
 . اللوائح األساسیة4

 ما المقصود "بالئحة داخلیة أساسیة" 4.1

. %66بشكٍل عام بقرار من مجلس اإلدارة من خالل تصویت األغلبیة بنسبة  ICANNمكن تعدیل اللوائح الداخلیة لمؤسسة ی
تعد جزًء ال یتجزأ من نطاق وطبیعة المنظمة، وأنھ تجب مباشرة  ICANNالمساءلة أن بعض جوانب لوائح -CCWGوتعتقد 

 .ICANNسلطة تغییر ھذه الشروط بشكل أوسع من خالل مجلس إدارة 

إجراء بعض األحكام على الالئحة الداخلیة لیتم تعدیلھا بشكل أكبر من غیرھا، بطریقتین:  CCWGلذا، تقترح مجموعة عمل 
(ویجري تنظیم ذلك من  ICANNومجتمع  ICANNراء تعدیالت بین مجلس إدارة عن طریق تقاسم سلطة التصریح بإج

)، والتي تتطلب عتبات 6خالل منظمات الدعم واللجان االستشاریة في آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید كما نوقش في البند 
ة (تم مناقشة جمیع اللوائح الداخلیة األخرى أعلى للسماح بإجراء التعدیالت على خالف الحال بالنسبة للوائح الداخلیة القیاسی

 ).7.2، في البند ICANNلـ

وسوف تأخذ قائمة محددة من اللوائح الداخلیة حالة  وسیتم تحدید ھذه اللوائح الداخلیة على أنھا "اللوائح الداخلیة األساسیة".
وائح الداخلیة أساسیة، وكیف یتم تعدیل قائمة اللوائح وتشرح األقسام الفرعیة التالیة كیف تصبح الل اللوائح الداخلیة األساسیة.

 المساءلة ستصبح أساسیة. -CCWGالداخلیة األساسیة، وأي اللوائح الداخلیة التي اقترحتھا مجموعة عمل 

لمجتمع اإلنترنت العالمي عن طریق اتخاذ  ICANNسوف تسھم اللوائح الداخلیة األساسیة بشكل غیر مباشر في مساءلة 
عبر المشاركة على نطاق أوسع وأكثر صعوبة مما ھو علیھ الحال من خالل  ICANNلتغییر الجوانب األساسیة لـقرارات 
 . ICANNعملیات 

، حیث قدمت العالقة التعاقدیة التاریخیة مع حكومة الوالیات المتحدة بعض IANAوھذا أمر مھم في سیاق نقل إشراف 
األساسیة دون اتفاق واسع النطاق. ودون ھذه العالقة، یجب أن تساعد  ICANNالضمانات أنھ من غیر المرجح تغییر طبیعة 

األساسیة في الحفاظ على ثقة المجتمع في  ICANNالحمایة اإلجرائیة وحقوق اتخاذ القرار واسعة المشاركة بشأن مكونات 
ICANN .وبناءھا 

 وضع اللوائح الداخلیة األساسیة 4.2

لوائح داخلیة أساسیة بمجرد تحدید أنھا كذلك في اللوائح الداخلیة، ومن خالل  ICANNة لـتصبح أجزاء من اللوائح الداخلیس
 تحدید عملیة مختلفة لتعدیلھا بخالف العملیات المستخدمة في تعدیالت اللوائح الداخلیة القیاسیة.

 ولتطبیق ذلك، ستتم إضافة حكم جدید إلى اللوائح التي توضح ما یلي:

 لداخلیة تمثل لوائح داخلیة أساسیة (أي قائمة المواد / البنود / البنود الفرعیة التي تعتبر أساسیة).أي بنود من اللوائح ا .1

 كیف یمكن تحدید اللوائح الداخلیة األساسیة الجدیدة وكیف یمكن تعدیل أو استبعاد اللوائح الداخلیة األساسیة القائمة. .2

 وائح الداخلیة األساسیة القائمةإضافة لوائح داخلیة أساسیة جدیدة أو تغییر الل 4.3

من التغییر استجابة لبیئة اإلنترنت المتغیرة، بمجرد  ICANNن یتحقق الغرض من إصالحات المساءلة ھذه إذا لم تتمكن ل
لذلك من الضروري التمتع بالقدرة على تحدید اللوائح الداخلیة األساسیة  الوصول إلى عتبة عالیة من االتفاق في المجتمع.

