تفسير مهمة
.ICANN
إجراءات المساءلة القائمة

298

ويفترض هذا السيناريو أن تقوم  ICANNبالتحول إلى نموذج
يستحوذ فيها األعضاء على حقوق نظامية في الحصول على
اإلعفاء في المحاكم العاملة في كاليفورنيا.

299

وال يتوفر وصول األعضاء إلى إعفاء المحاكم بموجب الهيكل
الحالي لـ .ICANN

إجراءات المساءلة المقترحة
300

ال ينشئ مقترح  CCWGمركز عضوية للمجتمع المخول .وال
يوفر مقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة
 ICANNألي من اللجان االستشارية أو منظمات الدعم
الصالحية على إجبار مجلس إدارة  ICANNعلى قبول وتنفيذ
توصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية  .ATRTوهذا األمر
مقصود ،حين يمكن لمجلس إدارة  ICANNاالستشهاد بالتكلفة
أو الجدوى في تحديد عدم تنفيذ أي جزء من توصية فريق
المراجعة.

301

وإذا رفض مجلس إدارة  ICANNتنفيذ توصية  ،ATRTيمكن
للمجتمع المُخول رفض قرار مجلس اإلدارة مع  .IRPويمكن
ألي هيئة مراجعة مستقلة  IRPمكونة من  3محكمين دوليين
(وليس محكمة) اتخاذ قرار بأن توصية  ATRTال تتعارض مع
"القيود األساسية على النطاق المسموح به إلجراءات
 ."ICANNيلغي قرار  IRPقرار مجلس اإلدارة برفض
توصية فريق  .ATRTويمكن ألي محكم تقر بنتائج التحكيم
إنفاذ قرار هيئة المراجعة المستقلة .IRP

302

وإذا واصل مجلس إدارة  ICANNرفض قرار هيئة المراجعة
المستقلة  IRPوأمرت المحكمة بإنفاذه ،يتوفر أمام المجتمع
خيارين  2إضافيين:

303

ويمكن للمجتمع المُخول إقالة مجلس اإلدارة.
ويمكن للمجتمع المُخول رفض الميزانية التالية أو خطة التشغيل
التالية إذا لم تحتوي على توصية فريق مراجعة المسؤولية
والشفافية .ATRT

304

النتائج:
305

ال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى .ICANN
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306

إذا تم الطلب من محكمة إنفاذ حكم عملية مراجعة مستقلة
 ،IRPفإنها ستدرس إذا ما كانت إجراءات  IRPمتبعة بشكل
سليم وإذا كانت هذه اإلجراءات تتوافق مع المبادئ األساسية
لإلجراءات الواجبة ،لكن المحكمة لن تفسر مهمة .ICANN
تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة إذن.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

307

اختبار اإلجهاد رقم  :28يتبع مجلس اإلدارة توصية المجتمع ،لكن يرفضها قرار من هيئة المراجعة المستقلة  ،IRPبما يؤدي إلى قيام
"عضو" بمقاضاة  ICANNفي محاكم كاليفورنيا.

308

على سبيل المثال ،يوصي فريق ( ATRTفريق مراجعة المسؤولية والشفافية) بسياسة جديدة للتنفيذ .يقرر مجلس إدارة  ICANNقبول
التوصية ،معتق ًدا أنها ال تتعارض مع بيان المهام المحدودة لمؤسسة  ICANNفي الالئحة الداخلية المعدلة

309

النتيجة (النتائج) :توفير صالحية مطلقة لمحكمة أمريكية ،بما يسمح لها باتخاذ قرارات ملزمة لم يسبق لها نظير حول تفسير مهمة
.ICANN
إجراءات المساءلة القائمة

310

ويفترض هذا السيناريو أن تقوم  ICANNبالتحول إلى نموذج
يستحوذ فيها األعضاء على حقوق نظامية في الحصول على
اإلعفاء في المحاكم العاملة في كاليفورنيا.

311

وال يتوفر وصول األعضاء إلى إعفاء المحاكم بموجب الهيكل
الحالي لـ .ICANN

إجراءات المساءلة المقترحة
312

ال ينشئ مقترح  CCWGمركز عضوية للمجتمع المخول.
ويمكن للطرف المتضرر أو المجتمع المُم َّكن رفض قرار مجلس
اإلدارة مع  .IRPويمكن ألي هيئة مراجعة مستقلة IRP
(وليس محكمة) اتخاذ قرار بأن توصية  ATRTال تتعارض مع
"القيود األساسية على النطاق المسموح به إلجراءات
 ."ICANNويمكن لهيئة  IRPبموجب ذلك رفض قرار مجلس
اإلدارة بقبول وتنفيذ توصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية
.ATRT

313

وإذا ما تجاهل مجلس اإلدارة الحكم الصادر من هيئة المراجعة
المستقلة  IRPوواصل تنفيذ قراره السابقة ،يمكن لألطراف في
هيئة  IRPمطالبة المحكمة بإنفاذ قرار هيئة  .IRPوسوف
تكون قرارات هيئة المراجعة المستقلة  IRPملزمة ونافذة في
أي محكمة تقبل نتائج التحكيم الدولي.

314

وإذا واصل مجلس إدارة  ICANNرفض قرار هيئة المراجعة
المستقلة  IRPوأمرت المحكمة بإنفاذه ،يتوفر أمام المجتمع
خيارين  2إضافيين:

315

ويمكن للمجتمع المُخول إقالة مجلس اإلدارة.

