
 . آلیة المجتمع باعتباره نموذج العضو الوحید 6
 المساءلة على ما یلي: -CCWGمن أصحاب المصلحة المتعددین، وافقت مجموعة عمل ICANNعند وضع آلیة لتمكین مجتمع 

 . ICANNتعزیز مساءلة  •

 بوضع آلیة لھذه الصالحیات. ICANNالتقید قدر اإلمكان في درجة التغییرات الھیكلیة أو التنظیمیة الالزمة في مؤسسة  •

بحیث تتماشى مع ھیاكل منظمات الدعم/اللجان االستشاریة (بدون  –تنظیم اآللیة على نفس النسق المتبع في المجتمع  •
 إخضاعھا للتعدیل في المستقبل).

 اإلشراف -CWGمعالجة تبعیات مجموعة عمل  •

جزأ من "الالئحة الداخلیة األساسیة" (تبعیة مجموعة تضمین الصالحیات التالیة التي من شأنھا أن تكون جزءا ال یت •
 اإلشراف) والتي شأنھا أیضا أن تكون قابلة للتنفیذ من الناحیة القانونیة-CWGعمل 

o  إعادة النظر في/رفض میزانیةICANN  ومیزانیةIANA  وخطط االستراتیجیة/خطط التشغیل
 اإلشراف)-CWG(تبعیة مجموعة عمل  ICANNلـ

o رفض التعدیالت المقترحة على اللوائح الداخلیة "القیاسیة" لمؤسسة إعادة النظر في/ICANN 
o   اعتماد التعدیالت في اللوائح الداخلیة "األساسیة" (تبعیة مجموعة عملCWG(اإلشراف 

o  إقالة مدیريICANN  بصفة فردیة (مع تعیین، تبعیة مجموعة عملCWG-(اإلشراف 

o  إقالة مجلس إدارةICANN  مجموعة عمل بالكامل (تبعیةCWG-(اإلشراف 

o  إعادة النظر في/رفض قرارات المجلس المتعلقة بمراجعة وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات ،
(تبعیة مجموعة  IANA، كیان ما بعد انتقال اإلشراف على وظائف PTIلتنفیذ عملیة الفصل المتعلقة ـب

 اإلشراف)-CWGعمل 

المساءلة الذي تم تقدیمھ باعتباره نموذج آللیة عضویة مجتمع منظمة -CCWGمسودة المقترح األول لمجموعة عمل 
ومع ذلك، كانت ثمة مخاوف كبیرة تم اإلعراب عنھا في التعلیق العام الذي جرى في الفترة من  1الدعم/اللجنة االستشاریة.

المساءلة في العمل -CCWG، من أجل الرد على التعقیبات التي وردت، حیث بدأت مجموعة عمل 2015یونیو  3 -مایو  4
في الوصول إلى المشاركة بشكل كامل في إطار  ICANNعلى إیجاد حلول بدیلة. وكانت مخاوف األساسیة بشأن قدرة مجتمع 

 عمل المساءلة الجدید جزءا مكمل للعمل في وضع نھج جدید. 

 نماذج مختلفة: 3ة في المساءل-CCWG، نظرت مجموعة عمل 2015یولیو  18-17في اجتماع باریس الذي عقد في 

 ، والذي سیعتمد على المشاركة المباشرة من قبلنموذج عضویة منظمة الدعم/اللجنة االستشاریة ذات الصالحیات"" •
منظمات الدعم واللجان االستشاریة في كیان العضویة المحتمل أو الفعلي من أجل ممارسة صالحیات المجتمع ولكنھ 

 لقانونیة (باستثناء قابلیة اإلنفاذ) وسیسمح باالختیار فیما یتعلق بالوضع القانوني.في الوقت ذاتھ لن یتطلب الشخصیة ا

، والذي من شأنھ إضفاء الطابع الرسمي "نموذج جھة تعیین منظمة الدعم/اللجنة االستشاریة ذات الصالحیات" •
 ICANNة في تعیین مدیري وتوسیع نطاق األدوار الحالیة التي تقوم بھا كال من منظمات الدعم واللجان االستشاری

من أجل ممارسة سلطات المجتمع دون ھیئة العضویة، لكنھ في الوقت ذاتھ لن یتطلب الشخصیة القانونیة (باستثناء 
 قابلیة اإلنفاذ) وسیسمح باالختیار فیما یتعلق بالوضع القانوني.

