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االخالصة االتنفيیذذيیة  
 

01 2014آآذذاارر  14في يیوومم   أأعلنتت  ) عنن نيیتهھا بنقلل ددووررهھھھا في ااإلشرراافف على ووظظائفف NTIAااألددااررةة االووططنيیة لإلتصاالتت وواالمعلووماتت ( 
) ووإإددااررةة كلل ما يیتعلقق بمنططقة االجذذرر االى االمجتمع االعالمي ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن. IANAهھھھيیئة ااإلنتررنتت لألررقامم االمخصصة (

أأنن تتررأأسس عمليیة ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن لووضع مقتررحح لعمليیة ااألنتقالل هھھھذذهه.   ICANNمنن  NTIAووططلبتت   
 

02 ٬، أأثارر فيیهھا االمجتمع مووضووعاً آآخرر ووااسع االنططاقق IANAمناقشاتت إإبتدداائيیة حوولل إإنتقالل مهھمة ااألشرراافف على ووظظائفف قدد جررتت  ووكانتت 
. ووعلى أأثرر تلكك االحووااررااتت٬، تمم ووضع عمليیة تعززيیزز مساءلة ICANNحوولل أأثرر عمليیة ااألنتقالل على ااآلليیاتت االحاليیة االخاصة بمساءلة 

ICANN  ألجلل االتووصلل االى مقتررحاتت لتحسيیناتت منن شأنهھا أأنن تساعددICANN  على بلووغغ مستووىى ررفيیع منن االمساءلة كفيیلل بررضا
االعالقة  دد كانن يینظظرر لهھذذههلقوواالمجتمع االددوولي ألصحابب االمصلحة االمتعددددةة ووبغيیابب االعالقة االتعاقدديیة االتأرريیخيیة مع االحكوومة ااألميیرركيیة. 

على االمستووىى االتنظظيیمي االخاصص بهھا كمنظظمة. ICANNيیخصص مساءلة  على أأنهھا بمثابة إإجررااء حمايیة 1998االتأرريیخيیة وومنذذ عامم   
 

03  ICANNيیستعررضض هھھھذذاا االتقرريیرر االخاصص بالتعليیقاتت االعامة االنتاجج االحالي لعملل مجمووعة عملل عبرر االمجتمع وواالمسؤؤوولة عنن مساءلة  
هھھھوو عملل  1للعملل (مسارر االعملل ررقمم  1. ووقدد ررّكزز على مسووددةة تووصيیاتت االمسارر ررقمم CCWG-Accountabilityبالررمزز  وويیررمزز لهھا
االووااجبب تنفيیذذهھھھا أأوو ااألمتثالل لهھا قبلل  ICANNحوولل االتغيیيیررااتت االحاصلة في تررتيیباتت مساءلة  CCWG-Accountabilityمجمووعة 

االتي كانتت محوورر ترركيیزز االعملل خاللل ااألشهھرر االخمسس ااألوولى (منن ٬، وو)IANAاالمباشررةة بعمليیة إإنتقالل ااإلشرراافف على ووظظائفف 
ال تعني هھھھذذهه االتووصيیاتت في هھھھذذهه االمررحلة أأنهھ تمتت االموواافقة عليیهھا باألجماعع ). 2015وولغايیة مايیوو/ أأيیارر  2014دديیسمبرر/كانوونن ااألوولل 

تسعى للحصوولل على تأكيیددااتت منن قبلل  CCWG-Accountabilityبلل التززاالل مجمووعة  .CCWG-Accountabilityمنن قبلل 
االمجتمع بخصووصص منهھجهھا ووتووجيیهھاتهھا ووفقق عددةة خيیاررااتت.  