316

ويمكن للمجتمع المُخول رفض الميزانية التالية أو خطة التشغيل
التالية إذا لم تحتوي على توصية فريق مراجعة المسؤولية
والشفافية .ATRT

النتائج:
317

ال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى .ICANN
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318

إذا تم الطلب من محكمة إنفاذ حكم عملية مراجعة مستقلة
 ،IRPفإنها ستدرس إذا ما كانت إجراءات  IRPمتبعة بشكل
سليم وإذا كانت هذه اإلجراءات تتوافق مع المبادئ األساسية
لإلجراءات الواجبة ،لكن المحكمة لن تفسر مهمة .ICANN
تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة إذن.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

319

طلب المشاركون في التعليقات العامة إجراء اختبارين إضافيين من اختبارات اإلجهاد فيما يخص إنفاذ أحكام العقود التي تتجاوز المهمة
المحدودة لـ .ICANN

320

اختبار اإلجهاد رقم ( :29تمامًا مثل االختبار رقم  )23تقوم  ICANNبإنفاذ أحكام عقد أمين سجل نطاقات  gTLDالجديدة بقوة من أجل
التحري والرد على تقارير إساءة االستخدام ،بما يؤدي إلى حاالت إنهاء بعض من تسجيالت األسماء.

321

كما تصر  ICANNعلى أن يعتمد مشغلو نطاقات  gTLDالقديمة عقد نطاقات  gTLDالجديدة عند التجديد.

322

النتيجة (النتائج) :قد يُحظر إنفاذ  ICANNلشروط عقد السجل وأمين السجل من خالل حكم من هيئة مراجعة مستقلة تستشهد بالمهمة
والقيمة الجوهرية المعدلة.
إجراءات المساءلة المقترحة

إجراءات المساءلة القائمة
323

ويمكن لـ  GNSOالبدء في عملية لوضع السياسات من أجل
تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل .وسوف تسري سياسة
إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد
أمين السجل .RAA

326

ويمكن لـ  GNSOالبدء في عملية لوضع السياسات من أجل
تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل .وسوف تسري سياسة
إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد
أمين السجل .RAA

324

يجوز للمسجلين المتضررين تقديم التعليقات على التجديدات
المقترحات على عقد نطاقات .gTLD
يمكن للمسجلين المتضررين رفض قرارات اإلنهاء الصادرة من
 ICANNمع توصية أو  ،IRPولكن ال يمكنهم االستشهاد
بالمهمة والقيم األساسية نظرً ا ألن  IRPالحالية يتعلق فقط بما
إذا كانت  ICANNقد اتبعت العملية أم ال.

327

تتيح هيئة المراجعة المستقلة  IRPالمقترحة لألطراف
المتضررة رفض إجراءات اإلنفاذ من جانب  ICANNبما
يؤدي إلى قرار ملزم .ويمكن لرفض  IRPالتأكيد على أن
أحكام اتفاقية اعتماد أمين السجل  RAAلم تكن نتيجة سياسة
اإلجماع و/أو أنها تخالف بيان المهام وااللتزامات والقيم
الجوهرية لمؤسسة  ICANNفي الالئحة الداخلية المعدّلة.

328

وسوف ينظر معيار مراجعة  IRPالجديدة في لوائح ICANN
الداخلية المنقحة ،بما في ذلك القيم الجوهرية التي تتطلب
"عمليات وضع سياسة منفتحة وشفافة وتصاعدية وفق نموذج
أصحاب المصلحة المتعددين".

325

النتائج:
329

لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة لرفض قرار إنفاذ
.ICANN
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330

التدابير المقترحة يمكن أن تكون مناسبة من أجل رفض
إجراءات اإلنفاذ من جانب  ،ICANNلكن من غير المحتمل أن
تتمكن هيئات المراجعة المستقلة من حجب إنفاذ شروط التعاقد
باإلضافة إلى سياسات اإلجماع

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

331

اختبار اإلجهاد رقم ( :30مثل االختبار رقم  23و )29تقوم  ICANNبإنهاء أمناء السجالت بسبب الردود غير الكافية على تقارير إساءة
استخدام حقوق النشر والتوزيع بالنسبة للنطاقات المسجلة.

332

النتيجة (النتائج) :قد يُحظر إنفاذ  ICANNلشروط عقد السجل وأمين السجل من خالل حكم من هيئة مراجعة مستقلة تستشهد بالمهمة
والقيمة الجوهرية المعدلة.
إجراءات المساءلة المقترحة

إجراءات المساءلة القائمة
333

ويمكن لـ  GNSOالبدء في عملية لوضع السياسات من أجل
تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل .وسوف تسري سياسة
إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد
أمين السجل .RAA

336

ويمكن لـ  GNSOالبدء في عملية لوضع السياسات من أجل
تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل .وسوف تسري سياسة
إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد
أمين السجل .RAA

334

يمكن ألمناء السجالت المتضررين رفض قرارات اإلنهاء
الصادرة من  ICANNمع توصية أو  ،IRPولكن ال يمكنهم
االستشهاد بالمهمة والقيم األساسية نظرً ا ألن  IRPالحالية يتعلق
فقط بما إذا كانت  ICANNقد اتبعت العملية أم ال.

337

335

وال يكون لألطراف المتضررة والمستخدمين أي صالحية
باستخدام هيئة المراجعة المستقلة  IRPفي رفض قرار
.ICANN

تتيح هيئة المراجعة المستقلة  IRPالمقترحة لألطراف
المتضررة رفض إجراءات اإلنفاذ من جانب  ICANNبما
يؤدي إلى قرار ملزم .ويمكن لرفض  IRPالتأكيد على أن
أحكام اتفاقية اعتماد أمين السجل  RAAلم تكن نتيجة سياسة
اإلجماع و/أو أنها تخالف المهمة وااللتزامات والقيم الجوهرية
في الالئحة الداخلية المعدّلة.