یل الذي یبنى على مفاھیم أكثر إیجابیة ، والذي یعتبر بمثابة البد"آلیة المجتمع باعتبارھا نموذج العضویة الوحید" •
في نماذج أخرى ویوضح بعض جوانب التنفیذ المحددة. وستحدد القرارات الصادرة عن منظمات الدعم واللجان 

 االستشاریة في آلیة المجتمع بصورة مباشرة ممارسة الحقوق آللیة المجتمع باعتباره العضو الوحید.

). عالوة 1. 1. 5، یرجى مراجعة مسودة المقترح األول (البند SO/ACلمزید من التفاصیل بشأن مقترح نموذج عضویة  1
، المساءلة-CCWG، الذي یعرض الوثائق القانونیة الرئیسیة التي تطلع مجموعة عمل Gعلى ذلك، یرجى الرجوع إلى الملحق 

 بما في ذلك إجراء مقارنة بین النماذج الثالثة.

                                              



المساءلة أنھ یجب المضي قدما -CCWGالقانوني الخارجي، قررت مجموعة عمل  وبعد مناقشات ومشاورات مع المستشار
 في آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید بما یفترض فھم ما یلي:

أنھا توفر اإلنفاذ القانوني الالزم الذي ال یستطیع نموذج جھة تعیین منظمة الدعم/اللجنة االستشاریة ذات الصالحیات  •
 الدعم/اللجنة االستشاریة ذات الصالحیات القیام بھ.ونموذج عضویة منظمة 

أنھا تزیل الشرط الذي یمثل معضلة لبعض منظمات الدعم واللجان االستشاریة لكي یصبحوا أشخاصا اعتباریین،  •
ذات  SO/ACأو لفرض الحقوق في كل من نموذج عضویة  SO/ACسواء للمشاركة كعضو في نموذج عضویة 

 ذات الصالحیات. SO/ACیین الصالحیات ونموذج جھة تع

أنھا تتجنب مشكلة الحقوق القانونیة التفاضلیة بین منظمات الدعم واللجان االستشاریة الذین أصبحوا أعضاء  •
 ذات الصالحیات. SO/ACومنظمات الدعم واللجان االستشاریة غیر األعضاء، والتي ترتبط بنموذج عضویة 

من خالل السماح بالعمل فقط في حالة دعم المجتمع من خالل آلیة المجتمع، فأنھا تحد من المشكالت المتعلقة  •
ذات الصالحیات، والذي من شأنھ أن یسمح  SO/ACبالحقوق القانونیة لألعضاء المرتبطة بنموذج عضویة 

 ورفع الدعاوى المشتقة. ICANNلألعضاء بحل 

آلیة المجتمع باعتباره نموذج العضو الوحید. (كما ھو الحال مع أي نموذج، من المتوقع أن یتوافر  توضح األقسام الفرعیة أدناه
مستوى من التفاصیل التي یجب اتخاذ قرار بشأنھ في صیاغة اللوائح الداخلیة المناسبة. كما ستخضع مسودة اللوائح الداخلیة 

 ).ICANNق العام، لمزید من المراجعة والموافقة من قبل مجتمع التي تنفذ النموذج، والتي تم تنقیحھا بعد عملیة التعلی

 آلیة المجتمع: نموذج عضویة منظمات الدعم/اللجان االستشاریة 6.1

 
مؤسسة كالیفورنیا الربحیة العامة  ICANNكما یوحي االسم، في إطار آلیة المجتمع باعتباره نموذج العضو الوحید، ستظل 

