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 نظرة عامة
 نظم المعرفات الفريدة لإلنترنت العالمي، وبشكل - على المستوى الكلي - في تنسيق ICANNتتمثل المهمة األساسية لـ 

 .ضمان تشغيل آمن ومستقر لنظم المعرفات الفريدة لإلنترنتخاص 

ويمثل ذلك وظيفة تنسيق فنية في األساس، غير أن لها أهمية آبرى بالنسبة لسمة االستقرار وسهولة تبادل المعلومات 
  .لإلنترنت

ا لمناقشة  على أساس نموذج أصحاب المصالح المتعددة الذي يجمع آل األطراف ذات المصلحة سوًيICANNتعمل 
وتتبع نموذج التدرج من أدنى إلى أعلى  .ICANNقضايا سياسة المؤسسة التي تقع ضمن نطاق مجاالت مسؤولية 

ولكي يعمل هذا النموذج بصورة فعالة، يجب أن  .لتطور السياسات، وتعتمد على إجماع أصحاب المصالح المتعددة فيها
 .ات وأن يكون لديها نزاعا بناء وتراجع آليات العمل المشارآة وتزرع الثقة وتتيح المعلومICANNتشجع 

 .نحن نرى أن الشفافية والمسؤولية هما أساسان يدعمان هذه العناصر في نموذج التشغيل الخاص بنا

  : تنص على ذلك بالفعلICANN (htm#I.bylaws/general/org.icann.www//:http)القوانين الداخلية لـ 

أسيسية التابعة لها أن تعمل إلى أقصى حٍد ممكن بطريقة مفتوحة وشفافة  والهيئات التICANNيجب على 
  .وتتفق مع اإلجراءات المصممة لضمان اإلنصاف

 )1المادة الثالثة، الفقرة (

بأداء مهامها، فيجب أن تسترشد في قراراتها وإجراءاتها  ICANNتنص القوانين الداخلية أيًضا على أنه عند قيام 
 :ومن هذه القيم .األساسيةبمجموعة من القيم 

تعزيز القرارات المستنيرة ) 1(وظيف آليات لتطوير سياسة منفتحة وتتسم بالشفافية تعمل على ت .7
ضمان أن هذه الكيانات، األآثر تأثرًا يمكنها تقديم المساعدة في ) 2(اعتمادًا على نصيحة الخبراء و

 .عملية تطوير السياسة

بيق السياسات المعتمدة بصورة محايدة وموضوعية، مع تحري النزاهة تخاذ القرارات من خالل تطا .8
 .واإلنصاف

لتصرف بسرعة استجابة الحتياجات اإلنترنت مع الحصول على إدخال مستنير من الكيانات األآثر ا .9
 .تأثًرا، وذلك آجزء من عملية اتخاذ القرار

  .ICANNعزز فعالية اللتزام بالمسؤولية تجاه مجتمع اإلنترنت عبر آليات تا .10

 )2المادة األولى، الفقرة (

ونظرًا لما يشهده اإلنترنت من نمو، فإن نطاق القضايا الواقعة في  . دوًما لاللتزام بهذه القوانين والقيمICANNتسعى 
وزادت أيًضا  . مع تطبيق هذه المسؤولية العالميةICANNلقد زاد حجم  . قد شهد نموًا أيًضاICANNمجال مهمة 

 .ليات الداعمة للشفافية والمسؤوليةاآل

 في ضمان دعم هذا النمو من خالل مجموعة من المبادئ وأطر العمل العاملة التي تتسم باالستمرارية ICANNترغب 
إن وضع هذه المبادئ  .والوضوح، والتي ستلهم تطوير آافة اإلجراءات المستقبلية المصممة لبناء الشفافية والمسؤولية

ت وأطر العمل الموجودة حالًيا سوف يبني الثقة ويؤدي بدوره إلى خلق ثقة بأن المنظمة عرضة وتوصيل اآلليا
  .فهذا األمر يمثل خلق دائرة إيجابية من العوامل التي يؤدي بعضها إلى بعض .للمساءلة

 وسيتم  قد وضعت بعض مبادئ وأطر أعمال اإلدارة التي توضح اضطالعها بالمسؤولية،ICANNوطبًقا لذلك، فإن 
 .ومرفق طيه مجموعتان من الوثائق .االستعانة بهذه المبادئ واألطر لدعم التشغيل لدينا
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أما المجموعة  .ICANNتمثل المجموعة األولى مجموعة من وثائق أطر العمل التي تلخص عناصر المسؤولية داخل 
 للتطرق إلى القضايا ذات ICANNع الثانية، فهي مجموعة من وثائق المبادئ التي توجه المسار الذي سيتخذه مجتم

  .ICANNاألهمية بالنسبة لعمليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICANNطر العمل الخاصة بمسؤولية أ

 ICANNإطار عمل المسؤولية العام الذي يوضح اآلليات الداخلية والخارجية التي من خاللها تتم مساءلة  •

لذي يحدد التخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيلي ومفاهيم إعداد الميزانية التي إطار عمل المسؤولية المالية ا •
، من حيث مراقبة قابلية التطبيق والتحكم الماليين من خالل دورة الميزانية وآليات رفع التقارير ICANNتتبناها 

 .ICANNالتي تضمن شفافية األمور المالية التي تتعلق بـ 

معهم على نحو  لذي يحدد اآلليات المتوفرة لألشخاص الذين يعتقدون بعدم التعاملطار عمل حل المنازعات اإ •
 .ICANNمنصف في معامالتهم مع 

 
 

 ثائق المبادئو

 ICANNسياسة الكشف عن المعلومات والتي ستوجه عملية توفير المعلومات المتعلقة بالنشاط التشغيلي لـ  •
 .للجمهور

 .ICANNجمة الوثائق داخل مجتمع مبادئ الترجمة والتي ستوجه عملية تر •

مبادئ التشاور والتي توجه عمليات التشاور المستخدمة إلحداث إدخاالت خاصة بالمجتمع حول القضايا المتعلقة بـ  •
ICANN 

 ICANNلتي تحدد معايير السلوك المتوقع من األشخاص المشارآين في عملية ا دونة قواعد السلوكم •

 .ين الداخلية على الرغم من أنها من الميزات الدائمة الداعمة لهالن تحل هذه المبادئ محل القوانو
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 ICANNالمسؤولية في 
 .فيما يلي شرح موجز لهذه المسؤوليات . بمسؤوليات خارجية وأخرى داخليةICANNتضطلع 

 ICANNلوضع التأسيسي لشرآة ا :لمسؤولية الخارجيةا

 ICANNوهذا يعني أن على  . منظمة مؤسسة بموجب قانون والية آاليفورنيا بالواليات المتحدةICANNتمثل 
يمكن استدعاء (االلتزام بقوانين والية آاليفورنيا وقوانين الواليات المتحدة، ويمكن أن يعتبرها النظام القضائي مسؤولة 

ICANNللمثول أمام القضاء .(  

 :ةبموجب عقد تأسيس الشرآ

• ICANNهي شرآة ذات منفعة عامة وال تهدف للربح  

 وال ُتدار لجني أي منفعة شخصية ألي فرد •

 ُيسمى قانون آاليفورنيا لمؤسسات المنفعة العامة غير الربحية المخصصة لألغراض ICANNالقانون الذي ينظم عمل 
  .الخيرية ولألغراض العامة

  .ا عن تعزيز مهام المديرين بموجب ذلك القانون مسؤولون قانوًنICANNمديرو مجلس اإلدارة لدى 