 یدة مع الوقت، أو تعدیل أو استبعاد اللوائح الداخلیة القائمة. الجد

ولوضع الئحة داخلیة أساسیة جدیدة أو تعدیل أو استبعاد الئحة قائمة، سیتم اتباع الخطوات التالیة عندما یقترح مجلس اإلدارة 
 (أو العاملین من خالل مجلس اإلدارة) عملیة إضافة أو تعدیل:

لالئحة الداخلیة األساسیة الجدیدة أو تعدیل / استبعاد الئحة داخلیة قائمة من خالل سیقترح مجلس اإلدارة ا .1
 العملیة المعتادة، ولكن سیلزم تعریفھا باعتبارھا مقترح الئحة داخلیة أساسیة طوال العملیة.



من أصوات المدیرین الذین یشغلون المنصب للموافقة على  %75سیحتاج مجلس اإلدارة الحصول على  .2
 ).%60افة أو التعدیل (أكبر من العتبة المعتادة وھي اإلض

إلى جانب مجلس اإلدارة، سیتطلب األمر أیضا موافقة المجتمع من خالل آلیة المجتمع على التعدیل. وستوضع  .3
من مجموع  %75عتبة الموافقة على أیة تعدیالت على الالئحة الداخلیة األساسیة في نفس المستوى العالي (

 أدناه. 4.5یة المجتمع لصالح التعدیل). یوجد المزید من التفاصیل في البند األصوات في آل

إذا تم االتفاق على التعدیل، فإن الالئحة الداخلیة األساسیة الجدیدة ستظھر في اللوائح الداخلیة، وستتم إضافة  .4
وائح الداخلیة الذي اإلشارة إلى النص باعتباره الئحة داخلیة أساسیة (إذا تطلب األمر) إلى الجزء من الل

یسردھا. وفي حالة إجراء مراجعة على نص اللوائح الداخلیة القائمة، سیتم تعدیل النص. أما في حالة االستبعاد، 
 فسیتم استبعاد النص واإلشارة إلى أن ذلك الجزء تم استبعاده.

إلجراء تعدیالت عل اللوائح  المساءلة لم تقترح أن یخول المجتمع صالحیة االقتراح المباشر-CCWGإن مجموعة عمل 
الداخلیة. في حین أن ھذا یعتبر من الصالحیات القانونیة آللیة المجتمع باعتباره نموذج العضو الوحید، فإن استخدامھ یخضع 

 .6تم توضیحھ في البند  -لعتبات عالیة جدا 

 أي من اللوائح الداخلیة القائمة ستصبح لوائح داخلیة أساسیة؟ 4.4

 .ICANNن األسلوب العام األمور الحرجة فقط المحددة في اللوائح األساسیة لتجنب الصرامة غیر الالزمة في ھیاكل جب أن یتضمی
وقد یضر ذلك، ولن یساعد، المساءلة في إجراء كافة التعدیالت على اللوائح الداخلیة التي تواجھ نفس العتبات كما ھو مقترح 

  بالنسبة للوائح الداخلیة األساسیة.

 ICANNالمساءلة، تمثل "األمور الحرجة" تلك األمور التي تحدد مھمة -CCWGكذلك، من وجھة نظر مجموعة عمل 
  وأدوات المساءلة الرئیسیة التي یطلبھا المجتمع. IANAوالقیم الجوھریة ومتطلبات نقل اإلشراف على وظائف 

 
 األول: وبالتالي، سیشكل ما یلي اللوائح الداخلیة األساسیة في المقام

 المھام / االلتزامات / القیم الجوھریة؛ .1

 إطار العمل المخصص لعملیة المراجعة المستقلة؛ .2

 الطریقة التي یمكن بھا تعدیل اللوائح األساسیة؛ .3

 من ھذا التقریر؛ 7الصالحیات المنصوص علیھا في البند  .4
 آلیة المجتمع باعتباره نموذج العضو الوحید؛ .5

