
 . دمج تأكید االلتزامات9
 ، سیصبحIANA. فبعد إنھاء االتفاق مع ICANNبین الحكومة األمریكیة و 2009یمثل تأكید االلتزامات اتفاق ثنائي مبرم في عام 

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

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

 بشكل كبیر أمام المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددین. ICANN بھ، فسوف یؤدي ذلك إلى الحد من مساءلة

بعد االنتقال، حیث یمكن إنھاء تأكید االلتزامات من  ICANNسیكون استبعاد تأكید االلتزامات كاتفاقیة مستقلة أمًرا بسیًطا في 
بتقییم األمر الطارئ  ICANNساءلة یوًما فقط. قامت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز م 120قبل أي طرف بإخطار مدتھ 

) 10.3في القسم  14من جانب واحد من تأكید االلتزامات (راجع اختبار اإلجھاد رقم  ICANNفیما یتعلق بانسحاب 
 واقترحت ھذین اإلجراءین فیما یخص المساءلة:

ات، بما في ذلك القسم من تأكید االلتزام ICANNالداخلیة بأیة التزامات ذات صلة بـ  ICANNاالحتفاظ في لوائح 
 8و 4و 3

الداخلیة. وتشمل اثنتان من المراجعات  ICANNدمج العملیات األربعة لمراجعة تأكید االلتزامات داخل لوائح 
 التي سوف یتم االحتفاظ بھا في قسم المراجعات من الالئحة الداخلیة. ICANNتعلیقات 

ي تمھید أو التزامات خاصة بالحكومة األمریكیة. وعلى ھذا النحو، فإنھا وتكون البنود األخرى في تأكید االلتزامات إما نًصا ف
 ، ومن ثم ال یمكن إدراجھا بصورة مفیدة في اللوائح الداخلیة.ICANNال تتضمن التزامات من قبل 

ق االتفا NTIAو ICANNالداخلیة، یجب على كل من  ICANNوبعد اعتماد ھذه الجوانب من تأكید االلتزامات في لوائح 
فیما بینھما على إنھاء تأكید االلتزامات. ویجب اتخاذ الحیطة والحذر عند إنھاء تأكید االلتزامات لئال یتم قطع أیة مراجعات 

 على تأكید االلتزامات قد تكون قید التنفیذ في ذلك الوقت.
 

 IANAة نقل اإلشراف على وعملی ICANNبشأن مساءلة  2014أوصت االقتراحات التي ُجمعت خالل فترات التعلیق في عام 
 :ICANNبطرق عدیدة ینبغي من خاللھا تعدیل مراجعات تأكید االلتزامات كجزء من إدراجھا في اللوائح الداخلیة لمؤسسة 

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

 تابعین لھا في فرق المراجعة.ینبغي لمجموعات أصحاب المصلحة المجتمعیة تعیین الممثلین ال •

 .ICANNإعطاء فرق المراجعة إمكانیة االطالع على المستندات الداخلیة لمؤسسة  •

بالنظر في الموافقة وبدء تنفیذ توصیات فریق المراجعة، بما في ذلك توصیات  ICANNمطالبة مجلس إدارة  •
إلى أن بعض التوصیات  ICANNالمراجعات السابقة. توصلت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

، ألسباب مثل الجدوى أو التوقیت أو التكلفة. ICANNالخاصة بفریق المراجعة یمكن رفضھا أو تعدیلھا بمعرفة 
وفي حالة عدم موافقة المجتمع على قرار مجلس اإلدارة حول التنفیذ، فیمكنھ البدء في عملیة إعادة نظر أو عملیة 

. باإلضافة IRPمن أجل رفض ذلك القرار، باإلضافة إلى نتیجة ملزمة في حالة ھیئة  IRPھیئة المراجعة المستقلة 
المساءلة رأًیا مفاده بأن لوائح -إلى ذلك، قدم االستشاري القانوني المستقل لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة

ICANN ذلك قد یتعارض مع  الداخلیة ال یمكن أن تشترط على مجلس اإلدارة تنفیذ توصیات فریق المراجعة ألن
 التزامات األمانة أو االلتزامات األخرى الواردة في الالئحة الداخلیة.

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

 الحالیة لتأكید االلتزامات.

o  :لم یراجع المستشار القانوني تعدیالت اللوائح الداخلیة المقترحة األساسیة في ھذه المرحلة. [مالحظة
یعتبر النص المقترح لتعدیالت اللوائح الداخلیة تصوریًا بطبیعتھ في ھذه المرحلة، وبمجرد وجود إجماع 

لتوجیھ والذي یتم تطویره من خالل عملیة التعلیق ھذه، سیحتاج الفریق القانوني لبعض الوقت حتى حول ا
 یقوم بصیاغة النص المقترح المناسب للتعدیالت على عقد التأسیس واللوائح.]



