
 . الخلفیة1

 مقدمة 1.1
اإلشراف على  ) عن نیتھا بنقل دورھا فيNTIAاإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات (أعلنت مارس  14في یوم 

) وإدارة منطقة الجذر ذات الصلة إلى المجتمع العالمي ألصحاب IANAوظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (
) إلى إنشاء عملیة لتسلیم ICANNھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ( NTIAالمصلحة المتعددین. دعت 

  مقترح لالنتقال ألصحاب المصلحة المتعددین.
، أثار المجتمع الموضوع األكثر اتساًعا بخصوص أثر IANAألولیة حول نقل دور اإلشراف على خالل المناقشات ا

. ومن خالل ھذا الحوار، تم تطویر عملیة تعزیز مساءلة ICANNعملیة النقل على آلیات المساءلة الحالیة في 
ICANN صحاب المصلحة من أجل اقتراح عملیات اإلصالح التي ستحقق مستوى ما من المساءلة لمجتمع أ

المتعددین العالمي یكون مرضًیا في حالة غیاب عالقة تعاقدیة تاریخیة مع الحكومة األمریكیة. وُینظر إلى ھذه 
 .1998منذ  ICANNالعالقة التعاقدیة على أنھا مساندة فیما یتعلق بالمساءلة على مستوى نطاق منظمة 

المعدلة النھائیة: العملیة  ICANNمساءلة ، فإن تعزیز بعد اإللمام بمناقشات المجتمع وفترات التعلیق العام
في  ICANNالتالیة وتشمل النظر في الطریقة التي یجب من خاللھا تقویة آلیات المساءلة األوسع لـ  والخطوات

ائح ویشمل ذلك نظرة عامة على آالت المساءلة الحالیة مثل تلك اآللیات المستخدمة داخل لوضوء عملیة النقل، 
ICANN تأكید االلتزاماتباإلضافة إلى  الداخلیة . 

، حیث تقوم ICANNمجموعات من  5) وتتكون من DTتم تصمیمھا والموافقة علیھا من قبل فریق الصیاغة (
والذي تم عقده في أواخر عام ) CCWG(مساءلة  ICANNفي تحسین مساءلة  Crossالفریق االجتماعي العامل 

راجع  - 2014نوفمبر  3إلعتماده وذلك بتاریخ  المساءلة-CCWGمجموعة  میثاق . وتم نشر وتوزیع2014
 الملحق "ب".

، معّینین من قبل منظمات ترخیص عضوًا 28 ، مقسمین إلىشخصًا 166 مساءلة منال-CCWGتتألف مجموعة 
CCWG- القوائم البریدیة.  من مراقبي 99 ممن یشاركون كأفراد و مشاركًا 138المساءلة و 

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

  1والمداوالت؛
  2یقدم التعقیبات إلى المداوالت؛ ICANNممثل فریق عمل  1 •
  3سابق یعمل كمنسق ویجلب وجھات النظر ویضمن عدم وجود أي تكرار في األعمال؛ ATRTعضو  1 •
 .ICGمسائلة و  CCWGالمتبادلة والتي تخدم بین  ICGمن عالقات  2 •

من أجل المشاركة في البحث  )PEGاء العامة (أیًضا بمعرفة مجموعة الخبر استشاریینكما تم تعیین سبعة 
والمشاورات وكذلك تقدیم وجھات النظر بخصوص أفضل الممارسات إلثراء مناقشات مجموعة عمل المجتمعات 

 م.المساءلة الجاریة، ویتم كل ھذا أثناء مشاركتھم مع شبكة أوسع من خبراء المساءلة من مختلف أنحاء العال-المتعددة
 للمزید من المعلومات حول الخلفیة، یرجى الرجوع إلى الملحق "أ".

                                       
 وفي حالة الدعوة إلى اتخاذ قرار، فإن ممثل االتصال بالمجلس ال یشارك في مثل ھذه الحاالت. 1
 وفي حالة الدعوة إلى اتخاذ قرار، فإن ممثل الموظفین ال یشارك في مثل ھذه الحاالت. 2
 ال یشارك في مثل ھذه الحاالت. ATRTوفي حالة الدعوة إلى اتخاذ قرار، فإن خبیر  3

http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
https://www.icann.org/resources/pages/process-next-steps-2014-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/process-next-steps-2014-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/aoc-en
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Charter
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=50823968
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Mailing+List+Observers
https://www.icann.org/news/announcement-2014-12-17-en
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Public+Experts+Group


 تعریفات النطاق القانوني 1.2
المساءلة وشرحت بیان بالمشكالت باإلضافة إلى التعریفات من أجل -حددت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

تقدیم تعریف للمقصود من المساءلة المساعدة في تحدید فھمھا للمھمة المعھودة إلیھا. وقد حاولت المجموعة 
  والشفافیة المدرجة والتشاور وآلیات المراجعة وآلیات التصحیح كمعاییر آللیات المساءلة.

