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٬، وواالتي تتوولى مسؤؤووليیة االجززء االمررتبطط بالتسميیة ضمنن عمليیة ICANNااليیوومم٬، تسعى مجمووعة عملل االمجتمع االبيیني في منظظمة 
-CWG) (ووُتعررفف باسمم "مجمووعة IANAااألررقامم االمخصصة لإلنتررنتت (نقلل االمسؤؤووليیة ااإلشرراافيیة لهھيیئة 

Stewardship")1  إإلى ططررحح مسووددةة مقتررحهھا االثاني لنقلل االمسؤؤووليیة ااإلشرراافيیة لعقدد ووظظائففIANA  منن ووكالة االمعلووماتت
يینن على االتعليیقق االعامم. ووااالتصاالتت االددااخليیة االتابعة لووززااررةة االتجاررةة ااألمرريیكيیة إإلى االمجتمع االعالمي ألصحابب االمصالح االمتعدددد

ووقدد تمتت صيیاغة مسووددةة االمقتررحح بغيیة تمهھيیدد االططرريیقق أأمامم االرردد (االمقتررحح االنهھائي) على مططالبة مجمووعة تنسيیقق نقلل االمسؤؤووليیة 
) بالمقتررحاتت.IANA  )ICGااإلشرراافيیة لـ   

 
يیقق منظظماتت عضوًواا معيیًنا عنن ططرر ٬19، وواالتي تشكلتت فقطط منذذ ستة أأشهھرر٬، منن CWG-Stewardshipتتألفف مجمووعة 

بددأأتت االمجمووعة  2ووقائمة متززاايیددةة بشكلل مستمرر منن االمشارركيینن ااألفرراادد. ICANNاالددعمم ووااللجانن ااالستشارريیة االتابعة لمنظظمة 
ااجتماًعا حضررهھھھا كاملل ااألعضاء٬، ووأأكثرر منهھا منن ااجتماعاتت االمجمعاتت  ٬42، ووعقددتت 2014عملهھا في شهھرر أأكتووبرر منن عامم 

االفررعيیة حتى هھھھذذهه االلحظظة.  
 

في دديیسمبرر بووضووحح إإلى أأنن  CWG-Stewardshipليیقق االعامم االذذيي تلى نشرر أأوولل مسووددةة ااقتررااحح لمجمووعة أأشارر االتع
االمجمووعة كانتت بحاجة إإلى االمززيیدد منن االتططوويیرر لتفاصيیلل مقتررحهھا٬، ووتززوويیدد االمجتمع بصيیغة معدّدلة للمقتررحح. ووقدد أأخذذتت 

في ااالعتبارر٬، ووهھھھي ااآلنن بصدددد تقدديیمم مسووددتهھا  االثانيیة إإلى االمجتمع لفتررةة  ICANNططلبب  CWG-Stewardshipمجمووعة 
يیووًما.  28تعليیقق عامم تستمرر لمددةة   

 

 
 

مررااحلل تططوورر مسووددةة االمقتررحح االثانيیة  
 

ما يیلي يیمثلل االسيیاقق االووااقعي لتططوورر مسووددةة االمقتررحح االثانيیة.   
 

. ووفي ختامم 2014دديیسمبرر  1مسووددةة االمقتررحح ااألوولل لهھا للتعليیقق االعامم بتارريیخ  CWG-Stewardshipووقدد ططررحتت مجمووعة 
إإلى مررااجعة االتعليیقاتت االتي تلقتهھا ووتحليیلهھا. ووقدد عبرر عدددد منن  CWG-Stewardshipفتررةة االتعليیقق االعامم٬، عمددتت مجمووعة 

دًداا شدديیدًداا يینقصهھ االتفاصيیلل وواالضماناتت بشأنن االتعليیقاتت االتي تمم تلقيیهھا عنن االقلقق بشأنن ما تمم االنظظرر إإليیهھ بووصفهھ هھھھيیكالً معقدًداا تعقيی
االقابليیة للمساءلة.   