 
04 . ASOوو  GACوو  ccNSOوو  ALACوو  GNSOمنن قبلل االمنظظماتت  CCWG-Accountabilityووتمم إإقرراارر ميیثاقق مجمووعة  

تت االتي أأقرّرتت االميیثاقق٬، وومنن عضووااً تمم تعيیيینن كلل منهھمم منن قبلل كلل منن االمنظظما 26منن  CCWG-Accountabilityووتتألفف مجمووعة 
منن  CCWG-Accountabilityمشارركاً. إإنن االمشارركة في االمجمووعة مفتووحة لكافة ااألططرراافف. ووقدد تمم أأددااء عملل مجمووعة  154

مشارركاً ووعضوواا٬ً، ووعقددتت أأيیضاً  44خاللل ااألجتماعاتت ااألسبووعيیة االتي تتمم عبرر ووسائلل ااألتصالل٬، ووقدد حضرر تلكك ااألجتماعاتت 
19مباشررةة ووجهھاً لووجهھ في كلل منن فرراانكفووررتت ( االمجمووعة أأجتماعاتت 9)٬، ووفي سنغافوورراا (2015يینايیرر/كانوونن االثاني  20- -12 

23)٬، ووفي أأسططنبوولل (2015فبرراايیرر/شباطط  23) ووكذذلكك يیووميینن منن االعملل االمكثفف (2015ماررسس/آآذذاارر  24- ماررسس/آآذذاارر  24-
.في كال االيیووميینن ساعاتت منن ااألجتماعاتت االتي تتمم عبرر االهھاتفف 6) مع 2015  

 
05 عملهھا بحيیثث يیمكنن تنسيیقهھ ضمنن االجددوولل االززمني االمووضووعع لعمليیة أأنتقالل  CCWG-Accountabilityووقدد صممتت مجمووعة  

ألجلل تووصيیلهھ  ICANNللعملل بعدد ااالنتهھاء منهھ االى مجلسس إإددااررةة  1. ووسيیتمم تقدديیمم مقتررحاتت االمسارر IANAااألشرراافف على ووظظائفف 
    ICG.1دد االذذيي ستقددمهھ مجمووعة جنباً االى جنبب مع مقتررحح ااألنتقالل االمووحّ  NTIAاالى 

 
06 . ICANNمجمووعة منن االمتططلباتت وواالشررووطط االووااجبب تحقيیقهھا ألجلل تعززيیزز مساءلة  CCWG-Accountabilityلقدد حددددتت مجمووعة  

مايیلي:  CCWG-Accountabilityووألجلل االقيیامم بذذلكك٬، أأنشأتت مجمووعة   
االلححااللييةة؛ االلممسسااءللةة ببآآللييااتت ججرردد !  
  وو ؛االلححااللااتت تتللكك تتججااهه ححممااييةة أأججررااءااتت ICANN للددىى تتككوونن أأنن ييججبب االلتتييوو االلممححتتممللةة االلططااررئئةة ببااللححااللااتت ججرردد !
ً  االلممصصممممةة االلههييككللةة ككااننتت للوو ففييمماا االلىى للللتتووصصلل االلأأززممااتت ممووااججههةة إإخختتببااررااتت ممنن أأختباررااً  26 ممنن ممججممووععةة !  حديیثا

.االلممععررووففةة االلططووااررئئ ححااللااتت ممنن ففععاالل ببششككلل ICANN تتححمميي للللممسسااءللةة  
 

07 مددااووالتهھا على االططلباتت ووااألقتررااحاتت االتي تمم تقدديیمهھا منن قبلل االمجتمع خاللل فتررةة  CCWG-Accountabilityلقدد أأسنددتت مجمووعة  
االحقائقق وواالنتائج االخاصة بهھا ووكذذلكك االمددااخالتت  قامتت بإضافةوو NTIAاالتعليیقاتت االعامة االتي أأتيیحتت في االعامم االماضي عقبب إإعالنن 

. وومع ICANN محسنن لـِ تحقيیقهھا منن خاللل نظظامم مساءلة  جبباالمستحصلة منن االمستشارريینن االمستقليینن إلنشاء قائمة منن االمتططلباتت االوواا
االى االمززيیدد منن االمددااخالتت وواالتووجيیهھاتت منن قبلل االمجتمع.  CCWG-Accountabilityهھھھذذاا االتقرريیرر٬، تسعى مجمووعة   

                                                
ICANN 52 en-12-02-2015-3-https://www.icann.org/news/announcementيیرجى ااألططالعع على بيیانن مجلس ااألددااررةة في إإجتماعع  1  
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08 منن تحدديیدد االمتططلباتت االتاليیة: CCWG-Accountabilityوولغايیة االيیوومم٬، تمكنتت مجمووعة    

