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#: تمكین المجتمع من خالل 2التوصیة رقم  - 02ملحق 
 اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ

 

 خالصة .1
 المشاركة 1

الیوم على التشاور طوعاً مع المجتمع حول قرارات متنوعة تتضمن المیزانیة السنویة والتغییرات على  ICANNیعمل مجلس إدارة  •
آلیات لتجمیع المالحظات مثل المشاورة العامة وجلسات المعلومات لتقدیر  ICANNالداخلیة. ویستخدم مجلس إدارة  ICANNلوائح 

 ویشار إلى آلیات المشاورة ھذه باسم "عملیة المشاركة."  دعم المجتمع و/أو تحدید المسائل المتعلقة بالموضوع.

إلى أنھ سیتم تشكیل عملیات المشاركة بالنسبة إلجراء  ICANN CCWGوتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •
ذه العملیات في ھ ICANNفي اللوائح الداخلیة األساسیة. وعلى الرغم من مشاركة مجلس إدارة  ICANNمحددة لمجلس إدارة 

رسمیاً إجراء "عملیة مشاركة" مكثفة قبل إتخاذ إجراء في أي من األمور  ICANNطوعاً الیوم، ستلزم ھذه التوصیة من مجلس إدارة 
 التالیة:

o اعتماد الخطة الخمسیة االستراتیجیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
o نت لألرقام واألسماء الُمخصصةاعتماد الخطة الخمسیة التشغیلیة لھیئة اإلنتر 

o اعتماد الخطة التشغیلیة السنویة والمیزانیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

o  اعتماد موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة 

o اعتماد التعدیالت على المعاییر أو اللوائح األساسیة 

o  قرارات مجلسICANN  المتعلقة بمراجعة وظائفIANA بما في ذلك بدء الفصل بعد انتقال اإلشراف على وظائف ،IANA 

والمجتمع بعد عملیة المشاركة، فقد یختار المجتمع استخدام صالحیة المجتمع  ICANNفي حال تقرر أنھ ثمة تباین بین مجلس إدارة  •
 باعتباره مجتمع مخّول عبر "عملیة التصعید" المعنیة.

 عید" من أجل:وقد یبدأ المجتمع "عملیة التص •

o  رفض خطة استراتیجیة للسنة المالیة، أو الخطة التشغیلیة للسنة المالیة، أو المیزانیة والخطة التشغیلیة السنویة، أو میزانیة
 .IANAوظائف 

o  رفض التغییر على معاییر اللوائح الداخلیة فيICANN. 

o  التأسیس.اعتماد التغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة و/أو بنود 

o  إقالة مدیر مجلس إدارةICANN .مفرد 

o .استعادة مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل 
o تقبل نتائج التحكیم الدولي). في أي محكمة ملزمة ونافذة إطالق عملیة المراجعة المستقلة، (تكون قرارات اللجنة 

o  رفض قرارات مجلس إدارةICANN جعة وظائف المتعلقة بمراIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفیذ عملیة الفصل ،
 .IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 
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 عملیة التصعید 2
 وقد تختلف "عملیة التصعید"، بشكل ملحوظ أحیاناً، من صالحیة مجتمع إلى أخرى.  •

یات المجتمع لـ "الرفض"، بإقالة لجنة ترشیح مفردة وتعتبر إحدى أكثر اإلصدارات الموحدة لـ "عملیة التصعید" مطلوبة لكافة صالح •
 مجلس إدارة معّین أو استعادة مجلس اإلدارة. 

 وتتألف عملیة التصعید ھذه الحطوات التالیة: 3
 #:1یقدم الفرد إلتماساً في المنظمة الداعمة أو اللجنة اإلستشاریة األمر الذي یعتبر جزءاً من المجتمع المخّول (راجع التوصیة رقم  .1

 إنشاء مجتمع مخّول إلنفاذ صالحیات المجتمع).

 وإذا تم إعتماد االلتماس من المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة، ستمضي إلى الخطوة التالیة  •

 وإذا تم إعتماد االلتماس من المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة، سیتم إنھاء عملیة التصعید. •
 

تتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي وافقت على االلتماس، مع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة األخرى لتطلب  .2
 منھم دعم االلتماس. 

