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 اختبار اإلجھاد  – 15الملحق 
 

 . نظرة عامة1
 على اختبار تحمل تحسینات المساءلة. ICANNیركز جزء أساسي من میثاق مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  1
محاكاة حیث تستخدم مجموعة من السیناریوھات االفتراضیة المعقولة ولكن غیر المرجحة ویمثل "اختبار تحمل الضغوط" ممارسة  2

بالضرورة لقیاس مدى التأكد من أن األحداث ستؤثر على أحد األنظمة أو المنتجات أو الشركات أو قطاعات األعمال. في القطاع المالي 
 قییم قوة المؤسسات.على سبیل المثال، یمثل "اختبار اإلجھاد" إجراًء روتینًیا لت

. 2و 1إجراء اختبار تحمل لتحسینات المساءلة في مساري العمل  ICANNیطلب میثاق مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  3
 ومن بین العناصر المقدمة المدرجة في المیثاق ما یلي:

تملة لكل مسار عمل بما في ذلك اختبارات اإلجھاد تحدید حاالت الطوارئ المطلوب نظرھا في اختبارات اإلجھاد: مراجعة الحلول المح 4
 مقابل حاالت الطوارئ المحددة.

في حالة النتائج أو حاالت التعرض، وتقییم مالءمة آلیات المساءلة  ICANNیتمثل الغرض من اختبارات اإلجھاد ھذه في تحدید استقرار  5
 37ما مجموعھ  ICANNمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة . كما أجرت مجموعة العICANNالقائمة والمقترحة المتوفرة لمجتمع 

 اختباًرا من اختبارات اإلجھاد.

 . الغرض والمنھجیة2
 المنھجیة 6
 األسلوب التالي الختبارات اإلجھاد: ICANNنظرت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  7

 تحلیل نقاط الضعف والمخاطر المحتملة •

 قوتھاتحلیل التصحیحات القائمة ومدى  •

 تحدید التصحیحات اإلضافیة أو تعدیل التصحیحات القائمة •

 بیان كیفیة قیام الحلول المقترحة بالحد من مخاطر الحاالت الطارئة أو حمایة المنظمة منھا •

 

الحاالت الطارئة المحددة في جوالت  ICANNكما وثقت مجموعة عمل اختبار اإلجھاد في مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  8
م التعلیقات العامة السابقة. بعد ذلك، أعدت مجموعة عمل اختبار اإلجھاد مسودة وثیقة توضح كیف تعتبر اختبارات اإلجھاد ھذه مفیدة لتقیی

 إجراءات المساءلة الحالیة والمقترحة.
الداخلیة الحالیة التي قد تكون الزمة للسماح لمجموعة مجموعة  ICANNحددت ممارسة تطبیق اختبارات اإلجھاد التغییرات في لوائح  9

 المساءلة بتقییم آلیات المساءلة المقترحة على النحو المناسب لتلبیة ما یتم تحدیده من تحدیات.-عمل المجتمعات المتعددة
 

 الغرض 10
حاالت التعرض، وتقییم مالءمة آلیات المساءلة  في حالة النتائج أو ICANNیتمثل الغرض من اختبارات اإلجھاد ھذه في تحدید استقرار  11

  .ICANNالقائمة والمقترحة المتوفرة لمجتمع 
أن یتم تعیین تقدیرات االحتمالیة للحاالت الطارئة. ولیس ھناك  ICANNال یطلب میثاق مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  12

 على الحالة الطارئة. ICANNل مناسبة لرفض ردود حاجة لالحتماالت في تحدید ما إذا كان لدى المجتمع وسائ
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محددة في الحاالت الطارئة ال قائمة الجرد ICANNفي المراحل األولیة من العمل، جمعت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  13
التعلیقات العامة السابقة. كما جمع فریق العمل المسؤول قائمة الجرد في خمس "فئات اختبارات تحمل" مدرجة أدناه، وقمنا بإعداد مسودة 

ضمن مجموعة عمل  ICANNوثیقة توضح كیف تعتبر اختبارات اإلجھاد ھذه مفیدة لتقییم إجراءات المساءلة الحالیة والمقترحة في 
 المساءلة.-ت المتعددةالمجتمعا

 . فئات اختبار اإلجھاد3
 

 
 

 )9و 8و 7و 6و 5. األزمة المالیة أو التعثر (اختبارات اإلجھاد رقم 1 14
معسرة مالًیا، وتفتقر إلى الموارد الالزمة الستیفاء التزاماتھا بشكل كاٍف. وقد ینتج ذلك عن مختلف  ICANNتصبح منظمة  السیناریو: 15

األسباب، بما في ذلك األزمة المالیة الخاصة بمجال اسم النطاق، أو االقتصاد العالمي بصورة عامة. كما یمكن أن ینتج أیًضا عن حكم 
 ، أو التطور التقني الذي یجعل علمیات تسجیل اسم النطاق قدیمة.ICANNقانوني ضد االحتیال أو سرقة األموال في 

 

 )21و 17و 11و 2و 1. الفشل في تلبیة االلتزامات التشغیلیة (رقم 2 16
، أو تنفیذ تغییر التفویض رغم اعتراضات IANAفي إصدار طلبات التغییر أو التفویض إلى مناطق الجذر  ICANNأخفقت  السیناریو: 17

 ".األطراف المعنیة بصورة جوھریةمثل ما ھو محدد باسم " أصحاب المصلحة،
 

 )20و 19و 4و 3. اإلجراء القانوني/التشریعي (رقم 3 18
تفویض  ICANNللتقاضي في ظل السیاسات الحالیة أو المستقبلیة أو التشریعات أو اللوائح. كما تحاول  ICANNتخضع  السیناریو: 19

TLD  جدید أو إعادة تفویضTLD .القائم غیر المتوافق ولكن المدعوم بإجراء قانوني 
 

 )26و 24و 23و 22و 18و 16و 13و 12و 10. فشل المساءلة (رقم 4 20
 أو رئیسھا ومدیرھا ICANNتتعارض اإلجراءات (أو إنفاق الموارد) من قبل واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة  السیناریو: 21

ضمن "حیازة" قطاع أصحاب مصلحة واحد، بما  ICANNأو لوائحھا الداخلیة. تقع  ICANNالتنفیذي، أو العاملین اآلخرین، مع مھمة 
، التي إما لدیھا القدرة على فرض جدول أعمالھا على كافة أصحاب المصلحة اآلخرین، أو إساءة GACفي ذلك الحكومات من خالل 
 كافة أصحاب المصلحة اآلخرین من تقدیم مصالحھم (االعتراض). استعمال آلیات المساءلة لمنع

 

 )25و 15و 14. فشل المساءلة ألصحاب المصلحة الخارجیین (رقم 5 22
ھیكلھا لتجنب االلتزامات نحو أصحاب مصلحة خارجیین، مثل إنھاء تأكید االلتزامات وإنھاء التواجد في  ICANNتعدل  السیناریو: 23

وتقوم  ICANNضیة قانونیة أو نقل العقود أو الجھات المتعاقدة إلى اختصاص قضائي مفضل. كما تفوض اختصاص قضائي تواجھ فیھ ق
بالمقاولة من الباطن أو تتنازل بخالف ذلك عن التزاماتھا نحو جھة خارجیة بصورة تعتبر غیر متسقة مع لوائحھا الداخلیة أو ال تخضع 

 ملوكة من قبل الغیر غیر الخاضع للمساءلة.مندمجة أو م ICANNللمساءلة بخالف ذلك. كما أن 

 2 2015نوفمبر  30

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/ST-WP+--+Stress+Tests+Work+Party
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/ST-WP+--+Stress+Tests+Work+Party
http://ccnso.icann.org/workin
http://ccnso.icann.org/workin


 اختبارات اإلجھاد – 15الملحق  

 

 NTIAاختبارات اإلجھاد التي اقترحتھا  24
الري  NTIAسكرتیر  بیانأربعة بنود مقترحة في اختبار اإلجھاد في  ICANNأضافت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  25

 :2015یونیو  16ستریكلنغ الصادر في 

• NTIA - 1: ات الدعم الفردیة اختبار حفظ نموذج أصحاب المصلحة المتعددین إذا اختارت اللجان االستشاریة و/أو منظم
 عدم الحصول على التصویت في آلیات اإلنفاذ الخاصة بالمجتمع. ICANNفي 

• NTIA - 2:  .تناول المخاطر المحتملة لالستحواذ الداخليST  تتناوالن بشكل جزئي االستحواذ من جانب  13و 12رقم
 ة استشاریة و/أو منظمة دعم.أطراف خارجیة، ولیس لعملیات االستحواذ بمعرفة األطراف الداخلیة في أي لجن

• NTIA - 3: .العوائق أمام التحاق مشاركین جدد 

• NTIA - 4:  النتائج غیر المرغوبة لمجموعات "التشغیل" التي كانت حتى الیوم ذات طبیعة استشاریة (على سبیل المثال اللجنة
 االستشاریة الحكومیة)

 

 IANAاختبارات اإلجھاد المتعلقة بانتقال وظائف التسمیة في  26
اإلشراف فیما یتعلق بانتقال -الحظ أن اختبارات اإلجھاد المتعددة یمكن أن تسري بصورة محددة على عمل مجموعة عمل المجتمعات 27

 ).25و 21و 20و 19و 17و 11و 2و 1(راجع اختبارات اإلجھاد رقم  IANAوظائف التسمیة في 
 بخصوص مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 1یات مسار العمل عبر كافة فئات اختبارات اإلجھاد، توضح ھذه الممارسة أن توص 28

ICANN  ن قدرة المجتمع على تحمیل مجلس إدارة واإلدارة المسئولیة فیما یتعلق بإجراءات المساءلة الحالیة. وفیما یتعلق  ICANNتُحسِّ
 المنظمة الداعمة، تمنح صالحیات المجتمع المقترحة األطرافباختبارات اإلجھاد التي توضح مخاطر "االستحواذ على" اللجنة االستشاریة أو 

 وإیقافھا وفًقا للسلوكیات غیر المناسبة للجنة االستشاریة أو المنظمة الداعمة. ICANNالمتضررة القدرة على االعتراض على إجراءات 
 

 21اختبار اإلجھاد رقم  29
بطالن نطاق المستوى األعلى لرمز البلد ومھامھا بصورة مناسبة إما في  فیما یتعلق بالطعن على 21لم یتم تناول اختبار اإلجھاد رقم  30

. ویرجع ذلك إلى ICANNمقترحات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع أو مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 .2014المتفق علیھ في  الوظائف المتعلقة بتسمیة رمز البلد للقیام بعملیة وضع السیاسة بموجب إطار عمل التفسیر

 

 . نتائج اختبار الضغط 4
ة یوفر القسم التالي نظرة عامة على سیناریوھات اختبار اإلجھاد ومخططاتھ سواء كانت تدابیر المساءلة الحالیة وتدابیر المساءلة المقترح 31

 مناسبة للحد من المخاطر المحتملة أم ال.
 

 التعثر: األزمة المالیة أو 1اختبار اإلجھاد الفئة 

 األزمة المالیة في قطاع النطاقات. :5اختبار اإلجھاد رقم  32
 األزمة المالیة العامة. :6اختبار اإلجھاد رقم  33
 المقاضاة التي تنشأ عن العقود الخاصة، على سبیل المثال؛ انتھاك العقد. :7اختبار اإلجھاد رقم  34
 .DNSالمنافسة التكنولوجیة مع  :8اختبار اإلجھاد رقم  35

انخفاض كبیر في اإلیرادات الناتجة عن مبیعات النطاقات وزیادة كبیرة في تكالیف السجل وأمناء السجل، مما یھدد  (النتائج): النتیجة 36
 على العمل؛ والخسارة التي تؤثر على االحتیاطي الكافي لتھدید مواصلة األعمال. ICANNقدرة 
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 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، زیادة العائدات أو خفض اإلنفاق ICANNمن الممكن أن تقترح  37
 .ICANNإال أن ھذه القرارات ال تخضع للطعن من قبل مجتمع 

والخطة  ICANNلدى المجتمع تعقیبات حول میزانیة  38
 اإلستراتیجیة.

یجب على أمناء السجل الموافقة على أتعاب أمناء السجل  39
سیدفع مشغلو  . وإذا لم یحدث ذلك،ICANNالمتغیرة في 

 السجل ھذه األتعاب.
العملیات  ICANNكما یمكن أن یدعم صندوق االحتیاطیات في  40

في فترة انخفاض اإلیرادات. وتتم مراجعة صندوق االحتیاطیات 
 بصورة مستقلة وبشكل دوري.

یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكین المجتمع من  41
حة أو خطتھا السنویة المقتر ICANNاالعتراض على میزانیة 

التشغیلیة. ویتیح ھذا اإلجراء للمجتمع حظر أي مقترح من 
یقضي بزیادة إیراداتھا من خالل إضافة رسوم  ICANNجانب 

 على أمناء السجل و/أو السجالت.
یتمثل أحد التدابیر األخرى المقترحة في طعن المجتمع على  42

قرار المجلس باستخدام طلب إعادة نظر و/أو إحالة إلى لجنة 
) مع صالحیة إصدار قرار ملزم. وإذا ما IRPمراجعة مستقلة (

قراًرا یتعلق بتحقیق عائد أو إنفاق  ICANNاتخذت 
الجدیدة  IRPمصروفات، فسوف تتحفظ ھیئة المراجعة المستقلة 

 على ذلك القرار.

 النتائج:
سوف تكون اإلجراءات القائمة مناسبة، إذا لم تكن خسارة  43

 ومستدامة.اإلیرادات كبیرة 

 
سوف تكون اإلجراءات المقترحة مفیدة، ولكن قد ال تكون  44

 مناسبة إذا كانت خسارة اإلیرادات كبیرة ومستدامة.