 
09 أأرربع أأرركانن أأساسيیة االتي يیجبب تووفيیررهھھھا لصيیاغة آآليیاتت االمساءلة االمططلووبة لتعززيیزز  CCWG-Accountabilityحددددتت مجمووعة  

االمساءلة. ااألرركانن ااألرربع ااألساسيیة هھھھي:   

:االلججووههررييةة ووققييممههاا ICANN ووررسسااللةة ممههممةة تشّكل االلتتيي االلممببااددئئ !  
؛ICANN إإددااررةة ممججللسس !  
وومخّولل؛ متمّكن ممججتتممعع !  
.ممسستتققللةة إإححتتككاامم آآللييااتت !  

 

10 ٬، ووعكسس االعناصرر ااألساسيیة للتأكيیدد على ICANNح االددااخليیة لتووضيیح منظظوورر سلططة سيیاساتت تتضمنن االتووصيیاتت مررااجعة االلوواائ 
ااأللتززااماتت ووووضع مجمووعة منن "االلوواائح االددااخليیة ااألساسيیة" تلكك االلتي تتمتع بحمايیة خاصة وواالتي يیمكنن تغيیيیررهھھھا فقطط باألستنادد االى 

أأددناهه حالة مشابهھة لحالة االلوواائح االددااخليیة ااألساسيیة:مصاددقة أأووليیة منن قبلل االمجتمع. وويینبغي أأنن يیكوونن للعناصرر االمددررجة   

االلججووههررييةة؛ ووااللققييمم ووااللتتععههددااتت االمهھّمة !  
االلممسستتققللةة؛ االلممررااججععةة ععممللييةة !  
 االلللوواائئحح تتغغييييررااتت ععللىى ووااللممصصااددققةة االلأأسسااسسييةة غغييرر االلددااخخللييةة االلللوواائئحح تتغغييييرر ععللىى االلتتصصووييتت ععللىى االلققددررةة !

االلأأسسااسسييةة؛ االلددااخخللييةة  
؛(IANA ووظظاائئفف ممررااججععةة ممثثلل) CWG-Stewardship ممججممووععةة ققببلل ممنن ممططللووببةة ممررااججععااتت أأييةة !  
.االلإإددااررةة ممججللسس إإسستتددععااء ممثثلل للللممججتتممعع ججددييددةة سسللططااتت !  

 

ووتووصي االمجمووعة أأيیضاً بإددررااجج عمليیاتت االمررااجعاتت ااألعتيیادديیة وواالمططلووبة حسبب ما مثبتت في ووثيیقة االتأكيیدد على ااأللتززااماتت (مثلل 
  . ICANNمررااجعاتت االمساءلة وواالشفافيیة) في االلوواائح االددااخليیة لـ

 
11 هھھھي تمكيینن االمجتمع ليیكوونن لهھ تأثيیرر أأكبرر على بعضض قررااررااتت مجلسس  CCWG-Accountabilityاالتووصيیة ااألساسيیة لمجمووعة  

حددددتت االمجمووعة االسلططاتت ووااآلليیاتت االمررتبططة بهھا٬، بما في ذذلكك االقددررةة على:ووقدد ااإلددااررةة.   

؛ICANN ممددررااء ممججللسس إإسستتددععااء !  
االلإإددااررةة؛ ممججللسس ممنن أأععضضااء ععززلل !  
االلججووههررييةة؛ ووققييممههاا ووممههممتتههاا ICANN للـ االلددااخخللييةة االلللوواائئحح ععللىى تتغغييييررااتت إإججررااء ممننعع أأوو ععللىى االلممصصااددققةة !  
 ببننظظرر االلأأخخذذ ففيي االلإإددااررةة ممججللسس ييخخففقق ععننددمماا ووااللممووااززننةة االلأأسستتررااتتييججييةة االلخخططةة ححوولل االلإإددااررةة ممججللسس ققررااررااتت ررففضض !

