
 الملحق أ: الخلفیة

 الخلفیة 

باإلضافة إلى عملیة اإلدارة، وتأسیسھا في نقل إشراف وظائف  ICANNشمل ھذا القسم نظرة عامة على تعزیز مساءلة ی
IANA  لإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلوماتNTIA . 

 NTIAلـ  IANAخلفیة حول اإلشراف على انتقال وظائف 
) عن نیتھا بنقل دورھا في اإلشراف على وظائف NTIAأعلنت اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات (مارس  14في یوم 

) وإدارة منطقة الجذر ذات الصلة إلى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة IANAھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (
 من أجل وضع مقترح لعملیة النقل.ین تشكیل عملیة ألصحاب المصلحة المتعدد ICANNمن  NTIAالمتعددین. طلبت 

بأن مقترح النقل یجب أن یحظى  NTIAوخالل تقدیم اإلعالن الخاص بھا، حددت اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات 
 بدعم المجتمع الواسع وأن یحقق المبادئ التالیة:

 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددین؛ •
 الخاص باإلنترنت؛ DNSنة نظام الحفاظ على أمن واستقرار ومرو •
 وتوقعاتھم؛ IANAالوفاء باحتیاجات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  •
 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. •

 بحل متعدد الحكومات أو تقوده منظمة حكومیة دولیة. NTIAأیًضا أنھا لن تقبل مقترًحا باستبدال دور  NTIAقررت 

من أجل تجمیع مقترح نقل من خالل  2014) في یولیو ICGأو( IANAاإلشراف على  فقد تم تشكیل مجموعة تنسیق نقل
. تتألف NTIAعلى أن یكون متسًقا مع المبادئ األساسیة المشار إلیھا في إعالن  NTIAوتسلیمھ إلى  ICANNمجلس إدارة 

ICG  ن لوظائف مجتمًعا لكل من أصحاب المصلحة المباشرین وغیر المباشری 13فرًدا یمثلون  30منIANA.  أصحاب
، على سبیل المثال مشغلو سجالت نطاقات المستوى IANAالمصلحة المباشرون عبارة عن "عمالء مباشرین" لوظائف 

، على سبیل المثال IANAاألعلى، في حین أن أصحاب المصلحة غیر المباشرین جمیعھم من المستفیدین من أداء وظائف 
 ین.شركات األعمال والمستخدمین النھائی

) إلى ثالثة مجتمعات. المجتمعات التشغیلیة الثالثة ذات RFPطلبًا لتقدیم العروض ( ICG، نشرت مجموعة 2014في سبتمبر 
أي، تمت مطالبة أسماء النطاقات وموارد األرقام ومعلمات البروتوكوالت  IANAالعالقات التشغیلیة أو الخدمیة المباشرة بوظائف 

، وترتیبات ما قبل النقل الحالیة وترتیبات اإلشراف IANAفیما یخص استخدام مجتمعھا لوظائف  ICGبتوفیر رد رسمي إلى 
 والمساءلة المقترحة لما بعد النقل، وأي من متضمنات النقل المتوقعة.

 وقد شكلت كل من المجتمعات التشغیلیة الثالثة مجموعات عمل من أجل وضع مقترح:

) المكلفة بوضع مقترح لنقل اإلشراف على وظائف CWGلمجتمعات (مجموعة عمل عبر ا أسماء النطاقات: •
IANA ذات الصلة باألسماء (إشراف-CWG( 

) CRISP(فریق  IANA) لفریق مقترحات إشراف RIRسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة الموحدة ( مصادر األرقام: •
 وأیًضا

 )IANAPLAN(مجموعة عمل  IANAPLANمجموعة عمل  معلمات البروتوكوالت: •

مقترًحا من مجتمع معلمات البروتوكوالت باإلضافة إلى مقترح من مجتمع موارد األرقام؛ ومجتمع  ICG، تلقت 2015ي ینایر ف
 اإلشراف تواصل عملھا على المقترح الخاص بھا. -وال تزال مجموعة عمل المجتمعات -أسماء النطاقات 

النتائج المعنیة، وتجمیع المقترح الكامل للنقل. وھو ما سوف بتقییم  ICGبعد العروض المقدمة من الثالثة مجتمعات، تقوم 
 یوفر فرًصا للتعقیب والمساھمة اإلضافیة.