 
 

 : الفساد أو االحتیال الكبیر.9اختبار اإلجھاد رقم  45

 تأثیر كبیر على سمعة المؤسسة، وإجراءات قضائیة كبیرة، وخسارة االحتیاطیات. النتیجة (النتائج): 46

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

عملیة تدقیق سنویة مستقلة تتضمن اختبار  ICANNلدى  47
 الضوابط الداخلیة الموضوعة لمنح االحتیال والفساد. 

على خط ساخن خاص للموظفین لإلبالغ عن  ICANNتحافظ  48
 حاالت االحتیال المشتبھ بھا.

إقالة المدیر التنفیذي والمسئولین  ICANNیمكن لمجلس إدارة  49
 التنفیذیین المختصین.

ال یمكن للمجتمع إجبار مجلس اإلدارة على اإلبالغ عن أو اتخاذ  50
 إجراء ضد حاالت الفساد أو االحتیال المشتبھ بھا.

یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكین المجتمع من إجبار  51
 ریق مراجعةعلى النظر في توصیة من ف ICANNمجلس إدارة 

 توصیات ATRTیمكن أن تقدم  ).ATRTالمسؤولیة والشفافیة (
 لتجنب حاالت تعارض المصالح. یمكن الطعن على أي قرار لمجلس

ICANN  ضد ھذه التوصیات من خالل إعادة نظر و/أوIRP. 
یتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكین المجتمع من  52

یتیح ھذا  السنویة المقترحة. ICANNاالعتراض على میزانیة 
 اإلجراء منع أي اقتراح للمیزانیة یشوبھ فساد أو احتیال.

، أو إذا لم یتصرف المجلس ICANNفي حالة مشاركة مجلس  53
بصورة حاسمة في منع الفساد أو االحتیال (على سبیل المثال، 
من خالل تنفیذ الضوابط الداخلیة أو السیاسات)، یعمل إجراء 

كین المجتمع من إقالة أعضاء مجلس اإلدارة مقترح على تم
 األفراد أو استعادة المجلس بالكامل.

 النتائج:
لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة، إذا كانت تكالیف الحد من  54

 المخاطر أو الخسائر كبیرة ومستدامة.

 
ستكون اإلجراءات المقترحة مفیدة، ولكن قد ال تكون مناسبة إذا  55

 من المخاطر والخسائر كبیرة ومستدامة.كانت تكالیف الحد 
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 : اإلخفاق في الوفاء بالتوقعات التشغیلیة2اختبار اإلجھاد الفئة  7.6

 توقف صالحیة التغییر بالنسبة لمنطقة الجذر عن العمل جزئًیا أو كلًیا. :1اختبار اإلجھاد رقم  56
 انتھاء عمل صالحیة التفویض لمنطقة الجذر، كلیًا أو جزئًیا. :2اختبار اإلجھاد رقم  57

 .TLDالتداخل مع السیاسة القائمة فیما یتعلق بالمنطقة الجذر و/أو المساس بأمن واستقرار لواحد أو أكثر من نطاقات  النتیجة (النتائج): 58

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

 NTIAالحالي، یمكن أن تلغي  IANAوبموجب عقد وظائف  59
وإعادة تعیین ھذا  IANAفي أداء وظائف  ICANNسلطة 

 الدور إلى جھة / جھات مختلفة.
، لن یتوفر ھذا IANAعن عقد وظائف  NTIAبعد تنازل  60

 اإلجراء.

اإلشراف العدید من -یتضمن مقترح مجموعة عمل المجتمعات 61
ة إلى إطار عمل إجراءات التصعید لمنع تدھور الخدمة، باإلضاف

 .IANA(تشغیلي) النتقال وظیفة 
اإلشراف أن یتم نقل وظائف -تقترح مجموعة عمل المجتمعات 62

بعد االنتقال  IANAبصورة قانونیة إلى جھة  IANAتسمیة 
)PTI والذي سیكون جھة تابعة أو زمیلة مع (ICANN. 

اإلشراف مراجعة وظیفة -تقترح مجموعة عمل المجتمعات 63
IANA ) ألصحاب المصلحة المتعددینIFR إلجراء (

أو  IFRولن یتم فرض نتائج مراجعة  .PTIمراجعات بشأن 
تقییدھا، ویمكن أن تشتمل على توصیات بالبدء في عملیة فصل 

وھي ما یمكن أن تؤدي إلى إنھاء أو عدم تجدید عقد وظائف 
IANA  معPTI .على سبیل المثال ال الحصر ، 

اإلشراف قدرة مجتمع أصحاب -مجتمعاتتقترح مجموعة عمل ال 64
المصلحة المتعددین على طلب اختیار مشغل جدید لوظائف 

IANA عند اللزوم، وبعد استنفاد آلیات التصعید األخرى ،
 والطرق األخرى.

 : طلب عملیات تدقیق أمنیة خارجیة سنویة2مقترحات مسار العمل  65
) 27001ونشر النتائج، وطلب شھادة لكل معیار دولي (أیزو 

 ونشر النتائج.

 النتائج:
لعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غیر مناسبة بعد إنھاء  66

IANA. 

 
تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة للحد من ھذه الحالة  67

 الطارئة.
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 تسویة بیانات االعتماد. :11اختبار اإلجھاد رقم  68

 التأثیر الكبیر على سمعة المؤسسة، الخسارة الكبیرة للمصادقة و/أو قدرات التفویض. النتیجة (النتائج): 69

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

 فیما یتعلق بتسویة األنظمة الداخلیة: 70
استناًدا إلى خبرة المخالفة األمنیة الحدیثة، من غیر الواضح  71

عن تنفیذ اإلجراءات  ICANNكیفیة مساءلة المجتمع إلدارة 
 األمنیة المعتمدة.

على  ICANNكما یظھر أیًضا أن المجتمع ال یمكنھ إجبار  72
وضع تقریر بعد اإلجراءات حول حادثة أمنیة والكشف عن ذلك 

 التقریر.
 :DNSفیما یتعلق بأمان  73
بعد إجراءات التشغیل، توجد بیانات اعتماد مستخدمة  74

DNSSEC. 
لدورھا كمدیر  SysTrust ادةسنوًیا لشھ ICANNتسعى  75

KSK .للمنطقة الجذر 
الملتزم بھ حسب شھادة  EFQM بتحقیق IANAقام قسم  76

 الكفاءة عن نشاطات كفاءة األعمال لدیھا.
 ICANN، تجري IANAمن عقد وظائف  5.3بموجب البند  77

عملیات تدقیق سنویة مستقلة ألحكام األمن لدیھا فیما یتعلق 
 .IANAبوظائف 

 بتسویة األنظمة الداخلیة:فیما یتعلق  78
المقترحة إلى رفض مجلس إدارة  IRPویمكن أن تؤدي تدابیر  79

ICANN  أو اإلدارة ألي من اإلجراءات أو عدم اتخاذ
اإلجراءات التي تتعارض مع الالئحة الداخلیة. ومن ثم قد یكون 

على إعداد تقریر ما  ICANNالقدرة على إجبار  IRPلرفض 
 عنھ أمام المجتمع. بعد اإلجراءات واإلفصاح

، قد تكون للمجتمع القدرة على إجبار IRPمن خالل إجراءات  80
على تنفیذ إجراءات األمان المبینة الخاصة بھ  ICANNإدارة 

 للموظفین والمتعاقدین.
 :DNSفیما یتعلق بأمان  81
یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكین المجتمع من إجبار  82

ة عن مراجعة تأكید على نظر توصیة ناتج ICANNمجلس 
االلتزامات مثل، األمن واالستقرار والمرونة. یمكن الطعن على 

ضد ھذه التوصیات من خالل إعادة  ICANNأي قرار لمجلس 
 .IRPنظر و/أو 

كذلك، سیتطلب أحد التغییرات المقترحة على اللوائح الداخلیة  83
الرد على إخطار رسمي من اللجان  ICANNمن مجلس 

وإذا اتخذ مجلس اإلدارة  .RSSACو SSACاالستشاریة مثل 
قراًرا بالرفض أو القبول الجزئي فقط لنصیحة رسمیة من لجنة 

 .IRPاستشاریة، یمكن الطعن على قرار المجلس من خالل 
 :2مقترحات مسار العمل  84
. طلب عملیات تدقیق خارجیة وسنویة لمستوى األمن ونشر   85

 النتائج.
) ونشر 27001(أیزو  . طلب شھادة اعتماد حسب المعاییر 86

 النتائج.

 النتائج:
 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 87

 

 
اإلجراءات المقترحة، في مجموعھا لن تكون مفیدة في الحد من  88

 2تأثیرات ھذا السیناریو. قد تضیف اقتراحات مسار العمل 
 تدابیر للحد من المخاطر.
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إضافة نطاق مستوى أعلى جدید على الرغم من المخاوف المتعلقة باألمان واالستقرار  ICANNتحاول منظمة  :17اختبار اإلجھاد رقم  89
 التي عبر عنھا المجتمع التقني أو مجموعات أصحاب المصالح األخرى.

فرض تكالیف ومخاطر على أطراف  ICANN، ویمكن أن یترتب على إجراءات DNSیمكن إضعاف أمن واستقرار  النتیجة (النتائج): 90
 خارجیة.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، أظھر المجتمع أنھ یمكنھ حث إدارة 2014-2013في عام  91
ICANN  على االستجابة للمخاطر التي تحددھاSSAC.  على

 ) والشھادات األمنیةSAC 053سبیل المثال: النطاقات بدون نقاط (
 )SAC 057(تقریر  home.و mail.وتضارب األسماء مثل 

حالًیا موافقة مكتوبة لكل تفویض لتوضیح أن  NTIAتقدم  92
ICANN .كما یمكن أن تؤخر  اتبعت اإلجراءات المحددة

NTIA  التفویض إذا رأت أنICANN  لم تتبع اإلجراءات
 ICANNلیس واضًحا ما إذا یمكن اكتشاف محاولة  المحددة.
 .homeأو  mail.جدید مثل  TLDلتفویض 

93   

راءات المقترحة في تمكین المجتمع من إجبار یتمثل أحد اإلج 94
على النظر في توصیات من مراجعة  ICANNمجلس إدارة 

 تأكید االلتزامات مثل؛ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة.
ضد ھذه  ICANNیمكن الطعن على أي قرار لمجلس 

 .IRPالتوصیات من خالل إعادة نظر و/أو 
حة على اللوائح الداخلیة كذلك، سیتطلب أحد التغییرات المقتر 95

الرد على إخطار رسمي من اللجان  ICANNمن مجلس 
وإذا اتخذ مجلس اإلدارة  .RSSACو SSACاالستشاریة مثل 

قراًرا بالرفض أو القبول الجزئي فقط لنصیحة رسمیة من لجنة 
 .IRPاستشاریة، یمكن الطعن على قرار المجلس من خالل 

 النتائج:
 القائمة مناسبة للحد من مخاطر ھذا السیناریو.كانت اإلجراءات  96

  
على الحد من  ICANNتعزز اإلجراءات المقترحة قدرة  97

 مخاطر ھذا السیناریو.

 
 

من أحد مدیرین نطاقات  ccTLDبإلغاء المسئولیة عن إدارة  ICANN: طلبات رسمیة حكومیة بأن تقوم 21اختبار اإلجھاد رقم  98
ccTLD .المسئولین 

المختص.  ccTLDبتوثیق الموافقة االختیاریة والخاصة لإللغاء من مدیر  IANAوعلى الرغم من ذلك، ال یمكن أن یقوم مدیر وظائف  99
 إلى مدیر مختص.  ccTLDمسئولیة اإلدارة بخصوص  ICANNكذلك، یطلب مسئول حكومي أن تعین 

 لمعنیة بشكل كبیر؛ وأن أصحاب المصلحة اآلخرون یشاركون في عملیةال یقوم بتوثیق ذلك: موافقة األطراف ا IANAإال أن مدیر وظائف  100
 االختیار؛ وأن المدیر المعین قد أوضح ما لدیھ من قدرات مطلوبة؛ وأنھ ال توجد اعتراضات من العدید من األطراف المعنیة بشكل كبیر.

وھو ال یتعامل مع مالءمة  السیاسات المحددة.فیما یتعلق باتباع  ICANNیفحص اختبار اإلجھاد ھذا قدرة المجتمع على مساءلة  101
 السیاسات الساریة.

لإلجراءات الالزمة لمقاومة إعادة التفویض مع انتظار قرار  ICANNمع مواجھة طلب إعادة التفویض ھذا، تفتقد  النتیجة (النتائج): 102
 اإلجماع الشامل ألصحاب المصلحة المعنیین.

 المساءلة المقترحةإجراءات  إجراءات المساءلة القائمة

 IANA، یصدر قسم NTIAالحالي مع  IANAوبموجب عقد  103
، الذي یوافق على ذلك في ICANNتقریًرا نمطًیا إلى مجلس 

التي تعتمد على مصادقة NTIA جدول األعمال ویرسلھ إلى 
 المجلس وتوافق على اإلنھاء أو التفویض أو النقل.

اإلشراف النھائي: "یوصي -من مقترح مجموعة عمل المجتمعات 107
ضمین أیة آلیة اإلشراف بعدم ت-مقترح مجموعة عمل المجتمعات

 ccTLDللطعون قد تنطبق على تفویضات وإعادة تفویضات 
 ".IANAفي مقترح انتقال اإلشراف على 
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المختص أو  ccTLDال توجد في الوقت الراھن آلیة لمدیر  104
على أن العملیة تم  ICANNالمجتمع للطعن على مصادقة 

 اتباعھا بصورة مناسبة.
 .ccTLDللتفویض واإلدارة في نطاقات  GACراجع مبادئ  105

 2005والمحدثة في  2000المنشورة في  GACنصیحة 
 .7.1و 1.2المشار إلیھا بالتحدید في البنود 

 .2014أكتوبر  20، إطار عمل التفسیر راجع 106

-من مراسلة الرئیس بالمشاركة في مجموعة عمل المجتمعات 108
: "وھكذا، یجب أال تقوم أي 2015أبریل  15اإلشراف بتاریخ 

 آلیة طعن تضعھا مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة
ICANN  بتغطیة موضوعات تفویض / إعادة تفویض
ccTLD  حیث یتوقع تطویرھا من قبل مجتمعccTLD  من

 خالل العملیات المناسبة".
فیما یتعلق باإلجراءات المقترحة في مجموعة العمل عبر  109

 :ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة 
أحد اإلجراءات المقترحة في مجموعة العمل عبر المجتمع  110

یمكن أن تمنح المجتمع موقًفا یسمح لھ  ICANNة لتعزیز مساءل
 .ccTLDبلب إعادة النظر في قرار اإلدارة العتماد تغییر 

 ICANNسیتطلب معیار للمراجعة یكون أكثر تحدیًدا من مھمة 
 والتزاماتھا وقیمھا الجوھریة بعد التعدیل.

