
 خطة التنفیذ والتوقیت 12.

 الجدول الزمني 12.1

  .CCWGالمتعلقة بمساءلة  1یمثل الجدول الزمني أدناه مراجعًة لجھود مسار العمل 

 
 

 .ICANNوتعزیز مساءلة  IANAالكامل النتقال دور اإلشراف على  الزمني الجدول
 

في الصورة  2وتنفیذه المقابل. یظل مسار العمل  1یركز الجدول الزمني التالي في الغالب على مسار العمل 
 الرئیسیة حتى وجود وضوح أكبر حول ماھیة آلیات المساءلة التي ستقع ضمن نطاقھ. 

 .CCWGالموقع التفاعلي لمساءلة ھذا الجدول الزمني على  توجد نسخة كاملة من

 
 

 الخطوات التالیة 12.2

بعد تلّقي الجولة األولى من التعلیق العام، مع  CCWGیضع تقریر التعلیق العام الثاني اقتراح مساءلة  •
. وعقب ختام فترة التعلیق ICANN 53مراعاة ھذه المساھمات والمشاركة مع المجتمع خالل اجتماع 

لتقدیمھا  1لوضع الصیغة النھائیة القتراح (اقتراحات) مسار العمل  CCWGالعام، ُیعاد انعقاد مساءلة 
 . تتضمن المراحل الرئیسیة ما یلي: ICANNس إدارة للمنظمات األعضاء وأخیرًا لمجل

 الجولة الثانیة للتعلیقات العامة وتنقیح اقتراحاتھا إلعداد النسخة النھائیة. CCWGمراجعات مساءلة  •
 االقتراح النھائي لمنظمات الدعم/اللجان االستشاریة العتماده. CCWGتقدیم مساءلة  •
 الداخلیة.  ICANNات التغییرات التي ُتجرى على لوائح الصیغة النھائیة لمواصف CCWGوضع مساءلة  •

https://www.icann.org/sites/default/files/assets/iana-stewardship-draft-transition-timeline-16jul15-en.pdf
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability


واستضافتھا عدة جلسات لمواصلة إخطار  ICANN 54المواد الالزمة الجتماع  CCWGإعداد مساءلة  •
 المجتمع باالقتراح النھائي. 

 .ICANNاالقتراح النھائي إلى مجلس إدارة  CCWGتسلیم مساءلة  •
 التي تطرحھا. 1اللوائح الداخلیة مع اقتراحات مسار العمل  على توافق تغییرات CCWGتصدیق مساءلة  •
والتي لم تغیرھا الالئحة الداخلیة وبدء  1تنفیذ اإلشراف على بنود مسار العمل  CCWGبدء مساءلة  •

 .2أعمالھا بشأن مسار العمل 

 التنفیذ 12.3

ویجب تنفیذ تغییرات  حیتھا.عنصًرا رئیسیًا ضمن صال 1اإلشراف على تنفیذ مسار العمل  CCWGتعتبر مساءلة 
. وتقّدر مساءلة NTIAمن  IANAأو االلتزام بھا قبل حدوث أي انتقال لإلشراف على  1المساءلة في مسار العمل 

CCWG  أنھ ینبغي أن یستغرق التنفیذ نحو تسعة أشھر مع وجود مسارات عدة متزامنة، والتي سیتطلب بعضھا
 ، وھي:1مؤقًتا المسارات الستة التالیة لتنفیذ مسار العمل  CCWGفترات تعلیق عام متعددة. وقد حددت مساءلة 

 مراجعة المھام وااللتزامات والقیم الجوھریة. •
 األساسیة.وضع اللوائح الداخلیة  •
 إتمام تحسینات ھیئة المراجعة المستقلة. •
 إنشاء آلیة تمكین مجتمعي ودمج صالحیات المجتمع في اللوائح الداخلیة. •
 ) في اللوائح الداخلیة.AoCتنفیذ مراجعات تأكید االلتزامات ( •
 إتمام تحسینات عملیة إعادة النظر. •

. ICANNتحدیث اللوائح الداخلیة في  CCWG الخاص بمساءلة 1یتضمن عدد كبیر من توصیات مسار العمل 
ویمكن االّطالع على الجدول الزمني ألفضل حاالت التنفیذ أدناه. وفي الواقع، یتم تنفیذ معظم توصیات مسار العمل 

 بصرف النظر عن تحسینات ھیئة المراجعة المستقلة.  ICANNمن خالل تحدیث اللوائح الداخلیة في  1
ملیة بدء صیاغة تغییرات اللوائح الداخلیة لتنفیذ اقتراحاتھا. ویجري تنفیذ ذلك لتلبیة ع CCWGلقد أطلقت مساءلة 

توقعات الكونغرس األمریكي فیما یتعلق بوجوب اعتماد مجموعة تغییرات اللوائح الداخلیة الالزمة لالنتقال قبل 
صیاغة الالئحة الداخلیة الخاصة على اقتراح االنتقال. ویجري تنفیذ ھذه العملیة حالیًا وقد بدأت  NTIAتصدیق 

 باألجزاء التالیة من االقتراح والتي القت دعًما على نطاق واسع خالل التعلیق العام األول:
 دمج مراجعات تأكید االلتزامات في اللوائح الداخلیة •
 حسب االقتضاء CWGتبعیات إشراف  •

 
ي الوقت المحدد العتمادھا من جانب مجلس تنفیذ مجموعة من تغییرات الالئحة الداخلیة ف CCWGتتوقع مساءلة 