 وعملیة الحوكمة ICANNمقدمة لتعزیز مساءلة 
، أثار المجتمع الموضوع األكثر اتساًعا بخصوص أثر عملیة IANAخالل المناقشات األولیة حول نقل دور اإلشراف على 

من أجل  ICANN. ومن خالل ھذا الحوار، تم تطویر عملیة تعزیز مساءلة ICANNت المساءلة الحالیة في النقل على آلیا
اقتراح عملیات اإلصالح التي ستحقق مستوى ما من المساءلة لمجتمع أصحاب المصلحة المتعددین العالمي یكون مرضیًا في 

نظر إلى ھذه العالقة التعاقدیة على أنھا مساندة فیما یتعلق حالة غیاب عالقة تعاقدیة تاریخیة مع الحكومة األمریكیة. ویُ 
 .1998منذ  ICANNبالمساءلة على مستوى نطاق منظمة 

عملیة  ICANNالعام في سنغافورة، نشرت  ICANNفي اجتماع  2014ومن خالل مناقشات المجتمع التي عقدت في مارس 
، 2014یونیو عام  27مایو إلى  6مع فرصة للحوار العام وردود الفعل المجتمعیة من  ،ICANNمقترحة في تعزیز مساءلة 

في  2014یونیو  26المنعقدة بتاریخ  ICANNباإلضافة إلى التعلیقات التي وردت خالل جلسة مخصصة لتعزیز مساءلة 
ة تحسیًنا للتأكید الثاني في العملیة في لندن. وقد تم اعتبار التعلیقات ذات الصلة على وضع العملی 50رقم  ICANNاجتماع 

. واستجابة للردود المجتمعیة فیما یتعلق بالفترة اإلضافیة لمراجعة المقترحات ونشر األسئلة 2014أغسطس  14المنشورة في 
 .2014سبتمبر عام  27سبتمبر إلى  6یوًما من تاریخ  21فترة تعلیق إضافیة لمدة  ICANNوالتعلیقات، قدمت 

المراجعة النھائیة: العملیة والخطوات التالیة وتشمل النظر في الطریقة التي یجب من خاللھا تقویة  - ICANNة تعزیز مساءل
في ضوء عملیة النقل، ویشمل ذلك نظرة عامة على آالت المساءلة الحالیة مثل تلك اآللیات  ICANNآلیات المساءلة األوسع لـ 

 افة إلى تأكید االلتزامات. الداخلیة باإلض ICANNالمستخدمة داخل لوائح 

 المساءلة -تشكیل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 ICANNبعد فترات التعلیق العام والمناقشات حول المساءلة، تم تشكیل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول تعزیز مساءلة 

علیھا بمعرفة فریق صیاغة (فریق صیاغة) المساءلة) باإلضافة إلى تصمیمھا والموافقة -(مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
من المجتمع. تتوفر المزید من المعلومات، بما في ذلك مسودات المستندات ونصوص  ICANNمؤلف من خمس مجموعات 

المساءلة (راجع الملحق "ب") على -االجتماعات المدونة لفریق الصیاغة الذي وضع میثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
  المساءلة.-مجموعة عمل المجتمعات المتعددةموقع ویكي ل

 نوفمبر. ومنذ ذلك الحین، اعتمدت المنظمات التالیة ھذا المیثاق:  3المسائلة العتماده في -CCWGتم نشر میثاق 

 2014نوفمبر  13) في GNSOمنظمة دعم األسماء العامة ( •
 2014نوفمبر  18) في ALACلجنة آتالرج االستشاریة ( •
 2014نوفمبر  20) في ccNSOأسماء رمز الدولة ( مجلس منظمة دعم •
 2014دیسمبر  8) في GACاللجنة االستشاریة الحكومیة ( •
 2014دیسمبر  9) في ASOمنظمة دعم العناوین ( •
 2015یولیو  6) في SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ( •