 الئحة داخلیة توفر إطار عمل لكافة المراجعات الدوریة
 حكام الواردة في الالئحة الداخلیة باإلضافة إلى الخطوط العامة التالیة:تخضع كافة المراجعات المدرجة ضمن ھذا البند لأل

 التعلیق نص الالئحة الداخلیة المقترح

 تقریًرا سنوًیا حول حالة التحسینات على المساءلة والشفافیة. ICANNستقدم 

مسئولة عن إنشاء تقریر سنوي یذكر بالتفصیل حالة التنفیذ فیما یتعلق  ICANNستكون 
بكافة المراجعات المحددة في ھذا البند. سیتم فتح التقریر السنوي لتنفیذ المراجعات 

ویعتبرھا  ICANNللمراجعة العامة وفترة التعلیق العام والتي سینظر فیھا مجلس 
 توصیات من فرق المراجعة المحددة في ھذا البند.كإسھامات في العملیة المستمرة لتنفیذ ال

ھذه توصیة جدیدة تستند إلى واحدة في 
ATRT2  كما أنھا أكثر أھمیة مع انتشار

 المراجعات.

تم تأسیس فرق المراجعة من أجل أن تضم عدد ثابت من األعضاء وأیًضا عدد مفتوح من 
یة ومنظمات الدعم التي تشارك المشاركین في نفس الوقت. ویجوز لكل من اللجان االستشار

أعضاء محتملین لفریق المراجعة. كما أن مجموعة  7في المراجعة أن تقترح ما یصل إلى 
الرؤساء المشاركین من اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم سوف یقومون باختیار مجموعة 

، لمھاراتعضو في فریق المراجعة، بحیث یكونوا متوازنین لكل من التنوع وا 21مكونة من 
أعضاء لكل لجنة استشاریة/منظمة دعم مشاركة.  3من أجل أن تشتمل على ما یلي إلى 

 مدیًرا واحًدا كعضو في فریق المراجعة. ICANNوباإلضافة إلى ذلك، قد یعیّن مجلس إدارة 

ولیس في تأكید االلتزامات أیة متطلبات 
نوعیة من حیث عدد األعضاء في كل من 

 منظمات الدعم.اللجان االستشاریة و

حیث یسمح تأكید االلتزامات لرؤساء مجلس 
بتعیین وتخصیص أعضاء  GACو اإلدارة
المراجعة، ولیس لھا أي مطلب من  فریق

 حیث التنوع.

وإذا لم یتم التوصل إلى إجماع فیما بین المشاركین، یمكن السعي للحصول على اإلجماع 
ھا التوصل إلى إجماع فیما بین األعضاء، من بین األعضاء. وفي الحاالت التي ال یمكن فی

فیمكن الحصول على تصویت األغلبیة من بین األعضاء. وفي ھذه الحالة، یجب تقدیم كل 
 من توصیات األغلبیة باإلضافة إلى رد من األقلیة في التقریر النھائي لفریق المراجعة.

وأثناء بیان األفضلیة بالنسبة لإلجماع، یجب 
بالحل. ومن المھم  تحدید إجراءات خاصة

تجنب استبداد األغلبیة واالستحواذ من جانب 
 األقلیة.

كما یمكن أن تطلب فرق المراجعة وتختار خبراء مستقلین لتقدیم النصیحة على النحو الذي 
یطلبھ فریق المراجعة، ویجوز لفریق المراجعة اختیار قبول أو رفض ھذه النصیحة كلًیا أو 

 جزئًیا.

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

 مراجعة تأكید االلتزامات.