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

من خاللھا على أصحاب المصلحة فیھا بالنسبة للتأثیرات على أصحاب المصلحة لقراءات  ICANNعملیات تجیب 
ICANN  .وسیاساتھا وبرامجھا 

 وقد اقترحت المجموعة بأن تتألف المساءلة من أربعة أبعاد: 
) قابلة للرد واالستجابة بالنسبة ألصحاب المصلحة فیھا ICANNجھة فاعلة ( ، وتعني بأن أيالشفافیة .1

 بأن تكون منفتحة ومرئیة بالنسبة لھم.
) تتولى بشكل مستمر التعقیبات من أصحاب المصلحة ICANNویقصد بھ أن الجھة الفاعلة ( التشاور .2

 وتشرح موقفھا لھم.
للمراقبة والتقییم  ICANNویقصد بھا أن تخضع إجراءات وسیاسات وبرامج الجھة الفاعلة  المراجعة .3

 الخارجي. 
ویقصد بھ أن تقوم الجھة الفاعلة المسئولة بإجراء تعویضات ألیة أضرار ناجمة عن ما  التصحیح، .4

الحات تقوم بھ أو تغفل عنھ من إجراءات، على سبیل المثال؛ عن طریق تغییرات السیاسة، واإلص
 المؤسسیة، وعملیات التقاعد، واإلصالحات المالیة، إلخ.

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

العدید من األطراف المعنیة في عملیة المناقشة واتخاذ القرارات، باإلضافة إلى ضمان أن ما یتخذ من قرارات یكون 
مع المراعاة الواجبة لمصالح جمیع أصحاب المصلحة. وقد تحرت المجموعة عن وجھتي نظر مختلفتین من أجل 

ارات، واستقالل آلیة مساءلة محددة فیما یخص اآللیات تقییم االستقالل: استقالل األشخاص المشاركین في عملیة القر
 األخرى.

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

 المساءلة: -CCWGلى المبادئ التالیة من أجل إرشاد أنشطة ع
أن تتوافق مع السیاسات والقواعد والعملیات الخاصة بھا (جزء من "العملیة  ICANNوتتطلب مساءلة  •

 المستحقة، كصفحة من صفات اإلنصاف والعدل)؛
 اطق التي تعمل بھا؛االلتزام بالتشریعات المعمول بھ، وذلك في الدول أو المن 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  ICANNكما یجب أن تكون  •

 كمؤسسة. ICANNمجموعة محددة من أصحاب المصلحة أو 



 االستشارات القانونیة 1.3
المساءلة إلى اثنتین من شركات المحاماة مھمة تقدیم االستشارات بخصوص جدوى أطر العمل -CCWGوكلت أ

وقد تم تنسیق عمل الشركتین من خالل  Colvin and Sidley Austin LLP.4و Adler ،واآللیات المقترحة، وھما
من العوامل األساسیة بالنسبة لمجموعة المساءلة. وقد كانت النصیحة القانونیة -CCWGالفریق الفرعي القانوني في 

 عمل المجتمعات في صیاغة التوصیات الخاصة بھا.
القانونیة للمشاركة والمنھجیة، رجاء الرجوع إلى  Subteamللحصول على مزید من المعلومات حول قواعد 

 الملحق ج.

 التعقیبات المجمعة من المجتمع: سلطات المجتمع المطلوبة 1.4
وتصنیف ذلك إلى مسار  ICANNجموعة التعلیقات العامة الواردة خالل وضع تعزیز مساءلة راجعت المجموعة م

 . 2ومسار العمل  1العمل 
فھي اآللیات التي توفر عند العمل وااللتزام بھا الثقة للمجتمع في أن أي آلیة للمساءلة من  1أما آلیات مسار العمل 

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

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

من أجل  IANA، حیث یحتاج أعضاء المجتمع إلى رفع نقل 1غالبیة ذلك في البدایة كمسار عمل 
 الحصول على ھذه التغییرات على الالئحة الداخلیة.