یجب أن تدعم منظمة داعمة و/أو لجنة استشارة واحدة إضافیة على األقل االلتماس (لمنظمتین على األقل) لتنظیم  •
 اتف لمناقشة الموضوع. مؤتمر عبر الھ

o .وإذا لم تتم تلبیة المستوى المطلوب، سیتم إنھاء عملیة التصعید 
o .عدا عن ذلك إذا تمت تلبیة المستوى المطلوب، سیتم ترتیب مكالمة جماعیة مفتوحة لمناقشة مسألة االلتماس 

 

 مكالمة جماعیة مفتوحة لكافة المجتمع.  ICANNتستضیف  .3

 والمجتمع المخّول من حل مسائلھم في المكالمة الجماعیة، سیتم إنھاء عملیة التصعید.  ICANNإذا تمكن مجلس إدارة  •

عدا عن ذلك، إذا لم یكن كذلك، ال بد من المجتمع المخّول تحدید فیما لو كان یرغب بعقد منتدى مجتمعي لمناقشة  •
 المسألة بالتفصیل.

 

 یحدد المجتمع المخّول فیما لو یجب عقد منتدى مجتمعي. .4

 إذا لم تتم تلبیة المستوى المطلوب لعقد منتدى مجتمعي، سیتم إنھاء عملیة التصعید.و •

 عدا عن ذلك، إذا تمت تلبیة المستوى المطلوب لعقد منتدى مجتمعي، سیتم تنظیمھ حینھا.  •

 

  ألي من أصحاب المصلحة المھتمین بالمشاركة في المجتمع. 2إلى  1تم ترتیب منتدى مجتمعي مفتوح لمدة یوم  .5

 والمجتمع المخّول من حل مسائلھم في المجتمع المدني، سیتم إنھاء عملیة التصعید.  ICANNإذا تمكن مجلس إدارة  •

 عدا عن ذلك، ال بد من المجتمع المخّول تحدید فیما لو كان یرغب باستخدام صالحیة مجتمعھ. •

 
 ینظر المجتمع المخّول إلى استخدام صالحیة المجتمع .6

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

عدا عن ذلك، إذا تمت تلبیة المستوى المطلوب الستخدام صالحیة المجتمع، ولم یوجد اكثر من اعتراض واحد، ینصح  •
ل بھ (كما ھو موضح في اللوائح الداخلیة األساسیة بالقرار ویطلب منھ االمتثا ICANNالمجتمع المخّول مجلس إدارة 

 لصالحیة المجتمع ھذه).
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 ICANNینصح المجتمع المخّول مجلس إدارة  .7

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

o  وإذارفض مجلس إدرةICANN ."أو فشل في االمتثال، یحدد المجتمع المخّول فیما لو كان یجب بدء "عملیة اإلنفاذ 
 
 

 اإلنفاذ 4
المخّول أو فشل في االمتثال بقرار المجتمع المخّول الستخدام صالحیة المجتمع، ال بد من المجتمع  ICANNإذا رفض مجلس إدارة  •

 أن یحدد فیما لو كان یرغب ببدء "عملیة اإلنفاذ". 

 ویمكن أن تبدأ عملیة اإلنفاذ بطریقتین: •

 . البدء في الوساطة وإجراءات عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع1

 بأكملھ ICANN. البدء في عملیة التصعید إلستعادة مجلس إدارة 2
 

ي وقد یتم إنھاء "عملیة التصعید" بقرار ما أو باالنتقال إلى "عملیة إنفاذ". حیث من الممكن إنفاذ نتائج عملیتي اإلنفاذ على حد سواء ف •
 المحكمة. 

 

 CCWG مساءلة توصیات. 2
 القیام بعملیة مشاركة موسعة قبل اتخاذ إجراء في أي مما یلي: ICANNوضع الئحة داخلیة أساسیة تتطلب ھذه من مجلس  •

o اعتماد الخطة الخمسیة االستراتیجیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

o اعتماد الخطة الخمسیة التشغیلیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

o نترنت لألرقام واألسماء الُمخصصةاعتماد الخطة التشغیلیة السنویة والمیزانیة لھیئة اإل 
o  اعتماد موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة 

o اعتماد التعدیالت على المعاییر أو اللوائح األساسیة 

o  قرارات مجلسICANN  المتعلقة بمراجعة وظائفIANA بما في ذلك بدء الفصل بعد انتقال اإلشراف على وظائف ،IANA 

عملیات التصعید لكل صالحیة  4وعملیة اإلنفاذ في اللوائح الداخلیة األساسیة. مالحظة: تتضمن التوصیة رقم  إدراج عملیة المشاركة •
من صالحیات المجتمع: التأكد من مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة: صالحیات 

 المجتمع الخمس الجدیدة. 