كة غیر الھادفة للربح في بعض الوالیات القضائیة)، ولكن سیتحول الھیكل اإلداري الداخلي من (والمعروفة أیضا باسم الشر
ھیكل ال یتضمن أي أعضاء إلى ھیكل یتضمن عضوا واحد. إن ھذا التغییر لن یتطلب أي إعادة إدماج أو یؤثر على وضع 

ICANN  ببساطة من خالل إدخال تعدیالت على الالئحة باعتبارھا منظمة غیر ربحیة أو معفاة من الضرائب، ویمكن تنفیذه
 .ICANNالداخلیة التي وافق علیھا مجلس إدارة 

وبمقتضى القانون، سیحظى العضو الوحید في آلیة المجتمع باعتباره نموذج العضو الوحید بالشخصیة االعتباریة التي أوجدتھا 
آلیة المجتمع باعتبارھا نموذج العضو الوحید على المشاركة باعتبارھا جمعیة فردیة. وسوف تعتمد  ICANNاللوائح الداخلیة لـ

المباشرة من منظمات الدعم واللجان االستشاریة في نموذج العضو الوحید ھذا من أجل ممارسة صالحیات المجتمع، ولكنھا في 
. ولن یشتمل نموذج الوقت ذاتھ لن تتطلب أي من أعضاء منظمات الدعم واللجان االستشاریة أن تكون الشخصیة االعتباریة

 العضو الوحید على مسؤولین أو مدیرین وال على أیة أصول. 



في نموذج العضو الوحید ھذا. أن المشاركة في العضو الوحید  ICANNستشارك منظمات الدعم واللجان االستشاریة التابعة ـل
مات للعضو الوحید الستخدام صالحیات سیسمح بمشاركة منظمات الدعم واللجان االستشاریة، كمجموعة، وذلك لتقدیم التعلی

أعضاءه من أجل ممارسة صالحیات المجتمع طبقا لتعلیمات منظمات الدعم واللجان االستشاریة (على سبیل المثال، للموافقة 
وم على تعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة). إن مشاركة منظمات الدعم واللجان االستشاریة لن ینظر إلیھا بوصفھا عضو، ولن یق

الممثلین بالتصویت، حیث ستنبع اتجاھات التصویت من منظمات الدعم واللجان االستشاریة أنفسھم. ولن تضطر أي من 
أو العضو الوحید بھدف ممارسة حقوقھم،  ICANNمنظمات الدعم أو اللجان االستشاریة أو أي فرد آخر إلى االنضمام إلى 

 صحاب المصلحة.ولن تنشأ أي التزامات قانونیة جدیدة ألي من أ
 ومن الضروري قبل مشاركة منظمات الدعم واللجان االستشاریة في اتخاذ قرارات بشأن كیفیة التصویت على ممارسة صالحیات

-CCWG أدناه مقترح مجموعة عمل 6.2المجتمع أن یقوموا بمناقشة ھذه المسألة فیما بینھم ومع بعضھم البعض. ویحدد البند 
 المساءلة نفسھا.-CCWGیذ نظام بسیط للقیام بذلك، على أساس خبرة العمل مع مجموعة عمل المساءلة حول كیفیة تنف

إن منظمات الدعم واللجان االستشاریة التي ترغب في المشاركة من خالل التصویت في نموذج العضو الوحید من شأنھ أن 
ثمة ضرورة إلى إجراء أیة تعدیالت على ھیكل  یشیر ببساطة إلى أنھم یرغبون في القیام بذلك بمجرد إنشائھ، وأنھ لن تكون

SO/AC  الراھن لتحقیق ھذا. ویمكن لمنظمات الدعم أو اللجان االستشاریة التي تختار عدم المشاركة من خالل التصویت في
اریة الجدیدة . كما یمكن لمنظمات الدعم أو اللجان االستش6.2البدایة أن تتخذ قرارا في وقت الحق على النحو المبین في البند 

التي تم إنشاؤھا في وقت الحق أن تختار المشاركة في العضو الوحید في أي وقت، ولكن ھذا یتطلب من المشاركین الحالین 
 لكي تعكس مشاركتھم. ICANNالموافقة على ھذا وأن یتم تعدیل اللوائح الداخلیة لـ