 المساءلة -تشكیل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
-CCWGعضواً، معّینین من قبل منظمات ترخیص  28شخصاً، مقسمین إلى  162المساءلة من -CCWGتتألف مجموعة 

من مراقبي القوائم البریدیة. یجوز لكل منظمة قائمة على وضع المواثیق  99مشاركاً ممن یشاركون كأفراد و  136المسائلة و 
 واعد واإلجراءات الخاصة بھا.أعضاء في مجموعة العمل بما یتفق مع الق 5وحد أقصى  2تعیین حد أدنى 

 المساءلة ما یلي:-CCWGكما تشمل 
یجلب صوت مجلس اإلدارة وخبرات مجلس اإلدارة إلى األنشطة  ICANNمنسق لعالقات مجلس إدارة  1 •

 والمداوالت؛ 
 یقدم التعقیبات إلى المداوالت؛ ICANNممثل فریق عمل  1 •
 یضمن عدم وجود أي تكرار في األعمال؛سابق یعمل كمنسق ویجلب وجھات النظر و ATRTعضو  1 •
المساءلة، من فیھم اثنین یعمالن مسئولي -للمشاركة في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICGأعضاء من  2 •

 اتصال بین المجموعتین.



 ) من أجل المشاركة في البحث والمشاوراتPEGكما تم تعیین سبعة استشاریین أیًضا بمعرفة مجموعة الخبراء العامة (
المساءلة الجاریة، -وكذلك تقدیم وجھات النظر بخصوص أفضل الممارسات إلثراء مناقشات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 ویتم كل ھذا أثناء مشاركتھم مع شبكة أوسع من خبراء المساءلة من مختلف أنحاء العالم.

ع: حیث یمكن لجمیع المعنیین بأعمال مجموعة عمل المساءلة مفتوحة أمام الجمی-علًما بأن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
المساءلة االلتحاق كمشارك أو كمراقب. قد یكون المشاركون من إحدى المنظمات القائمة على وضع المیثاق، أو -المجتمعات

المساءلة أو -من مجموعة من أصحاب المصلحة أو إحدى المنظمات غیر الممثلة في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
-CCWGأو معینة ذاتیًا. بالنسبة ألولئك الذین ال یھتمون سوى بمراقبة محادثات  ICANNجموعة غیر نشطة داخل م

المسائلة، ھناك إمكانیة النضمامھم إلى القوائم البریدیة بوصفھم "مراقبین" للقوائم البریدیة، وھو ما یوفر لھم وصول للقراءة 
 فقط إلى القائمة البریدیة.

وعقدت اجتماعات أسبوعیة منذ ذلك الحین. وھي تعمل في بیئة شفافیة: حیث  2014عة األولى في دیسمبر اجتمعت المجمو
 یتم توثیق المناقشات على القوائم البریدیة وأرشیفات االجتماعات والمسودة والمراسالت في مساحة موقع تفاعلي عامة. 

 مسارات العمل 
المساءلة، فإن أعمالھا سوف تتواصل في مسارین لألعمال محددان على -حسب كل میثاق لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 النحو التالي: 

التي یجب أن تكون ساریة ومفعلة أو ھناك  ICANNویرتكز على اآللیات التي تعزز من مساءلة  :1مسار العمل  •
 IANAالتزام بھا في حدود اإلطار الزمني لعملیة نقل إشراف 

ویرتكز على التعامل مع موضوعات المساءلة والذي یمكن تمدید إطار زمني خاص بوضع الحلول  :2مسار العمل  •
 IANAوالتنفیذ الكامل لھا لما یتجاوز عملیة نقل إشراف 

 المنھجیة 

المساءلة بوضع وإكمال مقترح مسار -ھذا القسم المنھجیة التي قامت من خاللھا مجموعة عمل المجتمعات المتعددةصف ی
 . 1العمل 

