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عملیة صیاغة اللوائح الداخلیة والجدول  - Hالمحلق 
 الزمني للتنفیذ

بإعتباره عنصراً أساسیاً من تفویضھا. ویجب تنفیذ  1الى تنفیذ اإلشراف على مسار العمل  CCWG-Accountabilityتنظر مجموعة  1
-CCWG. وترى مجموعة IANAإلشراف على وظائف أو اإللتزام بھا قبل أن تتم عملیة إنتقال ا 1تغییرات المساءلة لمسار العمل 

Accountability أخرى متزامنة مع بعضھا  العمل بإتجاھات ة شھور مع مواصلةبأنھ ینبغي أن تستغرق عملیة التنفیذ حوالي ثمانی
 البعض والتي سیتطلب البعض منھا تنفیذ عدة فترات للتعلیقات العامة.

 ، في ھذه الفقرة. 1حول توصیات مسار العمل CCWG-Accountabilityترح مجموعة قتم توضیح خطة التنفیذ لم 2

 الجدول الزمني
 . U37Tھنا37TUمتوفر  ICANNوتعزیز مساءلة  IANAنتقال اإلشراف على وظائف الجدول الزمني الكامل لعملیة إ 3
بعملیة صیاغة اللوائح الداخلیة (وبالتنسیق مع  CCWG-Accountabilityولضمان التنفیذ في الوقت المناسب، باشرت مجموعة  4

ICANN لدمج متطلباتھا وشروطھا في اللوائح الداخلیة لـ (ICANN وھذا یشمل تضمین مراجعات ملزمة في وثیقة تأكید األلتزامات .
AoC  ومتعلقات مجموعةCWG-Stewardship لیة، فإنھ سیتم كلما كان ذلك مناسباً. وحال إكتمال صیاغة مسودة اللوائح الداخ

علیھا وتبّنیھا بعد إنتھاء عملیة التعلیقات العامة وبعد أن تكمل  ICANNنشرھا ألجل التعلیقات العامة. وستتم مصادقة مجلس إدارة 
NTIA  .مراجعتھا للمقترحات 

 ICANNبّني اللوائح الداخلیة لـ یوماً. ویتوقع أن یتم ت 90-60عملیة المراجعة الخاصة بھا في فترة تتراوح بین  NTIAویتوّقع أن تكمل  5
 مراجعتھا لھا. من  NTIAمباشرًة بعد أن تنتھي 

 

 خطة التنفیذ 
. فعدا ICANNعلى تحدیث اللوائح الداخلیة لـ  CCWG-Accountabilityلمجموعة  1عدد كبیر من توصیات مسار العمل  یتضمن 6

من خالل التغییرات التي ستتم على اللوائح  1توصیات مسار العمل فإنھ سیتم تنفیذ معظم)، IRPتعزیزات عملیة المراجعة المستقلة (
 .  ICANNالداخلیة لـ 

 عملیة صیاغة اللوائح الداخلیة إستناداً الى المتطلبات التالیة:  ICANNو CCWG-Accountabilityوبالنتیجة، وضعت مجموعة  7
وذلك من قبل مجموعة  ICANNالمقترحة الى مجلس إدارة  ستتم المصادقة على كافة القرارات النھائیة بخصوص اللوائح الداخلیة •

CCWG-Accountability  و / أو المجامیع الفرعیة لمجموعةCCWG-Accountability. 
وقرارات مجامیعھا الفرعیة من خالل اإلستشارات القانونیة  CCWG-Accountabilityوسیتم تعزیز قرارات مجموعة  •

 الخارجیة.
 .ICANNالقانونیة الى مجلس إدارة  اإلستشاراتبتقدیم  ICANNیقوم الكادر القانوني لدى  •
والكادر  CCWG-Accountabilityوستستند عملیة الصیاغة على الجھود التعاونیة فیما بین المستشار القانوني لمجموعة  •

  .CCWG-Accountabilityومجموعة  ICANNالقانوني لدى 
 
 

 ح الداخلیةعملیة صیاغة اللوائ
 .CCWG-Accountabilityوسیتم وضع وثیقة رسمیة لمواصفات اللوائح الداخلیة المنقحة إستناداً الى المقترح النھائي لمجموعة  .1

https://www.icann.org/sites/default/files/assets/iana-stewardship-draft-transition-timeline-16jul15-en.pdf
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مسؤولة عن تحسین وثیقة المواصفات وعن المباشرة بعملیة صیاغة اللوائح  CCWG-Accountabilityوستكون مجموعة  .2
 الداخلیة. 

األولیة للوائح الداخلیة وتنقیحھا والمعتمدة على وثیقة المواصفات المحددة من قبل الكادر القانوني لدى وستتم عملیة الصیاغة  .3
ICANN  وبالتعاون مع المستشار القانوني لمجموعةCCWG-Accountability. 

، مدعومًة من قبل كل من الكادر CCWG-Accountabilityستقوم المجموعة الفرعیة لمجموعة  ،ولمراجعة المسودة األولیة .4
ما  بمراجعة المسودة للتأكد من أنھا تستوفي CCWG-Accountabilityوالمستشار القانوني لمجموعة  ICANNالقانوني لدى 

مسؤولة عن  CCWG-Accountabilityوثیقة المواصفات وأھداف المجموعة. وستكون المجامیع الفرعیة لمجموعة  ورد في
 جعة.تحسین عملیة المرا

نب اإلمتثال لوثیقة المواصفات ولضمان تج مدى مراجعة لتقییم CCWG-Accountabilityجري المستشار القانوني لمجموعة وسیُ  .5
 أن یقوم بالمراجعة.أیضاً  ICANNھا. ویمكن للكادر القانوني لدى حدوث أیة تداعیات غیر مرغوب فی

القانونیة وإجراء تعدیالت علیھا متى ما  بمراجعة األستشارات CCWG-Accountabilityوستقوم المجموعة الفرعیة لمجموعة  .6
ومع  CCWG-Accountabilityات القانونیة مع مجموعة ة مسودة اللوائح الداخلیة واإلستشارأقتضت الضرورة. وسیتم مشارك

 .ICANNمجلس إدارة 
القرار المناسب بخصوص أي  إتخاذ ، مسؤولین عنوالمشاركین CCWG-Accountabilityوسیكون كافة أعضاء مجموعة  .7

تضارب قد یحدث في تفسیر ما یصاغ وسیكونون مسؤولین أیضاً عن المصادقة على التغییرات الحاصلة في اللوائح الداخلیة ألجل 
وجود إختالف في فھم وتفسیر صیاغة المسودة، فستقوم مجموعة  جل نشره للتعلیقات العامة. وفي حالاإلنتھاء من وضع المقترح أل

CCWG-Accountability  بأكملھا بإعادة مسودة اللوائح الداخلیة الى المجموعة الفرعیة لمجموعةCCWG-
Accountability  .والمستشار القانوني إلجراء المزید من التھذیب والتعدیل علیھا 

تندة على مشاركة المجتمع برمتھ صالحیة الموافقة النھائیة على اللوائح الداخلیة مستخدماً بذلك العملیات المس ICANNلمجلس إدارة  .8
 بما في ذلك فترة التعلیقات العامة. 
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