
 #9التوصیة رقم  - 09الملحق 

 

 : دمج تأكید االلتزامات9التوصیة # – 09الملحق 
 

 . خالصة1
بدمج المراجعات المحددة في تأكید  ICANNبناء على تحلیل اختبار اإلجھاد، توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •

وشبكة أمان اإلدارة الوطنیة  ICANNبین ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  2009اتفاًقا ثنائًیا لعام  -االلتزامات 
ات . وھذا یضمن أن تظل مراجع ICANNفي اللوائح الداخلیة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  -NTIAلالتصاالت 

 المجتمع تشكل جانًبا أساسًیا من جوانب إطار المساءلة والشفافیة لدى ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة.

 المساءلة أن: -CCWGخاصة، تقترح  •

o  تضیف التزاماتICANN  ذات الصلة من تأكید االلتزامات على لوائحICANN. 

o لتزامات على لوائح إضافة عملیات المراجعة األربعة المحددة في تأكید االICANN :تتضمن . 
 ضمان المساءلة والشفافیة واھتمام مستخدمي شبكة اإلنترنت على مستوى العالم 

  تطبیق سیاستھا الحالیة المرتبطة معWHOISبشكل یخضع للقوانین المطبقة ، 

 حفظ األمن، االستقرار، والمرونة لنظام اسم النطاق 

 ار المستھلكتعزیز التنافسیة وثقة المستھلك واختی 

باإلضافة إلى ذلك، لدعم الھدف المشترك المتمثل في تحسین كفاءة وفعالیة المراجعات، سوف تنشر ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء  •
المعاییر التشغیلیة الستخدامھا كإرشاد من قبل المجتمع والعاملین ومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات  ICANNالُمخصصة 
 وسوف یقوم المجتمع بمراجعة ھذه المعاییر التشغیلیة على أساس مستمر لضمان استمرارھا في تلبیة احتیاجات المجتمع. المستقبلیة. 

 CCWG. توصیات مساءلة 2
 

 
 
من جانب  ICANN)بتقییم األمر الطارئ فیما یتعلق بانسحاب ICANN )CCWGقامت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  1

في القسم "الشرح المفصل بشأن التوصیات" أدناه). لضمان استمراریة ھذه  14واحد من تأكید االلتزامات (راجع اختبار اإلجھاد رقم 
 المساءلة إجرائي المساءلة التالیین: -CCWGااللتزامات الرئیسیة، تقترح 
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 1من تأكید االلتزامات. ICANN الداخلیة على أي التزامات ذات صلة لـ ICANNاالحتفاظ في لوائح  2
ج ستكون مضافة في قسم القیم األساسیة من اللوائح 8أ، و8، و4، 3من تأكید االلتزامات. األقسام  8و 7، 4، 3ھذا یشمل األقسام  •

 . ICANNالداخلیة لـ 

قانوًنا أساسًیا  18. تظل المادة 18المادة  ICANNب من تأكید االلتزامات مشمول بالفعل من قبل اللوائح الداخلیة لـ 8محتوى القسم  •
 ب.8أ و8وال یتم نقلھا إلى قسم القیم األساسیة مع المواد المشتقة من قسم تأكید االلتزامات 

 الداخلیة. ICANN. شفافیة لوائح 3في المادة  8من تأكید االلتزامات كقسم جدید  7یتم إدراج القسم  •

 

 الداخلیة.  ICANNت داخل لوائح دمج العملیات األربعة لمراجعة تأكید االلتزاما 3
 ستكون المراجعات األربعة التالیة محفوظة في قسم المراجعات من الالئحة الداخلیة. 4

 ضمان المساءلة والشفافیة واھتمام مستخدمي شبكة اإلنترنت على مستوى العالم •

 ، بشكل یخضع للقوانین المطبقةWHOISتطبیق سیاستھا الحالیة المرتبطة مع  •

 االستقرار، والمرونة لنظام اسم النطاق حفظ األمن، •

 تعزیز التنافسیة وثقة المستھلك واختیار المستھلك •

 

 الداخلیة، یجب أن یجري ما یلي: ICANNوبعد اعتماد ھذه الجوانب من تأكید االلتزامات في لوائح  5

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

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

سنوات بین دورات المراجعة. إذا كان المجتمع یفضل القیام بالمراجعات أسرع  5عد الجدیدة تسمح بما یصل إلى لھ ببساطة ألن القوا
 سنوات من المراجعة السابقة، فھذا یسمح بھ تحت القوانین الجدیدة. 5من 

یئة اإلنترنت لألرقام واألسماء باإلضافة إلى ذلك، لدعم الھدف المشترك المتمثل في تحسین كفاءة وفعالیة المراجعات، سوف تنشر ھ •
المعاییر التشغیلیة الستخدامھا كإرشاد من قبل المجتمع والعاملین ومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات ICANNالُمخصصة 

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

 

 الخاصة IANAومراجعة وظیفة  IANAمراجعة وظیفة  6
في ھذه األقسام الجدیدة من  IANAواالستعراض الخاص لوظیفة  IANAسوف تتم مالئمة القسم المتصل باستعراض وظیفة  •

ل عملیة اإلشراف. من المتوقع أن تشم-CWGاللوائح. ستستند المواصفات على المتطلباتالمفصلة من قبل مجموعة عمل المجتمعات 
 اإلشراف. -CWGصیاغة اللوائح 

 

                                              
ذات الصلة. وتكون البنود األخرى في تأكید االلتزامات إما نًصا تمھیدًیا والتزامات خاصة  ICANNمن تأكید االلتزامات تحتوي على التزامات  8و 7، 4، 3األقسام  1

 ، ومن ثم ال یمكن إدراجھا بصورة مفیدة في اللوائح الداخلیة.ICANNوعلى ھذا النحو، فإنھا ال تتضمن التزامات من قبل بالحكومة األمریكیة. 
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 . توضیح تفصیلي للتوصیات 3
 

 معلومات أساسیة
، سیصبح تأكید IANA. فبعد إنھاء االتفاق مع ICANNبین الحكومة األمریكیة و 2009یمثل تأكید االلتزامات اتفاق ثنائي مبرم في عام 

 .ICANNااللتزامات الھدف التالي لالستبعاد حیث سیصبح الجانب األخیر المتبقي من اإلشراف األمریكي الفرید على 

بعد االنتقال، حیث یمكن إنھاء تأكید االلتزامات من قبل أي طرف  ICANNسیكون استبعاد تأكید االلتزامات كاتفاقیة مستقلة أمًرا بسیًطا في 
من تأكید االلتزامات في اختبار  ICANNالمساءلة بتقییم األمر الطارئ فیما یتعلق بانسحاب -CCWGیوًما فقط. قامت  120تھ بإخطار مد

 كما ھو موصوف أدناه.  14اإلجھاد رقم 
 

 إنھاء تأكید االلتزامات. NTIAأو  ICANNتختار  :14اختبار اإلجھاد رقم  7

بعد اآلن ملتزمة بتأكید التزاماتھا، بما في ذلك مراجعات سلوك المجتمع وتوصیات فریق  ICANNلن تبقى  النتیجة (النتائج): 8
 مراجعة التنفیذ المطلوبة.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

ویمكن إنھاء تأكید االلتزامات من  9
 NTIAأو  ICANNقبل أي من 

 یوم.  120من خالل إخطار مدتھ 
على عقد  NTIAوطالما تسیطر  10

 ICANN، فإن IANAوظائف 
تشعر بضغط للحفاظ على تأكید 

 االلتزامات.
ولكن كنتیجة النتقال اإلشراف  11

، لن یكون لدى IANAعلى 
ICANN  بعد ذلك عقدIANA 

 NTIAكضغط خارجي من 
للحفاظ على تأكید االلتزامات 

 الخاصة بھا.