338

وسوف ينظر معيار مراجعة  IRPفي لوائح  ICANNالداخلية
المنقحة ،بما في ذلك القيم الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع
سياسة منفتحة وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة
المتعددين".

النتائج:
339

قد تكون اإلجراءات القائمة مناسبة لرفض قرار إنفاذ ICANN
من قبل أمين السجالت وليس المسجل.
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340

التدابير المقترحة يمكن أن تكون مناسبة من أجل رفض
إجراءات اإلنفاذ من جانب  ،ICANNلكن من غير المحتمل أن
تتمكن هيئات المراجعة المستقلة من حجب إنفاذ شروط التعاقد
باإلضافة إلى سياسات اإلجماع

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

341

طلب العديد من األفراد تقييمًا لسيناريو اختبار اإلجهاد حيث فشل الشخص المعيّن بمعرفة لجنة استشارية/منظمة دعم في اتباع تعليمات
اللجنة االستشارية/منظمة الدعم عند إيصال قرارات اللجنة االستشارية/منظمة الدعم ألي من صالحيات المجتمع المقترحة بمعرفة
مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة .ICANN

342

اختبار اإلجهاد رقم  :31التصويت "الجانح" ،حيث تصوت لجنة استشارية/منظمة دعم على أن صالحية من صالحيات المجتمع لم
تمارس بما يتفق مع المركز الصريح للجنة االستشارية/منظمة الدعم.

343

النتيجة (النتائج) :يمكن رفض القرارات الخاصة بممارسة صالحية المجتمع باعتبارها غير صالحة ،ويمكن االستقصاء عن نزاهة
القرارات بشكل أوسع.
إجراءات المساءلة القائمة

344

ال تتوفر صالحيات مجتمع اللجان االستشارية ومنظمات الدعم
غير متاحة بموجب لوائح  ICANNالداخلية.

إجراءات المساءلة المقترحة
345

يجوز للجنة استشارية/منظمة دعم وضع عمليات داخلية من
أجل ضمان أن أي تصويت يتم إيصاله يتوافق مع تعليمات
إصدار القرارات الخاصة باللجنة االستشارية/منظمة الدعم.

346

وإذا صوت المعبر عن تصويت اللجنة االستشارية/منظمة الدعم
ضد التعليمات الخاصة باللجنة االستشارية/منظمة الدعم الخاصة
بك ،فيمكن أن تنص قواعد اتخاذ القرار للمجتمع المُم َّكن على
اإلجراءات الخاصة بتفنيد الصوت:

347

وإذا كان أي مسئول في لجنة استشارية/منظمة دعم منتخب على
علم ودراية بأن الشخص المعيّن إليصال صوت اللجنة
االستشارية/منظمة الدعم ال يتبع إرشادات اللجنة
االستشارية/منظمة الدعم ،فيجوز لمسئول اللجنة
االستشارية/منظمة الدعم اإلعالن عن هذه المشكلة إلى فريق
عمل  ICANNوإلى جميع مجتمعات اللجان
االستشارية/منظمات الدعم.

348

وبعد اإلشعار ،سوف يتم تنحية نتائج ممارسة المجتمع المخول
لصالحية مجتمعية جانبًا ،بانتظار تصحيح المشكلة من طرف
اللجنة االستشارية /ACمنظمة الدعم  .SOوقد يشتمل التصحيح
على تقديم مزيد من التعليمات الواضحة إلى القائمة بإيصال
التصويت ،أو استبدال الشخص في ذلك الدور.

349

وبعد تصحيح المشكلة ،سوف تـُجرى دورة أخرى من اتخاذ
القرارات.

النتائج:
350

ال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى .ICANN

352

هناك أربعة بنود مقترحة في اختبار اإلجهاد في بيان سكرتير  NTIAالري ستريكلنغ الصادر في  16يونيو ( 2015رابط):
 :NTIA - 1اختبار حفظ نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إذا اختارت اللجان االستشارية /ACsمنظمات الدعم  SOsالفردية في
 ICANNأال تكون من المشاركين التقريريين في المجتمع المخول.

353

 29فبراير 2016
19

351

سوف تكون اإلجراءات المقترحة مناسبة لتجنب مشاكل
"التصويت الجانح".

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

354

 :NTIA - 2تناول المخاطر المحتملة لالستحواذ الداخلي ST .رقم  12و 13تتناوالن بشكل جزئي االستحواذ من جانب أطراف
خارجية ،وليس لعمليات االستحواذ بمعرفة األطراف الداخلية في أي لجنة استشارية/منظمة دعم.

355

 :NTIA - 3العوائق أمام التحاق مشاركين جدد.

356

 :NTIA - 4النتائج غير المرغوبة لمجموعات "التشغيل" التي كانت حتى اليوم ذات طبيعة استشارية (على سبيل المثال )GAC
وكل من اختبارات إجهاد  NTIAهذه موضح فيما يلي.