تتمثل أحد اآللیات األخرى المقترحة من مجموعة العمل عبر  111
في طعن المجتمع على قرار  ICANNعزیز مساءلة المجتمع لت

) مع IRPالمجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة (
إلجراء  ICANNصالحیة إصدار قرار ملزم. وفي حالة اتخاذ 
، یمكن ccTLDبإلغاء أو تعیین مسئولیة اإلدارة ألحد نطاقات 

 عة.سیتطلب ذلك معیار مراج لمراجعة ذلك القرار. IRPتمكین آلیة 

 النتائج:
 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 112

 
ال تعمل اإلجراءات المقترحة على تمكین المجتمع بصورة الئقة  113

بوضع السیاسات  CCNSOمن تناول ھذا السیناریو. تقوم 
 بموجب إطار عمل التفسیر.

 

 

 : إجراء قانوني/تشریعي3اختبار اإلجھاد الفئة  7.7

ما  ICANNالتقاضي الناتج عن السیاسات العامة القائمة، مثل قضیة خیانة أمانة. ورًدا على ذلك، سیقرر مجلس  :3اختبار اإلجھاد رقم  114
 إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسویة أو ما إلى ذلك.

 تداخل كبیر مع السیاسات القائمة و/أو وضع السیاسات فیما یتعلق باألنشطة ذات الصلة. النتیجة (النتائج): 115

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

 یمكن أن یضع المجتمع سیاسات جدیدة تستجیب للطعون على التقاضي. 116
(التقاضي أو  ICANNیمكن الطعن على أي قرار لمجلس  117

الذي لیس لدیھ موقف  at-largeالتسویة) من خالل مجتمع 
 .IRPیسمح باستخدام 

 تنظر إعادة النظر في العملیة ولكن لیس مضمون القرار. 118
األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNیجب أن تتبع  119

 اختصاص قضائي.

 على القضیة (التقاضي أو تغییر السیاسات ICANNبعد رد مجلس  120
 تطبیق أو خالفھ)، سیكون لدى المجتمع خیارات رد متعددة:أو ال

 یمكن أن یضع المجتمع سیاسات جدیدة تستجیب للطعون على التقاضي. 121
ھناك إجراء آخر من شأنھ توفیر المركز الالزم للمجتمع من  122

من  IRPأجل تقدیم طلبات من أجل إعادة النظر أو تقدیم طلب 
، والالئحة الداخلیة ICANNأجل رفض إجراءات مجلس إدارة 

(بما في ذلك المھمة، وااللتزامات والقیم الجوھریة) والسیاسات 
 . ICANNالتي أقرتھا 
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وعلى الرغم من ذلك، من غیر المحتمل بشكل كبیر أن یتم  123
من جانب  IRPاستخدام إعادة النظر أو ھیئة المراجعة المستقلة 

ع طرف المجتمع من أجل إعادة فتح تسویة تم التوصل إلیھا م
على التصرف بما یخالف القرار  ICANNآخر أو حمل 

 الصادر من أي محكمة أو جھة تنظیمیة. 
الحظ أیًضا أنھ على المستوى العام لن یكون المجتمع قادًرا على  124

إلعادة فتح المسائل التي تقع في إطار  IRPاستخدام أي ھیئة 
 .ICANNالصالحیات األصلیة والتقدیر من جانب مجلس إدارة 

یمكن للجنة استشاریة أو فریق لمراجعة تأكیدات االلتزامات  125
وضع توصیات من أجل تناول ھذا السیناریو. یمكن الطعن على 

ضد ھذه التوصیات من خالل إعادة  ICANNأي قرار لمجلس 
 .IRPنظر و/أو 

 النتائج:
 اإلجراءات الحالیة غیر مناسبة. 126

  

 
ولكنھا قد ال  ICANNستساعد اإلجراءات المقترحة في مساءلة  127

 . ICANNتكون مناسبة إلیقاف التداخل مع سیاسات 

 

 

 اللوائح أو التشریعات الجدیدة. :4اختبار اإلجھاد رقم  128
على سبیل المثال، یمكن أن تقتبس أحد الحكومات قوانین خیانة األمانة أو حمایة المستھلك واكتشاف عدم قانونیة بعض القواعد التي  129

، و/أو تجبر GAC، و/أو تنسحب من ICANN. یمكن أن تفرض ھذه الحكومة غرامات على TLDعلى نطاقات  ICANNتفرضھا 
ISPS .على استخدام جذر مختلف یتم بموجبھ تقسیم اإلنترنت  

 ما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسویة أو ما إلى ذلك. ICANNورًدا على ذلك، سیقرر مجلس  130

 تداخل كبیر مع السیاسات القائمة و/أو وضع السیاسات فیما یتعلق باألنشطة ذات الصلة. (النتائج):النتیجة  131

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

یمكن أن یضع المجتمع سیاسات جدیدة تستجیب للتشریعات  132
 الجدیدة.

حول كیفیة  ICANNیمكن الطعن على أي قرار لمجلس  133
االستجابة للتشریع (التقاضي أو تغییر السیاسة/ التطبیق) من 

الذي لیس لدیھ موقف یسمح باستخدام  at-largeخالل مجتمع 
IRP. 

 تنظر إعادة النظر في العملیة ولكن لیس مضمون القرار. 134
األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNیجب أن تتبع  135

 اختصاص قضائي.
 

على التشریع (التقاضي أو تغییر  ICANNبعد رد مجلس  136
 السیاسات/ التطبیق)، سیكون لدى المجتمع خیارات رد متعددة:

 یمكن أن یضع المجتمع سیاسات جدیدة تستجیب للتشریعات الجدیدة. 137
ھناك إجراء آخر من شأنھ توفیر المركز الالزم للمجتمع من  138

من  IRPأجل تقدیم طلبات من أجل إعادة النظر أو تقدیم طلب 
، والالئحة الداخلیة ICANNأجل رفض إجراءات مجلس إدارة 

وعلى الرغم من ذلك، من  .ICANNوالسیاسات التي أقرتھا 
غیر المحتمل بشكل كبیر أن یتم استخدام إعادة النظر أو ھیئة 

من جانب المجتمع من أجل حمل  IRPالمراجعة المستقلة 
ICANN أي  على التصرف بما یخالف القرار الصادر من

الحظ أیًضا أنھ على المستوى العام لن  محكمة أو جھة تنظیمیة.
إلعادة فتح  IRPیكون المجتمع قادًرا على استخدام أي ھیئة 

المسائل التي تقع في إطار الصالحیات األصلیة والتقدیر من 
 .ICANNجانب مجلس إدارة 

 9 2015نوفمبر  30



 اختبارات اإلجھاد – 15الملحق  

 

یمكن للجنة استشاریة أو فریق لمراجعة تأكیدات االلتزامات  139
صیات من أجل تناول ھذا السیناریو. یمكن الطعن على وضع تو

ضد ھذه التوصیات من خالل إعادة  ICANNأي قرار لمجلس 
 .IRPنظر و/أو 

 النتائج:
 اإلجراءات الحالیة غیر مناسبة. 140

 
 ستشكل اإلجراءات المقترحة تحسینًا ولكنھا ربما ال تزال غیر كافیة.  141

 

 

نظًرا التخاذ قرار أن مشغل السجل في حالة مخالفة لعقده، ولكن مشغل  gTLDإعادة تفویض  ICANNتحاول  :19اختبار اإلجھاد رقم  142
 السجل یطعن على اإلجراء ویحصل على أمر قضائي من محكمة وطنیة.

 ما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسویة أو ما إلى ذلك. ICANNورًدا على ذلك، سیقرر مجلس  143

یمكن أن تواجھ الجھة المعنیة بصیانة المنطقة الجذر سؤاالً حول ما إذا كان علیھا اتباع طلب إعادة التفویض في  النتیجة (النتائج): 144
ICANN .أو اتباع أمر المحكمة 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن المنطقة التي تقوم NTIAبموجب االتفاقیة الحالیة مع  145
المنطقة الجذر محمیة من القضایا حیث أنھا تنشر بأعمال صیانة 

 الجذر حسب العقد مع الحكومة األمریكیة.
وعلى الرغم من ذلك، قد یترتب على عملیة نقل اإلشراف على  146

IANA  عدم عمل جھة صیانة المنطقة الجذر وفًقا لعقد الحكومة
 األمریكیة، ومن ثم ال یكون محمیًا من القضایا.

 اعتبار مستقل: 147
(التقاضي أو  ICANNالطعن على أي قرار لمجلس  یمكن 148

الذي لیس لدیھ موقف  at-largeالتسویة) من خالل مجتمع 
 . IRPیسمح باستخدام 

 تنظر إعادة النظر في العملیة ولكن لیس مضمون القرار. 149
األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNیجب أن تتبع  150

 اختصاص قضائي.

انة على منطقة الجذر تعویض مشرف الصی ICANNویمكن لـ  151
ضد أیة مسئولیة طالما أن مشرف الصیانة على منطقة الجذر 

 یؤدي وظیفتھ في نطاق العقد ولیس بارتكاب أیة مخالفات.
بینما لن یحمي ذلك جھة صیانة المنطقة الجذر من القضایا، فإن  152

أحد اآللیات المقترحة تتمثل في طعن المجتمع على قرار 
ICANN .وسیأخذ ھذا الطعن صورة إعادة  بإعادة التفویض

وعلى الرغم من ذلك، من غیر المحتمل بشكل  .IRPنظر أو 
كبیر أن یتم استخدام إعادة النظر أو ھیئة المراجعة المستقلة 

IRP  من جانب المجتمع من أجل إعادة فتح تسویة تم التوصل
على التصرف بما  ICANNإلیھا مع طرف آخر أو حمل 

الحظ  ن أي محكمة أو جھة تنظیمیة.یخالف القرار الصادر م
أیًضا أنھ على المستوى العام لن یكون المجتمع قادًرا على 

إلعادة فتح المسائل التي تقع في إطار  IRPاستخدام أي ھیئة 
 .ICANNالصالحیات األصلیة والتقدیر من جانب مجلس إدارة 

على القضیة (التقاضي أو تغییر  ICANNبعد رد مجلس  153
لتطبیق أو خالفھ)، یمكن الطعن على القرار من السیاسات أو ا

، استناًدا إلى معیار المراجعة في IRPخالل إعادة النظر أو 
مھمة والتزامات وقیم جوھریة بعد التعدیل؛ وعلى الرغم من 

 ICANNذلك، من غیر المحتمل بشكل كبیر أن یحمل المجتمع 
خرى أو على إعادة فتح أیة تسویة تم التوصل إلیھا مع أي جھة أ

 التصرف بما یخالف القرار الصادر من أي محكمة.

 النتائج:
 اإلجراءات القائمة غیر مناسبة. 154

 
التدابیر المقترحة مناسبة للسماح للمجتمع برفض وتصحیح  155

 واإلدارة. ICANNالقرارات الصادرة من مجلس إدارة 
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) الجدید بسبب شكوى تقدم TLDلنطاق المستوى األعلى ( ICANNیتم إصدار أمر من المحكمة بحظر تفویض  :20اختبار اإلجھاد رقم  156
 ) الحالي أو أطراف أخرى متظلمة.TLDبھا مشّغل نطاق المستوى األعلى (

 القائمین المقاضاة لمنع تفویض إصدار جماعي للسلسلة الحالیة. TLDعلى سبیل المثال، یمكن ألحد مشغلي  157
 زم المقاضاة أو التنازل أو التسویة أو ما إلى ذلك.ما إذا كانت تل ICANNورًدا على ذلك، سیقرر مجلس  158

وأطراف العقد  ICANNحول كیفیة الرد على أمر المحكمة وجود التزام على  ICANNیمكن أن یترتب على قرار  النتیجة (النتائج): 159
 لدیھا.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

موقف یسمح باالعتراض  وقبل التفویض، لم یكن لدى المجتمع 160
تنظر طلبات إعادة النظر في  على قرارات تماثل السلسلة.

 العملیة ولكن لیس في مضمون القرار. 
(التقاضي أو  ICANNیمكن الطعن على أي قرار لمجلس  161

الذي لیس لدیھ موقف  at-largeالتسویة) من خالل مجتمع 
 . IRPیسمح باستخدام 

 كن لیس مضمون القرار.تنظر إعادة النظر في العملیة ول 162
األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNیجب أن تتبع  163

اختصاص قضائي، ویجوز نظر عوامل مثل تكلفة التقاضي 
 والتأمین.