.ييننببغغيي ووككمماا ممننااسسبب ببششككلل االلممججتتممعع ممددااخخللااتت االلإإععتتبباارر  
 

12 ووبشكلل كبيیرر بتعززيیزز عمليیة االمررااجعة  CCWG-Accountabilityمذذكووررةة أأعالهه؛ تووصي مجمووعة باألضافة االى االسلططاتت اال 
. وويیجبب أأنن تكوونن االهھيیئة هھھھيیئة دداائمة وومتألفة منن سبعة أأعضاء مستقليینن يیتمم أأقتررااحهھمم منن قبلل ICANNاالمستقلة االخاصة بمؤؤسسة 

سيیكوونن بإمكانن ااألططرراافف االمتضررررةة مادديیاً ووطط بالعمليیة. أأجررااءااتت تتيیح للمجتمع ااألنخررااتبّني مع االتأكيیدد على  ICANNمجلسس إإددااررةة 
أأنن يیكوونن على أأهھھھبة ااألستعدداادد للشررووعع بإجررااءااتت معيینة أأمامم االهھيیئة. ووسووفف لنن تعملل  ٬،في بعضض االحاالتتكما هھ بمنن فيیهھمم االمجتمع نفس

 ً  ICANNيیا أأيیة مسألة تجاهه معايیيیرر مهھمة مززاا تقيیيیمم قررااررااتت االهھيیئة على تقيیيیمم مددىى ااألمتثالل بالعمليیة وواالسيیاساتت االقائمة فقطط ووإإنما أأيیضا
. تووصي مجمووعة ICANNووتعهھددااتهھا ووقيیمهھا االجووهھھھرريیة. باألضافة االى ذذلكك٬، فإنن قررااررااتت االهھيیئة ستكوونن ُملزَزمة لمجلسس إإددااررةة 

CCWG-Accountability  أأيیضاً بإجررااء أأصالحاتت في إإمكانيیة االتووصلل االى عمليیة مررااجعة مستقلة ووخصووصاً كلفة االووصوولل االى
ذذلكك.   
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13 عددددااً منن ااألصالحاتت االررئيیسيیة لططلباتت عمليیة إإعاددةة االنظظرر االخاصة بـ  CCWG-Accountabilityووأأخيیرراا٬ً، تقتررحح مجمووعة  
ICANN .االررئيیسيیة االمقتررحة تووسيیع نططاقق االططلباتت االمسمووحح بهھا لتشملل إإستجابة أأوو عددمم أأستجابة أأعضاء  اتتتتضمنن ااألصالحوو

٬، ووتعهھددااتهھا ووقيیمهھا االجووهھھھرريیة ICANNتتناقضض مع االسيیاساتت االمووضووعة وومع مهھمة وواالتي  ICANNمجلسس ااألددااررةة أأوو االعامليینن لددىى 
يیووماً.   30يیووماً االى  15تمدديیدد االووقتت االمحدددد لتقدديیمم ططلبب إإعاددةة االنظظرر منن كذذلكك وو  

14 االتنفيیذذ:   

15 نفيیذذ كافة االمتططلباتت تمم تاالمستقلل االخاصص بهھا٬، أأنهھ قدد يی يأأصبح منن االووااضح منن خاللل مددااووالتهھا وونقاشاتهھا ووبمساعددةة االمستشارر االقانوون 
شرركة غيیرر رربحيیة ووذذااتت منفعة عامة تقع في  ICANNفي االووقتت االذذيي تبقى  CCWG-Accountabilityمنن قبلل مجمووعة  حددددةةاالم

وواليیة كاليیفووررنيیا. وومع ذذلكك٬، فإنهھ البدد منن إإجررااء تعدديیالتت في بنوودد االتأسيیسس ووااللوواائح االددااخليیة ألجلل تمكيینن مجتمع أأصحابب االمصلحة 
لممكنن . ووقدد تضمنتت مددااخالتت االمستشارر على أأنهھ منن ااCCWG-Accountabilityاالمتعدددديینن ووكما هھھھوو مقتررحح منن قبلل مجمووعة 

منن شرركة بددوونن أأعضاء االى منظظمة قائمة على االعضوويیة.  ICANNتغيیيیرر   
 

16 في مووضع  ICANNإإنشاء عضوويیة ررسميیة تتمع بسلططاتت لووضع مجلسس إإددااررةة  CCWG-Accountabilityتقتررحح مجمووعة  
ذذيي " هھھھوو االمنهھج االSO/ACاالمساءلة. ووهھھھذذهه ااآلليیة االقيیاسيیة للمجمووعة.  إإنن "نمووذذجج عضوويیة االمنظظماتت االددااعمة ووااللجانن ااألستشارريیة 

