
 المبادئ -3

 اهتعجارم دعب ةيرهوجلا ميقلاو تامازتلالاو ماهملا  3.1

 على التعلیقات العامة CCWGرّد مساءلة 
(أ) بیان مھام، (ب) بیان بالقیم الجوھریة، (ج) حكم یحظر السیاسات  ICANNتتضمن اللوائح الداخلیة الحالیة في 

والممارسات غیر المنصفة أو الصادرة عن أي طرف بصورة مستقلة بمعاملة متباینة.  وھذه ھي األقسام الثالثة التي تشكل 
ھا بما یتفق مع بالتصرف فقط ضمن نطاق مھمتھا المحدودة وإدارة أنشطت ICANN:  فھي تلزم ICANNقلب مساءلة 

مقابلھ ویمكن تحمیلھا  ICANNالمبادئ األساسیة.  وھكذا، فإّن ھذه األقسام الثالثة توفر أیًضا معیاًرا یمكن قیاس سلوك 
 المسؤولیة من خالل آلیات المساءلة القائمة المعّززة.

للوائح الداخلیة ودمج العناصر أوصت مسودة المقترح األولي بإدخال عدة تغییرات ترمي إلى توضیح وتعزیز أحكام ھذه ا
الرئیسیة لتأكید االلتزامات.  وعلى وجھ الخصوص، صیغة مسودة التقریر األولي المقترحة لتوضیح وتقیید بیان مھمة 

ICANN ولتوضیح أّن مھمة ،ICANN  ال تتضمن تنظیم الخدمات التي تستخدم نظام أسماء النطاقات أو المحتوى الذي تنقلھ
تقدمھ. وقد اقترحت مسودة التقریر األولي كذلك تقسیم القیم الجوھریة الحالیة إلى "االلتزامات" و"القیم تلك الخدمات أو 

 الجوھریة" وصیاغة اختبار لتحقیق التوازن بین االلتزامات والقیم األساسیة بالقدر الالزم.

اخلیة. ولم تعكس ھذه التصریحات المخاوف الد ICANNبصفة عامة، كان المعلّقون مؤیدین بشّدة للمراجعات المقترحة للوائح 
المتعلقة بالعدید من جوانب مسودة التقریر األولي. وعلى الرغم من أّننا قد قدمنا ملخًصا لكافة التعلیقات المتعلقة بھذا الجزء من 

المخاوف، ونشرح  على تلك األسئلة، فإّننا نحدد أدناه بعض كبرى CCWGمسودة التقریر األولي، الُمذّیل لیعكس رد مساءلة 
 لھا.     CCWGكیفیة تناول مساءلة 

 بحقوق اإلنسان ICANNتفصیل التزام 
 ICANNمناقشًة ُمستفیضًة فرصة إقحامھا في التزام متعلق بحقوق اإلنسان، ضمن مھمة  CCWGلقد ناقشت مساءلة 
 IANAّما إذا كان إنھاء عقد وظائف الداخلیة. وقد أوعزت المجموعة بإجراء تحلیل قانوني ع ICANNالُمعلنة، في لوائح 

وعلى الرغم من   1، ضمن مھمتھا المحددة، فیما یتعلق بحقوق اإلنسان.ICANNسوف یُحدث تغییرات أم ال في التزامات 
، فقد أقّرت المجموعة IANAعدم إصدار حكم في أي قضیة مھمة من أجل ربطھا بطریقة مباشرة بإنھاء عقد وظائف 

 .  ICANNتجاه احترام حقوق اإلنسان األساسیة في إطار مھمة  ICANNول طبیعة مساءلة المناقشات الدوریة ح

في ھذه المناقشات، أثار بعض المشاركین األسباب التالیة المتعلقة بالمساءلة من أجل إقحام التزام بحقوق اإلنسان األساسیة في 
 الالئحة الداخلیة: 

 ما في ذلك حریة التعبیر وحریة تدفق المعلومات.للحفاظ على انفتاح اإلنترنت، ب NTIAمعاییر  •

 إلى تنظیم المحتوى. ICANNالحاجة إلى تجنب توسیع مھمة  •

 على حقوق اإلنسان في إطار مھمتھا المحددة. ICANNأھمیة تقییم تأثیر سیاسات  •

 لقد كمنت األمثلة على صیغة االلتزام المحتملة:

باحترام حقوق اإلنسان األساسیة لممارسة حریة  ICANNفي إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا، فسوف تلتزم  .1
 التعبیر وحریة تدفق المعلومات. 

 باحترام حقوق اإلنسان األساسیة المعترف بھا دولًیا. ICANNفي إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا، فسوف تلتزم  .2

المذكرة التي أعّدھا المستشار القانوني متوفرة على الرابط التالي:    1
July/004604.html-community/2015-cross-http://mm.icann.org/pipermail/accountability. 