وقد تم تخصیص غالبیة  .ICANNاآللیات الخاصة بتقییم إجراءات مجلس اإلدارة وإدارة مؤسسة  .2
كن لألعضاء إلغاء بعض قرارات مجلس اإلدارة عند ، حیث یم2ھذه اآللیات في صورة مسار العمل 

 أعاله). 1(في  1حجزھا لألعضاء في حالة تمكین األعضاء في مسار العمل 
وقد تم تخصیص غالبیة ھذه اآللیات في صورة مسار  .ICANNآلیات وصف إجراءات مؤسسة  .3

عضاء في حالة ، حیث یمكن لألعضاء إلغاء بعض قرارات مجلس اإلدارة عند حجزھا لأل1العمل 
على سبیل المثال، عملیة إجماع متكاملة من أجل تغییر  (أعاله). 1تمكین األعضاء في مسار العمل 

 ، لكن یمكن لألعضاء إبطال ذلك القرار.ICANNالداخلیة قد یرفضھا مجلس إدارة  ICANNلوائح 
 .2مطروحة بالتفصیل في القسم  1علًما بأن آلیات المساءلة لمسار العمل 

من الرؤساء المشاركین  correspondenceالمساءلة، في -CCWGاإلشراف -CWGفة إلى ذلك، أخطرت إضا
-CCWG، أن التوقعات من مجموعتھم فیما یتعلق بمجموعة 2015أبریل  15اإلشراف بتاریخ -CWGفي 

 وھذه التوقعات كالتالي: .1المساءلة، توصیات مسار العمل 
اإلشراف قدرة المجتمع على اعتماد میزانیة، بما في ذلك تكالیف وظائف -CWGتدعم  :ICANNمیزانیة  •

IANA لھذا التوقع. 7.1. ویتعرض القسم 
اإلشراف على تمكین المجتمع وآلیات المساءلة التي تنظرھا -CWGستعتمد  آلیات تمكین المجتمع •

CCWG- المساءلة في الوقت الراھن وتطورھا لتسري في وقت انتقال إشرافJANA ،وبصورة خاصة .
فیما یتعلق بالمراجعات الدوریة  ICANNتكون اآللیات مثل: القدرة على استرجاع قرارات مجلس إدراة 

، والقدرة على IANA (IFR)یتم إجراؤھا من خالل مراجعة وظائف التي  IANAأو الخاصة لوظائف 

                                       
عند اإلشارة إلى االستشارة القانونیة والمستشار القانوني، یشیر ھذا التقریر إلى االستشارة المشتركة والمستشار  4

 المشترك إذا لم یتم توضیح خالف ذلك.

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=52897357


اعتماد التغییرات على اللوائح األساسیة باإلضافة إلى اإلنشاء المرتبط لمجتمع أصحاب مصلحة / مجموعة 
 لھذا التوقع.  7أعضاء من أجل ضمان القدرة على ممارسة ھذه األنواع من الحقوق. ویتعرض القسم 

) حسب لوائح CSCاإلشراف على إنشاء لجنة دائمة للعمالء (-CWGستعتمد  للعمالء: إنشاء لجنة دائمة •
ICANN إضافة إلى ذلك، وفًقا لمقترح .CWG- ،اإلشراف الحالي، إذا لم یكن ضمن صالحیاتھا حالًیا

 .CSCلتناول األمور التي تصعدھا  GNSOو/أو  ccNSOسیتم تمكین 
(أو  IANAإلشراف أن تتأكد من أن مراجعة وظائف ا-CWGسترغب  المراجعة وآلیات التصحیح: •

المراجعة الخاصة ذات الصلة) یمكن إدراجھا كجزء من تكامل المراجعة المفوض بھا لتأكید االلتزامات مع 
اإلشراف أیًضا على آلیة -CWGلھذا التوقع. كما تعتمد  4كالئحة أساسیة. ویتعرض القسم  ICANNلوائح 

بعض طرق التصحیح، والتي سیترتب علیھا إطالق عملیة فصل لجھة  لمراجعة فصل بمجرد استنفاد
IANA ) بعد االنتقالPTI عن (ICANN . 