أن ") الوصاية العامة"التي تشبه في طبيعتها مفهوم (وبشكٍل عام، يقوم مدير الشرآة غير الربحية وذات المنفعة العامة 
 عادي بواجباته بنية حسنة وبما يحقق صالح المنظمة وبعناية، بما في ذلك إجراء التحقيقات المعقولة، آعناية أي فرد

  .متبصر يشغل منصبًا مماثًال وفي ظل ظروف مشابهة

واجب التحقيق ) ب(واجب العناية و) أ( :ومن المعلوم أن هناك أربعة واجبات يلتزم بها المدير تجاه المؤسسة ودوائرها
 .واجب االستثمار بحكمة) د(واجب اإلخالص و) جـ(و

 واجب العناية

دير في القيام بمسؤوليات وظيفته مثل التعرف عن قرب على أهداف عمل أفضل تعريف لواجب العناية هو جدية الم
ويشمل أيًضا اعتبارات العمل المهمة والمعلومات الصناعية التي تتعلق  .المؤسسة والحفاظ على تحقيق هذه األهداف

يتطلب واجب العناية و .بأنشطة المؤسسة والعمل على نفس األساس فيما يتعلق باللجان التي قد يكون المدير معيًنا بها
وعالوة على ذلك فإن  .أيًضا أن يتخذ المدير إجراءات معقولة لضمان إدارة المؤسسة وتوجيهها بطريقة تتفق مع مهمتها

واجب العناية يتطلب من المديرين االنتباه للمشكالت التي يبديها المستشار القانوني للمؤسسة وإتباع التوجيهات المتعلقة 
ستراتيجية القانونية العامة التي يعتمدها مجلس اإلدارة أو الموظفون للتعامل مع مشكالت أو قضايا بسرية المشورة واال

 .معينة قد تنشأ

 واجب التحقيق

يتطلب واجب التحقيق بوجه عام أن يتخذ المدير هذه الخطوات عند الحاجة ليكون على دراية بصورة آافية التخاذ 
عند تأدية هذا الواجب، يجب على المديرين الموازنة  .آة في أنشطة مجلس اإلدارةالقرارات نيابًة عن المؤسسة والمشار

في مقابل اعتبارات المنافسة، مثل التزامات المؤسسة المتعلقة بسرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من طرف ثالث 
العميل والمحامي فيما يتعلق أو حقوق الخصوصية للموظفين وغيرهم ممن يتعامل مع المؤسسة وميزة سرية معلومات 

باإلجراءات القانونية أو االستشارة القانونية للمؤسسة والحماية من إفشاء المعلومات الذي قد ُيضر بعمل المؤسسة أو 
 .ملكيتها أو مصالحها األخرى

 واجب اإلخالص

صولها وموظفيها وحقوقها يشمل واجب اإلخالص بوجه عام حماية مصالح المؤسسة المتمثلة في أعمالها وممتلكاتها وأ
القانونية وتجنب تضارب المصالح أو استغالل المديرين لمناصبهم، وآذلك العمل على تحقيق مصالح المؤسسة وليس 

 .مصالح أي شخص آخر أو جماعة أخرى، بما في ذلك دائرة المؤسسة التي آانت سببًا في اختيار المدير نفسه
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 واجب االستثمار بحكمة

لمؤسسات غير الربحية، عند إدارة استثمارات المؤسسة، تجنب المضاربة وااللتزام بكل المعايير يجب على مديري ا
 .المعمول بها في عقد تأسيس المؤسسة أو قوانينها الداخلية أو شروط أي هدية أو منحة مالية مقدمة إلى الشرآة

لقد جرت بعض   .بعة لها في دول أخرىوتنطبق معايير مماثلة للمسؤولية القانونية في حال فتح الشرآة مكاتب تا
 في ظل تدويلها ICANN حول المراجعة المحتملة للوضع القانوني لشرآة ICANNالمناقشات بين عناصر مجتمع 

 ملتزمة بالحفاظ على ICANNوبغض النظر عما قد تسفر عنه هذه المناقشات، إن أسفرت عن شيء، فإن   .المتزايد
 .ة تجاه األمور الواردة أعالهنفس معايير المسؤولية الخارجي

 ICANNلقوانين الداخلية لـ ا :لمسؤولية الداخليةا

  . هي القواعد الداخلية التي تعمل بموجبها الشرآةICANNالقوانين الداخلية لـ 

 وآل ممتلكاتها وأعمالها وشئونها يجب إدارتها من قبل مجلس ICANNتنص القوانين الداخلية على أن صالحيات 
وال يجوز لمجلس اإلدارة أن يعمل إال بموجب أغلبية أصوات آل أعضاء المجلس في أي اجتماع  .أو تخضع لهاإلدارة 

  .سنوي أو اعتيادي أو خاص لمجلس اإلدارة أو بموجب موافقة خطية جماعية من آل األعضاء الذين يحق لهم التصويت

لها ألي فرد أو آيان أن يطلب مراجعة أو إعادة  وضع عملية يمكن من خالICANNآما تتطلب القوانين الداخلية من 
وقد تم توضيح هذا األمر  .النظر في إجراءات اتخذها مجلس اإلدارة وتؤثر على هذا الفرد أو هذا الكيان بشكل مادي

 .ICANNبصورة أآبر في إطار العمل الخاص بحل المنازعات في 

أعضاء مجلس ) 2/3(أخرى جديدة إال بموجب تصويت ثلثي ال يمكن تغيير القوانين الداخلية وتبني قوانين داخلية 
 .اإلدارة

 بموجب القوانين الداخلية إذا آان مجلس اإلدارة ينظر في تبني بعض ICANNباإلضافة إلى ذلك، يجب على 
 :السياسات التي تؤثر بصورة آبيرة على تشغيل اإلنترنت أو أطراف أخرى، بما في ذلك فرض أي رسوم أو مصاريف

 إخطار عام على موقعها على اإلنترنت يوضح السياسات التي يجري النظر في تبنيها وأسباب ذلك، تقديم •
 ).أو قبل ذلك، إن أمكن(وذلك قبل اتخاذ مجلس اإلدارة ألي إجراء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين يوًما 

 تعليقات بعضهم البعض توفير فرصة معقولة لألطراف للتعليق على تبني السياسات المقترحة أو االطالع على •
 .أو الرد على هذه التعليقات قبل أن يتخذ مجلس اإلدارة أي إجراء

 طلب رأي اللجنة ICANNوفي الحاالت التي تؤثر السياسة المقترحة على قضايا السياسة العامة، فعلي  •
حكومية بمبادرة واألخذ بعين االعتبار أي نصيحة تقدمها اللجنة االستشارية ال) GAC(االستشارية الحكومية 

 .منها أو بناًء على طلب مجلس اإلدارة

طالما آان األمر ممكًنا ومتوافًقا مع عملية تطوير السياسة ذات الصلة، يجب أيًضا عقد منتدى عام يحضره  •
 .الجميع بأنفسهم لمناقشة أي سياسات مقترحة قبل أي إجراء نهائي من قبل مجلس اإلدارة

اسية من خالل هذه العملية، يجب على مجلس اإلدارة أن يعلن في محاضر بعد اتخاذ أي إجراء حول أي سي •
االجتماعات عن أسباب أي إجراء ُيتخذ وصوت آل مدير قام بالتصويت على هذا اإلجراء والبيان المنفصل ألي 

 .مدير يختار اإلعالن عن هذا البيان

 ICANNالئتالف التمثيلي لمجلس إدارة ا :لمسؤولية الداخليةا

م من أن صالحيات مجلس اإلدارة منصوص عليها بوضوح في القوانين الداخلية، إال أن مجلس اإلدارة يستمد بالرغ
 عضويته من اختيار ICANNيستمد مجلس إدارة  .جانب مهم من صالحياته من الطبيعة المتنوعة والعالمية لعضويته