                                              

http://mm.icann.org/pipermail/accountability-cross-community/2015-July/004604.html


الداخلیة ضمن مھمتھا  ICANNلقد حققت المجموعة توافًقا في اآلراء بشأن إقحام التزام متعلق بحقوق اإلنسان في لوائح 
بصیاغة  CCWGالمحددة. ومع ذلك لم تحقق أي صیغة خاصة مقترحة حالًیا توافًقا في اآلراء. وبتكرار التزام مساءلة 

 الب بتعلیقات على ھذا النھج والشروط األساسیة.  اقتراحات ملموسة كجزء من تفویضھا، فإّنھا تط

 قیادة القطاع الخاص وتقدیم المشورة خالًفا للوائح الداخلیة
، "في ICANNالقائمة التي تنص على أّن  11اعترض عدد من معلّقي الحكومة بشّدة على التغییر المقترح في القیمة األساسیة 

ع الخاص،" علیھا أن تُدرك أّن "الحكومات والسلطات العامة ھي المسؤولة عن الوقت الذي ما زالت فیھ متأّصلًة في القطا
السیاسة العامة" وینبغي أن تأخذ بعین االعتبار توصیات الحكومات أو السلطات العامة. وبعد حدیث مطّول، تقترح مساءلة 

CCWG :معالجة ھذه المخاوف بطریقتین، وھما 

الداخلیة، فإنّنا نقترح أن نوّضح صراحًة أّن  ICANNالخاص" في لوائح  أوالً، إلزالة اللبس حول معنى "القطاع •
القطاع الخاص یشمل أصحاب المصالح التجاریة والمجتمع المدني والمجتمع التقني واألوساط األكادیمیة. مالحظة: 

مل لك بأنّھ یشتثمة وجھة نظر أقلیة فیما یتعلق بمعنى "القطاع الخاص"، تُشیر إلى وصف ھذا المصطلح بدالً من ذ
على مقدمي األعمال ومستخدمي األعمال والمستخدمین النھائیین المستقلین والمجتمع المدني واألوساط األكادیمیة 

 والمجتمع التقني. 

 GACللتشاور مع  ICANNثانًیا، نقترح استبعاد الصیغة التي قرأھا بعض المعلقین على أّن مفادھا إسقاط التزام  •
بشأن مشورة توافق اآلراء.  وبدالً من ذلك، فإنّنا نقترح تعدیل المادة الحادیة عشرة من الالئحة الداخلیة، كي تنّص 

على أّنھ ینبغي أن توفر كل لجنة استشاریة أساًسا منطقًیا لمشورتھا، مع اإلشارة إلى القانون الوطني أو الدولي 
 GACبالعمل مع  ICANNالتي تطالب  ATRT2حة أیًضا توصیة المطّبق عند االقتضاء. تنّفذ الصیغة المقتر

 في وقت تقدیم المشورة. GACونشرھا للحیثیات وراء مشورة  GACلتسھیل تطویر 

الداخلیة، بما في ذلك  ICANNثالًثا، نقترح توضیح أّن عملیة المراجعة المستقلة تنطبق على كافة انتھاكات لوائح  •
باألعمال أو تقاعسھا عن األعمال بناًء على مساھمات اللجان االستشاریة أو  ICANNاالنتھاكات الناجمة عن قیام 

 المنظمات الداعمة.
 

 اختبار التوازن والتسویة
لقد كان عدد من المعلّقین منزعجین إزاء اختبار التوازن المقترح، على أساس أّنھ قد یمیل إلى تأیید التقاعس عن العمل. وقد 

ت وعّدلنا صیغة اقتراح اختبار التوازن وفًقا لذلك. وعلى وجھ التخصیص، فقد استبعدنا التزامات وافقنا على ھذه المساھما
مع المجتمع ویتمّثل الغرض منھا في تطبیقھا على  ICANNاختبار التوازن، على أساس أّنھا تعكس المیثاق األساسي لمنظمة 

 ازن المقترح للقیم الجوھریة المنافسة. .  وأبقینا على اختبار التوICANNنحٍو متسق وشامل على أنشطة 

 حریة التعاقد
قادرًة على  ICANNعلى وجھ التحدید، فلن تكون  ICANNأعرب العدید من المعلّقین عن مخاوفھم من أنّھ بتعدید صالحیات 

المخاوف  ھذه CCWGالتفاوض وإبرام عقودھا بحریة مع، على سبیل المثال، السجالت وأمناء السجالت. وقد أخذت مساءلة 
بعین االعتبار، ولكّنھا خلصت إلى أّن حظر تنظیم الخدمات التي تستخدم معّرفات اإلنترنت الفریدة أو المحتوى الذي تنقلھ أو 