357

اختبار اإلجهاد رقم  )NTIA-1( :32اختارت العديد من اللجان االستشارية /ACsمنظمات الدعم  SOsأال تكون من المشاركين
التقريريين في المجتمع المخول المسؤول عن ممارسة صالحيات المجتمع (مثالً ،رفض الميزانية ،رفض الخطة االستراتيجية/التشغيلية،
رفض التغييرات على اللوائح الداخلية ،اعتماد التغييرات على اللوائح الداخلية األساسية ،إقالة أعضاء مجلس اإلدارة)

358

النتيجة (النتائج) :سوف يكون نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لـ  ICANNمحل تساؤل إذا لم يشارك أصحاب المصلحة المتعددين
في صالحيات المجتمع.
إجراءات المساءلة القائمة

359

ال تتوفر صالحيات مجتمع اللجان االستشارية ومنظمات الدعم
غير متاحة بموجب لوائح  ICANNالداخلية.
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إجراءات المساءلة المقترحة
360

وفي الجوهر الحقيقي لنموذج أصحاب المصلحة ،تقترح
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة دعوة جميع اللجان
االستشارية /ACsمنظمات الدعم  SOsإلى ممارسة
صالحيات المجتمع .التقييد الوحيد سيكون إذا قررت  GACأن
تكون مشاركا ً تقريريا ً في المجتمع المخول ،حيث أنه في هذه
الحالة لن تكون قادرة على المشاركة كمتخذ قرار في ممارسة
المجتمع المخول لسلطة مجتمعية للطعن في تنفيذ مجلس إدارة
 ICANNلمشورة  GACاإلجماعية .رغم ذلك ،ستكون
 GACقادرة على المشاركة بصفة استشارية في كل الجوانب
األخرى من عملية التصعيد.

361

صرحت كل من  SSACو  RSSACأنهما ال تنويان أن
تكونا مشاركين تقريريين في المجتمع المخول .وهذا ال يزيل
هذه اللجان االستشارية من عملية  ICANNالخاصة بأصحاب
المصلحة المتعددين .وسوف تواصل اللجنة االستشارية لألمن
واالستقرار  SSACواللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 RSSACتقديم النصائح إلى مجلس اإلدارة وإلى المجتمع
حول المسائل ذات الصلة بهما .ويمكن للجان االستشارية
/ACsمنظمات الدعم  SOsاألخرى طلب النصيحة من اللجنة
االستشارية لألمن واالستقرار /SSACاللجنة االستشارية لنظام
خادم الجذر  RSSACقبل ممارسة صالحيات المجتمع.

362

ويمكن للجنة االستشارية لألمن واالستقرار  SSACواللجنة
االستشارية لنظام خادم الجذر  RSSACفيما بعد أن يقررا أن
يصبحا مشاركين تقريريين في المجتمع المُخول كما هو
منصوص عليه في اللوائح الداخلية ،أو طلب تعديالت على
اللوائح الداخلية من أجل تمكين ذلك.

363

إذا شارك أقل من ثالث من منظمات دعم /SOsلجان استشارية
 ACsفي عملية اتخاذ القرار الخاصة بالمجتمع المُخول ،فلن
يتم التوصل إلى المستوى المطلوب لإلجماع.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

364

النتائج:
365

ال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى .ICANN

 31فبراير 2016
19

366

سوف يتم االحتفاظ بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين لـ
 ،ICANNحتى إذا قررت العديد من اللجان االستشارية
/ACsمنظمات الدعم  SOsعدم ممارسة صالحيات المجتمع
الجديدة.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

367

اختبار اإلجهاد رقم  )NTIA-2( :33يمكن للمشاركين في أي لجنة استشارية /منظمة دعم محاولة االستحواذ على لجنة استشارية/منظمة
دعم ،من خالل ترتيب التمثيل المفرط في مجموعة عمل ،أو انتخاب مسئولين ،أو صنع قرار.

368

النتيجة (النتائج) :االستحواذ الداخلي ،سواء كان فعليًا أو مفهومًا ،سوف يستدعي مساءلة مدى مصداقية  ICANNفي تطبيق نموذج
أصحاب المصلحة المتعددين.
إجراءات المساءلة المقترحة

إجراءات المساءلة القائمة
369

وتتطلب لوائح  ICANNالداخلية إجراء مراجعات دورية لكل
لجنة استشارية/منظمة دعم ،حيث يمكن التوصية باعتماد سبل
الحماية ضد االستحواذ الداخلي.

372

وتتطلب لوائح  ICANNالداخلية إجراء مراجعات دورية لكل
لجنة استشارية/منظمة دعم ،حيث يمكن التوصية باعتماد سبل
الحماية ضد االستحواذ الداخلي.

370

كما يمكن أن تقوم اللجان االستشارية /ACsمنظمات الدعم
 SOsبمراجعة المواثيق واإلجراءات التشغيلية الخاصة بها إذا
كانت بحاجة إلى الحماية ضد االستحواذ الداخلي .وعلى الرغم
من ذلك ،قد يعيق االستحواذ اعتماد التعديالت على مواثيق
اللجان االستشارية/منظمات الدعم.

373

كما يمكن أن تقوم اللجان االستشارية/منظمات الدعم بمراجعة
المواثيق واإلجراءات التشغيلية الخاصة بها إذا كانت بحاجة إلى
الحماية ضد االستحواذ الداخلي .وعلى الرغم من ذلك ،قد يعيق
االستحواذ اعتماد التعديالت على مواثيق اللجان
االستشارية/منظمات الدعم.

371

وفي حالة إرسال لجنة استشارية/منظمة دعم "مستحوذة"
النصيحة/السياسة إلى مجلس اإلدارة ،فمن غير الواضح كيف
يمكن ألعضاء اللجان االستشارية/منظمات الدعم التي ال تحظى
بحقوق التصويت على رفض قرار مجلس اإلدارة باتباع
النصيحة/السياسة.

374

وفي حالة إرسال لجنة استشارية/منظمة دعم "مستحوذة"
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
استخدام إعادة النظر أو  .IRPوسوف يكون معيار المراجعة
هو بنود تأسيس ولوائح  ICANNالداخلية المنقحة ،بما في ذلك
القيم الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة
وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".