 

 للتوصیات تفصیلي توضیح. 3
 المشاركة 5

في الوقت الحالي بمطلق حریتھ مع المجتمع حول مجموعة من القرارات مثل المیزانیة السنویة والتغییرات  ICANNیتشاور مجلس  •
آلیات مثل المشاورات العامة لقیاس تأیید المجتمع و/أو  ICANNالداخلیة. ولتجمیع التعقیبات، یستخدم مجلس  ICANNفي لوائح 

 الت حول الموضوع. ویشار إلى آلیات المشاورة ھذه باسم "عملیة المشاركة." تحدید المشك
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بأن یتم إدراج عملیة المشاركة ھذه في اللوائح الداخلیة األساسیة.  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  •
تطلب من المجلس القیام بعملیة مشاركة موسعة قبل ینفذ بالفعل ھذه العملیة، إال أن ھذه التوصیة ست ICANNوبالرغم من أن مجلس 

 اتخاذ إجراء في أي مما یلي:

o اعتماد الخطة الخمسیة االستراتیجیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

o اعتماد الخطة الخمسیة التشغیلیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

o  والمیزانیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصةاعتماد الخطة التشغیلیة السنویة 

o  اعتماد موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة 
o اعتماد التعدیالت على المعاییر أو اللوائح األساسیة 

o  قرارات مجلسICANN  المتعلقة بمراجعة وظائفIANA بما في ذلك بدء الفصل بعد انتقال اإلشراف على وظائف ،IANA 

والمجتمع بعد عملیة المشاركة، فقد یختار المجتمع استخدام صالحیة المجتمع  ICANNي حال تقرر أنھ ثمة تباین بین مجلس إدارة ف •
 باعتباره مجتمع مخّول عبر "عملیة التصعید" المعنیة.

 وقد یبدأ المجتمع "عملیة التصعید" من أجل: •

o  رفض خطة استراتیجیة للسنة المالیة، أو الخطة التشغیلیة للسنة المالیة، أو المیزانیة والخطة التشغیلیة السنویة، أو میزانیة
 .IANAوظائف 

o  رفض التغییر على معاییر اللوائح الداخلیة فيICANN. 

o .اعتماد التغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة و/أو بنود التأسیس 
o مجلس إدارة  إقالة مدیرICANN .مفرد 

o .استعادة مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل 

o تقبل نتائج التحكیم الدولي). في أي محكمة ملزمة ونافذة إطالق عملیة المراجعة المستقلة، (تكون قرارات اللجنة 

o  رفض قرارات مجلس إدارةICANN  المتعلقة بمراجعة وظائفIANAفي ذلك اتخاذ إجراءات تنفیذ عملیة الفصل  ، بما
 .IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

 

 التصعید 6
وقد تختلف "عملیة التصعید"، بشكل ملحوظ أحیاناً، من صالحیة مجتمع إلى أخرى. وتعتبر إحدى أكثر اإلصدارات الموحدة لـ "عملیة  7

 الة لجنة ترشیح مفردة مجلس إدارة معّین أو استعادة مجلس اإلدارة التصعید" مطلوبة لكافة صالحیات المجتمع لـ "الرفض"، بإق
مالحظة: تتألف الصالحیة العتماد تغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة وإقالة مدراء أفراد أنتخبتھم المنظمة الداعمة أو اللجنة  8

ركة المجتمع في عملیة صنع القرار لھیئة اإلنترنت #: التأكد من مشا4االستشاریة على میزات خاصة تمت تغطیتھا في التوصیة رقم 
 ): صالحیات المجتمع السبع الجدیدة. ICANNلألرقام واألسماء الُمخصصة (
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 یوًما) أو عن طریق إجراء مجلس اإلدارة 15. آثار مراجعة التماس المجتمع (1الخطوة   9
 یوًما من وقت نشر مجلس اإلدارةتصویتھ  15فترة  مالحظة: لممارسة أي من صالحیات الرفض، مثل رفض المیزانیة، تبدأ

یوًما من تصویت مجلس اإلدارة، فال یمكن  15على عنصر مرفوض. إذا لم تنجح الخطوة األولى من االلتماس في غضون 
 استخدام عملیة الرفض. یبدأ التماس في المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة.