 

                                            
٬، أأعلنتت ووكالة االمعلووماتت ووااالتصاالتت االددااخليیة بالوواليیاتت االمتحددةة االتابعة لووززااررةة االتجاررةة ااألمرريیكيیة عنن عززمهھا نقلل ددووررهھھھا ااإلشرراافي 2014في ماررسس عامم  1

٬، ووبعدد سلسلة منن 2014تيیسيیرر هھھھذذهه االعمليیة٬، ووفي يیوونيیوو منن عامم  ICANNووإإددااررةة منططقة االجذذرر ذذااتت االصلة. ووقدد طُطلبب منن منظظمة  IANAعلى ووظظائفف 
٬، وواالتي تتوولى مسؤؤووليیة االتحضيیرر (ICG(أأوو  IANAعنن إإنشاء مجمووعة تنسيیقق نقلل االمسؤؤووليیة ااإلشرراافيیة لـ  ICANNاالمشاووررااتت االمجتمعيیة٬، أأعلنتت منظظمة 

عنن مططالبتهھا بمقتررحاتت في  ICG. ووقدد أأعلنتت مجمووعة IANAلذذيي يیعكسس االحاجاتت االمختلفة للعدديیدد منن ااألططرراافف االمتأثررةة منن ووظظائفف لمقتررحح االنقلل اا
.  ٬en-03-09-2014-3-uncementhttps://www.icann.org/news/anno، وواالتي تتووفرر هھھھنا: 2014سبتمبرر منن عامم   

مشاررًكا منن  57عضوًواا منن منظظماتت االددعمم/االلجانن ااالستشارريیة وو 19ااجتماعهھا ااألوولل٬، حضررهه  CWG-Stewardshipعنددما عقددتت مجمووعة  2
مشاررًكا منن ااألفرراادد. تتووفرر في االرراابطط هھھھنا قائمة كاملة باألعضاء وواالمشارركيینن:  131ااألفرراادد. ووااليیوومم يیشارركك 

https://community.icann.org/x/1QrxAg  .  

 ٬،اهھھھررووططت ححررشوو ٬،ةيیناثلاا  ةةددووسملاا ىىووتحم صصيیخلت ةيیلووؤؤسم ممهھقتاع ىلع ءاسؤؤررلاا للمحت ٬،ةمدداقلاا ةليیلقلاا تتاحفصلاا يف :ةيیحيیضووت ةظظحالم
 ننم ببوولططملاا ققيیسنتلاا يف ىىووتحملاا مميیددقت اهھنم ددصق يی الوو ٬،صصخلم ىىووس تتسيیل ةمددقملاا ههذذهھھھ .للمعلاا ننم دديیززملاا ببلططتت يتلاا تتالاجملاا ةجلاعموو

 ةقيیثوولاا يهھھھ ههذذهھھھ ننأل اا ررظظن ؛تتاقيیلعتلاا اهھبجوومب ببلططن ةقيیثوو يهھھھ ححررتقملاا ةةددووسم )IANA )ICG ـل ةيیفااررشإلاا ةيیلووؤؤسملاا للقن ققيیسنت ةعوومجم
  .)IANA )ICG ـل ةيیفااررشإلاا ةيیلووؤؤسملاا للقن ققيیسنت ةعوومجم ىلإإ CWG-Stewardship ةعوومجم اهھملست ففووس يتلاا



ووبددعمم منن مجمووعة تنسيیقق نقلل االمسؤؤووليیة ااإلشرراافيیة لـ  CWG-Stewardshipووفي ااستجابة لذذلكك٬، قامتت مجمووعة 
IANA  )ICG)،٬3  للددررااسة جددوولهھا االززمني ااألصلي ووبددأأتت في ددررااسة االعدديیدد منن االنماذذجج االهھيیكليیة االبدديیلة وواالتي لمم تخضع