النتائج:
375

من غير المحتمل أن تكون تدابير المساءلة الحالية مناسبة.
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376

ربما تكون إجراءات المساءلة المقترحة كافية شريطة أن يُف َّسر
مطلب اللوائح الداخلية لعملية منفتحة وشفافة وتصاعدية ومستندة
على أصحاب المصلحة المتعددين من قبل مجلس اإلدارة
وهيئات المراجعة المستقلة بحيث تتضمن تقييمًا للكيفية التي تم
التوصل بها إلى القرارات في اللجنة االستشارية أو منظمة
الدعم.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

377

اختبار اإلجهاد رقم  )NTIA-3( :34أصحاب المصلحة الذين يحاولون االشتراك في اللجان االستشارية/منظمات الدعم التابعة لـ
 ICANNيواجهون عوائق تحول دون مشاركتهم.

378

النتيجة (النتائج) :العوائق أمام الدخول ،سواء كان فعليًا أو مفهومًا ،سوف تستدعي مساءلة مدى مصداقية  ICANNفي تطبيق نموذج
أصحاب المصلحة المتعددين.
إجراءات المساءلة المقترحة

إجراءات المساءلة القائمة
379

وتتطلب لوائح  ICANNالداخلية إجراء مراجعات دورية لكل
لجنة استشارية/منظمة دعم ،حيث يمكن إجراء تقييم للعوائق أمام
الدخول ويمكن أن ينتج عن ذلك تغييرات موصى بها.

382

وتتطلب لوائح  ICANNالداخلية إجراء مراجعات دورية لكل
لجنة استشارية/منظمة دعم ،حيث يمكن إجراء تقييم للعوائق أمام
الدخول ويمكن أن ينتج عن ذلك تغييرات موصى بها.

380

يتطلب تأكيد االلتزامات مراجعات زمنية لكل من المساءلة
والشفافية بما في ذلك "(د) التقييم لمدى استمرار  ICANNفي
تقبل القرارات مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛"

383

يتطلب تأكيد االلتزامات مراجعات دورية لكل من المساءلة
والشفافية بما في ذلك "(د) التقييم لمدى استمرار  ICANNفي
تقبل القرارات مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛"

381

قد يساعد محقق الشكاوى في  ICANNالمسجلين الجدد على
المشاركة في اللجان االستشارية/منظمات الدعم.

384

قد يساعد محقق الشكاوى في  ICANNالمسجلين الجدد على
المشاركة في اللجان االستشارية/منظمات الدعم.

385

تقترح  CCWGقيمة جوهرية جديدة في لوائح ICANN
الداخلية تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة وشفافة
وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".

386

وسوف يكون هذا هو المعيار الخاص بالمراجعة لهيئات IRP
التي يمكن جلبها بمعرفة أي شخص يواجه عوائق أمام الدخول
في أي لجنة استشارية/منظمة دعم.

النتائج:
387

يمكن أن تساعد مراجعات المساءلة الحالية على التخلص
التدريجي من العوائق أمام الدخول ،على الرغم من عدم حدوث
ذلك في الوقت الفعلي.
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388

التغييرات المقترحة على القيم الجوهرية وعلى  IRPيمكن أن
توفر حلوالً أسرع للعوائق التي يصادفها المسجلين الجدد.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

389

اختبار اإلجهاد رقم  )NTIA-4( :35النتائج غير المرغوبة لمجموعات "التشغيل" التي لم تقدم على المستوى الرسمي سوف نصيحة إلى
مجلس إدارة ( ICANNمثالً.)GAC ،

390

النتيجة (النتائج) :أي لجنة استشارية قدمت في السابق نصيحة فقط حول النطاق الضيق للمشكالت يمكن أن تؤثر على القرارات الخاصة
بصالحيات المجتمع والتي تمتد ألبعد من النطاق الضيق.
إجراءات المساءلة القائمة

391

392

ليس للجان االستشارية ( )ACأية صالحيات أو حقوق تصويت
بموجب لوائح  ICANNالداخلية.
وبهذا القول ،قدمت  ICANNاحترامًا كبيرً ا لنصيحة GAC
في برنامج  gTLDالجديدة ،مما أدى إلى جهود كبيرة في
العمليات الخاصة بسجالت وأمناء سجالت نطاقات gTLD
الجديدة.

إجراءات المساءلة المقترحة
393

وفي الجوهر الحقيقي لنموذج أصحاب المصلحة ،تقترح
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة دعوة جميع اللجان
االستشارية/منظمات الدعم إلى المشاركة في القرارات الخاصة
بممارسة صالحيات المجتمع.

394

وعليه ،يمكن للجان االستشارية كلها أن تتوسع وتتجاوز األدوار
االستشارية المنوطة بها حاليًا .ولمعالجة الشواغل المتأتية من
أنه يمكن للجنة  GACكسب تأثير غير مستحق على
 ،ICANNاقترحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 CCWGبعض التغييرات من أجل تقليص قدرة  GACعلى
التأثير على عمليات :ICANN

395

بحسب اختبار اإلجهاد رقم  18والتغيير المقترح على اللوائح
الداخلية ،سوف يكون مجلس اإلدارة ملزما ً بمحاولة "التوصل
إلى حل يُرضي جميع األطراف" لمشورة  GACاإلجماعية
(يعني ،المصادق عليها من "اتفاق عام في غياب أي اعتراض
رسمي") .عالوة على ذلك ،إذا ما قررت  GACأن تكون
مشاركا ً تقريريا ً في المجتمع المخول ،فلن تكون قادرة على
المشاركة كمتخذ قرار في ممارسة المجتمع المخول لسلطة
مجتمعية للطعن في تنفيذ مجلس إدارة  ICANNلمشورة
 GACاإلجماعية ،لكن  GACستكون قادرة على المشاركة
بصفة استشارية في كل الجوانب األخرى من عملية التصعيد.

396

إن القيم الجوهرية الجديدة تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة
وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".
ومن شأن هذا أن يم ِّكن المجتمع من رفض قرار ICANN
بتنفيذ أيٍ من نصائح  GACالتي لم تلقى دعمًا من عملية
تصاعدية.