العضو الوحید ستقوم بذلك وفقا لمجموعة من القواعد  إن منظمات الدعم واللجان االستشاریة التي تشارك في التصویت في
والتي سیتم وضعھا خصیصا لھذا الغرض. ویمكن لمنظمات الدعم واللجان  ICANNالمذكورة في اللوائح الداخلیة لـ

لى االستشاریة أن تكلف العضو الوحید لكي یمارس سلطاتھ باعتباره مجموعة وسیقوم بذلك عن خالل استخدام آلیة التصویت ع
النحو المحدد في اللوائح الداخلیة (یرتبط استثناء التصرف كمجموعة بالتعیین وإقالة المدیرین على نحو فردي، كما ھو موضح 

في الفقرة التالیة). كما ستوضح القواعد عدد األصوات التي ستحظى بھا كل منظمة من منظمات الدعم وكل لجنة من اللجان 
حد األدنى من عدد األصوات المطلوبة إلصدار تعلیمات إلى العضو الوحید لكي یمارس االستشاریة في ھذه العملیة، وال

صالحیاتھ. ویمكن أن تحظى ممارسة كل صالحیة بحد أدنى مختلف لعدد األصوات المطلوبة إلصدار تعلیمات للعضو الوحید 
مقابل الموافقة على  %66الدعم بنسبة (على سبیل المثال یتطلب رفض إجراء تعدیل على الالئحة الداخلیة توافر أدنى من 

من الدعم). كما ستكون كل منظمة من منظمات الدعم وكل  %75تعدیل الالئحة الداخلیة األساسیة الذي یتطلب ما ال یقل عن 
لجنة من اللجان االستشاریة مسؤولة عن تحدید عملیات التصویت بموجب ھذه القواعد. وسیتولى رئیس كل منظمة من 

، ICANNإلى مجلس إدارة  ACو SOعم وكل لجنة من اللجان االستشاریة مسؤولیة نقل األصوات أو قرارات منظمات الد
 وھذا من شأنھ أن یجعل تمریر األصوات والقرارات التراكمیة عمل من أعمال العضو الوحید.

 أو إقالتھم بشكل تقني. ICANNسیتولى العضو الوحید تعیین مدیري 
صالحیات سوى العمل في اتجاه الكیانات المحددة في اللوائح الداخلیة ( منظمات الدعم، اللجان ولن یكون للعضو الوحید 

االستشاریة، ولجنة الترشیح) فیما یتعلق بتعیین المدیرین بصفة فردیة. ومن أجل الحفاظ على الترتیبات الحالیة لھذا التعیین، 
باستخدام صالحیاتھ في تعیین أحد المدیرین بناء  ICANNلداخلیة لـتلزم قواعد العضو الوحید التي تم صیاغتھا في اللوائح ا

على تعلیمات الجھات المحددة، منظمات الدعم، اللجان االستشاریة ولجنة الترشیح التي تتولى مسؤولیة تعیین ھذا المدیر وفقا 
 ، دون الحاجة إلى إجراء تصویت على نطاق المجتمع. ICANNللوائح الداخلیة الحالیة لـ

 At-Largeبالنسبة إلقالة أحد المدیرین، یمكن إقالة ھؤالء المدیرین الذي تم تعیینھم بواسطة أحد منظمات الدعم أو مجتمع و
عن طریق أي من منظمات الدعم أو ذلك المجتمع فقط. ویتولى العضو الوحید تنفیذ قراراتھم. ویمكن للمدیرین الذین تم تعینھم 

ظمات الدعم أو اللجان االستشاریة، تقدیم التماس إللغاء اإلقالة، وتتولى عملیة منظمات الدعم بواسطة لجنة الترشیح، أي من من
 .6.2واللجان االستشاریة المشاركة في آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید التصویت على اإلقالة على النحو المفصل في البند 