  أولى الستخدام صالحیة المجتمع یمكن ألي فرد أن یبدأ التماس كخطوة 

 .بالنسبة لقبول االلتماس، یجب أن تقبل المنظمة الداعمة واللجنة أو االستشاریة االلتماس، وفقا آللیاتھا الخاصة 
 

 نقطة القرار: 10
 یوًما، ستنتھي عملیة التصعید.  15في حال لم تعتمد المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة االلتماس في غضون  •

 حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على الطلب، یمكن االنتقال إلى الخطوة التالیة.في  •
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 أیام من انتھاء الخطوة السابقة) 6(بعد  2. بدء المراجعة من خالل طلب المجتمع، الجزء 2الخطوة  11
  ،مع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة األخرى لتطلبتتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي وافقت على االلتماس 

منھم دعم االلتماس. یجب أن تدعم منظمة داعمة و/أو لجنة استشارة واحدة إضافیة على األقل االلتماس (لمنظمتین على األقل) 
 لتنظیم مؤتمر عبر الھاتف لمناقشة الموضوع.

 

 نقطة القرار: 12
 یوًما، سیتم ترتیب مكالمة جماعیة.  6استشاریتین االلتماس في غضون إذا دعمت منظمتین داعمتین أو لجنتین  •

 أیام، فسوف تنتھي عملیة التصعید (باستثناء إقالة مدیر مفرد) 6إذا فشل االلتماس في جمع مستوى الدعم المطلوب في غضون  •

 

 تغییرات على اللوائح الداخلیة القیاسیة والمیزانیة مالحظة: بالنسبة لقرارات مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة على
. یوًما تلقائًیا قبل أن یسري القرار للسماح بتأكید التصعید 21واالستراتیجیة والخطة التشغیلیة، سیلتزم مجلس اإلدارة بتقدیم فترة تصل إلى 

ًما، فإنھ یتعین على مجلس اإلدارة أن یؤجل یو 21في حالة دعم االلتماس من منظمتي دعم أو لجنتین استشاریتین في غضون فترة 
تنفیذ القرار المطعون فیھ لحین االنتھاء من عملیات التصعید والتنفیذ. والھدف من ذلك ھو تجنب أن تتطلب ھیئة اإلنترنت لألرقام 

 جًدا التراجع عنھا. واألسماء الُمخصصة التراجع عن أشیاء (في حال الموافقة على الرفض)، التي من الممكن أن یكون من الصعب
 

 أیام من التنظیم والعقد من تاریخ اتخاذ قرار إجراء المكالمة) 7. المكالمة الجماعیة (في غضون 3الخطوة  13
  تعمم المنظمة الداعمة و/أو اللجنة االستشاریة الملتمسة تبریًرا كتابًیا لممارسة صالحیة المجتمع في إطار التحضیر للمؤتمر عبر

منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تساھم بأفكار أو أسئلة أولیة بالكتابة قبل عقد المكالمة عبر قائمة البرید  الھاتف. ویجوز ألي
 .االلكتروني المؤرشفة المحددة والتي أنشئت لھذه المسألة المحددة

  تستضیفICANN  مكالمة جماعیة مفتوحة ألي مشاركین مھتمین عن خدمات وطاقم عملICANNأن یحضر  . ومن المتوقع
 ویكونوا على استعداد لمعالجة القضایا التي أثیرت. ICANNممثلین عن مجلس إدارة 

 

 نقطة القرار: 14
 إذا تمكن المجتمع ومجلس اإلدارة حل المشكلة في المكالمة الجماعیة، سینتھي التصعید. •

 ا كان یرغب في عقد منتدى مجتمعي.وإذا لم یستطع المجتمع ومجلس اإلدارة حل المسألة، ال بد من المجتمع أن یقرر ما إذ •

 
 

 أیام من انتھاء المكالمة الجماعیة) 7. قرار عقد منتدى مجتمعي (4الخطوة  15
  یجب على المنظمة الداعمة و/أو اللجنة االستشاریة أن تقرر ما إذا كانت ترید عقد منتدى المجتمع أم ال. وسیكون ھذا الحدث

ث سیستكشف مجتمع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة المسألة بالتفصیل لیوم أو یومین فقط، وربما وجھا لوجھ، حی
 بین مجلس اإلدارة والمجتمع والسبل المحتملة للقرار أو اإلجراء.

 

 نقطة القرار: 16
أو أكثر من منظمات داعمة أو لجان استشاریة (لممارسة بعض صالحیات المجتمع إثنتین فقط) عقد منتدى  3في حال دعمت  •

 أیام، سیتم حینھا ترتیب منتدى مجتمعي. 7مجتمعي في غضون 

 أیام، ستنتھي عملیة التصعید. 7في حالة عدم حصول مقترح عقد منتدى على الدعم المطلوب في غضون  •
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 یوًما من تنظیم واستضافة ھذا الحدث بدًءا من تاریخ قرار عقده) 15. عقد منتدى مجتمعي (في غضون 5الخطوة  17
  المنتدى المجتمعي ھو تبادل المعلومات (األساس المنطقي لھذا االلتماس وخالفھ) واآلراء بشأن االلتماس المقدم إن الغرض من

من المجتمع. وبناًء علیھ، یجوز ألي منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تعمم آرائھا األولیة بالكتابة بشأن ممارسة صالحیة 
 المجتمع ھذه.