 1تعریف متطلبات مسار العمل 
تجاه  ICANNالمساءلة في تقدیم المقترحات التي تعزز من مساءلة -یتمثل الھدف الرئیسي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة

اب المصلحة. الخطوة األولى في تنفیذ ھذا الھدف ھي فھم وشرح الوضع الراھن. وللقیام بذلك بكفاءة، فقد حددت جمیع أصح
 المساءلة أربعة نواحي عمل أولیة: -مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 آلیات المساءلة الحالیة (بما في ذلك تأكید مراجعات االلتزامات حول المساءلة) :1منطقة العمل  •
 2و 1مراجعة التعقیبات واإلسھامات من التعلیقات العامة وتصنیف البنود إلى مساري العمل  :2قة العمل منط •

 )2ومسار العمل  1(مسار العمل 
 الخاصة باإلشراف CWGمراجعة المشكالت التي حددتھا مجموعة  :3منطقة العمل  •
 )1عمل تحدید الحاالت الطارئة (السیما ما یتعلق بمسار ال :4منطقة العمل  •

المسائلة المتطوعین الذین خصصوا قوائم بریدیة ومساحات -CCWGوقد تم نشر المجاالت األربعة مع أعضاء ومشاركي 
 ویكي من أجل تطویر العمل الذي یقومون بھ. 

 : إحصاء آلیات المساءلة القائمة1منطقة العمل 
والتي تم تقدیمھا  ،2014دیسمبر  15لة الحالیة في مستودع آللیات المساء CCWGكانت من بین مواد التسلیم األولي داخل 

المساءلة مباشرة. وكان المستودع ھو نقطة البدایة في مناقشات -بعد االجتماع األول لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة
CCWG  فيICANN التي یجب تعزیزھا للتعامل مع المخاطر التي حددتھا المجموعة، والتي تظل فیھا الفجوات ویتعین 

 فیھا على المجموعة وضع آلیات جدیدة من أجل التخفیف ضد تلك المخاطر. 



 : تقییم التعلیقات حتى تاریخھ2منطقة العمل 
المسائلة ترتكز على مراجعة مجموعة التعلیقات التي وردت خالل تطویر عملیة تعزیز -CCWGھناك ناحیة أخرى ألعمال 

. وقد 2أو مسار العمل  1یجب التعامل معھا كجزء من مسار العمل  وتقییم ما إذا كانت ھناك مشكالت ICANNمساءلة 
 صنفت المجموعة التعلیقات استناًدا إلى األساس المنطقي التالي: 

 . IANAمصمم آللیات تعزیز المساءلة التي یجب العمل بھا أو االلتزام بھا، قبل أن تتم عملیة  1مسار العمل  •
التي توفر عند العمل وااللتزام بھا الثقة للمجتمع في أن أي آلیة للمساءلة من فھي اآللیات  1أما آلیات مسار العمل  •

سوف یتم تنفیذھا إذا ما حصلت على دعم اإلجماع من المجتمع، حتى وإن كان  ICANNشأنھا زیادة تعزیز مساءلة 
 ي. ككیان مؤسس ICANNأو إذا كانت ضد مصلحة  ICANNمن المقرر لھا أن تجابھ بمقاومة من إدارة 

مناسبة  1، شریطة أن تكون اآللیات في مسار العمل 2یمكن أن تكون جمیع بنود اإلجماع األخرى في مسار العمل  •
 ومجلس اإلدارة. ICANNعلى الرغم من المقاومة المقدمة من إدارة  2إلنفاذ تنفیذ بنود مسار العمل 

التعلیقات وأشاروا، متى ما كان ذلك مناسبًا، إلى مرجع  ATRTوباإلضافة إلى تحدید فئة التعلیقات، فقد راجع خبراء 
  .2015ینایر  15كاملة اعتباًرا من  2. كانت منطقة العمل ATRTبتوصیات فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة 

 اإلشراف-CWG: الربط مع عمل 3منطقة العمل 
. وفي ضوء االرتباط غیر الواضح ألعمال اإلشراف-CWGالمسائلة أیًضا عناصر المساءلة التي حددتھا -CCWGراجعت 

-اإلشراف ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المجموعتین، وافق الرؤساء المشاركون لكل من مجموعة عمل المجتمعات
اإلشراف أن تقدم إلى مجموعة عمل المجتمعات -المساءلة على أنھ سیكون من المفید بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات

اءلة قائمة بالمشكالت التي حددتھا خالل مداوالتھا حیث یمكن أن یتداخل ذلك. وقد تم بناء تعاون قوي فیما بین المس-المتعددة
  المجموعتین بما في ذلك الدعوة لتنسیق القیادة وتبادل الخطابات.