التدبیر الوقائي: في نھایة عملیة وضع السیاسات، سیكون  164
المجتمع في موضع یسمح بالطعن على قرارات مجلس 

ICANN .حول تنفیذ السیاسات 
الجدید  gTLDیقدم دلیل اإلرشادات المستقبلي لنطاق یمكن أن  165

 للمجتمع وضًعا یسمح لھ بتقدیم اعتراضات.
على القضیة  ICANNالتدبیر التصحیحي: بعد رد مجلس  166

(التقاضي أو تغییر السیاسات أو التطبیق أو خالفھ)، سیكون لدى 
 المجتمع خیارات رد متعددة:

ركز الالزم للمجتمع من من بین اإلجراءات التي شأنھا توفیر الم 167
من أجل  IRPأجل تقدیم طلبات من أجل إعادة النظر أو تشكیل 

، والالئحة الداخلیة ICANNرفض إجراءات مجلس إدارة 
وعلى الرغم من ذلك، من  .ICANNوالسیاسات التي أقرتھا 

غیر المحتمل بشكل كبیر أن یتم استخدام إعادة النظر أو ھیئة 
ن جانب المجتمع من أجل إعادة فتح م IRPالمراجعة المستقلة 

على  ICANNتسویة تم التوصل إلیھا مع طرف آخر أو حمل 
التصرف بما یخالف القرار الصادر من أي محكمة أو جھة 

الحظ أیًضا أنھ على المستوى العام لن یكون المجتمع  تنظیمیة.
إلعادة فتح المسائل التي تقع  IRPقادًرا على استخدام أي ھیئة 

الصالحیات األصلیة والتقدیر من جانب مجلس إدارة  في إطار
ICANN.  یمكن لھیئةIRP  تقییم ردICANN  على قرار

 المحكمة، على الرغم من أنھ لن یغیر من قرار المحكمة.
یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكین المجتمع من إجبار  168

على نظر توصیة ناتجة عن مراجعة تأكید  ICANNمجلس 
وبالتحدید، ثقة المستھلك واالختیار والمنافسة.  - االلتزامات

ضد ھذه  ICANNیمكن الطعن على أي قرار لمجلس 
 .IRPالتوصیات من خالل إعادة نظر و/أو 

 النتائج:
 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 169

 
ستشكل اإلجراءات المقترحة تحسیًنا ولكنھا ربما ال تزال غیر  170

 كافیة. 
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 : اإلخفاق في المساءلة4اإلجھاد الفئة اختبار  7.8

 رئیس مجلس اإلدارة أو المدیر التنفیذي أو مسئول یتصرف بصورة غیر متسقة مع مھمة المنظمة. :10اختبار اإلجھاد رقم  171
وظیف . ومع تICANNینشأ المدیر التنفیذي القادم "مراجعة إستراتیجیة" تصل إلى مھمة جدیدة موسعة في  :24اختبار اإلجھاد رقم  172

 المدیر التنفیذي الجدید، یوافق مجلس اإلدارة على المھمة / اإلستراتیجیة الجدیدة بدون إجماع المجتمع.

كجھة مستقلة فریدة  ICANNكآلیة المجتمع لوظائف تكنولوجیة محدودة، ویرى  ICANNالنتیجة (النتائج): یتوقف المجتمع عن نظر  173
من نوعھا لھا جدول أعمالھا الخاص بھا ولیست مدعومة بالضرورة من قبل المجتمع. في النھایة، یتساءل المجتمع حول سبب أن وظائف 

ICANN .وھذا یؤدي إلى ظھور مشكالت  األصلیة یجب أن تبقى قید تحكم جھة حصلت على مھمة أوسع كثیًرا وأقل دعًما بصورة كبیرة
 یمكن أن تسھم في التعرف على المخاطر.  ICANNق بالسمعة بالنسبة لـ تتعل

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسیطر  174
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستوسع نطاقھ

 بصورة كبیرة للغایة.
والخطة  ICANNلدى المجتمع بعض التعقیبات حول میزانیة  175

اإلستراتیجیة، ویمكن تسجیل اعتراضات على الخطط واإلنفاق 
 .ICANNعلى توسعة مھمة 

لدى المحامي العام في كالیفورنیا اختصاص قضائي على  176
الكیانات غیر الھادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح 

مكن للمدعي العام في كالیفورنیا وی الداخلیة وعقد التأسیس.
التدخل متى كان ھناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة 

 إنفاق لألصول الخیریة األساسیة.

 یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكین المجتمع من االعتراض 177
 .السنویة المقترحة أو خطتھا اإلستراتیجیة ICANNعلى میزانیة 

 ICANNكما یمكن أن یحظر ھذا اإلجراء مقترح من قبل 
 بزیادة اإلنفاق على توسعة مھمتھا أكثر مما یدعمھ المجتمع.

تتمثل إحدى اآللیات األخرى المقترحة في تمكین المجتمع من  178
الطعن على قرار مجلس اإلدارة، أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة 

ق مع مع صالحیة إصدار قرار ملزم، یتس IRPمستقلة 
الواجبات اإللزامیة ألعضاء مجلس اإلدارة. وسیستند قرار 

IRP  إلى معیار المراجعة في بیان المھام بعد التعدیل بما في
أیة صالحیة في التصرف  ICANNذلك النص، "ال یكون لـ 

خالًفا لما یتفق مع مقتضیات مھمتھا وبما یتناسب بشكل معقول 
 من تحقیق تلك المھمة".

 النتائج:
 .IANAلعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غیر مناسبة بعد إنھاء  179

 
 تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة. 180

 

 

  من قبل مجموعة واحدة أو أكثر من مجموعات أصحاب المصلحة. ICANNاالستحواذ على عملیات  :12اختبار اإلجھاد رقم  181

 التأثیر الكبیر على الثقة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددین والمساس بأصحاب المصلحة اآلخرین. النتیجة (النتائج): 182

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

المبدأ  GACفیما یتعلق باستحواذ الحكومات، یمكن أن تغیر  183
الستخدام أغلبیة التصویت لنصیحتھا الرسمیة،  47التشغیلي رقم 
، 2الداخلیة (المادة الحادیة عشرة، المادة  ICANNإال أن لوائح 

ي) یتطلب من مجلس اإلدارة رغم ذلك محاولة "العثور 1البند 
 على حل یرضي جمیع األطراف".

تعتمد مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  186
ICANN تمكین المجتمع على إجماع اللجان االستشاریة/ل 

منظمات الدعم، ما یتطلب حد أدنى من الدعم وعدم اعتراض 
 أكثر من لجنة استشاریة/منظمة دعم واحدة. یعتبر متطلب اإلجماع

 وسیلة منع فعالة الستحواذ مجموعة واحدة أو بضعة مجموعات.
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رة ولیس للمجتمع أي موقف یؤھلھ رفض قرارات مجلس اإلدا 184
تولي  GAC، ومن ثم یسمح لـ GACفي قبول نصیحة 

 .ICANNالجوانب الخاصة بتنفیذ سیاسة 
وفیما یخص االستحواذ الداخلي من جانب أصحاب المصلحة في  185

 .33اللجنة االستشاریة أو منظمة الدعم، راجع اختبار اإلجھاد رقم 

موعة الدعم قد تحتاج كل من اللجنة االستشاریة/منظمة الدعم/مج 187
إلى عملیات محّسنة من أجل المساءلة والشفافیة والمشاركة التي 

تكون مفیدة في منع االستحواذ علیھا ممن ھم خارج المجتمع. 
 .WS2ویمكن التعرف على التحسینات في 

 

 النتائج:
 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 188

 
 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 189

 
 

  .ICANNیعتمد واحد أو أكثر من أصحاب المصلحة على آلیة مساءلة "لتعجیز"  :13رقم  اختبار اإلجھاد 190

التأثیر الكبیر على سمعة المؤسسة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات، وعدم استقرار جھات الحوكمة وخسارة العاملین  النتیجة (النتائج): 191
 الرئیسیین.

 المقترحة إجراءات المساءلة إجراءات المساءلة القائمة

كما یمكن أن تمكن آلیات التصحیح الحالیة أحد أصحاب  192
، IRPولكن ھذه اآللیات ( المصلحة من منع تنفیذ السیاسات.

إعادة النظر، محقق الشكاوى) باھظة ومحدودة بنطاق ما یمكن 
 مراجعتھ.

 للطعن على قرار اإللغاء. ccTLDال توجد آلیات حالیة لمشغل  193

تعتمد مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  194
ICANN  لتمكین المجتمع على إجماع اللجان

االستشاریة/منظمات الدعم، ما یتطلب حد أدنى من الدعم وعدم 
اعتراض أكثر من لجنة استشاریة/منظمة دعم واحدة. یعتبر 

متطلب اإلجماع وسیلة منع فعالة لواحدة من اللجان 
 /منظمات الدعم.االستشاریة

تعد آلیات التصحیح الخاصة بمجموعة العمل عبر المجتمع  195
) أكثر قابلیة IRP(إعادة النظر و ICANNلتعزیز مساءلة 

للوصول وقبوالً من حیث التكلفة بالنسبة ألصحاب المصلحة 
األفراد، مما یزید من قدرتھم على منع تنفیذ السیاسات 

المقترحة إلعادة النظر ومع ذلك، تشمل التحسینات  والقرارات.
القدرة على استبعاد المطالبات غیر الجادة أو التي  IRPو

 تتضمن مخالفة والحد من مدة اإلجراءات.

 النتائج:
 یبدو أن اإلجراءات القائمة مناسبة. 196

 

 
لألفراد  IRPیمكن أن یسمح الوصول المحسن إلعادة النظر و 197

بالرغم من تالفي المخاطر من خالل  ICANNبإعاقة عملیات 
 استبعاد المطالبات غیر الجادة أو التي تتضمن مخالفة.
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بالمشاركة في برامج لیس ضروریة لتنفیذ مھمتھا التقنیة المحدودة. على سبیل المثال، تستخدم  ICANNقامت  :16اختبار اإلجھاد رقم  198
ICANN  .إیرادات رسوم أو صنادیق احتیاطي لتوسعة نطاقھا أكثر من مھمتھا التقنیة وتقدیم منح ألسباب خارجیة 

وسجالتھا وأمناء السجل والمسجلین، حتى  TLDصالحیة تحدید الرسوم المفروضة على مقدمي طلبات  ICANNلدى  النتیجة (النتائج): 199
 تعرض ھدًفا كبیًرا ألي سبب متعلق باإلنترنت یسعى لمصادر تمویل.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسیطر  200
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستوسع نطاقھ

، IANAبدون دعم المجتمع. ولكن نتیجة النتقال اإلشراف على 
بعد ذلك للحد من نطاقھا من أجل االحتفاظ  ICANNلن تحتاج 

 .NTIAمع  IANAبعقد 
 ICANNلم یكن المجتمع على علم بالقرار السري من مجلس  201

. وال توجد حالیة NetMundialببدء المفاوضات إلنشاء 
 واضحة لقیام المجتمع بالطعن/ عكس ھذا القرار.طریقة 

والخطة  ICANNلدى المجتمع تعقیبات حول میزانیة  202
 اإلستراتیجیة.

یجب على أمناء السجل الموافقة على أتعاب أمناء السجل  203
، بالرغم من أن السجالت ال تعرض ھذا ICANNالمتغیرة في 

 كإجراء للمساءلة.
ختصاص قضائي على لدى المحامي العام في كالیفورنیا ا 204

الكیانات غیر الھادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح 
ویمكن للمدعي العام في كالیفورنیا  الداخلیة وعقد التأسیس.

التدخل متى كان ھناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة 
 إنفاق لألصول الخیریة األساسیة.

 مع من االعتراضیتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكین المجت 205
المقترحة أو خطتھا اإلستراتیجیة. كما  ICANNعلى میزانیة 

بزیادة  ICANNیمكن أن یحظر ھذا اإلجراء مقترح من قبل 
اإلنفاق على المبادرات التي رأى المجتمع أنھا خارج نطاق 

 وعلى الرغم من ذلك، سوف یتم رفض المیزانیة .ICANNمھمة 
 لالعتراض على البنود.الكاملة حیث ال یوجد أي مقترح 

 تتمثل أحد اآللیات األخرى المقترحة في الطعن على قرار المجلس 206
وسیترتب على  المتخذ من قبل طرف متضرر أو المجتمع ككل.

مع صالحیة  IRPذلك إحالة األمر إلى لجنة مراجعة مستقلة 
التزاًما أو إنفاًقا خارج  ICANNإصدار قرار ملزم. وإذا تولت 

 عكس ھذا القرار. IRPیة السنویة، یمكن أن تتیح آلیة عملیة المیزان
الداخلیة لمنع  ICANNیتمثل المقترح اآلخر في تعدیل لوائح  207

وقیمھا  ICANNالمنظمة من توسعة نطاقھا لما یزید عن مھمة 
 الجوھریة والتزاماتھا بعد التعدیل.

تعدیل/ استبعاد أحكام اللوائح  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  208
ة ھذه، یتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكین الداخلی

المجتمع من االعتراض على التغییر المقترح على اللوائح 
وبالنسبة للوائح الداخلیة األساسیة، یجب على المجتمع  الداخلیة.

 اعتماد التغییرات المقترحة من جانب مجلس اإلدارة.

 النتائج:
 اإلجراءات الحالیة غیر مناسبة. 209

 
 تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة. 210

 

ل الحكومات باللجنة االستشاریة الحكومیة إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك للتحول من قرارات  :18اختبار اإلجھاد رقم  211 تُعدِّ
: إجبار مجلس اإلدارة على 11: التوصیة رقم 11(راجع الملحق  ICANNاإلجماع إلى التصویت باألغلبیة للنصیحة إلى مجلس 

 الرد على نصیحة اللجنة االستشاریة)

نصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة وترد علیھا، حتى إذا  ICANNبموجب اللوائح الداخلیة القائمة، یجب أن تنظر  النتیجة (النتائج): 212
 وافق أغلبیة الحكومات على مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.لم تكن النصیحة مدعومة باإلجماع. ویمكن أن ت

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

) أن 11الداخلیة الحالیة (المادة  ICANNتشترط لوائح  213
العثور على حل یرضي جمیع األطراف  ICANNتحاول 

 بالنسبة لمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
كما تعتمد اللجنة االستشاریة الحكومیة في الوقت الراھن  214

: "یُفھم اإلجماع 47نصیحة رسمیة وفًقا للمبدأ التشغیلي رقم 

 ICANNمن بین التدابیر المقترحة إجراء تعدیل على لوائح 
 "ي") لتطلب محاولة العثور1الفقرة ، 2، البند 11الداخلیة (المادة 

مدعومة  GACعلى حل مقبول فقط عندما تكون مشورة 
باإلجماع، ُیفھم اإلجماع على أنھ یعني توافق على ممارسة 

 اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غیاب أي اعتراض رسمي.
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على أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق 
 العام مع غیاب أي اعتراض رسمي." 