بالطعن على قرارات  CMSMمكانیة للعضو تتمثل أحد اآللیات المقترحة في توفیر إ 12
مع صالحیة إصدار قرار ملزم.  IRPالمجلس من خالل اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 

 إلغاء ھذا القرار. IRPبإلغاء تأكید االلتزامات، فیمكن أن تتیح آلیة  ICANNوإذا قامت 
یتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في استیراد أحكام تأكید االلتزامات إلى لوائح  13

ICANN  الداخلیة، واالستغناء من خالل تأكید التزامات ثنائي األطراف معNTIA.  سیتم
 4باإلضافة إلى  8و 7و 4و 3تعدیل اللوائح الداخلیة لتتضمن تأكید االلتزامات رقم 

  .9في الفقرة  مراجعات دوریة مطلوبة
تعدیل تأكید االلتزامات والمراجعات التي تمت إضافتھا  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  14

إلى اللوائح الداخلیة، یتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكین المجتمع من 
 االعتراض على التغییر المقترح في اللوائح الداخلیة.

ة في تأكید االلتزامات على اعتبار أنھا لوائح سوف یتم تخصیص بعض االلتزامات الوارد 15
داخلیة أساسیة، والتي تتطلب التغییرات علیھا الحصول على الموافقة باألغلبیة الساحقة من 

 آلیة المجتمع. 
 من إلغاء تأكید االلتزامات. NTIAمالحظة: ال یمكن أن یترتب على اإلجراءات المقترحة منع  16

ستكون اإلجراءات  االستنتاجات: 17
القائمة غیر مناسبة بعد إنھاء 

NTIA  لعقدIANA. 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة. 18

 

بعد ذلك المسئولیة عن ھذه  ICANNدون الحصول على أي بدیل مقابل، فلن تتحمل  AoCإذا كان من المقرر إنھاء تأكید االلتزامات  19
االلتزامات المؤكدة الخاصة بھا بما في ذلك المطلب الخاص بإجراء مراجعات للمجتمع. وإذا كان حدوث ذلك مسموًحا بھ، فسوف یؤدي 

یق بشكل كبیر أمام المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددین. یتم تجنب ھذه النتیجة عن طر ICANNذلك إلى الحد من مساءلة 
 .ICANNإضافة مراجعات تأكید االلتزامات مع تأكید االلتزامات على لوائح 

 

 أھداف التوصیات 20
بطرق  IANAوعملیة نقل اإلشراف على  ICANNبشأن مساءلة  2014أوصت االقتراحات التي ُجمعت خالل فترات التعلیق في عام  21

 الداخلیة: ICANNإدراجھا في لوائح  عدیدة ینبغي من خاللھا تعدیل مراجعات تأكید االلتزامات كجزء من

 القدرة على البدء في المراجعات وتعدیل المراجعات وإنشاء مراجعات جدیدة. •

 2015نوفمبر  30
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ینبغي لمجموعات أصحاب المصلحة المجتمعیة تعیین الممثلین التابعین لھا في فرق المراجعة. فیما یتعلق بفرق مراجعة التكوین  •
عضًوا من فرق المراجعة من منظمات الدعم واللجان  21سابقة، سوف نحتاج بشدة إلى والحجم، بناء على تكوین فرق المراجعة ال

 2االستشاریة.

 .ICANNإعطاء فرق المراجعة إمكانیة االطالع على المستندات الداخلیة لمؤسسة  •

 مراجعات السابقة. بالنظر في الموافقة وبدء تنفیذ توصیات فریق المراجعة، بما في ذلك توصیات ال ICANNمطالبة مجلس إدارة  •

) إلى أن بعض التوصیات الخاصة بفریق المراجعة یمكن ICANN )CCWGتوصلت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  22
، ألسباب مثل الجدوى أو التوقیت أو التكلفة. وفي حالة عدم موافقة المجتمع على قرار مجلس اإلدارة ICANNرفضھا أو تعدیلھا بمعرفة 

من أجل رفض ذلك القرار، باإلضافة إلى نتیجة  IRPفیمكنھ البدء في عملیة إعادة نظر أو عملیة ھیئة المراجعة المستقلة حول التنفیذ، 
ملزمة في حالة عملیة المراجعة المستقلة. باإلضافة إلى ذلك، قدم االستشاري القانوني المستقل لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة 

CCWG-أن لوائح المساءلة رأًیا مفاده بICANN  الداخلیة ال یمكن أن تشترط على مجلس اإلدارة تنفیذ توصیات فریق المراجعة ألن
 ذلك قد یتعارض مع التزامات األمانة أو االلتزامات األخرى الواردة في الالئحة الداخلیة.

لاللتزامات الرئیسیة، مع إطار عمل  ICANNفي المادة الرابعة من اللوائح الداخلیة، إضافة بند جدید بشأن المراجعة الدوریة لتنفیذ  •
 شامل للطریقة التي یتم بھا إجراء ھذه المراجعات ثم بند فرعي لكل من المراجعات األربعة الحالیة لتأكید االلتزامات.

 

 ICANNالتغییرات الموصى بھا على لوائح  23
 لتزامات: لتكریس تأكید مراجعات اال ICANNھناك أربع مساحات للتغییر مطلوبة للوائح  24

 لغة المباديء التي تضاف إلى اللوائح •
 

 ICANNكما ھي مبینة ضمن لوائح  وتأكید اإللتزامات ICANNالتزامات 

. ھذه الوثیقة تؤكد التعلیقات المحوریة من قبل وزارة 3 25
بما فیھا التعلیقات  ICANNو DOCالتجارة األمریكیة 

 عن: 
التقني العالمي (أ) ضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنسیق  26

وفقا ومراعاة للمصلحة العامة والمسئولیة  DNSلـ
 والشفافیة؛ 

 ؛ DNS(ب) الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة  27
(ج) تعزیز التنافسیة وثقة العمیل واختیار العمیل في سوق  28

DNS ؛ و 
 (د) زیادة المشاركة العالمیة في حمایة المعّرف الفرید. 29

 :ICANNھریة لـ المراجعة المقترحة للقیم الجو 30
السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنیرة التي تعكس التنوع  31

الوظیفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جمیع مستویات وضع 
السیاسات واتخاذ القرار لضمان أن عملیات وضع سیاسات أصحاب 

المصلحة المتعددین بالتدرج من األدنى فاألعلى تُستخَدم للتأكد من 
ة العامة العالمیة وللتأكد من أن ھذه العملیات خاضعة المصلح

 للمساءلة وشفافة؛
اللوائح المقترحة تتطلب مراجعة تأكید االلتزامات لتعزیز التنافسیة  32

 والثقة واختیار العمیل:
أنھ مع توسع مساحة نطاق المستوى  ICANNسوف تضمن  33

، أنھا سوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت (TLDاألعلى (
فسیة وحمایة المستھلك واألمان واالستقرار والمرونة ومشكالت التنا

 إساءة االستخدام الضار والمخاوف السیادیة وحمایة الحقوق.