 المتعاقدة. ICANNتقدمھ ال یكون بمثابة قید على جھة 

 التقریر المنقح بشأن المھمة والقیم الجوھریة
(أ) بیان مھام، (ب) بیان بالقیم الجوھریة، (ج) حكم یحظر السیاسات  ICANNتتضمن اللوائح الداخلیة الحالیة في 

والممارسات غیر المنصفة أو الصادرة عن أي طرف بصورة مستقلة بمعاملة متباینة. وھذه ھي األقسام الثالثة التي تشكل قلب 
ھا بما یتفق مع بعض بالتصرف فقط ضمن نطاق مھمتھا المحدودة وإدارة أنشطت ICANN:  فھي تلزم ICANNمساءلة 

مقابلھ وتحمیلھا المسئولیة من  ICANNالمبادئ األساسیة. وھكذا، فإن ھذه األقسام الثالثة توفر أیًضا معیاًرا یمكن قیاس سلوك 
 خالل اآللیات القائمة المحسنة مثل إعادة النظر والمراجعة المستقلة.



. استناًدا إلى تعقیبات المجتمع ومناقشاتنا منذ شھر ینایر، 2003ة في وقد تم اعتماد النص ذي الصلة في اللوائح الداخلیة الحالی
مسئولة نحو  ICANNالمساءلة إلى أن ھذه األحكام یجب تعزیزھا وتحسینھا لتقدم ضمانات أكبر بأن -CCWGتوصلت 

 ا یلي:المساءلة على وجھ الخصوص لم-CCWGأصحاب المصلحة لدیھا وكذلك مجتمع اإلنترنت العالمي. وقد توصلت 

 ؛ICANNیحتاج لتوضیح فیما یتعلق بنطاق صالحیات سیاسات  ICANNأن بیان مھام  •

قیمھا الجوھریة یعتبر ضعیًفا ویتیح  ICANNأن النص الوارد في اللوائح الداخلیة الذي یوضح كیف یجب أن تطبق  •
 ممارسة حریة تصرف مبالغ فیھا؛ ICANNلصانعي القرار في 

 الحالیة ال تعكس العناصر األساسیة لتأكید االلتزامات؛أن اللوائح الداخلیة  •

 الداخلیة. ICANNأن مجلس اإلدارة یجب أن یكون لدیھ فقط التزام محدود نحو تغییر أحكام المساءلة الرئیسیة ھذه في لوائح  •

 موجز التغییرات الموصى بھا
ذه المرحلة، وبمجرد وجود إجماع حول التوجیھ والذي یعتبر النص المقترح لتعدیالت اللوائح الداخلیة تصوریًا بطبیعتھ في ھ

یتم تطویره من خالل عملیة التعلیق ھذه، سیحتاج الفریق القانوني لبعض الوقت حتى یقوم بصیاغة النص المقترح المناسب 
 للتعدیالت على عقد التأسیس واللوائح.

الداخلیة لتناول  ICANNصى بھا على لوائح المساءلة للحصول على تعقیبات حول عدد من التغییرات المو-CCWGتسعى 
أوجھ الصور المبینة أعاله.  لقد حاولنا عن عمد تقلیل التغییرات في النص، وفي المخططات التي جاءت بعده، وقد قمنا بإدراج 

 ھمةالنص الحالي وتقدیم خط أحمر یوضح التغییرات المقترحة. وقد ناقشت المجموعة كیفیة موازنة احتیاجات الحد من م
ICANN  .والقدرة الالزمة للمؤسسة من أجل ضبط البیئة المتغیرة. فیما یلي، نقدم موجًزا للتغییرات المقترحة 

، (اللوائح ICANNالمساءلة بالتغییرات التالیة على "بیان مھمة" -CCWGتوصي   .ICANNبیان مھمة  .1
 ):1، القسم 1الداخلیة، المادة 

نسیق وضع وتنفیذ السیاسات الموضوعة لضمان التشغیل مقصورة على ت ICANNتوضیح أّن مھمة  )أ
والتي تعتبر ضروریًة بصورة معقولة لتسھیل انفتاح وقابلیة تشغیل وسالسة  DNSاآلمن والمستقر لنظام 

 . DNSواستقرار 

أو تنظیم المحتوى الذي  DNSال تتضمن تنظیم الخدمات التي تستخدم  ICANNتوضیح أن مھمة  )ب
 تتضمنھ ھذه الخدمات أو تقدمھ. 