إلى أن  اإلشراف، وقدمت تعقیبات وأشارت-CWGالمسائلة بشكل موسع قائمة مشكالت -CCWG، ناقشت 2015في ینایر 
 المسائلة.-CCWGمسارات العمل تلك سوف تكون واحًدا من جوانب تركیز اھتمام مجموعة 

 ، تم الحفاظ على التعاون طوال الوقت حتى نھایة مھام كل منھما.2015وفي حین تم االنتھاء من العمل في مارس 

 : اختبار التحمل وطرف أعمال الطوارئ4منطقة العمل 
-ركیز تحدید اختبارات اإلجھاد األساسیة ونواحي الطوارئ التي یمكن لمجموعة عمل المجتمعاتمن الجوانب األخیرة للت

 المساءلة استخدامھا من أجل اختبار اآللیات والحلول المقترحة، بمجرد التداول حولھا.

ھ من أجل المساءلة أن تستخدم-CCWGوقد كان ھدف ھذه المجموعة تحدید الجوانب الطارئة األساسیة التي یجب على 
 وقد حددت المجموعة الطوارئ على أنھا تتألف من: اختبار اآللیات والحلول المقترحة بمجرد تداولھا.

 ؛IANAأي حدث (تھدید) لعقد وظائف  •
 أیًضا العواقب، مثل التسبب في تداخل كبیر مع السیاسة الحالیة أو عملیة وضع السیاسات؛ •
 أنھا موجودة.ما طبیعة خطة الطوارئ، إن وجدت، المعروف  •

من  سیناریو واسع في البدایة، ویشمل ذلك على سبیل المثال، تأثیر األزمة المالیة في صناعة أسماء النطاقات، وااللتقاط 21تم تحدید 
 . 4تتوفر قائمة كاملة على صفحة ویب منطقة العمل  جانب واحد أو أكثر من أصحاب المصلحة، وإنھاء تأكید االلتزامات.

حول المخاطر على نطاق المؤسسة والتي تم  ICANNجموعة أیًضا تعقیبات لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة كما تلقت الم
، كتعقیبات على األعمال الخاصة بھا. وعالوة على ذلك، تفاصیل المخاطر اإلستراتیجیة التي قد ICANNتحدیدھا داخل 

 ".2020-2016لمالیة اإلستراتیجیة لألعوام ا ICANNمحددة في "خطة  ICANNتواجھ 

في استنبول، جرى تقسم اختبارات  CCWG): خالل اجتماع ST-WPیستمر ھذا العمل عبر طرف عمل اختبارات التحمل (
التحمل إلى خمس فئات ھي األزمة المالیة أو اإلعسار والفشل في الوفاء بااللتزامات التشغیلیة واإلجراءات التشریعیة/القانونیة 

في  ST-WPلة واإلخفاق في المساءلة أمام أصحاب المصلحة الخارجیین)، فبعد اسطنبول، استمرت واإلخفاق في المساء
المراجعة المنتظمة الختبارات التحمل القائمة وتم االستمرار في تحدیده اختبارات التحمل وتطبیقھا. خالل مراجعة التعلیق 

من ھذا المقترح  10المسودة للتعلیق العام. یوضح القسم األول، كان ھناك تسعة اختبارات تحمل إضافیة محددة ومدرجة في 
  األعمال المحدثة والمستمرة لطرف عمل اختبار اإلجھاد.