على التزاماتھا تجاه المساھمین المتعددین  DOC. تؤكد 4 34
والقطاع الخاص وتطویر السیاسة تماما من األسفل لألعلى 

الذي یعمل لصالح مستخدمي  DNSللتنسیق التقني لـ 
اإلنترنت الدولیین. وتعتبر عملیة التنسیق الخاص، النتائج 

التي تعكس الصالح العام، أفضل شيء للتلبیة المرنة 
لمتغیرات اإلنترنت ومستخدمي اإلنترنت. تدرك كل من 

 الجدید المقترح من المادة الثالثة من اللوائح الداخلیة الشفافیة: 8القسم  35
بتنفیذ ونشر تحلیالت عن التأثیرات اإلیجابیة  ICANNتلتزم  36

والسلبیة للقرارات على العامة بما یتضمن أي تأثیر مالي أو غیر 
جابي أو سلبي (إن وجد) على األمن النظامي مالیة أو تأثر إی

 .DNSواالستقرار ومرونة 

                                              
2  
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 ICANNكما ھي مبینة ضمن لوائح  وتأكید اإللتزامات ICANNالتزامات 

ICANN وDOC  أن ھناك مجموعة من المشاركین
إلى مدى أكبر من مستخدمي  ICANNتشترك في عملیات 

اإلنترنت بشكل عام. لضمان اتخاذ القرارات بمراعاة 
الصالح العام ولیس فقط في صالح مجموعة محددة من 

بتنفیذ ونشر تحلیالت عن  ICANNالمساھمین تلتزم 
التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة للقرارات على العامة بما 

لبي (إن وجد) یتضمن أي تأثیر مالي أو تأثر إیجابي أو س
 .DNSعلى األمن النظامي واالستقرار ومرونة 

بالتزام العمل بالشفافیة والمسئولیة  ICANN. تلتزم 7 37
وبتطویر السیاسة المستند إلى الحقائق ومراعاة المداوالت 

عبر المجتمع مع مراعاة إجراءات االستشارة المناسبة التي 
قرار بما یتضمن توفر تفسیرات مفصلة لألسس التخاذ ال

كیفیة تأثیر التعلیقات على تطویر السیاسة ونشر التقریر 
مقابل لوائح  ICANNالسنوي الذي یحدد مستوى تقدم 

ICANN  .ومسئولیاتھا وخطط العمل والخطة اإلستراتیجیة
بتوفیر مجموعة قرارات  ICANNباإلضافة إلى التزام 

در تفسیریة بالقرارات المتخذة والسبب المنطقي ومصا
 .ICANNالبیانات والمعلومات التي تعتمد علیھا 

 :ICANNالمراجعة المقترحة اللتزامات  38
لمھمتھا یجب علیھا العمل بطریقة تتفق  ICANNوخالل ممارسة  39

مع لوائحھا الداخلیة لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن طریق تنفیذ 
قیات أنشطتھا بما یتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة واالتفا

الدولیة المعمول بھا والقانون المحلي، ومن خالل عملیات مفتوحة 
وشفافة تساعد على التنافسیة والدخول المفتوح إلى األسواق 

  المرتبطة باإلنترنت.
 :ICANNالمراجعة المقترحة للقیم الجوھریة لـ  40
السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنیرة التي تعكس التنوع  41

رافي والثقافي لإلنترنت على جمیع مستویات وضع الوظیفي والجغ
السیاسات واتخاذ القرار لضمان أن عملیات وضع سیاسات أصحاب 

المصلحة المتعددین بالتدرج من األدنى فاألعلى تُستخَدم للتأكد من 
المصلحة العامة العالمیة وللتأكد من أن ھذه العملیات خاضعة 

 للمساءلة وشفافة؛
للتقریر السنوي، لیتم تضمینھا في قسم اللوائح المتطلبات المقترحة  42

 في المراجعات المطلوبة.
تقریًرا سنوًیا حول حالة التحسینات على المساءلة  ICANNستقدم  43

مسئولة عن إنشاء تقریر سنوي یذكر  ICANNستكون  والشفافیة.
بالتفصیل حالة التنفیذ فیما یتعلق بكافة المراجعات المحددة في ھذا 

م فتح التقریر السنوي لتنفیذ المراجعات للمراجعة العامة البند. سیت
ویعتبرھا  ICANNوفترة التعلیق العام والتي سینظر فیھا مجلس 

كإسھامات في العملیة المستمرة لتنفیذ التوصیات من فرق المراجعة 
 المحددة في ھذا البند.

الجدید المقترح من المادة الثالثة من اللوائح الداخلیة  9القسم  44
 لشفافیة:ا

بالتزام العمل وفق عملیات وضع میزانیة تتسم  ICANNتلتزم  45
بالشفافیة والمسئولیة وبتوفیر إخطار مقدم [مناسب] [معقول] لتسھیل 
مشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ قرارات السیاسات، وبتطویر 
السیاسة المستند إلى الحقائق ومراعاة المداوالت عبر المجتمع مع 

االستشارة المناسبة التي توفر تفسیرات مفصلة  مراعاة إجراءات
لألسس التخاذ القرار بما یتضمن كیفیة تأثیر التعلیقات على تطویر 

 ICANNالسیاسة ونشر التقریر السنوي الذي یحدد مستوى تقدم 
ومسئولیاتھا وخطط العمل والخطة  ICANNمقابل لوائح 

 اإلستراتیجیة.

 

 2015نوفمبر  30



 #9التوصیة رقم  - 09الملحق 

 

 ICANNكما ھي مبینة ضمن لوائح  وتأكید اإللتزامات ICANNالتزامات 

ستتكیف وتتطور لاللتزام  ICANN. وبمعرفة ذلك فإن 9 46
، وتلتزم DNSبمھمتھا التقنیة الھامة والمحددة لتنسیق 

ICANN  بشكل إضافي باتخاذ إجراءات إضافیة إلى جانب
 عملیات مراجعة مستمرة لاللتزام كما ھو محدد أدناه: 

التالي للوائح المقترحة للحفاظ على التزامات  انظر القسم 47
ICANN .لتكریس تأكید مراجعات االلتزامات بشكل دائم 

 

 توفر اللوائح الداخلیة إطار عمل لكافة المراجعات الدوریة •

 

 التعلیق نص الالئحة الداخلیة المقترح

تقریًرا سنوًیا حول حالة التحسینات على  ICANNستقدم  48
 المساءلة والشفافیة.