یجوز أن تقوم اللجنة االستشاریة الحكومیة في أي وقت  215
 راءاتھا بدالً قاعدة اإلجماع الحالیة. بتغییر إج

وحینھا سینطبق شرط إیجاد حل مقبول لدى األطراف في  216
اللوائح الداخلیة الحالیة، ولیس فقط بخصوص مشورة توافق 

 آراء اللجنة االستشاریة الحكومیة.
 

یُقر إجراء المساءلة المقترحة أن قرار عدم اتباع مشورة توافق 
  .ICANNمجلس  2/3تطلب أغلبیة باإلجماع ی

في أي  ICANNمشورة إلى  GACكذلك، یمكن أن تقدم 
 وقت، سواء بإجماع تام أو بدونھ.

انطالًقا من االعتراف بالمبدأ العام أن اللجنة االستشاریة یجب  217
أن تكون حكًما ذاتًیا لتحسین إجراءات التشغیل الخاصة بھا، 

كیفیة إثارة االعتراضات وكیفیة أخذھا  GACیمكن أن تحدد 
 في االعتبار

 

في االلتزام باللوائح، و/أو رفض قبول القرار الخاصة بآلیة التصحیح الذي تقره  ICANNفشل مجلس إدارة  :22اختبار اإلجھاد رقم  218
  الالئحة الداخلیة.

 .ICANNیفقد المجتمع الثقة في ھیاكل أصحاب المصلحة المتعددة لتخضع إلى  النتیجة (النتائج): 219

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسیطر  220
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستتجاھل

ولكن نتیجة لنقل اإلشراف  .IRPاللوائح الداخلیة أو قرار من 
بعد ذلك اتباع لوائحھا  ICANN، لن یتعین على IANAعلى 

 .NTIAمع  IANAالداخلیة من أجل االحتفاظ بعقد 
كما یمكن لألطراف المتضررة طلب إعادة النظر في قرارات  221

المجلس، ولكن ذلك مقید حالًیا بأسئلة حول أي عملیة یجب 
 اتباعھا.

، ولكن قرارات IRPف المتضررة كما یمكن أن تقدم األطرا 222
 .ICANNالمجلس غیر ملزمة على 

لدى المحامي العام في كالیفورنیا اختصاص قضائي على  223
الكیانات غیر الھادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح 

ویمكن للمدعي العام في كالیفورنیا  الداخلیة وعقد التأسیس.
استخدام أو إساءة التدخل متى كان ھناك ادعاء بوجود إساءة 

 إنفاق لألصول الخیریة األساسیة.

یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تغییر معیار طلبات إعادة  224
 النظر، حتى یمكن أیًضا الطعن على الموضوعات الجوھریة.

یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في تمكین المجتمع من  225
عة على نظر توصیة ناتجة عن مراج ICANNإجبار مجلس 

تأكید االلتزامات مثل؛ مراجعة المساءلة والشفافیة. یمكن الطعن 
ضد ھذه التوصیات من خالل  ICANNعلى أي قرار لمجلس 

 .IRPإعادة نظر و/أو 
یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكین المجتمع من الطعن  226

 IRPعلى قرار المجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 
في  ICANNوإذا فشلت  قرار ملزم.مع صالحیة إصدار 

االمتثال للوائحھا الداخلیة أو سیاساتھا، فإن ھیئة المراجعة 
 المقترحة سوف تتیح تعدیل ھذا القرار. IRPالمستقلة 

 IRPتجاھل قرارات  ICANNأما إذا كان من المقرر لمجلس  227
الملزمة، فیمكن للمجتمع الُممكَّن السعي لإلنفاذ في أي من 

 تحترم نتائج التحكیم الدولي. المحاكم التي
وھناك إجراء آخر مقترح یتیح للمجتمع إمكانیة إقالة مجلس  228

 بالكامل. ICANNإدارة 

 النتائج:
 اإلجراءات الحالیة غیر مناسبة. 229

 

 
تكون اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة ألن المجتمع لدیھ سلطة  230

 إسقاط المجلس.
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أو عقود السجل في فرض متطلبات على الجھات الخارجیة، خارج نطاق مھمة  RAAاتفاقیة  ICANNتستخدم  :23اختبار اإلجھاد رقم  231
ICANN (.مثالً التزامات أمناء السجل) . 

 ، موارد فعالة. ICANNلیس لدى الجھات الخارجیة المعنیة، غیر المتعاقدة مع  232
 .ICANNدرتھم على الطعن على قرار یجوز لألطراف المتعاقدة، غیر المتأثرة بالمتطلبات، اختیار عدم استخدام ق 233
 تحدث ھذه المشكلة في وضع السیاسات وتطبیقھا وتنفیذ االمتثال. 234

 كسلطة نافذة في سوق واحد (أسماء النطاقات) إلى األسواق المجاورة. ICANNیمكن النظر إلى  النتیجة (النتائج): 235

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

السیاسات، یجوز مشاركة الجھات الخارجیة  خالل وضع 236
 وتقدیمھا تعلیقات.

یجوز أن تقدم األطراف الخارجیة المعنیة تعلیقات على  237
 التغییرات المقترحة على السجل وعقود أمناء السجل.

ال یكون لدى األطراف الخارجیة المعنیة (مثل أمناء السجل  238
ا فیم ICANNوالمستخدمین) موقف یسمح لھم بالطعن على 

 یتعلق بسیاساتھا المعتمدة.
ال یكون لدى األطراف الخارجیة المعنیة (مثل المسجلین  239

أو  ICANNوالمستخدمین) موقف یسمح لھم بالطعن على إدارة 
 مجلس إدارتھا فیما یتعلق بكیفیة تنفیذ سیاساتھا المعتمدة.

الختصاصھا القانوني، یمكن أن یعمل  ICANNفي حالة تغییر  240
 .ICANNدرة الجھات الخارجیة على مقاضاة ذلك على تقلیل ق

تتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكین أي طرف متضرر  241
(مثل أمناء السجل والمستخدمین) من الطعن على قرار المجلس 

مع صالحیة إصدار  IRPأو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 
ات قرار ملزم، استناًدا إلى معیار للمراجعة في المھمة وااللتزام

 والقیم الجوھریة بعد التعدیل، أو في السیاسات المقررة.
یتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكین المجتمع من  242

الطعن على قرار المجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 
IRP  .مع صالحیة إصدار قرار ملزم 

إلى معیار المراجعة في بیان المھام بعد  IRPسیستند قرار  243
أیة صالحیة  ICANNالتعدیل بما في ذلك النص، "ال یكون لـ 

في التصرف خالفًا لما یتفق مع مقتضیات مھمتھا وبما یتناسب 
 بشكل معقول من تحقیق تلك المھمة".

 النتائج:
 اإلجراءات الحالیة غیر مناسبة. 244

 
 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 245

 
 

ما یفضلھ ویقوم بإنشاء عملیات تعمل  ICANNأثناء تنفیذ سیاسة معتمدة بصورة مناسبة، یستبدل فریق عمل  :26اختبار اإلجھاد رقم  246
وسواء كان فریق العمل یقوم بذلك عن عمد أو بصورة غیر متعمدة، فإن النتیجة  بصورة فعالة على تغییر السیاسة الموضوعة أو رفضھا.

 الحالتین.كما ھي في كلتا 

وفًقا لعملیات  ICANNالنتیجة (النتائج): یعمل استحواذ فریق العمل على تطبیق السیاسات على إضعاف الشرعیة الممنوحة لمنظمة  247
 وضع السیاسات المستندة إلى المجتمع. 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

تتیح آلیة مراجعة إعادة النظر الطعن على مجلس اإلدارة فیما  248
 ICANNیتعلق بأفعال فریق العمل التي تتعارض مع سیاسات 

الموضوعة. وعلى الرغم من ذلك، تنظر إعادة النظر في العملیة 
 ولكن لیس في مضمون القرار.

ویتیح أحد اإلجراءات المقترحة للمجتمع الُممكَّن إمكانیة رفض  250
أي قرار لمجلس اإلدارة من خالل إعادة النظر أو اإلحالة إلى 

 مع صالحیة إصدار قرار ملزم. IRPھیئة مراجعة مستقلة 
الداخلیة  ICANNوسوف ینظر معیار المراجعة في لوائح 

بما في ذلك القیم الجوھریة التي تستدعي سیاسات "یتم المنقحة، 
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من خالل مجتمع  ICANNیمكن الطعن على أي قرار لمجلس  249
at-large یس لدیھ موقف یسمح باستخدام الذي لIRP. 

وضعھا من خالل عملیة متكاملة ومستندة لإلجماع من جانب 
 أصحاب المصلحة المتعددین"

 النتائج:
 اإلجراءات الحالیة غیر مناسبة. 251

 

  
 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 252

 
 

 المصالح الخارجیین: انعدام المساءلة ألصحاب 5فئة اختبار التحمل رقم 

 إنھاء تأكید االلتزامات. NTIAأو  ICANNتختار  :14اختبار اإلجھاد رقم  253

بعد اآلن ملتزمة بتأكید التزاماتھا، بما في ذلك مراجعات سلوك المجتمع وتوصیات فریق مراجعة  ICANNالنتیجة (النتائج): لن تبقى  254
 التنفیذ المطلوبة.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

أو  ICANNویمكن إنھاء تأكید االلتزامات من قبل أي من  255
NTIA  یوم. 120من خالل إخطار مدتھ 

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسیطر  256
ICANN .تشعر بضغط للحفاظ على تأكید االلتزامات 

، لن یكون لدى IANAولكن كنتیجة النتقال اإلشراف على  257
ICANN  بعد ذلك عقدIANA  كضغط خارجي منNTIA 

 للحفاظ على تأكید االلتزامات الخاصة بھا.

تتمثل أحد اآللیات المقترحة في توفیر إمكانیة للمجتمع الُممكَّن  258
بالطعن على قرارات المجلس من خالل اإلحالة إلى لجنة 

مع صالحیة إصدار قرار ملزم. وإذا  IRPمراجعة مستقلة 
تأكید االلتزامات، فیمكن أن تتیح آلیة  بإلغاء ICANNقامت 
IRP .إلغاء ھذا القرار 

یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في استیراد أحكام تأكید  259
الداخلیة، واالستغناء من خالل  ICANNااللتزامات إلى لوائح 

سیتم تعدیل اللوائح  .NTIAتأكید التزامات ثنائي األطراف مع 
باإلضافة  8و 7و 4و 3لتزامات رقم الداخلیة لتتضمن تأكید اال

 . 9مراجعات دوریة مطلوبة في الفقرة  4إلى 
تعدیل تأكید االلتزامات  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  260

والمراجعات التي تمت إضافتھا إلى اللوائح الداخلیة، یتمثل أحد 
اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكین المجتمع من االعتراض 

 رح في اللوائح الداخلیة.على التغییر المقت
في حال تم تخصیص بعض االلتزامات الواردة في تأكید  261

االلتزامات على اعتبار أنھا لوائح داخلیة أساسیة، تتطلب 
 التغییرات الحصول على موافقة المجتمع الممكَّن.

مالحظة: ال یمكن أن یترتب على اإلجراءات المقترحة منع  262
NTIA .من إلغاء تأكید االلتزامات 

 النتائج:
لعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غیر مناسبة بعد إنھاء  263

IANA. 

 
 تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة. 264
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بإنھاء تواجدھا القانوني في دولة یسعى فیھا مستخدمو اإلنترنت أو أمناء سجل النطاق إلى وسائل  ICANNتقوم  :15اختبار اإلجھاد رقم  265
 في تطبیق العقد أو اإلجراءات األخرى. ICANNتصحیح قانونیة لفشل 

 .ICANNیمكن منع األطراف المعنیة من السعي لتصحیح قانوني لإلجراءات أو اإلغفال من جانب  النتیجة (النتائج): 266

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسیطر  267
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستنتقل لتجنب

 االختصاص القانوني.
في  ICANNمن تأكید االلتزامات أن یبقى مقر  8تتطلب الفقرة  268

الوالیات المتحدة ولكن یمكن إنھاء تأكید االلتزامات من قبل 
ICANN .في أي وقت 

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسیطر  269
ICANN اظ على تأكید االلتزامات.تشعر بضغط للحف 

الداخلیة تنص على أن  ICANNالمادة الثامنة عشرة من لوائح  270
ICANN .لكن مجلس  "تلتزم" بالحفاظ على وجود أمریكي

وحده یمكنھ تغییر الالئحة الداخلیة، ولیس  ICANNإدارة 
 للمجتمع أي صالحیة ملزمة برفض التغییرات.

لداخلیة تنص على أن ا ICANNالمادة الثامنة عشرة من لوائح  271
ICANN .تلتزم" بالحفاظ على وجود أمریكي" 

تعدیل أحكام اللوائح الداخلیة  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  272
ھذه، یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكین المجتمع من 

 رفض التغییر المقترح في اللوائح الداخلیة.
حة أساسیة، إذا كانت المادة الثامنة عشرة قد تم تخصیصھا كالئ 273

سوف تتطلب التغییرات علیھا الحصول على الموافقة باإلجماع 
 من المجتمع الُممكَّن.

  
  

 النتائج:
لعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غیر مناسبة بمجرد إنھاء  274

IANA. 

  
تحسن اإلجراءات المقترحة وفًقا لإلجراءات القائمة وقد تكون  275

 كافیة.