على االتحليیلل لغايیة ااآلنن وواالذذيي يیستووفي االمتططلباتت بشكلل أأفضلل. ووسيیكوونن لهھذذاا االنمووذذجج االخصائصص االررئيیسيیة االتاليیة: يیعتمدد  
 

1. ) إإتحاددااتت غيیرر مددمجة وومنن خاللل ACsوولجانهھا ااألستشارريیة ( ICANN) لـ SOsستشكلل كلل منن االمنظظماتت االددااعمة ( 
 SO. ووستكوونن أأتحاددااتت ICANN2حقووقهھمم االتي سيیحصلوونن عليیهھا كـ "عضوو" لددىى  تلكك ااألتحاددااتت سيیقووموونن بمماررسة

غيیرر االمددمجة أأعضاء مررتبططوونن بشكلل تامم بالمنظظماتت االددااعمة ووااللجانن ااألستشارريیة االتي يیمثلوونهھا وويیكوونوونن تحتت  ACوو 
  .ICANNسيیططررتهھا. ووسووفف لنن يیكوونن أأيي ططررفف ثالثث أأوو أأفرراادد أأخرريینن أأعضاء لددىى 

 
 SOsأأوو للمنظظماتت االددااعمة  ICANNاجة لألفرراادد أأوو للمنظظماتت لتغيیيیرر ططررقق مشارركتهھمم لـ ووسووفف لنن تكوونن هھھھناكك ح .2

نتيیجة لتكوويینن "أأعضاء  ACsأأوو االلجانن ااألستشارريیة  - Members جدددد أأوو "أأتحاددااتت غيیرر مددمجة "
Unincorporated Assosciations ."سيیتمم أأددااء االووظظائفف االحاليیة كما هھھھوو االحالل عليیهھ ااآلنن. وو  

 
في مستشاررنا االقانووني بأنهھ منن خاللل هھھھذذاا االهھيیكلل٬، سووفف لنن يیكوونن هھھھناكك ززيیاددةة ملحووظظة في االمخاططرر ووووقدد ذذكرر  .3

حاليیاً.   ICANNاالمسؤؤووليیة االتي يیووااجهھهھا االمشارركوونن مع   
 

 5صووتاً إإجماليیاً.  29تماررسس سلططاتت االمجتمع    ممنناالمجتمع  ما في ووفي ااآلليیة االقيیاسيیة للمجمووعة٬، سيیكوونن لمجمووعة .4
وو  SSAC؛ ووصووتيینن إإثنيینن لكلل منن ALACوو GACوو  ASOوو ccNSOوو  GNSOمنن منظظماتت أأصووااتت لكلل 
RSSAC.  

 

17 لى تووجيیهھاتت منن االمجتمع بخصووصص االخيیاررااتت االمقتررحة. ع حصووللووتسعى لل ٬،ناقشتت االمجمووعة مختلفف أأنووااعع ااآلليیاتت تلكك   
 

18 ااألززماتت آلليیاتت االمساءلة.  إإنن  يیددعوو االى إإجررااء أأختباررااتت مووااجهھة CCWG-Accountabilityجززء أأساسي منن ميیثاقق مجمووعة  
أأنن  " هھھھوو إإجررااء تجرريیبي يیتمم خاللهھ إإختبارر حاالتت أأفتررااضيیة وونظظرريیة ليیستت بالضررووررةةStress Testing"إإختبارر مووااجهھة ااألززماتت 

هھة ممكنة االحددووثث ألجلل قيیاسس مددىى تأثيیرر حاالتت معيینة على االنظظامم أأوو االمنتج أأوو االشرركة أأوو االصناعة. تمم تقسيیمم أأختباررااتت مووااج تكوونن
فئاتت ووهھھھي: ااألززماتت االماليیة أأوو ااألفالسس٬، ووااألجررااءااتت االقانوونيیة / االتشرريیعيیة٬، ووااألخفاقق في  5إإختباررااً االى  26ااألززماتت االبالغ عددددهھھھا 

مووضع االمساءلة ووااألخفاقق في مووضع االمساءلة تجاهه أأصحابب االمصلحة االخاررجيیيینن.   
 