مسئولة عن إنشاء تقریر سنوي یذكر  ICANNستكون  49
بالتفصیل حالة التنفیذ فیما یتعلق بكافة المراجعات المحددة في 

ھذا البند. سیتم فتح التقریر السنوي لتنفیذ المراجعات للمراجعة 
 ICANNسینظر فیھا مجلس  العامة وفترة التعلیق العام والتي

ویعتبرھا كإسھامات في العملیة المستمرة لتنفیذ التوصیات من 
 فرق المراجعة المحددة في ھذا البند.

كما أنھا أكثر  ATRT2ھذه توصیة جدیدة تستند إلى واحدة في  50
 أھمیة مع انتشار المراجعات.

تم تأسیس فرق المراجعة من أجل أن تضم عدد ثابت من  51
یًضا عدد مفتوح من المشاركین في نفس الوقت. األعضاء وأ

ویجوز لكل من اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم التي تشارك 
أعضاء محتملین لفریق  7في المراجعة أن تقترح ما یصل إلى 

المراجعة. كما أن مجموعة الرؤساء المشاركین من اللجان 
االستشاریة ومنظمات الدعم سوف یقومون باختیار مجموعة 

عضو في فریق المراجعة، بحیث یكونوا  21كونة من م
متوازنین لكل من التنوع والمھارات، من أجل أن تشتمل على 

أعضاء لكل لجنة استشاریة/منظمة دعم مشاركة.  3ما یلي إلى 
مدیًرا  ICANNوباإلضافة إلى ذلك، قد یعیّن مجلس إدارة 

 واحًدا كعضو في فریق المراجعة.

االلتزامات أیة متطلبات نوعیة من حیث عدد ولیس في تأكید  52
 األعضاء في كل من اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم.

 GACحیث یسمح تأكید االلتزامات لرؤساء مجلس اإلدارة و 53
بتعیین وتخصیص أعضاء فریق المراجعة، ولیس لھا أي 

 مطلب من حیث التنوع.
 

ن، یمكن وإذا لم یتم التوصل إلى إجماع فیما بین المشاركی 54
السعي للحصول على اإلجماع من بین األعضاء. وفي الحاالت 

التي ال یمكن فیھا التوصل إلى إجماع فیما بین األعضاء، 
فیمكن الحصول على تصویت األغلبیة من بین األعضاء. وفي 
ھذه الحالة، یجب تقدیم كل من توصیات األغلبیة باإلضافة إلى 

 لفریق المراجعة.رد من األقلیة في التقریر النھائي 

وأثناء بیان األفضلیة بالنسبة لإلجماع، یجب تحدید إجراءات  55
خاصة بالحل. ومن المھم تجنب استبداد األغلبیة واالستحواذ من 

 جانب األقلیة.

كما یمكن أن تطلب فرق المراجعة وتختار خبراء مستقلین  56
لتقدیم النصیحة على النحو الذي یطلبھ فریق المراجعة، ویجوز 

یق المراجعة اختیار قبول أو رفض ھذه النصیحة كلًیا أو لفر
 جزئًیا.

ولم یتم إقرار ذلك في تأكید االلتزامات، لكن تم تعیین بعض  57
 الخبراء في بعض فریق مراجعة تأكید االلتزامات.

وقد یوصى كل فریق للمراجعة بوقف أو تعدیل المراجعات  58
 المعنیة.

أجل تعدیل أو إنھاء ھذا ھو الجدید. سوف تكون التوصیة من  59
المراجعة الحالیة خاضعة للتعلیقات العامة، وسیكون للمجتمع 

 القدرة على وقف التغییر في اللوائح.
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 اإلفصاح عن المعلومات السریة بخصوص فرق المراجعة: 60
 ICANNلتسھیل الشفافیة واالنفتاح فیما یخص مداوالت  61

ة وعملیاتھا، یجب أن یكون لفرق المراجعة أو أي مجموع
 ICANNفرعیة منبثقة عنھا إمكانیة االطالع على وثائق 

اإلفصاح عن  ICANNومعلوماتھا الداخلیة. وفي حالة رفض 
المستندات أو المعلومات التي یطلبھا فریق المراجعة، یجب 

أن تقدم المبرر إلى فریق المراجعة. وإذا لم  ICANNعلى 
مكنھ ، فیICANNیقتنع فریق المراجعة بالمبرر المقدم من 

 ICANNتقدیم طلب إلى محقق الشكاوى و/أو مجلس إدارة 
 من أجل الحصول على حكم حول الطلب الخاص باإلفصاح.

 ICANNوبالنسبة للمستندات والمعلومات التي تفصح عنھا  62
تخصیص مستندات  ICANNإلى فریق المراجعة، یجوز لـ 

ومعلومات محددة بأنھا غیر مخصصة لإلفصاح بمعرفة فریق 
جعة، سواء في تقریرھا أو خالف ذلك. وإذا لم یقتنع فریق المرا

، للمستندات أو المعلومات غیر ICANNالمراجعة بتخصیص 
المخصصة لإلفصاح عنھا، فیمكنھ تقدیم طلب إلى محقق 

من أجل الحصول على  ICANNالشكاوى و/أو مجلس إدارة 
 حكم حول التخصیص بعدم اإلفصاح.

اح عن المستندات وسوف یتم نشر إطار عمل لإلفص 63
. وسوف یصف إطار ICANNوالمعلومات السریة بمعرفة 

عمل اإلفصاح عن المستندات والمعلومات السریة العملیة التي 
یتم من خاللھا تصنیف المستندات والمعلومات، بما في ذلك 

وصف لمستویات التصنیف التي قد تخضع لھا المستندات أو 
اص الذین یصلون إلى المعلومات، باإلضافة إلى فئات األشخ

 تلك المستندات والمعلومات.
وسوف یصف إطار عمل اإلفصاح عن المعلومات السریة  64

العملیة التي قد یطلب من خالل أي فریق مراجعة االطالع على 
المستندات والمعلومات المخصصة بأنھا سریة أو مقیدة االطالع 

 علیھا.
الخاصة كما سیصف إطار عمل اإلفصاح السري كذلك األحكام  65

بأي اتفاقیة لاللتزام بعدم اإلفصاح عن المعلومات السریة والتي 
 قد تتم مطالبة أعضاء أي فریق مراجعة بالتوقیع علیھا.

ویجب أن ینص إطار عمل اإلفصاح السري عن آلیة من أجل  66
تصعید و/أو رفض إطالق المستندات والمعلومات إلى فرق 

 المراجعة المعترف بھا حسب األصول.

جدیدة على الوصول إلى المستندات الداخلیة، مع األحكام قدرة  67
 الخاصة بعدم اإلفصاح.

یجب أن تصف مسودة التقریر الخاص بفریق المراجعة درجة  68
 اإلجماع التي توصل إلیھا فریق المراجعة.