 .ُتستمد من بين مجموعة العاملين بالشرآةآما أن عضوية لجنة الترشيحات  .المجتمع ومن خالل لجنة الترشيحات

 :يتألف مجلس اإلدارة مما يلي

يتم انتخاب اثنين منهم  (ICANNالمنظمات الداعمة لـ يتم انتخابهم من ) مديرون(ستة أعضاء لمجلس اإلدارة  •
ومنظمة دعم األسماء ) ccNSO(ومنظمة دعم أسماء أآواد الدول ) ASO(من آٍل من منظمة دعم العناوين 

  )).GNSO(العامة 
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  .رئيس مجلس اإلدارة ُيعتبر عضًوا له حق التصويت في المجلس •

فيما يلي وصٌف لتكوين لجنة الترشيحات وإجراءات ( .ثمانية أعضاء يتم اختيارهم من قبل لجنة الترشيحات •
منها الذآاء األفراد الذين تقوم لجنة الترشيحات بتعيينهم يتم اختيارهم على أساس معايير صارمة،  ).عملها

وينبغي أيًضا على لجنة الترشيحات انتقاء  .ICANNوالنزاهة والخبرة الكبيرة في مجتمع اإلنترنت وفهم مهمة 
 .ICANNالمرشحين بطريقة تكفل الحفاظ على التنوع الجغرافي لمجلس إدارة 

 :إلىباإلضافة إلى ذلك، يوجد ستة من منسقي االتصال ليس لهم حق التصويت، ينتمي آل منهم 

 اللجنة االستشارية الحكومية •

 اللجنة االستشارية لنظام األجهزة الخادمة الرئيسية •

 اللجنة االستشارية للحماية األمنية واالستقرار •

التي تمثل معهد معايير االتصاالت األوروبية وقطاع وضع معايير االتصاالت (مجموعة االتصاالت الفنية  •
 )د شبكة المعلومات الدولية ومجلس هيئة هندسة اإلنترنتالتابع التحاد االتصاالت الدولي واتحا

 اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين •

 فريق عمل هندسة اإلنترنت •

يشارك منسقو االتصال في مناقشات مجلس اإلدارة ويجلبون الرؤى الخاصة بالمجموعة الخاصة بكل منهم إلى طاولة 
 .مجلس اإلدارة

انظر المادة ( آل مدير وإجراءات عزل المدير عن منصبه، إذا اقتضت الضرورة تحدد القوانين الداخلية مدة عمل
 ).11السادسة، الفقرة 

ويطلق على هذه االجتماعات اجتماعات  .ينعقد مجلس اإلدارة بصفة دورية خالل العام، عادًة من خالل المؤتمر الهاتفي
، )منها االجتماع السنوي(دارة ثالث مرات في العام وتنعقد االجتماعات االعتيادية لمجلس اإل .خاصة بمجلس اإلدارة

ويتم نشر تقرير افتتاحي مفصل لكل  ).إما بالحضور الشخصي أو عبر وسائط البث(وهذه االجتماعات متاحة للجمهور 
ويشكل هذا التقرير بعد ذلك محاضر  . عقب آل اجتماعICANNاجتماع مجلس إدارة على موقع الويب الخاص بـ 

 .تي تخضع لموافقة مجلس اإلدارةاالجتماع ال

وبعيًدا عن تعيينات لجنة الترشيحات، فإن المناصب األخرى في مجلس اإلدارة تأتي من عملية اختيار من أدنى إلى 
 .ونعني بذلك، أن التعيينات تأتي من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية .أعلى مستويات المؤسسة

 لجنة الترشيحات

وُتستمد عضويتها  .سؤولة عن اختيار ثمانية من األعضاء أصحاب حق التصويت في مجلس اإلدارةلجنة الترشيحات م
 .من المجتمع

ولكن ليس من حق  .يقوم مجلس اإلدارة بتعيين رئيس لجنة الترشيحات وهو مسؤول عن التشغيل السلس لعمليات اللجنة
اشرًة للجنة الترشيحات آمستشار ليس له حق ويعمل الرئيس السابق مب .رئيس لجنة الترشيحات اإلدالء بصوته

  .التصويت

 :وتتألف من أعضاء لهم حق التصويت ينتمون إلى . متطوًعا، منهم رئيس اللجنة18وتتكون اللجنة من 

 ) أعضاء5(اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  •

وين، يمثل أحدهما عض) (GNSO( العامة دائرة مستخدمي قطاع األعمال التابعة لمنظمة دعم األسماء •
المستخدمين في مشروعات قطاع األعمال الصغرى فيما يمثل اآلخر المستخدمين في مشروعات قطاع األعمال 

 )الكبرى

 )GNSO(التابعة لمنظمة دعم األسماء العامة ) gTLD(النطاقات العليا العامة دائرة سجل  •

 )GNSO(م األسماء العامة التابعة لمنظمة دع) gTLD(دائرة سجل النطاقات العليا العامة  •
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 )GNSO(لمنظمة دعم األسماء العامة دائرة موفري خدمة اإلنترنت التابعة  •

 )GNSO(التابعة لمنظمة دعم األسماء العامة حماية الملكية الفكرية دائرة  •

 )ccNSO(منظمة دعم أسماء أآواد الدول مجلس  •

 )ASO (منظمة دعم العناوينمجلس  •

 يمثل المنظمات األآاديمية وما شابههاآيان يعينه مجلس اإلدارة ل •

ممثلو جماعات المستهلكين والمجتمع المدني والذين يتم اختيارهم من قبل دائرة المستخدمين غير التجاريين  •
 )GNSO(التابعة لمنظمة دعم األسماء العامة 

 فريق عمل هندسة اإلنترنت •

 مجموعة االتصاالت الفنية •

  : االتصاالت الذين ليس لهم حق التصويت، ينتمي آل واحد منهم إلى من ممثلي3آما تضم لجنة الترشيحات 

 اللجنة االستشارية لألجهزة الخادمة الرئيسية •

 اللجنة االستشارية للحماية األمنية واالستقرار •

 اللجنة االستشارية الحكومية •

يار األعضاء المناسبين  ومخولة باختICANNمع هذه العضوية، تصبح لجنة الترشيحات ممثلة إلى حٍد آبير لمجتمع 
  .ICANNلمجلس إدارة 

حجم اللجنة واتساع تمثيلها يؤآد أنه ال يمكن أن تستحوذ عليها جماعة واحدة ذات مصلحة، آما أنه ال يمكن ألي شخص 
 .أن يفرض أفكاره على اآلخرين

 بار الموظفينآ :لمسؤولية الداخليةا

تنص القوانين الداخلية  .سسة وينتخبهم مجلس اإلدارة سنوًيا آموظفين لدى المؤICANNيعمل آبار المسؤولين لدى 
يقوم مجلس اإلدارة بتعيين الرئيس والمدير التنفيذي، ويسمح  .على تعيين الرئيس والسكرتير وآبير المسؤولين الماليين

ة ثلثي آما يستطيع مجلس اإلدارة عزل أي مسؤول بموجب موافق .لمجلس اإلدارة بتعيين مسؤولين آخرين آل عام
وآشأن أعضاء مجلس  .ICANNأصوات مجلس اإلدارة، وآل مسؤول يخضع لسياسات تضارب المصالح الخاصة بـ 

اإلدارة، يضطلع هؤالء المسؤولون بمسؤوليات ائتمانية تجاه المؤسسة وملزمون من الناحية القانونية بتنفيذ هذه 
 .االلتزامات
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 ICANN المالية في المسؤولية
يمثل توفر إدارة مالية تتسم بالشفافية والموثوقية أمرًا حيويًا للمحافظة على مستويات عالية من المسؤولية داخل 

ICANN.  وثمة ثالث مراحل في إطار عمل المسؤولية المالية فيICANN: التخطيط والمراقبة ورفع التقارير. 