 1تحدید متطلبات المستوى األعلى لمسار العمل 
نقطة تحول أساسیة بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات  2015ینایر  20-19كان اجتماع فرانكفورت المباشر وجًھا لوجھ في 

المساءلة: انتقلت المجموعة من مرحلة تقییم إلى مرحلة تنفیذ. كجزء من مرحلة التطویر ھذه، حددت مجموعة عمل -متعددةال
 مما أدى إلى إعادة ھیكلة المجموعة إلى مجموعتي عمل:  1المساءلة متطلبات مسار العمل -المجتمعات المتعددة

المسئولیة، ولتحقیق إجماع حول  ICANNمع لتحمیل تمكین المجتمع ینظر في صالحیات المجت :1طرف العمل  •
التغییرات  1اآللیات المناسبة أكثر من أجل السماح للمجتمع بممارسة ھذه الصالحیات. وسوف یحدد طرف العمل 

 الضروریة التي قد تكون مرغوبة (على سبیل المثال تغییرات اللوائح) من أجل تنفیذ ذلك. 
ینظر في التحسینات التي تتم على المساءلة الحالیة واآللیات الجدیدة باإلضافة  المراجعة والتناول :2طرف العمل  •

إلى إنشاء معیار من أجل المراجعة وإعادة النظر، والھدف ھو وضع معیار محدد بوضوح یتم بموجبھ تقییم 
  .ICANNإجراءات 

 بعد نھایة فترة 3رى تشكیل طرف العمل . ج2015بعد اجتماع فرانكفورت في ینایر  2وطرف العمل  1تم تشكیل طرف العمل 
 المسائلة.-CCWGالتعلیق العام األولى المخصصة لمعالجة القضایا التي أثارھا المجتمع والتي لم تتم مناقشتھا مسبقًا من قبل 

 : تمكین المجتمع1طرف العمل 
المسئولیة  ICANNحمیل تم تشكیل مجموعة عمل جدیدة من أجل النظر في الصالحیات المقترحة للمجتمع من أجل ت

 والتوصل إلى إجماع حول اآللیات (أو الھیاكل) المناسبة أكثر والتي تتیح للمجتمع ممارسة ھذه الصالحیات. 

 وقد تم تحدید الصالحیات واآللیات على النحو التالي: 

 ICANNالصالحیات عبارة عن إجراءات یتوجب أن تكون للمجتمع القدرة على القیام بھا من أجل تحسین مساءلة  •
 وتحسینھا؛

 واآللیات عبارة عن ھیاكل أو عملیات یمارس المجتمع من صالحیاتھ من خاللھا. •

 : المراجعة والتصحیح2طرف العمل 
لتعزیزات على آلیات المساءلة الحالیة باإلضافة إلى إنشاء آلیات مساءلة ُعھد إلى مجموعة عمل أخرى جدیدة بمھمة النظر في ا

في تنفیذ بیان المھمة الخاص بھا، وتحمیل  ICANNجدیدة من أجل السماح بالمراجعة والتصحیح للمتضررین من فشل 
ICANN  .المسئولیة عن تنفیذ مھمتھا بما یتفق مع المعاییر المتفق علیھا 

 المبادئ التالیة من أجل إرشاد وتسییر أعمالھا: عبرت عن 2طرف العمل 

بالتصرف  ICANNبالمشكالت التي تقع في نطاق مھمتھا المحددة ومطالبة  ICANNضمان ارتباط إجراءات  •
 باتساق بموجب المبادئ المعلنة بشكل واضح؛

 على التقّید بلوائحھ الداخلیة؛ ICANNضمان قدرة مجلس إدارة  •
 ا بما یتفق مع بیان ملزم بالقیم/المبادئ؛لمھمتھ ICANNضمان تنفیذ  •
الوقایة من الحیود عن تنفیذ النطاق/المھمة من خالل عملیات تغییر الالئحة الداخلیة أو السیاسة أو تنفیذ السیاسة أو  •

 العقود أو اآللیات األخرى أو جمیعھا مًعا.