والمنظمة الداعمة لألسماء  ccNSOنظمة دعم أسماء رمز البلد وم ASOتشیر المؤشرات األولیة أن منظمة دعم العناوین 
ستكون بمثابة مجموعة أولیة للمشاركین في التصویت في العضو  ALACاالستشاریة  At-Largeولجنة  GNSOالعامة 

ركة في الوحید (مع منظمات الدعم واللجان االستشاریة المتبقیة والمستقبلیة التي ستكون قادرة على اتخاذ قرار المشا
أصوات على أي مقترح إلصدار تعلیمات  5التصویت). وسیكون لكل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة ھذه سالفة الذكر 

 صوتا في بدایة النظام).  20للعضو الوحید (أي ما مجموعھ 
ضیة معینة (بمعنى أن المشاركة تطرح كل أصواتھا بصورة مماثلة تجاه ق ACأو  SOال یوجد أي شرط أو توقع أكثر من أن 

المساءلة أن -CCWGأصوات إلى ضد). وبدال من ذلك، تتوقع مجموعة عمل  5أصوات إلى دعم أو جمیع  5توجھ جمیع 
 ACأو  SOطرح أصوات كل منظمات الدعم واللجان االستشاریة سوف تكون انعكاسا للتوازن في وجھات النظر داخل تلك 

عیة، حیث تم تخصیص أصوات لألقسام الفرعیة)؛ بمعنى، أن تكتل التصویت (طرح (أو حیثما أمكن ذلك في أقسامھا الفر
 جمیع األصوات لصالح أو ضد استخدام الصالحیات، حتى في حالة وجھات نظر مختلفة) یعد أمر غیر مفضل.



ملیة لجنة وبموجب ھذه الترتیبات، یمكن تطبیق قرارات وصالحیات آلیة المجتمع باعتبارھا العضو الوحید من خالل ع
المراجعة المستقلة الداخلیة مع سریان مفعول التحكیم الملزم، وإذا لزم األمر، یتم توفیر دعم إضافي من خالل اإلجراءات 

 القضائیة.

واألطراف األخرى من خالل ھیئة  ICANNوفي الحاالت التي تنص فیھا اللوائح الداخلیة على تسویة المنازعات بین 
الدخول في  ICANN، فإن آلیة المجتمع باعتبارھا العضو الوحید أیضا لدیھا القدرة على أن تطلب من IRPالمراجعة المستقلة 

IRP  وااللتزام بنتائجھ، وال ینبغي لھا القیام بذلك طواعیة. ھذه الصالحیة لمطالبةICANN  بااللتزام باللوائح الداخلیة من
دعمھا إذا لزم األمر، وذلك وفق آلیة المجتمع باعتبارھا العضو الوحید سیتم ذكرھا في اللوائح الداخلیة، و IRPخالل استخدام 

 من خالل اإلجراءات القضائیة. 

، فإن آلیة المجتمع تتمتع بجمیع الحقوق التي ینص علیھا القانون بشأن األعضاء. یتمثل ICANNباعتباره العضو الوحید في 
من ھذه الحقوق القانونیة بسھولة، بخالف الصالحیات المذكورة  المساءلة في ممارسة أي-CCWGالنھج العام لمجموعة عمل 

في الفقرة السابقة. وعلى ھذا النحو، تبرز التوصیة في أن نشر أي من تلك الحقوق القانونیة األخرى یشترط بشدة الوصول إلى 
وفي المقابل، یجب  2بیرة)؛إجماع كامل بشأن منظمات الدعم واللجان االستشاریة المشاركة (أي التصویت بأغلبیة مطلقة ك

من خالل اللجوء إلى إجراءات قضائیة إذا لزم األمر على أساس  IRPالدخول في  ICANNتطبیق الصالحیة بشأن إلزام 
 التصویت باألغلبیة البسیطة. 

