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 ICANNمستودع اآللیات الحالیة لمساءلة 

 الداخلیة وآلیات التصحیح بموجب الالئحة الداخلیةICANNلوائح  
 الداخلیة على وجھ الخصوص أربع مسارات للمراجعة: ICANNتوفر لوائح 

 ICANN: آلیة للطعن بإجراءات طاقم العمل المتخذة ضد سیاسات )2عملیة إعادة النظر (المادة الرابعة، القسم.  •
 أو إجراءات مجلس اإلدارة المتخذة من دون النظر بمعلومات جوھریة أو مبنیة على معلومات خاطئة أو غیر دقیقة.

 تصرف ICANN: تسمح باالدعاء بأن مجلس إدارة )3) (المادة الرابعة، القسم. IRPعملیة المراجعة المستقلة ( •
 بشكل ال یتسق مع لوائحھ الداخلیة أو قوانین دمجھ لتنظر بھ لجنة مستقلة من المحایدین. 

كما ھو محدد في اللوائح الداخلیة، یجب إجراء مراجعات دوریة  ):4القسم.  ،المراجعات التنظیمیة (المادة الرابعة •
اریة الحكومیة) ولجنة الترشیح لتحدید ألداء وتشغیل كل منظمة داعمة وكل لجنة استشاریة (عدا عن اللجنة االستش

، وإذا صح ذلك، ما إذا كان ثمة حاجة إلى إجراء أي ICANNما إذا كان لتلك المنظمة ھدف مستمر في ھیكل 
تغییر في الھیكل أو العملیات لتحسین فعالیتھا. تسمح ھذه المراجعات المنتظمة بفحص الفعالیة المستمرة للھیئات 

 . ICANNالمكونة لـ
أو ھیئاتھا الدستوریة. إطار عمل  ICANN: یراجع ادعاءات الظلم من ب محقق الشكاوى (المادة الخامسة)مكت •

محقق الشكاوى متسق مع المعاییر الدولیة. ینشر مكتب محقق الشكاوى على أساس سنوي تحلیالً موحًدا للشكاوى 
 مخاوف.والحلول على مدار العام، یتعامل بشكل مناسب مع التزامات السریة وال

 متطلبات النظر في السیاسة: آلیات استشاریة مستندة إلى الالئحة الداخلیة
) ASO، وccNSO، وGNSOبالكیانات األعضاء، ویشمل ذلك منظمات الدعم ( ICANNتحدد الالئحة الداخلیة عالقات 

حول كیفیة تناول  ). تتضمن اللوائح الداخلیة متطلبات تفصیليRSSACو ALACو GACو SSACواللجان االستشاریة (
مجلس اإلدارة للسیاسات التي یضعھا المجتمع وتلقي المشورة. یتم تحدید بعض ھذه العالقات أكثر عن طریق التوثیق التفصیلي 

 أكثر، مثل مذكرة التفاھم مع منظمة دعم العناوین.

 تأكید االلتزامات 
) على التزامات AoCوتحتوي تأكید االلتزامات ( ،2009سبتمبر  30) في DoCتم توقیعھا مع وزارة التجارة األمریكیة (
تتعلق االلتزامات بنموذج أصحاب  بالنسبة لنظام أسماء نطاقات اإلنترنت. ICANNمشتركة فیما یخص دور التنسیق الفني لـ 

المثال ال المصلحة المتعددین، وتلتزم بالتشغیل بطریقة شفافة وبما یحقق المصلحة العامة العالمیة، وأیًضَ◌ا على سبیل 
 الحصر، إجراء مراجعات منتظمة بقیادة المجتمع فیما یخص المساءلة والشفافیة فضالً عن ثالثة أھداف تنظیمیة أساسیة أخرى.

 للحصول على مزید من المعلومات حول مراجعات المساءلة والشفافیة انظر أدناه. 

 المقرات الرئیسیة
ICANN یة في كالیفورنیا باتباع قوانین والیة كالیفورنیا. كما تخضع ملزمة بصفتھا ھیئة مصلحة عامة غیر ربحICANN 

الضریبي ووضعیة المنفعة العامة، والتي  ICANNلقوانین وأنظمة كٍل من كالیفورنیا والوالیات المتحدة فیما یتعلق بإعفاء 
العمل لتعزیز أغراض المنفعة العامة. وتحمل ھذه القوانین باإلضافة إلى قوانین األماكن األخرى  ICANNتتطلب كٍل منھا من 

بموجب القانون واجب ائتماني  ICANNعلى سبیل المثال، یحمل جمیع مدیري  التزامات معھا. ICANNالتي تتواجد بھا 
 القدرة على رفع القضایا ICANNقة بأعمالھم). تمتلك ، ولیس مصالحھم الشخصیة (أو المتعلICANNبالعمل للمصلحة المثلى لـ

 ویمكن رفع قضایا ضدھا عن إجراءاتھا وتحمیلھا المسؤولیة في محكمة ذات صالحیة مناسبة عن تعاملھا مع المجتمع العالمي.