 من التعلیقات العامة 69

یجب على فریق المراجعة محاولة تعیین األولویات بالنسبة  70
 من جانبھ.للتوصیات المقدمة 

 تحدید األولویة المطلوبة من مجلس اإلدارة للتوصیات 71

كما سیتم نشر مسودة التقریر الخاصة بالمراجعة للتعلیق العام.  72
سوف یقوم فریق المراجعة باعتبار مثل ھذه التعلیقات العامة 

وتعدیل المراجعة إلى الوضع المناسب قبل إصدار التقریر 
 جلس اإلدارة.النھائي وإرسال التوصیات إلى م
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 التعلیق نص الالئحة الداخلیة المقترح

كما سیتم نشر النتائج النھائیة لكافة المراجعة للتعلیق العام.  73
یجب ان یتضمن التقریر النھائي تفسیًرا حول كیفیة أخذه في 
االعتبار التعلیقات العامة. یقوم مجلس اإلدارة بنظر الموافقة 

 وبدء التنفیذ في غضون ستة شھور من استالم التوصیات.

اللتزامات من مجلس اإلدارة "اتخاذ إجراء" كما یتطلب تأكید ا 74
عملًیا، أخذ المجلس بعین االعتبار  في غضون ستة شھور.

توصیات المراجعة وسواء وافق أو شرح لماذا لن یوافق على 
 كل توصیة.

 

 نص اللوائح الداخلیة المقترحة لمراجعة تأكید االلتزامات •

تأكید  نص اللوائح الداخلیة المقترح لھذه المراجعة على
 االلتزامات

 مالحظات

 . استعراض المحاسبة والشفافیة. 1 75
یتعین على مجلس اإلدارة إجراء مراجعة دوریة لتنفیذ  76

ICANN  اللتزامھا بالحفاظ على آلیات قویة للمساھمات العامة
والمسئولیة والشفافیة بحیث یضمن أن تعكس ھذه القرارات 

 المساھمین. المصلحة العامة وأن تكون مسئولة أمام كافة

االلتزام الخاص بإجراء مراجعة اآلن أصبح جزًءا من لوائح  77
ICANN .الداخلیة 

والجزء الثاني من ھذه العبارة ("التزامھا بالحفاظ على...")  78
سوف یكون كذلك جزًءا  ICANNیوضح التزاًما من جانب 

 من الالئحة الداخلیة.

ھذه  تتضمن العوامل التي تستحق أخذھا بعین االعتبار في 79
 المراجعة ما یلي:

والذي یجب أن  ICANN(أ) التقییم والتحسین لمجلس إدارة  80
یتضمن تقییما مستمرا ألداء المجلس وعملیة تحدید المجلس 

 ICANNوالمدى الذي یلبي تشكیل المجلس ویلبي احتیاجات 
الحالیة والمستقبلیة واألخذ في االعتبار آلیة االستئناف على 

 قرارات المجلس؛

جمھور المعلقین تقدیم ھذا المقترح بدالً من قائمة رسمیة  اقترح 81
 بالموضوعات.

وتفاعلھا مع المجلس وطرح  GAC(ب) تقییم دور وفعالیة  82
 ICANNالتوصیات للتحسین لضمان االعتبار الفعال من 

 ؛DNSحول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني ـل  GACإلدخال 
مستمر على العملیات التي (جـ) التقییم المستمر والتحسین ال 83

علیھا تعلیقا عاما (یتضمن التفسیر الكافي  ICANNتتلقى 
 للقرارات المتخذة والمنطق المعمول بھ)؛

في تقبل القرارات مدعومة  ICANN(د) التقییم لمدى استمرار  84
 ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛ و

 تمع التي تمھـ) تقییم عملیة تطویر السیاسة لتسھیل مشاورات المج( 85
 العمل علیھا وتحسینھا وتطویر السیاسة الفعالة والمناسبة زمنیا.

 .GACتمت إعادة صیاغتھا لتجنب إدراج مراجعة لفعالیة  86

سیقوم فریق المراجعة بإجراء تقییم للدرجة التي تم بھا تنفیذ  87
 توصیات مراجعة المساءلة والشفافیة السابقة.

مراجعة المساءلة والشفافیة اشترط تأكید االلتزامات على فریق  88
ATRT  تقییم كافة مراجعاتAoC. 

یجوز لفریق المراجعة التوصیة بإنھاء أو تعدیل المراجعات  89
الدوریة األخرى المطلوبة بموجب ھذا البند، كما یجوز أن 

 یوصي بمراجعات دوریة إضافیة.

ھذا ھو الجدید. سوف تكون توصیة من أجل تعدیل أو إنھاء  90
خاضعة للتعلیقات العامة. باإلضافة إلى أن مراجعة حالیة 

التغییرات التالیة على الالئحة الداخلیة سوف تخضع لرفض 
 .IRPھیئة المراجعة المستقلة 

ویجب على فریق المراجعة ھذا إكمال مراجعتھ في غضون  91
 عام واحد من عقد اجتماعھ األول.

 جدید. 92

سنوات وسوف یتم عقد ھذه المراجعة الدوریة مرة كل خمس  93
 على أقل تقدیر، تقاس من تاریخ إجراء المراجعة السابقة.

 سنوات. 3یتطلب إجراء تأكید االلتزامات ھذه المراجعة كل  94
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نص اللوائح الداخلیة المقترح لھذه المراجعة على تأكید 
 االلتزامات

 مالحظات

 . المحافظة على األمان واالستقرار والمرونة.2 95
یتعین على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة دوریة  96

اللتزامھا بتحسین االستقرار التشغیلي،  ICANNلتنفیذ 
والموثوقیة والمرونة واألمان والتشغیل البیني على المستوى 

 .DNSالعالمي في 
 وفي ھذه المراجعة، سیتم توجیھ عنایة خاصة إلى ما یلي: 97
مرونة كل من المادیة والشبكیة (أ) شئون األمان واالستقرار وال 98

 ؛DNSذات الصلة بأمان واستقرار تنسیق إنترنت 
 (ب) ضمان التخطیط المناسب 99

 (جـ) الحفاظ على وضوح العملیات. 100
سیتم تقییم كل عملیة تتم بموجب ھذا القسم بشأن المدى الناجح  101

في تنفیذ خطة األمان وفعالیة الخطة في التعامل  ICANNلـ 
حدیات المحتملة والفعلیة ومدى كفایة خطة مع التھدیدات الت

األمان في مواجھة التحدیات والتھدیدات المستقبلیة لألمان 
بما یتفق مع مھمة  DNSواالستقرار ومرونة اإلنترنت

ICANN .التقنیة المحدودة 

 : ICANNالمراجعات المقترحة اللتزامات  102
 

مھمة  في إطار ھذا الدور، فیما یتعلق بأسماء المجاالت، تتمّثل 103
ICANN :في تنسیق وضع وتنفیذ السیاسات 

التي یعد القرار الموّحد أو الُمنسَّق ضرورًیا فیھا بشكل  - 104
) DNSمعقول، وذلك لتسھیل انفتاح نظام أسماء النطاقات (

و/أو إمكانیة تشغیلھ تشغیالً بینًیا و/أو سالستھ و/أو أمانھ 
 و/أو استقراره

 

تقییم للدرجة التي تم بھا تنفیذ سیقوم فریق المراجعة بإجراء  105
 توصیات المراجعة السابقة.