 التأثیر في آلیة المجتمع 6.2

حدد الجدول التالي توزیع التصویت التي المساءلة في مقدار اتخاذ القرار لألجزاء المختلفة في المجتمع. ی-CCWGظرت ن
 المساءلة.-CCWGاقترحتھا مجموعة عمل 

 "أصوات" آلیة المجتمع تقسیم المجتمع

ASO 5 

ccNSO 5 

GNSO 5 

At-Large 5 

GAC3 5 

SSAC4 2 

RSSAC5 2 

مح للمشارك الوحید باالعتراض بشكل فعال على استخدام الصالحیات یعتبر إجماع األراء أمر غیر مرغوب فیھ ألنھ یس 2
القانونیة الرئیسیة. لمزید من التفاصیل عن حقوق العضو القانونیة اإللزامیة في آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید، یرجى 

 ني الخارجي.الخاص بالمیثاق والوثائق اإلضافیة التي قدمھا المستشار القانو Gاالطالع على الملحق 
 قد حددت بعد ما إذا كانت ستشارك في آلیة المجتمع من عدمھ. GACفي وقت النشر، لم تكن اللجنة االستشاریة الحكومیة  3
قد حددت بعد ما إذا كانت ستشارك في آلیة المجتمع  SSACفي وقت النشر، لم تكن اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  4

 من عدمھ.
قد حددت بعد ما إذا كانت ستشارك في آلیة المجتمع  RSSACلم تكن اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر  في وقت النشر، 5

 من عدمھ.

                                              



ظل حجم مقترح التصویت دون تغییر بخالف المقترح الذي تم تقدیمھ في تقریرنا عن أول تعلیق عام، والذي حظي بأكبر قدر 
المساءلة خالل االجتماعات األخیرة التي وضعت الصیغة النھائیة لھذا -CCWGمن الدعم من المشاركین في مجموعة عمل 

 تم اإلعراب عنھا كما یلي: التقریر. ثمة ثالث وجھات نظر تمثل األقلیة، 

یقول الرأي األول أنھ ینبغي التمییز في سلطة التصویت بین منظمات الدعم واللجان االستشاریة، حیث تملك  •
أصوات لمنظمات الدعم، وصوتین للجان  5منظمات الدعم تأثیر أكبر من حیث عدد األصوات (على سبیل المثال 

 االستشاریة). 

 جب تخصیص خمسة أصوات لكل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة.وثمة رأي آخر یقول أنھ ی •

، وصوتین GNSOو ccNSOو ASOفي حین یقول الرأي الثالث أنھ یجب تخصیص أربعة أصوات لكل من  •
المشاركة الكاملة في المناقشات التي تجرى في  RSSACو SSACو GAC. مما سیتیح لكل من ALACلـ

 )، ولكنھم لن یتمكنوا من التصویت في آلیة المجتمع.6.3بند (عرض في ال ICANNمنتدى مجتمع 

، SO/ACعدد معین من األصوات، إال أنھ یمكن تقسیم تلك األصوات حسبما تقرر  SO/ACعلى الرغم من امتالك كل من 
یسمح  من األصوات). وھذا 1.25من األصوات أو  0.75على وجھ التحدید، األصوات المجزئة (على سبیل المثال تخصیص 

. ویجب ACأو  SO. وسیتم یتم ھذا التوزیع من خالل قرار رسمي یصدر من ACأو  SOبتوزیع القدرة التصویتیة ضمن 
أو أي مجموعة فرعیة المناسبة تعیین األفراد الذین سینقلون رسمیا قراراتھا فیما یتعلق األصوات. إذا لم یتم  ACأو  SOعلى 

 الشخص الذي یمكنھ نقل أصواتھا. ACأو  SOئیس اتخاذ أي قرار آخر، یفترض أن یكون ر

ومن المتوقع، في الوقت الصیاغة، أن تكون منظمات الدعم واللجان االستشاریة األربع األولى المذكورة أعاله ھم المشاركون 
باعتباره نموذج العضو األوائل الذین یتمتعون بحقوق التصویت في آلیة المجتمع. تنص اللوائح الداخلیة التي تحدد آلیة المجتمع 

 الوحید على حقوق التصویت المبینة أعاله، حتى بالنسبة للجان االستشاریة التي ال تنوي المشاركة في ھذه المرحلة.