معدودة، بمعنى أن أي شيء ال تنص علیھ اللوائح الداخلیة یقع خارج نطاق  ICANNتوضیح أن سلطات  )ت
ال یمكن أن تتطور، ولكنھ یضمن أن أي تغییر  ICANN. ال یعني ھذا أن سلطات ICANNسلطة 

 مع.سیكون متعمًدا ومدعوًما من قبل المجت

، (اللوائح ICANNالمساءلة بالتغییرات التالیة على "القیم الجوھریة" في -CCWGتوصي   القیم الجوھریة. .2
 ):3القسم  2والمادة  2، القسم 3الداخلیة، المادة 

 تقسیم أحكام القیم الجوھریة الحالیة إلى التزامات و"قیم جوھریة." )أ

تحقیق فائدة لمجتمع اإلنترنت في اللوائح للعمل على  ICANNاالندماج في التزام  .1
ككل، وتنفیذ أنشطتھ بما یتفق مع القانون الساري والقانون الدولي والمعاھدات الساریة عبر 

 .ICANNعملیات متاحة وشفافة تتیح المنافسة. ھذه االلتزامات مدرجة اآلن في عقد تأسیس 

للغایة لتشغیل تحدید بعض القیم الجوھریة "كالتزامات". وتكون ھذه القیم أساسیّة  .2
ICANN  حیث یتمثّل القصد منھا في تطبیقھا على نحٍو متسق وشامل. وتتضمن ھذه

 بما یلي: ICANNااللتزامات التزامات 

الحفاظ على وتحسین االستقرار والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل الشاملة  )1
 واإلنترنت؛ DNSوالسالسة واالنفتاح لكل من 

التي تتطلب أو تستفید  ICANNوجودین ضمن مھمة تحدید أنشطتھا بھؤالء الم )2
 بصورة كبیرة من التنسیق العالمي؛

 توظیف إجراءات أصحاب مصلحة متعددین متاحة وشفافة وشاملة؛ )3

تطبیق السیاسات بصورة متسقة وحیادیة وموضوعیة ونزیھة، بدون إخراج أي  )4
 طرف بسبب التمییز العنصري.



 بصورة صغیرة لما یلي:تعدیل القیم الجوھریة المتبقیة  .3

عكس األحكام المختلفة في تأكید االلتزامات، مثل الفعالیة والكفاءة التشغیلیة  )1
 والمسئولیة المالیة؛

 أضف إلى ذلك التزام بتجنب االستیالء.  )2

 اختبار التوازن أو التسویة .3

ة. على وجھ تعدیل نص "التوازن" في اللوائح الداخلیة لتوضیح طریقة حدوث ھذا التوازن أو التسوی )أ
 الخصوص:

كما أن ھذه االلتزامات والقیم الجوھریة یُقَصد منھا التطبیق في أوسع نطاق ممكن من الظروف. وتعكس 
مع مجتمع اإلنترنت العالمي، ویتمّثل الغرض منھا في  ICANNااللتزامات المیثاق األساسي لھیئة 

معینة التي تنطبق بھا القیم .  والطریقة الICANNتطبیقھا على نحو متسق وشامل على أنشطة 
الجوھریة، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جدید، یجوز أن تعتمد على العدید من العوامل التي ال 

یمكن توقعھا أو احتسابھا بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحیث یكون الوالء األمثل لجمیع القیم الجوھریة 
یھ تسویة إحدى القیم الجوھریة مع أخرى، ربما تكون بشكل متزامن أمر غیر ممكن. في أي موقف تجب ف

تلك القیمة قیمة جوھریة منافسة، فیجب أن یحقق التوازن ھدف مصلحة عامة مھم في إطار مھمة 
ICANN   .المحددة من خالل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین من أدنى إلى أعلى 

 
   ئح الداخلیة.األحكام األساسیة ("الدائمة" أو "المستمرة") في اللوا .4

المساءلة بأن یتم اعتماد بیان المھام وااللتزامات والقیم الجوھریة بعد مراجعتھا -CCWGتوصي  )أ
.  سیخضع أي تعدیل على األحكام ICANNكعناصر "دائمة" أو "مستمرة" في اللوائح الداخلیة في 

ل المثال، تصدیق المجتمع أو الواردة في ھذه اللوائح الداخلیة إلى معاییر مرتفعة بما في ذلك، على سبی
 االعتراض من المجتمع.