 : المشاكل الناشئة3طرف العمل 
التعقیب المتلقى في فترة التعلیق العام األولى فیما یتعلق بالمشكالت المثارة من قبل  طولب طرف العمل الثالث الجدید بمراجعة

المسائلة. جرى تحدید ثالثة موضوعات -CCWGالمجتمع حیث لم تتم معالجتھا عبر المناقشات والمسودة المنشورة من قبل 
 على أنھا منبثقة من التعقیب بعد فترة التعلیق العام األولى:

المسائلة بصفتھا وثیقة المسودة األولى التي سیتم التركیز علیھا في مسائلة مجلس  SO/ACإلى تحسین جرى النظر  •
 اإلدارة.

 تحسین مسائلة الموظفین بما یمكن من تطبیق اآللیات التي جرت مناقشتھا فیما یخص إجراء وإھمال الموظفین. •
 ئات التي جرى اقتراحھا منذ فترة وجیزة.وخصوًصا فیما یتعلق بالھی ICANNجرت مناقشة تحسین التنوع في  •



 قوالب البناء
المساءلة أربعة قوالب بناء تمثل آلیات المساءلة المطلوبة من -، حددت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة2015في فبرایر 

 أجل تحسین المساءلة. 

 رسم تماثل للحاالت:

ي لألفراد باتخاذ اإلجراءات في حالة مخالفة المجتمع الممّكن ویشیر إلى الصالحیات التي تسمح للمجتمع، أ •
ICANN .للمبادئ 

 تمثل المبادئ المھمة وااللتزامات والقیم األساسیة للتنظیم، أي النظام األساسي. •
 ویمثل الكیان التنفیذي الذي یمكن للمجتمع أن یعمل ضده، وفًقا لما ھو مناسب.  ICANNمجلس إدارة  •
 أي السلطة القضائیة، وتمنح الصالحیة من أجل المراجعة والتصحیح، حسب الحاجة.  ،آلیات المراجعة المستقلة •

المساءلة -وقد تمت مقارنة إطار عمل المساءلة بكتاب طبخ تم نشره مع وصفات یتعین على مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
ھا أي التي یشیر بھا المجتمع وغیر المحفز علیھا أن تحدید المكونات فیھا. وقد تم التمییز والتفریق بین اإلجراءات المحفز علی

. تم تصمیم نموذج من أجل الھیكلة والمساعدة في تحدید المكونات. كما تم أیًضا اقتراح ICANNوھي جزء من عملیات 
 مجموعة من المعاییر من أجل وضع إطار للمناقشات.

 االستشارات القانونیة
المساءلة إلى اثنتین من شركات المحاماة مھمة الحصول على الخبرات بخصوص -المتعددةأوكلت مجموعة عمل المجتمعات 

. وقد كانت النصیحة القانونیة Colvin and Sidley Austin LLPو Adler ،جدوى أطر العمل واآللیات المقترحة، وھما
 بھا. من العوامل األساسیة بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات في صیاغة التوصیات الخاصة 

 قواعد المشاركة ومنھجیات العمل للفریق القانوني الفرعي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة مشار إلیھا في الملحق ج.

بعد نجاح قیادة المرحلة األولى والتي یقودھا الفریق القانوني الفرعي، واستجابة للحاجة إلى سرعة التفاعل بین المحامین 
یتم حل الفریق القانوني الفرعي التي یجب أن یتم حلھا من أجل توفیر أكثر مرونة و مع  الخارجي وأطراف العمل، تقرر أن

التفاعل المباشر محام مستقل. تغییر قواعد المشاركة: وضع الرؤساء المساعدین في موضع المسؤولیة عن اعتماد المھام 
تسجیل التفاعالت مع المجلس ومع العامة واالنفتاح الخاصة بالمحامین مع ترك بقیة القواعد اإلجرائیة العامة بجانب استمرار 

 على الجمیع من أجل المشاركة أو المعاینة.