 2و 1توصیات فریقي مراجعة المساءلة والشفافیة رقم 
مان المساءلة والشفافیة ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالمي یتم تناولھا من تقدم تجاه ض ICANNالتقییمات الدوریة لما تحققھ 

بمعرفة فریق مراجعة  2010من خالل فریق المراجعة بقیادة المجتمع. المراجعة األولى للمساءلة والشفافیة، والتي أجریت في 
 بالتوافق - 2013لبدء في مراجعة ثانیة في ، والتي أدت إلى مجموعة من التوصیات. وقد تم ا)ATRT1( 1المساءلة والشفافیة رقم 

) بتقییم مدى تنفیذ ATRT2الزمني. بموجب تأكید االلتزامات، قام فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة الثاني ( AoCمع إطار 
، باإلضافة إلى النطاق األصلي، وأصدر مجموعة ATRT1وفریق العمل للتوصیات الناشئة عن فریق  ICANNمجلس إدارة 

  التوصیات. من

 المتطلبات التعاقدیة
مجموعة متنوعة من الترتیبات التعاقدیة تتولى من خاللھا االلتزامات. ومع الحفاظ على ھذه المتطلبات كمسألة  ICANNتبرم 

، تشمل العقود في بعض األحیان متطلبات مساءلة أوسع أیًضا. وتشمل بعض ھذه العقود ICANNتتعلق بااللتزام التعاقدي لـ 
 ا یلي:م

، وھو ما یضم على سبیل المثال، NTIAمع اإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات  IANAعقد وظائف  •
في طلبات التفویض  ICANN.ز باإلضافة إلى متطلبات لكیفیة نظر 2.9.2عملیة لفض شكاوى العمالء في ج.

 .د).2.9.2(ج gTLD.ج) ونطاقات 2.9.2(ج. ccTLDلنطاقات 
ت السجل واتفاقیات اعتماد أمناء السجل اتفاقیا •

 https://www.icann.org/resources/pages/agreements-policies-2012-02-25-en(راجع
) https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-enوأیًضا 

والسجل أو  ICANNلة عدم االتفاق بین ومن خالل ھذه االتفاقیات، ھناك مسارات تصعید منصوص علیھا في حا
 أمین السجل، في كل حالة تؤدي إشارة مطلقة للحكیم إذا لزم

o  وتشمل كل من عقود السجل وأمین السجل مطلبًا باتباع "سیاسات إجماع"، وھي السیاسات التي یتم
وال  واعتماًدا بعتبات عالیة من الدعم. ICANNوضعھا من خالل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین في 

تشمل غالبیة العقود القدرة على إدراج التزامات جدیدة بھذه الطریقة، ومن ثم تكون متطلبات مجلس إدارة 
ICANN  ومجتمعICANN .في تطویر واعتماد ھذه السیاسات عالیة ویجب اتباعھا 

o دیدھا في إطار االتفاقیات، وقد ال تتناول ویمكن أن تغطي سیاسات اإلجماع مشكالت محددة فقط یتم تح
ومن الناحیة التاریخیة، تمت اإلشارة إلى ذلك على أنھ  نواحي أخرى محددة (مثل شروط األسعار).

اللتزام السجل وأمین السجل بااللتزامات غیر  ICANN"سیاج خشبي" حول ما یمكن أنت تفوضھ 
 المدرجة بشكل خاص داخل العقود.

o صیلة الخاضعة لموضوع "سیاسة اإلجماع" محددة في اتفاقیات سجل أمین سجل والموضوعات التفgTLD. 

 ICANNتوثیق مجلس إدارة 
، قدم 2010والمستندات ذات الصلة بمجلس اإلدارة فتشمل مواد إیجاز وقرارات وتقاریر أولیة ومحاضر اجتماعات. منذ عام 

ي كٍل من القرارات ومحاضر االجتماعات. تتم متابعة جمیع حیثیات لقراراتھ، والتي یتم نشرھا ف ICANNمجلس إدارة 
مع معلومات حول كیفیة التوصل إلى اإللزام ضمن كل قرار. كما ینشر مجلس  ،قرارات مجلس اإلدارة في أداة قابلة للبحث

، باإلضافة إلى أداة اإلدارة بشكل علني كیفیة تناولھ المشورة التي یتلقاھا من اللجان االستشاریة، مع كٍل من سجل المشورة
 متابعة المشورة الجدیدة. 

 ICANNالمعلومات التشغیلیة العامة لھیئة 
تشمل المعلومات المالیة عملیة سنویة لتحدید المیزانیة یتم وضعھا من خالل تعقیبات وإسھامات المجتمع، ونشر تقاریر مالیة 

والملء  ICANNلنشر السنویة للقوائم المالیة المدققة لـ ربع سنویة (باتباع ممارسات الشركات المدرجة)، باإلضافة إلى ا
التشغیلیة، یتم نشر معلومات حول المشاریع الحالیة على نطاق  ICANNلمتابعة أنشطة  .990الضریبي السنوي للنموذج 

لومات ) لكي یطلب األعضاء من الجمھور إصدار معDIDPبسیاسة كشف المعلومات الموثقة ( ICANNالمنظمة. كما تلتزم 
 غیر متوفرة بالفعل أمام الجمھور. ICANNضمن 



 ICANNعملیة اختیار مجلس إدارة 
، یتم اختیار أعضاء مجلس اإلدارة المصوتین من خالل عملیات مجتمعیة مختلفة. تعّین لجنة الترشیح ثمانیة أعضاء في مجلس اإلدارة

یّن كل منظمة من منظمات دعم العناوین ومنظمة الداعمة ستة مدیرین (على وجھ الخصوص، وتع ICANNوتعّین منظمات 
 At-Large) مدیرین اثنین)، ویعّین مجتمع GNSO) ومنظمة دعم األسماء العامة (CCNSOدعم أسماء رموز الدول (

صة اآللیات الخا مدیًرا واحًدا. ویعمل أعضاء مجلس اإلدارة لمدد محددة بما یتیح قدًرا من التجدید السنوي في مجلس اإلدارة.
 ICANNكما أن رئیس  الداخلیة. ICANNبإقالة أعضاء مجلس اإلدارة والمنسقین غیر المصوتین مشار إلیھا في لوائح 

 ومدیرھا التنفیذ، الذي یتم تعیینھ بمعرفة مجلس اإلدارة یعمل عضًوا في مجلس اإلدارة.
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