 المناقشة
مسئولة أمامھم؟  عن ماذا تكون مسئولة؟  كانت ھذه األسئلة نقطة بدایة الزمة لعمل  ICANNَمن ھم الذین ستكون 

CCWG- .ویحاول عملینا على مراجعة مستقلة اإلجابة على السؤال األول. كما المساءلة، وتوضح اإلجابات كافة التوصیات
مھمة محدودة ویجب  ICANNتم وضع التغییرات الموصى بھا في اللوائح الداخلیة لتجیب على السؤال الثاني.  األھم أن لدى 

أیًضا باالمتثال للسیاسات التي  ICANNأن تكون مسئولة عن اإلجراءات التي تتجاوز نطاق مھمتھا. عند القیام بمھمتھا، تلتزم 
یدعمھا إجماع المجتمع ومعیار متفق علیھ للسلوك المبینة من خالل التزاماتھا وقیمھا الجوھریة. ومع النظر إلى المھمة 

مقابلھ والتي یمكن أن  ICANNالمقترحة وااللتزامات والقیم الجوھریة مًعا، فإن البیان یوضح المعیار الذي یمكن قیاس سلوك 
، فنحن نقترح أن یتم اعتمادھا كلوائح ICANNكون مسئولة.  وألن ھذه األحكام الواردة في اللوائح الداخلیة أساسیة لمساءلة ت

 داخلیة أساسیة یمكن تغییرھا فقط بموافقة المجتمع وفًقا لسبل الحمایة اإلجرائیة والموضوعیة. 

 )2015 التغیرات األساسیة منذ تقریر المشروع األولي (مایو  3.2

 التغییرات من مسودة التقریر األولي المسودة النھائیة

 المھمة وااللتزامات والقیم الجوھریة

تتمثل مھمة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
")ICANN في تنسیق أنظمة اإلنترنت العالمیة ("

للمعّرفات الفریدة وبالتحدید لضمان استقرار وأمان تشغیل 
أنظمة المعرفات الفریدة لإلنترنت، وذلك على المستوى 

 تتولى: ICANNالعام. بشكل خاص، فإن 

 ال یوجد تغییر



تنظیم تخصیص وتعیین المجموعات الثالثة لإلنترنت وھي 
، )DNSأسماء النطاقات (التي تشكل نظاماً یسمى 

) وأرقام النظام المستقل IPوعناوین بروتوكول اإلنترنت (
)AS(.ومنفذ البروتوكول وأرقام المعلمات ، 

 ال یوجد تغییر

 تغییر ال یوجد وتطوره. DNSتنسیق تشغیل نظام خادم اسم الجذر لـ 

تنسیق وضع السیاسات المتعلقة بھذه الوظائف التقنیة 
 بصورة منطقیة ومناسبة.

 ال یوجد تغییر

في إطار ھذا الدور، فیما یتعلق بأسماء المجاالت، تتمثّل 
 في تنسیق وضع وتنفیذ السیاسات: ICANNمھمة 

ق ضرورًیا فیھا بشكل   - التي یعد القرار الموّحد أو الُمنسَّ
) DNSلك لتسھیل انفتاح نظام أسماء النطاقات (معقول، وذ

و/أو إمكانیة تشغیلھ تشغیالً بینًیا و/أو سالستھ و/أو أمانھ 
 و/أو استقراره

التي یتم وضعھا من خالل إحدى عملیات أصحاب   -
المصلحة المتعددین یكون التدرج فیھا من األدنى لألعلى 

ر قوالتي یتمّثل الغرض منھا في ضمان التشغیل المست
 واآلمن ألنظمة أسماء اإلنترنت الممیزة.

في ھذا الدور، فیما یتعلق بأسماء النطاقات، تكون مھمة 
ICANN  السیاسات التي یتم ھي تنظیم تطویر وتطبیق

وضعھا من خالل إحدى عملیات أصحاب المصلحة 
المتعددین یكون التدرج فیھا من األدنى لألعلى والتي یتمثّل 

لتشغیل المستقر واآلمن ألنظمة الغرض منھا في ضمان ا
 :وللسیاساتأسماء اإلنترنت الممیزة 

 
 ال یوجد تغییر

، تكون ASوأرقام  IPفي ھذا الدور، فیما یتعلق بعناوین 
بین  ASOھي المحددة في اتفاقیة تفاھم  ICANNمھمة 

ICANN  وسجالتRIR. 

 ال یوجد تغییر

 في ھذا الدور، فیما یتعلق بمنفذ البروتوكول وأرقام المعلمات،
 ].IETF[كما سیتم تقدیمھا من قبل  ICANNتكون مھمة 

 ال یوجد تغییر

، DNSفي ھذا الدور، فیما یتعلق بنظام الخوادم الجذر في 
[كما سیتم تقدیمھا من قبل مشغلي  ICANNتكون مھمة 

 الخوادم].