 اجعل ذلك صریًحا. 106

وسوف یتم عقد ھذه المراجعة الدوریة مرة كل خمس سنوات  107
 على أقل تقدیر، تقاس من تاریخ إجراء المراجعة السابقة.

 سنوات. 3یتطلب إجراء تأكید االلتزامات ھذه المراجعة كل  108

 

مقترح لھذه المراجعة على تأكید نص اللوائح الداخلیة ال
 االلتزامات

 مالحظات

/ سیاسة خدمات الدلیل ومدى WHOIS. مراجعة فعالیة 4 109
فعالیة تنفیذھا فیما یتعلق بتلبیتھا لالحتیاجات المشروعة لقوى 

 تطبیق القانون، وترویجھا لثقة المستھلك.

تم تغییر العنوان من أجل اإلشارة إلى إمكانیة أن تحل خدمات  110
 .WHOISجدیدة للسجالت محل خدمة 

الحالیة  WHOISبفرض سیاساتھا المتعلقة ـب ICANNتلتزم  111
مستقبلیة، تخضع للقوانین المعمول  gTLDوأي خدمات دلیل 

بھا، والعمل مع المجتمع الكتشاف التغییرات الھیكلیة لتحسین 
، وكذلك النظر في gTLDالدقة والحصول على بینات تسجیل 

 الضمانات لحمایة البیانات. 
وتشمل ھذه المراجعة التزاًما بأن تكون جزًءا من لوائح  112

ICANN لبات الحالیة لـ الداخلیة، فیما یخص تعزیز المتط
WHOIS  الخاصة بالسیاسة وأي متطلبات سیاسة لخدمة دلیل

gTLD .المستقبلیة 

وتشمل ھذه المراجعة التزاًما بأن تكون جزًءا من لوائح  113
ICANN  الداخلیة، فیما یخص تعزیز المتطلبات الحالیة لـ

WHOIS  الخاصة بالسیاسة الحالیة، كما ھو مقترح من قبل
 ).2015مبر سبت ICANN )1مجلس 

 

یتعین على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة دوریة من  114
/ خدمات الدلیل والتي WHOISأجل تقییم مدى فعالیة سیاسة 

یطابق تنفیذھا االحتیاجات الشرعیة لتنفیذ القانون وتشجیع ثقة 
 المستھلك.

 ).2015سبتمبر  1لكل اقتراح للمجلس ( 115
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دات منظمة التعاون وسوف تنظر ھذه المراجعة في إرشا 116
فیما یتعلق بالخصوصیة، وفًقا  OECDوالتنمیة االقتصادیة 

في  OECDلتعریف منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 
 .2013وتعدیالتھ في  1980

جدید. أشارت أحد التعلیقات العامة إلى أن إرشادات منظمة  117
ال تتمتع بنفس قوة  OECDالتعاون والتنمیة االقتصادیة 

 .القانون

سیقوم فریق المراجعة بإجراء تقییم للدرجة التي تم بھا تنفیذ  118
توصیات المراجعة السابقة، والدرجة التي كان للتنفیذ فیھا 

 التأثیر المرغوب.

 ).2015سبتمبر  1لكل اقتراح للمجلس ( 119

وسوف یتم عقد ھذه المراجعة الدوریة مرة كل خمس سنوات  120
 لمراجعة السابقة.على أقل تقدیر، تقاس من تاریخ إجراء ا

 سنوات. 3یتطلب إجراء تأكید االلتزامات ھذه المراجعة كل  121

 

 الخاصة IANAومراجعة وظیفة  IANAتضیف اللوائح الداخلیة مراجعة وظیفة  •

 

 الخاصة IANAومراجعة وظیفة  IANAمراجعة وظیفة 

باإلضافة إلى بیان العمل  ICANN-PTIفي مقابل عقد  PTIاإلشراف بإجراء مراجعة ألداء -توصي مجموعة عمل المجتمعات 122
)SOW كجزء من مراجعة وظائف (IANA ) أوIFR وال تكون .(IFR  ملزمة بأن تضع في اعتبارھا مصادر التعقیبات المختلفة بما

دمة ، والتوصیات المقPTIوالتقاریر المقدمة بمعرفة  IANA) في CSCفي ذلك تعلیقات المجتمع، وتقییمات لجنة العمالء الدائمة (
والمراجعات والتعلیقات المستلمة حول ھذه التقاریر  CSCللتحسینات التقنیة أو تحسینات العملیات. سیتم إدراج نتائج التقاریر المقدمة إلى 

أیًضا بیان األعمال من أجل تحدید ما إذا كان من الواجب  IFR. وسوف تراجع IFRخالل الفترة الزمنیة ذات الصلة كتعقیبات على 
وال یشمل أي  SOWفي مقابل تقریر األعمال  PTIمقتصر تماًما على تقیم أداء  IFRالتوصیة بأي من التعدیالت. علًما بأن تفویض 

أو بیان األعمال  PTIو IANAین المبرم ب IANAتقییم فیما یخص السیاسة أو مشكالت التعاقد التي ال تكون جزًءا من عقد وظائف 
SOW وعلى وجھ الخصوص، ال یشمل ذلك المشكالت ذات الصلة بتطویر السیاسات وعملیات االعتماد، أو تدابیر إنفاذ العقود فیما بین .

 .ICANNالسجالت المتعاقدة و
ولیة، یجب أن یتم إجراء مراجعة دوریة لـ خالل ما ال یزید عن سنتین بعد اكتمال االنتقال. وبعد المراجعة األ IFRیوصى بإجراء أول  123

IFR  أعوام. 5على فترات بینیة ال تزید عن 
المساءلة كما ستعمل -CCWGالداخلیة وإدراجھا كالئحة داخلیة أساسیة كجزء من عمل  ICANNفي لوائح  IFRیجب النص على  124

) من قبل منظمات الدعم IFRTأو ( IANAراجعة وظائف بصورة قیاسیة وفًقا لمراجعة تأكید االلتزامات. سیتم اختیار أعضاء فریق م
واللجان االستشاریة وسیتضمن العدید من جھات االتصال من المجتمعات األخرى. وبینما یكون الغرض من فریق مراجعة وظائف 

IANA اإلشراف.-ات المتعددةأن یكون مجموعة أقل عدًدا، فإنھ سیكون مفتوًحا للمشاركین بشكل یشبھ كثیًرا وضع مجموعة عمل المجتمع 
 ICANNفي العادة استناًدا إلى دورة عادیة ال تزید مدتھا عن خمسة أعوام بالتوازي مع مراجعات  IFRوفي حین سوف تتم جدولة  125