397

في القيمة الجوهرية رقم  ،5تقترح  CCWGإضافة أن وضع
السياسات يجب أن يكون تحت "قيادة القطاع الخاص".

398

وفي القيم الجوهرية ،تقيد  CCWGنطاق أنشطة .ICANN
وتوفر هيئة المراجعة المستقلة  IRPالجديدة للمجتمع القدرة
على إلغاء قرار من مجلس اإلدارة بتنفيذ مشورة  GACالتي
تتعارض مع المهمة والقيم الجوهرية في الالئحة الداخلية
المنقحة .من المقترح القيام بانتقاء التخاذ قرار المحتمع ،لتجنب
توقيف  GACلطعن المجتمع في إجراء مجلس اإلدارة المبني
على مشورة .GAC

400

وبالنسبة لمراجعات تأكيدات االلتزامات ،لن يقوم رئيس GAC
بعد ذلك باعتماد/تعيين أعضاء فريق المراجعة.

399
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الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

النتائج:
401

وفرت تدابير المساءلة الحالية بالفعل للجان االستشارية تأثيرً ا
كبيرً ا على عمليات .ICANN
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402

وسوف تتعامل تدابير المساءلة المقترحة مع اللجان االستشارية
كأصحاب مصلحة متعددين ومتساويين في ممارسة صالحيات
المجتمع ،مع التقليل أيضًا من قدرة  GACعلى التأثير على
عمليات .ICANN

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

403

أرسل مجلس إدارة  ICANNخطابًا في  20يونيو  2015يحتوي على  156سؤاالً فيما يخص التأثير واختبار التنفيذ الخاص بمقترحات
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة( .رابط) احتوى سؤاالن على طلبات إلجراء اختبارات إجهاد على مقترح مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة من أجل نموذج مستند إلى العضوية:

404

ما العواقب غير المرغوبة التي قد تنشأ من تمكين (على سبيل؛ حقوق الموافقة إلخ) الكيانات/األفراد غير المطالبين بالتصرف بما يحقق
أفضل مصلحة لـ ( ICANNوالذين قد يكون لهم األعمال الخاصة بهم والمصالح المالية أو الشخصية) ،أو األعضاء اآلخرون أو المجتمع
ككل وإجراء اختبارات إجهاد لكل من هذه العواقب؟

405

ما هي المخاطر المرتبطة بتمكين األعضاء من رفع القضايا ضد  ،ICANNأو ضد بعضهم البعض أو األطراف األخرى وطلب إجراء
اختبارات اإلجهاد للوصول إلى هذه المواقف؟

406

وقد تم التعامل مع كال الموقفين في اختبار اإلجهاد رقم :36
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الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

407

اختبار اإلجهاد رقم  :36العواقب غير المرغوبة التي تنشأ من تمكين الكيانات/األفراد غير المطالبين بالتصرف بما يحقق أفضل مصلحة
لـ ( ICANNوالذين قد يكون لهم األعمال الخاصة بهم والمصالح المالية أو الشخصية) ،أو األعضاء اآلخرون أو المجتمع ككل.

408

النتيجة (النتائج) :يمكن ألي كيان ممارسة الصالحيات النظامية الممنوحة لألعضاء بموجب قانون كاليفورنيا ،ورفع قضايا من شأنها
اإلضرار بمصالح مجتمع .ICANN
إجراءات المساءلة القائمة

409

410

ليس للجان االستشارية ومنظمات الدعم أية صالحيات مجتمع
مشتركة أو حقو ًقا تقريرية بموجب لوائح  ICANNالداخلية.
وال تعترف لوائح  ICANNالداخلية بأي من األعضاء وف ًقا لما
هو منصوص عليه في قانون شركات المنفعة العامة غير
الربحية في كاليفورنيا.

إجراءات المساءلة المقترحة
411

تقترح  CCWGأن كل لجنة استشارية  ACومنظمة دعم SO
قد تشارك في عملية اتخاذ القرار بشأن الممارسة من عدمها
لصالحية مجتمعية مذكورة (إال بالنسبة للجنة  ،GACفيما
يتعلق بممارسة المجتمع المخول لسلطة مجتمعية للطعن في تنفيذ
مجلس إدارة  ICANNلمشورة  GACاإلجماعية) .وال يمكن
ألي أفراد أو كيانات أخرى ممارسة هذه الصالحيات .وتتطلب
ممارسة هذه الصالحيات إجماعًا يمنع أي لجنة استشارية/منظمة
دعم واحدة من تفضيل مصالحها الخاصة على مصالح المجتمع
األوسع.

412

تقترح  CCWGأن يتم إعطاء المجتمع المخول دور المرشح
الوحيد لمدراء  ICANNوأن تصبح لديه القدرة على اإلنفاذ
المباشر أو غير المباشر لصالحيات المجتمع .وال يتطلب
المُرشح كل الصالحيات القانونية لعضو بموجب قوانين
كاليفورنيا.

413

المجتمع المخول فقط سيكون لديه وضع قانوني وحق تشريعي
لمرشح وسيتم إعطاؤه الحقوق وفق اللوائح الداخلية لممارسة
صالحيات المجتمع .نتيجة لذلك ،سوف يتم القيام باإلجراء
القانوني فقط في حالة دعمه من طرف اللجان االستشارية
ومنظمات الدعم المشاركة في المجتمع المُخول ،كما أنه من
المطلوب تحقيق مستوى مطلوب عال من اإلجماع.