 ال یوجد تغییر

بأي سلطة للتصرف بخالف ما ھو  ICANNال تتمتع 
محدد وفًقا لمھمتھا، وبالقدر المعقول الضروري المناسب 

إلنجاز ھذه المھمة. وبدون تقیید الحظر المطلق السابق بأي 
المشاركة أو استخدام  ICANNصورة، ال یجوز لھیئة 

سلطاتھا لمحاولة تنظیم الخدمات التي تستخدم معرفات 
 المحتوى الذي ینفذوه أو یوفروه.اإلنترنت الفریدة أو 

بخالف  بأي سلطة للتصرف ICANNال تتمتع  ال تتولى 
ما ھو محدد وفًقا لمھمتھا، وبالقدر المعقول الضروري 

لم یتم التصریح بھا على وجھ  المھمةالمناسب إلنجاز ھذه 
. وبدون لتقیید الحظر الخصوص في ھذه اللوائح الداخلیة

تمت المالحظة بصورة رئیسیة المطلق السابق بأي صورة، 
یجب أال تشارك في أو تستخدم سلطاتھا  ICANNأن 

لمحاولة تنظیم الخدمات التي تستخدم معرفات اإلنترنت 
 الفریدة أو المحتوى الذي ینفذوه أو یوفروه.

 االلتزامات والقیم الجوھریة

في أثناء أداء مھمتھا بصورة تتوافق  ICANNستتصرف 
وتعكس تلك االلتزامات وتحترم قیم  ICANNمع التزامات 

ICANN .الجوھریة وكالھما مبین أدناه 

 ال یوجد تغییر



كما أن ھذه االلتزامات والقیم الجوھریة یُقَصد منھا التطبیق 
في أوسع نطاق ممكن من الظروف. وتعكس االلتزامات 

مع مجتمع اإلنترنت  ICANNالمیثاق األساسي لھیئة 
نھا في تطبیقھا على نحو متسق العالمي، ویتمثّل الغرض م

.  والطریقة المعینة التي ICANNوشامل على أنشطة 
تنطبق بھا القیم الجوھریة، بشكل فردي أو جماعي، على 
كل موقف جدید، یجوز أن تعتمد على العدید من العوامل 

التي ال یمكن توقعھا أو احتسابھا بالكامل. وقد تنشأ المواقف 
لجمیع القیم الجوھریة بشكل بحیث یكون الوالء األمثل 

 متزامن أمر غیر ممكن.

 

 

في أي موقف تجب فیھ تسویة إحدى القیم الجوھریة مع 
أخرى، ربما تكون تلك القیمة قیمة جوھریة منافسة، فیجب 
أن یحقق التوازن ھدف مصلحة عامة مھم في إطار مھمة 

ICANN  المحددة من خالل عملیة أصحاب المصلحة
 المتعددین من أدنى إلى أعلى.  

كما أن ھذه االلتزامات والقیم الجوھریة یُقَصد منھا التطبیق 
وتعكس االلتزامات في أوسع نطاق ممكن من الظروف. 

مع مجتمع اإلنترنت  ICANNالمیثاق األساسي لھیئة 
ق على نحو متسالعالمي، ویتمثّل الغرض منھا في تطبیقھا 

. والطریقة المعینة التي ICANNوشامل على أنشطة 
بشكل فردي أو جماعي، على تنطبق بھا القیم الجوھریة، 

كل موقف جدید، یجوز أن تعتمد على العدید من العوامل 
التي ال یمكن توقعھا أو احتسابھا بالكامل. وقد تنشأ المواقف 

لقیم ااألساسیة و االلتزاماتبحیث یكون الوالء األمثل لجمیع 
 الجوھریة بشكل متزامن أمر غیر ممكن. 

 

یجب مطابقة حد االلتزام مع االلتزامات األخرى و/أو واحد 
أو أكثر من القیم الجوھریة في أي موقف محدد، ویجب أن 

تكون ھذه المطابقة: مُبّررة بھدف مصلحة عامة مھم 
ومتوافقة  ICANNوخاص وواضح یقع ضمن نطاق مھمة 

 ICANNمع تطبیق متوازن لاللتزامات والقیم الجوھریة ـل
("سبب وجیھ ومقنع في المصلحة العامة")، ومن المرجح 
أن تعزز تلك المصلحة، مع األخذ بعین االعتبار المصالح 

العامة والخاصة المتنافسة التي من المحتمل أن تتأثر 
یة التقییدبالتوازن، وُمصاغة بدقة باستخدام أقل الوسائل 

المتاحة بصورة معقولة، وأالّ تتجاوز الحد المعقول 
والضروري لمعالجة السبب الجوھري والقھري الخاص في 

في أي موقف تجب فیھ تسویة إحدى القیم  المصلحة العامة.
الجوھریة مع أخرى، ربما قیمة جوھریة منافسة، فیجب أن 

، بطریقة تكون یحقق التوازن ھدف مصلحة عامة مھمة
وذلك في إطار   ات صلة بصورة كبیرة بتلك المصلحة،ذ

المحددة من خالل عملیة أصحاب  ICANNمھمة 
   المصلحة المتعددین من أدنى إلى أعلى.