 
 

بتفویض االلتزامات أو التعاقد من الباطن أو التخلي عن االلتزامات لصالح الغیر بموجب اتفاقیة  ICANNتقوم  :25اختبار اإلجھاد رقم  276
 مع منظمة أخرى أو السماح للمنظمة األخرى بشرائھا.  ICANNوسوف یتضمن ذلك أیًضا دمج منظمة  مستقبلیة. IANAمشغل وظائف 

التي كانت تخضع للقوانین الوطنیة التي تتداخل مع قدرتھا على  IANAیمكن أن یتولى الغیر مسئولیة ملء وظائف  النتیجة (النتائج): 277
 . ICANNتنفیذ وظائف 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

لمنظمة  2.1) في البند ج.رابطالحالي ( IANAال یسمح عقد  278
ICANN  بالمقاولة من الباطن أو التعھید فیما یتعلق بمسئولیاتھا

نحو الغیر بدون موافقة اإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت 
  .NTIAمات والمعلو

طالما تحمل  ICANNسیطرتھا على قرار  NTIAوستمارس  279
، لكن لن تكون لھا القدرة على القیام بذلك بعد قیامھا IANAعقد 

 . IANAبالتخلي عن عقد 
 مبادئ لیكون االنتقال متعلًقا بعد حدوث االنتقال. NTIAولن تطلب  280

اإلشراف بصیاغة الئحة -"توصي مجموعة عمل المجتمعات 281
لتعریف معنى عملیة الفصل التي یمكن البدء فیھا عبر  أساسیة

ولیس ھناك أي إذن في مقترح  إذا لزم ذلك". IFRمراجعة 
 ICANNاإلشراف یسمح لـ -مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

إلى  IANAبالتعاقد من الباطن أو إسناد مھامھا ومسئولیاتھا في 
یة فصل، وفي حالة البدء في عمل .PTIجھة أخرى ولیس إلى 

جدید فقط من خالل  IANAیمكن اختیار مشغل وظائف 
 مشاركة المجتمع المعزز.
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 ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  282
تمكین المجتمع من الطعن على قرار المجلس أو اإلحالة إلى 

مع صالحیة إصدار قرار ملزم. IRPلجنة مراجعة مستقلة 
اع وااللتزام بالمتطلبات في اتب ICANNوفي حال فشل  

الواردة في الالئحة الداخلیة في حمل المجتمع على تعریف 
 إمكانیة رفض ذلك القرار. IRPالمصلحة العامة، تتیح آلیة 

الداخلیة  ICANNوسوف ینظر معیار المراجعة في لوائح 
المنقحة، بما في ذلك القیم الجوھریة التي تستدعي سیاسات "یتم 

یة متكاملة ومستندة لإلجماع من جانب وضعھا من خالل عمل
 أصحاب المصلحة المتعددین"

مالحظة: لن یغطي ذلك إعادة التعیین لدور جھة صیانة المنطقة  283
 في عملیة موازیة.  NTIAالجذر، الذي تتناولھ 

 النتائج:
عن  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غیر مناسبة بعد تنازل  284

 .IANAعقد 
 

 
تكون اإلجراءات المقترحة كافیة للسماح للمجتمع بالطعن على  285

 في ھذا السیناریو. ICANNقرارات 

 
 

، تم اقتراح اختبارات إجھاد جدیدة في قائمة ICANNوبعد نشر المسودة األولى لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  286
وفیما یلي اختبارات اإلجھاد التي أضیفت  وفي التعلیقات العامة الواردة. ICANNمناقشة مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 .ICANNللنشر في المسودة الثانیة لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 

یات والسماح لھا بتقدیم وقد تم اقتراح اختبارات اإلجھاد من خالل سیناریو قد یوفر صالحیة مطلقة للمحاكم األمریكیة المستندة إلى الوال 287
 ) من أجل ھذا السیناریو.28و 27. تم تصمیم اختباري اإلجھاد (ICANNقرارات لم یسبق لھا نظیر حول تفسیر مھمة 

 

في محاكم  ICANNیرفض مجلس اإلدارة اتباع توصیة المجتمع، بما یؤدي إلى قیام "عضو" بمقاضاة  :27اختبار اإلجھاد رقم  288
 كالیفورنیا.

یقرر  ICANN(فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة) بسیاسة جدیدة للتنفیذ، ولكن مجلس إدارة  ATRTالمثال، یوصي فریق  على سبیل 289
 رفض التوصیة.

توفیر صالحیة مطلقة للمحاكم األمریكیة المستندة إلى الوالیات، بما یسمح لھا تقدیم قرارات لم یسبق لھا نظیر حول  النتیجة (النتائج): 290
 .ICANNتفسیر مھمة 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

بالحول إلى نموذج  ICANNویفترض ھذا السیناریو أن تقوم  291
یستحوذ فیھا األعضاء على حقوق نظامیة في الحصول على 

  اإلعفاء في المحاكم العاملة في كالیفورنیا.
وال یتوفر وصول األعضاء إلى إعفاء المحاكم بموجب الھیكل  292

 .ICANNالحالي لـ 

وال یوفر مقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  293
ICANN  االستشاریة أو منظمات الدعم ألي من اللجان

على قبول وتنفیذ  ICANNالصالحیة على إجبار مجلس إدارة 
. وھذا األمر ATRTتوصیة فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة 

االستشھاد بالتكلفة  ICANNمقصود، حین یمكن لمجلس إدارة 
أو الجدوى في تحدید عدم تنفیذ أي جزء من توصیة فریق 

 المراجعة.
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، یمكن ATRTتنفیذ توصیة  ICANNمجلس إدارة وإذا رفض  294
ویمكن  .IRPللمجتمع الُممكَّن رفض قرار مجلس اإلدارة مع 

محكمین دولیین  3مكونة من  IRPألي ھیئة مراجعة مستقلة 
ال تتعارض مع  ATRT(ولیس محكمة) اتخاذ قرار بأن توصیة 

 ".ICANN"القیود األساسیة على النطاق المسموح بھ إلجراءات 
قرار مجلس اإلدارة برفض توصیة فریق  IRPیلغي قرار 

ATRT ویمكن ألي محكم تقر بنتائج التحكیم إنفاذ قرار ھیئة .
 .IRPالمراجعة المستقلة 

رفض قرار ھیئة المراجعة  ICANNوإذا واصل مجلس إدارة  295
وأمرت المحكمة بإنفاذه، یتوفر أمام المجتمع  IRPالمستقلة 
 إضافیین: 2خیارین 

 للمجتمع الُممكَّن التصویت على إقالة مجلس اإلدارة.  ویمكن 296
ویمكن للمجتمع الُممكَّن التصویت على رفض المیزانیة التالیة أو  297

خطة التشغیل التالیة إذا لم تحتوي على توصیة فریق مراجعة 
 .ATRTالمسؤولیة والشفافیة 

 النتائج:
 .ICANNال تنطبق على تدابیر المساءلة الحالیة لدى  298

 
، ومن ICANNولن تقوم محاكم كالیفورنیا بتفسیر بیان مھمة  299

ثم تكون التدابیر المقترحة مناسبة للحد من مخاطر ھذا 
 السیناریو.

 
 

، بما یؤدي إلى قیام IRPیتبع مجلس اإلدارة توصیة المجتمع، لكن یرفضھا قرار من ھیئة المراجعة المستقلة  :28اختبار اإلجھاد رقم  300
 في محاكم كالیفورنیا. ICANN"عضو" بمقاضاة 

قبول  ICANNیقرر مجلس إدارة  (فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة) بسیاسة جدیدة للتنفیذ. ATRTعلى سبیل المثال، یوصي فریق  301
 في الالئحة الداخلیة المعدلة ICANNالتوصیة، معتقًدا أنھا ال تتعارض مع بیان المھام المحدودة لـ 

توفیر صالحیة مطلقة للمحاكم األمریكیة المستندة إلى الوالیات، بما یسمح لھا تقدیم قرارات لم یسبق لھا نظیر حول  النتیجة (النتائج): 302
 .ICANNتفسیر مھمة 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

بالحول إلى نموذج  ICANNویفترض ھذا السیناریو أن تقوم  303
یستحوذ فیھا األعضاء على حقوق نظامیة في الحصول على 

  اإلعفاء في المحاكم العاملة في كالیفورنیا.
وال یتوفر وصول األعضاء إلى إعفاء المحاكم بموجب الھیكل  304

 .ICANNالحالي لـ 

ویمكن للطرف المتضرر أو المجتمع الُممكَّن رفض قرار مجلس  305
 IRP. ویمكن ألي ھیئة مراجعة مستقلة IRPاإلدارة مع 

ال تتعارض مع  ATRT(ولیس محكمة) اتخاذ قرار بأن توصیة 
 ".ICANN"القیود األساسیة على النطاق المسموح بھ إلجراءات 

بموجب ذلك رفض قرار مجلس اإلدارة  IRPویمكن لھیئة 
 .ATRTبقبول وتنفیذ توصیة فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة 

تجاھل مجلس اإلدارة الحكم الصادر من ھیئة المراجعة وإذا ما  306
وواصل تنفیذ قراره السابقة، یمكن لألطراف في  IRPالمستقلة 

وسوف  .IRPمطالبة المحكمة بإنفاذ قرار ھیئة  IRPھیئة 
في  ملزمة ونافذة IRPتكون قرارات ھیئة المراجعة المستقلة 

 تقبل نتائج التحكیم الدولي. أي محكمة
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رفض قرار ھیئة المراجعة  ICANNمجلس إدارة  وإذا واصل 307
وأمرت المحكمة بإنفاذه، یتوفر أمام المجتمع  IRPالمستقلة 
 إضافیین: 2خیارین 

 ویمكن للمجتمع الُممكَّن التصویت على إقالة مجلس اإلدارة.  308
ویمكن للمجتمع الُممكَّن التصویت على رفض المیزانیة التالیة أو  309

لم تحتوي على توصیة فریق مراجعة خطة التشغیل التالیة إذا 
 .ATRTالمسؤولیة والشفافیة 

 النتائج:
 .ICANNال تنطبق على تدابیر المساءلة الحالیة لدى  310

 

 
ألن ICANNولن تقوم محاكم كالیفورنیا بتفسیر بیان مھمة  311

دعوى المجتمع الُممكَّن سوف تكون خاضعة لقرار ملزم من 
IRP مناسبة.، ومن ثم تكون التدابیر المقترحة 

 
 

طلب المشاركون في التعلیقات العامة إجراء اختبارین إضافیین من اختبارات اإلجھاد فیما یخص إنفاذ أحكام العقود التي تتجاوز المھمة  312
 . ICANNالمحدودة لـ 

 
 

الجدیدة بقوة من أجل  gTLDبإنفاذ أحكام عقد أمین سجل نطاقات  ICANN) تقوم 23(تماًما مثل االختبار رقم  :29اختبار اإلجھاد رقم  313
  التحري والرد على تقاریر إساءة االستخدام، بما یؤدي إلى حاالت إنھاء بعض من تسجیالت األسماء.

 الجدیدة عند التجدید. gTLDالقدیمة عقد نطاقات  gTLDعلى أن یعتمد مشغلو نطاقات  ICANNكما تصر  314

لشروط عقد السجل وأمین السجل من خالل حكم من ھیئة مراجعة مستقلة تستشھد بالمھمة  ICANNقد یُحظر إنفاذ  النتیجة (النتائج): 315
 والقیمة الجوھریة المعدلة.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

البدء في عملیة لوضع السیاسات من أجل  GNSOویمكن لـ  316
وسوف تسري سیاسة  تحدید االلتزامات الخاصة بأمین السجل.

إجماع جدیدة على جمیع عقود السجالت وعلى اتفاقیة اعتماد 
 .RAAأمین السجل 

یجوز للمسجلین المتضررین تقدیم التعلیقات على التجدیدات  317
 .gTLDالمقترحات على عقد نطاقات 

یمكن للمسجلین المتضررین رفض قرارات اإلنھاء الصادرة من  318
ICANN  مع توصیة أوIRP یمكنھم االستشھاد ، ولكن ال

الحالیة یتعلق فقط بما  IRPبالمھمة والقیم األساسیة نظًرا ألن 
 قد اتبعت العملیة أم ال. ICANNإذا كانت 

 

البدء في عملیة لوضع السیاسات من أجل  GNSOویمكن لـ  319
وسوف تسري سیاسة  تحدید االلتزامات الخاصة بأمین السجل.

لى اتفاقیة اعتماد إجماع جدیدة على جمیع عقود السجالت وع
 .RAAأمین السجل 

المقترحة لألطراف  IRPتتیح ھیئة المراجعة المستقلة  320
بما  ICANNالمتضررة رفض إجراءات اإلنفاذ من جانب 

التأكید على أن  IRPیؤدي إلى قرار ملزم. ویمكن لرفض 
لم تكن نتیجة سیاسة  RAAأحكام اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

لف بیان المھام وااللتزامات والقیم اإلجماع و/أو أنھا تخا
 الجوھریة في الالئحة الداخلیة المعّدلة.

 ICANNالجدید في لوائح  IRPوسوف ینظر معیار مراجعة  321
الداخلیة المنقحة، بما في ذلك القیم الجوھریة التي تستدعي 

سیاسات "یتم وضعھا من خالل عملیة متكاملة ومستندة لإلجماع 
 المتعددین".من جانب أصحاب المصلحة 
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 النتائج:
 .ICANNلن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة لرفض قرار إنفاذ  322

 
التدابیر المقترحة یمكن أن تكون مناسبة من أجل رفض  323

، لكن من غیر المحتمل أن ICANNإجراءات اإلنفاذ من جانب 
تتمكن ھیئات المراجعة المستقلة من حجب إنفاذ شروط التعاقد 

 اإلجماع باإلضافة إلى سیاسات

 
 

بإنھاء أمناء السجالت بسبب الردود غیر الكافیة على تقاریر إساءة  ICANN) تقوم 29و 23(مثل االختبار رقم  :30اختبار اإلجھاد رقم  324
 استخدام حقوق النشر والتوزیع بالنسبة للنطاقات المسجلة.