 . 2015في منتصف شھر نوفمبر  ICANNإدارة 
 وسیتضمن تنفیذ تحسینات ھیئة المراجعة المستقلة الداعمة لتغییرات الالئحة الداخلیة ذات الصلة ما یلي:

 اختیار أعضاء اللجنة •
 تأسیس أمانة اللجنة •
 تعریف القواعد اإلجرائیة •

 . 2016ّن تحدث ذلك على مدار فترة تبلغ تسعة أشھر وینبغي أن تكتمل بحلول یولیو أ CCWGتتوقع مساءلة 



 عملیة صیاغة اللوائح الداخلیة 12.4

في  ICANN 53في اجتماع  ICANNلقد وُضعت عملیة صیاغة الالئحة الداخلیة عقب مناقشات ُأجریت مع مجتمع 
 ICANNوالموظفین القانونیین لدى  ICANNدارة بوینس آیرس، ودراسة التعلیقات الواردة من جانب مجلس إ

 لتحدید عملیة مقبولة ومناسبة.  CCWGللتوصل ألساس مشترك فیما یتعلق بشروط مساءلة 

 الشروط
 ، تستند عملیة صیاغة اللوائح الداخلیة إلى مفھوم الشروط:CCWG تمشیًا مع أسالیب عمل مساءلة

من جانب  ICANNسیتم اعتماد كافة القرارات النھائیة المتعلقة باللوائح الداخلیة المقترحة لمجلس إدارة  •
 أو كلیھما. CCWGأو المجموعة الفرعیة المعنیة بمساءلة  ICANNمساءلة 

 .وتلك المتعلقة بمجموعاتھا الفرعیة عن طریق المشورة القانونیة المستقلة CCWGسُتبّلغ قرارات مساءلة  •
 .ICANNالقانونیون المشورة القانونیة لمجلس إدارة  ICANNیقّدم موظفو  •
 ICANNومجموعاتھا الفرعیة، وكذا موظفي  CCWGتستند عملیة الصیاغة إلى جھد تعاوني بین مساءلة  •

. ویستند ھذا الجھد التعاوني إلى المواصفات CCWGالقانونیین والمشورة القانونیة المستقلة لمساءلة 
  دة من اقتراح التعلیق العام األول والتعلیق العام الالحق والمشورة األخرى الُمتلّقاة.الُمستم

 عملیة صیاغة الالئحة الداخلیة
، CCWGتوضع مواصفات اللوائح الداخلیة المنّقحة استنادًا إلى اقتراح التعلیق العام األول لمساءلة  .1

والتنقیحات التي ُأدخلت على االقتراح في ضوء التعلیق العام المتلّقى والمساھمات األخرى والسمیا 
في بوینس آیرس. وتعتمد المجموعة  ICANN 53خالل المشاورات التي جرت خالل اجتماع 

 ICANNالمواصفات مع مراعاة أي مشورة قدمھا موظفو  CCWGالفرعیة المعنیة بمساءلة 
 وكذلك المشورة القانونیة المستقلة. القانونیون

مسؤولًة عن اعتماد المواصفات وبدء عملیة صیاغة اللوائح الداخلیة.  CCWGتكون مساءلة  .2
 مالحظة: قد تقّدم المواصفات في صورة مسودات لوائح داخلیة أولیة. 

صفات وذلك القانونیون بصیاغة وتنقیح اللوائح األولّیة استنادًا إلى الموا ICANNیتعھد موظفو  .3
 بالتعاون مع المشورة القانونیة المستقلة.

، بدعم من CCWGمراجعة المسودة األولّیة: تراجع المجموعة الفرعیة ذات الصلة المعنیة بمساءلة  .4
القانونیین والمشورة القانونیة المستقلة، المسودة لضمان وفائھا بالمواصفات  ICANNكل من موظفي 

مسؤولة عن اعتماد  CCWGالمجموعة الفرعیة لمساءلة  تكون .CCWGوكذا بغایة مساءلة 
 المراجعة المستقلة.

 ICANNمراجعة مستقلة (وقد ُیجري موظفو  CCWGُتجري المشورة القانونیة المستقلة لمساءلة  .5
 القانونیون مراجعة أیضًا) لتقییم االمتثال للمواصفات وضمان عدم وجود أي عواقب غیر مقصودة.

مشورة المراجعة المستقلة وتدخل تعدیالت عند  CCWGعیة لمساءلة تراجع المجموعة الفر .6
 .ICANNومجلس إدارة  CCWGضرورة. ستتم مشاركة مسودة اللوائح الداخلیة والمشورة مع مساءلة ال

والمشاركون فیھا مسؤولین بأسرھم عن اتخاذ قرار بشأن أي تعارض  CCWGیكون أعضاء مساءلة  .7
ولین عن اعتماد تغییر الالئحة الداخلیة لتضمینھ في اقتراح تطرحھ في التفسیر، ویكونون كذلك مسؤ

مسودة  CCWGوفي حالة وجود أي تعارض في التفسیر؛ ُترسل مساءلة  المسودة للتعلیق العام.
 والفرق القانونیة إلدخال تنقیحات أخرى.  CCWGالالئحة الداخلیة إلى المجموعة الفرعیة لمساءلة 

ومجتمع  ICANNالنھائي للوائح الداخلیة التي وضعتھا ھذه العملیة إجراءات مجلس إدارة ستستخدم عملیة االعتماد 
ICANN. 
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