 :صیغة المنتدى المجتمعي 

o  المتوقع بالنسبة لمعظم الصالحیات أن یتضمن ھذا فقط طرق المشاركة عن بعد كالمؤتمرات الھاتفیة واالجتماعات من
 ICANNلفترة یوم أو اثنین على األكثر. وما لم یُتِح الوقت المشاركة لحضور اجتماع  Adobe Connectعبر 

لوجھ. وما نتوقعھ فیھ من ھذا ھو صالحیة استدعاء المجدول بانتظام، فلیس من المتوقع أن یتقابل المشاركون وجًھا 
المجلس بالكامل والتي ستتطلب اجتماًعا وجًھا لوجھ. وقد تتخذ المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة الثالثة أو أكثر 

التي توافق على عقد المنتدى المجتمعي قرارھا في حالة أمكن تأجیل عقد المنتدى المجتمعي حتى عقد اجتماع 
ICANN  التالي الذي ینعقد بانتظام أو تعیَّن حضور المشاركون مًعا خالل اجتماع خاص. وفي كلتا الحالتین، ستقوم

المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة الثالث أو األكثر التي طلبت منتدى المجتمع بنشر تاریخ عقد الفعالیة التي لن 
 المنتدى المجتمعي مكتمالً في نھایة االجتماع وجھاً لوجھ. یوًما. وفي ھذه الحالة، سیعتبر 15تخضع لقید مدة 

o .ومفتوح لكافة األطراف المھتمین 

o .وتتم إدارتھا ومراجعتھا بطریقة نزیھة ومحایدة 

o  تقدمICANN  خدمات الدعم. حیث سیقوم طاقم عمل دعمICANN  بتجمیع ونشر منتدیات السجل العام، بما فیھا
 كافة الطلبات المكتوبة. 

o لمتوقع أن یحضر ممثلین عن مجلس إدارة ومن اICANN  .ویكونوا على استعداد لمعالجة القضایا التي أثیرت 

o  على المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة ذات الصلة أن تحدد مدى الحاجة لمزید من المداوالت، ویمكن عقد
 جلسة ثانیة وثالثة للمنتدى.

o  .ولن یتخذ المنتدى القرارات أو یطلب اإلجماع، ولن یحدد ما إذا كان سیمضي قدماً في االلتماس إلى مرحلة القرار
 یعود ھذا القرار إلى المنظمات الداعمة و/أو اللجان االستشاریة التخاذه بعد المنتدى. 

 

 نقطة القرار: 18
رقام واألسماء الُمخصصة حل ھذه القضیة في منتدى المجتمع، إذا استطاع المجتمع المخول ومجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لأل •

 فسوف تنتھي عملیة التصعید

وإذا لم یستطع المجتمع المخول ومجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة حل ھذه المشكلة، فإنھ یجب على  •
 المجتمع أن یقرر إذا كان یرغب في اتخاذ المزید من اإلجراءات أم ال.

 
 

 یوًما من ختام منتدى المجتمع) 15. قرار استخدام صالحیة المجتمع باعتباره مجتمع مخول (في غضون 6الخطوة  19
 

 نقطة القرار: 20
) من المنظمات الداعمة و/أو اللجان االستشاریة وال یوجد ما یزید عن 3إذا دعمت أربعة أو أكثر (بالنسبة لبعض الصالحیات  •

، فسوف یستخدم التسمیة المنفردة صالحیتھ. سوف ینشر المجتمع أیضا تفسیًرا للسبب وراء یوًما 15اعتراض واحد في فترة 
 اختیار القیام بذلك. ویمكن للتفسیر المنشور أن یعكس مجموعة متنوعة من األسباب الكامنة.

 یوماً, ستنتھي عملیة التصعید. 15وإذا لم یلبي االقتراح بتوجیھ التسمیة المفنردة الستخدام سلطتھا المستویات المطلوبة خالل فترة  •
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طوة  21 لخ  (یوم واحد) ICANNتقدیم المشورة لمجلس إدارة . 7ا
  إذا قام المجتمع المخول بتوجیھ التسمیة المنفردة الستخدام سلطتھا، فسوف یقدم مشورة لمجلس إدارةICANN  باتخاذ القرارات

 وتوجیھ مجلس اإلدارة التخاذ أي إجراء ضروري لالمتثال للقرار.
 