 اإلشراف؛ -CWGفصل التي یتطلبھا مقترح وعملیة ال IANAمراجعة وظیفة  .6

 اإلشراف.-CWGبعد االنتقال مطلوبة أیضا في مقترح  IANAھیاكل اللجنة الدائمة للعمالء وإدارة  .7

المساءلة تفسیرا وسؤاال حول ما إذا كانت اللوائح الداخلیة القائمة -CCWGاشتملت مسودة أول مقترح لمجموعة عمل 
 لرئیسیة یجب أن یكون من الالئحة الداخلیة األساسیة.بشأن موقع المقرات ا ICANNلـ

التزامھا بـ: (ب) البقاء  ICANN(ب)، حیث "تؤكد 8ولكي نلخص التفسیر على ذلك، قمنا بتوضیح تأكید االلتزامات بالفقرة 
 مي..."كمؤسسة غیر ربحیة مقرھا الوالیات المتحدة األمریكیة ولھا مكاتب حول العالم لتلبیة متطلبات مجتمع عال

بالفعل على أنھا مؤسسة نفع عام غیر ربحیة یتم تنظیمھا بموجب قانون والیة  ICANNوتنص بنود التأسیس الحالیة لـ
 كالیفورنیا:

. ھذه الھیئة ھي ھیئة غیر ربحیة ذات منفعة عامة ولم یتم تنظیمھا لتوفیر مكاسب خاصة ألي فرد. إنھا مدرجة 3"
 ذات الفائدة العامة لألغراض العامة والخیریة. " بموجب قانون الشركات غیر الربحیة

 سیتطلب موافقة كل من مجلس اإلدارة واألعضاء: ICANNإن أي تعدیل على بنود تأسیس 

. یمكن تعدیل ھذه المواد عن طریق التصویت بأغلبیة حاسمة لحوالي ثلثي مدراء الھیئة. وعندما تصبح لدى 9"
 ) األعضاء ممن لھم حق التصویت على التعدیل المقترح."2/3أغلبیة ثلثي (الھیئة أعضاء، یجب اعتماد أي تعدیل ب



 ICANNوبموجب مقترح آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید ، سیجب على األعضاء الموافقة على أي تغییر في وضع 
 الحالي باعتبارھا مؤسسة نفع عام غیر ربحیة یتم تنظیمھا بموجب قانون والیة كالیفورنیا.

 :1، البند 18الداخلیة الحالیة، في المادة  ICANN"ب" موجود بالفعل في لوائح 8الوارد في  المقرأن التزام كما 

في مقاطعة لوس أنجلوس بوالیة كالیفورنیا في الوالیات المتحدة.  ICANNیقع المقر الرئیسي لمعامالت  "المكاتب.
الوالیات المتحدة أو خارجھا قد تقوم بافتتاحھا من  أن یكون لدیھا مقر أو مقرات إضافیة داخل ICANNویحق لـ

 وقت آلخر."

بینما یمكن لمجلس اإلدارة تقدیم مقترح بشأن إجراء تعدیل على اللوائح الداخلیة، یمكن آللیة المجتمع باعتباره العضو الوحید 
 .%75منع إجراء التعدیل المقترح بعتبة تصویت 

دة التقریر المبدئي من المعلقین تحدید ما إذا كانت المادة الثامنة عشرة من المساءلة في مسو-CCWGطلبت مجموعة عمل 
یجب أن تبقي على وضعھا الحالي باعتبارھا من الالئحة الداخلیة العادیة، أو یمكن اعتبارھا على  1اللوائح الداخلیة البند 

من أصوات  %75ى اللوائح الداخلیة یتطلب موافقة "الالئحة الداخلیة األساسیة". وفي الحالة األخیرة، فإن إجراء أي تعدیل عل
 آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید.