قدد حدّدددتت سبعة  CWG-Stewardshipبالشكلل االكاملل في مسووددةة االمقتررحح ااألوولى. ووبنهھايیة شهھرر فبرراايیرر٬، كانتت مجمووعة 
5وواالتي تمم إإررسالهھا إإلى هھھھيیئة ااستشارريیة قانوونيیة مستقلة إلخضاعهھا للتحليیلل. 4نماذذجج هھھھيیكليیة لمررحلة ما بعدد االنقلل٬،  

 
لتشغيیليیة للمقتررحح٬، وواالحدد منن أأيي نقاشاتت إإضافيیة بشأنن االنماذذجج االهھيیكليیة إإلى أأنن ووبعدد ررؤؤيیة االحاجة إإلى االترركيیزز على االجوواانبب اا

إإلى منهھجيیة عملل معدّدلة منن  CWG-Stewardshipتتووفرر تعليیقاتت االمكتبب ااالستشارريي االقانووني االمستقلل٬، تحوولتت مجمووعة 
ووقدد تمم ددمج ناتج عملل "فررقق ). DTخاللل مجمووعاتت فررعيیة صغيیررةة تستندد إإلى خبررااتت كبيیررةة٬، ووُتعررفف باسمم "فررقق االتصميیمم" (

ووأأكملوواا عملهھمم قبلل إإصدداارر  DT) هھھھذذهه في مسووددةة االمقتررحح االثانيیة. ووقدد جررىى تكليیفف خمسة عشرر فرريیًقا منن فررقق DTاالتصميیمم" (
-CWGتعليیقاتت خبررااء٬، ووااستشاررااتت منن أأفرراادد منن خاررجج مجمووعة  DTتلّقتت كثيیرر منن فررقق  6االمسووددةة االثانيیة.

Stewardshipططاقاتت االمستووىى ااألعلى وومووظظفوو ٬، بما في ذذلكك مدديیرروو نNTIA ٬، وومووظظفوو قسممIANA  في منظظمة
ICANN) ٬، ووكبيیرر مسؤؤوولي االتقنيیةCTO) ووكبيیرر مسؤؤوولي االقسمم االمالي (CFO) ٬، ووشرركةSidley Austin LLP 
للمحاماةة.    

 
إإلى  CWG-Stewardshipوومع تحقيیقق تقددمم ملمووسس على صعيیدد االجوواانبب االتشغيیليیة منن االمسووددةة االثانيیة٬، عاددتت مجمووعة 

في  CWGااالعتباررااتت االهھيیكليیة لمررحلة ما بعدد االنقلل. ووفي خضمم ااالجتماعع االمباشرر االذذيي ضمم االمشارركيینن في مجمووعة 
إإسططنبوولل في نهھايیة شهھرر ماررسس٬، نجحتت االمجمووعة في تقليیصص االنماذذجج االهھيیكليیة االسبعة إإلى شكليینن لنمووذذجج ددااخلي بالنسبة 

سبووعع االمنصررمم تحدديیدًداا٬، مع االمززيیدد منن االنقاشش وواالمززيیدد منن االتعليیقاتت االقانوونيیة٬، وواافقتت . بعدد ذذلكك٬، ووفي ااألICANNلمنظظمة 
االمجمووعة على االترركيیزز على االهھيیكلل االذذيي يیدديیمم االفصلل بيینن تططوويیرر االسيیاساتت (للسيیاساتت االتي تمم تططبيیقهھا حيینئذٍذ عبرر ووظظائفف 

IANA وواالجوواانبب االتشغيیليیة االتي يیقوومم بتنفيیذذهھھھا مشّغلل ووظظائفف (IANA  ّززهه٬، مع االحفاظظ على ااستمرراارريیة االمشّغلل وويیعزز
. ICANNووخضووعهھ آلليیاتت االمحاسبة وواالحووكمة االمتاحة ددااخلل منظظمة   

 
 