إذا قررت أحد ھذه اللجان االستشاریة اتخاذ قرار في المستقبل بالمشاركة، فإنھا تقرر رسمیا القیام بذلك بموجب العملیات 
بھذا القرار. وتنضم تلك اللجنة االستشاریة إلى آلیة المجتمع بعد ثالثة  ICANNإشعار علني إلى مجتمع المعتادة وإرسال 

أشھر ھذا اإلعالن ("فترة إشعار")، (بمعنى، في ذلك التاریخ یتم منحھا الحق في المشاركة على قدم المساواة مع منظمات 
ت). ولن تكون ھذه اللجنة االستشاریة الجدیدة قادرة على اإلدالء الدعم واللجان االستشاریة األخرى التي تملك حق التصوی
للحصول على وصف للمراحل المختلفة في ممارسة صالحیات  6.2بأصواتھا في أي قرار حیث أن فترة القرار (انظر البند 

 ي لم تصل بعد إلى ھذه المرحلة.المجتمع) قد بدأت في تاریخ "انضمامھا"، ولكنھا ستكون مؤھلة للقیام بذلك بالنسبة للقرارات الت

وإذا قررت أحد منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة في مرحلة ما في المستقبل أنھا لم تعد ترغب في المشاركة في آلیة 
المجتمع باعتباره العضو الوحید على أساس التصویت، یمكنھا اتخاذ قرار ترك اآللیة من خالل عملیاتھا المعتادة. ومن شأن 

 .ICANNلقرار أن یصبح نافذا على الفور بعد أن تقدیم اإلشعار علنا لمجتمع ھذا ا

عندما تنضم أو تترك أحد منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة آلیة المجتمع، فإنھ ال یمكن إلغاء ھذا القرار حتى مرور عام 
 واحد على األقل من نھایة مھلة اإلشعار ذات الصلة.

تساو بین منظمات الدعم واللجان االستشاریة القائمة. إذا تم تشكیل منظمة دعم أو لجنة استشاریة یملك ھذا المقترح تأثیر م
جدیدة في المستقبل، فإن إدراج تلك المنظمة أو اللجنة في آلیة المجتمع یتطلب إجراء تعدیالت على اللوائح الداخلیة األساسیة 

 حیث یتم تأسیس آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید.

إن الھدف من تخصیص ھذا العدد من "األصوات" المتعددة لكل مشارك في آلیة المجتمع بین منظمات الدعم واللجان 
االستشاریة الخمس یتمثل في السماح لمزید من التنوع في وجھات النظر، بما في ذلك القدرة على تمثیل جمیع مناطق 

ICANN .في كل مجموعة المشاركة 

المساءلة أن طرح أصوات كل منظمات الدعم واللجان االستشاریة سوف تكون انعكاسا -CCWGتتوقع مجموعة عمل 
(أو حیثما أمكن ذلك في أقسامھا الفرعیة، حیث تم تخصیص أصوات  ACأو  SOللتوازن في وجھات النظر داخل تلك 

الحیات، حتى في حالة لألقسام الفرعیة)؛ بمعنى، أن تكتل التصویت (طرح جمیع األصوات لصالح أو ضد استخدام الص
 وجھات نظر مختلفة) یعد أمر غیر مفضل.

 ، ال یتم اإلدالء بأي صوت حتى یتم تقدیم التماس ویتم االنتھاء من مراحل المناقشة.6.3كما لوحظ في البند 



 النصاب القانوني وفرز األصوات
حتملة لنظام التصویت، یجب أن تكون المساءلة أنھ ألغراض تتعلق بأبسط أنواع اإلدارة الم-CCWGتشیر مجموعة عمل 

 . عتبات مطلقةالعتبات المخصصة لكل صالحیات المجتمع 

+ من األصوات التي یمكن أن یدلي بھا المشاركون في آلیة %66، فإن %66وھذا یعني أنھ إذا كانت إحدى العتبات تبلغ 
نعم" الستیفاء تلك العتبة. ویتم التعامل مع عدم المجتمع باعتباره العضو الوحید في ذلك الوقت یجب أن تكون األصوات بـ "

 التصویت أو االمتناع عن التصویت أو عدم المشاركة بنفس الطریقة.