 لتخطيطا

 .طة االستراتيجية وخطة التشغيل وإعداد الميزانيةيجمع عنصر التخطيط ما بين الخ

وتطور  . خالل الستة شهور األولى من السنة المالية خطتها االستراتيجية المستمرة لمدة ثالث سنواتICANNتطور 
ICANNمن ويتم تطوير آل  . خالل الستة أشهر الثانية من السنة المالية خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية التالية

 .ICANNهذه العناصر الخاصة بمرحلة التخطيط من خالل عملية التشاور متعددة المراحل والشاملة مع مجتمع 

 الخطة االستراتيجية

ويتم تحديث هذه  .على مدى ثالث سنواتICANNتحدد الخطة االستراتيجية األولويات االستراتيجية لـ  •
 .ICANN واالحتياجات المتغيرة لمجتمع ICANN فيها الخطة سنويًا لتعكس التغييرات في البيئة التي تعمل

 . للحصول على إدخال أولي للخطةICANNتبدأ عملية التخطيط االستراتيجي بإجراء مشاورات مع مجتمع 
 حيث يتم إجراء الجلسات بعدة لغات وآذلك من خالل المنتديات عبر ICANNويحدث هذا غالبًا في اجتماع 
  . أدواتاإلنترنت أو ما شابه ذلك من

 على مدار ICANNوبناء على هذا اإلدخال، يتم جمع جدول أعمال يلخص الفرص والتحديات الخاصة بـ  •
ويتم إجراء  .األعوام الثالثة التالية مع توفر قائمة باألولويات الرئيسية الكفيلة بتوجيه هذه الفرص والتحديات

 حتى يتسنى التعليق ICANNيب الخاص بـ  مشاورات حول جدول األعمال هذا من خالل نشره على موقع الو
  .عليه

ويتم إجراء مشاورات مع المجتمع  .وبناء على هذه التعليقات، يتم تطوير خطة مسودة ونشرها للتعليق عليها •
 الذي ُيعقد في الربع األخير من ICANNحول خطة المسودة من خالل المنتديات عبر اإلنترنت وفي اجتماع 

ويتم تعديل الخطة لتعكس التعليقات التي تم الحصول  .جلسات التي يتم إدارتها بعدة لغاتالسنة الميالدية في ال
  .عليها من المجتمع مع نشر آل مسودة للتشاور حولها

  .يتم تقديم اإلصدار النهائي للمسودة إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليه في اجتماعه الذي ُيعقد في شهر ديسمبر •

 . ويتم آذلك توفير الخطط السابقةICANNعلى موقع الويب الخاص بـ ويتم نشر خطة الموافقة  •

 خطة التشغيل

 هي خطة مخصصة لعام واحد والتي تحول األولويات المحددة في ICANNوخطة التشغيل التي تتبناها  •
  الخطة االستراتيجية إلى إجراءات ملموسة

في األشهر االثنين األولى من السنة  ICANNيتم إعداد مسودة أولية بخطة التشغيل من قبل فريق عمل  •
  .الميالدية

تحتوي مسودة خطة التشغيل على تفاصيل العمليات المستمرة والمشاريع الخاصة المطورة لتوجيه األولويات  •
ويتم نشر خطة المسودة هذه للتعليق عليها من قبل المجتمع ويتم إجراء جلسات تشاور في  .االستراتيجية

  . من السنة الميالديةICANNاالجتماع األول لـ 

ويتم إعداد مسودة للخطة بناء على التعليقات التي يتم استالمها ومن ثم يتم نشر هذه المسودة للحصول على  •
ويتم تقديم خطة  .ويتم إجراء جولة أخرى من المشاورات في االجتماع الثاني من السنة الميالدية .تعليقات إضافية

وتتوفر خطة التشغيل الحالية والخطط  .ي إعادة ضرورية إلعداد المسودةالتشغيل إلى مجلس اإلدارة بعد أ
 .ICANNالسابقة على موقع الويب الخاص بـ 

 ICANNميزانية 

  . بالتماشي مع خطة التشغيلICANNيتم تطوير ميزانية  •
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تشغيل ويتم يتم ضبط الميزانية بالتماشي مع التعليقات التي يتم الحصول عليها أثناء المشاورات حول خطة ال •
  .نشر مسودة بالميزانية حتى يتسنى ألعضاء المجتمع التعليق عليها في مايو

  .ويتم إعداد ونشر مسودة إضافية بناء على التعليقات التي يتم الحصول عليها •

 من العام الميالدي من خالل الجلسات التي يتم ICANNوتجري مشاورات المجتمع في االجتماع الثاني لـ  •
  .دة لغاتإدارتها بع

ويتم تعديل الميزانية جيدًا بناء على التعليقات التي يتم الحصول عليها ويتم تقديم اإلصدار األخير للميزانية  •
ويتم نشر اإلصدار المعتمد من الميزانية على موقع الويب الخاص بـ  .لمجلس اإلدارة للمصادقة عليه في يونيو

ICANN.  

ب اعتماد هيكل الرسوم الخاص بشرآة التسجيل المضمنة في الميزانية آخطوة نهائية في عملية التشاور، يجو •
استخدام المنهج المقرر في اتفاقية اعتماد شرآة  ب(gTLD) رآات تسجيل النطاقات العليا العامة شمن قبل ثلثي 

 .التسجيل

 لمراقبةا

 المضمنة في إطار عمل المسؤولية وبعد اعتماد الميزانية من جانب مجلس اإلدارة، هناك العديد من الشيكات واألرصدة
 آل عام وفًقا ICANNيقوم مراجع حسابات خارجي بمراجعة الحسابات المالية لـ  .ICANNالمالية الخاص بـ 

 لجنتين لمراجعة الشئون ICANNعالوة على ذلك، يوجد لدى مجلس إدارة . ICANNللقوانين الداخلية الخاصة بـ 
   ولجنة المراجعةاللجنة المالية :ICANNالمالية لـ 

 خارجية مستقلةمن جهة حسابات المراجعة 

هذا إلزام بموجب القوانين الداخلية .   ICANNآل عام يقوم مراجع حسابات خارجي مستقل بمراجعة حسابات  •
يقدم .   بأنها ممارسة جيدة لضمان توافق اإلدارة المالية والتحكم بها مع أعلى المعاييرICANNالتي تؤمن 
 .قريره للجنة المراجعة بمجلس اإلدارة ومن ثم يصبح التقرير متاًحا للجمهورالمراجع ت

 اللجنة المالية

مسؤولية إجراء مشاورات مع الرئيس حول عملية الميزانية ب ICANNضطلع اللجنة المالية لمجلس إدارة ت •
قبل الرئيس والعمل على السنوية للشرآة ومراجعة وإقرار التوصيات المتعلقة بالميزانية السنوية المقدمة من 

قد تدشن اللجنة المالية في و .تطوير األهداف المالية على المدى الطويل والتوصية بها لما فيه صالح الشرآة
  .مشاوراتها مع الرئيس معايير تتبع الميزانية ورفع التقارير بما يناسب احتياجات اللجنة ومجلس اإلدارة

 لجنة المراجعة

مسؤولية التوصية باختيار مراجع حسابات خارجي ب ICANNخاصة بمجلس إدارة ضطلع لجنة المراجعة الت •
استالم ومراجعة وتقديم التقرير وICANN مستقل آل عام إلجراء مراجعة شاملة للشئون المالية الخاصة بـ