 االلتزامات

العمل بطریقة تتفق مع لوائحھا  ICANNیجب على   -1
الداخلیة لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن طریق تنفیذ 

ادئ القانون الدولي ذات الصلة أنشطتھا بما یتفق مع مب
واالتفاقیات الدولیة المعمول بھا والقانون المحلي، إلى 

الدرجة المناسبة والمتسقة مع تلك المواد ولوائحھا الداخلیة، 
من خالل عملیات مفتوحة وشفافة تساعد على التنافسیة 

والدخول المفتوح إلى األسواق المرتبطة باإلنترنت.  وعلى 
 :ICANNجب أن یكون إجراء وجھ الخصوص، ی

بطریقة تتفق مع لوائحھا العمل  ICANNیجب على 
لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن طریق تنفیذ الداخلیة 

أنشطتھا بما یتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة 
واالتفاقیات الدولیة المعمول بھا والقانون المعمول بھ 

والمتسقة مع تلك  والقانون المحلي، إلى الدرجة المناسبة
المواد ولوائحھا الداخلیة، من خالل عملیات مفتوحة وشفافة 

تساعد على التنافسیة والدخول المفتوح إلى األسواق 
والتي تعكس االلتزامات والقیم  المرتبطة باإلنترنت

. وعلى وجھ الخصوص، الجوھریة المنصوص علیھا أدناه
 :ICANNیجب أن یكون إجراء 

، DNSالعملیة الحیادیة والمطلقة وحكم .  الحفاظ على 2
واالستقرار التشغیلي والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل 

واإلنترنت  DNSالشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من 
 وتحسینھا؛

، DNSالعملیة الحیادیة والمطلقة وحكم الحفاظ على 
االستقرار التشغیلي والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل و

واإلنترنت  DNSلة والسالسة واالنفتاح لكل من الشام
 وتحسینھا؛

على مستوى  DNSالحفاظ على أھلیة وقدرة تنسیق   -3
إجمالي والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل 

 للتشغیل؛

 ال یوجد تغییر



احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي یتیحھا   -4
على تلك  ICANNاإلنترنت من خالل قصر أنشطة 

وتتطلب  ICANNاألمور التي تقع ضمن نطاق مھمة 
 تنسیقًا عالمًیا أو تستفید منھ بدرجة كبیرة؛

 ال یوجد تغییر

توظیف عملیات مفتوحة وشفافة وشاملة فیما یخص   -5
حاب المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى وضع سیاسات ألص

یقودھا القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات صاحبة 
المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع الفني واألوساط 

) تسعى إلى 1األكادیمیة، ومن شأن ھذه العملیات أن (
في جمیع  ICANNتعقیبات من الجمھور الذي تستفید منھ 

المدروسة استناًدا إلى ) تدعم القرارات 2الحاالت، و(
) تضمن أن ھذه الجھات األكثر تأثًرا 3نصیحة الخبراء، و(

 یمكن أن تساعد في عملیة وضع السیاسات؛

یقودھا القطاع توظیف عملیات مفتوحة وشفافة وشاملة 
فیما یخص وضع سیاسات ألصحاب المصلحة  الخاص

 یقودھا القطاع الخاص، بما في ذلكالمتعددة األدنى فاألعلى 
الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع 

) 1أن ( الفني واألوساط األكادیمیة، ومن شأن ھذه العملیات
 ICANNتسعى إلى تعقیبات من الجمھور الذي تستفید منھ 

) تدعم القرارات المدروسة استناًدا 2في جمیع الحاالت، و(
ر ) تضمن أّن ھذه الجھات األكث3إلى نصیحة الخبراء، و(

 تأثًرا یمكن أن تساعد في عملیة وضع السیاسات؛

اتخاذ القرارات من خالل تطبیق السیاسات الموثقة   -6
بصورة متسقة ومحایدة وموضوعیة ونزیھة بنزاھة وعدالة 

 بدون استبعاد أي طرف محدد لمعاملة مستقلة تمییزیة؛

 ال یوجد تغییر

استمرار تحمل المسئولیة نحو مجتمع اإلنترنت من   -7
خالل اآللیات المحددة في اللوائح الداخلیة التي تحّسن فعالیة 

ICANN. 