محتوويیاتت مسووددةة االمقتررحح االثانيیة  
 

-CWGاالمررتبططة بالتسميیة٬، قامتت مجمووعة  IANAللووفاء بتووقعاتت االمجتمع فيیما يیتعلقق بالمسؤؤووليیة ااإلشرراافيیة على ووظظائفف 
Stewardship،على االفررضيیة االقائلة بووجوودد حالة منن االررضا في االووقتت االحالي عنن أأددااء قسمم  وواالتي تعملل ٬IANA  ددااخلل

٬، بالموواافقة على أأنن مقتررحح االنقلل لمجتمع IANAيیجبب أأنن تبقي على مشّغلل ووظظائفف  ٬ICANN، ووأأنن منظظمة ICANNمنظظمة 
ااألسماء سووفف يیتططلبب االعناصرر االتاليیة:  

 
٬،IANAاالحالي إلنجازز مررحلة ما بعدد نقلل ووظظائفف  IANAعقدًداا مشابهًھا لعقدد ووظظائفف  •  

 
بالتصررفف ووفًقا ططلباتهھا فيیما يیتعلقق  ICANNقددررةة مجتمع أأصحابب االمصالح االمتعدددديینن على ضمانن قيیامم منظظمة  •

٬، IANAبعمليیاتت   
 

  ٬، IANAاالفصلل ااإلضافي٬، عندد االحاجة٬، بيینن االمسؤؤووليیاتت االتشغيیليیة ووصيیاغة االسيیاساتت ووآآليیاتت حمايیة مشّغلل ووظظائفف  •
 

                                            
.   2015يینايیرر٬،  15) قدد ططلبب ررددوودًداا على ما قددمتهھ منن ططلباتت ااقتررااحاتت بتارريیخ IANA  )ICGووقدد كانتت مجمووعة تنسيیقق نقلل االمسؤؤووليیة ااإلشرراافيیة لـ  3  
ي: نمووذذجانن خاررجيیانن بشكلل كاملل (شرركة تعاقدديیة وواائتمانن خاررجي)؛ وونمووذذجانن ددااخليیانن بشكلل كاملل االنماذذجج االسبعة االتي كانتت قيیدد االددااررسة هھھھ 4
)ICANN أأشكالل مختلفة لنمووذذجج مددمج (شرركة مستقلل٬، ااتحادد تططووعي٬، شرركة تابعة). لمززيیدد منن  3مع مساءلة ووحووكة محّسنيینن وواائتمانن ددااخلي)؛ وو

االلذذيینن تمم عقددهھھھما في إإسططنبوولل:  32ووررقمم  31ى مررااجعة ااالجتماعيینن ررقمم االتفاصيیلل بشأنن االنقاشش االذذيي دداارر حوولل االنماذذجج٬، يُیررج
https://community.icann.org/x/1QonAw.  

يینايیرر٬، ووبعدد  15في  ICANNسعيیهھا في االبحثث عنن مكتبب ااستشارريي قانووني مستقلل ووغيیرر تابع لمنظظمة  CWG-Stewardshipبددأأتت مجمووعة  5
. مززيیدد منن االمعلووماتت حوولل ااالررتباطط بيینن االططررفيینن 2015ماررسس٬،  6بتارريیخ  Sidley Austin LLPإإجررااء عمليیة بحثث مووّسعة٬، ااختاررتت تووكيیلل مكتبب 

. https://community.icann.org/x/8g8nAwمتووفرر هھھھنا:   
وونططاقق عملهھمم٬، يُیررجى مررااجعة االرراابطط هھھھنا:  DTعع على قائمة تفصيیليیة لكلل فررقة منن فررقق لالططال 6

https://community.icann.org/x/qgwnAw .  