 اإلفصاح عن المعلومات السریة بخصوص فرق المراجعة:
وعملیاتھا، یجب أن یكون لفرق  ICANNلتسھیل الشفافیة واالنفتاح فیما یخص مداوالت 

 ICANNانیة االطالع على وثائق المراجعة أو أي مجموعة فرعیة منبثقة عنھا إمك
اإلفصاح عن المستندات أو المعلومات  ICANNومعلوماتھا الداخلیة. وفي حالة رفض 

أن تقدم المبرر إلى فریق المراجعة. وإذا  ICANNالتي یطلبھا فریق المراجعة، یجب على 
 الشكاوى ، فیمكنھ تقدیم طلب إلى محققICANNلم یقتنع فریق المراجعة بالمبرر المقدم من 

 من أجل الحصول على حكم حول الطلب الخاص باإلفصاح. ICANNو/أو مجلس إدارة 
إلى فریق المراجعة، یجوز لـ  ICANNوبالنسبة للمستندات والمعلومات التي تفصح عنھا 

ICANN  تخصیص مستندات ومعلومات محددة بأنھا غیر مخصصة لإلفصاح بمعرفة فریق
 ،ICANNخالف ذلك. وإذا لم یقتنع فریق المراجعة بتخصیص  المراجعة، سواء في تقریرھا أو

 للمستندات أو المعلومات غیر المخصصة لإلفصاح عنھا، فیمكنھ تقدیم طلب إلى محقق الشكاوى
 من أجل الحصول على حكم حول التخصیص بعدم اإلفصاح. ICANNو/أو مجلس إدارة 

مات السریة بمعرفة وسوف یتم نشر إطار عمل لإلفصاح عن المستندات والمعلو
ICANN وسوف یصف إطار 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 المعلومات، باإلضافة إلى فئات األشخاص الذین 

 المستندات والمعلومات.یصلون إلى تلك 
 وسوف یصف إطار عمل اإلفصاح عن المعلومات السریة العملیة التي قد یطلب من خالل أي فریق

 مراجعة االطالع على المستندات والمعلومات المخصصة بأنھا سریة أو مقیدة االطالع علیھا.
تزام بعدم كما سیصف إطار عمل اإلفصاح السري كذلك األحكام الخاصة بأي اتفاقیة لالل

 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 تصعید و/أو رفض إطالق 

 المستندات والمعلومات إلى فرق المراجعة المعترف بھا حسب األصول.

مستندات قدرة جدیدة على الوصول إلى ال
 الداخلیة، مع األحكام الخاصة بعدم اإلفصاح.



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

طلب جمھور المعلین تحقیق الشفافیة من 
 حیث مستوى اإلجماع الذي تم التوصل إلیھ.

تحدید األولویة المطلوبة من مجلس اإلدارة  لویات بالنسبة للتوصیات المقدمة من جانبھ.یجب على فریق المراجعة محاولة تعیین األو
 للتوصیات

كما سیتم نشر مسودة التقریر الخاصة بالمراجعة للتعلیق العام. سوف یقوم فریق المراجعة 
ر باعتبار مثل ھذه التعلیقات العامة وتعدیل المراجعة إلى الوضع المناسب قبل إصدار التقری

 النھائي وإرسال التوصیات إلى مجلس اإلدارة.

 

كما سیتم نشر النتائج النھائیة لكافة المراجعة للتعلیق العام. یقوم مجلس اإلدارة بنظر 
 الموافقة وبدء التنفیذ في غضون ستة شھور من استالم التوصیات.

كما تشترك تأكید االلتزامات على مجلس 
 أشھر. 6اإلدارة "اتخاذ إجراء" في غضون 

  



 مالحظات نص اللوائح الداخلیة المقترح لھذه المراجعة على تأكید االلتزامات

  استعراض المحاسبة والشفافیة. .1

اللتزامھا بالحفاظ على  ICANNیتعین على مجلس اإلدارة إجراء مراجعة دوریة لتنفیذ 
آلیات قویة للمساھمات العامة والمسئولیة والشفافیة بحیث یضمن أن تعكس ھذه القرارات 

 المصلحة العامة وأن تكون مسئولة أمام كافة المساھمین.

االلتزام الخاص بإجراء مراجعة اآلن أصبح 
 الداخلیة. ICANNجزًءا من لوائح 

التزامھا بالحفاظ والجزء الثاني من ھذه العبارة ("
 ICANNعلى...") یوضح التزاًما من جانب 

 سوف یكون كذلك جزًءا من الالئحة الداخلیة.