اإلشراف بأن -CWGتوصى  ):ccTLDآلیات الطعن (خاصة فیما یتعلق بالمشكالت ذات الصلة بنطاق  •
 ccTLDاإلشراف فیما یتعلق بآلیات الطعن لنطاقات -CWGالمساءلة مدركة لتوصیات -CCWGتكون 

كجزء من  ccTLDاإلشراف استطالًعا بین نطاقات -CWGوقد أجرت  في التفویض وإعادة التفویض.
قد تقرر وضع آلیة الطعن  ccTLDأعمال فریق التصمیم "ب"، وأدت النتائج إلى توصیة تفید بأن نطاقات 

. "وھكذا، یجب أال تقوم الخاصة بھا فیما یتعلق بالتفویض / إعادة التفویض في تاریخ الحق (بعد االنتقال)
حیث یتوقع  ccTLDالمساءلة بتغطیة موضوعات تفویض / إعادة تفویض -CCWGأي آلیة طعن تضعھا 

-CWGمن خالل العملیات المناسبة." على الرغم من ذلك، ترغب  ccTLDتطویرھا من قبل مجتمع 
وتفید  IANAرى قد تتضمن اإلشراف في التأكید على األھمیة والحاجة آللیة طعن لتغطیة أي مشكالت أخ
في مسودة مقترح االنتقال.  5أن ھذا الخیار متوقع استدعائھ بصورة خاصة كأحد آلیات التصعید المحتملة

 لھذا التوقع. 5ویتعرض القسم 
اإلشراف أیًضا على ھذه اآللیات -CWGلتناول األمور المختلفة المذكورة أعاله، تعتمد  اللوائح األساسیة •

 لھذا التوقع. 4داخلیة أساسیة. ویتعرض القسم المدرجة كلوائح 

 )2015ملخص التغیرات األساسیة منذ تقریر المشروع األولي (مایو  1.5
المساءلة التي قدمت اقتراحھا بین مسودة التقریر األول في مایو -CCWGوفیما یلي ملخص للتغییرات الرئیسیة 

إقرارھما ردًا على التعلیقات التي وردت خالل جلسة  تمالتغییرات مھمة جداً. ومشروع التقریر الثاني ھذا. 
في اجتماع  ICANNاالستشارة العامة حول مسودة التقریر المبدئي، وخالل العدید من التفاعالت مع مجتمع 

ICANN 53  وخالل المزید من الصقل والنقاش تركز على 2015الذي عقد في بوینس آیرس في یونیو ،
 .2015المساءلة في باریس في یولیو -CCWGاالجتماعات وجھا لوجھ من 

 آلیة تمكین مجتمع أصحاب المصالح المتعددین 
 / SOعلى الرغم من فعالیة في تلبیة متطلبات تمكین المجتمع من أصحاب المصلحة المتعددین فإن نموذج عضویة 

AC :المفوضة نتج عنھ كذلك مجموع من المشاكل الخطیرة، بما في ذلك 
الداعمة واللجان االستشاریة لوضع األشخاص االعتباریین، والتي من خاللھا  شرط لبعض المنظمات •

المفوضة أو لفرض حقوق كان مشكلة كبیرة للعدید من المنظمات  SO / ACالمشاركة كنموذج عضویة 
 الداعمة واللجان االستشاریة.

                                       
(لجنة الطعون المستقلة) ولكنھا  IAPاإلشراف سابًقا إلى آلیة الطعن ھذه باسم -CWGكمالحظة للتوضیح، تشیر  5

، والتي تتضمن أیًضا خیار (IRP)المساءلة تشیر إلى ھذه اآللیة باسم لجنة المراجعة المستقلة -CCWGتدرك أن 
 اإلشراف بتحدیث مراجعھا.-CWGالطعن. وھكذا، ستقوم 



عضاء والمنظمات الداعمة حقوق الفرق القانونیة بین المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة أن یصبحوا أ •
 واللجان االستشاریة التي لم تكن من األعضاء (اختیار عدم المشاركة في النموذج).

ورفع الدعاوى  ICANNالمخاطر الكبیرة التي ترتبط بحقوق قانونیة األعضاء، مما یسمح لھم بحل  •
 المشتقة.

تشار القانوني الخارجي وضعت بعد النظر في النماذج الممكنة المختلفة ومناقشة الخیارات مع المس •
CCWG- المساءلة "آلیة الجماعة كعضو وحید" بإقتراح النموذج من أجل تمكین المجتمع. یستند ھذا

ان القرارات الصادرة  6النموذج إلى مفاھیم أكثر إیجابیة في نماذج أخرى، ویبسط بعض جوانب التنفیذ.
ن خالل العملیات القائمة على تحدید ممارسة حقوق عن المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التي تتم م

وبعبارة أخرى، لن یتشكل مجموعة أو لجنة التخاذ القرارات في  -) 6آلیة المجتمع كعضو وحید (المادة 
 ھذا النموذج.