إن األسلوب البدیل الذي یعدل العتبات بناء على عدد األصوات بـ نعم/ال، وال یتضمن عدد من امتنعوا عن التصویت أو عدم 
 المساءلة في ھذا الوقت.-CCWGبمثابة أمرا ال تفضلھ مجموعة عمل  التصویت، ولكنھ یضیف تعقیدا كبیرا یعتبر

 ICANNمنتدى مجتمع  6.3

 المساءلة حریصة في تحدید أي القرارات التي اتخذھا العضو-CCWGند وضع نموذج العضو الوحید، كانت مجموعة عمل ع
). 6.2تملك أصوات داخلھا (كما ھو مبین في البند تعتبر بمثابة قرارات صادرة عن منظمات الدعم واللجان االستشاریة التي 

 وتتخذ منظمات الدعم واللجان االستشاریة تلك قراراتھا بشأن كیفیة توزیع أصواتھا داخلیا.

المساءلة تحدید -CCWGفإلى جانب الصالحیات الممنوحة للمجتمع من خالل نموذج العضو الوحید، تتولى مجموعة عمل 
قبل استخدام  -كلھ  ICANNدى حیث تتم مناقشة استخدام أي من الصالحیات عبر مجتمع االحتیاجات لكي تشكل منت

 الصالحیة قید النظر. 

إن مرحلة المناقشة ھذه سوف تساعد المجتمع على الوصول إلى استنتاجات مدروسة حول استخدام الصالحیات الجدیدة، كما 
ركة وكذلك ما كان معروفا في عملیات صنع القرار الفردیة في ستضمن أن یتم اتخاذ القرارات على أساس المعلومات المشت

 منظمات الدعم واللجان االستشاریة التي تدلي بأصواتھا في آلیة المجتمع. 

واألھم من ذلك، أنھا ستتیح أیضا الفرصة للجان االستشاریة التي ال تشارك حالیا في آلیة المجتمع لتقدیم وجھة نظرھا 
 ن الممارسة المقترحة ألحد صالحیات المجتمع.والمشورة والتوصیات بشأ

أن تجمع األشخاص من جمیع منظمات الدعم واللجان االستشاریة وممثلي مجلس إدارة  ICANNومن شأن منتدیات 
ICANN  .والعاملین بھا 

لدراسة كما ستعقد مناقشة وحوار في ھذا المنتدى قبل ممارسة أحد صالحیات المجتمع. وسیصبح لدى األشخاص الفرصة 
الموضوع قبل اتخاذ أي قرار. وبالتالي سیتم اإلعالن عن القرارات التي تم اتخاذھا بشكل أفضل، كما ستوضع وجھات نظر 

المجتمع في االعتبار بشكل أكبر، من مجرد السماح لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة باتخاذ القرارات من خالل آلیة 
 المجتمع دون إجراء ذلك الحوار.

 ICANNھذا النوع من المنتدیات ال یملك خاصیة االستدامة وال یتخذ أي قرارات، وسیكون مفتوحا للمشاركة من مجتمع إن 
 بالتأكید لمراقبة جمیع إجراءاتھ، وربما للمشاركة كذلك. –بكافة أشكالھ. ویجب أن یكون مفتوحا ألفراد الجمھور 

لمساءلة المتبادل أو العام، الذي تم اقتراحھ لعقد اجتماع سنوي بالتزامن مع كما یمكن أن یمثل ھذا منتدى أساسا إلقامة منتدى ا
السنوي العام في االجتماع الثالث من العام. ومن شأن ھذا الحدث أن یساعد المكونات المختلفة لنظام  ICANNاجتماع 

ICANN .لكي تتحمل المسؤولیة تجاه بعضھا البعض بشكل من الشفافیة والعالنیة 

 .1في مرحلة تنفیذ مسار العمل  ICANNالمسائلة متابعة إقامة منتدى مجتمع -CCWGولى مجموعة عمل كما ستت
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