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

والذي یجب أن یتضمن تقییما مستمرا ألداء  ICANN(أ) التقییم والتحسین لمجلس إدارة 
 ICANNالمجلس وعملیة تحدید المجلس والمدى الذي یلبي تشكیل المجلس ویلبي احتیاجات 

 الحالیة والمستقبلیة واألخذ في االعتبار آلیة االستئناف على قرارات المجلس؛

اقترح جمھور المعلقین تقدیم ھذا المقترح بدالً 
 ضوعات.من قائمة رسمیة بالمو

 وتفاعلھا مع المجلس وطرح التوصیات للتحسین لضمان االعتبار GAC(ب) تقییم دور وفعالیة 
 ؛DNSحول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لـ  GACإلدخال  ICANNالفعال من 

علیھا تعلیقا  ICANN(جـ) التقییم المستمر والتحسین المستمر على العملیات التي تتلقى 
 عاما (یتضمن التفسیر الكافي للقرارات المتخذة والمنطق المعمول بھ)؛

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

(ھـ) تقییم عملیة تطویر السیاسة لتسھیل مشاورات المجتمع التي تم العمل علیھا وتحسینھا 
 طویر السیاسة الفعالة والمناسبة زمنیا.وت

تمت إعادة صیاغتھا لتجنب إدراج مراجعة 
 .GACلفعالیة 

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

اشترط تأكید االلتزامات على فریق مراجعة 
م كافة مراجعات تقیی ATRTوالشفافیة  المساءلة

AoC. 

یجوز لفریق المراجعة التوصیة بإنھاء أو تعدیل المراجعات الدوریة األخرى المطلوبة 
 بموجب ھذا البند، كما یجوز أن یوصي بمراجعات دوریة إضافیة.

ھذا ھو الجدید. سوف تكون توصیة من أجل 
تعدیل أو إنھاء مراجعة حالیة خاضعة للتعلیقات 

ى أن التغییرات التالیة على العامة. باإلضافة إل
الالئحة الداخلیة سوف تخضع لرفض ھیئة 

 .IRPالمراجعة المستقلة 

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

 جدید.

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

وقد اشترط تأكید االلتزامات إجراء ھذه 
 سنوات. 3المراجعة كل 

 



 مالحظات نص اللوائح الداخلیة المقترح لھذه المراجعة على تأكید االلتزامات

 . المحافظة على األمان واالستقرار والمرونة.2

اللتزامھا  ICANNیتعین على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة دوریة لتنفیذ 
بتحسین االستقرار التشغیلي، والموثوقیة والمرونة واألمان والتشغیل البیني على المستوى 

 .DNSالعالمي في 

 وفي ھذه المراجعة، سیتم توجیھ عنایة خاصة إلى ما یلي:

مرونة كل من المادیة والشبكیة ذات الصلة بأمان واستقرار (أ) شئون األمان واالستقرار وال
 ؛DNSتنسیق إنترنت 

 (ب) ضمان التخطیط المناسب

 (جـ) الحفاظ على وضوح العملیات.

في تنفیذ خطة  ICANNسیتم تقییم كل عملیة تتم بموجب ھذا القسم بشأن المدى الناجح لـ 
حدیات المحتملة والفعلیة ومدى كفایة األمان وفعالیة الخطة في التعامل مع التھدیدات الت

خطة األمان في مواجھة التحدیات والتھدیدات المستقبلیة لألمان واالستقرار ومرونة 
 التقنیة المحدودة. ICANNبما یتفق مع مھمة  DNSاإلنترنت

االلتزام تجاه "االستقرار التشغیلي، 
والموثوقیة، والمرونة وإمكانیة التشغیل 

" DNSالبیني على المستوى العالمي لنظام 
سوف یكون أیَضً◌ا جزًءا من القیم 

 3الجوھریة للوائح الداخلیة (راجع القسم 
 للحصول على مزید من التفاصیل).

 اجعل ذلك صریًحا. تم بھا تنفیذ توصیات المراجعة السابقة. سیقوم فریق المراجعة بإجراء تقییم للدرجة التي

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

وقد اشترط تأكید االلتزامات إجراء ھذه 
 سنوات. 3المراجعة كل 

  



 مالحظات لمراجعة على تأكید االلتزاماتنص اللوائح الداخلیة المقترح لھذه ا

 . تعزیز التنافسیة وثقة المستھلك واختیار المستھلك.3

، أنھا سوف )TLDأنھ مع توسع مساحة نطاق المستوى األعلى ( ICANNسوف تضمن 
تتناول بصورة مناسبة مشكالت التنافسیة وحمایة المستھلك واألمان واالستقرار والمرونة 

 ستخدام الضار والمخاوف السیادیة وحمایة الحقوق.ومشكالت إساءة اال

وتشمل ھذه المراجعة التزاًما بأن تكون جزًءا 
الداخلیة، فیما یخص  ICANNمن لوائح 

 .TLDالتوسعات المستقبلیة لمساحة نطاقات 

اللتزامھا بعد مرور  ICANNیتعین على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة لتنفیذ 
 الجدیدة. gTLDسنة على أي جولة في نطاقات 

والمنافسة الجادة بھ وثقة  gTLDوسوف تتحقق ھذه المراجعة من مدى امتداد نطاقات 
 المستھلك وخیار المستھلك وكذا كفاءة:

 وتقییمھ gTLD(أ) عملیة تطبیق 

 (ب) وضع الضمانات للتقلیل من المشكالت المرتبطة باالمتداد.

 gTLDتمت إعادة الصیاغة لتغطیة جوالت 
الجدیدة. "مزودة بمجموعة" ویستخدم ھذا 

اللفظ لإلشارة إلى مجموعة من الطلبات، في 
 مقابل التطبیقات المستمرة.