لشروط عقد السجل وأمین السجل من خالل حكم من ھیئة مراجعة مستقلة تستشھد بالمھمة  ICANNقد یُحظر إنفاذ  النتیجة (النتائج): 325
 والقیمة الجوھریة المعدلة.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

البدء في عملیة لوضع السیاسات من أجل  GNSOویمكن لـ  326
وسوف تسري سیاسة  تحدید االلتزامات الخاصة بأمین السجل.

إجماع جدیدة على جمیع عقود السجالت وعلى اتفاقیة اعتماد 
 .RAAأمین السجل 

یمكن ألمناء السجالت المتضررین رفض قرارات اإلنھاء  327
، ولكن ال یمكنھم IRPمع توصیة أو  ICANNالصادرة من 

الحالیة یتعلق  IRPاالستشھاد بالمھمة والقیم األساسیة نظًرا ألن 
 قد اتبعت العملیة أم ال. ICANNا كانت فقط بما إذ

وال یكون لألطراف المتضررة والمستخدمین أي صالحیة  328
 .ICANNفي رفض قرار  IRPباستخدام ھیئة المراجعة المستقلة 

  

البدء في عملیة لوضع السیاسات من أجل  GNSOویمكن لـ  329
وسوف تسري سیاسة  تحدید االلتزامات الخاصة بأمین السجل.

على جمیع عقود السجالت وعلى اتفاقیة اعتماد  إجماع جدیدة
 .RAAأمین السجل 

المقترحة لألطراف  IRPتتیح ھیئة المراجعة المستقلة  330
بما  ICANNالمتضررة رفض إجراءات اإلنفاذ من جانب 

التأكید على أن  IRPیؤدي إلى قرار ملزم. ویمكن لرفض 
اسة لم تكن نتیجة سی RAAأحكام اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

اإلجماع و/أو أنھا تخالف المھمة وااللتزامات والقیم الجوھریة 
 في الالئحة الداخلیة المعّدلة.

الداخلیة  ICANNفي لوائح  IRPوسوف ینظر معیار مراجعة  331
المنقحة، بما في ذلك القیم الجوھریة التي تستدعي سیاسات "یتم 

وضعھا من خالل عملیة متكاملة ومستندة لإلجماع من جانب 
 صحاب المصلحة المتعددین".أ

 النتائج:
 ICANNقد تكون اإلجراءات القائمة مناسبة لرفض قرار إنفاذ  332

 من قبل أمین السجالت ولیس المسجل.

 
التدابیر المقترحة یمكن أن تكون مناسبة من أجل رفض  333

، لكن من غیر المحتمل أن ICANNإجراءات اإلنفاذ من جانب 
من حجب إنفاذ شروط التعاقد تتمكن ھیئات المراجعة المستقلة 
 باإلضافة إلى سیاسات اإلجماع

 
 

طلب العدید من األفراد تقییًما لسیناریو اختبار اإلجھاد حیث فشل الشخص المعّین بمعرفة لجنة استشاریة/منظمة دعم في اتباع تعلیمات  334
اللجنة االستشاریة/منظمة الدعم عند إیصال قرارات اللجنة االستشاریة/منظمة الدعم ألي من صالحیات المجتمع المقترحة بمعرفة 

 .ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة  مجموعة العمل عبر
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التصویت "الجانح"، حیث تصوت لجنة استشاریة/منظمة دعم على أن صالحیة من صالحیات المجتمع لم  :31اختبار اإلجھاد رقم  335
 تمارس بما یتفق مع المركز الصریح للجنة االستشاریة/منظمة الدعم.

یمكن رفض القرارات الخاصة بممارسة صالحیة المجتمع باعتبارھا غیر صالحة، ویمكن االستقصاء عن نزاھة  النتیجة (النتائج): 336
 القرارات بشكل أوسع.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

ال تتوفر صالحیات مجتمع اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم  337
 الداخلیة. ICANNغیر متاحة بموجب لوائح 

یجوز للجنة استشاریة/منظمة دعم وضع عملیات داخلیة من أجل  338
ضمان أن أي تصویت یتم إیصالھ یتوافق مع تعلیمات إصدار 

 القرارات الخاصة باللجنة االستشاریة/منظمة الدعم.
وإذا صوت المعبر عن تصویت اللجنة االستشاریة/منظمة الدعم  339

ریة/منظمة الدعم الخاصة ضد التعلیمات الخاصة باللجنة االستشا
بك، فیمكن أن تنص قواعد اتخاذ القرار للمجتمع الُممكَّن على 

 اإلجراءات الخاصة بتفنید الصوت:
وإذا كان أي مسئول في لجنة استشاریة/منظمة دعم منتخب على  340

علم ودرایة بأن الشخص المعّین إلیصال صوت اللجنة 
جنة االستشاریة/منظمة الدعم ال یتبع إرشادات الل

االستشاریة/منظمة الدعم، فیجوز لمسئول اللجنة 
االستشاریة/منظمة الدعم اإلعالن عن ھذه المشكلة إلى فریق 

وإلى جمیع مجتمعات اللجان  ICANNعمل 
  االستشاریة/منظمات الدعم.

وبعد اإلشعار، سوف یتم تنحیة نتائج تصویت المجتمع جانًبا،  341
االستشاریة/منظمة بانتظار تصحیح المشكلة بمعرفة اللجنة 

وقد یشتمل التصحیح على تقدیم مزید من التعلیمات  الدعم.
الواضحة إلى القائمة بإیصال التصویت، أو استبدال الشخص في 

  ذلك الدور.
وبعد تصحیح المشكلة، سوف تـُجرى دورة أخرى من اتخاذ  342

 القرارات.

 النتائج:
 .ICANNال تنطبق على تدابیر المساءلة الحالیة لدى  343

  
سوف تكون اإلجراءات المقترحة مناسبة لتجنب مشاكل  344

 "التصویت الجانح".

 
 

 ):رابط( 2015یونیو  16الري ستریكلنغ الصادر في  NTIAھناك أربعة بنود مقترحة في اختبار اإلجھاد في بیان سكرتیر  345
346 NTIA - 1:  اختبار حفظ نموذج أصحاب المصلحة المتعددین إذا اختارت اللجان االستشاریة/منظمات الدعم الفردیة فيICANN  عدم

 یات اإلنفاذ الخاصة بالمجتمع.الحصول على التصویت في آل
347 NTIA - 2: .تناول المخاطر المحتملة لالستحواذ الداخلي ST  تتناوالن بشكل جزئي االستحواذ من جانب أطراف  13و 12رقم

 خارجیة، ولیس لعملیات االستحواذ بمعرفة األطراف الداخلیة في أي لجنة استشاریة/منظمة دعم.
348 NTIA - 3: .العوائق أمام التحاق مشاركین جدد 
349 NTIA - 4:  النتائج غیر المرغوبة لمجموعات "التشغیل" التي كانت حتى الیوم ذات طبیعة استشاریة (على سبیل المثالGAC( 

 ھذه موضح فیما یلي. NTIAوكل من اختبارات إجھاد 
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ة/منظمات الدعم عدم ممارسة صالحیات المجتمع (رفض ) اختارت العدید من اللجان االستشاریNTIA-1( :32اختبار اإلجھاد رقم  350
المیزانیة، رفض الخطة، رفض التغییرات على الالئحة الداخلیة، اعتماد التغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة، إقالة أعضاء مجلس 

 اإلدارة)

محل تساؤل إذا لم یشارك أصحاب المصلحة المتعددین  ICANNسوف یكون نموذج أصحاب المصلحة المتعددین لـ  النتیجة (النتائج): 351
 في صالحیات المجتمع.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

ال تتوفر صالحیات مجتمع اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم  352
 الداخلیة. ICANNغیر متاحة بموجب لوائح 

تقترح وفي الجوھر الحقیقي لنموذج أصحاب المصلحة،  353
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة دعوة جمیع اللجان 

  االستشاریة/منظمات الدعم إلى ممارسة صالحیات المجتمع.
أنھما ال تنویان المشاركة  RSSACو SSACصرح كل من  354

وھذا ال یزیل ھذه اللجان  في القرارات الخاصة بسلطة المجتمع.
حة الخاصة بأصحاب المصل ICANNاالستشاریة من عملیة 

المتعددین. وسوف تواصل اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
SSAC  واللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذرRSSAC 

تقدیم النصائح إلى مجلس اإلدارة وإلى المجتمع حول المسائل 
ویمكن للجان االستشاریة/منظمات الدعم  ذات الصلة بھما.

ألمن واالستقرار األخرى طلب النصیحة من اللجنة االستشاریة ل
SSAC اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر/RSSAC  قبل

 ممارسة صالحیات المجتمع. 
واللجنة  SSACویمكن للجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  355

فیما بعد ممارسة دور  RSSACاالستشاریة لنظام خادم الجذر 
صنع القرار الخاص بالمجتمع الُممكَّن المنصوص علیھ في 

ة الداخلیة، أو طلب تعدیالت على الالئحة الداخلیة من الالئح
 أجل تمكین ذلك.

إذا شارك أقل من ثالث من منظمات الدعم واللجان االستشاریة  356
في عملیة اتخاذ القرار الخاصة بالمجتمع الُممكَّن، ال یمكن 

 التوصل إلى الحدود الدنیا لإلجماع.
357   

 النتائج:
 .ICANNال تنطبق على تدابیر المساءلة الحالیة لدى  358

 
سوف یتم االحتفاظ بنموذج أصحاب المصلحة المتعددین لـ  359

ICANN  إذا قررت العدید من اللجان االستشاریة/منظمات
 الدعم ممارسة صالحیات المجتمع الجدیدة.

 
 

استشاریة/ منظمة دعم محاولة االستحواذ على لجنة استشاریة/منظمة ) یمكن للمشاركین في أي لجنة NTIA-2( :33اختبار اإلجھاد رقم  360
 دعم، من خالل ترتیب التمثیل المفرط في مجموعة عمل، أو انتخاب مسئولین، أو صنع قرار.

في تطبیق نموذج  ICANNاالستحواذ الداخلي، سواء كان فعلًیا أو مفھوًما، سوف یستدعي مساءلة مدى مصداقیة  النتیجة (النتائج): 361
 أصحاب المصلحة المتعددین.
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 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

الداخلیة إجراء مراجعات دوریة لكل  ICANNوتتطلب لوائح  362
لجنة استشاریة/منظمة دعم، حیث یمكن التوصیة باعتماد سبل 

 الحمایة ضد االستحواذ الداخلي.
االستشاریة/منظمات الدعم بمراجعة كما یمكن أن تقوم اللجان  363

المواثیق واإلجراءات التشغیلیة الخاصة بھا إذا كانت بحاجة إلى 
وعلى الرغم من ذلك، قد یعیق  الحمایة ضد االستحواذ الداخلي.

االستحواذ اعتماد التعدیالت على مواثیق اللجان 
 االستشاریة/منظمات الدعم.

م "مستحوذة" وفي حالة إرسال لجنة استشاریة/منظمة دع 364
النصیحة/السیاسة إلى مجلس اإلدارة، فمن غیر الواضح كیف 

یمكن ألعضاء اللجان االستشاریة/منظمات الدعم التي ال تحظى 
بحقوق التصویت على رفض قرار مجلس اإلدارة باتباع 

 النصیحة/السیاسة.
 

الداخلیة إجراء مراجعات دوریة لكل  ICANNوتتطلب لوائح  365
ة دعم، حیث یمكن التوصیة باعتماد سبل لجنة استشاریة/منظم

 الحمایة ضد االستحواذ الداخلي.
كما یمكن أن تقوم اللجان االستشاریة/منظمات الدعم بمراجعة  366

المواثیق واإلجراءات التشغیلیة الخاصة بھا إذا كانت بحاجة إلى 
وعلى الرغم من ذلك، قد یعیق  الحمایة ضد االستحواذ الداخلي.

التعدیالت على مواثیق اللجان االستحواذ اعتماد 
 االستشاریة/منظمات الدعم.

وفي حالة إرسال لجنة استشاریة/منظمة دعم "مستحوذة"  367
النصیحة/السیاسة إلى مجلس اإلدارة، یمكن للجان 

االستشاریة/منظمات الدعم التي ال تحظى بحقوق التصویت على 
رفض قرار مجلس اإلدارة باتباع النصیحة/السیاسة، من خالل 

وسوف یكون معیار المراجعة  .IRPاستخدام إعادة النظر أو 
الداخلیة المنقحة، بما في ذلك مطلب بأن  ICANNھو لوائح 

السیاسات "یتم وضعھا من خالل عملیة متكاملة ومستندة 
 لإلجماع من جانب أصحاب المصلحة المتعددین".

 النتائج:
 مناسبة.من غیر المحتمل أن تكون تدابیر المساءلة الحالیة  368

 
ر  369 ربما تكون إجراءات المساءلة المقترحة كافیة شریطة أن یُفسَّ

مطلب اللوائح الداخلیة لعملیة متكاملة ومستندة لإلجماع من 
جانب أصحاب المصلحة المتعددین من قبل مجلس اإلدارة 

وھیئات المراجعة المستقلة بحیث تتضمن تقییًما للكیفیة التي تم 
 في اللجنة االستشاریة أو منظمة الدعم. التوصل بھا إلى القرارات

 
 

) أصحاب المصلحة الذین یحاولون االشتراك في اللجان االستشاریة/منظمات الدعم التابعة لـ NTIA-3( :34اختبار اإلجھاد رقم  370
ICANN .یواجھون عوائق تحول دون مشاركتھم 

في تطبیق نموذج  ICANNالعوائق أمام الدخول، سواء كان فعلًیا أو مفھوًما، سوف تستدعي مساءلة مدى مصداقیة  النتیجة (النتائج): 371
 أصحاب المصلحة المتعددین.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

الداخلیة إجراء مراجعات دوریة لكل  ICANNوتتطلب لوائح  372
لجنة استشاریة/منظمة دعم، حیث یمكن إجراء تقییم للعوائق أمام 

 الدخول ویمكن أن ینتج عن ذلك تغییرات موصى بھا.
یتطلب تأكید االلتزامات مراجعات زمنیة لكل من المساءلة  373

في  ICANNوالشفافیة بما في ذلك "(د) التقییم لمدى استمرار 
 رارات مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛"تقبل الق

المسجلین الجدد على  ICANNقد یساعد محقق الشكاوى في  374
 المشاركة في اللجان االستشاریة/منظمات الدعم.