 المالي السنوي لمجلس اإلدارة الخاص بمراجعي الحسابات الخارجيين المستقلين ونشر هذا التقرير للجمهور
 .ولألمور األخرى التي قد 

وتجتمع هاتين اللجنتين بصورة دورية على مدار العام لمراقبة الصحة المالية للمؤسسة والتحقق من تعزيز المعايير 
  .العليا المسؤولية المالية

 فع التقاريرر

ية المراجعة الحسابات المال :ICANNهناك عنصران لرفع التقارير في إطار عمل المسؤولية المالية الخاص بـ
  .والتقرير السنوي

 الحسابات المالية

ومًا من نهاية السنة المالية لمجلس اإلدارة مجموعة الحسابات النهائية التي  ي120قدم لجنة المراجعة في غضون ت •
  .تم مراجعتها للعام باإلضافة إلى تقرير المراجعة الذي يوضح مستوى االلتزام بالمعايير المحاسبية

  .ليهاع ICANNطالع مجتمع إل ICANN سابات النهائية على موقع الويب الخاص بـيتم نشر الحو •
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 التقرير السنوي

طط التشغيل خ التقدم الخاص بالمبادرات الواردة في لذلك تقريريًا سنويًا يوضح بالتفصيآ ICANNتنشر و •
 .والخطط االستراتيجية وفي الميزانية

 . العام للمجتمعاإلنجازات خاللبتوفر التعليقات المتعلقة و •
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 ICANNل المنازعات في ح
 ICANNشكاوى حول عمليات المعاجلة واتخاذ القرارات في 

 عملية حل منازعات تتألف من ثالثة أجزاء متاحة ألعضاء المجتمع الذين يشعرون بأنه لم يتم ICANNيوجد لدى 
  .ون بعدم اتباع العملية المالئمة في عملية اتخاذ القرارات بمجلس اإلدارةالتعامل معهم بإنصاف أو الذين يعتقد

يتم توفير أساليب بديلة لحل المنازعات  .ويمكن ألعضاء المجتمع اختيار أي هذه المخططات األآثر مالئمة الحتياجاتهم
 .عاتوُيفضل إتباع هذه األساليب ألنها تتسم بالمسؤولية والشفافية والمرونة لحل المناز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنة إعادة النظر التابعة لمجلس اإلدارةل

قد تستمع لجنة إعادة النظر إلى  .ICANNوهي لجنة دائمة بمجلس إدارة  .لجنة إعادة النظر هي أول قناة احتكام أو حل نزاعات رسمية
والغرض من مراجعة لجنة  .قرار تم اتخاذه من قبل مجلس اإلدارة أو المؤسسة بال أي تكلفة مقابل الشكوىطلب بضرورة إعادة دراسة أي 

وتتمتع اللجنة بصالحية رفع توصيات  .إعادة النظر هو التحقق من اتباع العملية الصحيحة من قبل مجلس اإلدارة في الوصول إلى قراره
ويتم  .ز لها تعديل أو تغيير القرارات التي لم يتم تبنيها من خالل تصويت مجلس اإلدارة آكللمجلس اإلدارة بإجراء تغييرات مالئمة ويجو

  .ICANNنشر األنشطة والقرارات لموقع الويب الخاص بـ 

 :وتتألف لجنة إعادة النظر من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة وتتمتع بصالحية

 .لدراسةتقييم الطلبات التي تستحق المراجعة وإعادة ا •

 .الخاصة بالطلب لتنازعال القرار المعلق الخاص بدعوى يأجتحديد مدى مالئمة ت •

 .جراء تحقيقات واقعية مالئمة أيًا آانتإ •

 .لب تقديم طلبات خطية إضافية من جانب الطرف المتضرر أو من األطراف األخرىط •

 .استحقاق الطلببيما يتعلق ف ICANNفع توصيات لمجلس إدارة ر •

 )IRP(راجعة المستقلة جنة المل

 ICANN ويجب على ICANNوقد تم إنشاؤها بموجب القوانين الداخلية لـ  .لجنة المراجعة المستقلة هي اآللية الثانية لحل المنازعات
فافية من خالل تعمل لجنة المراجعة المستقلة على تعزيز المسائلة والش .التعاون مع لجنة المراجعة المستقلة في توفير الوثائق أو المعلومات
 بالوصول إلى طرف ثالث خارجي يعمل على مراجعة هذا ICANNالسماح ألي شخص وقع عليه تأثير مادي من جراء أي قرار تتبناه 

وفحوى التفويض الممنوح للجنة المراجعة المستقلة يتلخص في مراجعة اإلجراءات والقرارات وحاالت اإلهمال من  .المرسوم أو القرار
  .دارة لتحديد مدى تماشيها مع عقد التأسيس والقوانين الداخليةجانب مجلس اإل

 :وتتمتع لجنة المراجعة المستقلة بـ

طلب تقديم طلبات خطية إضافية من الطرف الذي يسعى للمراجعة أو من مجلس اإلدارة أو المؤسسات الداعمة أو من األطراف  •
 .األخرى

 .لس اإلدارة مع عقد التأسيس والقوانين الداخليةإعالن مدى تماشي أي إجراء أو إهمال من جانب مج •
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 تسوية النزاعات مع مكاتب وشرآات التسجيل

 مع مكاتب وشرآات التسجيل على، وفي بعض الحاالت تستلزم، استخدام آليات ICANNتشجع العقود التي تبرمها 
األطراف أوًال محاولة وتحدد اتفاقيات التسجيل الحديثة أنه في حالة نشوب أي نزاع، يجب على .  بديلة لحل المنازعات

إذا تعذر حل النزاع من خالل التعاون المشترك، فستشارك آافة األطراف في .  حل النزاع من خالل التعاون المشترك
وتكون نتائج مثل هذا التحكيم .  التحكيم لحل النزاع وفًقا للقواعد الخاصة بمحكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية

 أن آليات حل النزاعات البديلة هذه  تكون متاحة، إال أن بعض األطراف تعتقد بأن أفضل طريقة بالرغم من. ملزمة
 .للتعامل مع نزاعاتهم هي من خالل نظام المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د يتخذه مجلس اإلدارة إلى أن يتم مراجعته من قجراء مؤقت إفع توصية لمجلس اإلدارة بتأجيل أي إجراء أو قرار وتأجيل أي ر •
 .لمراجعة المستقلةاموجب رأي لجنة بقبل مجلس اإلدارة وعمله 

 ).icdr/org.adr.www://httpانظر (ل موفر تحكيم دولي، المرآز الدولي لحل المنازعات تم إدارة لجنة المراجعة المستقلة من قبتو
يتم عرض الخطوات الالزمة لطلب مراجعة لجنة مراجعة مستقلة بشكل مبسط وواضح على موقع الويب الخاص بـ 

ICANN. بدء مراجعة لجنة المراجعة المستقلة على موقع الويب يمكن اإلطالع على النماذج المتعلقة ب
html.review_accountability/general/org.icann.www://http.  وتدير لجنة المراجعة المستقلة آثيرًا من أعمالها من

  . بهدف خفض التكاليف وجعل العملية تتسم بالفاعلية والمرونة لمقدم الشكوىخالل شبكة اإلنترنت أو الهاتف

 ICANNلمحقق في الشكاوى التابع لـ ا

المحقق في الشكاوى عبارة عن مورد مستقل وغير متحيز  .ICANNتم إنشاء مكتب المحقق في الشكاوى بموجب القوانين الداخلية لـ 
 أي تكاليف للتعامل مع القرارات أو اإلجراءات أو حاالت اإلهمال من قبل المؤسسة التي تم مالحظة يوفر ألعضاء المجتمع آلية رسمية بال