الخاصة) وذلك عند اتباع اإلجراءات والتدابیر التصحیحیة لـ  IFR(ھیئة  IANAاألخرى، یجوز أیًضا البدء في مراجعة خاصة لوظائف 
CSC اإلشراف) والعجز عن تصحیح ما یتحدد من أوجھ قصور باإلضافة -(وفًقا لما ھو مشار إلیھا في مقترح مجموعة عمل المجتمعات

اإلشراف) والعجز عن تصحیح ما یتحدد -(وفًقا لما ھو محدد في مقترح مجموعة عمل المجتمعات IANAإلى اتباع عملیة حل مشكالت 
المسئولیة عن التحقق من نتیجة عملیة  GNSOو ccNSOات التصعید ھذه، سوف تتحمل كل من من أوجھ قصور. وبعد استنفاذ آلی

CSC  ومراجعتھا، وعملیة فض مشكالتIANA  ولتحدید ما إذا كان عملیةIFR  ،الخاصة ضروریة أم ال. وبعد النظر في ھذه المسائل
مفیدة مع منظمات الدعم/اللجان االستشاریة األخرى، فیمكن والتي قد تشتمل على فترة تعلیقات عامة ویجب أن تحتوي على مشاورات 

ومجلس  ccNSOخاصة، فسوف تتطلب إجراء تصویت لكل من مجلس  IFRالخاصة. ولكي یتم البدء في عملیة  IFRالبدء في عملیة 
GNSO قة).(من خالل األغلبیة المطلقة في كل منھما بما یتفق مع اإلجراءات العادیة لتحدید األغلبیة المطل 

الخاصة نفس عملیة وتشكیل المجتمعات ألصحاب المصلحة المتعددین باإلضافة إلى ھیكل العملیات مثل مراجعة  IFRوسوف تتبع عملیة  126
الدوریة بشكل أساسي على أوجھ القصور  IFRالخاصة أضیق من مراجعة  IFRالدوریة. وسوف یكون نطاق مراجعة  IANAوظائف 

 IFRالشامل، وأفضل طریقة لحل ھذه المشكلة. وكما ھو الحال بالنسبة لعملیات  IANAاتھا على أداء أو المشكالت المحددة، وتأثیر
، لكن ال یجب النظر في وضع CSC، بما في ذلك IANAالخاصة مقتصرة على مراجعة أداء تشغیل وظائف  IFRالدوریة، فإن عملیة 

 IFRأو  IFRالمتعاقدة معھا. ولن یتم فرض نتائج مراجعة  TLDطاقات ون ICANNالسیاسات واعتماد العملیات أو العالقات فیما بین 
 IANAالخاصة أو تقییدھا، ویمكن أن تشمل توصیات بالبدء في عملیة فصل، وھو ما یمكن أن یؤدي إلى إنھاء أو عدم تجدید عقد وظائف 

 على سبیل المثال ال الحصر. PTIو ICANNالمبرم بین 
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لم یراجع المستشار القانوني تعدیالت اللوائح الداخلیة المقترحة األساسیة في ھذه المرحلة. یعتبر النص المقترح لتعدیالت اللوائح مالحظة:  127
الداخلیة تصورًیا بطبیعتھ في ھذه المرحلة، وبمجرد وجود إجماع حول التوجیھ والذي یتم تطویره من خالل عملیة التعلیق ھذه، سیحتاج 

 وني لبعض الوقت حتى یقوم بصیاغة النص المقترح المناسب للتعدیالت على عقد التأسیس واللوائح.الفریق القان
 
 

128 ATRT1 )14  ،من اللجان االستشاریة والمنظمات  12شخص
 الداعمة): 

129 1 ALAC 
130 2 GAC 
131 1 ASO 
132 3 ccNSO 
133 5 GNSO 
 أو من ینوب عنھ ICANNرئیس مجلس إدارة  134
 NTIAسكرتیر مساعد ـل 135

 

136 ATRT2 )15 ،من اللجان االستشاریة والمنظمات  11 شخص
 الداعمة):

137 2 ALAC 
138 3 GAC 
139  1 SAC 
140 1 ASO 
141 2 ccNSO 
142 2 GNSO 
 من الخبراء 2 143
 أو من ینوب عنھ ICANNرئیس مجلس إدارة  144
 NTIAسكرتیر مساعد ـل 145

146 SSR )15  ،من اللجان االستشاریة والمنظمات  12شخص
 الداعمة): 

147 1 ALAC 
148 1 GAC 
149 2 SSAC 
150 1 RSSAC 
151 2 ASO 
152 3 ccNSO 
153 2 GNSO 
 من الخبراء 2 154
 أو من ینوب عنھ ICANNالرئیس التنفیذي لـ  155

156 WHOIS )13  ،من اللجان االستشاریة والمنظمات  9شخص
 الداعمة): 

157 2 ALAC 
158 1 GAC 
159 1 SSAC 
160 1 ASO 
161 1 ccNSO 
162 3 GNSO 
 من الخبراء/جھات إنفاذ القانون  3 163
 أو من ینوب عنھ ICANNالرئیس التنفیذي لـ  164

 

 

 

 ' 1تغییرات من 'المسودة الثانیة المقترحة لتوصیات مسار العمل . 4
ب من تأكید االلتزامات، 8المساءلة أن القسم  -CCWGعقب تعلیق المجتمع الذي تم تلقیھ أثناء فترة التعلیق الثاني العام، توصي لجنة  165

 – 03ئح األساسیة، ولكن یظل لوائح معتادة. انظر الملحق لن یكون من اللوا 18الداخلیة القسم  ICANNالمنعكس في المحتوى الحالي للوائح 
 الداخلیة باعتبارھا "لوائح داخلیة قیاسیة و"لوائح داخلیة أساسیة") ICANNإعادة تعریف لوائح  3التوصیة رقم 

. وقد ICANNي لوائح المساءلة بإضافتھا ف -CCWGمن تأكید االلتزامات لقائمة فقرات تأكید االلتزام التي توصي  7تمت إضافة القسم  166
عام تم تضمین ھذه التوصیة في مقترح المسودة األولى ولكن تمت إزالتھ من مقترح المسودة الثاني. عقب تعلیق تم تلقیھ أثناء فترةالتعلیق ال

 الثانیة، تمت إضافة ھذا النص مرة أخرى.
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، ICANNالمراجعة الجدیدة تنطبق بمجرد اعتماد لوائح عقب استفسار أثناء فترة التعلیق العام، یوضح قسم التوصیات األن أن قواعد  167
 وأن القواعدالجدیدة سوف تنطبق أیًضا، إلى الحد العملي، ألي مراجعات جاریة بالفعل.