414

لن يصبح األفراد والكيانات -بما في ذلك اللجان االستشارية
 ACsوالمنظمات الداعمة  -SOsمرشحين ولن يتم بشكل
مباشر إعطاؤهم أية حقوق وفق اللوائح الداخلية لممارسة
صالحيات المجتمع .وال يمكنهم االستحواذ على الحقوق النظامية
الممنوحة لألعضاء أو المرشحين بموجب قانون كاليفورنيا.

النتائج:
415

ال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى .ICANN
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416

وتعد التدابير المقترحة للمجتمع المُم َّكن مناسبة لتجنب حدوث
هذا السيناريو.

الملحق  – 15اختبارات اإلجهاد

417

وبعد نشر المسودة الثانية لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ،ICANNتم اقتراح اختبار إجهاد جديد في التعليقات
العامة الواردة .اقترحت ( ELIGشركة محاماة) اختبار اإلجهاد على "أزمة" معينة قبل قبول التغييرات على اللوائح الداخلية األساسية،
وحجب التغييرات الخاصة باللوائح الداخلية العادية" :نعتقد أنه سيكون من المفيد أيضًا شرح التفاصيل المتعلقة بإجراءات التشريع في حالة
وجود أزمة أثناء تعديل/إنفاذ الئحة داخلية ".راجع اختبار اإلجهاد  37أدناه.

418

اختبار اإلجهاد رقم  :37يرفض المجتمع المُخول تغييرً ا مقترحً ا من قبل مجلس اإلدارة على الئحة داخلية عادية ،أو على الئحة داخلية
أساسية.

419

النتيجة (النتائج)" :أزمة" بين مجلس إدارة  ICANNوالمجتمع المخول ،حيث لم يُشرَّع التغيير الذي اقترحه المجلس على الالئحة
الداخلية.
إجراءات المساءلة القائمة

420

تجير لوائح  ICANNالداخلية الحالية لمجلس اإلدارة وحده
تعديل اللوائح الداخلية" :يمكن إحداث تغييرات في عقد التأسيس
أو في هذه اللوائح أو تعديل أو إلغاء بعض المواد أو إضافتها
وتب ّني مواد جديدة في عقد التأسيس ذلك أو اللوائح إال بعد إجراء
تصويت األغلبية أي ثلثي ( )2/3أعضاء مجلس اإلدارة".

421

ال يوجد متطلب يفرض مشاورة المجتمع أو أخذ تعليقات العامة
إلحداث تغييرات على اللوائح الداخلية.

422

ال توجد صالحية تخول المجتمع بمنع أو قبول التغييرات على
اللوائح الداخلية.

إجراءات المساءلة المقترحة
423

يُم َنح المجتمع المُخول عن قصد صالحية منع أي تغيير يعتمده
مجلس اإلدارة على اللوائح الداخلية القياسية.
إضافة إلى ذلك ،يُم َنح المجتمع المُخول عن قصد صالحية منع
موافقته على أي تغيير يعتمده مجلس اإلدارة على اللوائح
الداخلية األساسية.
يمكن أن توصف هذه النتائج بأنها "أزمة" من قبل دعاة تغيير
اللوائح الداخلية .ولكن قد يعكس هذا قرار إجماع اللجان
االستشارية/منظمات الدعم التي تمثل المجتمع الذي حُددت
 ICANNلخدمته.

426

وهذه النتيجة من شأنها أن تحفز مجلس اإلدارة على فهم شواغل
المجتمع فيا يتعلق بتغييرات اللوائح الداخلية .ومن ثم يمكن
للمجلس إقناع المجتمع أن شواغله ال أساس لها ،أو تعديل
التغييرات المقترح إدخالها على اللوائح الداخلية بحيث تستوعب
الشواغل المُعرب عنها.

424

425

النتائج:
427

آليات المساءلة الحالية تحول دون حدوث "األزمات" كون
المجتمع ال يتمتع بسلطة التأثير على التغييرات التي يقترح
مجلس اإلدارة إدخالها على اللوائح الداخلية.
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428

صالحيات المجتمع المقترحة تم ِّكن حدوث "أزمات" بشأن
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 CCWGAccountability 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.

25 February 2016
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Minority Statements
08

Minority Statement by Eberhard W Lisse

09

CCWG-Accountability Member, ccNSO

10

Dear Co-Chairs
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.

11

12

13

14
15

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”).
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.
The Final Proposal does not do so.
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

25 February 2016
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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.
Besides that the Charter is not silent on voting it is noteworthy that the CoChairs 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.

(c)

(d)

(e)

(f)

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.
I have been unable to find “Broad Majority” in the Charter, only “Full
Consensus” and “Consensus”, from which follows anything else is “No
Consensus”.
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, selfimposed 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
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
4
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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

25 February 2016
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19

Minority Statement by Olga Cavalli

20

CCWG-Accountability Member, GAC

21

Dear co-chairs,
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.

22

23
24

25

The role of governments in the multi-stakeholder community
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.

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.

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.”
6

25 February 2016
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26

27

28

29

30

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.

Proposed solutions to the so-called Stress-Test 18 leading to changes in
Recommendation 1, 2 and 11
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.
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.
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.

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;

25 February 2016
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34

35

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.

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
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
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

38
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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

25 February 2016
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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,
Izumi on behalf of the ASO

53
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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 OverEmpowerment, 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
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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

63

64

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.
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.
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.

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):
10

“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.”

25 February 2016
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Appendix B: Charter
To download a PDF version of the Charter document, see here.