 

 اإلنفاذ 22
أو فشل في االمتثال بقرار المجتمع المخّول الستخدام صالحیة المجتمع، ال بد من المجتمع المخّول أن  ICANNإذا رفض مجلس إدارة  23

 یحدد فیما لو كان یرغب ببدء "عملیة اإلنفاذ". 
 

 أن تبدأ عملیة اإلنفاذ بطریقتین: ویمكن 24
 

 : البدء في الوساطة وإجراءات عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع.1الخیار  25
 

  
 
 ) سوف یتولى ممثلون من المجتمع ومجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة مرحلة الوساطة الرسمیة. أ

 ف یتم إنھاء عملیة اإلنفاذ. وإذا قبل المجتمع نتائج مرحلة الوساطة، فسو •

وإذا لم یقبل المجتمع نتائح مرحلة الوساطة، فسوف یمضي المجتمع قدًما مع عملیة المراجعة المستقلة التي قدمھا المجتمع (التي یمكن  •
 بدأھا فقط باستخدام عملیة التصعید الموضحة أعاله).

 

 ت لألرقام واألسماء الُمخصصة عملیة مراجعة مستقلة رسمیة وملزمة.ب) سوف یتولى ممثلون من المجتمع ومجلس إدارة ھیئة اإلنترن

 وإذا كانت نتائج عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع في صالح مجلس اإلدارة، فسوف یتم إنھاء إجراءات اإلنفاذ. •

 وإذا كانت نتائج عملیة المراجعة المستقلة الملزمة في صالح المجتمع، یجب على مجلس اإلدارة االمتثال بھا حینھا.  •
 

 بقرار عملیة المراجعة المستقلة، یوجد لدى المجتمع المخّول خیارین: ICANNج) وإذا لم یمتثل مجلس إدارة 

 بإمكان المجتمع المخّول إنفاذ نتائج عملیة المراجعة المستقلة قانونیاً في المحكمة.  •

 بالكامل. ICANNكما یمكن أن یستخدم المجتمع المخول عملیة التصعید الستخدام صالحیات المجتمع في استدعاء مجلس  •
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 : البدء في عملیة التصعید الستدعاء مجلس اإلدارة بأكملھ.2الخیار  26

المستوى المطلوب من دعم المجتمع، فسوف یقیل المجتمع المخول كافة أعضاء مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء  إذا تحقق •
 الُمخصصة (باستثناء المدیر التنفیذي) ویستبدلھم بمجلس إدارة مؤقت حتى یتم تعیین مجلس إدارة جدید. 

  دة مجلس اإلدارة بأكملھ قانونیاً في المحكمة.وقد یتمكن المجتمع المخّول من إنفاذ الصالحیة الستعا •

 

منظمات داعمة أو لجان  5جدول: المستویات المطلوبة لعملیات التصعید واإلنفاذ المتنوعة (استناداً على أدنى حد من 
 استشاریة مشاركة): 

 

ھل تعتبر الصالحیات المجتمع 
 مطلوبة؟

ھل یجب عقد مؤتمر 
 ھاتفي؟

ھل یجب عقد منتدى 
 ؟للمجتمع

ھل ھناك تأیید باإلجماع لممارسة صالحیة 
 المجتمع؟

. رفض الخطة التشغیلیة/ 1 27
الخطة اإلستراتیجیة/ المیزانیة 

 المقترحة

إیقاف دعم  2 28
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

إیقاف دعم  3 29
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

رفض الدعم وعدم وجود أكثر من  4 30
 اعتراض واحد

اعتماد التعدیالت في اللوائح . 2 31
 الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس

الموافقة على  2 32
دعم المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

الموافقة على  3 33
دعم المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

الموافقة على الدعم وعدم وجود أكثر  4 34
 من اعتراض واحد

. رفض تغییرات اللوائح 3 35
 ادیةالداخلیة الع

إیقاف دعم  2 36
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

إیقاف دعم  2 37
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

رفض الدعم وعدم وجود أكثر من  3 38
 اعتراض واحد

أ. إقالة أحد أعضاء مجلس 4 39
اإلدارة المعینین من قبل المنظمة 

 الداعمة أو اللجنة االستشاریة

األغلبیة مع تعیین  40
المنظمة الداعمة 

أو اللجنة 
 االستشاریة 

األغلبیة مع تعیین  41
المنظمة الداعمة 

أو اللجنة 
 االستشاریة 

الدعوة إلى التعلیقات من كافة المنظمات  42
الداعمة/ اللجان االستشاریة واالطالع 

في اللجنة  %75علیھا. أغلبیة بنسبة 
االستشاریة/ منظمة الدعم المعینة مع 

 قالة عضو مجلس اإلدارةإ

ب. إقالة أحد أعضاء مجلس 4 43
اإلدارة المعینین من قبل لجنة 

 الترشیح

من  2دعم من  44
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

من  2دعم من  45
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

تأیید وعدم وجود أكثر من اعتراض  3 46
 واحد. 

