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 التعقیبات المجمعة من المجتمع: سلطات المجتمع المطلوبة

 وتصنیف ICANN، راجعت المجموعة مجموعة التعلیقات العامة الواردة خالل وضع تعزیز مساءلة 2فًقا لما أشرنا في القسم و
 فھي اآللیات التي توفر عند العمل وااللتزام بھا الثقة للمجتمع 1. أما آلیات مسار العمل 2ومسار العمل  1ذلك إلى مسار العمل 

 سوف یتم تنفیذھا إذا ما حصلت على دعم اإلجماع من المجتمع، ICANNفي أن أي آلیة للمساءلة من شأنھا زیادة تعزیز مساءلة 
 ككیان مؤسسي.  ICANNأو إذا كانت ضد مصلحة  ICANNلمقرر لھا أن تجابھ بمقاومة من إدارة حتى وإن كان من ا

 وقد تم تقسیم اآللیات إلى ثالثة أقسام:
وقد تم تخصیص غالبیة  .ICANNعلى مؤسسة  ICANNاآللیات التي تعطي الصالحیة المطلقة لمجتمع  .1

من أجل الحصول على ھذه  IANAع إلى رفع نقل ، حیث یحتاج أعضاء المجتم1ذلك في البدایة كمسار عمل 
 التغییرات على الالئحة الداخلیة.

وقد تم تخصیص غالبیة ھذه  .ICANNاآللیات الخاصة بتقییم إجراءات مجلس اإلدارة وإدارة مؤسسة  .2
، حیث یمكن لألعضاء إلغاء قرارات مجلس اإلدارة أو اإلدارة في حالة 2اآللیات في صورة مسار العمل 

 أعاله). 1(في  1ن األعضاء في مسار العمل تمكی
، 2وقد تم تخصیص غالبیة ھذه اآللیات في صورة مسار العمل  .ICANNآلیات وصف إجراءات مؤسسة  .3

 1حیث یمكن لألعضاء إلغاء قرارات مجلس اإلدارة أو اإلدارة في حالة تمكین األعضاء في مسار العمل 
الداخلیة قد یرفضھا مجلس  ICANNتكاملة من أجل تغییر لوائح (أعاله). على سبیل المثال، عملیة إجماع م

 ، لكن یمكن لألعضاء إبطال ذلك القرار وإنفاذ عملیة التغییر.ICANNإدارة 

، التوقعات من 2015أبریل  15بالتفصیل، في رسالة بتاریخ  CWGإضافة إلى ذلك، ذكر الرؤساء المشاركون في 
 وھذه التوقعات كالتالي: المساءلة.-CCWGلمجموعة  1لعمل مجموعتھم فیما یتعلق بتوصیات مسار ا

 قدرة المجتمع على االعتراض على میزانیة.  CWGتدعم  :ICANNمیزانیة  •
 المساءلة-CCWGاإلشراف على تمكین المجتمع وآلیات المساءلة التي تنظرھا -CWGستعتمد  آلیات تمكین المجتمع •

تقال اإلشراف. وبصورة خاصة، تكون اآللیات مثل: القدرة على في الوقت الراھن وتطورھا لتسري في وقت ان
التي یتم  IANAفیما یتعلق بالمراجعات الدوریة أو الخاصة لوظائف  ICANNمراجعة قرارات مجلس إدراة 

، والقدرة على اعتماد قرارات مجلس اإلدارة أو )IFRأو ربما  IANA )PRFإجراؤھا من خالل مراجعة وظائف 
ة إلى اإلنشاء المرتبط لمجتمع أصحاب مصلحة / مجموعة أعضاء من أجل ضمان القدرة على رفضھا باإلضاف

 ممارسة ھذه األنواع من القدرات. 
الدوریة (أو المراجعة  IANAأن تتأكد من أن مراجعة وظائف  CWGسترغب  المراجعة وآلیات التصحیح: •

 . ICANNالخاصة ذات الصلة) یمكن إدراجھا كجزء من تكامل المراجعة المفوض بھا لتأكید االلتزامات مع لوائح 
اإلشراف بأن تكون -CWGتوصى  ):ccTLDآلیات الطعن (خاصة فیما یتعلق بالمشكالت ذات الصلة بنطاق  •

CCWG- المساءلة مدركة لتوصیاتCWG- یتعلق بآلیات الطعن لنطاقات اإلشراف فیماccTLD  في التفویض
 كجزء من أعمال فریق التصمیم "ب"، ccTLDاإلشراف استطالًعا بین نطاقات -CWGوإعادة التفویض. وقد أجرت 

قد تقرر وضع آلیة الطعن الخاصة بھا فیما یتعلق بالتفویض /  ccTLDوأدت النتائج إلى توصیة تفید بأن نطاقات 
المساءلة -CCWGي تاریخ الحق (بعد االنتقال). وھكذا، یجب أال تقوم أي آلیة طعن تضعھا إعادة التفویض ف

من خالل  ccTLDحیث یتوقع تطویرھا من قبل مجتمع  ccTLDبتغطیة موضوعات تفویض / إعادة تفویض 
ة طعن اإلشراف في التأكید على األھمیة والحاجة آللی-CWGالعملیات المناسبة. على الرغم من ذلك، ترغب 

وتفید أن ھذا الخیار متوقع استدعائھ بصورة خاصة كأحد آلیات  IANAتغطیة أي مشكالت أخرى قد تتضمن ل
 في مسودة مقترح االنتقال.  1التصعید المحتملة

(لجنة الطعون المستقلة) ولكنھا تدرك أن  IAPاإلشراف سابًقا إلى آلیة الطعن ھذه باسم -CWGكمالحظة للتوضیح، تشیر  1
CCWG-) المساءلة تشیر إلى ھذه اآللیة باسم لجنة المراجعة المستقلةIRP( ،والتي تتضمن أیًضا خیار الطعن. وھكذا ،

 اإلشراف بتحدیث مراجعھا.-CWGستقوم 
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