عنن أأعمالل االمررااقبة). NTIAآآليیة العتمادد االتغيیيیررااتت االتي تططررأأ على بيیئة منططقة االجذذرر (مع تووقفف ووكالة  •  
 

تموويیالً كافيًیا. IANAلووظظائفف  ICANNاالقددررةة على ضمانن تموويیلل منظظمة  •  
 

قددررةة مجتمع أأصحابب االمصالح االمتعدددديینن على االمططالبة٬، عندد االضررووررةة ووبعدد ااستنفادد فررصص االمعالجة االجووهھھھرريیة٬،  •
.IANAباختيیارر مشغلل جدديیدد لووظظائفف   

 
بالموواافقة على أأال تحتاجج االتغيیيیررااتت االططاررئة على محتووىى منططقة االجذذرر  CWG-Stewardshipووأأيیًضا قامتت مجمووعة 

لتفوويیضض٬، ووأأنن االمررااسالتت االخاررجيیة ووإإعدداادد االتقارريیرر لنن تحتاجج فيیما بعدد العتمادد خاررجي في مررحلة ما بعدد االنقلل. تحاوولل مسووددةة 
االمقتررحح االثانيیة هھھھذذهه االووفاء بكافة االمتططلباتت أأعالهه عبرر:  

 
) االتي تكوونن بمثابة هھھھيیئة قانوونيیة منفصلة في شكلل PTIلإلنتررنتت لمررحلة ما بعدد االنقلل ( إإنشاء هھھھيیئة أأررقامم مخصصة •

. ووبالنسبة لخددماتت االتسميیة االتي تضططلع بهھا ICANNمنظظمة تابعة تكوونن "شرركة تابعة مملووكة بالكاملل" لمنظظمة 
IANA ٬، يیضمنن إإنشاء هھھھيیئةPTI  االفصلل االتشغيیلي وواالقانووني ضمنن منظظمةICANNرراامم عقدد بيینن هھھھيیئة : سووفف يیتمم إإب

PTI  وومنظظمةICANN ٬، ووسووفف يیتمم تفوويیضض هھھھيیئةPTI  بمووجبهھ بالحقووقق وواااللتززااماتت االمنووططة بمشغلل ووظظائفف
IANA ووسووفف تستمرر ووظظائفف .IANA  كجززء منن منظظمةICANN ٬، ووسووفف تخضع آلليیاتت االمساءلة االمووجووددةة

.CCWG-Accountabilityبالفعلل٬، وولتلكك االتي يیتمم تططوويیررهھھھا عبرر مجمووعة   
 

ططبًقا للمتططلباتت االتعاقيیددةة  IANA) تكوونن مسؤؤوولة عنن مررااقبة أأددااء مشّغلل ووظظائفف CSCشاء لجنة دداائمة للعمالء (إإن •
أأوو تصعيیددهھھھا إإذذاا فشلتت االجهھتانن في  IANAووتووقعاتت مستووىى االخددمة٬، مع حلل االمشكالتت مباشررةة مع مشّغلل ووظظائفف 

ندد االحاجة. ع PTIأأنن تططلقق مررااجعًة خاّصة لهھيیئة  CSCووأأيیًضا يیمكنن للجنة  7حلهھا.  
 

إإنشاء سلسلة منن آآليیاتت حلل االمشكالتت لضمانن حلل االمشكالتت بفاعليیة. هھھھذذاا االمسارر االتصعيیدديي يیتضمنن تعدديیالتت على  •
٬، فضالً عنن مررحلة جدديیددةة إلددااررةة االمشكلة٬، وواالتي تشملل مووااجهھة IANAعمليیاتت تسوويیة االمشكالتت االحاليیة في 

االمسارر االتصعيیدديي٬، هھھھناكك ااعتمادد أأساسي على نتائج عملل  مشكالتت ااألددااء االدداائمة وواالمشكالتت االنظظاميیة. ووإإلى جانبب
؛ حيیثث يیتضمنن االمسارر االتصعيیدديي بعضض آآليیاتت االمساءلة في منظظمة CCWG-Accountabilityمجمووعة 
ICANN .  