من  2من دعم  48 . إقالة مجلس اإلدارة بالكامل5 47
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

من  3دعم من  49
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

تأیید وعدم وجود أكثر من اعتراض  4 50
  1واحد
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ھل تعتبر الصالحیات المجتمع 
 مطلوبة؟

ھل یجب عقد مؤتمر 
 ھاتفي؟

ھل یجب عقد منتدى 
 ؟للمجتمع

ھل ھناك تأیید باإلجماع لممارسة صالحیة 
 المجتمع؟

. إطالق عملیة مراجعة مستقلة 6 51
 ملزمة 

من  2دعم من  52
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

من  2دعم من  53
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 ستشاریةاال

تأیید وعدم وجود أكثر من اعتراض  3 54
 واحد.

یتطلب وساطة قبل بدء علمیة المراجعة  55
 المستقلة

 
 
  

. رفض قرارات مجلس 7 56
ICANN  المتعلقة بمراجعة
، بما في ذلك IANAوظائف 

بدء الفصل بعد انتقال اإلشراف 
 IANAعلى وظائف 

من  2دعم من  57
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

من  3دعم من  58
المنظمات 

الداعمة/ اللجان 
 االستشاریة

تأیید وعدم وجود أكثر من اعتراض  4 59
 واحد

 
ل حالیًا أن تشارك جمیع المنظمات الداعمة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ولجنة  60 من المتوقع لدى تنفیذ المجتمع المخوَّ

At-Large  أي، أنھا سیتم إدراجھا في اللوائح الداخلیة كالمشاركین  -االستشاریة واللجنة االستشاریة الحكومیة في المجتمع المخول
 الخمسة في اتخاذ القرار.

اریة لھیئة لقد تم تحدید المستویات الواردة في ھذه الوثیقة بناًء على ھذا التقییم. إذا وافق أقل من خمس من منظمات الدعم واللجان االستش 61
اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة على المشاركین الخمسة في اتخاذ القرار، ویمكن تعدیل ھذه المستویات لدعم اآلراء. وسوف یتعین 

أیًضا تعدیل المستویات إذا كانت تغییرات ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة تنص على أن یكون لدیھا المزید من المنظمات 
 داعمة أو اللجان االستشاریة. ال

أیًضا بأنھ في المواقف التي یكون استخدام صالحیات المجتمع  ICANN CCWGتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  62
ذة للقرار، فقط جاذًبا فقط لقرار بالتأیید أو االعتراض على ھذه الصالحیة من قبل المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة األربع المتخ

وتم تعیین الحد على أربعة كدعم (لصالحیات المجتمع برفض المیزانیة واعتماد التغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة أو استدعاء 
مجلس اإلدارة بالكامل)، فستبقى الصالحیات ساریة في حالة تأیید ثالثة وعدم اعتراض أي أحد. ویتعلق ھذا القرار بمراعاة عملیة 

ید الممتدة بصورة كبیرة والمقترحة في الوقت الراھن قبل أي استخدام لصالحیات المجتمع، وكذلك لتجنب مخاطر عدم قابلیة التصع
 غیر ممكنة بصورة فعالة). ICANNاالستخدام (خاصة عندما تكون مخاطر تنفیذ التغییرات في اللوائح الداخلیة األساسیة في 

 

 ' 1اني لتوصیات مسار العمل . تغییرات من 'اقتراح المسودة الث4
. ومع ذلك، لم یكن ھناك اقتراح المسودة الثانيتم اقتراح عملیة من ثالث خطوات قائمة على التصویت (االلتماس، المناقشة، القرار) في  63

اتفاق على كیفیة تجمیع وعّد األصوات في ھذا النموذج. حیث تجیب ھذه التغییرات المقدمة في اقتراح المسودة الثالث على اإلعراب عن 
 على التصویت. القلق الذي ورد خالل فترة التعلیق العام الثاني بخصوص احتمالیة لتركیزات غیر مقصودة على الصالحیة في النموذج القائم

 نظرة عامة على الفروقات: 64

یشجع نموذج اتخاذ القرار الجدید من "المشاركة، التصعید، اإلنفاذ"المجتمع على حل التعارض مع قرارات مجلس اإلدارة  •
 من خالل حوار مستمر في كافة مراحل العلمیة بدالً من رؤیة تشریع صالحیات اإلنفاذ على أنھا ھدف العملیة.