ويتمتع  . طلب مراجعة محقق الشكاوىICANNويجوز ألي شخص متضرر من أي إجراء أو قرار أو إهمال من جانب  .عدم إنصافها
رة لتحسين أو تغيير السياسات أو اإلجراءات أو األعمال وال يتمتع المحقق في الشكاوى بصالحية التحقيق ورفع توصيات لمجلس اإلدا

ويعد المحقق في  .ويحق للمحقق في الشكاوى نشر أو عدم نشر النتائج والتوصيات .المحقق في الشكاوى بصالحية اإللزام بالتغييرات
ويتم نشر هذا التقرير لتوزيعه على األطراف المعنية  .نةالشكاوى آل عام تقريرًا سنويًا يحدد فيه أنشطة مكتب المحقق في الشكاوى لتلك الس

 .ICANNوإتاحته آذلك على موقع الويب الخاص بـ 
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 ICANNسياسة آشف المعلومات الوثائقية في 
 هو ضمان إتاحة المعلومات المضمنة في الوثائق ICANN (DIDP) الهدف من سياسة آشف المعلومات الوثائقية في

 أو تحت رعايتها أو سيطرتها للجمهور ما لم ICANN وفي حيازة ICANNالتي تتعلق باألنشطة التشغيلية الخاصة بـ 
  .يكن هناك سبب إضراري للسرية

معلومات في تحديد مجموعة شاملة من  فيما يتعلق بالشفافية والكشف عن الICANNويترآز العنصر األساسي لمفهوم 
  . على موقع الويب الخاص بها آأمر طبيعيICANNالمواد التي توفرها 

  : على وجه الخصوص بـICANNوقد قامت 

 .ستحقومحديد العديد من فئات الوثائق التي تم إتاحتها للجمهور بالفعل آأمر طبيعي ت •

 .ومات التي لم يتم إتاحتها للجمهور بعدتطوير إطار زمني للرد على الطلبات الخاصة بالمعل •

 .يها عدم الكشف عن المعلوماتفحديد الحاالت الخاصة التي يتم ت •

 .صف اآللية التي يجوز للمطالبين بموجبها طلب رفض الكشف عن معلوماتو •

 تاحة الوثائق للجمهور في الوقت المناسبإ

فيما يلي قائمة بهذه و .د من فئات الوثائق تباعًالعدي اwww.icann.orgلى موقعها على اإلنترنت  عICANNنشر ت
  :الفئات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http//:www.icann.org/annualreport –التقارير السنوية  •

 http//:www.icann.org/general/articles.htm - عقد التأسيس •

 /http//:www.icann.org/minutes - قرارات ومحاضر اجتماعات ونسخ من اجتماعات مجلس اإلدارة •

 http//:www.icann.org/general/financial.html -الميزانية •

 http//:www.icann.org/general/bylaws.htm- )الحالية(نين الداخلية القوا •

 /http//:www.icann.org/general/archive-bylaws- )المحفوظة في األرشيف(القوانين الداخلية  •

 /http//:www.icann.org/correspondence - المراسالت •

 http//:www.icann.org/general/financial.html -معلومات مالية •

 http//:www.icann.org/general/bylaws.htm- وثائق التقاضي •

 http//:www.icann.org/general/bylaws.htm- االتفاقيات الرئيسية •

 /http//:www.icann.org/tlds/monthly-reports - تقارير شرآات التسجيل الشهرية •

 http//:www.icann.org/planning - خطة التشغيل •

 http//:www.icann.org/general/bylaws.htm - وثائق السياسة •

 /http//:www.icann.org/presentations - المحادثات والعروض والمطبوعات •

 http//:www.icann.org/planning - لخطة االستراتيجيةا •
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 لرد على الطلبات الخاصة بالمعلوماتا

 للحد العملي على ICANNفي حالة طلب أي عضو من الجمهور لمعلومات لم يتم إتاحتها للجمهور بعد، سوف ترد 
في حالة لم يتم الوفاء بهذا اإلطار  . من تاريخ استالم الطلب يومًا ميالديًا اعتبارًا30الطلبات المعقولة في غضون 

 الطالب بصورة خطية فيما يتعلق بالوقت الذي سيتم فيه توفير االستجابة مع توضيح األسباب ICANNالزمني، فسُتعلم 
 بياني خطي ICANN لطلب المعلومات، ستقدم ICANNوفي حالة رفض  .التي دعت إلى تمديد وقت االستجابة

  .طالب توضح فيه أسباب هذا الرفضلل

 لحاالت المحددة لعدم الكشف عن المعلوماتا
  : مجموعة الحاالت التالية فيما يتعلق بعدم الكشف عن المعلوماتICANNتحدد 

المعلومات المقدمة من قبل أو من أجل المؤسسات الحكومية أو الدولية أو أي شكل من أشكال تبيان هذه  •
أو أنها أو من المحتمل أن تضر بشكل مادي بعالقة /محافظة على سرية هذه المعلومات والمعلومات مع توقع ال

ICANNبهذا الطرف .  

المعلومات الداخلية التي من المحتمل عند آشفها أن تعرض للخطر تكامل المداوالت وعملية اتخاذ القرارات  •
ذلك الوثائق الداخلية والمذآرات وما  من خالل التبادل الصريح لألفكار ووسائل االتصال بما في ICANNفي 

 وفريق عمل ICANN ومستشاري مديري ICANNشابه ذلك من وسائل االتصال إلى أو من مديري 
ICANN واستشاريي ICANN ومتعهدي .ICANN ووآالء ICANN. 

 بين لمعلومات التي يتم تبادلها أو إعدادها من أجل أو اشتقاقها من المداوالت وعملية اتخاذ القراراتا •
ICANN أو الكيانات األخرى التي تتعاون معها /وهيئاتها التأسيسية وICANN  والتي من المحتمل عند آشفها

 بما في ذلك ASO (- http//:aso.icann.org/docs/index.html( معلومات مادية تتعلق بمنظمة دعم العناوين •
واإلرشادات واإلجراءات )RIR( ووثائق سياسة المكتب اإلقليمي للتسجيل في اإلنترنت ASOياسة وثائق س

وأعمال اجتماع مجلس اإلدارة ومحاضر االجتماعات والعروض وإحصائيات التوجيه والمعلومات المتعلقة 
 .بالمكاتب اإلقليمية لتسجيل اإلنترنت

 بما في ذلك - /GNSO (- http//:gnso.icann.org( ةمعلومات مادية تتعلق بمنظمة دعم األسماء العام •
المراسالت والعروض وقرارات المجلس والطلبات الخاصة بالتعليقات ووثائق المسودة والسياسات والوثائق 

انظر (المجلس ووثائق إدارة ) http//:gnso.icann .org/reference-documents.htmانظر (المرجعية 
http//:gnso.icann.org/council/docs.shtml.( 

 بما في ذلك -ccNSO( - http//:ccnso.icann.org( معلومات مادية تتعلق بمنظمة دعم أسماء أآواد الدول •
 .أعمال االجتماعات ومحاضر االجتماعات والتقارير والعروض

 بما في - ALAC (- http//:alac.icann.org( ة تتعلق باللجنة االستشارية لعموم المستخدمينمعلومات مادي •
 .ذلك المراسالت والبيانات ومحاضر االجتماعات

 -GAC (- http//:gac.icann.org/web/index.shtml( اللجنة االستشارية الحكوميةمعلومات مادية تتعلق ب •
ومبادئ النطاقات العليا لكود الدول ) gTLD(مبادئ النطاقات العليا العامة بما في ذلك مبادئ التشغيل و

)ccTLD( والمبادئ المتعلقة بقضاياWhois للنطاقات العليا العامة )gTLD ( والبالغات ومحاضر االجتماعات
 األعمالوجداول 