اختیار ھذا النموذج یؤثر بشكل مباشر كیف یمكن للمجتمع من ممارسة صالحیاتھ كعضو ویتطلب وضع  •
 ). 7تي تضم اآلن مرحلة مناقشة المجتمع قبل ممارسة أي صالحیات المجتمع (المادة آلیة الجماعة، وال

 اختبارات التحمل االضافیة
-CCWGوالذي اقترح أربعة ضغط على  2015یونیو  16بیان األمین المساعد الري ستركلینج في وأشار 

 المساءلة:
• NTIA - 1:  اختبار حفظ نموذج أصحاب المصلحة المتعددین إذا اختارت اللجان االستشاریة/منظمات

اذ الخاصة من عدم الحصول على التصویت في آلیات اإلنف ACsو  SOsمثل  ICANNالدعم الفردیة في 
 بالمجتمع.

• NTIA - 2:  .تناول المخاطر المحتملة لالستحواذ الداخليST  تتناوالن بشكل جزئي  13و 12رقم
االستحواذ من جانب أطراف خارجیة، ولیس لعملیات االستحواذ بمعرفة األطراف الداخلیة في أي لجنة 

 استشاریة/منظمة دعم.
• NTIA - 3: .العوائق أمام التحاق مشاركین جدد 
• NTIA - 4:  النتائج غیر المرغوبة لمجموعات "التشغیل" التي كانت حتى الیوم ذات طبیعة استشاریة

 )GAC(على سبیل المثال 

 تحسینات على العناصر الرئیسیة
یة ولكنھا لم تغیر من جنبا إلى جنب مع التغییرات أعاله، تطورت العناصر الرئیسیة لالقتراح، بعضھا بطریقة عصر

 مفاھیمھا األساسیة. وتشمل ھذه التحسینات: 
 الرسالة و القیم األساسیة، وتحقیق التوازن وخاصة من القیم األساسیة. •
 بحیث تكون العضو الوحید لـ . الغاء مجلس االدارة وارجاعھ من خالل آلیة مجتمع •
الفریق] المدفوعة باعتبارات المجتمعات عملیة مراجعة مستقلة من خالل توضیح عملیة اختیار [أعضاء  •

 المحلیة، وتوفیر مزید من التفاصیل على اللوحة والقدرة على االستئناف. 
 PTI-IANAقوة المجتمع فیما یتعلق المیزانیة وذلك لتوفیر استمراریة العملیات وحق النقض في المیزانیة  •

 اإلشراف. -CWGوفقا لطلب 
 إلى:  2 خطة العمل لمسار العمل •

                                       
المساءلة في اتخاذ ھذا القرار على المشورة القانونیة من خبراء تابعین لشركاتھا المحتجزة. -CCWGاعتمدت  66

 المساءلة حول ھذا الموضوع في الملحق ز.-CCWGمن الوثائق المقدمة إلى  تتوفر المذكرة وغیرھا

http://www.ntia.doc.gov/blog/2015/stakeholder-proposals-come-together-icann-meeting-argentina
http://www.ntia.doc.gov/blog/2015/stakeholder-proposals-come-together-icann-meeting-argentina


o حسین التنوع وثقافة الشفافیة في تICANN 
o  حل المشاكل المستقبلیة المتعلقة بمساءلة المجتمع. ویتضمن مشروع التقریر الثاني توصیة

لالستعراضات الھیكلیة العادیة للعملیات الخاصة واللجان االستشاریة لتقییم المساءلة تجاه 
 المشاركین فیھا وكذلك تجاه أصحاب المصلحة.

o فوف االنسان في لوائج االلتزام بحICANN 
 ، بما في ذلك عملیة صیاغة اللوائح.1تفاصیل عن خطة لتنفیذ خطة ومسار العمل  •
المساءلة جمیع األشخاص الذین قدموا تعلیقات تم إرسلوھا ردًا على تقریرھا األولي. أن المدخالت  CCWGتشكر 

یدعم آلیة الجماعة كنموذج العضو الوحید المقترح في  والمناقشات منذ دفعھا التغییرات الھامة للنموذج األولي الذي
مساءلة لتدقیق ھذا التقریر مما -CCWGھذا التقریر. تم حل المشكالت التي أثیرت من قبل المجتمع، حیث تسعى 

 المشاكل المتبقیة. سیشجع على إختبار
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