 اجعل ذلك صریًحا. سیقوم فریق المراجعة بإجراء تقییم للدرجة التي تم بھا تنفیذ توصیات المراجعة السابقة.

الجدیدة حتى تنفیذ توصیات المراجعة  gTLDجوالت الالحقة لنطاقات یجب عدم فتح ال
 السابقة التي یتطلبھا ھذا البند.

 جدید.

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

كما اشترط تأكید االلتزامات أیًضا إجراء 
اعتباًرا من  2المراجعة بعد عامین  ھذه

 مراجعة السنة األولى.

  



 مالحظات نص اللوائح الداخلیة المقترح لھذه المراجعة على تأكید االلتزامات

/ سیاسة خدمات الدلیل ومدى فعالیة تنفیذھا فیما یتعلق WHOIS. مراجعة فعالیة 4
 وترویجھا لثقة المستھلك.بتلبیتھا لالحتیاجات المشروعة لقوى تطبیق القانون، 

تم تغییر العنوان من أجل اإلشارة إلى 
إمكانیة أن تحل خدمات جدیدة للسجالت 

 .WHOISمحل خدمة 

/ خدمات الدلیل بالخضوع  WHOISبتنفیذ سیاستھا الوجودیة المتعلقة بـ  ICANN"تتعھد 
لى الحفاظ على إلجراءات ترمي إ ICANNللوائح المطبقة. وتتطلب السیاسة الحالیة تنفیذ 

الكاملة والدقیقة، بما  WHOISالوصول العام المطلق في الوقت المناسب إلى معلومات 
 في ذلك المسجل والمعلومات التقنیة والفواتیر ومعلومات االتصال اإلداریة.

وتشمل ھذه المراجعة التزاًما بأن تكون جزًءا 
الداخلیة، فیما یخص  ICANNمن لوائح 

 WHOISحالیة لـ تعزیز المتطلبات ال
 الخاصة بالسیاسة.

یتعین على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة دوریة من أجل تقییم مدى فعالیة 
/ خدمات الدلیل والتي یطابق تنفیذھا االحتیاجات الشرعیة لتنفیذ القانون WHOISسیاسة 

 وتشجیع ثقة المستھلك.

 

فیما  OECDاون والتنمیة االقتصادیة وسوف تنظر ھذه المراجعة في إرشادات منظمة التع
 1980في  OECDیتعلق بالخصوصیة، وفًقا لتعریف منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 

 .2013وتعدیالتھ في 

جدید. أشارت أحد التعلیقات العامة إلى أن 
إرشادات منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 

OECD .ال تتمتع بنفس قوة القانون 

 اجعل ذلك صریًحا. المراجعة بإجراء تقییم للدرجة التي تم بھا تنفیذ توصیات المراجعة السابقة. وسیقوم فریق

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

وقد اشترط تأكید االلتزامات إجراء ھذه 
 سنوات. 3المراجعة كل 

  



 
التي تجب إضافتھا إلى اللوائح الداخلیة،  IANAاإلشراف أیًضا مراجعة لوظیفة -كما اقترحت مجموعة عمل المجتمعات

 كالئحة داخلیة أساسیة.

 الخاصة IANAومراجعة وظیفة  IANAمراجعة وظیفة 

) SOWباإلضافة إلى بیان العمل ( ICANN-PTIفي مقابل عقد  PTIاإلشراف بإجراء مراجعة ألداء -توصي مجموعة عمل المجتمعات
ملزمة بأن تضع في اعتبارھا مصادر التعقیبات المختلفة بما في ذلك  IFR). وال تكون IFRأو ( IANAكجزء من مراجعة وظائف 

ینات ، والتوصیات المقدمة للتحسPTIوالتقاریر المقدمة بمعرفة  IANA) في CSCتعلیقات المجتمع، وتقییمات لجنة العمالء الدائمة (
والمراجعات والتعلیقات المستلمة حول ھذه التقاریر خالل الفترة  CSCالتقنیة أو تحسینات العملیات. سیتم إدراج نتائج التقاریر المقدمة إلى 