 
 IANAتعليیقاتت مجتمع أأصحابب االمصالح االمتعدددديینن فيیما يیتعلقق بميیززاانيیة عمليیاتت  ICANNضمانن قبوولل منظظمة  •

االسنوويیة.   
 

عنن أأعمالل االمررااقبة). NTIAإإنشاء إإططارر العتمادد االتغيیيیررااتت االتي تططررأأ على بيیئة منططقة االجذذرر (مع تووقفف ووكالة  •  
 

ووفقق نمووذذجج أأصحابب االمصالح االمتعدددديینن إلجررااء مررااجعاتت ددوورريیة ووخاصة لهھيیئة  IANAإإنشاء مررااجعة ووظظائفف  •
PTI.8  وولنن يیتمم فررضض نتائج مررااجعة ووظظائففIANA شملل االتووصيیاتت االمووجهھة إإلى مجلسس أأوو تقيیيیددهھھھا٬، وويیمكنن أأنن ت
بخصووصص االووظظائفف االمذذكووررةة. PTIبعددمم تجدديیدد االتعاقدد مع هھھھيیئة  ICANNمنظظمة   

  

                                            
وويیمكنن أأيیًضا إإنشاؤؤهھھھا  ICANNووكمة في منظظمة بمووجبب ووثائقق االح CSCإإلى أأنن تكوونن هھھھيیئة قانوونيیة. وويیمكنن إإنشاء لجنة  CSCوولنن تحتاجج لجنة  7

.ICANNوومنظظمة  PTIاالمبررمم بيینن هھھھيیئة  IANAبالنصص على ذذلكك في عقدد ووظظائفف   
بصووررةة ددوورريیة (أأوولل مررااجعة ستكوونن بعدد ااكتمالل عمليیة االنقلل بعاميینن٬، ووكلل خمسس سنووااتت على ااألكثرر بعدد  IANAووسووفف يیتمم إإجررااء مررااجعة ووظظائفف  8

وويیمكنن  ICANNإإجررااء مررااجعة خاصة في ظظلل ظظررووفف معيینة. وويیمكنن إإنشاء االمررااجعة بمووجبب ووثائقق االحووكمة في منظظمة ذذلكك). وويیمكنن أأيیًضا أأنن يیتمم 
.ICANNوومنظظمة  PTIاالمبررمم بيینن هھھھيیئة  IANAأأيیًضا إإنشاؤؤهھھھا بالنصص على ذذلكك في عقدد ووظظائفف   



 
CCWG-Accountabilityاالتبعيیاتت بشأنن مجمووعة   

 
٬، ووهھھھوو CCWG-Accountabilityتبعيّیاتت على عمليیة مجمووعة  CWG-Stewardshipيیتضمنن ااقتررااحح مجمووعة 

على ااألصعددةة االتاليیة: ICANNمتووقفف صررااحًة على شررووططهھا. ووبصفة خاصة٬، يیووجبب االمقتررحح مساءلة منظظمة   
 

ووبحثهھا٬، ICANNقددررةة االمجتمع على اامتالكك االمززيیدد منن االحقووقق بشأنن تططوويیرر ميیززاانيیة منظظمة  •  
 

٬، بما في ذذلكك ICANNمة تمكيینن مجتمع أأصحابب االمصالح االمتعدددديینن منن االتمتع بحقووقق معيینة فيیما يیتعلقق بمجلسس منظظ •
ووإإعفائهھمم٬،  ٬ICANN، ووتحدديیدًداا٬، قددررتهھ على تعيیيینن أأعضاء مجلسس منظظمة IANAمررااقبة االمجلسس االمذذكوورر لعمليیاتت 

ووعززلل االمجلسس بأكملهھ٬،   
 

٬، االتي تمم إإنشاؤؤهھھھا بغررضض إإجررااء االمررااجعاتت االددوورريیة وواالخاصة للووظظائفف IANAيیجبب ددمج مررااجعة ووظظائفف  •
: ICANNاالمذذكووررةة٬، في لوواائح منظظمة   