                                                
سائل للمنظماتت االدااعمة إإنن ااألتحاددااتت غيیر االمدمجة هھھھي بمثابة ووسائل البد أأنن يیكونن لهھا "صفة قانونيیة" ليیكونواا أأعضاء مؤسَّسيین. ووستكونن هھھھذهه ااألتحاددااتت بمثابة وو 2

SOs  وو االلجانن ااألستشارريیةACs م بشكل أأووسع في مذكرةة صاددررةة من االمستشارر االقانوني في لمماررسة سلطاتت االعضويیة. ووسيیكونن أأيیضاً هھھھيیاكل الثقل لهھا ووقد تم شرحهھ
).Appendix Gاالمرفق (  
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19 منن بشكلل كبيیرر ووبـأنن هھھھذذهه االتووصيیاتت تعزززز  1مسارر االعملل ووقدد أأظظهھررتت أأختباررااتت مووااجهھة ااألززماتت عندد تططبيیقهھا على  تووصيیاتت  
إإنن االمتططلباتت وو تكوونن تلكك االتووصيیاتت معموولل بهھا.٬، مووفررةًة بذذلكك تدداابيیرر االتخفيیفف االمالئمة في االحاالتت االتي الICANNمستووىى مساءلة 

مستووفاةة أأيیضاً.  ٬،ممتثلة مع االتشرريیعاتت االمعموولل بهھا في نططاقاتت االسلططاتت االقضائيیة االتي تعملل ضمنهھا ICANNاالتي ُتبقى   
 

20 تعزززز منن قددررةة االمجتمع على ووضع مجلسس إإددااررةة   1تظظهھرر تجرربة أأددااء أأختباررااتت مووااجهھة ااألززماتت بأنن تووصيیاتت مسارر االعملل  
ICANN  ووإإنهھ منن االووااضح أأيیضاً أأنن مقتررحاتت مجمووعة    معايیيیرر االمساءلة االحاليیة.ب مقاررنةً في مووضع االمساءلةCCWG-

Stewardship  مكّملة لمعايیيیرر مجمووعةCCWG-Accountability لمم يیتمم االتططررقق بشكلل مناسبب منن قبلل أأحددىى أأختباررااتت .
 CWG-Stewardship) االى ااألعتررااضاتت االخاصة بالتفوويیضاتت ووااأللغاءااتت في  مقتررحاتت كلل منن مجمووعة ST-21ااألجهھادد (
.ccNSOحيیثث أأنن كليیهھما بإنتظظارر ووضع سيیاساتت منن  قبلل  CCWG-Accountability وومجمووعة  

 
21 هھھھوو أأنن تووصيیاتهھا االتي نشررتت ألجلل االتعليیقاتت االعامة متوواافقة مع تووقعاتت مجمووعة  CCWG-Accountabilityإإنن تقيیيیمم مجمووعة  

CWG-Stewardsgip اتت ااألعتررااضض فيیما يیخصص االقضايیا بخصووصص االمووااززنة ووتمكيینن االمجتمع وومررااجعة ووتعدديیلل ااآلليیاتت ووكذذلكك آآليی
االبّناء االذذيي تمم عبرر  للتعاوونن CWG-Stewardshipإإنن االمجمووعة تشعرر باألمتنانن تجاهه مجمووعة وو. ccTLDاالمتعلقة بنططاقاتت 

. 2014دديیسمبرر (كانوونن ااألوولل)  12لمكالماتت ااألسبووعيیة االتي أأجرريیتت بيینن االمجمووعة االمعنيیة منذذ اااالمجاميیع وو  
 

22 جهھووددهھھھا ألجلل ووضع االلمساتت ااألخيیررةة على  CCWG-Accountabilityاالعامة٬، ستووااصلل مجمووعة ووخاللل فتررةة االتعليیقاتت  
تمم تقدديیمم أأفضلل خططة تنفيیذذ تووجيیهھيیة في هھھھذذاا االتقرريیرر. لقدد مقتررحاتهھا وولتسهھيیلل االتنفيیذذ.   

 