الداخلیة إجراء مراجعات دوریة لكل  ICANNوتتطلب لوائح  375
لجنة استشاریة/منظمة دعم، حیث یمكن إجراء تقییم للعوائق أمام 

 الدخول ویمكن أن ینتج عن ذلك تغییرات موصى بھا.
یتطلب تأكید االلتزامات مراجعات دوریة لكل من المساءلة  376

في  ICANNوالشفافیة بما في ذلك "(د) التقییم لمدى استمرار 
 رارات مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛"تقبل الق

المسجلین الجدد على  ICANNقد یساعد محقق الشكاوى في  377
 المشاركة في اللجان االستشاریة/منظمات الدعم.
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تقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة قیمة جوھریة جدیدة  378
توظیف  ICANNالداخلیة، تتطلب من  ICANNفي لوائح 

یاسات منفتحة وشفافة متكاملة وبقیادة القطاع "عملیات وضع س
الخاص لسیاسة أصحاب المصلحة المتعددین تسعى للحصول 

في جمیع  ICANNعلى المشاركات من الجمھور، والتي تسعى 
وسوف یكون ھذا  األحوال والفعالیات على توفیر المنفعة لھم".

التي یمكن جلبھا  IRPھو المعیار الخاص بالمراجعة لھیئات 
عرفة أي شخص یواجھ عوائق أمام الدخول في أي لجنة بم

 استشاریة/منظمة دعم.

 النتائج:
یمكن أن تساعد مراجعات المساءلة الحالیة على التخلص  379

التدریجي من العوائق أمام الدخول، على الرغم من عدم حدوث 
 ذلك في الوقت الفعلي.

 
یمكن أن  IRPالتغییرات المقترحة على القیم الجوھریة وعلى  380

 توفر حلوالً أسرع للعوائق التي یصادفھا المسجلین الجدد.

 

 

) النتائج غیر المرغوبة لمجموعات "التشغیل" التي لم تقدم على المستوى الرسمي سوف نصیحة إلى NTIA-4( :35اختبار اإلجھاد رقم  381
 )GAC. (على سبیل المثال، ICANNمجلس إدارة 

أي لجنة استشاریة قدمت في السابق نصیحة فقط حول النطاق الضیق للمشكالت یمكن أن تؤثر على القرارات الخاصة  النتیجة (النتائج): 382
 بصالحیات المجتمع والتي تمتد ألبعد من النطاق الضیق.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

) أیة صالحیات أو حقوق تصویت ACلیس للجان االستشاریة ( 383
 الداخلیة. ICANNبموجب لوائح 

 GACاحتراًما كبیًرا لنصیحة  ICANNوبھذا القول، قدمت  384
الجدیدة، مما أدى إلى جھود كبیرة في  gTLDفي برنامج 

 gTLDالعملیات الخاصة بسجالت وأمناء سجالت نطاقات 
 الجدیدة.

  

تقترح  وفي الجوھر الحقیقي لنموذج أصحاب المصلحة، 385
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة دعوة جمیع اللجان 

االستشاریة/منظمات الدعم إلى المشاركة في القرارات الخاصة 
 بممارسة صالحیات المجتمع.

وعلیھ، یمكن للجان االستشاریة كلھا أن تتوسع وتتجاوز األدوار  386
ھ أناالستشاریة المنوطة بھا حالًیا. ولمعالجة الشواغل المتأتیة من 

 ،ICANNكسب تأثیر غیر مستحق على  GACیمكن للجنة 
بعض  CCWGاقترحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 

على التأثیر على  GACالتغییرات من أجل تقلیص قدرة 
 :ICANNعملیات 

والتغییر المقترح على اللوائح  18بحسب اختبار اإلجھاد رقم  387
 ICANNإلى إلزام  GACالداخلیة، سوف تؤدي نصیحة 

بمحاولة "التوصل إلى حل یُرضي جمیع األطراف" فقط عندما 
 نصیحة إجماع. GACتقدم 

ملزمة بالسیاسات  ICANNفي بیان الرسالة المقترح، فإن  388
"التي یتم وضعھا من خالل إحدى عملیات أصحاب المصلحة 

المتعددین یكون التدرج فیھا من األدنى لألعلى والتي یتمثّل 
شغیل المستقر واآلمن ألنظمة أسماء الغرض منھا في ضمان الت

وھمن شأن ھذا أن یمكِّن المجتمع من رفض  اإلنترنت الممیزة."
التي لم تلقى دعًما  GACبتنفیذ أيٍ من نصائح  ICANNقرار 

 من عملیة اإلجماع المتكاملة.
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إضافة أن وضع  CCWG، تقترح 5في القیمة الجوھریة رقم  389
 قطاع الخاص".السیاسات یجب أن یكون تحت "قیادة ال

 .ICANNنطاق أنشطة  CCWGوفي القیم الجوھریة، تقید  390
الجدیدة للمجتمع القدرة  IRPوتوفر ھیئة المراجعة المستقلة  391

التي  GACعلى إلغاء قرار من مجلس اإلدارة بقبول نصیحة 
 تتعارض مع المھمة والقیم الجوھریة في الالئحة الداخلیة المنقحة.

 GACااللتزامات، لن یقوم رئیس  وبالنسبة لمراجعات تأكیدات 392
 بعد ذلك باعتماد/تعیین أعضاء فریق المراجعة.

 النتائج:
وفرت تدابیر المساءلة الحالیة بالفعل للجان االستشاریة تأثیًرا  393

 .ICANNكبیًرا على عملیات 

  
وسوف تتعامل تدابیر المساءلة المقترحة مع اللجان االستشاریة  394

كأصحاب مصلحة متعددین ومتساویین في ممارسة صالحیات 
على التأثیر على  GACالمجتمع، مع التقلیل أیًضا من قدرة 

 .ICANNعملیات 

 

 

سؤاالً فیما یخص التأثیر واختبار التنفیذ الخاص بمقترحات  156یحتوي على  2015یونیو  20خطابًا في  ICANNأرسل مجلس إدارة  395
) احتوى سؤاالن على طلبات إلجراء اختبارات إجھاد على مقترح مجموعة عمل المجتمعات رابطمجموعة عمل المجتمعات المتعددة. (

 المتعددة من أجل نموذج مستند إلى العضویة:
المطالبین بالتصرف بما یحقق ما العواقب غیر المرغوبة التي قد تنشأ من تمكین (على سبیل؛ حقوق الموافقة إلخ) الكیانات/األفراد غیر  396

(والذین قد یكون لھم األعمال الخاصة بھم والمصالح المالیة أو الشخصیة)، أو األعضاء اآلخرون أو المجتمع  ICANNأفضل مصلحة لـ 
 ككل وإجراء اختبارات إجھاد لكل من ھذه العواقب؟

و ضد بعضھم البعض أو األطراف األخرى وطلب إجراء ، أICANNما ھي المخاطر المرتبطة بتمكین األعضاء من رفع القضایا ضد  397
 اختبارات اإلجھاد للوصول إلى ھذه المواقف؟ 

 :36وقد تم التعامل مع كال الموقفین في اختبار اإلجھاد رقم  398
 

 

ق أفضل مصلحة العواقب غیر المرغوبة التي تنشأ من تمكین الكیانات/األفراد غیر المطالبین بالتصرف بما یحق :36اختبار اإلجھاد رقم  399
 (والذین قد یكون لھم األعمال الخاصة بھم والمصالح المالیة أو الشخصیة)، أو األعضاء اآلخرون أو المجتمع ككل. ICANNلـ 

یمكن ألي كیان ممارسة الصالحیات النظامیة الممنوحة لألعضاء بموجب قانون كالیفورنیا، ورفع قضایا من شأنھا  النتیجة (النتائج): 400
 .ICANNاإلضرار بمصالح مجتمع 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

لیس للجان االستشاریة ومنظمات الدعم أیة صالحیات مجتمع  401
 الداخلیة. ICANNمشتركة أو حقوًقا تقریریة بموجب لوائح 

الداخلیة بأي من األعضاء وفًقا لما  ICANNوال تعترف لوائح  402
ھو منصوص علیھ في قانون شركات المنفعة العامة غیر 

 الربحیة في كالیفورنیا.
  

جتمعات المتعددة أنھ یجوز لكل لجنة وتقترح مجموعة عمل الم 403
استشاریة ومنظمة دعم المشاركة في عملیة صنع القرار بشأن 

صالحیات المجتمع المتعددة. وال یمكن ألي أفراد أو كیانات 
وتتطلب ممارسة ھذه  أخرى ممارسة ھذه الصالحیات.

الصالحیات إجماًعا یمنع أي لجنة استشاریة/منظمة دعم واحدة 
 لحھا الخاصة على مصالح المجتمع األوسع.من تفضیل مصا

تقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة جعل المجتمع الُممكَّن  404
د الوحید لـ  د الصالحیات  .ICANNالمحدِّ وال یتطلب الُمحدِّ

 القانونیة لعضو بموجب قوانین كالیفورنیا.
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ویمكن للمجتمع الُممكَّن فقط الحصول على الحالة والحقوق  405
د، ومن ثم سوف یتم القیام باإلجراء القانونیة  بصفتھ الُمحدِّ

القانوني فقط في حالة دعمھ بمعرفة اللجان االستشاریة 
ومنظمات الدعم المشاركة في المجتمع الُممكَّن، كما یمكن 

 المطالبة بعتبة عالیة من اإلجماع.
 بما في ذلك اللجان االستشاریة -ویمكن أن یكون األفراد والكیانات  406

دون. -الدعم  ومنظمات وال یمكنھم االستحواذ على الحقوق  محدِّ
 النظامیة الممنوحة لألعضاء أو المحددین بموجب قانون كالیفورنیا.

  النتائج:
 .ICANNال تنطبق على تدابیر المساءلة الحالیة لدى  407

 
وتعد التدابیر المقترحة للمجتمع الُممكَّن مناسبة لتجنب حدوث  408

 ھذا السیناریو.

 

 

، تم اقتراح اختبار إجھاد جدید في التعلیقات ICANNوبعد نشر المسودة الثانیة لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  409
(شركة محاماة) اختبار اإلجھاد على "أزمة" معینة قبل قبول التغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة،  ELIGاقترحت  العامة الواردة.
ت الخاصة باللوائح الداخلیة العادیة: "نعتقد أنھ سیكون من المفید أیًضا شرح التفاصیل المتعلقة بإجراءات التشریع في حالة وحجب التغییرا

 وجود أزمة أثناء تعدیل/إنفاذ الئحة داخلیة."
 

 

 .لیة عادیة، أو على الئحة داخلیة أساسیةیرفض المجتمع الُممكَّن تغییًرا مقترًحا من قبل مجلس اإلدارة على الئحة داخ :37اختبار اإلجھاد رقم  410

ع التغییر الذي اقترحھ المجلس على الالئحة الداخلیة. ICANN"أزمة" بین مجلس إدارة  النتیجة (النتائج): 411  والمجتمع الُممكَّن، حیث لم یُشرَّ

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

الداخلیة الحالیة لمجلس اإلدارة وحده  ICANNتجیر لوائح  412
تعدیل اللوائح الداخلیة: "یمكن إحداث تغییرات في عقد التأسیس 

أو في ھذه اللوائح أو تعدیل أو إلغاء بعض المواد أو إضافتھا 
وتبنّي مواد جدیدة في عقد التأسیس ذلك أو اللوائح إال بعد إجراء 

 اإلدارة.") أعضاء مجلس 3/2تصویت األغلبیة أي ثلثي (
ال یوجد متطلب یفرض مشاورة المجتمع أو أخذ تعلیقات العامة  413

 إلحداث تغییرات على اللوائح الداخلیة.
ال توجد صالحیة تخول المجتمع بمنع أو قبول التغییرات على  414

 اللوائح الداخلیة.

یُمَنح المجتمع الُممكَّن عن قصد صالحیة منع أي تغییر یقترحھ  415
 ائح الداخلیة العادیة. مجلس اإلدارة على اللو

إضافة إلى ذلك، یُمنَح المجتمع الُممكَّن عن قصد صالحیة حجب  416
موافقتھ على أي تغییر یقترحھ مجلس اإلدارة على اللوائح 

 الداخلیة األساسیة.
 یمكن أن توصف ھذه النتائج بأنھا "أزمة" من قبل دعاة تغییر اللوائح 417

 االستشاریة/للجان ولكن قد یعكس ھذا قرار إجماع ا الداخلیة.
  لخدمتھ. ICANNمنظمات الدعم التي تمثل المجتمع الذي ُحددت 

وھذه النتیجة من شأنھا أن تحفز مجلس اإلدارة على فھم شواغل  418
 ومن ثم یمكن للمجلس المجتمع فیا یتعلق بتغییرات اللوائح الداخلیة.

 المقترحإقناع المجتمع أن شواغلھ ال أساس لھا، أو تعدیل التغییرات 
 إدخالھا على اللوائح الداخلیة بحیث تستوعب الشواغل المُعرب عنھا.

 النتائج:
آلیات المساءلة الحالیة تحول دون حدوث "األزمات" كون  419

المجتمع ال یتمتع بسلطة التأثیر على التغییرات التي یقترح 
 مجلس اإلدارة إدخالھا على اللوائح الداخلیة.

 
صالحیات المجتمع المقترحة تمكِّن حدوث "أزمات" بشأن  420

 التغییرات التي یقترح مجلس اإلدارة إدخالھا على اللوائح الداخلیة،
 ولكن شریطة أن یكون ذلك بموجب قرار من المجتمع باإلجماع.
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