 - معلومات مادية تتعلق باللجنة االستشارية لنظام األجهزة الخادمة الرئيسية •
http//:www.icann.org/committees/dns-root/- بما في ذلك محاضر االجتماعات والمعلومات التي تحيط 

 .بالمشاريع المستمرة

 - )SSAC(ات مادية تتعلق باللجنة االستشارية للحماية األمنية واالستقرار معلوم •
http//:www.icann.org/committees/security/ - بما في ذلك الميثاق الخاص بها والعروض المختلفة 

 .ةوخطط العمل والتقارير والجهات االستشاري
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أو الكيانات األخرى التي /وهيئاتها و ICANNعرض للخطر تكامل المداوالت وعملية اتخاذ القرارات بين تأن 
 .تصاالتمن خالل إعاقة التبادل الصريح لألفكار واال ICANNتتعاون معها 

السجالت الشخصية والطبية والتعاقدية وسجالت التعويض وما شابه ذلك من سجالت ترتبط بالمعلومات  •
الشخصية للفرد والتي من المحتمل أن يشكل الكشف عن مثل هذه المعلومات انتهاآًا للخصوصية الشخصية 

 .وآذلك إجراءات آليات وتحقيقات التقاضي الداخلية

 من قبل أي طرف والتي من المحتمل أن يؤدي الكشف عنها إلى اإلضرار ICANNـ المعلومات المقدمة ل •
أو الوضع التنافسي لهذا الطرف أو التي تم تقديمها إلى /بشكل مادي بالمصالح االقتصادية والمصالح المالية و

ICANNومات  بموجب اتفاقية عدم الكشف عن المعلومات أو بموجب شرط تم إقراره بعدم الكشف عن المعل
 .في أي اتفاقية

 .أو السياسات واإلجراءات الداخلية/المعلومات التجارية السرية و •

المعلومات التي من المحتمل أن يؤدي الكشف عنها إلى تهديد حياة أو صحة أو سالمة أي فرد أو تشكل  •
 .إضرارًا ماديًا بإجراء العدل

الخاص بعمل المحامي أو أي امتياز آخر معمول  العميل أو امتياز اإلنتاج –المعلومات التي تخضع للمحامي  •
 .به أو التي قد يؤدي الكشف عنها إلى اإلضرار بشكل مادي بأي تحقيقات داخلية أو حكومية أو قانونية

مسودات آافة المراسالت أو التقارير أو الوثائق أو االتفاقيات أو العقود أو رسائل البريد اإللكتروني أو أي  •
 .أشكال اتصال أخرى

 أو أي تغييرات أو Lلمعلومات التي تتعلق بأي شكل آان بأمان واستقرار اإلنترنت بما في ذلك جزر ا •
 .تعديالت أو إضافات لمنطقة الجزر

 . للجمهورICANNاألسرار التجارية والمعلومات التجارية والمالية التي لم تفصح عنها  •

يتعذر التعامل معها عمليًا ) iii(أو المرهقة للغاية أو المبالغ فيها ) ii(غير المعقولة أو ) i( :طلبات المعلومات •
 .المقدمة بهدف اإلساءة أو لغرض آيدي أو المقدمة من قبل شخص آثير الشكوى أو شخص مضطرب) iv(أو 

، في ظل ظروف ICANNيمكن اإلعالن عن المعلومات التي تقع في نطاق الحاالت المذآورة أعاله إذا قررت 
العامة الناجمة عن الكشف عن المعلومات على الضرر التي يمكن أن يسببه مثل هذا الكشف خاصة، رجحان المصلحة 

 بالحق في رفض الكشف عن المعلومات في حاالت لم يتم إيرادها ICANNوعالوة على ذلك، تحتفظ  .عن المعلومات
العامة في الكشف  رجحان الضرر الذي سينجم من الكشف عن المعلومات على المصلحة ICANNأعاله إذا قررت 
 .عن المعلومات

 بعمل أو جمع ملخصات عن أي معلومات موثقة وال يجوز مطالبتها بالرد على الطلبات ICANNوال يجوز مطالبة 
 .الخاصة بالمعلومات التي تم إتاحتها بالفعل للجمهور

 ستئناف حاالت الرفضا
 اتباع إجراءات طلب ICANNات من جانب يجوز للطالب للحد الذي يختار فيه أي طالب استئناف رفض المعلوم

 3 و2، الفقرتين 4إعادة النظر أو إجراءات المراجعة المستقلة للحد الذي يمكن تطبيقه عمليًا حسبما هو مقرر في المادة 
 والذي يمكن اإلطالع عليه على موقع الويب ICANNمن القانون الداخلي لـ

http://www.icann.org/general/bylaws.htm. 
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 ICANNمبادئ التشاور في 
 على نموذج متعدد أصحاب المصالح والذي طور سياسة من خالل عملية التدرج من أدنى إلى أعلى ICANNتعتمد 

  :ICANN المضمنة في القوانين الداخلية أهمية التشاور في عمليات ICANNوتقرر قيم  .والتي يوجهها اإلجماع

 المشارآة الخارجية والمنظمة ودعمها يعكس االختالف الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت طلب .4
  .على آافة مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار

تعزيز القرارات المستنيرة ) 1(وظيف آليات لتطوير سياسة مفتوحة وتتسم بالشفافية تعمل على ت .7
ن أن هذه الكيانات، األآثر تأثرًا، يمكنها تقديم المساعدة في ضما) 2(اعتمادًا على نصيحة الخبراء و

  .عملية تطوير السياسة
 )2المادة األولى، الفقرة (

 مداوالت في جوانب أخرى من عملياتها بخالف تطوير السياسة بما في ذلك ICANNوعالوة على ذلك، تجري 
  .التخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيلي وإعداد الميزانية

 أطر عمل واضحة فيما يتعلق بجوانب التشاور وبشكل خاص تلك المرتبطة ICANNوتقرر القوانين الداخلية لـ 
  .بتطوير السياسة

ومع ذلك، وباإلضافة إلى تأآيد هذا المستند على أهمية  .وال يلغي هذا المستند أو يستبدل أي من شروط القوانين الداخلية
ر مجموعة من المبادئ التي توجه عملية التشاور التي تحدث مع مجتمع  فإنه يقرICANNالتشاور مع مجتمع 

ICANN.  

 لمبادئا
 . إلى تعزيز المبادئ التاليةICANN من خالل التشاور مع مجتمع ICANNتسعى

 : بـICANNولتيسير عملية المشارآة في أي مشاورات إلى أقصى حد، ستقوم 

حيث تكون  .ة مقدمًا قدر اإلمكان إلتاحة الوقت لكافي للمجتمع للردتوفير المعلومات المتعلقة بالقضايا المستقبلي •
 للمناقشة علًنا في أحد االجتماعات، سيتم بذل أقصى الجهد لتوفير المعلومات ذات الصلة قبل اهناك قضاي

 .االجتماع بأسبوع واحد على األقل

حتى يكون مجتمع ، حيثما أمكنالمشاورات الحالية، والمشاورات المستقبلية المحافظة على جدول أعمال  •
ICANNعلى علم باألوقات التي يتم فيها مراجعة رؤاهم حول القضايا . 