لم تتقدم بمقترح یحدد المادة الثامنة عشرة باعتبارھا من الالئحة  CCWGوتشیر االعتبارات الثالثة بأن مجموعة عمل 
 الداخلیة األساسیة:

التساوي بشأن مسألة تحدید ما إذا كانت المادة الثامنة عشرة من أوال: تم تقسیم التعلیق العام على المسودة األولى ب
حیث دعم ھذا التحدید العدید من المعلقین من مجموعة أصحاب المصلحة التجاریة  الالئحة الداخلیة األساسیة أم ال.

 وكانت الحكومات بین الذین عبروا عن معارضتھم القویة لذلك األمر. .GNSOلـ

األصوات على إجراء أي تعدیل على بنود  2/3ق آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید بنسبة ثانیا: یجب أن تواف
تعتبر بمثابة مؤسسة نفع عام غیر ربحیة بموجب قانون  ICANN، والتي تنص اآلن على أن ICANNتأسیس 

 والیة كالیفورنیا.

ح على المادة الثامنة عشرة من اللوائح الداخلیة ثالثا: یمكن آللیة المجتمع باعتباره العضو الوحید منع أي تعدیل مقتر
یكون في مقاطعة لوس أنجلوس في  ICANN، التي تنص على أن "المكتب الرئیسي إلدارة أعمال ICANNلـ

 والیة كالیفورنیا."

 الصالحیة: اعتماد التعدیالت على "اللوائح الداخلیة األساسیة" 4.5

تمثل المقصد من اللوائح الداخلیة األساسیة في التأكد من عدم إمكانیة تغییر أمور مثل الجوانب الھامة من الصالحیات ی
للمجتمع والقیم الجوھریة إال بإجماع أراء مجلس اإلدارة بأن ھذا التعدیل  ICANNوالعملیات المطلوبة للحفاظ على مساءلة 

 ضروري ومناسب.

صالحیة الموافقة على التعدیالت باللوائح الداخلیة األساسیة جزءا من العملیة المنصوص علیھا في  وعلى ھذا النحو، تشكل
الموافقة على أیة تعدیالت باللوائح الداخلیة األساسیة. فمن خالل آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید، سیكون لزاما على 

على أي تعدیل قبل تأكیده، باعتباره جزء من عملیة اتخاذ القرار منظمات الدعم واللجان االستشاریة منح موافقة إیجابیة 
المشترك بین مجلس اإلدارة والمجتمع. ومن خالل خلق عملیة القرار المشترك الخاصة ھذه، تتم مشاركة سلطة تعدیل الجوانب 

 على نطاق أوسع مما سیكون علیھ. ICANNاألساسیة إلطار عمل إدارة 

 المساءلة-CCWGیل في كثیر من األحیان على أحكام الالئحة الداخلیة الموصى بھا أعاله مجموعة عمل ومن غیر المرجح إجراء تعد
إلدراجھا باعتبارھا من اللوائح الداخلیة األساسیة. وحینما یتم إجراء تغییرات، فإنھ من غیر المحتمل أن تنشأ عبر مھلة قصیرة 

المسائلة -CCWGیة على المدى القصیر. وبالتالي ال تعتقد مجموعة عمل أو أن تكون ھناك حاجة للتعامل مع الحاالت التشغیل
 الحالیة.  ICANNأن ھذه السلطة المجتمعیة، حسبما تم اقتراحھ، تشكل تحدیات على السالمة التشغیلیة أو كفاءة 

اء تعدیل على البنود تتطلب ھذه التعدیالت درجة عالیة من موافقة المجتمع، حیث أن الغرض من ھذه السلطة ھو أن یتم إجر
في ھذه اللوائح الداخلیة فقط بدعم واسع للغایة من المجتمع. یجب على مجلس اإلدارة والمجتمع الموافقة على أي تعدیل بأغلبیة 

 من األصوات المتاحة حسب مقتضى الحال. 75%

من  7ساءلة، انظر البند الم-CCWGلمزید من المعلومات حول صالحیات المجتمع األخرى التي أوصت بھا مجموعة عمل 
 ھذا المقترح.
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