 التعریفات والنطاق

المساءلة وشرحت بیان بالمشكالت باإلضافة إلى التعریفات من أجل المساعدة في -ددت مجموعة عمل المجتمعات المتعددةح
المجموعة تقدیم تعریف للمقصود من المساءلة والشفافیة المدرجة والتشاور  تحدید فھمھا للمھمة المعھودة إلیھا. وقد حاولت

  وآلیات المراجعة وآلیات التصحیح كمعاییر آللیات المساءلة.

 كمفھوم عام، اقترحت المجموعة بأن المساءلة التي اشتملت على عملیات تجیب من خاللھا الجھة الفاعلة على اآلخرین للتأثیرات
من  ICANNالمساءلة، إذن، تشمل المساءلة على عملیات تجیب -CCWGا ومھامھا. وبالنسبة لمجموعة علیھا إلجراءاتھ

 وسیاساتھا وبرامجھا.  ICANNخاللھا على أصحاب المصلحة فیھا بالنسبة للتأثیرات على أصحاب المصلحة لقراءات 

) قابلة ICANNفافیة، وتعني بأن أي جھة فاعلة (وقد اقترحت المجموعة بأن تتألف المساءلة من أربعة أبعاد: األول وھو الش
للرد واالستجابة بالنسبة ألصحاب المصلحة فیھا بأن تكون منفتحة ومرئیة بالنسبة لھم. والثاني، وھو التشاور ویقصد بھ أن 

مراجعة ) تتولى بشكل مستمر التعقیبات من أصحاب المصلحة وتشرح موقفھا لھم. والثالث، وھو الICANNالجھة الفاعلة (
ویقصد بھا أن تخضع إجراءات وسیاسات وبرامج الجھة الفاعلة للمراقبة والتقییم الخارجي. والبعد الرابع، التصحیح، ویقصد 

بھ أن تقوم الجھة الفاعلة المسئولة بإجراء تعویضات ألیة أضرار ناجمة عن ما تقوم بھ أو تغفل عنھ من إجراءات، على سبیل 
 السیاسة، واإلصالحات المؤسسیة، وعملیات التقاعد، واإلصالحات المالیة، وغیر ذلك.المثال؛ عن طریق تغییرات 

تم تعریف االستقالل والفحص والتوازن بأنھا من الصفات الرئیسیة ألي آلیة مساءلة. وقد حددت المجموعة "آلیات الفحص 
المخاوف المقدمة من العدید من األطراف  والتوازن" بأنھا مجموعة من اآللیات المستخدمة من أجل التعامل بشكل دقیق مع

المعنیة في عملیة المناقشة واتخاذ القرارات، باإلضافة إلى ضمان أن ما یتخذ من قرارات یكون في صالح جمیع أصحاب 
المصلحة. وقد تحرت المجموعة عن وجھتي نظر مختلفتین من أجل تقییم االستقالل: استقالل األشخاص المشاركین في عملیة 

 ارات، واستقالل آلیة مساءلة محددة فیما یخص اآللیات األخرى.القر



مسئولة أمامھا كأحد المكونات الھامة، وقامت بإعداد قائمة  ICANNأشارت المجموعة إلى الجھة التي یجب أن تكون 
لى المبادئ وقد تمت الموافقة ع .ICANNبأصحاب المصلحة الذین فرقوا بین األطراف المعنیة واألطراف التي تؤثر على 

 المساءلة: -التالیة من أجل إرشاد أنشطة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

أن تتوافق مع القواعد والعملیات الخاصة بھا (جزء من "العملیة المستحقة، كصفحة من  ICANNوتتطلب مساءلة  •
 صفات اإلنصاف والعدل)؛

 ي الدول أو المناطق التي تعمل بھا؛االلتزام بالتشریعات المعمول بھ، وذلك ف ICANNتتطلب مساءلة  •
 مسئولة عن تحقیق مستویات محددة من األداء باإلضافة إلى األمان؛ ICANNیجب أن تكون  •
مسئولة عن ضمان أن تكون قراراتھا لصالح الجمھور، ولیس فقط لمصالح مجموعة  ICANNكما یجب أن تكون  •

 كمؤسسة. ICANNمحددة من أصحاب المصلحة أو 
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