 .استخدام المنتديات على شبكة اإلنترنت آآلية أساسية إلدارة المشاورات •

 توفير السياق الكافي والمادة الخلفية لتمكين المشارآين من تفهم القضايا المطالبين بالتعليق عليها •

  الغرض من المشاورات والطريقة التي سيتم استخدام التعليقات بهاإيضاح •

 استخدام عمليات التطوير في التكنولوجيا لتعزيز عملية التشاور •

  مع القيام بترجمة الوثائق واألسئلة ذات الصلة ونشرها وفقًا لهذه السياسةICANNاتباع سياسة ترجمة  •

 يومًا ما لم تنص القوانين الداخلية على خالف 12 التعليق ضمان أن يكون الحد األدنى للوقت الخاص بفترة •
 ذلك

المحافظة على موقع يتمتع بالمساهمة العامة، حيث يشجع المجتمع على مناقشة قضايا خاصة مسبقًا ومن ثم  •
وعند الضرورة، يمكن إنشاء صفحات ويب ومنتديات وغرف  .توضيح المناقشات والمواقف في مراحل مبكرة

 للوفاء بالطلبدردشة بسرعة 

 : بـICANNولتشجيع المناقشة الفعالة للقضايا، ستقوم 

 استكشاف المفاهيم التفاعلية للتعليقات والتي تتسم بتشجيع المناقشة ووضع الحلول بين أعضاء المجتمع •
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السعي المسبق للحصول على التعليقات من تلك الكيانات المتأثرة بصورة أآبر بأحد القضايا في إطار القيم  •
 لمضمنة في القوانين الداخليةا

 : بـICANNولبلوغ أقصى درجات الشفافية من عملية التشاور، ستقوم 

 إتاحة آافة التعليقات للمجتمع •

حيث يتحدث الشخص (لب إرفاق آافة التعليقات في بطاقات تحمل اسم المرسل وأي مرفقات ذات صلة ط •
أو لجنة استشارية أو مجموعة  ICANNم تابعة لـ نظمة دعمندما يكون المستجيب ع ).بالنيابة عن المجموعة

 .دائرة، فينبغي تقديم إشارة ما للعملية المستخدمة في تطوير التعليق واألطراف المشارآة في هذه العملية

 نشر ملخص بالتعليقات في نهاية فترة التعليق وفي نفس مكان التعليقات •

 نشر تحليل للتعليقات •

 استكشاف آيفية استخدام اإلدخال •

 .توضيح األثر للتعليق العام على القرارات حيثما أمكن •

 طلب مناقشة واضحة وتحليل لهذا الملخص من قبل هيئة ذات صلة أثناء مناقشة الموضوع قيد الدراسة •

 : بـICANNولبلوغ أقصى فاعلية لعملية التشاور، ستقوم 

 إجراء مراجعات سنوية لعملية التشاور •
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 ICANNمبادئ الترجمة في 
باعتبارها إحدى الهيئات المعتمدة عالميًا على مستوى الوسائل الفنية والتنظيمية لضمان استقرار نظام أسماء النطاق 

.   ألن تكون منظمة قادرة على التواصل بيسر وسالسة في عدد من اللغات المختلفةICANNوإمكانية تشغيله، تتطلع 
لتشجيع .   تحسين قدراتها وإمكانياتها في هذا المجالICANNارة مع أعضاء المجتمع، ستواصل ومن خالل االستش

الحوار الفعال بين آافة األطراف في مجتمع أصحاب المصالح الدولي بعمليات شرآة اإلنترنت المعنية بأسماء وأرقام 
 :ICANNعناوين المواقع المخصصة 

 .ناسب لتشجيع الحوار الحقيقي بمختلف اللغات بترجمات دقيقة وفي وقت مICANNتلتزم  · •

خطط التشغيل والخطط ( بترجمة الوثائق اإلستراتيجية والتجارية الرئيسية ICANNستقوم  · •
إلى مجموعة آبيرة من اللغات )  وقوانينها الداخليةICANNاإلستراتيجية، والميزانية، والتقرير السنوي ومهمة 

 .اء وباالستشارة مع المجتمعسيتم تحديدها من خالل نصائح الخبر

 بالتعاون مع المجتمع على تحديد األنواع األخرى من الوثائق التي يجب ترجمتها ICANNستعمل  · •
 .إلى مجموعة اللغات المتفق عليها

 أيًضا بترجمة الوثائق إلى لغات أخرى غير المجموعة المتفق ICANNمن حين آلخر، ستقوم  · •
 .ضايا التي يمكن أن تشكل اهتماًما خاًصا لمجتمعات معينةعليها من أجل التواصل حول الق

وسنبذل .   بالتعاون مع المجتمع والخبراء لتطوير األدوات للحوار متعدد اللغاتICANNستعمل  · •
أقصى ما في وسعنا لضمان المساواة بين التعليقات التي تتم باللغات األخرى والتعليقات التي تتم باللغة 

 . اإلنجليزية

 لمساعدة أولئك ICANNللجلسات الرئيسية الهامة في اجتماعات ) نسًخا( نقًال ICANNفر ستو · •
 .الذين ال يتحدثون اإلنجليزية آلغة أولى على متابعة المناقشات

 الخاص 2-639 نظام التسمية ICANNوتتبنى .وستظل اللغة اإلنجليزية هي لغة اإلدارة لألغراض القانونية ·
 .اييس لتحديد وتسمية لغات بعينهابالمنظمة الدولية للمق
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 ICANNمعايير السلوك المتوقعة في 
 متعددة أصحاب المصالح بما في ذلك مجلس اإلدارة وفريق العمل ICANNيتعهد األشخاص المشارآين في عملية 

 :ارية بـوآافة األشخاص المشترآين في مجلسي منظمة الدعم واللجنة االستش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتعهد المشارآون على وجه الخصوص بالعمل في نطاق  .ICANNالعمل بما يتوافق مع القوانين الداخلية لـ  •
 . وفي إطار القيم المضمنة في القوانين الداخليةICANNمهمة 

  .االلتزام بسياسية تضارب المصالح المقررة في القوانين الداخلية •

واة بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو األصل العرقي أو  بمساICANNمعاملة آافة أعضاء مجتمع  •
 معاملة ICANN، ويجب على أعضاء مجتمع الدين أو المعتقدات أو اإلعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي

 .بعضهم البعض بلباقة سواء عند التواصل وجًها لوجه أو عبر اإلنترنت

 .آة في تطوير السياسة وعمليات اتخاذ القراراتالعمل بطريقة معقولة مع اإللمام باألمر عند المشار •
ويتضمن هذا حضور آافة االجتماعات المجدولة بصفة دورية وممارسة الحكم المستقل بناء على ما فيه مصلحة 
آافة مستخدمي اإلنترنت واستقرار وأمان نظام اإلنترنت الخاص بالمعرفات الفريدة، بغض النظر عن المصالح 

  .ان الذي يحتمل أن يساهم الشخص في تعيينهمالشخصية ومصالح الكي

 عبارة عن بيئة فريدة  ICANN .اإلنصات إلى رؤى آافة أصحاب المصالح عند دراسة قضايا السياسة •
 أهمية آافة أصحاب المصالح ICANNويجب أن يعلم األشخاص المشارآين في عملية  .متعددة أصحاب المصالح

  .وأن يسعوا لفهم وجهات نظرهم

 على بناء إجماع مع أصحاب المصالح اآلخرين بهدف إيجاد حلول للقضايا التي تقع في نطاق العمل •
 على مفهوم التدرج من أدنى إلى أعلى والذي يوجهه ICANNيعتمد نموذج  .ICANNمجاالت مسئولية 

ح  مسئولية ضمان نجاICANNويجب أن يتحمل األشخاص المشارآين في عملية  .اإلجماع لتطوير السياسات
  .النموذج من خالل محاولة بناء اإلجماع مع المشارآين اآلخرين

  .ICANNالعمل بما يتوافق مع سياسات  •

  .حماية أصول المؤسسة وضمان استخدامها على نحو فعال ومالئم •

 .ICANNالعمل بإنصاف وبحسن نية مع المشارآين اآلخرين في عملية  •