في الصف الثاني من نص اللوائح المقترحة في الجدول، "توفر اللوائح إطار عمل لجمیع المراجعات الدوریة"، تم تحدیث النص لیأخذ في  168
أعضاء االعتبار التعلیقات خالل فترة التعلیق الثانیة أن التشكیل المقترح لفرق مراجعة تأكید االلتزامات في تقریر المسودة الثانیة (ثالثة 

لكل لجنة استشاریة ومنظمة داعمة) یمكن أن تقلل من عدد أعضاء فریق مراجعة تأكید االلتزامات، وأنھ لم یأخذ بعین االعتبار الحاجة 
 حتملة لزیادة تمثیل الدوائر االنتخابیة المتضررة.الم

أعرب المعلقین عن رغبتھم في أن یقرر كل فریق مراجعة فردي ما إذا كان یوصى بتعدیل أو إنھاء مراجعتھ. وقد انعكس ھذا في  169
 اسبة والشفافیة.المالحظات التوضیحیة المصاحبة للصف الثالث األخیر من جدول الالئحة المقترح لھذا الباب، مراجعة المح

/ سیاسة خدمات الدلیل ومدى فعالیة تنفیذھا فیما یتعلق بتلبیتھا لالحتیاجات المشروعة لقوى تطبیق WHOISفي جدول "مراجعة فعالیة  170
أثناء فترة  ICANNالقانون، وترویجھا لثقة المستھلك" لتغییرات اللوائح المقترحة، تم استبدال الفقرة األولى بنص مقترح من مجلس 

التعلیق العام الثانیة. لم یتم أي تغییرات لمدة دورة المراجعة في الصف األخیر من ذلك الجدول، ومع ذلك، لضمان أن المراجعات سوف 
 تتم كل خمس سنوات بحد أدنى، في العقد، اقترح المجلس نص لھذا القسم قد ینجم عنھ ست أو سبع سنوات بین المراجعات.

المنافسة وثقة المستھلك، واختیار المستھلك" الجدول، في الصف األخیر الثاني من الجدول، تم تعدیل نص القانون في جدول "تعزیز  171
، من شأنھ أن یجعل gTLD، في اتخاذ قرار حول الجولة المقبلة من نطاقات  ICANNالمقترح للرد على التعلیقات من قبل مجلس 

 فضال عن المساھمة من المجتمع والموظفین. القرار على أساس المدخالت من فریق المراجعة
 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
• ST9 التوصیات من  22و20و 4و 3و 17و 11و)ATRT( 

• ST 14  وقف)AoC( 

 ؟CWG. كیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف 6
،  ICANNإضافتھا إلى اللوائح الداخلیة لـالتي تجب  IANAاإلشراف أیًضا مراجعة لوظیفة -CWGاقترحت مجموعة عمل المجتمعات  172

 .ICANNھذا كجزء من المراجعات لتتم إضافتھا إلى لوائح  CCWGكالئحة داخلیة أساسیة. تشمل توصیات مساءلة 
  

 ؟NTIA. كیف یعالج ھذا معاییر 7
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصلحة المتعددین 173

من خالل دمجھا بمبادئھا وااللتزام بالبقاء كمنظمة عامة غیر ربحیة تعمل  تعزیز طبیعة أصحاب المصلحة المتعددین من المنظمة •
تحت مظلة عملیات الشفافیة وتطویر السیاسة ألصحاب المصلحة المتعددین، وتشمل أصحاب مصلحة األعمال، المجتمع المدني، 

في جمیع  ICANN لتي سوف تسعىالمجتمع الفني، األكادیمیة، والمستخدم النھائي، والبحث عن المدخالت من العامة، وا
 األحوال والفعالیات على توفیر المنفعة لھم.

عكس التنوع الوظیفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جمیع مستویات وضع السیاسات واتخاذ القرار لضمان أن عملیات  •
 المعاییر.وضع سیاسات أصحاب المصلحة المتعددین بالتدرج من األدنى فاألعلى تعالج بشكل تام ھذه 

 

 الخاص باإلنترنت DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام   174

 الحفاظ على وضع ومقرات المؤسسة العامة غیر الربحیة في الوالیات المتحدة. •

 ستقدم تقریًرا سنوًیا حول حالة التحسینات على المساءلة والشفافیة ICANNإضافة متطلبات اللوائح أن  •
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ت عن التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة للقرارات على العامة بما یتضمن أي تأثیر مالي أو غیر مالیة أو تأثر تلتزم بتنفیذ ونشر تحلیال •
 .DNSإیجابي أو سلبي (إن وجد) على األمن النظامي واالستقرار ومرونة 

لموثوقیة واألمان وقابلیة ، واالستقرار التشغیلي واDNSوتشمل االلتزام بالحفاظ على وتعزیز العملیة الحیادیة والمطلقة وحكم  •
 واإلنترنت وتحسینھا DNSالتشغیل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من 

 .DNSوتتضمن مراجعات تأكید االلتزام إلى لوائح وخاصة األمن، االستقرار والمرونة لمراجعات  •

 

 IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  175

في االستقرار  DNSوتعزز وتدعم العملیة المحایدة وغیر المسبوقة بحكم لدى  ICANNنقل تأكید االلتزامات التي تحافظ علیھا  •
واإلنترنت؛ والحفاظ على السعة والقدرة  DNSالتشغیلي والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل الشاملة، والسالسة واالنفتاح في 

 المستوى الكلي والعمل على صیانة إنترنت فردي قابل للتشغیلاإلنترنت على  DNSعلى تنظیم 

على مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل للتشغیل. تتم  DNSالحفاظ على أھلیة وقدرة تنسیق  •
، )TLDلى (أنھ مع توسع مساحة نطاق المستوى األع ICANNمعالجة المعاییرأیضا من خالل إضافة اللوائح: سوف تضمن 

أنھا سوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت التنافسیة وحمایة المستھلك واألمان واالستقرار والمرونة ومشكالت إساءة االستخدام 
 الضار والمخاوف السیادیة وحمایة الحقوق.

 الوضوح في تقریر المالیة والمحاسبة •

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 176

 ع للمشاركة كخطوة محتملةعقد منتدى مجتمع حیث یرحب بالجمی •

 یرحب بالجمیع للمشاركة في عملیة المشورة التي تنظم لشرح ھذه المستندات الرئیسیة. •

 

مقدماً من منظمات مرؤوسة من  NTIAأیضاً بأنھ سوف لن تقبل اي مقترح لمشروع للقیام بالدور الذي كانت تقوم بھ  NTIAوحددت  177
 دولیة.قبل الحكومات وال حّالً من منظمة حكومیة 

إضافة االلتزام والسعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنیرة التي تعكس التنوع الوظیفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على  •
جمیع مستویات وضع السیاسات واتخاذ القرار لضمان أن عملیات وضع سیاسات أصحاب المصلحة المتعددین بالتدرج من 

 ن المصلحة العامة العالمیة وللتأكد من أن ھذه العملیات خاضعة للمساءلة وشفافة.األدنى فاألعلى تُستخَدم للتأكد م

إصدار تقریر سنوي عن حالة التحسینات للمساءلة والشفافیة وااللتزام بعملیة موازنة شفافة وخاضعة للمساءلة، مما یوفر إشعار  •
 مسبق لتسھیل مشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات والسیاسات.
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