Cross Community Working Group (CCWG) Charter
WG NAME:

CROSS COMMUNITY WORKING GROUP ON ENHANCING
ICANN ACCOUNTABILITY

Section I: Cross Community Working Group Identification
Chartering
Organizations:

ASO, GAC, ccNSO, ALAC, GNSO, SSAC

Charter Approval
Date:

The CCWG charter was circulated for adoption on 3 November.
Since then, the following organizations have adopted the
charter:
•
•
•
•
•
•

GNSO on 13 November 2014
ALAC on 18 November 2014
ccNSO on 20 November 2014
GAC on 8 December 2014
ASO on 9 December 2014
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 Mailing List:

accountability-cross-community@icann.org

Resolutions
adopting the charter:

Title:

CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability

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 multistakeholder 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 CCWGAccountability will communicate with these groups to ensure that the CCWGAccountability 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-2009-09-30en)
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-25aug14en.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-faqs2014-08-22-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 CCWGAccountability’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 CCWGAccountability 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/boardmaterial/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 CCWGAccountability 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 subworking groups shall be dissolved upon receipt of the notification of the Chairs of the
chartering organizations or their designated representatives.

Appendix C – Background & Methodology

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:

3

4



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.
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

23 February 2016

1

Appendix C – Background & Methodology


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 CWGStewardship 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

14

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 CCWGAccountability Wiki site.
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 CCWGAccountability 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 CCWGAccountability can join as a participant or observer. Participants may be from a chartering
organization, from a stakeholder group or organization not represented in the CCWGAccountability 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:
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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 CCWGAccountability 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 CWGStewardship. In light of the clear linkage between the works of the two groups, the CWGStewardship 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".
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 STWP 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.

39

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
o
o

43

44

45

46

Ensure that the ICANN Board can be held to its Bylaws;
Ensure that ICANN carries out its mission consistent with a binding statement of
values/principles;
Prevent scope/mission creep through bylaws changes, policy, policy implementation,
contracts and/or other mechanisms.

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.

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.
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.
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:

51

52



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.

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.
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.
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.

55

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.
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57

58

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 CCWGAccountability, then, accountability involves the processes whereby ICANN answers to its
stakeholders for the impacts on those stakeholders of ICANN's decisions, policies and
programs.
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

60

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.
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 CCWGAccountability:


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

2

3

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)

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.
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)
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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 CCWGAccountability 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.
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CCWG-Accountability
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

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
October

75
9
84

wp4 (Human Rights)
August

70

September

40

October

149

November

27

December

10
296

ST18
November

105
105

Total Mailing List Exchanges
Number of Mailing Lists

13902
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

o

o

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.
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.
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 CountryCode 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.

2.

3.

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.
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).
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

•

•

1

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 CCWGAccountability 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.

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.

Appendix F – Legal Counsel

Appendix F – Legal Counsel
1

2

3

4

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.

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.
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 CCWGAccountability 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.
All legal requests and responses are documented on the CCWG-Accountability Wiki.

Rules of Engagement
5

6

The Legal Subteam put together the following set of rules of engagement to frame the legal
counsel’s work and cooperation between law firms.

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.

23 February 2016
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12

13

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.
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

17

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).
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.

19

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.
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.

18
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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.
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.

30

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

33

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.
Requests for legal advice should be numbered consecutively for reference purposes.

34

All requests are archived in the public CCWG-Accountability wiki.

23 February 2016
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Appendix G – Legal Documents
1

2

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.
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

23 February 2016
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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
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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 CCWGAccountability 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.

23 February 2016

1

Appendix H – Bylaws Drafting Process & Implementation Timeline

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 CCWGAccountability'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 CCWGAccountability 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.
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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, factbased 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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________________________________________
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Date: September 30, 2009
FOR THE INTERNET CORPORATION
AND FOR ASSIGNED NAMES AND
NUMBERS:

________________________________________

Name: Rod Beckstrom
Title: President and CEO
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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/bylawsen/#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
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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

(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.

23 February 2016

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.

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.

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):

COOPERATIVE
ENGAGEMENT
PROCESS
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See also: http://www.iana.org/cctld/cctld.htm.

See also:
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhanci
ng+ICANN+Accountability.



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.

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

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-11apr13en.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/ianaoversight/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.
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See also: https://community.icann.org/x/37fhAg.

FUNCTIONS (CWGSTEWARDSHIP)
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/bylawsen/#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
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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 longterm strategic goals, which are developed through a collaborative,
bottom-up, multistakeholder process.

FUNDAMENTAL
BYLAWS

GOVERNMENTAL
ADVISORY
COMMITTEE
(GAC)

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.
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
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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 TOPLEVEL 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.
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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 bottomup, consensus-based, multistakeholder processes.
See also: https://www.icann.org/.

ICANN ANNUAL
OPERATING PLAN
AND BUDGET
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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.

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
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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

(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.

MULTISTAKEHOLDER
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, decisionmaking 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, consensusdriven, and transparent manner.

NETMUNDIAL
PRINCIPLES

The NETmundial meeting, which took place in Sao Paolo, Brazil on 2324 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/NETmundialMultistakeholder-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-2013-12-13en.

U.S. DEPARTMENT
OF COMMERCE
NATIONAL
TELECOMMUNICATIONS 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 ATLARGE
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
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(RALOs)

participation of regional Internet user communities within ICANN
activities as well as enhance knowledge and capacity building.

RECONSIDERATION 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 countryspecific 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.

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: https://www.icann.org/resources/pages/rssac-4c-2012-02-25en.

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
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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.
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WORK STREAMS
(WS)
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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.
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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.
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Thanks to our core Staff team:

3



Brenda Brewer,



Alice Jansen,



Grace Abuhamad,



Hillary Jett,



Bernard Turcotte,



Adam Peake, and



Karen Mulberry.

Thanks to the Rapporteurs:


Becky Burr,



Cheryl Langdon Orr,



Steve DelBianco, and



Jordan Carter.
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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.
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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.
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León Sanchez, Thomas Rickert and Mathieu Weill
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CCWG Accountability Co-chairs
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