 
ووتصعيیدد االمشكالتت االتي ااستعصتت على  ٬IANA، االتي تمم إإنشاؤؤهھھھا بهھددفف مررااقبة أأددااء ووظظائفف CSCيیجبب ددمج لجنة  •

) في GNSO) وومنظظمة ددعمم ااألسماء االعامة (ccNSOاالحلل إإلى منظظمة ااألسماء االددااعمة ألسماء ررمووزز االبلدداانن (
  ICANN.9لوواائح منظظمة 

 
بتعززيیززهھھھا٬، مثلل لجنة  CCWG-Accountabilityمجمووعة يیجبب أأنن يیتمم جعلل عمليیاتت االمساءلة االتي تقوومم  •

منن االلجووء إإليیهھا إإذذاا  ٬TLD، وويیجبب تمكيینن مددررااء IANAاالمررااجعة االمستقلة٬، سارريیة االمفعوولل فيیما يیتصلل بووظظائفف 
ررغبوواا في ااالستفاددةة منن هھھھذذهه ااآلليیاتت.   

 
باعتباررهھھھا "االلوواائح ااألساسيیة"٬، وواالتي تتططلبب ااررتقاء مجتمعيًیا  ICANNيیجبب تعززيیزز ااآلليیاتت االسابقة في لوواائح منظظمة  •

لتعدديیلهھا.  
 
 

عملل إإضافي   
 

تقددًما ملحووظًظا في ستة أأشهھرر فقطط٬، ووسووفف تووااصلل االعملل بال كللل أأوو مللل إإلى حيینن  CWG-Stewardshipحققتت مجمووعة 
. في 2015) في يیوونيیوو٬، IANA  )ICGاالتسليیمم االمررتقبب القتررااحهھا االنهھائي إإلى مجمووعة تنسيیقق نقلل االمسؤؤووليیة ااإلشرراافيیة لـ 
عليیقق االعامم االثانيیة هھھھذذهه٬، ووووضع االلمساتت غضوونن ذذلكك٬، هھھھناكك بضعة مهھامم باررززةة يیجبب تنفيیذذهھھھا٬، وومنهھا االتحليیلل االصاررمم لفتررةة االت

٬، ووتسليیمم االمقتررحح إإلى منظظماتت االددعمم/االلجانن ااالستشارريیة CWG-Stewardshipااألخيیررةة على ااالقتررااحح ددااخلل مجمووعة 
االمتعاقددةة للحصوولل على ااعتماددهھھھا.   

 
بعدد االنقلل االمقتررحح تقيیيیمم مضاميینن هھھھيیكلل مررحلة ما  CWG-Stewardshipأأثناء فتررةة االتعليیقق االعامم٬، سووفف تووااصلل مجمووعة 

(االقسمم االخامسس). يیعتمدد هھھھذذاانن االقسمانن بددررجة كبيیررةة على إإكمالل االجززء االثالثث٬، ووهھھھما  NTIA(االقسمم االرراابع) وواالووفاء بمتططلباتت 
لذذلكك في شكلل مختصرر في هھھھذذهه االفتررةة.   

 
 CCWG-Accountabilityاالتنسيیقق مع مجمووعة  CWG-Stewardshipعالووةة على ذذلكك٬، سووفف تووااصلل مجمووعة 

بشكلل مناسبب.  CWG-Stewardshipنن تططوويیرر االتبعيیاتت االتي يیقوومم عليیهھا ااقتررااحح مجمووعة لضما  

                                            
٬، فإنن CSCفي االووقتت االحالي للتعاملل مع االقضايیا االتي تمم تصعيیددهھھھا بووااسططة لجنة  GNSOوو/أأوو  ccNSOإإذذاا لمم يیكنن هھھھناكك تفوويیضض بالنسبة لمنظظمة  9

.ICANNهھھھذذاا أأيیًضا يینبغي أأنن يیتمم تناوولهھ منن خاللل لوواائح منظظمة   