 ال یوجد تغییر

 القیم الجوھریة

مھمتھا، یجب أن ترشد  ICANNخالل ممارسة ھیئة   -1
المبادئ األساسیة التالیة أیًضا القرارات واإلجراءات 

 الخاصة بالھیئة:

 ال یوجد تغییر

السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنیرة التي   -2
تعكس التنوع الوظیفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على 
جمیع مستویات وضع السیاسات واتخاذ القرار لضمان أن 

عملیات وضع سیاسات أصحاب المصلحة المتعددین 
ة مصلحبالتدرج من األدنى فاألعلى تُستخَدم للتأكد من ال

العامة العالمیة وللتأكد من أن ھذه العملیات خاضعة 
 للمساءلة وشفافة؛

السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المدركة التي تعكس 
التنوع الوظیفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جمیع 

أن مستویات وضع السیاسات واتخاذ القرار لضمان أّن 
مة الشاملة المحددة من القرارات یتم اتخاذھا بالمصلحة العا

عملیة وضع سیاسات شاملة ألصحاب المصلحة خالل 
كون تالعالمیة و تُستخدم لتحقیق المصلحة العامةالمتعددین، 

وتحترم عملیة أصحاب  مسؤولة وشفافةھذه العملیات 
 المصلحة المتعددین من أدنى إلى أعلى.

تفویض مھام التنسیق أو االعتراف بدور السیاسة  -3
نات المسؤولة األخرى التي تعكس مصالح األطراف للكیا

المتضررة وأدوار كل من الجھات الداخلیة وجھات الخبراء 
 ؛ICANNالخارجیة في 

مھام التنسیق أو االعتراف بالدور سیاسة  تفویض -3
الكیانات المسؤولة األخرى التي تعكس مصالح األطراف 

ن وأدوار كل م إلى أقصى حد ممكن ومناسبالمتضررة، 
 ؛ICANNالجھات الداخلیة وجھات الخبراء الخارجیة في 

توفیر الدعم والمساندة لبیئة تنافسیة صحیة في سوق  -4
DNS  تعمل على تحسین ثقة العمیل واختیاره وذلك

 اعتماًدا على آلیات السوق.

دعم متى كان ذلك مناسًبا، على آلیات السوق،  اعتماًدا -4
تعمل على  DNSسوق  واستدامة بیئة تنافسیة صحیة في

 .تحسین ثقة العمیل واختیاره

تقدیم المنافسة وتعزیزھا في تسجیل أسماء النطاق حیث   -5
تتوفر إمكانیة الممارسة وتحقیق االستفادة للمصلحة العامة 

على النحو المحدد من خالل عملیة وضع السیاسات الشاملة 
 ألصحاب المصلحة المتعددة.

 ال یوجد تغییر



التشغیل بكفاءة وفعالیة، مع العمل بصورة مسئولة من   -6
الناحیة المالیة وبسرعة تكون مناسبة الحتیاجات مجتمع 

 اإلنترنت العالمي.

 ال یوجد تغییر

االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة ھي   -7
المسؤولة عن السیاسة العامة مع بقائھا مرتبطة بالقطاع 

صاحبة المصلحة والمجتمع الخاص، بما في ذلك الشركات 
المدني والمجتمع الفني واألوساط األكادیمیة، واألخذ بعین 

االعتبار مشورة السیاسة العامة من الحكومات أو السلطات 
 العامة.

االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة ھي المسؤولة 
ما ، بعن السیاسة العامة مع بقائھا مرتبطة بالقطاع الخاص

المصالح التجاریة والمجتمع المدني في ذلك أصحاب 
ار واألخذ بعین االعتب والمجتمع التقني واألوساط األكادیمیة،

 مشورة السیاسة العامة من الحكومات أو السلطات العامة
في توافق مع اللوائح الداخلیة إلى حد متسق مع ھذه 

 .الضمانات األساسیة والقیم الجوھریة

ین مصالح مختلف السعي لتحقیق توازن معقول ب  -8
 أصحاب المصلحة.

 واحد أو أكثر منمصالح  السعي لتحقیق توازن معقول بین
مختلف أصحاب  مجموعات المصلحة على نفقة اآلخرین 

 المصلحة.

 


	3.1  المهام والالتزامات والقيم الجوهرية بعد مراجعتها
	ردّ مساءلة CCWG على التعليقات العامة
	تفصيل التزام ICANN بحقوق الإنسان
	قيادة القطاع الخاص وتقديم المشورة خلافًا للوائح الداخلية
	اختبار التوازن والتسوية
	حرية التعاقد
	التقرير المنقح بشأن المهمة والقيم الجوهرية
	موجز التغييرات الموصى بها
	المناقشة

	3.2  التغيرات الأساسية منذ تقرير المشروع الأولي (مايو 2015)