أیًضا بیان األعمال من أجل تحدید ما إذا كان من الواجب التوصیة بأي من  IFR. وسوف تراجع IFRالزمنیة ذات الصلة كتعقیبات على 
 وال یشمل أي تقییم فیما یخص السیاسة SOWفي مقابل تقریر األعمال  PTIمقتصر تماًما على تقیم أداء  IFRلتعدیالت. علًما بأن تفویض ا

، . وعلى وجھ الخصوصSOWأو بیان األعمال  PTIو IANAالمبرم بین  IANAأو مشكالت التعاقد التي ال تكون جزًءا من عقد وظائف 
 .ICANNت ذات الصلة بتطویر السیاسات وعملیات االعتماد، أو تدابیر إنفاذ العقود فیما بین السجالت المتعاقدة وال یشمل ذلك المشكال

خالل ما ال یزید عن سنتین بعد اكتمال االنتقال. وبعد المراجعة األولیة، یجب أن یتم إجراء مراجعة دوریة لـ  IFRیوصى بإجراء أول 
IFR أعوام. 5 على فترات بینیة ال تزید عن 

-الداخلیة وإدراجھا كالئحة داخلیة أساسیة كجزء من عمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICANNفي لوائح  IFRیجب النص على 
) IFRTأو ( IANA. سیتم اختیار أعضاء فریق مراجعة وظائف AoCالمساءلة كما ستعمل بصورة قیاسیة وفًقا لمراجعة تأكید االلتزامات 

الدعم واللجان االستشاریة وسیتضمن العدید من جھات االتصال من المجتمعات األخرى. وبینما یكون الغرض من فریق من قبل منظمات 
أن یكون مجموعة أقل عدًدا، فإنھ سیكون مفتوًحا للمشاركین بشكل یشبھ كثیًرا وضع مجموعة عمل المجتمعات  IANAمراجعة وظائف 

 اإلشراف.-المتعددة

 ICANNفي العادة استناًدا إلى دورة عادیة ال تزید مدتھا عن خمسة أعوام بالتوازي مع مراجعات  IFRة وفي حین سوف تتم جدول
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 -عمل المجتمعات (وفًقا لما ھو مشار إلیھا في مقترح مجموعة
اإلشراف) والعجز عن تصحیح ما یتحدد من -(وفًقا لما ھو محدد في مقترح مجموعة عمل المجتمعات IANAإلى اتباع عملیة حل مشكالت 

 CSCالمسئولیة عن التحقق من نتیجة عملیة  GNSOو ccNSOأوجھ قصور. وبعد استنفاذ آلیات التصعید ھذه، سوف تتحمل كل من 
الخاصة ضروریة أم ال. وبعد النظر في ھذه المسائل، والتي قد  IFRولتحدید ما إذا كان عملیة  IANAومراجعتھا، وعملیة فض مشكالت 

األخرى، فیمكن البدء في  تشتمل على فترة تعلیقات عامة ویجب أن تحتوي على مشاورات مفیدة مع منظمات الدعم/اللجان االستشاریة
 GNSOومجلس  ccNSOخاصة، فسوف تتطلب إجراء تصویت لكل من مجلس  IFRالخاصة. ولكي یتم البدء في عملیة  IFRعملیة 

 (من خالل األغلبیة المطلقة في كل منھما بما یتفق مع اإلجراءات العادیة لتحدید األغلبیة المطلقة).

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

الدوریة،  IFRلحل ھذه المشكلة. وكما ھو الحال بالنسبة لعملیات الشامل، وأفضل طریقة  IANAالمشكالت المحددة، وتأثیراتھا على أداء 
، لكن ال یجب النظر في وضع السیاسات CSC، بما في ذلك IANAالخاصة مقتصرة على مراجعة أداء تشغیل وظائف  IFRفإن عملیة 

الخاصة أو  IFRأو  IFRتائج مراجعة المتعاقدة معھا. ولن یتم فرض ن TLDونطاقات  ICANNواعتماد العملیات أو العالقات فیما بین 
المبرم بین  IANAتقییدھا، ویمكن أن تشمل توصیات بالبدء في عملیة فصل، وھو ما یمكن أن یؤدي إلى إنھاء أو عدم تجدید عقد وظائف 

ICANN وPTI .على سبیل المثال ال الحصر 
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