عملیة التصویت باتخاذ القرار باإلجماع. ویعتبر أنھ قد تحقق اإلجماع وفقاً لمستویات مختلفة قلیالً من  وتم استبدال •
 "الدعم/عدم الدعم" استناداً على صالحیة المجتمع الذي یستخدم نموذج اتخاذ القرار.
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 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
استعادة / إقالة  9ألمور المالیة، من خالل االعتراض على المیزانیة) + اختبار اإلجھاد (ا 5،6،7،8،9،10،24،16اختبار اإلجھاد  •

 صالحیات مجلس اإلدارة

 (ضبط المجتمع) 12اختبار اإلجھاد  •

 (تفادي التعطل بفضل قرارات اإلجماع فقط) 13اختبار اإلجھاد  •

 تفادي اإلجماع إساءة استعمال المحاكم 27اختبار اإلجھاد  •

 28 اإلجھاداختبار  •
 

 ؟CWGیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف . ك6
 آلیات تخویل المجتمع والتي سوف تتمكن من: CWGطلبت مجموعة العمل عبر المجتمع بدور اإلشراف  65

 بأكملھ. ICANNواستعادة مجلس إدارة  ICANNتعیین وإقالة أعضاء مجلس إدارة  •

 )IANAعلى وظائف  ICANN(بما في ذلك رقابة مجلس إدارة  ICANNممارسة الرقابة فیما یخص القرارات الرئیسیة لمجلس إدارة  •
) عملیة مراجعة IFRفیما یخص التوصیات الناتجة من ( ICANN) قرارات مجلس إدارة 1وذلك من خالل مراجعة / الموافقة على (

 .ICANN) موازنة 2و ( IANAأو عملیة المراجعة الخاصة لوظائف  IANAوظائف 

 .ICANNت على "اللوائح الداخلیة األساسیة" الخاصة بـ القدرة على اعتماد التعدیال •

العملیات  ICANN CCWGتقدم آلیة التصعید واتخاذ القرار المحددة والتي وصى بھا مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •
 الالزمة لتلبیة ھذه المتطلبات.

 

 ؟NTIA. كیف یعالج ھذا معاییر 7
 لمتعددیندعم وتعزیز نموذج أصحاب المصلحة ا 66

 من خالل المجتمع "المخول" ICANNإضفاء الطابع الالمركزي على السلطة داخل  •

 الداخلیة ICANNوالمجتمع في لوائح  ICANNتقویة عملیات المشاورة بین مجلس إدارة  •

 إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجھات النظر قبل تنفیذ صالحیة المجتمع •

 عملیة صنع القرار على أساس توافق اآلراء بدالً من التصویتاإلبقاء على  •

 

 الخاص باإلنترنت DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  67

اقتراح سلسلة من اإلجراءات التي تكفل بأن یكون لدى جمیع األطراف فرصة للمناقشة بشكل كامل ودقیق أي خالفات ولدیھ  •
 بیل قبل الحاجة إلى اللجوء إلى صالحیات المجتمع المخولفرصا متعددة لحل أي قضایا من ھذا الق

 ترسیخ المستویات المطلوبة في اإلجراءات لتخفیف أیة مخاطر للضبط. •
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 IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  68

 للمحافظة على السالمة التشغیلیةتضمین األطر الزمنیة المحددة والعملیات التي تتسم بالشفافیة والحدود ذات الصلة  •

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 69

 إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجھات النظر  •

 ICANNالحفاظ على سیاسات المشاركة المفتوحة بالمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التابعة لمؤسسة  •

 

 لمنظمة حكومیة أو بین الحكوماتبحل  NTIAأي مقترح یبدل دور  NTIA"لن تقبل  70

 اإلبقاء على عملیة صنع القرار على أساس توافق اآلراء بدالً من التصویت •

المحافظة على الدور االستشاري للحكومات في ھیكل المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة والتي تتضمن اللجنة االستشاریة  •
 الحكومیة

نضمام إلى المشاورات من خالل المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة أو من خالل بإمكان كافة أصحاب المصلحة المعنیین اال •
 المنتدى المجتمعي
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